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Πρόλογος

Κ

άθε φορά που διοργανώνουμε ένα συνέδριο στο Τμήμα μας, όπως πολλά από
τα συνέδρια που διοργανώσαμε στο παρελθόν ή το παρόν για τα Εικοσάχρονά

του, τονίζω, άλλοτε ως διοργανωτής και άλλοτε ως απλός συμμετέχων, τον
σημαντικότατο ρόλο των φοιτητριών και φοιτητών μας στη διοργάνωση. Ωστόσο,
πάντα κάτι έλειπε από αυτόν τον έπαινο και δεν είναι άλλο από την παρούσα
προσυνεδριακή διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Α΄ και Β΄ κύκλου. Είναι πολύ σημαντικό να τολμούν οι φοιτητές μας να ανεβαίνουν
στο βήμα και να ανακοινώνουν τους καρπούς του κόπου που κατέβαλαν ή
καταβάλλουν κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους εργασίας ή
του Διδακτορικού τους. Βέβαια, ακόμα σημαντικότερο είναι να έχουν το θάρρος να
συμμετέχουν και σε μεγάλα ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ανοίγοντας έτσι τους
ορίζοντές τους και ωριμάζοντας επιστημονικά. Αυτή η διοργάνωση αποσκοπούσε
λοιπόν στο να τους δώσει ερεθίσματα για ένα τέτοιο άνοιγμα, αποκτώντας εμπειρία
σε έναν χώρο οικείο και με συνέδρους τους συμφοιτήτριες και συμφοιτητές τους.
Είναι γεγονός ότι ως νεοελληνιστής χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω πολύ μεγάλη
συμμετοχή συνέδρων με θέματα που άπτονται της δικής μας επιστήμης, αλλά νομίζω
ότι γενικότερα οι καρποί της προσυνεδριακής συνάντησης είναι αξιοζήλευτοι σε
όλους τους τομείς. Εξίσου εμφανές είναι ότι, όταν έχουμε να κάνουμε με νέους
ανθρώπους, η αντιμετώπιση του ίδιου υλικού γίνεται όχι μόνο με επιστημονικό
τρόπο, αλλά συνάμα και με νέα ματιά, μια οπτική φρεσκάδας που προσδίδει η ηλικία
και ενίοτε κάνει το εκάστοτε επιστημονικό πεδίο να θάλλει ανοικειωτικά.
Η συμβολή των προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών σε όλες τις
διοργανώσεις του τμήματος δεν πρέπει να παραβλεφθεί επίσης, αλλά αντίθετα να μας
κάνει να σκεφτόμαστε τη διοργάνωση ανάλογης εμβέλειας συνάντησης και για
προπτυχιακούς φοιτητές, κάτι που θα σκεφτούμε σοβαρά στο μέλλον, όπως και τη
συνέχιση του θεσμού της συνάντησης των φοιτητριών και φοιτητών Α΄ και Β΄
κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών. Όλες αυτές οι σκέψεις και τα σχέδια γίνονται με το
σκεπτικό της ανάγκης οι νέοι επιστήμονες να έχουν σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς την υποστήριξη και την ενθάρρυνση να προχωράνε μπροστά, ανανεώνοντας
την επιστήμη μας και ανοίγοντας νέους δρόμους στην έρευνα.
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Η ποικιλία και η υψηλή ποιότητα των ανακοινώσεων στον παρόντα τόμο των
πρακτικών είναι η εγγύηση για τη μελλοντική συνέχιση της προσπάθειάς μας, με
αρωγό πάντα τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που μπορούν και πρέπει να αναλάβουν
τα ηνία της διοργάνωσης και να την ανάγουν σε θεσμό που θα συγκεντρώνει στη
Θράκη νέους ερευνητές όχι μόνο από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από πολλές
άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, όπως συμβαίνει με τις συμμετοχές στον
παρόντα τόμο των πρακτικών.
Ένας επιπλέον λόγος που αυτή η συνάντηση αποτέλεσε ερέθισμα για γόνιμο
επιστημονικό προβληματισμό είναι η περιοχή στην οποία διεξήχθη και το θέμα της.
Σε ένα Πανεπιστήμιο, και ειδικά σε ένα Τμήμα Φιλολογίας, που βρίσκεται στην
περιφέρεια και μάλιστα σε μία από τις πιο ευαίσθητες πολυπολιτισμικές περιοχές της
Ελλάδας, η διεξαγωγή ενός συνεδρίου για μεταπτυχιακούς Α΄ και Β΄ κύκλου με θέμα
τις Ταυτότητες (πολιτικές, κοινωνικές, εθνικές, θρησκευτικές, φυλετικές, έμφυλες και
γλωσσικές) απέδωσε αρκετά αξιόλογους καρπούς με ανακοινώσεις που δεν απέχουν
πολύ από την ωριμότητα και την πληρότητα μελετών από καταξιωμένους
ακαδημαϊκούς.
Δεδομένης της πληθώρας συμμετοχών αλλά και της ποικιλίας των αντικειμένων
για την αξιολόγηση των ανακοινώσεων και τη δημοσίευσή τους στον παρόντα τόμο
πρακτικών, συστάθηκε μια ομάδα συναδέλφων, που έφερε σε πέρας το έργο της
έκδοσης. Συγκεκριμένα, για τις ανακοινώσεις που αφορούσαν τα Αρχαία Ελληνικά
υπεύθυνοι ήταν οι συνάδελφοι Αν. Καθ. Γ. Τσομής και Επ. Καθ. Ιω. Παπαδοπούλου,
για τα Λατινικά ο Επ. Καθ. Γ. Ντεληγιάννης, για τη Γλωσσολογία και τα
Παιδαγωγικά η Καθ. Ζ. Γαβριηλίδου, για τα Βυζαντινά η Λέκτ. Μ. Κωνσταντινίδου,
ενώ για τα Νέα Ελληνικά (λόγω μεγάλου αριθμού ανακοινώσεων) συνεργάστηκαν με
τον Πρόεδρο της Προσυνεδριακής και γράφοντα Αν. Καθ. Ν. Μαυρέλο οι
συναδέλφισσες: Καθ. Β. Κοντογιάννη, Αν Καθ. Ελ. Αρσενίου, Επ. Καθ. Σ. Βούλγαρη
και Λέκτ. Στ. Χελιδώνη. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την πολύτιμη
βοήθειά τους.
Τη γενική επιμέλεια των πρακτικών είχε ο Πρόεδρος της Προσυνεδριακής
Συνάντησης μαζί με την Υποψήφια Διδάκτορα κα Ξ. Συμεωνίδου, η συμβολή της
οποίας ήταν εξαιρετικά σημαντική και στη διαχείριση του υλικού και στην
αλληλογραφία με τους συνέδρους. Για τον λόγο αυτόν οφείλω να εκφράσω ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή της στη διοργάνωση της Συνάντησης αλλά και
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στην έκδοση του παρόντος τόμου των Πρακτικών, στην επιμέλεια του οποίου
κατέβαλε και τον μεγαλύτερο κόπο, με την εξαιρετική φιλοτιμία που τη διακρίνει.
Θα ήθελα επιπρόσθετα να ευχαριστήσω, ως πρόεδρος της Προσυνεδριακής
Συνάντησης, όλους τους συνέδρους που τίμησαν με την παρουσία τους το Τμήμα
μας, και κυρίως τους δύο προσκεκλημένους καθηγητές κκ. Δημήτριο Νικήτα
(Ομότιμο Καθηγητή Μεταγενέστερης Λατινικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και Ulrich Moennig (Καθηγητή Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου), που απηύθυναν
χαιρετισμούς κατά την εναρκτήρια συνεδρία της Συνάντησής μας. Είναι ιδιαίτερη
τιμή για εμάς που δέχτηκαν πρόθυμα να παραστούν και να δώσουν κουράγιο στους
νέους ερευνητές που συμμετείχαν.
Καταλήγοντας, είναι δεδομένο ότι για την όλη διοργάνωση, θα πρέπει να
ευχαριστήσω για τη στήριξή τους όλους τους συναδέλφους στο Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας, αλλά κυρίως την Πρόεδρο Ζ. Γαβριηλίδου, που στήριξε από την πρώτη
στιγμή με όλες της τις δυνάμεις τη συνάντηση αυτή, τη Σχολή Κλασικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών και τον Κοσμήτορα καθ. Κ. Χατζόπουλο, το Δ.Π.Θ. γενικά
και ειδικότερα τον Πρύτανη κ. Αθ. Καραμπίνη. Τέλος, πρέπει να εκφράσω τις
ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ., που στήριξε
οικονομικά για ακόμα μια φορά μια διοργάνωση του Τ.Ε.Φ., καθιστώντας δυνατή τη
διεξαγωγή της.

Κομοτηνή, 28 Φεβρουαρίου 2017
Αναπλ. Καθηγητής Νίκος Μαυρέλος,
πρόεδρος Προσυνεδριακής Συνάντησης

Χαιρετισμός του Δ. Νικήτα

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Με πολλή χαρά δέχτηκα την τιμητική πρόταση του Τμήματος να χαιρετήσω την
παρούσα προσυνεδριακή συνάντηση. Θα έλεγα και με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί
είναι η πρώτη μου ακαδημαϊκή δραστηριότητα μετά την αποχώρησή μου από το
Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από 41
χρόνια διδακτικής, διοικητικής και ερευνητικής παρουσίας. Είχα τη μέγιστη ευλογία
να σταθώ δάσκαλος σε πολλές γενιές φοιτητών. Άραγε αξίως; Αυτό μόνον οι
διατελέσαντες φοιτητές μου μπορούν να το πουν. Αξιώθηκα επίσης να δω πολλούς
διατελέσαντες μαθητές μου να εξελίσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο και να έχουν
λάβει πλέον αυτοί τη σκυτάλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, αρκετοί εξ
αυτών μάλιστα υπηρετούν και στο παρόν Τμήμα. Με ιδιαίτερη ευφροσύνη
διαπίστωσα την παταγώδη αποτυχία της αρχαίας ρήσης οὐκ ἔστι μαθητὴς μείζων τοῦ
διδασκάλου αὐτοῦ. Ήδη αξιώνομαι να έχω και επιστημονικά «εγγόνια», δηλ. μαθητές
των μαθητών μου, που κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα.
Σ’ αυτή λοιπόν τη συνάντηση περί ταυτοτήτων που διεξάγεται μεταξύ νέων και
φερέλπιδων φιλολόγων, από τους οποίους θα προέλθουν οι αυριανοί ακαδημαϊκοί
δάσκαλοι, διανοούμενοι, εκπαιδευτικοί, ενδεχομένως όμως και διαφορετικών
κατευθύνσεων στοχαστές ή επαγγελματίες, σκέφτηκα να εκθέσω κάποιες σκέψεις μου
για την ταυτότητα του φιλολόγου.
Κατά τον ορισμό του Φρυνίχου (Ἐκλογαί 372), «φιλόλογός ἐστιν ὁ φιλῶν
λόγους καὶ σπουδάζων περὶ παιδείαν». Φιλόλογος δηλαδή είναι εκείνος που λατρεύει
το μέγιστο και μοναδικό δώρο που διαθέτει μόνος στη φύση ο άνθρωπος, τον λόγο·
επιπλέον φιλόλογος είναι εκείνος που μέλημά του ζωηρό είναι η παιδεία, δηλ. η
πνευματική καλλιέργεια. Σ’ αυτόν τον ορισμό εγκλείεται εσωστρέφεια αλλά και
ισχυρή εξωστρέφεια. Ο φιλόλογος δεν είναι ο έγκλειστος των βιβλιοθηκών, ο
εξαφανισμένος σε σωρούς βιβλίων, ο βυθισμένος σε στοχασμούς και πνιγμένος σε
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εγκεφαλικές εμβαθύνσεις. Σ’ αυτή μου τη θεώρηση της πραγματικής ταυτότητας του
φιλολόγου θα επικαλεσθώ ως μάρτυρα έναν από τους κορυφαίους έλληνες
φιλολόγους του περασμένου αιώνα, τον Ιωάννη Συκουτρή.
Στις 27 Ιανουαρίου 1931, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο
επίσημο και πανηγυρικό πρώτο του μάθημα (με θέμα «Φιλολογία και ζωή») στους
φοιτητές της Φιλολογίας ο Συκουτρής συνέδεσε την επιστήμη της φιλολογίας με τη
σύγχρονη ζωή. Ο απόφοιτος της Φιλολογίας αξίζει να μελετήσει αυτή τη διάλεξη του
Συκουτρή, για να δεχθεί μια οιονεί «ένεση» αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης, κάτι
πολύ σημαντικό σε μια εποχή που ο φιλόλογος βρίσκεται σε ένα ναδίρ αυτο- αλλά
και ετερο-εκτίμησης. Με βάση τα λεγόμενα του Συκουτρή, η σχέση του φιλολόγου με
τη σύγχρονη πνευματική κυρίως ζωή και με τον πολιτισμό εν γένει είναι σχεδόν
αυτονόητα καθολικού εύρους. Ο Συκουτρής τονίζει με έμφαση ότι το κατεξοχήν μέσο
εξωτερικεύσεως των πολιτιστικών αγαθών είναι η γλώσσα, ο λόγος. Ως εκ τούτου η
φιλολογία, που ασχολείται με την ουσιαστική προσέγγιση κάθε είδους γλωσσικών
αγαθών, έχει ευρύτατη παρουσία στο ανθρώπινο γίγνεσθαι. Σε άλλο σημείο της
ομιλίας του ο Συκουτρής δηλώνει σφοδρός αντίπαλος της κοινωνικής αδράνειας και
αυτοπεριθωριοποίησης του φιλολόγου: ο φιλόλογος έχει χρέος, τονίζει ο μεγάλος
αυτός διανοούμενος, να γνωρίζει τη σύγχρονη ζωή, και μάλιστα σε βάθος, και να
μετέχει αποφασιστικά στη επίλυση προβλημάτων.
Χρειάζεται λοιπόν καταρχήν μια ισχυρή μεταβολή ψυχικής στάσης και
αυτεπίγνωσης: ο φιλόλογος είναι ένα προνομιούχο στέλεχος της κοινωνίας. Οι
φιλολογικές σπουδές τον έχουν εξοπλίσει με αυτό που παρατηρεί ο Νίτσε: «Η
φιλολογία σού μαθαίνει να διαβάζεις αργά, βαθιά, βλέποντας εμπρός και πίσω σου,
με οπισθόβουλες σκέψεις, με ανοικτές θύρες, με δάκτυλα και μάτια τρυφερά».
Ουσιαστικά ο φιλόλογος είναι εκείνος που μπορεί να διαθέτει αυτό που ο Alois Riehl
ονόμαζε “Lebensweisheit”, δηλ. «βιοτική σοφία». Αρκεί ο φιλόλογος να ακολουθεί
το παράγγελμα του θεμελιωτή της νεότερης φιλολογικής επιστήμης Φρειδερίκου
Αυγούστου Wolf “Habe Geist und wisse Geist zu erwecken”, δηλ. «έχε πνεύμα και
γνώριζε πνεύμα να ξυπνάς». Με άλλα λόγια, η ισχύς του φιλολόγου έγκειται στην
προσωπική του επιστημονική και ανθρωπιστική ολοκλήρωση. Μια τέτοια
ολοκλήρωση τού δίνει όλα τα εχέγγυα για ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή στα
κοινωνικά δρώμενα.
Η ταυτότητα λοιπόν του φιλολόγου έχει δύο όψεις, σαν τη μορφή του Ιανού: η
μία είναι στραμμένη εις εαυτόν και η άλλη είναι στραμμένη εις τους πέριξ. Με τη
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διαφορά ότι οι δύο αυτές απολύτως διακριτές πλευρές επικοινωνούν στενά και
αδιαλείπτως μεταξύ τους. Είναι ίσες και αμφίδρομα αλληλοτροφοδοτούμενες. Το
φιλείν τον λόγον και το σπουδάζειν περί την παιδείαν έχουν δύο πλευρές: η μία είναι
contemplativa, η άλλη activa, η μία είναι εσωστρεφής, η άλλη εξωστρεφής. Ο
φιλόλογος, οντολογικά και δεοντολογικά, δεν περιχαρακώνεται στον εαυτό του, αλλά
μετέχει ενεργά και ευεργετικά στα πέριξ δρώμενα.
Η συνειδητοποίηση ωστόσο της δίπτυχης ταυτότητας του φιλολόγου δεν αρκεί.
Μέσα σε έναν κόσμο όπου ο μεν λόγος έχει γίνει όργανο της αλογίας, ενώ η παιδεία
ραγδαία μεταλλάσσεται σε μια επιδερμική γνωστική επικάλυψη, ο φιλόλογος, καίτοι
φορέας της βιοτικής σοφίας, μπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε πεσιμισμό και παραίτηση.
Ως εκ τούτου είναι επιτακτικά απαραίτητο και κάτι ακόμη, κάποιο ισχυρό έρεισμα,
ένα αρχιμήδειο «πᾷ στῶ». Επ’ αυτού ας αφήσουμε να μας διδάξει και πάλι η υψηλή
σοφία του Ιωάννη Συκουτρή.
Λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτό το 1937, σε ηλικία μόλις 36 ετών,
δημοσίευσε υπό τον τίτλο «Φιλοσοφία της ζωής» μια τριλογία τριών προφορικών
μαθημάτων που είχε κάνει στην «Ελευθέραν Σχολήν Κοινωνικής Προνοίας». Τα τρία
μέρη της Τριλογίας είναι: «Το νόημα της ζωής», «Περί το πρόβλημα της ευτυχίας»
και «Τύποι αντιλήψεως της ζωής».
Στο τρίτο μέρος τελευταία και εκτενέστερη όλων εκθέτει την «Ηρωική
αντίληψη της ζωής». Απευθυνόμενος προς νέους ανθρώπους ο Συκουτρής συνιστά
μια ηρωική στάση έναντι της ζωής· ο ηρωισμός όμως που πρεσβεύει είναι
σωκρατικός: εκκινεί δηλ. και πηγάζει από τον αγώνα αυτογνωσίας, το «γνῶθι
σαυτόν», και είναι ως εκ τούτου στιβαρός και ακατάβλητος. Και φυσικά αυτός ο
σωκρατικός ηρωισμός μπορεί να βλαστήσει και να ανθήσει κατεξοχήν μέσα στη
νεανική ψυχή ενός φιλολόγου. Και τότε αυτή θα γίνει ένας ναός του Ιανού που
ουδέποτε θα κλείνει, καθώς ο πόλεμος που θα διεξάγεται εις αμφότερα τα μέτωπα της
ταυτότητας του φιλολόγου ποτέ δεν θα καταπαύει.
Οι αλληγορικές λυρικές παραινέσεις με τις οποίες κλείνει το φιλοσοφικό του
δοκίμιο ο κορυφαίος έλληνας φιλόλογος και στοχαστής νομίζω ότι μπορούν να
αποτελέσουν την καταλληλότερη κατακλείδα αυτού του χαιρετισμού μου και συνάμα
αφορμή σκέψεων και προβληματισμών:
«Κανένας δε μπορεί να χτίση για λογαριασμό σου το γεφύρι, απ’ όπου χρωστάς
να περάσεις το ρεύμα της Ζωής –κανένας εκτός από σένα τον ίδιον. Υπάρχουν
βέβαια μονοπάτια άπειρα και γεφύρια και ημίθεοι πρόθυμοι να σε περάσουν· μα
θα ζητήσουν πληρωμή τον ίδιο σου τον εαυτό. Στον κόσμο ένας μόνο δρόμος
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υπάρχει, κι αυτόν κανένας άλλος δεν μπορεί να τον βαδίσει παρά εσύ. Προς τα
πού βγάζει; Μην το ρωτάς. Τράβα τον μόνο...».
Καλή επιτυχία στο πλούσιο συνέδριό σας, αγαπητοί μου νέοι επιστήμονες, και
καλό δρόμο στην επιστημονική αλλά και γενικότερη πνευματική σας πορεία.

Κομοτηνή, 8 Οκτωβρίου 2015
Δημήτριος Ζ. Νικήτας
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THROUGH THE PRISM OF THE TROJAN WAR LEGEND
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Abstract
Intellectually rich and editorially innovative the quattrocento period, along with the
ensuing years of the early sixteenth century, ushered in an era of profound ideological
ferment gradually culminating in a precocious conceptualization of a national NeoHellenic identity. Seen through this prism the first printed rendition of the Iliad in a
modern language, which is undertaken in 1526 by Nikolaos Loukanes,1 calls for a
meticulous and thorough analysis, since perusing it and paying close attention to the
representation of the Achaeans and the Trojans found therein one cannot fail to
observe that the treatment of the two contending armies is anything but dispassionate.
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Flagrantly deviating from both the Homeric original and Konstantinos Hermoniakos’
fourteenth century version of the Iliad, from which the young author borrows
profusely in certain sections of his work, Loukanes’ account2 is permeated by a
1

In Vat. Barb. gr. 239 we find a marginal note, most probably written by the author himself, whereby
his name is recorded as Nikolaos Loukanos. In this article we will refer to him as Nikolaos Loukanes,
since this is the name used by all modern scholars thus far. For the scant information available on the
author’s life, see: ΚΑΤΡΑΜΗΣ 1880, 248-252· ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 1963, 161-172· ΣΑΘΑΣ 1868, 135·
LEGRAND 1870, ζ-η· ΖΑΒΙΡΑΣ 1972, 476-477.
2
ΛΟΥΚΑΝΗΣ 1979. This is the edition that I am using. As no verse numbering is provided in it, I
should note that the numbering of verses in all the citations is my own. With reference to Legrand’s
edition (LEGRAND 1870) it should be known that it is partial, covering only the first half of the work.
Aside from these more recent editions, the work was published thrice in the period of the sixteenth and
seventeenth centuries. First it was printed in Venice in 1526 (by the Nicolini da Sabbio), and later it
was reprinted twice in the same city, in 1603 (by Antonio Pinelli), and in 1640 (by Pietro Pinelli). A list
of extant copies can be found in Evro Layton’s indispensable book (LAYTON 1994, 226). Loukanes’
1526 rendition of the Iliad, along with the appended 478 verse poem Ἅλωσις ἤγουν ἔπαρσις τῆς Τροίας,
whose composition belongs exclusively to Nikolaos Loukanes, has attracted the attention of several
scholars, the most notable among whom are: Pedro Βádenas, Caterina Carpinato, Giuseppe Fischetti,
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palpable sense of pride in the military prowess of the Achaeans, and by a concurrent
profound antipathy towards their inveterate enemies, the Trojans. What is noteworthy
is that even Zeus himself is envisioned as a stout supporter of the Danaans, his
numerous affectionate references to the well-peopled city of Ilios being purposefully
elided. The question then naturally arises: Why is Loukanes so willing to depict
Homer’s «μεγάθυμοι» (great-hearted) Trojans as inherently «κακοὶ» (evil), «ἄδικοι»
(unjust), «βάρβαροι» (barbarous), and «ἄπιστοι» (faithless)3 while at the same time he

Enrica Follieri, Evro Layton, Émile Legrand, Konstantinos Sathas and Francis R. Walton. For their
interesting works, see: BADENAS 2002, 159-172· CARPINATO 1997, 411-440· CARPINATO 1999, 487505· FISCHETTI 1975, 11-20· FOLLIERI 1969, 119-130· LAYTON 1994, 87-91, 183-184, 341, 547·
LEGRAND 1885, 188-192· Sathas’ introduction in LEGRAND 1870· Walton’s introduction in ΛΟΥΚΑΝΗΣ
5
1979. None of these works dwells on Loukanes’ skewed representation of the Trojans. On the 138
woodcuts accompanying the text, see: ΗOLTON 1972, 371-376.
3
Four examples are provided below:
“Εἶδες πρόβατα καὶ αἶγας, κεκλεισμένας εἰς τὴν μάνδραν
καὶ τὸ γάλ’ ἀμελγομένας, συνεχῶς βοῶσι πᾶσαι.
Οὕτως ο ἱ κ α κ ο ὶ ο ἱ Τ ρ ῶ ε ς , μὲ κραυγῆς ἔρχοντο τότε.”
(Ὅμηρος 4. 433-436)
“ὥς τ’ ὄιες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκόν,
ἀζηχὲς μεμακυῖαι ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
ὣς Τ ρ ώ ω ν ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει·”
(Νικόλαος Λουκάνης 4. 137-139)
“Τελαμώνιος δὲ Αἴας, πύργος μέγας τῶν Ἀργείων
πρῶτος ἔφθειρε τὴν τάξιν, τ ῶ ν ἀ δ ι κ ω τ ά τ ω ν Τ ρ ώ ω ν .”
(Νικόλαος Λουκάνης 6. 6-7)
“Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἕρκος Ἀχαιῶν,
Τ ρ ώ ω ν ῥῆξε φάλαγγα...”
(Ὅμηρος 6. 5-6)
“Οἱ δὲ ἄ π ι σ τ ο ι ο ἱ Τ ρ ῶ ε ς , ἀφ’ οὗ ἴδον τοὺς δύο παῖδας
ἕνα μὲν πεφονευμένον, φεύγοντα δὲ καὶ τὸν ἄλλον
ὥρμησαν κεχολωμένοι, κατ’ αὐτοῦ τοῦ Διομήδους.”
(Νικόλαος Λουκάνης 5. 25-27)
“Τ ρ ῶ ε ς δ ὲ μ ε γ ά θ υ μ ο ι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος
τὸν μὲν ἀλευάμενον, τὸν δὲ κτάμενον παρ’ ὄχεσφι,
πᾶσιν ὀρίνθη θυμός·”
(Ὅμηρος 5. 27-29)
“ἔστι γὰρ αἰσχύνη τόδε
εἰς τοὺς ἅπαντας ἀνθρώπους, τόσους χρόνους νὰ σταθῶμεν
ε ἰ ς τ ὴ ν χ ώ ρ α ν τ ῶ ν β α ρ β ά ρ ω ν , καὶ συχνὰ νὰ πολεμῶμεν
κῇ ἄπρακτοι εἰς τὰς πατρίδας, νὰ στραφῶμεν ὡς γυναῖκες...”
(Νικόλαος Λουκάνης 2. 67-70)
“ἀλλ’ ἐπίκουροι
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα
Ἰ λ ί ο υ ἐκπέρσαι ε ὖ ν α ι ό μ ε ν ο ν π τ ο λ ί ε θ ρ ο ν .”
(Ὅμηρος 2. 130-133)
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is remarkably unsparing in his praise of Achaean valor? Is he wittingly investing the
Trojan legend with an inchoate national sentiment? Does his view of the present color
his perception of the past? And, why do the inhabitants of the famed fortress-town of
Hisarlik in his work bear an uncanny resemblance to the Ottoman Turks, who by the
beginning of the sixteenth century were rapidly entrenching themselves in Europe?
In gauging the possible motives underpinning the author’s metaphrastic choices,
it is crucial to elucidate the significance of theories developed already in Medieval
Times, and widely revived later on, during the Renaissance Period, regarding the
origins of the Turks, and the putative association of the latter with the Trojans.
Harking back to the late seventh century the story of the Turks’ alleged Trojan origins
had its roots in a Latin chronicle which is commonly ascribed to a fictitious author,
Fredegar.
Despite the fact that Fredegar’s tale was largely eclipsed by subsequent
chronicles, the semi-dormant theory of the Trojan pedigree of the Turks held on
tenaciously until the Renaissance. Aeneas Sylvius Piccolomini (Pope Pius II), whose
treatises are brimming with reproaches against those who irresponsibly referred to the
Turks as Teucri, the name by which the Trojans were widely known in the West
through Virgil’s Aeneid, offers ample evidence of the considerable popularity the
notion enjoyed still in the middle of the fifteenth century.
More than an innocuous slip of the tongue, the interchangeable use of the
phonetically resembling ethnonyms Τοῦρκοι and Τεῦκροι could be attributed to both
the humanist penchant for accomplishing an authentic antique style devoid of
neologisms, and to the identity of the Turks’ power base in Asia Minor. The main aim
of this paper4 will be to explore the fascinating way in which Loukanes might be
responding to these theories through his intriguing recapturing of the hoary heritage of
Homer. Specifically, our analysis will center upon some new epithets of the Achaeans
introduced by Loukanes, an instance of minor plot change, and two examples of Zeus’
blatant favoritism towards the Achaeans, through which our narrator strengthens the
position of the Achaeans, markedly amplifying their gallantry on the battlefield, and
activating the readers’ sympathy for their unremitting perseverance in the face of
insurmountable challenges.
4

The present paper, a natural outgrowth of my abiding interest in the reception of Homer in early
Modern Greek literature, forms part of a larger project - doctoral dissertation conducted under the
supervision of professor Panagiotis Roilos - that seeks to fully explore the untapped hermeneutic
potentials of Nikolaos Loukanes’ intriguing work.
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Before probing the new epithets of the 1526 Iliad that encapsulate the bravery of
the Achaeans, it is important to briefly comment upon Loukanes’ blithe disregard for
the traditional epithets accorded by Homer to the two opposing armies.5 Although
Loukanes is keen to preserve many of the key formulaic epithets attributed to heroes
and gods,6 he is not comparably considerate of the Trojans’ and Achaeans’ standard
appellations, which he passes over in silence. In the case of the Argives, their fixed
epithets are completely omitted without any replacement in thirty-four instances,
while the Trojans are similarly deprived of their basic attributives eleven times. What
happens, however, in all the other instances when our author opts for a different
characterization in lieu of the traditional?
On numerous occasions special emphasis is laid sheerly on the fact that the two
sides are enemies, and hence we come across expressions such as “οἱ ἐχθροὶ οὗτοι οἱ
Τρῶες” (sixteen instances), or “τοὺς ἐχθρούς τους τοὺς Ἀργείους” (six instances). In
other cases the narrator, or a character portrayed by him seems to empathize with the
warriors’ agonies regardless of their ethnic affiliation, and as a result, phrases like
“τῶν ἀθλίων τῶν Ἀργείων” (four occurrences), “οἱ ταλαίπωρ’ οἱ Ἀργεῖοι” (two
occurrences), “τοὺς Τρῶας τοὺς ἀθλίους” (one occurrence), “οἱ κακόμοιροι οἱ Τρῶες”
(one occurrence) emerge repeatedly. Analogous compassion is being extended to
individuals, both soldiers and civilians, who are severely afflicted with the calamities
of war. Hecuba, Priam, Andromache, Hector, on the Trojan side, and Thetis, Achilles,
Patroklos on the Greek are definitely among the characters who are most often
dubbed “ἄθλιοι”. 7 If Loukanes is generally not wholly stinting in his humane concern

5

The most important Homeric epithets for the Achaeans are the following: “ἐυκνήμιδες” (wellgreaved), “χαλκοχίτωνες” (bronze-clad), “κάρη κομόωντες Ἀχαιοί” (long-haired), “ταχύπωλοι” (with
swift horses), “ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν” (the warrior sons of the Achaeans), “ἑλίκωπες” (quick-glancing,
bright-eyed), “θεράποντες Ἄρηος” (attendants of Ares), “αἰχμηταί” (spearmen), “ἀρηίφιλοι” (dear to
Ares), “δῖοι” (noble), “φιλοπτόλεμοι” (war-loving), “μεγάθυμοι” (great-hearted), “ἀσπισταί” (armed
with a shield), “θωρηκταί” (armed with stout cuirass), “ἴφθιμοι” (strong, valiant), “χαλκοκνήμιδες”
(bronze-greaved). An analogous list for the Trojans comprises the following Homeric epithets:
“ἱππόδαμοι” (tamers of horses), “μεγάθυμοι” (great-hearted), “ὑπέρθυμοι” (high-spirited, daring),
“ἀγέρωχοι” (high-minded, lordly), “φιλοπτόλεμοι” (warlike), “ἀγαυοί” (illustrious, noble), “ἀσπισταί”
(armed with a shield), “χαλκοχίτωνες” (bronze-clad), “μεγαλήτορες” (greathearted), “αἰχμηταί”
(spearmen), “ἀγήνορες” (manly, heroic), “θωρηκταί” (armed with stout cuirass), “κέντορες ἵππων”
(drivers of horses), “εὐηφενεῖς” (wealthy). See also DEE 2000.
6
Sometimes the exact form of the word is maintained i.e. the epithet “λευκώλενος” for Hera, while in
other instances new words conveying the meaning of the Homeric words are chosen i.e. «ταχύπους»
for “ποδάρκης Ἀχιλλεύς”, “μακροβάλος” for “ἑκατηβελέτης Ἀπόλλων”. Similarly, for the ships we
encounter the phrase “νῆας ταχυπλεούσας”, which is equivalent to the Homeric “θοὰς νῆας”.
7
At this point it should be noted that sometimes this specific word can have different connotations, as
in the phrase used by Loukanes in Λουκ. 18.172, where the author speaks of the Trojans who have
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for the opponents’ vicissitudes, the same cannot be said with respect to his willingness
to acknowledge their “κῦδος” (glory) on the battlefield.
The epithet that best epitomizes this notion of martial valor in Loukanes’ work is
none other than the adjective “ἀνδρειωμένοι” (valiant). Although Greeks are
constantly8 awarded the coveted accolade, to the point that it becomes almost
synonymous with their various ethnonyms i.e. Argives, Hellenes etc., the Trojans are
only begrudgingly given such a distinguished acclamation. The only Trojan hero who
wins this type of praise is Hector, who is called “ἀνδρειωμένος” thrice.9 But aside
from these scant instances of commendation, confined solely to an individual hero,
there is a strikingly smaller number of citations associating the Trojans collectively as
a group with “ἀνδρεία” (bravery)10 compared to the relevant passages in Loukanes
celebrating the Greeks’ bravery.
Another way in which a differentiated treatment of the two contending forces
manifests itself involves even greater divergences from the original version. In all
such instances the Achaeans’ valor appears significantly augmented, while the
Trojans’ heroism is systematically downplayed. Let us begin by providing some
excerpts for the Argives, examining them in juxtaposition with the pertinent passages
from Homer’s Iliad. The first example is taken from book one, and specifically from
the scene in which Chryses, the priest of Apollo, beseeches the Achaeans to return to
him his beloved daughter:
“Βασιλεῖς παῖδες ἀτρέως, ἀ χ α ι ο ί τ ε πάντες ἄλλοι
imprudently scorned the sound advice of Polydamas. These are characterized by Homer as “νήπιοι” (Il.
18.311).
8
Six times the epithet is attached to the ethnonyms “Ἀργεῖοι” and “Ἕλληνες”, one time the cognate
term «ἀνδρεῖοι» accompanies the ethnonym “Ἕλληνες”, while the term “μεγαλόψυχοι” (high-souled)
modifies the ethnonym “Ἀργεῖοι” twice. The epithet “ἀνδρειωμένοι” is also given to individual heroes,
and smaller groups within the Achaean camp on a plethora of occasions; five times it is used for
Telamonian Ajax, two times for the Myrmidons, once for the Thracians, once for Patroklos, once for
Odysseus, once for Aias Lokros, once for Thoas, once for Epeios, and once for some unidentified
Greek warriors. The epithet «ἀνδρεῖοι» is also used several times, once for the foremost fighters of the
Greeks who flank Menelaos, once for Patroklos, once for Agamemnon, Diomedes and Odysseus, who
had been wounded in battle, once for Antilochos, once for Thoas, once for Telamonian Ajax and
Teucer, and once for some unnamed warriors. Moreover, the adverbs “ἀνδρείως” (eight times) and
“ἀνδρειωμένως” (one time) are employed on numerous occasions, either to incite the heroes to fight
bravely or to convey their impressive gallantry on the battlefield.
9
Once he is also recognized as “ἀνδρεῖος” (Λουκ. 16.41).
10
The Trojans are called “ἀνδρειωμένοι” only one time, in an exhortation that Hector delivers to the
army (Λουκ. 8.302). They are also called «πολεμικοί» (warlike) thrice (Λουκ. 13.114, 14.6, 17.92),
“ἀνδρεῖοι” twice (Λουκ. 13.40, 13.114), and «μεγαλόψυχοι» once (Λουκ. 20.116). It is interesting to
note that the term “ἀνδρεῖοι” is bestowed upon them by the narrator. The adverb “ἀνδρείως” is used in
association with their deeds four times (Λουκ. 13.128, 16.153, 21.131, 22.128), while the periphrasis
“μετ’ ἀνδρείας” only once (Λουκ. 12.25).
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ἀπαράμιλλοι ἐν ἵπποις, κ’ ἐν φρονέσει κ’ ἐν ἀνδρείᾳ
π ά ν τ ω ν τ ῶ ν ἐ θ ν ῶ ν τ ῶ ν ἄ λ λ ω ν ...”
(Νικόλαος Λουκάνης 1. 24-26)
“Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐ υ κ ν ή μ ι δ ε ς Ἀχ α ι ο ί ...”
(Ὅμηρος 1. 17)
As we may easily note, in place of a descriptive epithet focusing on the warriors’ leg
armor, we find a quite eloquent display of their skills, according to which they far
surpass all other nations in equestrian matters, in prudence, and in courage.
The second example is culled once more from book one, and reading the
relevant passage we become acquainted with Achilles’ famous, cantankerous retort to
king Agamemnon, when the latter requested that he be duly recompensed for the loss
of Chryseis:
“Πῶς τις μὲν τ ῶ ν π α ν α ρ ί σ τ ω ν τ ῶ ν ἑ λ λ ή ν ω ν ...”
(Νικόλαος Λουκάνης 1. 200-1)
“Πῶς τίς [...] Ἀχαιῶν...”
(Ὅμηρος 1. 150)
Loukanes here seizes the opportunity to praise the Achaeans by consciously inserting
in Achilles’ speech the compound adjective “πανάριστοι”. It is interesting to see that
the already emphatic superlative “ἄριστοι” is not strong enough-in Loukanes’
opinion- to express the greatness of the Greeks. The intensifying prefix παν-11 is
added in the hope of better representing their superiority.
What is common in the two previous examples is a pronounced willingness on
the part of the author to supplement the Argives’ excellence by dint of additional
epithets and characterizations. Our third example, however, goes one step further,
since it entails not merely additional epithets, but drastic changes to the plot itself. In
the seventh book of the Iliad Hector is incited by his brother Helenos to challenge the
best of the Achaeans to fight with him in single combat:
“Οὕτως ἔλεξεν ὁ Ἕκτωρ, κ’ ἐκ τῶν Ἀχαιῶν ε ὐ θ έ ω ς
ἀσυκώθησαν ἐννέα, οἱ πανάριστοι τῶν ἄλλων...”
(Nικόλαος Λουκάνης 7. 51-52)
“Ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ’ ὑποδέχθαι·”
(Ὅμηρος 7. 92-93)
11

Metrical considerations could also justify the addition of “παν”, but this observation does not
necessarily detract from our argument.
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In the original version everyone becomes hushed in silence, on the one hand ashamed
to decline the challenge, but on the other shivering at the prospect of accepting it.
Loukanes’ account, conversely, makes no mention of any ensuing silence, and
furthermore suppresses the speeches of Menelaos, Agamemnon and Nestor after
which nine heroes are finally moved to action. Granted the author’s economizing
narrative technique, whereby the author wishes to condense the epic, the selection of
the adverb «εὐθέως» is still startling in view of the fact that this is one of the rare
occasions on which basic plot events are distorted. Besides, Loukanes could have
pithily presented the gist of events without resorting to a loquacious digression,
exactly as he does in so many other instances in the work.
It is now time to tackle Zeus’ staunchly pro-Achaean stance in Loukanes’ Iliad.
As it has already been mentioned, there are two excerpts that attest to Zeus’
pronounced affinity for the Greeks. Let us begin with the passage from book one. At
the behest of her disgruntled son, and much to the consternation of the Argives, Thetis
has betaken herself to the abode of the gods, Mount Olympos, to beseech the son of
Cronos to vouchsafe glory to Achilles by augmenting the power of the Trojans for as
long as the injury to her son’s honor remains unatoned for. In this highly poignant
scene of supplication, as narrated by Homer, Zeus is initially disinclined to fulfill
Thetis’ request because he is well aware of the exceedingly nagging temperament of
Hera:
“«Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·
τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων
ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας.
ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ·
τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ.»
Ὣς φάτο· τὴν δ’ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων,
ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·
«νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον,
ἢ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ’ ἐὺ εἰδέω
ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι.»
Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
«ἦ δ ὴ λ ο ί γ ι α ἔ ρ γ ’ ὅ τ έ μ ’ ἐ χ θ ο δ ο π ῆ σ α ι ἐ φ ή σ ε ι ς
Ἥρῃ, ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.
ἡ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθαν άτοισι θεοῖσι
νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.
ἀλλὰ σὺ μὲν αὖτις ἀπόστιχε, μή τι νοήσῃ

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /27/

Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω.
εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθῃς·
τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον
τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ’ ἀπατηλὸν
οὐδ’ ἀτελεύτητον, ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω.»”
(Ὅμηρος 1. 503-527)
In fear of further disrupting the already strained relationship with Hera the father of
gods is only halfheartedly acquiescing to Thetis’ earnest entreaty, fittingly
reciprocating a favor he had received from her in the past.12 Turning, however, to
Loukanes’ less mythically informed account, we are confronted with a quite jarring
explanation of Zeus’ preliminary hesitance.
“«Πάτερ Ζεῦ θεῶν κ’ ἀνθρώπων, ποῖσε μοι τήνδε τὴν χάριν,
ὥσπερ πράττεις καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅταν σὲ παρακαλῶσι·
τίμησον καὶ τὸν υἱόν μου, ἐπειδὴ ὁ Ἀγαμέμνων
ἔλαβε τὸ δῶρον τ’ ὤχε, τὴν ὡραίαν Βρισηΐδα·
ἀλλὰ σὺ πάτερ τῶν πάντων, τίμησον τὸν Ἀχιλλέα
ἐν τοσούτω τίθει κράτος, πᾶσι τοῖς Τρωσὶ δὴ μέγα,
ἕως ἂν Ἕλληνες οὗτοι, τὸν υἱόν μου νὰ τιμήσουν,
εἰ μὲν τὸ βούλει νὰ ποίσης, ὅμωσόν μοι μέγαν ὄρκον»
Οὕτως ἔλεξεν ἡ Θέτις. Ὁ δ ὲ Ζ ε ὺ ς τ ο ῦ τ ο ν ο μ ί σ α ς
ε ἶ ν α ι π ά θ ο ς τ ῶ ν Ἑ λ λ ή ν ω ν , β α ρ ὺ π λ ε ῖ σ τ ο ν το ῦ ἐ φ ά ν η ,
ὅμως δὲ καὶ μὴ θελόντως, ἔταξέτο νὰ τὸ ποίση,
κ’ ἔδωκε καὶ μέγαν ὄρκον.”
(Λουκάνης 1. 332-343)
Rather than being apprehensive about the reaction of Hera, Zeus is here tenderly
solicitous for the welfare of the Achaeans. Once more his response is unenthusiastic,
but this time a deep-rooted desire not to cause pain to the Danaans is to account for
his dithering. Such a doting fondness towards the Argives on the part of Zeus is
anything but precedented in the Homeric account, where the sire of gods and men
does not shy away from even personally13 bearing the brunt of war fighting on the
side of the Trojans. Some memorable examples of this type of active divine
intervention include14 but are not limited to the hurling of a terrifying lightning bolt15
before the horses of Diomedes, occasioning “a terrible flame of burning sulphur,” the
12

The story of how Hera, Poseidon, and Pallas Athene were once minded to put Zeus in bonds is
briefly recounted by Achilles in Il. 1. 396-406. According to the story Zeus was saved by the
intervention of Thetis, who was prudent enough to summon Briareus (Aegaeon) to help.
13
It is interesting to note that Zeus’ support of the Danaans is never direct.
14
See also Il. 12. 252-255 where Zeus rouses “from the mountains of Ida a blast of wind that carries the
dust straight against the ships” of the Achaeans bewildering their minds.
15
Il. 8. 130-138. This is the only episode, among the three scenes cited here, where Zeus’ interference
is acknowledged by Loukanes.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /28/

breaking of “the well-twisted string on the incomparable bow” of Teucer (Il. 15. 458466), and the catalytic goading from Zeus’ “mighty hand” that spurs Hector on his
raging advance towards the ships of the Achaeans (Il. 15. 693-695).
This is not to say that Homer’s Zeus is utterly devoid of compassion for the sufferings
of the Greeks. Several Achaean heroes are beneficiaries of his pity. An eagle holding
“the young of a swift hind” appears in answer to Agamemnon’s fervent prayer in
book eight (Il. 8. 236-252), a resounding thunder fills the heavens not long after
Nestor’s desperate plea in book fifteen (Il. 15. 370-378), the clouds enfolding Ida are
dispersed at Telamonian Aias’ tearful entreaty in book seventeen (Il. 17. 645-650),
and goddess Athena is dispatched to infuse nectar and ambrosia into Achilles’ chest
when the hero doggedly continues to abstain from food as he mourns for Patroklos in
book nineteen (Il. 19. 338-348). What is wholly lacking, however, in Homer’s epic is
a statement as broad as the one mentioned above. Certain Argive heroes may
individually partake of Zeus’ beneficence, but the Achaeans collectively as a group
are nowhere expressly described as a nation that has availed itself of his philanthropy.
Of the two contending armies it is the Trojans who have attracted in the past
Zeus’ sympathy. His feelings for them are vividly portrayed in book four (Il. 4. 4449):
“αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
τάων μοι π ε ρ ὶ κ ῆ ρ ι τ ι έ σ κ ε τ ο Ἴ λ ι ο ς ἱ ρ ὴ
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο.
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.”
Sacred Ilios is the city that was “most honored in Zeus’ heart,” as Argos, Sparta, and
Mycenae “are far dearest” in Hera’s sight. Zeus’ profound connection16 with the
Trojans is anchored in their devout spirit. Never at any point has he been bereft of the
proper sacrifices that gratifyingly redound to his honor. With so forceful a declaration
of affection in mind we can move to the second excerpt from Loukanes’ Iliad that will
concern us here. This particular scene is taken from book eight and it deals with the
Trojans’ first attempt to cross the deep trench lying in front of the newly constructed
by the Achaeans protective wall. Teucer, the skilled archer, has just been wounded by
Hector, his bow-string broken by the jagged stone cast at him, and his brother Aias
16

In Il. 20. 304-305 Poseidon reveals that Dardanos, Priam’s illustrious forefather, was loved by Zeus
“above all the children born to him from mortal women”.
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standing over him protects him while two trusty companions carry him to the hollow
ships. It is at that very moment that Zeus arouses “force in the hearts of the Trojans;
and they thrust the Achaeans straight toward the deep trench”. The Homeric narration
runs as follows: “Ἂψ δ’ αὖτις Τ ρ ώ ε σ σ ι ν Ὀλύμπιος ἐν μένος ὦρσεν·/οἱ δ’ ἰθὺς
τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς·” (Il. 8. 335-336).
Loukanes, however, as he is wont to do elsewhere too, is quick to add a
modifying word that completely changes the tone of the passage: “Ζεὺς οὐράνιος δὲ
πάλιν/ἔγειρε δύναμιν πλείστην, ε ἰ ς τ ο ὺ ς Τ ρ ῶ α ς τ ο υ ς ἐ χ θ ρ ο ύ ς τ ο υ /κ’ ἴσα
στὴν βαθεῖαν τάφρον, ἔδιωξαν δὴ τοὺς Ἀργείους.” (Λουκ. 8. 209-211). Once
immensely endeared to Zeus, the Trojans have now moved across to the opposite side
of the emotional spectrum becoming his enemies. An analogous statement spoken for
Hera, or Athena would engender no surprise, as the two goddesses are known to have
been stalwart supporters of the Achaeans throughout Homer’s epic. Zeus addressing
the two goddesses in book eight (Il. 8.449) tauntingly remarks on the “dreadful
resentment” they both cherish against the Trojans. So unmitigated is this kind of
indignation that even if Hera were to infiltrate Troy and to devour raw Priam, the sons
of Priam, and all the Trojans, still it would have been doubtful -according to Zeuswhether she would have been completely appeased (Il. 4. 34-36).17
Less obdurate in their “κότος” against the Trojans, yet clearly inimical to them,
Poseidon, Hermes, and Hephaestos18 also manifest their rancor in manifold ways. In
book eight (Il. 8. 548-552), for example, they refuse to share in the savor emanating
from the perfect hecatombs offered to the immortals by the Trojans, whereas in book
eleven (Il. 11. 74-83), restrained in Olympos and compelled to desist from war, they
among other pro-Argive gods condemn Zeus for his pro-Trojan attitude.19 But if steep
Ilios, Priam, and the people of Priam were utterly hated (“ἀπήχθετο”) by the proAchaean gods (Ιl. 8. 551-552), could the same be said of the father of gods, Zeus, who
often in pivotal moments resorted to his golden scales in order to decide upon the best
course of action?
Homer’s account yields only two references that could be construed as evidence
of Zeus’ less favorable disposition towards the Trojans. One is taken from Hector’s
seething reprimand of Polydamas’ prudent warning not to remain outside the walls of
17

See also Il. 18. 357-359 where Zeus exclaims to Hera: “The long-haired Achaeans must surely be
children of your own womb.”
18
In Il. 15. 213-217 Poseidon speaking to Iris reveals the names of the gods who want to destroy Ilios.
19
For a similar scene, see also Il. 12. 179-180.
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Ilion in anticipation of Achilles’ long feared return to the battle in book eighteen, and
the other from Poseidon’s prophetic speech in book twenty, whereby the lord of the
sea foretells that Aeneas will prevent the extinction of the royal house of Troy, taking
over the rule of the Trojans after the fall of Ilios. In the first excerpt (Il. 18. 288-292)
Hector wistfully reminisces about Troy’s erstwhile glory, and bitterly deplores the
latest dissipation of its wealth, which he attributes to the anger of great Zeus “ἐπεὶ
μέγας ὠδύσατο Ζεύς”. In the second (Il. 20. 293-308) Poseidon takes pity on Aeneas
and thwarts Achilles’ inexorable assault warding off woeful destruction from the
cherished son of Aphrodite. As the god contemplates Aeneas’ fated future, he does
not stop short of touching upon Zeus’ legendary infatuation with Dardanos. In stark
contrast to his past besotment with the famed progenitor of the Trojans, Zeus –at least
purportedly- has now come “to hate the race of Priam” “ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν
ἤχθηρε Κρονίων”.
Though these passages explicitly call attention to the lately taut relationship
between Zeus and the Trojans, the same excerpts do not fail -at the same time- to
allude to both Zeus’ past and future allegiance towards the inhabitants of Ilios. The
city’s former affluence, Zeus’ special affection for Dardanos, the fated –and pleasing
to Zeus- preservation of the race of Dardanos through the progeny of Aeneas, all
betoken Zeus’ persistent regard for the continued prosperity of the Trojans. Moreover,
in Hector’s reply to Polydamas, Zeus’ support of the Trojan army, and specifically of
the beloved by Zeus Hector (Il. 22. 168) could well have implied that Zeus’ anger had
been placated by that point, after the harrowing ordeal of a nine-year war. What we
are left with, then, as an attestation of Zeus’ allegedly unfavorable stance towards the
Trojans is, in fact, the foregoing statement of Poseidon, which is temporally restricted,
as it doesn’t apply to a vast swath of time.
Can this tenuous claim of Poseidon, however, outweigh Zeus’ unequivocal
acknowledgment of his wholehearted love for the Trojans in book four (Il. 4. 44-49)?
And, what should one make of Zeus’ marked reluctance to annihilate the city of Priam
(Il. 4. 14-19) and to vanquish its foremost defender, Hector (Il. 22. 174-176)?
Furthermore, if the Homeric account does not warrant a pro-Achaean stance of Zeus
or the narrator, why does our author opt for such an unmistakably slanted presentation
of the two contending armies? To be sure, an extensive analysis of the possible
motives underpinning the author’s metaphrastic choices lies outside the purview of
the present paper. Some thoughts have been sparingly provided at the beginning. I
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would like to end this presentation with something said by Demetrios Doukas for
Markos Mousouros:
“It is through your efforts, Musurus, in the celebrated and very renowned city of
Padua, where you teach publicly from that chair as from the height of a throne,
that one sees depart each year from your school, as from the flanks of the Trojan
horse, so many learned pupils that one could believe them born in the bosom of
Greece or belonging to the race of the Athenians”.
(GEANAKOPLOS 1962, 1)
How many and of what sort were the readers of Loukanes’ Iliad? Did they become
active fighters themselves? Did his Iliad manage to travel to Greece, or was its
dissemination unluckily hindered, as it can be inferred by a note on the margins of one
of the surviving copies where a fascinating story is being narrated of how a ship that
was carrying a large number of volumes was seized by Turkish pirates who threw
them all in the sea? Considering that copies of his work were held among others by
Martinus Crusius and Lord Byron, one can rather safely say that Loukanes didn’t
indite his work in vain.

REFERENCES
ΒADENAS P. 2002, “H Ιλιάδα του Νικόλαου Λουκάνη στην Ελληνική δημώδη
γλώσσα: προβλήματα σύνθεσης και παράδοσης”, in «T’ ἀδόνιν κεῖνον ποὺ γλυκὰ
θλιβᾶται» Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής
λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600):
Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Λευκωσία
Νοέμβριος 1997), ed. Π. Αγαπητός - Μ. Πιερής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο, 159-172.
CARPINATO C. 1997, “Le prime traduzioni greche di Omero: l’ Iliade di Nikolaos
Lukanis e la Batrachomyomachia di Dimitrios Zinos”, in Atti del Secondo
Incontro internazionale di linguistica Greca, ed. E. Banfi, Dipartimento di
scienze filologiche e storiche, Trento, 411-440.
_______ 1999, “Il «viaggio» di Achille da Venezia alla Grecia: l’ Ἅλωσις ἤγουν
ἔπαρσις τῆς Τροίας (1526) di Nikolaos Lukanis”, in Medioevo romanzo e
orientale, Il viaggio dei testi, III Colloquio Internazionale (Venezia 10-13
ottobre 1996), ed. A. Pioletti - F. Rizzo Nervo, Rubbettino, Soveria Mannelli,
487-505.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /32/

DEE J. 2000, Epitheta hominum apud Homerum/Epithetic phrases for the Homeric
heroes, Hildesheim, New York.
ΖΑΒΙΡΑΣ Γ. 1972, Νέα Ἑλλάς, ἤ, Ἑλληνικόν Θέατρον, Ἑταιρεία Μακεδονικῶν
Σπουδῶν, Ἀθῆναι.
FISCHETTI G. 1976, “La prima traduzione neogreca di Omero”, in Miscellanea
neogreca: Atti del I Convegno Nazionale di studi neogreci (Palermo 17-19
maggio 1975), Accademia di scienze lettere e arti, Palermo, 11-20.
FOLLIERI E. 1969, “Su alcuni libri greci stampati a Venezia nella prima metà del
Cinquecento”, in Contributi alla storia del libro italiano. Miscellanea in onore
di Lamberto Donati, L.S. Olschki, Firenze, 119-130.
GEANAKOPLOS D. 1962, Greek scholars in Venice: studies in the dissemination of
Greek learning from Byzantium to Western Europe, Harvard University Press,
Cambridge.
ΗOLTON D. 1972, “A Set of Sixteenth Century woodcuts in Greek popular texts”,
Ἑλληνικά 25 (1972), 371-376.
ΚΑΤΡΑΜΗΣ Ν. 1880, Φιλολογικά Ἀνάλεκτα Ζακύνθου, Αὐγή, Ζάκυνθος.
LAYTON E. 1994, The sixteenth century Greek Book in Italy: printers and publishers
for the Greek world, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di
Venezia, Venice.
LEGRAND É. 1870, Collection de Monuments pour servir a l’ étude de la langue NéoHellénique, v. 5, Πανδώρα, Ἀθῆναι.
_______ 1885, Bibliographie hellénique, ou Description raisonnée des ouvrages
publiés en grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, v. 1, Maisonneuve, Paris.
ΛΟΥΚΑΝΗΣ Ν. 1979, Ὁμήρου Ἰλιάς, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Ἀθῆναι.
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. 1963, “Ἡ παρουσίαση ἀπὸ τὸν Ἰανὸ Λάσκαρη τῶν πρώτων
μαθητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου τῆς Ρώμης στὸν Πάπα Λέοντα Ι΄”, Ὁ
Ἐρανιστής 5 (1963), 161-172.
ΣΑΘΑΣ Κ. 1868, Νεοελληνικὴ Φιλολογία: βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς γράμμασι
διαλαμψάντων Ἑλλήνων, ἀπὸ τῆς καταλύσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας
μέχρι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας (1453-1821), Ἐκ τῆς τυπογραφίας τῶν τέκνων
Ἀνδρέου Κορομηλά, Ἀθῆναι.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /33/

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΑ ΟΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ολυμπία Βρακοπούλου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
oliviavrk@gmail.com

Abstract
Visions were a popular motif used widely in literature, and more specifically in early
modern greek literature. Amongst their characteristics is the rich iconography/
imagery, the presentation of extraterrestrial, unrealistic and extraordinary places and
the elements of marvelous. This paper intends to investigate, on the one hand those
characteristics’ identity and on the other hand to relate them to the rhetoric of
Authority as factors of credibility.
Λέξεις-Kλειδιά
Θαυμαστό, όραμα, Τοντόροφ, Λε Γκοφ, αξιοπιστία, πειθώς

Τα οράματα όπως και τα ταξίδια στο επέκεινα, αποτελούν αντικείμενο πολλών
αφηγήσεων, οι οποίες προέχονται από το corpus κειμένων της Πρώιμης
Νεοελληνικής Γραμματείας. Από τις αφηγήσεις αυτές, άλλες αποτελούν οργανικό
κομμάτι ευρύτερων, αγιολογικών συνήθως, συνθέσεων, ενώ άλλες είναι αυτόνομα
κείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οράματα τα οποία αρχικά εμφανίστηκαν σε βίους
αγίων με το πέρασμα των αιώνων αποκόπηκαν και άρχισαν να διαδίδονται αυτόνομα.
Πρόκειται για αφηγήσεις καταστάσεων οι οποίες ξεπερνούν την κοινή λογική και το
πραγματικό και μεταφέρονται σε έναν υπερβατικό κόσμο μέσω αποκαλυπτικών
σκηνικών. Η αποτύπωση και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν
τον οραματικό κόσμο, αλλά και η σύνδεσή τους με τη ρητορική της πειθούς είναι ο
στόχος της ανακοίνωσης αυτής.
Η εξέταση θα επικεντρωθεί σε τρία οράματα: την Διήγηση και οπτασία ωφέλιμο
Δημητρίου, την Οπτασία Σοφιανής, και το Όραμα της Θεοδώρας. Το όραμα του
Δημητρίου χρονολογείται τον 16o αιώνα και περιγράφει τη μεταθανάτια εμπειρία ενός
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μεταλλωρύχου στην περιοχή της Ιερισσού. Την εμπειρία αυτή αξιολόγησε και
κατέγραψε ο αγιορείτης μοναχός Μητροφάνης. Η οπτασία της Σοφιανής είναι κι αυτή
μεταθανάτια, λαμβάνει χώρα στην Κωνσταντινούπολη το 1607 και καταγράφεται από
τον αγιορείτη ιερομόναχο Ιερόθεο Κουκουζέλη, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στην
Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της μονής του.1
Το όραμα της Θεοδώρας προέρχεται από τον Βίο του αγίου Βασιλείου του Νέου,2
από ένα εκτενές αγιολογικό κείμενο το οποίο εμφανίζεται από τον 10o αιώνα· από
τότε μεταφράζεται και επεξεργάζεται από μοναχούς έως και τον 19o αιώνα. Ο Βίος
του αγίου Βασιλείου είναι μια εκτενής σύνθεση η οποία γνωρίζει πολλές διασκευές,
και περιλαμβάνει, εκτός των άλλων οραμάτων, τη διήγηση του θανάτου και του
οράματος της Θεοδώρας, το οποίο είναι όραμα που βλέπει ο μαθητής του αγίου
Βασιλείου, Ιωάννης. Το όραμα αυτό άρχισε να αντιγράφεται και να διαδίδεται
αυτόνομα, και τον 17ο αιώνα το επεξεργάζεται και το εκδίδει ο ιερομόναχος
Αθανάσιος Βαρούχας με τον τίτλο «Στόμα Θανάτου».3 Και οι τρεις διηγήσεις
φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα αγαπητά αναγνώσματα, αν κρίνει κανείς από το πλήθος
των χειρογράφων που βρίσκονται σε μοναστηριακές βιβλιοθήκες, όπως και από τις
πολλές μεταφορές τους στην καθομιλουμένη.
Στα οράματα αυτά ο ήρωας, ο οποίος μπορεί να είναι ιερωμένος ή κοσμικός,
εμφανίζεται να βασανίζεται πνευματικά ή και σωματικά (στενοχώρια, υπαρξιακοί
προβληματισμοί, ασθένεια). Είτε στον ύπνο του είτε πεθαίνοντας μεταφέρεται στο
επέκεινα με τη καθοριστική αρωγή κάποιου συνοδού, ο οποίος θα είναι δίπλα του σε
όλη την εξέλιξη της ιστορίας, συναντά υπερφυσικά όντα και σε κάποιες περιπτώσεις
τον ίδιο το Θεό και, αφού ολοκληρωθεί η περιήγησή του στον άλλο κόσμο επιστρέφει
στην πραγματικότητα της επίγειας ζωής.
Ο οραματιζόμενος μεταβαίνει και περιηγείται στους τόπους των εσχατολογικών
αφηγήσεων, αφήνει πίσω του τα επίγεια προβλήματα και τις αμφιβολίες και γνωρίζει
τον κόσμο του Θεού. Ο ήρωας βρίσκεται στην επικράτεια του θαυμαστού· θαυμαστό
θεωρείται ό,τι είναι άγνωστο και παράξενο, δεδομένου ότι ανήκει σε έναν άλλο
κόσμο, αλλά επίσης και ό,τι βρίσκεται πέρα από την κοινή ανθρώπινη εμπειρία, με
αποτέλεσμα να προκαλεί το θαυμασμό του παρατηρητή (CUPANE 2014, 184).
1

Τα κείμενα έχουν εκδοθεί από την Ελένη Κακουλίδη- Πάνου (ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ 2011, 25-32, 3237).
2
Για την έκδοση ολόκληρου του κειμένου βλ. Dennis F. Sullivan - Alice-Mary Talbot - Stamatina
McGrath, The life of Saint Basil the Younger: Critical edition and annotated translation of the Moscow
version (SULLIVAN - TALBOT - MCGRATH 2014).
3
Για περισσότερα σχετικά βλ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ 1980.
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Η εικονογραφία των τόπων του άλλου κόσμου είναι όμοια με εκείνη του
επίγειου κόσμου. Στα οράματα τα σταλμένα από τον Θεό ο Παράδεισος και η
Κόλαση εμφανίζονται μόνο σε λίγους εκλεκτούς, οι οποίοι παρ’ όλα αυτά είναι απλοί
θνητοί και των οποίων οι αναφορές για αυτά που είδαν παρέχουν στο ευσεβές
ακροατήριο κάθε θαύμα που μπορεί κανείς να φανταστεί: οι ιστορίες τους αποτελούν
μια επιτομή του χριστιανικού θαυμαστού (CUPANE 2014, 186).
Σύμφωνα με την θεωρία του Τοντόροφ για το φανταστικό, το «αμιγές
θαυμαστό» δεν έχει ξεκάθαρα σύνορα. Τα υπερφυσικά στοιχεία δεν προκαλούν καμιά
ιδιαίτερη αντίδραση, κανένα αίσθημα έκπληξης ούτε στα πρόσωπα του έργου ούτε
στον νοούμενο αναγνώστη. Αυτό που χαρακτηρίζει το θαυμαστό δεν είναι μια στάση
απέναντι στα συμβάντα που αναφέρονται, αλλά η ίδια η φύση αυτών των συμβάντων
(ΤΟΝΤΟΡΟΦ 1991, 68). Το «αμιγές θαυμαστό» δεν εξηγείται με κάποιον τρόπο, ούτε
και δημιουργεί την ανάγκη στον δέκτη να αναζητήσει μια εξήγηση. Ο Τοντόροφ
υποστηρίζει ότι το θαυμαστό αντιπαρατίθεται στο «παράξενο» με την έννοια ότι
«παραμένει ανεξήγητο» και προϋποθέτει την «ύπαρξη του υπερφυσικού»
Εν τούτοις, ο Λε Γκοφ επισημαίνει την αδυναμία εφαρμογής του ορισμού του
Τοντόροφ στην περίπτωση του θαυμαστού, όπως εμφανίζεται κατά τη μεσαιωνική
εποχή, δεδομένου ότι η θεωρία του Τοντόροφ προϋποθέτει έναν «νοούμενο
αναγνώστη», ο οποίος τείνει να αναζητά μια εξήγηση φυσική ή υπερφυσική. Στο
μεσαιωνικό θαυμαστό όμως δεν υφίσταται «νοούμενος αναγνώστης», έτσι το κείμενο
«προσφέρεται ως αντικείμενο διαμέσου “απρόσωπων κειμένων”» (ΛΕΓΚΟΦ 2008,
69).
Ο Λε Γκοφ υποστηρίζει ότι στον τομέα του θαυμαστού ο χριστιανισμός δεν
συνεισέφερε ιδιαίτερα. Θεωρεί ότι το υπερφυσικό και το θαυματουργικό, που είναι
εγγενή στο χριστιανισμό, είναι διαφορετικά ως προς τη φύση και τη λειτουργία τους
από το θαυμαστό, ακόμα και αν έχουν αφήσει το στίγμα τους στο λεγόμενο
«χριστιανικό θαυμαστό».
Σύμφωνα με τον Ζακ Λε Γκοφ, βασικό χαρακτηριστικό του θαυμαστού είναι ότι
εκπορεύεται από μυστηριακές δυνάμεις και όντα του υπερφυσικού, σε αντίθεση με
τον Χριστιανισμό όπου υπάρχει ένας και μόνο δημιουργός, ο Θεός. Τίθεται, λοιπόν,
μια προβληματική διάσταση του θαυμαστού. Στο πλαίσιο του Χριστιανισμού, το
θαύμα διέπει, ρυθμίζει, ελέγχει το θαυμαστό, αλλά και λειτουργεί ως κριτική του. Ως
εκ τούτου εμφανίζεται μια τάση εξορθολογισμού του θαυμαστού με αποτέλεσμα την
αποδυνάμωση του «απρόβλεπτου», ενός από τα δομικά χαρακτηριστικά του. Διότι, το
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θαύμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παρέμβαση εκπορευόμενη από το Θεό στην
κανονικότητα του κόσμου, κανονικότητα η οποία ρυθμίστηκε επίσης από τον ίδιο
σύμφωνα με το δικό του θείο σχέδιο. Υπό αυτήν την έννοια το θαύμα δεν εκτροχιάζει
ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την κοσμική τάξη και λειτουργεί στο πλαίσιο της Θείας
Πρόνοιας (ΛΕΓΚΟΦ 2008, 58-62).
Στα υπό εξέταση οράματα, τα συμβάντα και η περιήγηση στο επέκεινα δεν
προκαλούν έκπληξη, αλλά αισθήματα θαυμασμού, κάτι που στην αφήγηση της
οπτασίας του Δημητρίου αισθητοποιείται με τη χρήση λέξεων και εκφράσεων όπως:
«ελάτε να ακούσετε φοβερά και θαυμαστά πράγματα», «θαυμαστά και παράδοξα
λόγια» (ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ 2011, 25-32).
Θαυμαστά, επίσης, στοιχεία αποτελούν στο όραμα του Δημητρίου και στην
οπτασία της Σοφιανής η εμφάνιση του αγγελόμορφου νέου, αλλά και η εμφάνιση της
νεκρής Θεοδώρας στο όραμα που βλέπει ο Ιωάννης. Η πτήση διαμέσου ουρανίων
σφαιρών, οι κλεισμένες πόρτες και οι τερατόμορφοι φύλακες, οι «θαυμαστές»
πεδιάδες και οι συναντήσεις με εκλιπόντες γνωστούς, τα ολάνθιστα λιβάδια, οι
τιμωρίες των αιρετικών και η παρουσίασή τους ως περίεργα «ανθρωπάρια», η βοή
και η ύπαρξη του Άδη, ο οποίος είναι έτοιμος να δεχτεί ανάξιους ιερωμένους, εκτός
των άλλων, στο όραμα του Δημητρίου. Στο όραμα της Σοφιανής υπάρχει επιπλέον η
συνάντηση με τον Θεό, με την Παναγία και τον Άγιο Πέτρο ως κλειδοκράτορα, αλλά
και με τον Αβραάμ που βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος ευφρόσυνων νεκρών. Οι
νεκροί κι εκεί βρίσκονται σε χώρο «υψηλόν και πολλά φωτεινόν». Ενδεικτικά των
σχετικών αφηγήσεων είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν:
«Ευθύς βλέπω εν σχήματι ευνούχου βασιλικού νεανίαν ευπρόσωπον, και το
είδος του προσώπου αυτού αλλεπάλληλαις κατεστιλπνού[ν]το μαρμαρυγαίς
φωτός τε και χάρισι, το σώμα δε αυτού κατεστολισμένον και
λελα<μ>πρυσμένον ποικίλαις ιδέαις και χρώμασι και ακτίνα φωτός
αναπέμποντα. Το δε έσωθεν αυτού ένδυμα ερυθροπόρφυρον ην, παραπλησίως
του παρ' ημών λεγομένου λασίου φορέματος, το δε έξωθεν σερασέρι λευκόν και
ωραιότατον, έχον επάνω υφασμένα παντοία της γης κρίνα τε και ρόδα και άλλα
λουλλούδια και εξ' εκείνων ως αστραπή φωτός απεδίδοντο, εις τας χείρας αυτού
εβάσταζε μαστραπάν εκ χρυσίου καθαρού ώσπερ ήλλεκτρον, μεστόν ύδατος
ψυχροτάτου...»
(ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ 2011, 34)
«Εγώ ως εκείτομουν εις το κρεβάτι ασθενημένος, ήνοιξα τους οφθαλμούς μου
και είδα έναν άνθρωπον εύμορφον και έκλα<μ>προν, όπου δεν ημπορώ να είπω
την ευμορφίαν όπου είχε.»
(ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ 2011, 25-27)
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«Όμως εφάνηκέ μου ότι εχωρίσθηκα από εσάς και ευρέθηκα εις τας αγκάλας
εκείνου, και εκείνος κρατώντας με ήφερεν και με επέτασεν υψηλά και
πηγαινάμενος εφάνη μου ότι επεράσαμεν επτά ουρανούς ή και περισσότερους,
ότι από το ύψος και το τριγύρισμα το συχνόν δεν θυμούμαι καλά πόσοι να ήσαν.
Και ωσάν επεράσαμε όλους, εφάνηκέν μου ότι ευρέθημεν εις άλλον κόσμον, και
το φως εκείνου του κόσμου ήτον λαμπρότερον παρά του κόσμου τούτου, ομοίως
και η γη εκείνη ήτον υψηλότερη και ευμορφότερη, ότιδεν ήτον ωσάν ετούτην
την γην να έχει ξύλα στραβά και χορτάρια και πέτρες και βουνά, αμή ήτον ωσάν
κάμπος ωραιότατος και πλουμισμένος, και είχε τρεις γενεές δένδρα ανθισμένα,
των οποίων α<ν>θέων και των δένδρων την καλήν μυρωδίαν και το κάλλος δεν
δύνεται να τα ειπεί τινάς καταλεπτόν, διότι ήταν θαυμαστά.»
(ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ 2011, 27)
«…περιπατούντες δε πάλιν ήλθαμεν εις άλλον τόπον σκοτεινότερον και είχε
λάσπες και πολλήν βρόμαν ήτον ομοίως και εκεί πλήθος ανθρώπων ωσάν μικρά
παιδία και ωσάν κουτάβια σκυλίων μικρά και τυφλωμένα. Και ηρώτησα τον
οδηγόν μου, και είπε ότι είναι το γένος των Ισμπαηλιτών και των αιρετικών. Και
πάλιν περνώντες ηύραμεν και το γένος των Φαραωνιτών, σκοτεινούς και
κατάμαυρους. Εγνώρισα και πολλούς απ' εκείνους οπού τους έβλεπα εδώ εις τον
κόσμον…»
(ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ 2011, 29)
Στο όραμα στο οποίο ο Ιωάννης βλέπει τη Θεοδώρα, τη θεραπαινίδα του οσίου
Βασιλείου, να τον ξεναγεί στον άλλο κόσμο, εμφανίζεται η εκλιπούσα να του
περιγράφει τη στιγμή του θανάτου της ως μαρτυρική και κάνει λόγο για δαίμονες, οι
οποίοι ήταν σαν έγχρωμοι άνθρωποι και περιτριγύρισαν την κλίνη της. Ο θάνατος
εμφανίζεται ως μια παρουσία ογκώδης και βάρβαρη που προσπαθεί με μια πληθώρα
εργαλείων (σίδερα, μαχαίρια, δρεπάνια) και με μια διαδικασία που μοιάζει με
εγχείρηση να αποσπάσει την ψυχή από το σώμα. Σε όλη την πορεία της ψυχής προς
το επέκεινα λαμβάνουν χώρα διαμάχες αγγέλων με δαίμονες μέχρι να φτάσει στα
τελωνεία των αμαρτιών, όπου κρίνεται η ψυχή για συγκεκριμένα αμαρτήματα.
Υπάρχει και πάλι η συνάντηση με τον Αβραάμ και άλλους βιβλικούς πατριάρχες,
αλλά επίσης περιγράφονται οι ουράνιες μονές, ως κατοικίες-παλάτια, υπάρχουν
ονειρικοί κήποι και άφθονα οπωρικά. Η Θεοδώρα και άλλοι νέοι περιγράφονται να
είναι ντυμένοι με ουράνια ενδύματα και να πίνουν κάποιο θεϊκό ποτό ανάμεσα σε
ανθισμένους κήπους. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα:
«Τηλικούτος πόνος πιέζει τον τελευτώντα, οίος οπόταν τις βάλλη γυμνώσας
όλον το σώμα αυτού επ’ ανθράκων πυρός εις πλήθος εστρωμένων επί γης και εκ
του καθ' ενός τιτρώσκεται τη δριμεία πυρκαϊά και πικρώς φέρει τον κίνδυνον,
και ούτω λοιπόν τηκόμενος διαλύεται και απολέγεται την ψυχήν.»
(SULLIVAN - TALBOT - MCGRATH 2014, 198)
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«Toύτων τοιγαρούν και άλλων παρ’ αυτών φληναφουμένων, λοιπόν περιέμενον
τον θάνατον. Ήκεν ουν άφνω κακείνος, και ήν τη ιδέα ποτέ μεν ως λέων
ωρυόμενος, ποτέ δε ως νεανίσκος βάρβαρος θρασύς ανεσταλμένος, ξίφη
παντοδαπά βαστάζων εν ταις χερσί, μαχαίρας, δρέπανα, πρίονας λαξευτήρια,
οβελίσκους, σκέπαρνα, αξίνας και έτερα πλείστα και φοβερά τιμωρητικά
όργανα δι ών μεθοδεύει και μετέρχεται τους παμποικίλους τρόπους του επί
πάντας ανθρώπους ενός θανάτου· όν θεασάμενη η ταπεινή και ταλαίπωρός μου
ψυχή, τρόμω και φόβω ακατασχέτω περιελήφθη.»
(SULLIVAN - TALBOT - MCGRATH 2014, 202)
«Ως ουν ένδον εχωρήσαμε προπορευομένης αυτής έμπροσθέν μου, απεσκόπουν
προς αυτήν· και ιδού όλην ην καλή και ωραία, θείω ελαίω και μύρω
επικεχρισμένη και αποστάζουσα ώσπερ από ιδρώτος, λινούν ημφιεσμένη λευκόν
ωσεί χιών, και σουδάριον εκ βύσσου φορούσα περί την κεφαλήν και εξιστάμην
όλος έκθαμβος γενόμενος επί ταύτης αφάτω και αμηχάνω θεωρία...»
(SULLIVAN - TALBOT - MCGRATH 2014, 260)
«Άραντος δε μου το όμμα προς ανατολας του περιαυλίου, ορώ παλάτια φωτεινά
φρικτώς κατεσκευασμένα και εις άπειρον μέγεθος ύψους την έπαρσιν
κεκτημένα. Και εν τούτοις μεν ουν ουδαμώς εισεληλύθαμεν· έγγιστα δε των
ανόδων αυτών ίστατο τράπεζα μεγίστη πήχεων τριάκοντα, και αυτή ην εκ λίθου
σμαράγδου ωραίως λελατομημένη και κατεσκευασμένη, ακτίνας εκπέμπουσα
φωτοβόλους, προς δε τη κεφαλή αυτής μυγδάλου φυτόν ωραίον διηνθισμένον
ίστατο πεφυτευμένον, και εκυρτούτο επάνω αυτής κατασκίαζον άπαν το
πρόσωπον αυτής και ευπρέπειαν ασύγκριτον παρέχον εν τω οράσθαι. Εν γουν τη
τοιούτη τραπέζη εωρώντο ωσεί μίσσοι προκείμενοι διάχρυσοι αστραποειδείς
λυχνίται οι και απλώς εκ πάντων των εντίμων λίθων και χρυσών των εκ του
Παραδείσου εξερχομένων ομοιοφερείς, σφόδρα κεκαλλωπισμένοι και
ευφροσύνην και ευπρέπειαν ασύγκριτον, ωραιότητά τε και ηδονήν γλώσση
ανθρωπίνη ανερμήνευτον και ακοή ανήκουστον...»
(SULLIVAN - TALBOT - MCGRATH 2014, 262)
Βέβαια, τα υπό εξέταση οράματα δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της Χριστιανικής πίστης και απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι
ενδεικτικό ότι, αντίθετα με τα παραμύθια που αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο του
θαυμαστού, τα κείμενα αυτά δεν υποπίπτουν σε κανενός είδους αοριστία: τα πάντα
είναι συγκεκριμένα και διακριτά· ο Θεός, οι δαίμονες, οι χώροι, ακόμη και τα
αισθήματα του αφηγητή.
Έτσι, στην εικονογραφία του θαυμαστού, όπως παρουσιάζεται στα παραπάνω
οράματα, υπάρχουν επιρροές από την κλασική και την ιουδαιοχριστιανική παράδοση,
στα μοτίβα και στους συμβολισμούς. Για παράδειγμα τα πρόσωπα της χριστιανικής
λατρείας που εμφανίζονται, έχουν τους ρόλους οι οποίοι τους αποδόθηκαν από την
χριστιανική παράδοση: η Παναγία εμφανίζεται ως μεσολαβήτρια, ο Αβραάμ ως
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φιλεύσπλαχνος πατριάρχης, ο ίδιος ο Θεός επίσης φιλεύσπλαχνος με τους πιστούς
του.
Τα οράματα και τα όνειρα αποδίδονται σε υπερφυσικές, υπερβατικές πηγέςστην περίπτωση των χριστιανικών οραμάτων στον Θεό ή στους αγίους- και
παρουσιάζονται ως υπερκόσμια, άυλα, πέρα από τη λογική και πέρα από την
περιορισμένη ανθρώπινη γνώση, και την αυθεντία του συγγραφέα ή του οραματιστή.
Στις αφηγήσεις αυτές, όμως, ενυπάρχουν στοιχεία με ρεαλιστική χροιά τα οποία
προσλαμβάνει ο αναγνώστης/ ακροατής ως οικεία, και αυτό συμβάλλει, ως ένα
βαθμό, στη δημιουργία αληθοφάνειας.
Οι άγγελοι είναι ανθρωπόμορφοι αλλά λαμπυρίζουν ένα υπερκόσμιο φως, οι
δαίμονες στο όραμα της Θεοδώρας μοιάζουν με Αιθίοπες (ΑΓΓΕΛΙΔΗ 1980, 181) οι
νεκροί φέρουν χαρακτηριστικά της ζωής τους στη γη στο όραμα της Σοφιανής και
του Δημητρίου. Επιπλέον, στον άλλο κόσμο ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι χώροι
με σαφή σύνορα και πύλες. Ο Δημήτριος περιγράφει στο όραμά του τον άλλο κόσμο
ως λιβάδι εξωπραγματικής ομορφιάς, ενώ οι αιρετικοί αναμένουν τη Δευτέρα
παρουσία σε χώρους σκοτεινούς, ελώδεις και δυσώδεις. Στο όραμα της Σοφιανής και
του Δημητρίου οι ήρωες με τη συνοδεία του αγγέλου ανεβαίνουν διαπερνώντας
ουράνιες σφαίρες προς τον άλλο κόσμο –σύμφωνα με τη γνωστή παράδοση, από την
Αποκάλυψη, των εφτά ουρανών–, ενώ ο Ιωάννης προκειμένου να συναντήσει ως
ζωντανός την εκλιπούσα Θεοδώρα, ανεβαίνει έναν ανηφορικό και στενό δρόμο. Στο
ίδιο έργο ο άλλος κόσμος εκτός από λιβάδια και λαχταριστά οπωρικά, περιλαμβάνει
και κτίρια τα οποία ανταποκρίνονται στο αστικό τοπίο. Τέλος, τα τελωνεία όπου
κρίνεται η ψυχή για διαφορετικό κάθε φορά αμάρτημα αποτελούν μεταφορά ενός
είδους ανθρώπινης συναλλαγής στο επέκεινα. Υπάρχουν βέβαια στοιχεία τα οποία
είναι εντυπωσιακά και σίγουρα απέχουν από τις χριστιανικές αντιλήψεις όπως η
προσωποποίηση του Θανάτου στη Θεοδώρα ως νέου «βάρβαρου» με σιδερένια
εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί για να αποσπάσει την ψυχή από το ανθρώπινο σώμα.
Στον Δημήτριο γίνεται λόγος για τον «Άδη» που δεν έχει σχέση με την Κόλαση αλλά
βρίσκεται εκεί ώστε, εκτός των άλλων να “φιλοξενήσει” τους ανάξιους ιερωμένους.
Πολύ σημαντικό στοιχείο σε επίπεδο συμβολισμού είναι η κίνηση, που εμφανίζεται
στην Οπτασία της Σοφιανής και το Όραμα της Θεοδώρας, κατά την οποία η ψυχή
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προκειμένου να μπορέσει να εισέλθει στον ουράνιο κόσμο λαμβάνει κάποιο υγρό
στοιχείο, το οποίο επίσης συνδέεται με την αρχαιοελληνική παράδοση.4
Τα οράματα αυτά αποτελούν, επομένως, προσωπικό βίωμα ενός ανθρώπου ο
οποίος προέρχεται από το κοινωνικό σύνολο από το οποίο θα προσληφθεί η αφήγηση
του οράματος. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τους συνανθρώπους του έγκειται
στην ευσέβεια που διακρίνει τον οραματιζόμενο και στις δοκιμασίες που έχει
υποστεί. Το αίσθημα οικειότητας που δημιουργείται -εκτός από τον φόβο για την
Κρίση αλλά, σε κάποια κείμενα, και από την προσμονή για την αιώνια μακαριότητααποτελεί καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης της πειθούς και, συνεπώς έχει ως
αποτέλεσμα τη «συσπείρωση» του χριστιανορθόδοξου κοινού ή, ακόμα επίσης, την
ενδυνάμωσή του. Έτσι, οι αφηγήσεις αυτού του είδους διατήρησαν την σπουδαιότητά
τους στο πέρασμα των αιώνων και, ουσιαστικά, σε πληθώρα περιπτώσεων,
χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμήρια αυθεντίας και αξιοπιστίας. Με την υιοθέτηση αυτών
των μέσων, συνδέθηκε άμεσα ακόμη και η λογοτεχνία με «μη- λογοτεχνικές»
παραδόσεις ή μη- λογοτεχνικά είδη, όπως είναι η προφητεία, τα μυστικιστικά
οράματα και οι αποκαλύψεις (BICKLEY 2013, 151).
Μια άλλη διάσταση αυτών των αφηγήσεων είναι το ότι αποτελούν μια μυητική
εμπειρία: ο ήρωας, διαμέσου των πνευματικών σταδίων που περνάει, εμφανίζεται στο
τέλος να έχει υποστεί μια μεταβολή: και στις τρεις αφηγήσεις που προαναφέρθηκαν,
οι ήρωες αλλάζουν είτε τις αντιλήψεις τους είτε τον τρόπο ζωής τους. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό δεδομένου ότι οι εν λόγω αφηγήσεις έχουν ως στόχο την πειθώ και,
συνακόλουθα, τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου, το οποίο οφείλει να
ακολουθεί κάθε πιστός προκειμένου να είναι σε θέση να διαφυλάσσει τη δογματική
αγνότητα και να προωθεί τη χρηστή ορθόδοξη διαβίωση. Συγκεκριμένα, στο όραμα
του Δημητρίου, το ζήτημα της αξιοπιστίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς
ασκείται δριμεία κριτική στους ιερωμένους, οι οποίοι αποδεικνύονται, κατώτεροι των
αξιώσεων του λειτουργήματός τους. Είναι, μάλιστα, ενδεικτικό της σημασίας που
έχει η εγκυρότητα ενός τέτοιου κειμένου το ότι στις δύο οπτασίες όπου οι ήρωες είναι
απλοί κοσμικοί, θεοσεβούμενοι, υπάρχει επιπλέον και μια επίγεια «σφραγίδα
εγκυρότητας» από εκπροσώπους του κλήρου οι οποίοι αξιολογούν κατά κάποιον
τρόπο και καταγράφουν τις μεταθανάτιες εμπειρίες.
4

Εδώ μπορεί κανείς να παραβάλει τον νερό της Στυγός ή και τους Λωτούς που έφαγαν οι σύντροφοι
του Οδυσσέα στο νησί των Λωτοφάγων. Οι τροφές αυτές αποκόπτουν τον άνθρωπο από την
πραγματικότητα.
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Όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν μια προσπάθεια για την αποσαφήνιση της
έννοιας του φανταστικού στις οραματικές αφηγήσεις και τη σύνδεσή του με την
αληθοφάνεια του εκάστοτε κειμένου, προκειμένου να καταδειχτεί πώς το θαυμαστό,
και το μη πραγματικό μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας εγκυρότητας, και,
συνακόλουθα, πειθούς ενός κειμένου. Επίσης, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με
τους παράγοντες που οδήγησαν στη δημοφιλία των κειμένων αυτών στο ορθόδοξο
κοινό διαμέσου των αιώνων, αλλά και ερωτήματα σχετικά με τυχόν χρήση τους για
τη συγκράτηση του ποιμνίου σε τάξη, τα οποία χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης.
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Résumé
Le but de cette communication est la description de l’ évolution du personnage de le
héros du roman. On va examiner le passage de l’ attitude pathétique, caractéristique
du héros de roman (qui il y a dans le roman de chevalerie), à une attitude plus evaluée
(cette attribute il y a dans le roman). Sur le roman le héros ne peut pas faire son choix,
puisque le facteur principal, qui définit le succession des événements, est la chance.
Contrairement, en roman le héros est responsable pour ses choix et bien sûr de ses
conséquences.
En deuxième partie de l’ annonce suit la présentation et l’ analyse des
caractéristiques qui il y a dans le roman de Grigorios Palaiologos Ο Πολυπαθής. Le
héros du roman et l’ héroïne aussi constituent un exemple représentatif de la
recherche. En même temps se réalise une comparaison entre le héros, Alexandros
Favinis, et l’ héroïne du roman, Roxandra, ainsi que l’ un symbolise le monde du
roman, puisque il est situé dans une situation de continu évolution et l’ autre
répresente le monde du roman de chevalerie, car elle est en restant pathétique sur le
destin.
Λέξεις-Κλειδιά
Hero, Heroine, Novel, Roman, Γρηγόριος Παλαιολόγος, Πολυπαθής

Από πολλούς ερευνητές υποστηρίζεται η άποψη ότι η μυθιστορία δεν είναι
μυθιστόρημα, αλλά πρόγονος του δεύτερου (ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2007, 1504). Ανάμεσα σε
αυτά τα δύο είδη που εντάσσονται στην κατηγορία της πλασματικής πεζογραφίας
υπάρχουν τόσο κοινά όσο και αντιθετικά στοιχεία. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η
διαγραφή της εξελικτικής πορείας των χαρακτηριστικών του μυθιστορηματικού ήρωα
στον Πολυπαθή του Παλαιολόγου, δηλαδή η σκιαγράφηση του περάσματος από την
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παθητική στάση του ήρωα της μυθιστορίας (ιδέα της δοκιμασίας) σε αυτήν της
εξέλιξης που υιοθετεί στο μυθιστόρημα (becoming/ ιδέα της εξέλιξης). Σε αυτό το
πλαίσιο θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η μεταβολή των χαρακτηριστικών
των κεντρικών ηρώων ώστε οι ίδιοι να μπορούν να ανταποκριθούν σ’ ένα
διαφορετικό πλαίσιο-σύμπαν∙ τον κόσμο της μυθιστορίας1 και τον κόσμο του
μυθιστορήματος αντίστοιχα.
Θα ήταν δόκιμο στο σημείο αυτό να διαγραφούν τα ειδοποιά γνωρίσματα του
μυθιστορήματος και της μυθιστορίας, μολονότι και τα δύο είδη είναι ρευστά και η
σχέση τους αρκετά στενή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά το είδος της
μυθιστορίας είναι τα Αιθιοπικά του Ηλιοδώρου, και το Λευκίππη και Κλειτοφών του
Αχιλλέα Τάτιου (MORSON - EMERSON 82002, 376). Ωστόσο, και η παραγωγή του
Βυζαντίου στηρίχθηκε στις ίδιες βάσεις, αφού είχε ως πρότυπό της τα παραπάνω
κείμενα.
Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία στη δομή τους, ώστε να
μπορεί να σκιαγραφηθεί η πλοκή που ακολουθούν. Συνήθως υπάρχει μια κυκλική
δομή, αφού οι ήρωες καταλήγουν στο σημείο απ’ όπου άρχισαν (TONNET 32010, 28).
Στις μυθιστορίες δύο είναι οι κεντρικοί ήρωες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε ηλικία
γάμου, εξαιρετικής ομορφιάς και τέλειας αγνότητας που συναντώνται αναπάντεχα και
ερωτεύονται παθιασμένα αλλά δεν μπορούν να παντρευτούν. Επομένως, οι εραστές
χωρίζονται. Μάλιστα, στο μεγαλύτερο μέρος του έργου, αναζητούν ο ένας τον άλλο
σε μια αχανή έκταση χώρου. Χάνουν και βρίσκουν ο ένας τον άλλο, ξεπερνώντας
διάφορα εμπόδια, υποφέρουν από ναυάγια, αιχμαλωσίες και φυλακίσεις, σχεδόν
χάνουν τις ζωές τους, ενώ μόλις και μετά βίας καταφέρνουν να διατηρήσουν την
αγνότητά τους, θεωρούνται νεκροί αλλά αποδεικνύεται ως εκ θαύματος ότι ζουν,
κατηγορούνται και δοκιμάζονται άδικα. Στο τέλος του έργου οι δύο νέοι βρίσκουν ο
ένας τον άλλο και παντρεύονται. Κατά αυτόν τον τρόπο, επέρχεται ένα ευτυχισμένο
τέλος. Η αναπάντεχη συνάντηση, η προφητεία και τα όνειρα διαδραματίζουν έναν
σημαντικό ρόλο, αφού χρησιμοποιούνται σαν προοικονομία για την εξέλιξη της
πλοκής.2

1

Η αρχή του είδους της μυθιστορίας πρέπει να τοποθετηθεί στον 3ο π. Χ. αιώνα, χαρακτηριστικά έργα
είναι Τα περί Χαιρέαν και Καλλιρρόην του Χαρίτωνα (1ος αι. π. Χ.), και τα Αιθιοπικά του Ηλιόδωρου
(3ος αι. μ. Χ.). Βλ. MORSON - EMERSON 82002, 376.
2
Όπως σημειώνει ο T. Hägg, «η τυχαία συνάντηση, η προφητεία και τα όνειρα είναι στοιχεία του
μυθιστορήματος που αφομοιώθηκαν από το έπος». Ο μελετητής ουσιαστικά εξηγεί ότι το μυθιστόρημα
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Σημαντική παράμετρος στα έργα αυτά είναι ο χρόνος, αφού ο χρόνος στις
μυθιστορίες αφήνει ανέπαφους τους δύο ήρωες, οι οποίοι δεν αλλάζουν, δεν
ωριμάζουν και δεν γερνάνε.3 Από τη στιγμή του αποχωρισμού μέχρι τη στιγμή της
ένωσής τους παραμένουν ίδιοι, ουσιαστικά, θα μπορούσε να μην έχει συμβεί κανένα
από τα ενδιάμεσα γεγονότα και να παντρεύονταν αμέσως, αλλά αν συνέβαινε αυτό
δεν θα υπήρχε μυθιστορία.4 Επιπλέον, όλα τα γεγονότα συμβαίνουν την «τελευταία
στιγμή», στην κόψη του χρόνου. Παρατηρείται, επομένως, ότι στη μυθιστορία η τύχη
διαδραματίζει καίριο ρόλο∙ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πόλεμοι συμβαίνουν
ξαφνικά, χωρίς αιτία σε σημαντικές στιγμές, ενώ θύελλες έρχονται από το πουθενά
για να δημιουργήσουν ναυάγια. Συνεπώς, ο χρόνος της μυθιστορίας είναι ένας
χρόνος, όπου παράλογες/υπερφυσικές δυνάμεις επεμβαίνουν στην ανθρώπινη ζωή για
να κάνουν αλλαγές.5
Όσον αφορά το χώρο που συμβαίνουν τα τεκταινόμενα, δεν είναι κάποιο
συγκεκριμένο μέρος, αλλά μια μεγάλη έκταση χώρου, για να εκτυλιχθούν οι
καταδιώξεις, οι χωρισμοί τα διάφορα άλλα εμπόδια. Ο μοναδικός χώρος στον οποίο
δεν μπορεί να διαδραματιστεί η πλοκή είναι η πατρίδα των ηρώων,6 που είναι μια
ακόμη εξήγηση γιατί η αιχμαλωσία, τα ναυάγια και οι απαγωγές έχουν τόση σημασία.
Εξάλλου, οι ήρωες συνήθως προέρχονται από διαφορετικά μέρη.
Ουσιαστικά, το προφίλ του ήρωα της μυθιστορίας είναι η εικόνα ενός παθητικού
ατόμου, που υποτάσσεται πλήρως στις επιταγές της μοίρας και της τύχης. Δεν μπορεί
να αναλάβει πρωτοβουλίες και να διαμορφώσει τη ζωή του (BEATON 1996, 95).

προσπαθεί να επικεντρώσει την προσοχή του αναγνώστη όχι στο γεγονός που θα συμβεί, αλλά στον
τρόπο με τον οποίο θα διαδραματιστεί. Βλ. HÄGG 1992, 143.
3
Βλ. σχετικά ΤΖΙΟΒΑΣ 1997, 13-15. Ο Bakhtin εξηγεί ότι ακριβώς αυτό είναι που παρωδεί ο
Βολταίρος στο έργο του Candide, οι ήρωες είναι πολύ γερασμένοι όταν ξαναβρίσκονται. Βλ. MORSON
- EMERSON 82002, 375.
4
Ο Bakhtin σημειώνει ότι ο χρόνος στην ελληνική μυθιστορία είναι «ακυρώσιμος». Με αυτή την
έννοια η αρχαία μυθιστορία διαφέρει από το νέο μυθιστορηματικό είδος του «becoming», στο οποίο η
εμπειρία αλλάζει τους πρωταγωνιστές. Η Άννα Καρένινα π.χ. δεν είναι ίδια στην αρχή και στο τέλος
του βιβλίου, αφού μαθαίνει από τις εμπειρίες της, και πραγματικά αυτό είναι το κεντρικό θέμα του
μυθιστορήματος. Βλ. MORSON - EMERSON 82002, 377.
5
Σε παλαιότερα έργα αυτές οι δυνάμεις είχαν τη μορφή των θεών, των δαιμόνων ή των μάγων, σε
κατοπινά έργα πήραν τη μορφή των τυχοδιωκτών/καιροσκόπων στο πικαρικό μυθιστόρημα, που τους
άρεσε να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Βλ. BEATON 1996, 91.
6
Όπως εξηγεί ο Bakhtin, ο ξένος χώρος είναι απαραίτητος γιατί οι περιπέτειες δεν μπορούν να λάβουν
χώρα σε γνωστό μέρος, αφού θα προσκρούσουν σε ένα σύστημα συνηθειών, ηθών και εθίμων που θα
περιορίσουν την δύναμη της αγνής τύχης. Έτσι, οι περιπέτειες διαδραματίζονται σε ένα ξένο σκηνικό,
που οι ήρωες αντικρίζουν για πρώτη φορά. Αυτές οι χώρες δεν είναι απλώς ξένες, αλλά και άγνωστες.
Βλ. MORSON - EMERSON 82002, 379.
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Επίσης, ο ήρωας φαίνεται να σκιαγραφείται ξεχωριστά, σαν μονάδα.7 Η εικόνα αυτή
ταιριάζει στον κόσμο του λογοτεχνικού είδους της μυθιστορίας, ενός κόσμου όπου το
άτομο μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως μονάδα και βρίσκεται αποκομμένο σε έναν
ξένο χώρο. Η βασική ιδέα που κυριαρχεί είναι η ιδέα της «δοκιμασίας». Όπως
αναφέρθηκε νωρίτερα η ωρίμανση και η ιδέα της «εξέλιξης» απουσιάζει από τη
μυθιστορία (ΤΖΙΟΒΑΣ 1997, 13-15). Τα βασανιστήρια και οι κίνδυνοι που υποφέρουν
οι δύο ήρωες στη μυθιστορία θεωρούνται αποδείξεις της πίστης και της αγνότητας
που έχουν ο ένας για τον άλλο.
Η ιδέα της «δοκιμασίας» στις μυθιστορίες, που επηρέασε και τα αφηγηματικά
είδη της Ευρώπης, μπορεί να εντοπιστεί στα μαρτυρολόγια και στα ιπποτικά
μυθιστορήματα, όπου δοκιμάζεται η πίστη του ήρωα στην αγαπημένη του. Ενώ
αρκετά αργότερα, στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, θα εμφανιστεί η ιδέα της
«εξέλιξης». Στα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, ο ήρωας συνεχώς εξελίσσεται μέσα
από τις εμπειρίες που βιώνει εξαιτίας των επιλογών του, δεν είναι παθητικός, αλλά οι
επιλογές του είναι αυτές που τον καθορίζουν. Τα μυθιστορήματα της «εξέλιξης»
συχνά χρησιμοποιούν σαν πηγές τα μυθιστορήματα της «δοκιμασίας», ωστόσο
διαφέρουν αφού τα πρώτα χρησιμοποιούν τη δοκιμασία που περνάει ο ήρωας ως
μέσο εξέλιξης, έτσι η δοκιμασία βοηθά τον ήρωα να εξελιχθεί μέσα από την εμπειρία
του και να προχωρήσει (MORSON - EMERSON

8

2002, 377). Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αυτού του είδους είναι τα έργα του Fielding και του Stern, στον
συμβατικό τύπο του Bildungsroman.
Ωστόσο, το πρώτο μυθιστόρημα που εντοπίζουν οι ερευνητές είναι ο Δον
Κιχώτης του Θερβάντες (ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2007, 1506), αξίζει να σημειωθεί ότι η
σημαντικότερη διαφορά που μπορεί να εντοπιστεί ανάμεσα στα προηγούμενα έργα
και τον Δον Κιχώτη έγκειται στο θέμα του δεύτερου. Το θέμα του έργου, δηλαδή, από
τον Δον Κιχώτη και έπειτα είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά το μυθιστόρημα στρέφει την
προσοχή του στο πέρασμα από την αθωότητα σε μια κατάσταση πείρας, από την
ευτυχισμένη άγνοια σε μια ώριμη αναγνώριση του πραγματικού κόσμου,8 στοιχείο
που θυμίζει αρκετά την έννοια της «εξέλιξης» που διέκρινε ο M. Bakhtin.

7

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Τζιόβας υποστηρίζει ότι οι μυθιστορίες αποφεύγουν τις πολύπλοκες
σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας ή του παρελθόντος και των προσώπων, με συνέπεια αυτά να τείνουν να
είναι μονοδιάστατα. Βλ. ΤΖΙΟΒΑΣ 1997, 13-15.
8
Επομένως, κατά τον Stevick, το μυθιστόρημα ασχολείται με τη διάκριση μεταξύ του είναι και του
φαίνεσθαι. Βλ. STEVICK 1967, 15.
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Το μυθιστόρημα προχωρά και ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των ηρώων του
(ιδέα της «εξέλιξης»), που δεν είναι παθητικοί αποδέκτες της μοίρας, αλλά
διαμορφώνουν τη ζωή τους μέσω των επιλογών τους. Ο ηρωισμός δεν έχει πλέον
θέση στο μυθιστόρημα, το οποίο προβάλλει τον απλό, μέσο άνθρωπο που κάνει λάθη,
τα καταλαβαίνει και εξελίσσεται. Συνεπώς, το μυθιστόρημα μετατρέπεται σε έναν
καθρέφτη της πραγματικότητας, αφού αντανακλά την απλή ζωή με κάθε πραγματική
λεπτομέρεια και πειστικότητα. Επίσης, σκοπό έχει να αναδείξει τα κίνητρα και την
ψυχολογική σύνθεση των προσώπων, με αποτέλεσμα αυτά να αποκτούν μεγαλύτερη
σημασία από τη δράση και την πλοκή.9 Επομένως, απαραίτητο στοιχείο σ’ αυτή την
κατεύθυνση που ακολουθεί πλέον το συγκεκριμένο είδος είναι η αληθοφάνεια.10
Η σημασία της αληθοφάνειας απασχόλησε αρκετούς ερευνητές, μια πιθανή
εκδοχή για την συστατική θέση της στο μυθιστόρημα είναι η αρκετά στενή σχέση που
είχε το μυθιστόρημα με την ιστορία (O’BRIEN 2005, 398). Είναι γνωστό ότι τον 18ο
αιώνα γράφονταν τόσο ιστορικά κείμενα όσο και μυθιστορήματα, αφού το
μυθιστόρημα, όπως προσδιορίστηκε, εμφανίστηκε στο τέλος περίπου του 17ου αιώνα.
Τα δύο είδη είχαν αμοιβαίες επιδράσεις, έτσι από τη μία πλευρά η ιστορία
προσπάθησε να εμπλέξει συναισθηματικά τους αναγνώστες με τα σημαντικά ιστορικά
γεγονότα που προσπαθούσε να αφηγηθεί, ενώ από την άλλη το μυθιστόρημα μπόρεσε
να αφηγηθεί τα ήθη, τα έθιμα και τις συνήθειες των ανθρώπων, παράλληλα η
ιστορική γνώση έδωσε την ικανότητα στους συγγραφείς να τοποθετήσουν το σημείο
όπου η προσωπική εμπειρία μπορεί να κατανοηθεί ως ιστορική συμμετοχή (O’BRIEN
2005, 408).
Ένα χαρακτηριστικό των μυθιστορημάτων του 18ου αιώνα είναι η επικέντρωσή
τους σε ένα χαρακτήρα του έργου, γεγονός που «αποδεικνύει» τη σχέση τους με τη

9

Ο Τζιόβας επιμένει ότι το μυθιστόρημα προσπαθεί να σκιαγραφήσει με κάθε λεπτομέρεια την
καθημερινή ζωή του ανθρώπου (ΤΖΙΟΒΑΣ 1997, 13-15).
10
Ο Κοραής συμπεριλαμβάνει στους κανόνες του για τη μυθιστορία εκείνους του Αριστοτέλη
(ΚΟΡΑΗΣ 1986, 23), αλλά φυσικά προσθέτει και άλλους. Ο πρώτος γίνεται φανερός ακόμη από το
όνομα του είδους, Μυθιστορία. Επομένως, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει,
εκτός από τη φαντασία του για το πλασματικό μέρος, και την ιστορία, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει
από τα ‘‘στενά - πραγματικά’’ όρια της ιστορίας. Μπορεί, βέβαια, να δημιουργήσει όπως του αρέσει
τους ήρωες του, να τους δώσει όποια ονόματα θεωρεί ότι τους ταιριάζουν και να τους τοποθετήσει σε
όποιο μέρος της φαντασίας του θέλει, αλλά πρέπει να τους τοποθετήσει σε ένα, όσο το δυνατόν,
αληθοφανές πλαίσιο και να το περιγράψει με κάθε ακρίβεια, όπως είναι στην πραγματικότητα. Ο
Κοραής επιμένει τόσο στο θέμα της ακρίβειας και της αληθοφάνειας ίσως γιατί διαισθάνεται την
επερχόμενη έλευση του ρεαλισμού. Πρβλ. ΑΓΓΕΛΟΥ 2010, 31-32.
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βιογραφία11. Κυρίως δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μια σχέση επηρεάζει
μια προσωπικότητα, κάτι που συναντάται και στο επιστολικό μυθιστόρημα,12 παρ’
όλο που υπάρχει η δυνατότητα να εξερευνηθούν περισσότερες από μία συνειδήσεις
(HUNTER 1979, 73).
Παράλληλα, φαίνεται η επίδραση και σε ένα άλλο στοιχείο, αυτό της τάσης τους
να επιλέγουν συγκεκριμένα είδη ανθρώπων, η ζωή των οποίων λειτουργεί ως
παράδειγμα. Προσπαθούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να διατηρήσουν τις
ταυτότητές τους, ενώ την ίδια στιγμή προβάλλουν κάποια είδη προτύπων (καλά ή
άσχημα) για αυτούς (HUNTER 1979, 75), γεγονός που παραπέμπει αρκετά στο
Bildungsroman.
Μια άλλη σημαντική διαφορά του μυθιστορήματος του 18ου αιώνα από την
προγενέστερη παραγωγή είναι ο σκοπός του∙ δηλαδή, τα νέα έργα περιγράφουν
σύμφωνα με χρονολογική οργάνωση τη ζωή του κεντρικού ήρωα και τον τοποθετούν
στο σωστό χώρο και χρόνο. Μια εξίσου σημαντική αλλαγή είναι η έμφαση που
δίνεται στο καθρέφτισμα της ανθρώπινης προσωπικότητας, διαφορετικό από αυτό
στις μυθιστορίες. Στις τελευταίες η προσοχή στρέφεται στη δράση και όχι στα
πρόσωπα (HUNTER 1979, 79· ΤΖΙΟΒΑΣ 1997, 13-15), αντιθέτως στο μυθιστόρημα
σημασία έχει η ερώτηση τι μου συνέβη και όχι η ερώτηση που επικρατούσε μέχρι
πριν: τι συνέβη.
Ουσιαστικά η παρωδία του προηγούμενου είδους της μυθιστορίας οδήγησε στη
διαμόρφωση του μυθιστορήματος, ή καλύτερα στη μετατροπή της μυθιστορίας σε
μυθιστόρημα. Στη χρήση της παρωδίας μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ένα είδος
πρώιμης μορφής της μεταμυθοπλασίας.13 Οι μορφές εξελίσσονται με τον χρόνο: η
σύνθεση πάντα παρουσιάζεται να δημιουργεί νέες μορφές. Οι καλλιτέχνες που
παρωδούν, όπως ο Cervantes, εν μέρει βιάζουν τη διαδικασία: από τις ιπποτικές
μυθιστορίες και τη νέα λογοτεχνική σκέψη για τον ρεαλισμό στην καθημερινή ζωή
προέκυψε ο Δον Κιχώτης (σε δύο μέρη 1605 και 1615) και το μυθιστορηματικό είδος
11

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που μπορεί να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο τη σχέση των
μυθιστορημάτων με τη βιογραφία είναι οι τίτλοι των έργων∙ στα περισσότερα υπάρχει ένας υπότιτλος
που αναφέρει τη λέξη Ιστορία. Βλ. HUNTER 1979, 77.
12
Το επιστολικό μυθιστόρημα ήταν μια από τις πιο συχνές μορφές μυθιστορήματος την περίοδο του
18ου αιώνα και το κατεξοχήν είδος που προτιμούσαν οι Διαφωτιστές. Βλ. ΠΑΡΙΣΗΣ 22008, 669.
13
Παρατηρείται επομένως το καθρέφτισμα μιας προηγούμενης λογοτεχνικής μορφής σε μία ώριμη
μορφή στον 20ο αιώνα. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «μεταμυθοπλασία» τηρουμένων
των αναλογιών. Ο όρος μεταμυθοπλασία αναφέρεται στη μυθοπλασία που αναφέρεται στη
μυθοπλασία. Η μυθοπλασία επικεντρώνεται σε δύο σημαντικούς παράγοντες: ο πρώτος είναι οι
γλωσσολογικές και αφηγηματικές δομές και ο δεύτερος είναι ο ρόλος του αναγνώστη (HUTCHEON
1984, 1, 6).
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(HUTCHEON 1978, 209). Η παρωδία δημιουργεί μια απόσταση ανάμεσα στο κείμενο
που παρωδείται και στο νέο έργο, μια απόσταση που καλύπτεται συνήθως από την
ειρωνεία. Αλλά η ειρωνεία είναι συνήθως πιο κοντά στο παιχνίδι παρά στη
γελοιοποίηση, περισσότερο κριτική παρά καταστροφική (HUTCHEON 1978, 202).
Παράλληλα με την εμφάνιση του Δον Κιχώτη παρατηρούμε και τη γένεση του
picaresque14 είτε ως μια μορφή συνειδητής αντίδρασης, είτε απλώς ως αντίβαρο στην
εξωπραγματικότητα των ιδεαλιστικών μυθιστοριών, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της
εποχής για αληθοφάνεια. Στο picaresque δεν έχουμε πλέον έναν ηρωικό
πρωταγωνιστή. Αντιθέτως, ο picaro βρίσκεται στον αντίποδα του «ήρωα» με την
έννοια που έχει στο έπος ή στις ιπποτικές μυθιστορίες: έχει αφανείς καταβολές,
άναρχο χαρακτήρα, καθημερινές ανάγκες, διόλου αξιοζήλευτη ζωή ή ανώτερα
ιδανικά. Κινείται σε έναν φυσικό και χαώδη κόσμο. Επίσης, στο picaresque δεν
μπορεί καν να υπάρξει υπέρβαση του φυσικού μέσα από τον έρωτα, αφού ο
εξιδανικευμένος έρωτας έχει μετατραπεί σε μέσο συναλλαγής ή εξαπάτησης και η
άλλοτε ιερή μορφή της γυναίκας έχει δώσει τη θέση της στην πόρνη και την επίβουλη
τυχοδιώκτρια (ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2003, 79).
Επομένως, η μετατροπή της μυθιστορίας σε μυθιστόρημα αντικατοπτρίζεται
στην εικόνα του ήρωα. Ο παθητικός ήρωας που υπέμενε τα δεινά που του
προκαλούσε η Τύχη/Ειμαρμένη και πάλευε με τη μοίρα για να ξαναβρεί την
αγαπημένη του, αντικαθίσταται από τον απλό άνθρωπο-αντιήρωα που κάνει
συνειδητά τις επιλογές του, ωριμάζει από τα λάθη του και προσπαθεί να αλλάξει.
Πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να εντοπιστούν στον Πολυπαθή15
του Γρηγορίου Παλαιολόγου.

14

Η σχέση μεταξύ των δύο ειδών δεν είναι στην πραγματικότητα μια σχέση αντιπαλότητας και ρήξης,
αλλά πολύ πιο πολύπλοκη. Στο picaresque συναντάμε αρκετά μοτίβα ή αφηγηματικά στοιχεία που
υπάρχουν και στις μεσαιωνικές μυθιστορίες, όπως, π.χ., το θέμα της περιπλάνησης, της περιπέτειας και
της δοκιμασίας, την απομόνωση του ατόμου σε έναν κόσμο κατακερματισμένο, τον ρόλο της Τύχης,
τις επανεμφανίσεις δευτερευόντων προσώπων ή τη διάρθρωση της δομής σε επεισόδια. Κάποια από
αυτά τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον πικαρικό μύθο, καλούνται, όμως, να εξυπηρετήσουν
μια εντελώς διαφορετική λειτουργία και κατ’ επέκταση αποκτούν ένα εντελώς διαφορετικό νόημα, και
τα περισσότερα παρωδούνται ή υπονομεύονται σατιρικά (ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2003, 80).
15
Ο Πολυπαθής του Γρηγορίου Παλαιολόγου είναι έργο του 19ου αιώνα, εκδόθηκε το 1839 και είναι
ένα από τα έργα που διεκδικούν τον τίτλο του πρώτου νεοελληνικού μυθιστορήματος [μαζί με το
Φιλοθέου Πάρεργα (1800) του Ν. Μαυροκορδάτου, τον Λέανδρο (1834) του Π. Σούτσου και την
Ορφανή της Χίου (1839) του Ι. Πιτζιπιού] (ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2007, 99). Στον κεντρικό ήρωα του έργου,
Αλέξανδρο Φαβίνη, αλλά και στην αγαπημένη του, Ρωξάνδρα, εντοπίζονται πολλά από τα
χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την έρευνα. Επίσης, ο Πολυπαθής τοποθετείται στην κατηγορία των
πικαρικών μυθιστορημάτων, ωστόσο ο ίδιος ο συγγραφέας ομολογεί ότι δανείσθηκε ιδέες από άλλους
«ηθογράφους» και διευκρινίζει σε άρθρο του ότι «εδοκίμασε πρώτος να γράψη ηθογραφικόν
μυθιστόρημα» (ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2003, 188).
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Αν και ο Αλέξανδρος Φαβίνης έχει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του ήρωα
της μυθιστορίας, όπως καταγωγή από οικογένεια ευγενών με οικονομική επιφάνεια
και μόρφωση, δεν αποτελεί το πρότυπο ενός τέτοιου ήρωα, αφού συνδυάζει αρκετά
από τα στοιχεία ενός ήρωα picaro (ΤΖΙΟΒΑΣ 2007, 127-128· ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ
1991, 313-314), χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από πολύ μικρή ηλικία μένει
ορφανός από γονείς έτσι κηδεμόνες του γίνονται οι γονείς της μητέρας του, επίσης
από μικρός υποκύπτει εύκολα στους πειρασμούς και το αναγνωρίζει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιπέτειες του Φαβίνη μπορούν να χωριστούν σε
τρεις κύκλους με σημείο αναφοράς τη γενέτειρα του ήρωα, την Κωνσταντινούπολη,
ως αφετηρία/λήξη των περιπετειών του. Ο πρώτος κύκλος βρίσκεται στην αρχή του
έργου, όταν ο ήρωας είναι πιο κοντά στον τύπο του καιροσκόπου και τυχοδιώκτη
picaro, αφού δεν διστάζει να εξαπατά τους πελάτες του και να βυθίζεται στις
ασωτίες.16 Μετά το πάθημά του από την εξίσου τυχοδιώκτρια Αναστασία17 και τους
συνεργάτες της, ο Φαβίνης «αναμορφώνεται» και φεύγει για τη Μολδοβλαχία μαζί με
τον φίλο του Στέφανο. Όσο διάστημα ο ήρωας βρίσκεται στην Μολδοβλαχία
ανεβαίνει στην κλίμακα των αξιωμάτων, κερδίζει χρήματα και ανακαλύπτει τον
«καθαρό έρωτα18» στο πρόσωπο της Ρωξάνδρας.19 Η καλή του τύχη δεν θα κρατήσει
πολύ, αφού εξαιτίας της ειλικρίνειάς του θα εξοριστεί και θα αναβληθεί ο επικείμενος
γάμος του. Στην προσπάθεια του ήρωα να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη θα
μεσολαβήσει ένα ναυάγιο, η αιχμαλωσία του από Ρώσους ναυτικούς και η λιποταξία
του από το ρωσικό στρατό.
Όταν τελικά φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος
των περιπετειών του, αφού θα μπει στο φρενοκομείο και θα γίνει επίορκος τόσο στον
παππού του, όσο και στην Ρωξάνδρα.20 Επιπλέον, θα αλλαξοπιστήσει και θα
αποκτήσει ένα χαρέμι τεσσάρων γυναικών. Μετά την οικονομική καταστροφή του
για δεύτερη φορά, ο Φαβίνης αποφασίζει να φύγει για την Ιταλία και να
16

«Η οινοποσία, η ασέλγεια και το παιγνίδιον μ’ εκυρίευσαν τόσον, ώστε εκ της τριπλής ταύτης
καταχρήσεως εβλάφθη καιρίως η υγεία μου και όχι ολιγώτερον το βαλάντιόν μου» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
2010, 28).
17
«Αδύνατον να σας περιγράψω την θλίψιν μου, όταν εσυλλογιζόμην ότι έγινον παίγνιον τεσσάρων
τυχοδιωκτών, οι οποίοι ελήστευσαν όλην την κατάστασίν μου» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 36).
18
«Μάθε λοιπόν ότι ευκολώτερα ημπορείς να απαρνηθής πάσαν άλλη βιωτικήν επιθυμίαν, παρά τον
Έρωτα», και «Ο καθαρός έρως είναι τω όντι θείο δώρημα, και όσοι τον γεύονται συγκοινωνούν με τον
ουράνιον δοτήρα» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 43, 64). Πρβλ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2003, 184.
19
Σύμφωνα με τον Tonnet δεν είναι τυχαίο που ο Παλαιολόγος έδωσε στο ζευγάρι των ηρώων του, τον
Αλέξανδρο και τη Ρωξάνδρα (= Ρωξάνη), τα ονόματα των πρωταγωνιστών του πιο δημοφιλούς
ελληνικού μυθιστορήματος, της Διήγησις του Αλεξάνδρου (TONNET 2010, 112).
20
Φαίνεται ότι η «αναμόρφωση» δεν οδήγησε σε πλήρη ηθική βελτίωση.
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αναβαπτιστεί, αυτή τη φορά γίνεται καθολικός, ενώ πλέον έχει και χρέη πνευματικού.
Μετά από πολλές περιπέτειες θα βρεθεί στην Αγγλία, από εκεί θα μεταβεί στη
Γαλλία, μέχρις ότου αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να βρει την Ρωξάνδρα, να
παντρευτούν και να μείνουν μαζί στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ ξεκινά για τη
Μολδοβλαχία, πέφτει θύμα πειρατών και πωλείται σαν αιχμάλωτος στο Τούνεζι σ’
έναν Οθωμανό. Η τύχη αποφασίζει να του χαμογελάσει, όμως όχι για πολύ, αφού εκεί
θα συναντήσει την Ρωξάνδρα και θα τη χάσει για δεύτερη φορά.
Στον

τρίτο

κύκλο

περιπετειών,

ο

ήρωας

μετακινείται

από

την

Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά προξενιά και πολλές μέρες στο
λιμάνι προς αναζήτηση της Ρωξάνδρας, μια μέρα πληροφορείται ότι έφτασε ένα
γαλλικό πλοίο στον Πειραιά από το Αλγέρι με γυναίκες επιβάτες. Έτσι, ο Αλέξανδρος
ανεβαίνει σε μια λέμβο για να φτάσει στο πλοίο, ωστόσο η λέμβος του
αναποδογυρίζει και φαίνεται ότι ο ήρωας πνίγεται μέχρι να τον αγκαλιάσει η
Ρωξάνδρα και φαινομενικά να τον «αναστήσει». Ο ίδιος ο αφηγητής αναφέρει:
«Παράδοξος σύμπτωσις! Την οποίαν τω όντι μόνον εις τας μυθιστορίας απαντά
τινάς» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 241). Μετά την αναγνώριση και το γάμο τους οι δύο
ήρωες κερδίζουν το ευτυχισμένο τέλος που τους αξίζει και ζουν μαζί με το γιο τους,
Κωνσταντίνο, στην ελληνική ύπαιθρο.
Όσον αφορά στις περιπέτειες της Ρωξάνδρας, ο αφηγητής είναι φειδωλός, αφού
εξηγεί μόνο την παρουσία της στο Αλγέρι, η ίδια μετά τον αποχωρισμό της από τον
Αλέξανδρο έχασε τη μητέρα της και αναγκάστηκε να μείνει με τη θεία της. Σ’ ένα
ταξίδι για το Λονδίνο το πλοίο τους έπεσε στα χέρια πειρατών και έτσι βρέθηκε
αιχμάλωτη (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 220-221). Μετά τον δεύτερο αποχωρισμό τους την
ελευθέρωσε ο θείος της, αφού την εξαγόρασε από τον Οθωμανό (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
2010, 241).
Παρατηρείται ότι η δομή του έργου μοιάζει σε γενικές γραμμές με αυτή της
μυθιστορίας ως προς το θέμα των μοτίβων. Η διάρθρωση όμως σε επεισόδια
παραπέμπει στη δομή του πικαρικού είδους, όπως και ο κεντρικός χαρακτήρας,
Φαβίνης (ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2003, 186). Ωστόσο, αρκετά από τα μοτίβα της μυθιστορίας,
όπως ο ρόλος της Ειμαρμένης, ο αγνός έρωτας και ο αποχωρισμός των ερωτευμένων,
τα ναυάγια, η αιχμαλωσία του ήρωα, αλλά και της ηρωίδας, η αναγνώριση των
ηρώων, η νεκρανάσταση και το ευτυχισμένο τέλος διατηρούνται, όμως η «ιδέα της
δοκιμασίας» μεταβάλλεται. Σε προηγούμενο σημείο ειπώθηκε ότι ο ήρωας της
μυθιστορίας περνά τις δοκιμασίες για να αποδείξει την πίστη του στο πρόσωπο της
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αγαπημένης του, ο Φαβίνης όμως δεν ήταν πιστός στην Ρωξάνδρα και μάλιστα
συνειδητά παραδέχεται: «Σχετισθείς μετά της Οθωμανίδος, ήτις εστάθη η αιτία της
εξωμόσεώς μου, επρόδωσα μεν την οποίαν υπεσχέθην εις την Ρωξάνδραν πίστιν,
αλλά να νυμφευθώ όλως διόλου γυναίκα άλλην, το εθεώρουν ως ίσον με τον
Τουρκισμόν αμάρτημα. Η ιδέα αύτη με ετυραννούσεν αρκετάς ημέρας∙ αλλ’ επειδή ο
Πασσάς επανέλαβε δις την πρότασίν του, ήτις εγίνετο εν είδη διαταγής, φοβούμενος
μη τον δυσαρεστήσω, συγκατένευσα επί τέλους και εις τούτο, παρακαλέσας τον θεόν
και την Ρωξάνδραν να με συγχωρήσωσιν» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 105). Εν αντιθέσει
φυσικά μ’ εκείνη που όπως λέει «έχουσα την καρδίαν μου πλήρη της εικόνος σου
ήμην αναίσθητος εις την αγάπην του Οθωμανού, όστις και Χριστιανός αν ήτον, δεν
ήθελε κατορθώσει περισσότερον.» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 221). Από το παραπάνω
περιστατικό φαίνεται η εξελικτική πορεία του ήρωα και η αντίθεση με την ηρωίδα
που εντάσσεται στον προγενέστερο κόσμο της μυθιστορίας. Παρατηρείται ότι ο
ήρωας κάνει τις επιλογές του και έπειτα δέχεται τις συνέπειές τους. Δηλαδή, ο
Φαβίνης γνωρίζει ότι η αρνησιθρησκία και ο γάμος με μια άλλη γυναίκα είναι
εσφαλμένη επιλογή, ωστόσο συνειδητά επιλέγει να αλλαξοπιστήσει και να σώσει τη
ζωή του μ’ αυτό τον τρόπο σε βάρος της πίστης του στο πρόσωπο της αγαπημένης
του.
Με τη ροή της ιστορίας και τη διαδοχή των γεγονότων σκιαγραφείται και η
εξέλιξη του ίδιου του ήρωα. Αρχικά, ο ήρωας είναι επιρρεπής στους πειρασμούς ενώ
δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την απάτη και το δόλο προς όφελός του, επομένως ο
χαρακτήρας του είναι κοντά στο πρότυπο του picaro, παρ’ όλο που έχει ευγενικές
καταβολές και καλή για την εποχή μόρφωση. Ανήκει, λοιπόν, στο πρότυπο του
αντιήρωα. Στα προηγούμενα έρχεται να προστεθεί η φιλοχρηματία και η ασωτία που
τον κάνει να χάσει όσα χρήματα κέρδισε από τη δουλειά του σαν δικηγόρος.
Γρήγορα όμως συντελείται η αναγκαστική αναμόρφωσή του που οδηγεί στην
εσωτερική ωρίμανση και τη βαθμιαία ηθική βελτίωση του ήρωα. Σταδιακά μαθαίνει
να βγάζει έντιμα χρήματα από τη δουλειά του αποφεύγοντας τις απάτες. Στη δεύτερη
αυτή φάση, ο ήρωας παρουσιάζεται τίμιος και ειλικρινής, σπάνια εκδικείται ή
εξαπατά, ενώ είναι συμπαθής στον περίγυρό του εξαιτίας της υπομονής και της
προσαρμοστικότητάς του (ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ 1991, 312). Φαίνεται να
χρησιμοποιεί τα παθήματά του σαν μέσο εξέλιξης του χαρακτήρα του, αντιμετωπίζει
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καλοπροαίρετα και με αρκετή δόση χιούμορ τις δυσκολίες, ενώ καταδικάζει και
αποφεύγει πια την αγυρτία, την αλαζονεία και τη χαμέρπεια.
Σημαντική συμβολή σ’ αυτή την κατεύθυνση διαδραμάτισαν και τα ταξίδια στην
Ευρώπη. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία στον ήρωα να γνωρίσει πολλούς και διαφορετικούς
τύπους ανθρώπων με ελαττώματα και προτερήματα σε όλες τις βαθμίδες της
κοινωνίας: «έβγα ολίγον από την Κωνσταντινούπολιν, δια να ιδής και άλλους τόπους∙
αι περιηγήσεις φωτίζουν και τελειοποιούν τον άνθρωπον.» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 43).
Ακόμη, είδε από κοντά τα κακώς κείμενα των θρησκειών (από χριστιανός ορθόδοξος
έγινε μουσουλμάνος και στη συνέχεια καθολικός ιερέας με χρέη πνευματικού) και τις
αδυναμίες των ανθρώπων που είναι σε όλες τις χώρες ίδιες «Φαίνεται ότι ο άνθρωπος
είναι παντού ο αυτός και τοιούτος θα μείνει μέχρι της συντελείας των αιώνων.»
(ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 232). Επομένως, τα ταξίδια του είναι ταυτόχρονα και ένας
δείκτης της δικής του εξέλιξης και μεταστροφής, αφού μέσα από τις εμπειρίες του
αποκτά γνώσεις και μεταβάλλεται. Η πορεία του μετά την αναμόρφωση
παρουσιάζεται ανοδική, ένας ακόμη δείκτης είναι ότι ο ρόλος της Ειμαρμένης
σταδιακά περιορίζεται, ο κόσμος όπου δρα και κινείται ο ήρωας παύει να είναι
χαώδης, ενώ ο ήρωας στο τέλος είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του (ΦΑΡΙΝΟΥΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ 1991, 314).
Προς το τέλος φαίνεται και η εξωτερική αλλαγή του Φαβίνη, αφού ξεκινά την
αφήγηση πριν από τη γέννησή του και φθάνει στην ηλικία των 65 ετών. Επομένως,
στο έργο περιγράφεται η εξέλιξη του ανθρώπου και η φυσική πορεία της ωριμότητας
και της απόκτησης της γνώσης για τη ζωή μέσα από τις εμπειρίες. Αντιπροσωπευτικό
είναι το τέλος του έργου, όπου ο ήρωας εγκαταλείπει πια τις περιπέτειες και επιλέγει
να αποσυρθεί σ’ ένα αγρόκτημα στην εξοχή, ώστε να μπορεί πλέον ανενόχλητος να
ασχολείται με την καλλιέργεια της γης, τη γυναίκα του και την ανατροφή του γιού
του, Κωνσταντίνου: «Αλλά ποιος ήθελε ζητήσει άλλην, εάν ευτυχεί, ως εγώ, να έχει
σύζυγον την Ρωξάνδραν; Ούτε στιγμήν δεν απομακρυνόμεθα ο εις του άλλου. Ομού
με αυτήν περιποιούμαι τα άνθη μου, συνάζω τους καρπούς μου, και ανατρέφω προ
πάντων τον Κωνσταντίνον μας.» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 243).
Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται η ηρωίδα. Μπορεί ο Φαβίνης να
κατατάσσεται στο πρότυπο του αντιήρωα, η Ρωξάνδρα όμως διαθέτει όλα τα τυπικά
χαρακτηριστικά της ηρωίδας των μυθιστοριών, όπως ομορφιά, σεμνότητα, ευγένεια,
ειλικρίνεια, πίστη, αφοσίωση, αυστηρότητα ηθών, αιδώ και αρετή. Ουσιαστικά,
αποτελεί την τυπική ηρωίδα της μυθιστορίας αφού είναι μικρή σε ηλικία (μόλις 14
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ετών) όταν την συναντά πρώτη φορά ο ήρωας και οι αρετές της τον αιχμαλωτίζουν. Η
Ρωξάνδρα, λοιπόν, είναι η τέλεια σύζυγος για τον Φαβίνη. Επιπλέον, η ίδια είναι
υποταγμένη στην Ειμαρμένη και θεωρεί ότι καθορίζει τη ζωή της. Όπως παραδέχεται:
«Υπετάχθην λοιπόν εις την Ειμαρμένην, με σταθεράν όμως την απόφασιν να μην
ενδώσω εις τους σκοπούς του Αγά, αν και αυτός με φέρεται με ασυνήθιστον εις τους
Οθωμανούς γλυκύτητα…» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 221).
Παρατηρείται ότι από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου η ψυχοσύνθεσή της
παραμένει ίδια σε αντίθεση με του Φαβίνη που επιδέχεται μεταβολές. Η Ρωξάνδρα
δεν ενδίδει σε κανέναν πειρασμό και μένει πιστή στον Αλέξανδρο, παρ’ όλο που ο
ίδιος δεν κάνει το ίδιο. Επιπλέον, όταν μαθαίνει ότι εκείνος παντρεύτηκε και
αλλαξοπίστησε τον δικαιολογεί.21 Η μόνη αλλαγή που εντοπίζεται πάνω της είναι η
εξωτερική της ωρίμανση, αφού στο τέλος του έργου είναι πλέον 44 ετών. Αν και
γερασμένη η αίσθηση που αφήνει στον αναγνώστη είναι ίδια με αυτή που δίνει την
πρώτη φορά που εμφανίζεται στο έργο, συνολικά εμφανίζεται μόνο τέσσερις φορές.
Ουσιαστικά, παρατηρούνται δύο άξονες στο έργο, ο ένας είναι ο άξονας της
μεταβολής με εκπρόσωπο τον κεντρικό ήρωα, Αλέξανδρο, ενώ ο δεύτερος είναι
αυτός της σταθερότητας. Η Ρωξάνδρα, λοιπόν, είναι αυτή που προβάλει/εξυπηρετεί
τον άξονα της σταθερότητας. Αναφέρθηκε ήδη ότι η Ρωξάνδρα είναι μια τυπική
ηρωίδα της μυθιστορίας, επομένως, κινείται σ’ έναν κόσμο σταθερότητας, ο οποίος
διέπεται από την αρετή και οι άνθρωποι εκεί δεν υπόκεινται σε μεταβολές (ΤΖΙΟΒΑΣ
2007, 140). Η ίδια δεν κάνει ταξίδια παρά μόνο όταν είναι αναγκαίο και κατά
συνέπεια δεν διευρύνει τους ορίζοντές της. Παρ’ όλο που πέφτει θύμα απαγωγής
υπομένει στωικά τη μοίρα της και πιστεύει στην Ειμαρμένη που διέπει τη ζωή της. Η
δοκιμασία που περνάει δυναμώνει ακόμη περισσότερο την αγάπη και την αφοσίωσή
της στον αγαπημένο της Φαβίνη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: « Προτιμώ, με
λέγει, να μείνω όλην μου την ζωήν εις την κλίνην και να νηστεύω, καθώς το κάμνω
προ 6 ήδη μηνών, παρά να πλησιάσω τον αποτρόπαιον αυτόν άνθρωπον· ίσως με
λυπηθεί ο Κύριος και συντέμνει τας ημέρας μου, δια να με φυλάξει άσπιλον και
αμόλυντον, ως με διετήρησε μέχρι της σήμερον.» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2010, 219).
Φυσικά, όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με τη συνειδητή υποχώρηση
του ήρωα στη δοκιμασία. Ο Φαβίνης διαθέτει μια ρεαλιστική ματιά και προτιμά να
21

«Η καλή Ρωξάνδρα με ήκουε με γαλήνην, και εζήτει μάλιστα να δικαιώση τας παρεκτροπάς μου
λέγουσα, ότι οι άνδρες, ευρισκόμενοι εις διαφόρους περιστάσεις, υπόκεινται εις περισσοτέρους
πειρασμούς∙ όθεν ημείς αι γυναίκες πρέπει να είμεθα συγκαταβατικαί προς αυτούς.» (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
2010, 221).
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σώσει τη ζωή του, δεν ενδιαφέρεται να μείνει πιστός στις ιδέες και τα ιδανικά της
καθαρής αγάπης και αφοσίωσης, αλλά προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της
ωμής πραγματικότητας. Εξάλλου, ο ήρωας προβάλει τον νέο κόσμο του
μυθιστορήματος που έρχεται. Διαθέτει και αρκετά από τα στοιχεία του πικαρικού
είδους, ενός είδους που αντιπροσωπεύει το πραγματικό, έναν κόσμο αλλαγής,
διαφθοράς και αδιάλειπτης προσαρμογής (ΤΖΙΟΒΑΣ 2007, 140). Επομένως η
μεταστροφή που υπέστη δεν φαίνεται να τον αναμόρφωσε στο σύνολό του, αφού
συνεχίζει να «ξεγλιστράει» από τις κακοτοπιές χρησιμοποιώντας την πονηριά και όχι
τη γενναιότητα. Η ευγένεια της καταγωγής και της ψυχής του σε συνδυασμό με την
τιμιότητά του είναι κατάλοιπα ενός παλιού κόσμου, αυτού της μυθιστορίας· ωστόσο
η προσαρμοστικότητα και η τάση για επιβίωση είναι χαρακτηριστικά του νέου
κόσμου που ανήκει ο ήρωας, του μυθιστορήματος.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και οι δύο ήρωες περνούν τις δικές τους
περιπέτειες μέχρι να βρεθούν στο τέλος και να παντρευτούν, φυσικά οι δοκιμασίες
του ήρωα είναι περισσότερες και άλλης φύσεως από αυτές της ηρωίδας, ωστόσο η
επίδραση που έχουν στον καθένα είναι διαφορετική. Ο Φαβίνης σταδιακά
αναγνωρίζει ότι για τις περιπλανήσεις του δεν ευθύνεται τόσο η τύχη όσο οι επιλογές
του. Δηλαδή η «αναβάπτισή» του δεν συνιστά κάποια δραματική αλλαγή στη ζωή
του, ο ήρωας εξακολουθεί να είναι αντιηρωικός, να έχει περιπέτειες και να
παρεκκλίνει κάποτε από την ευθεία οδό. Δεν έχει συντελεστεί μέσα του κάποια
αξιοσημείωτη ηθική βελτίωση, ούτε και η μετέπειτα πορεία του είναι εντυπωσιακά
ανοδική σαν ανταμοιβή γι’ αυτή τη βελτίωση (ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2003, 195). Επιπλέον, τα
ταξίδια του ήρωα του ανοίγουν νέους κόσμους και του προσφέρουν γνώσεις που δεν
θα μπορούσε να αποκτήσει αν έμενε στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που τον
βοηθά να εξελιχθεί και να διευρύνει τη σκέψη του. Αντιθέτως, η Ρωξάνδρα θεωρεί
ότι κυρίαρχος παράγοντας στη ζωή της είναι η Ειμαρμένη. Η προσκόλληση της στη
μοίρα και οι παγιωμένες της αντιλήψεις την αφήνουν ανέπαφη εσωτερικά στο
πέρασμα του χρόνου.
Μέσα από την αντίθεση των δύο ηρώων γίνεται αισθητή η αντίθεση των ειδών
της μυθιστορίας και του μυθιστορήματος. Ο χαρακτήρας του Φαβίνη αντιπροσωπεύει
τον νέο κόσμο του μυθιστορήματος που πλησιάζει, είναι συνυφασμένος με την
περιπέτεια και τη μεταβολή, ενώ η Ρωξάνδρα είναι η προβολή του παλιού είδους της
μυθιστορίας, δηλαδή της αγάπης και της σταθερότητας (ΤΖΙΟΒΑΣ 2007, 176) . Ο
συγγραφέας επιλέγει να διατηρήσει την τυπική μορφή της ηρωίδας του
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μυθιστορήματος και να διαφοροποιήσει τον ήρωα προσδίδοντάς του άλλα
χαρακτηριστικά, πιο κοντά στην πραγματικότητα που ξεφεύγουν από το ιδανικό
πρότυπο.
Οι δύο ήρωες, λοιπόν, καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ένα αντικρουόμενο
σύμπαν που προσπαθεί να κρατηθεί σταθερό μέσα σε μια διαρκή κίνηση και
μεταβολή. Ο κόσμος της μυθιστορίας δεν θέλει να παραιτηθεί, ενώ ο κόσμος του
μυθιστορήματος διεκδικεί τη θέση του. Μέσα σ’ αυτόν τον αναβρασμό σκιαγραφείται
στα πρόσωπα των ηρώων η μεταβολή των ηθών, η αναζήτηση της αρετής και των
ιδανικών, η μεταβολή των τόπων, των χαρακτήρων, η προσαρμοστικότητα και η
ανατροπή των δεδομένων μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η πάλη για την
επιβολή του ενός κόσμου στο άλλον διακρίνεται στο σύνολο του έργου μέσα από την
πορεία της ένωσης και του αποχωρισμού των ηρώων. Στο έργο προβάλλεται κυρίως η
εξέλιξη και οι περιπέτειες του ήρωα, δηλαδή η ανάγκη της αλλαγής και της
προσαρμοστικότητας στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο είναι το
τέλος του έργο που δεν είναι άλλο από το ευτυχισμένο τέλος της μυθιστορίας μέσα
από μια ανορθόδοξη νεκρανάσταση. Το μοτίβο της νεκρανάστασης στις μυθιστορίες
είναι συνηθισμένο, ο ήρωας ανασταίνει την ηρωίδα από βέβαιο θάνατο, στον
Πολυπαθή όμως, συμβαίνει το αντίθετο η Ρωξάνδρα είναι αυτή που σώζει τον
Φαβίνη. Έτσι φαίνεται ότι η ταλαιπωρία τους σταματά και ξεκινούν μαζί μια νέα ζωή
ηρεμίας στην εξοχή.22 Επίσης, μέσα από τον γάμο και την αποκατάσταση των δύο
ηρώων φαίνεται η αμοιβαία συνύπαρξη των χαρακτηριστικών της μυθιστορίας και
του μυθιστορήματος, γεγονός που παραπέμπει στο συγκερασμό των ειδών.
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Abstract
The aim of this research is the description, classification and interpretation of
functioning and usage of paratactic conjunctions in Greek folk language, compared
with the codified literary form of Modern Greek. The research attempts to create the
overall picture of the reflection of collective language identity in Greek folk texts'
syntactic level.
The research is based on selected texts of historic, akritic and klephts'
("kleftika") folk songs (103 texts in total). Of all of Modern Greek Language's
paratactic conjunctions there are 9 different units in the present text, and to divide
them into conjunctive and disjunctive categories would be pointless because of the
high percent of using "kai" (about a 94% of cases). The conjunction "kai", depending
on context, can exceed the framework of its own operation, acquiring non-typical
characteristics, i.e. of other paratactic - as well as hypotactic - conjunctions. Also, a
large quantity of syntactic structures, in which the paratactic conjunctions serve as
verbal characteristic of folklore formulas, exists.
Λέξεις-Κλειδιά
Νεοελληνική λαϊκή γλώσσα, Σύνταξη, Παράταξη, Δημοτικά τραγούδια,
Φρασεολογικοί σύνδεσμοι, Ταξινόμηση συνδέσμων, Συλλογική γλωσσική ταυτότητα

Το θέμα της μελέτης σχετίζεται με την περιγραφή και την ερμηνεία της λειτουργίας
και της χρήσεως των παρατακτικών συνδέσμων στη νεοελληνική λαϊκή γλώσσα – σε
σύγκριση με την κωδικοποιημένη λογοτεχνική μορφή της ΝΕ. Κι έτσι γίνεται
προσπάθεια να δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα αποτύπωσης της συλλογικής
γλωσσικής ταυτότητας στα λαϊκά κείμενα σε συντακτικό επίπεδο.
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Η μελέτη βασίζεται σε επιλεγμένα κείμενα ιστορικών, ακριτικών, κλέφτικων
τραγουδιών, και των παραλογών. Στο παρόν στάδιο της μελέτης μας το σύνολο των
υπό μελέτη κειμένων αποτελούν 148 κείμενα από διάφορα μέρη της ελληνικής
οικουμένης σε αντίστοιχες διαλέκτους με 3.432 περιπτώσεις χρήσης των
παρατακτικών συνδέσμων για περίπου 39.000 λέξεις, δηλαδή η 11η λέξη σε κάθε
δημοτικό τραγούδι είναι παρατακτικός σύνδεσμος. Σε όλα τα προηγούμενα στάδια
της μελέτης μας το υλικό αποτελούσε έναν διαφορετικό αριθμό κειμένων, όμως για
κάθε αριθμό λέξεων η συχνότητα χρήσης παραμένει ίδια.
Το σύνολο των παρατακτικών συνδέσμων της ΝΕ καθορίζεται σύμφωνα με την
ταξινομία των Κλαίρη - Μπαμπινιώτη (και/κι, ούτε, μήτε, αλλά, μα, αντί για, όμως,
παρά, ή, για, είτε) (ΚΛΑΙΡΗΣ - ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 2005, 977).
Έχει στα παρόντα κείμενα 9 διαφορετικές μονάδες που μπορούν να οριστούν ως
παρατακτικοί σύνδεσμοι, ενώ η ξεκάθαρή τους διάκριση σε συζευκτικές,
διαζευκτικές και αντιζευκτικές δεν έχει νόημα να εφαρμοστεί στα κείμενα αυτά λόγω
πολύ υψηλού ποσοστού χρήσεως του συνδέσμου και που αποτελεί το 94% από όλες
τις περιπτώσεις. Αυτός ο σύνδεσμος ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να βγαίνει
από τα πλαίσια της αρχικής του σημασίας και λειτουργίας αποκτώντας μη τυπικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή των άλλων παρατακτικών, καθώς και υποτακτικών
συνδέσμων.
Οι μονάδες που παρίστανται στα υπό διερεύνηση κείμενα είναι οι εξής:
1. Ο σύνδεσμος και/κι (μονός ή κατ’επανάληψη) αποτελεί το 94% από τον
συνολικό αριθμό των παρατακτικών συνδέσμων τους οποίους περιέχουν τα κείμενα.
Εκτός τούτου ο σύνδεσμος αυτός παρουσιάζεται με τη φωνητική μεταβολή σε μορφή
τζαι ή τσαι (κυπριακή διάλεκτος, διάλεκτος της Ίου). Συνολικά διαπιστώθηκαν 3213
περιπτώσεις χρήσεως.
2. Ο σύνδεσμος και/κι ως μέρος των εξής φρασεολογικών συνδέσμων: κι’ας, ως
και, να και, μήπως και, ίσως και, είδε και, περκίμου και (στη διάλεκτο της Κύπρου
στη θέση των μήπως και / ίσως και / είδε και), όσοι κι αν, όση κι άν, όσες κι αν,
όποιον κι αν, όπου κι αν, ό,τι κι αν, όσον και, κ’αν [=κι αν], κι ουδέ, και οι +
αριθμητικό αποτελεί το 1% από τον συνολικό αριθμό των παρατακτικών συνδέσμων
τους οποίους περιέχουν τα κείμενα (60 περιπτώσεις χρήσεως).
Στο υπόλοιπο 5% εμπίπτουν οι εξής σύνδεσμοι:
3. ο σύνδεσμος μηδέ (είτε σε συνδυασμό με το αρνητικό μόριο δεν, είτε μονός,
είτε κατ’επανάληψη από 2, 3, 4 φορές∙ για μερικές διαλέκτους – σε μορφές μαιδέ,
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μεδέ, μηέ, με, επίσης με αλλαγή τόνου –μέδε, μάιδε). Διαπιστώθηκαν 30 περιπτώσεις
χρήσεως (0,88% από τον συνολικό αριθμό)
4. ο σύνδεσμος μήτε (μονός με αλλαγή τόνου – μητέ, επίσης κατ’επανάληψη από
2, 3, 4 φορές). Διαπιστώθηκαν 38 περιπτώσεις χρήσεως (1,1% από το συνολικό
αριθμό)
5. ο σύνδεσμος ουδέ (κατ’επανάληψη από 2, 3, 4 φορές). Διαπιστώθηκαν 13
περιπτώσεις χρήσεως (0,38% από τον συνολικό αριθμό)
6. ο σύνδεσμος ούτε (μονός, κατ’επανάληψη από 2 φορές). Διαπιστώθηκαν 5
περιπτώσεις χρήσεως (0,15% από τον συνολικό αριθμό)
7. ο σύνδεσμος μα: διαπιστώθηκαν 43 περιπτώσεις χρήσεως (1,22% από τον
συνολικό αριθμό)
8. ο σύνδεσμος παρά: διαπιστώθηκαν 15 περιπτώσεις χρήσεως (0,44% από το
συνολικόν αριθμό)
9. ο σύνδεσμος ή (μονός και κατ’επανάληψη από 2, 3 φορές, επίσης παρίσταται
στο κείμενο σε μορφή της κυπριακής διαλέκτου οξά και σε φωνητικά
μεταβεβλημένες

μορφές

νή

και

γή)

(ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ).

Διαπιστώθηκαν 14 περιπτώσεις χρήσεως (0,4% από το συνολικόν αριθμό)
10. ο σύνδεσμος αλλά: διαπιστώθηκε 1 περίπτωση χρήσεως (0,03% από τον
συνολικό αριθμό)
Όπως βλέπουμε, ο σύνδεσμος και αποτελεί την πλειονότητα των περιπτώσεων
χρήσεως για τους παρατακτικούς συνδέσμους στα υπό διερεύνηση κείμενα, όμως η
ποσοστιαία αναλογία άλλων συνδέσμων επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον . Για λόγους
σαφήνειας θα δοθεί μια συγκεκριμένη στατιστική κατά φθίνουσα σειρά για τους
συνδέσμους με χαμηλή συχνότητα χρήσης. Ο συνολικός αριθμός τέτοιων
περιπτώσεων είναι μόνο 159.
• 26,5% αποτελεί ο σύνδεσμος μα
• λίγο σπανιότερα (24%) χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος μήτε, όμως, αφού μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κατ’ επανάληψη, ο αριθμός χάνει τη σημασία
• 19% των περιπτώσεων αποτελεί ο σύνδεσμος μηδέ
• 9,5% – ο σύνδεσμος παρά
• 9% – ο σύνδεσμος ή
• 8,5% – ο σύνδεσμος ουδέ
• 3% – ο σύνδεσμος ούτε
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• τελικά, 0,5% των περιπτώσεων αποτελεί ο σύνδεσμος αλλά. Πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι από τους δύο συνώνυμους συνδέσμους –δηλαδή,
μα και αλλά– ο ένας έχει την υψηλότερη συχνότητα χρήσεως σ’ αυτήν την κατηγορία,
ενώ ο άλλος έχει τη χαμηλότερη.
Στις περιπτώσεις της κατ’ επανάληψης χρήσεως του συνδέσμου λαμβάνεται
υπόψη το κάθε μέρος του, γιατί σε τέτοιου τύπου κείμενα συχνά χρησιμοποιείται «και
επικό», παραβαίνοντας τις αρχές και τους κανόνες κατα τους οποίους μπορούν να
διακριθούν ο και μονός και ο και κατ’ επανάληψη. Επίσης, και μερικοί άλλοι
σύνδεσμοι για τους οποίους πιο χαρακτηριστική είναι η κατ’ επανάληψη χρήση
(ΚΛΑΙΡΗΣ - ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 2005, 978), παρίστανται στο κείμενα μεταξύ άλλων και:
έτσι, ο σύνδεσμος μήτε χρησιμοποιείται μονός 2 φορές, οι σύνδεσμοι μηδέ, ουδέ και
ούτε – από μία φορά ο καθένας.
Δύο μονάδες από τις παραπάνω αναφερόμενες (οι σύνδεσμοι μηδέ και ουδέ) δέν
αναφέρονται στην ταξινόμηση συνδέσμων της γραμματικής η οποία καθορίστηκε ως
βάση για τη μελέτη. Οι δύο αυτοί σύνδεσμοι συμπεριλαμβάνονται στην ταξινόμηση
νεοελληνικών συνδέσμων μόνο στη γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
(ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1998, 200), ενώ ένας άλλος σύνδεσμος (είδε και) δε θεωρείται
νεοελληνικός σε καμία γραμματική εκτός από τη Νεοελληνική σύνταξι της κοινής
δημοτικής του Αχιλλέα Τζαρτζάνου (ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ 2002, 28), σε μορφή ίδε. Όλες οι
μονάδες αυτές συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη επί ίσοις όροις με τους νεοελληνικούς
συνδέσμους, αφού η συχνότητα χρήσης τους συνολικά δεν είναι χαμηλότερη από την
ίδια σε άλλες παρόμοιες κατά τη σημασία μονάδες, ενώ στην περίπτωση των ουδέ και
ούτε υπερισχύει πιο αρχαϊκή μορφή (13 περιπτώσεις χρήσεως VS 5). Επίσης,
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ανάμειξης των συνδέσμων μήτε, μηδέ, ούτε και ουδέ.
Δε διαπιστώθηκαν περιπτώσεις χρήσεων για τους συνδέσμους αντί για, όμως,
για, είτε στον υπό διερεύνηση κύκλο κειμένων. Η ποσότητα των κειμένων που
περιέχονται στη μελέτη τής επιτρέπει να θεωρηθεί αντικειμενική κατά τα στατιστικά
στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια, όταν αναφέρονται στις συχνά χρησιμοποιούμενες
μονάδες, όμως υπάρχουν σύνδεσμοι που παρίστανται σε πολύ μικιρή ποσότητα (είτε
και μόνο μία φορά), γι’ αυτό η καθολική έλλειψη μερικών συνδέσμων μπορεί να
εξηγηθεί ως ιδιότητα του συγκεκριμένου συμπλέγματος κειμένων και όχι ως ιδιότητα
των δημοτικών τραγουδιών γενικά.
Όλοι οι σύνδεσμοι δείχνουν ενδιαφέρουσες παρεκκλίσεις από την κανονική
χρήση. Π.χ. στα υπό έρευνα κείμενα συχνές είναι οι περιπτώσεις, όταν δεν είναι
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δυνατό να καθοριστεί με βεβαιότητα ο συγκεκριμένος σύνδεσμος που αντικαθίσταται
με το και σε κάθε περίπτωση. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο σύνδεσμος και συνδυάζει
έννοιες και όχι γραμματικές δομές –και έπειτα, δεν έχει νόημα η αναζήτηση ενός
συγκεκριμένου αντίστοιχου συνδέσμου από τη κωδικοποιημένη λογοτεχνική μορφή
της ΝΕ για κάθε μη κανονική περίπτωση χρήσεως του συνδέσμου αυτού στα κείμενα
δημοτικών τραγουδιών.
Σήμερα όμως θα προσεγγίσουμε μια άλλη κατηγορία μονάδων. Υπάρχει στα
κείμενα μια μεγάλη ποσότητα συντακτικών δομών, των οποίων οι παρατακτικοί
σύνδεσμοι αποτελούν λεκτικές χαρακτηριστικές των λαογραφικών λεκτικών τύπων
(δηλαδή τύπων με τα οποία χαρακτηρίζονται τα λαϊκά κείμενα διάφορων ειδών)
(MELETINSKY 1968, 43). Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι δομές όσες περιέχουν
άλλους συνδέσμους εκτός του και –π.χ. παρά ή μήτε... μήτε, αφού δείχνουν τα
σημαντικότερα σημεία της διήγησης, στα οποία πρέπει να δοθεί περισσότερη
προσοχή. Όσον αφορά τέτοιου τύπου μονάδες, εφαρμόζουμε για τη διερεύνησή τους
μια αρκετά καινούρια ρωσική θεωρία των φρασεολογικών συνδέσμων.
Οι φρασεολογικοί σύνδεσμοι είναι φρασεολογικές μονάδες που συνίστανται από
δύο ή περισσότερα συστατικά στοιχεία και είναι συσχετικοί με τους συνθετικούς
συνδέσμους κατά τις σημασιολογικές και γραμματικές τους ιδιότητες (AVERINA
2004, 16-17).
Οι ΦΣ διαφέρουν ουσιαστικά κατά τη μορφή και το σχήμα, γι’αυτό στη
παρούσα μελέτη περιοριζόμαστε μόνο στους ΦΣ που έχουν παρατακτικούς λεκτικούς
συνδέσμους ως ένα ή περισσότερα συστατικά τους στοιχεία.
Με βάση την ταξινομία που έχει το έργο της M.A. Averina, εκτός από τον
παραπάνω αναφερόμενο σύνδεσμο, θεωρούμε ΦΣ τους σύνθετους συνδέσμους και τα
παρόμοια συμπλέγματα με το και. Δεν θα αναφερθούμε εδώ λεπτομεριακά σ’αυτές
τις δομές. Για οικονομία χώρου θα περάσουμε κατευθείαν στους λεκτικούς τύπους
που

περιέχουν

μέσα

τους

ένα

φρασεολογικό

σύνδεσμο.

Τέτοιου

τύπου

φρασεολογικούς συνδέσμους τους ονομάζουμε ΦΣ του λεκτικού τύπου (AVERINA
2004, 16-121).
Ως βασική εκδοχή του πρώτου «ΦΣ του λεκτικού τύπου» καθορίζουμε τη δομή
μηδέ... μηδέ... παρά. Το μοντέλο σχηματισμού του ΦΣ είναι μοντέλο συνδυασμού
βοηθητικών λέξεων, το υπομοντέλο είναι «λεκτικός σύνδεσμος + λεκτικός σύνδεσμος
+ λεκτικός σύνδεσμος».
Παράδειγμα χρήσεως του ΦΣ χωρίς μεταβολές:
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«μηδέ στον ίσκιο μ’έκατσε μηδέ και στη δροσιά μου,
παρά σημάδι μ’έβαλε με όλο το στρατό του»
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 5)
Γι’αυτό το ΦΣ προσθέτουμε ένα άλλο τύπο μεταβλητότητας, τον οποίο δε
διαθέτει η θεωρία που έχουμε ως βάση της μελέτης . Είναι η κατηγορία λεκτικής
μεταβλητότητας, που τη θεωρούμε δυνατή, αφού σε περίπτωση αυτού του συνδέσμου
από την αλλαγή λεκτικών στοιχείων του ΦΣ δε προκύπτουν μεταβολές στη δομή και
τη σημασία της φράσης. Οι σύνδεσμοι μήτε, μηδέ, ούτε, ουδέ, μάλλον
αντιλαμβάνονται ως μία μονάδα. Τα πιο καταφανή παραδείγματα της λεκτικής
μεταβλητότητας μας προσφέρουν οι δύο παρόμοιες παραλλαγές του ίδιου
τραγουδιού, οι οποίες στους αντίστοιχους στίχους έχουν δύο διαφορετικούς
συνδέσμους.
1. Οι σύνδεσμοι μήτε, μηδέ, ούτε, ουδέ αναμιγνύονται κατά ζεύγη (η πιο αρχαϊκή
εκδοχή με την πιο σύγχρονη), π.χ:
«Κι όσο να πούνε «πιάτε το», μητ’ ήτο, μητ’ εφάνη».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ 1994, 119)
«όσουν να πουν ‘‘κι πιάσε τουν’’, μεδ’ ήτουν, μεδ’ εφάνη».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ 1994, 117)
2. Η κανονική χρήση τέτοιου τύπου συνδέσμων προϋποθέτει τη χρήση του μήτε
στις προτάσεις με τη σημασία (χροιά) ευχής ή πιθανότητας, αφού του ούτε – στις
καταφατικές προτάσεις (ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ 2002, 34). Στα υπό διερεύνηση κείμενα αυτή η
θέση ισχύει όχι για το 100% των περιπτώσεων.
«Τσ’ εν έπκιασεν τον μαύρον της, ούτε την σιζινιάν της,
παρά ’πκιασεν τον μαύρον του απού ’ξερει τες στράτες».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 69)
«Μήτε την πέρκαν έπκιασεν μήτε την σιζινιάν του,
παρά ’πκιασεν τον μαύρον του απού ’ξερεν τες στράτες».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 70)
3. Διπλή ανάμειξη των συνδέσμων (κατά τη σημασία και την αρχαϊστικότητα):
φανερώνεται στον ίδιο λεκτικό τύπο από τα δύο κλέφτικα τραγούδια με διάφορες
υποθέσεις:
«Ουδέ στο Βάλτο φάνηκε, ουδέ στην Κρύα Βρύση.
Μας είπαν πέρα πέρασε κι επίγε προς την Άρτα...».
(ΠΟΛΙΤΗΣ 2000, 3)
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«Μήτε στους κάμπους φαίνεται, μήτε στα κορφοβούνια.
Μας είπαν πέρα πέρασε, πέρα στα Βλαχοχώρια».
(ΠΟΛΙΤΗΣ 2000, 29)
Έτσι, τα παραδείγματα δείχνουν πειστικά ότι η κατηγορία λεκτικής
μεταβλητότητας μπορεί να εφαρμοστεί σε τούτο το φρασεολογικό σύνδεσμο, αφού σε
πολλές περιπτώσεις δε διαφέρουν μεταξύ τους οι σύνδεσμοι που τον αποτελούν.
Πράγματι, το σύμπλεγμα, στο οποίο συντάσσεται ο φρασεολογικός σύνδεσμος
«παρά», αποκτά το εξής σχήμα: «το αντικείμενο δεν έχει ούτε την ιδιότητα A, ούτε την
ιδιότητα B…, και δέν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το Х». Το «Х» πάντα είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την υπόθεση. Μπορεί να είναι ένα σημαντικό αντικείμενο, μια
χαρακτηριστική ιδιότητα ενός σημαντικού προσώπου, ένα γεγονός ή δράση, τα
χαρακτηριστικά των οποίων εξακριβώνονται μέσω της κατάφασης. Διατηρώντας τη
δομή του σαφή, αυτός ο ΦΣ υφίσταται πολλές μεταβολές της μορφής του, και οι
μεταβολές αυτές είναι πολύπλοκες στις περισσότερες περιπτώσεις.
- πολύπλοκη μεταβολή: φωνητική + λεκτική + ποσοτική:
«Μάιδ’ έτρωγε, μάιδ’ έπινε, μάιδε γλυκοκοιμάτο,
μόνε περισυριάναγε σε μαρμαρένιο αλώνι».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ 1994, 189)
- λεκτική μεταβολή:
- «Παιδιά, δεν είναι μάλαμα, παιδιά, δεν είν’ασήμι,
μόνο ’ν’ τση κόρης το βυζί που’χομε καπετάνιο».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 11)
- πολύπλοκη μεταβολή: ποσοτική με περικοπή του αριθμού στοιχείων + λεκτική
- «Δεν είναι θλίψη να θλιφτής μηδέ χαρά ν’αλλάξης
μηδέ και για το γάμο μου ολόχρυσα να βάλης·
η μάννα σου σε ζήτησε και θέλει σε να πάης».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 15)
«κι’ η μάννα της δεν ήθελε και ούλοι οι γ’εδικοί της,
παρά ο Κώστας μοναχά που ήτανε μπεζεριάνης».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 17)
Υπάρχει επίσης μια άλλη εκδοχή του εν λόγω λεκτικού τύπου. Έχει μια
περιπλοκή (ένα συμπλήρωμα) σε μορφή ερώτησης, και τότε ο ΦΣ μηδέ... μηδέ... παρά
(είτε οι παραλλαγές του) αποτελεί απάντηση στην ερώτηση αυτή:
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- «Κόρη, πάλι λωλάθηκες, πάλι δαιμόνιον σ’ ήρθε»;
- «Μάνα, μήτε λωλάθηκα, μήτε δαιμόνιον μ’ ήρθε,
μόνον τον νιον που μού’ λεες, τον νιον που μου’ προξένας,
αύριον θε να βλοηθή, τον γάμον του να κάνει.»
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 88)
Τις περισσότερες φορές η ερώτηση αυτή είναι στην ουσία ρητορική – και ως
γνωστόν, ο λεκτικός τύπος της ρητορικής ερώτησης αποτελεί ένα από τα σημαντικά
αρχαϊκά στοιχεία στη δομή του δημοτικού τραγουδιού (ΚΟΣΕΓΙΑΝ 2010, 51).
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το ότι σε τέτοιο σύμπλεγμα (δηλ. σε λεκτικό τύπο
με τη ρητορική ερώτηση) συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες οι περιπτώσεις χρήσης
ενός άλλου συνδέσμου – δηλ. του ή είτε της κυπριακής εκδοχής του οξά.
- «…Οξά βαρετζοιμήθητζες, οξά βαρετζυνήας,
οξά κρασίν γλυκόποτον τζ’ είσαι φεκιρκασμένος;»
- «Μήτε βαρετζοιμήθηκα, μήτε βαρετζυνήουν,
μήτε κρασίν γλυκόποτον νάμαι φεκιρκασμένος.
Σαν ετζοιμόμουν, άμανα, στην υπνοφαντασιάν μου,
εία τον άρκον όρομαν, τον πεθυμά καρκιά μου:...»
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ 1994, 63)
Οι περιπτώσεις μεμονμένης χρήσης των συνδέσμων μηδέ, ουδέ, ούτε, μήτε, ή και
παρά επίσης δε βγαίνουν από τα πλαίσια των παραπάνω αναφερόμενων σχημάτων,
δηλ. του σχήματος «το αντικείμενο δεν έχει ούτε την ιδιότητα A, ούτε την ιδιότητα B…,
και δέν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το Х» είτε του ίδιου σχήματος + ρητορική
ερώτηση: «έχει το αντικείμενο την ιδιότητα Α είτε την ιδιότητα Β; (έχει το αντικείμενο
την ιδιότητα Α, έχει το αντικείμενο την ιδιότητα Β;) – το αντικείμενο δεν έχει ούτε την
ιδιότητα A, ούτε την ιδιότητα B…, και δέν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το Х».
Για παράδειγμα, σε τέτοια χρήση:
- «Σα θα πεθάνεις, κόρη μου, τι ρούχα να σου βάνου;
Θέλεις απού τα χρούσαφα ή απ’ τα βιλουδένια;»
- «Δε θέλ’ απού τα χρούσαφα μηδ’ απ’τα βιλουδένια,
Μόν’ θέλου να με θάψιτε μέσα στα ματουμένα...»
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 43)
Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πάσα χρήση των συνδέσμων μηδέ, μήτε,
ουδέ, ούτε, παρά, ή (όσο κατ’επανάληψη – τόσο και μονών) στα κείμενα δημοτικών
τραγουδιών έχει φρασεολογική χροιά.
80% των περιπτώσεων χρήσης του συνδέσμου παρά ανήκει στον παραπάνω
λεκτικό τύπο που μόλις περιγράψαμε: με δύο εκδοχές τоυ και με πολλές μεταβολές.
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Στα υπόλοιπα 20% περιπτώσεων ο σύνδεσμος παρά χρησιμοποιείται στα
πλαίσια μιας άλλης δομής η οποία αποτελεί λεκτικό λαογραφικό τύπο που έχει το
εξής σχήμα: «το γεγονός А είναι προτιμότερο από το γεγονός В». Η βασική εκδοχή
αυτού του «ΦΣ του λεκτικού τύπου» είναι η εξής όπως στο παρακάτω παράδειγμα:
«Κάλλια να ιδώ το αίμα μου στη γης να κοκκινήσει,
Παρά να ιδώ τα μάτια μου Τούρκος να τα φιλήσει».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 8)
Το μοντέλο σχηματισμού αυτού του ΦΣ είναι μοντέλο συνδυασμού της λέξης με
πλήρη σημασία και της βοηθητικής λέξης, το υπομοντέλο είναι «επίρρημα σε
συγκριτικό βαθμό+ λεκτικός σύνδεσμος». Εκφράζει τις συγκριτικές σχέσεις, υπάρχει
στα κείμενα σε βασική εκδοχή, και επίσης δείχνει μορφημική, συντακτική και
πολύπλοκη μεταβλητότητα.
Πολύπλοκη μεταβολή (μορφημική + συντακτική):
- «Παρά να πω της μάννας μου πως ειμ’ αγκαστρωμένη,
κάλ-λιον το θέλω, μάννα μου, για να ’μαι πεθαμένη».
(EΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμ. Α΄, 1947, 77)
Όσο για την υψηλή μεταβλητότητα των «ΦΣ του λεκτικού τύπου», το πιο
σημαντικό είναι ότι η συντακτική μεταβλητότητα υπάρχει δυνατή μόνο για μία
περίπτωση (ο ΦΣ που εκφράζει τις συγκριτικές σχέσεις), δηλαδή, σε γενικές γραμμές
το πιο σημαντικό στους ΦΣ αυτούς είναι το σκληρό σχήμα τοποθέτησης, διάταξης
των στοιχείων του, ενώ η ανταλλαγή κάποιων από τα λεκτικά τους στοιχεία με άλλα
(μέχρι και τα μηδενικά) δεν παίζει ρόλο. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
μεταβλητότητα των ΦΣ του λεκτικού τύπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη
σημασιολογική φόρτιση της δομής που σχηματίζεται με έναν από τους ΦΣ. Έτσι, τη
συντακτική μεταβλητότητα τη δείχνει ο ΦΣ που εκφράζει τις σχέσεις σύγκρισης, ενώ
από τη πλευρά της σημασίας τέτοιο σύμπλεγμα υπογραμμίζει όχι το ότι μία επιλογή
είναι προτιμότερη –αλλά αντιθέτως, το ότι δέν υπάρχει δυνατότητα μιας επιτυχούς
λύσης του θέματος, ενός ευτυχούς αποτελέσματος. Και η δυνατότητα συντακτικής
μεταβολής δείχνει εδώ, πιθανόν, την «ισότητα», την «ισοτιμία» των δύο κακωών, από
τα οποία ο ήρωας του τραγουδιού επιλέγει το μικρότερο.
Έτσι, η χρήση των παρατακτικών συνδέσμων στα δημοτικά τραγούδια διαφέρει
με τη χρήση τους στην κωδικοποιημένη λογοτεχνική μορφή της ΝΕ, όπου
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αποτυπώνεται η γλωσσική ταυτότητα του συγγραφέα ή του συντάκτη και όχι η
συλλογική γλωσσική ταυτότητα του λαού.
Πρωτίστως, οι προτεραιότητες χρήσεως που δίδονται σε ορισμένη ποσότητα
συνδέσμων δείχνουν την τάση της λαϊκής νοοτροπίας προς τη λιτότητα του λόγου.
Απ’ όλη την ποικιλία νεοελληνικών συνδέσμων οι μονοσύλλαβοι σύνδεσμοι έχουν
μια πρωτοφανή προτεραιότητα χρήσεως, συμπεριλαμβανομένου των περιπτώσεων
στις οποίες υπάρχει άλλη συνώνυμη δισύλλαβη μονάδα, καθώς οι δισύλλαβοι (που
είναι ουσιαστικά μικρότεροι σε αριθμό) αλλάζουν με ευκολία τον τόνο. Το γεγονός
αυτό εξηγείται με τον τρόπο διατήρησης των λαϊκών κειμένων στην κοινωνία μέσω
προφορικής εκτέλεσης και παράδοσης, για τη διευκόλυνση της οποίας υποτίθεται μια
ρευστότητα λόγου, μια ευκαμψία άκλιτων μερών του λόγου, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και οι σύνδεσμοι. Την ίδια εξήγηση την έχει και η υψηλή
μεταβλητότητα πιο περίπλοκων μέσων σύνθεσης του λόγου, όπως είναι οι
φρασεολογικοί σύνδεσμοι.
Η χρήση των παρατακτικών συνδέσμων στα λαϊκά κείμενα εξαρτάται λιγότερο
από τα εξωτερικά στοιχεία, δηλαδή τη γραμματική, όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από δυο άλλους παράγοντες που αποτελούν μια χαρακτηριστική εμφάνιση της
συλλογικής γλωσσικής ταυτότητας, δηλαδή την ομοιότητα με το ρεύμα της ζωντανής
σκέψης και τη συχνή χρήση των λεκτικών τύπων στους οποίους το μεγαλύτερο μέρος
αποτελούν διάφορες παρατακτικές δομές.
Η τάση των λαϊκών κειμένων προς τα παρατακτικά σχήματα είναι ένα γεγονός
πασίγνωστο, μας αποκαλύπτει όμως μία από της ουσιαστικές πλευρές της λαϊκής
συνείδησης και νοοτροπίας. Η επικράτηση τέτοιου τύπου σχέσεων με τον οποίο η
πλειονότητα των προτάσεων θα «συμπαραταχθούν», σαν να είχαν βγει στον κάμπο
για τη μάχη, χωρίς να υπερισχύουν και να διαχειρίζονται η μία την άλλη, μαρτυρεί
την ισοτιμία όλων –ή σχεδόν όλων– στοιχείων της πραγματικότητας που
περιγράφονται από έναν άγνωστο λαϊκό ποιητή, φορέα της λαϊκής του συνείδησης
και ατόμου της συλλογικής γλωσσικής ταυτότητας. Και η αληθοφανής απλότητα των
«οριζόντιων» σχέσεων-συνδέσεων μεταξύ των ισότιμων αυτών στοιχείων η οποία
εκφράζεται με σχετικά απλά και λιτά μέσα, όπως είναι οι παρατακτικοί σύνδεσμοι,
απαιτεί τον απρόσεκτο σημερινό αναγνώστη: υπάρχουν στα λαϊκά κείμενα και οι
υποτακτικές, «κάθετες» σχέσεις, όμως τις περισσότερες φορές δεν αποκαλύπτονται,
δεν φαίνονται στην επιφάνεια, αφού δεν εκφράζονται άμεσα με τη βοήθεια ενός
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ειδικού συντακτικού μέσου, αλλά παραμένουν κρυφές μέσα στο ίδιο το στοιχείο της
πραγματικότητας και προϋποθέτονται με το στοιχείο αυτό.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ1
Ζωή Γεωργιάδου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
zoegeorgiadou@yahoo.gr
Abstract
The term identity includes the characteristics of behavior and personality that make
the individual identifiable as a member of a group. The collective identity is based on
the perception of Us in contradiction to the Other, the foreigner. But how is the Other
each time defined? What are his characteristics? The main feature in collective
identities is the existence of stereotypes, i.e. the actual or assumed characteristics of
each group. The Thousand and One Nights, one of the major works of literature, is the
most famous and successful collection of stories of eastern origin. The first attempt to
translate the Arabic text to Modern Greek language (through French and Italian
language) takes place in the second half of the 18th century by Polyzois
Lampanitsiotis, entitled Arabikon Mythologikon. The work presents to the Greek
audience an interesting picture of the eastern Other, regarding gender, religion,
ethnicity, race. In the context of this announcement, we will attempt to note the image
of the Other as a member of an inferior or monstrous race.
Λέξεις-Κλειδιά
Άλλος, εικόνα, στερεότυπο, ετερότητα, Αραβικόν Μυθολογικόν, τερατώδης φυλή

1.1. Ταυτότητα και Ετερότητα
Με τον όρο ταυτότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των χαρακτηριστικών της
συμπεριφοράς και της προσωπικότητας, που κάνουν το άτομο αναγνωρίσιμο ως
μέλος μιας ομάδας. Είναι φανερό ότι η αναζήτηση της ταυτότητας και ο εντοπισμός
της ετερότητας προϋποθέτουν τη σύγκριση, αφού οι ταυτότητες κατασκευάζονται
μέσω της διαφορετικότητας. Το να αρνηθεί κανείς τον Άλλο είναι σαν να αρνείται

1

Το άρθρο αποτελεί μέρος της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της κύριας μεταπτυχιακής μου
εργασίας με τίτλο «Εικόνες του Άλλου στο Αραβικόν Μυθολογικόν. Μια συγχρονική και διαχρονική
στερεοτυπολογική προσέγγιση» και επιβλέπουσα την κ. Στέλλα Χελιδώνη, Λέκτορα του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Μετά το κείμενο ακολουθεί σύντομο επίμετρο, στο οποίο έχουν ενταχθεί επιλεκτικά εικόνες από
τις πολλές εκδόσεις του έργου στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και στην Ελλάδα.
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την ίδια του την ύπαρξη. Η ταυτότητα κατασκευάζεται μέσω μιας «έλλειψης» από
την πλευρά του Άλλου και στην πραγματικότητα ο Άλλος είναι αυτός που
διαμορφώνει την ταυτότητα του Εαυτού. Σύμφωνα με τον Thomas McEvilley, «ο
Εαυτός δημιουργείται από την αντίληψη του Άλλου και ο Άλλος δημιουργείται από
τη διάκριση με τον Εαυτό. Δημιουργούν ο ένας τον άλλο και διατηρούν την ύπαρξη
του άλλου, καθώς ο καθένας κάνει τον άλλο να είναι αυτό που είναι» (MCEVILLEY
1992, 147). Είναι αναμφισβήτητα ξεκάθαρο πως αυτός ο μυθιστορηματικά
δημιουργημένος Εαυτός είναι μια άμυνα απέναντι στον κίνδυνο του Άλλου.
Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικοί επιστήμονες (ανθρωπολόγοι, εθνολόγοι,
κοινωνιολόγοι) ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη της συλλογικής ταυτότητας.
Η έννοια αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με την έννοια της ατομικής ταυτότητας, που
αναφέρεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο άτομο και συνδέεται με την προσωπικότητά
του. Η έννοια της ατομικής ταυτότητας συνδέεται με το Εγώ, το οποίο
αντιδιαστέλλεται από το Άλλος, το Άλλοι. Η ατομική ταυτότητα συνδέεται με τα
ατομικά βιώματα και τις καταστάσεις που διαμορφώνουν έναν άνθρωπο, ενώ η
συλλογική ταυτότητα στηρίζεται στην αντίληψη του Εμείς σε αντιδιαστολή με τους
Άλλους, τους ξένους και διαμορφώνεται μέσω των κοινών βιωμάτων, των περιπετειών
και της ιστορίας της συγκεκριμένης ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά πως ένα
άτομο έχει περισσότερες ταυτότητες εκτός από την ατομική, εφόσον ανήκει σε
διάφορες ομάδες.
Με ανάλογο τρόπο, η ταυτότητα μιας εθνικής λογοτεχνίας προσδιορίζεται
συνήθως μέσω της σύγκρισης και της αντιδιαστολής της με μία ή περισσότερες
«άλλες», ξένες λογοτεχνίες, γραμμένες σε άλλες γλώσσες ή/και ανήκουσες σε
«άλλες», ξένες πολιτισμικές παραδόσεις. Μια εθνική λογοτεχνία διαμορφώνει και
αποτυπώνει την ταυτότητά της όχι αποκλεισμένη στο εσωτερικό κάποιων νοητικών,
άρα ασταθών ή και ανύπαρκτων, πολιτισμικών συνόρων, αλλά μέσω μιας διαρκούς
διαδικασίας σύγκρουσης ή αφομοίωσης, σε κάθε περίπτωση, πάντως, διαδικασίας
συνύπαρξης και συμβίωσης με πολιτισμούς, των οποίων οι λογοτεχνίες παρέχουν μια
διαφορετική εικόνα και ερμηνεία του κόσμου. Έτσι, όταν μια λογοτεχνία αναπαριστά
τους πάσης φύσεως Άλλους ως διαφορετικούς, βαρβάρους και εξωτικούς,
υπογραμμίζοντας και ενισχύοντας τη διαφορά ανάμεσα στα γηγενή στοιχεία και τα
αλλότρια, αποκαλύπτει με τον τρόπο αυτό πλευρές της ταυτότητάς της και τάσεις της
αυτογνωσίας των εκπροσώπων της (ΠΟΛΙΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ 2009, 22). Όπως
χαρακτηριστικά παρατηρεί η Susan Bassnett με αφορμή την ταξιδιωτική λογοτεχνία,
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«τα πολιτισμικά στερεότυπα και ο τρόπος που ένας άνθρωπος αντιδρά σε ό,τι βλέπει,
όταν βρίσκεται αλλού, μπορεί να κατοπτρίζουν τάσεις της κουλτούρας της πατρίδας
του» (BASSNETT 1993, 93-94). Η ταυτότητα κάθε εθνικής λογοτεχνίας διαμορφώνεται
ως προϊόν ώσμωσης ποικίλων ετεροτήτων μεταξύ πολιτισμών, εθνοτήτων,
κοινοτήτων, ομάδων.
Προκύπτουν όμως στο σημείο αυτό σημαντικά ερωτήματα: πώς ορίζεται η
έννοια του Άλλου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Πρόκειται για λαούς
απομακρυσμένους από μας γεωγραφικά; Πρόκειται για εθνότητες πολύ διαφορετικές,
ο τρόπος ζωής των οποίων δεν έχει τίποτε κοινό με τον δικό μας; Η επικρατούσα
άποψη σήμερα είναι ότι η έννοια του διαφορετικού, της ετερότητας, είναι πολύ
σχετική. Ο Άλλος μπορεί να είναι μια άλλη κοινότητα, μια άλλη κοινωνική τάξη, μια
άλλη επαγγελματική ομάδα απ’ αυτήν, στην οποία ανήκει ο ερευνητής (ΑΛΕΞΑΚΗΣ
2001, 129). Είναι φανερό πως ο Άλλος αποτελεί μια έννοια σχετική και διαρκώς
μεταβαλλόμενη και ο τρόπος που προσεγγίζεται η εικόνα του, εξαρτάται από το πώς
ορίζεται κάθε φορά ο Εαυτός.

1.2. Εικόνα, προκατάληψη, στερεότυπο
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συλλογική ταυτότητα στηρίζεται στην αντίληψη του
Εμείς σε αντιδιαστολή με τους Άλλους και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η
ύπαρξη στερεοτύπων, δηλαδή πραγματικών ή υποθετικών χαρακτηριστικών, που
διαθέτει κάθε ομάδα.
Με τις έννοιες εικόνα, προκατάληψη και στερεότυπο ασχολήθηκαν πολλές
παραδοσιακές θεωρητικές επιστήμες. Εξαιτίας του γεγονότος, όμως, ότι υπάρχουν
τόσο πολλές προοπτικές προσέγγισης του αντικειμένου, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα
μια ενιαία και γενικά αποδεκτή θεώρηση των εικόνων και των στερεοτύπων. Οι όροι
στερεότυπο, λογοτεχνικός τύπος, εικόνα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη θεωρία της
λογοτεχνίας, αλλά ως δάνειοι από άλλες επιστήμες και όχι πάντα με σαφήνεια. Συχνά
μάλιστα εμφανίζονται ως συνώνυμοι, όπως στις κοινωνικές επιστήμες, όπου «η
έννοια του στερεοτύπου αποδίδεται επίσης από τους όρους εικόνα, απεικόνιση,
παράσταση ή αναπαράσταση, ιδέα, παραδοχή» (ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1998, 158).
Στα σύγχρονα λεξικά Κοινωνιολογίας το στερεότυπο ορίζεται ως «μια
μονόπλευρη, υπερβολική και συνήθως προκατειλημμένη θεώρηση μιας ομάδας,
φυλής ή τάξης ανθρώπων, που συνδέεται συνήθως με τον ρατσισμό και την
προκατάληψη του φύλου. Τα στερεότυπα παρουσιάζουν συχνά αντίσταση στην
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αλλαγή ή στη διόρθωση, ακόμη κι όταν υπάρχουν ενδείξεις που τα αναιρούν κι αυτό,
γιατί δημιουργούν μια αίσθηση κοινωνικής αλληλεγγύης» (ABERCROMBIE - HILL TURNER 1987, 325). Στερεότυπα υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες και η χρήση τους
αποτελεί μια γενικευμένη κοινωνική πρακτική που, κατά κάποιον τρόπο, ανήκει στη
συλλογική μνήμη και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Επίσης, στερεότυπα μπορούν
να ανιχνευθούν σε όλα τα είδη του λόγου (δημοσιογραφικός, πολιτικός, λογοτεχνικός
κ.ά.). Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις προβάλλουν συνήθως
μια εικόνα του Άλλου γενικευτική και μειωτική.
Ειδικότερα στον χώρο της λογοτεχνίας, ως εικόνα ορίζεται το σύνολο των
χαρακτηριστικών που προσγράφονται από τον φορέα της (άτομο ή ομάδα) σε ένα
(άλλο) άτομο ή ομάδα, αποδίδοντας συνήθως μια λιγότερο ή περισσότερο
παραμορφωμένη απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο όρος προκατάληψη υποδηλώνει
τη γενικότερη στάση του ατόμου ή της ομάδας απέναντι σε ένα συγκεκριμένο άτομο,
ομάδα ή τάξη, ενώ ο όρος στερεότυπο αποδίδει –όπως και η εικόνα– το σύνολο των
ιδιοτήτων που πιστεύεται ότι χαρακτηρίζει ένα άτομο ή μια ομάδα, εμπεριέχει όμως
επιπλέον και τον χαρακτήρα της γενίκευσης, που του επιτρέπει να ταξινομεί το
περιεχόμενό του πάντα κατά τάξεις ή κατά ομάδες. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι
το στερεότυπο αποτελεί τη λεκτική συγκεκριμενοποίηση της προκατάληψης.
Συνήθως ο όρος στερεότυπο χρησιμοποιείται σε σχέση με προκαταλήψεις που
αναφέρονται σε μεγάλες ομάδες, κοινωνικά στρώματα ή έθνη (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 1992, 19).
Ο όρος στερεότυπο έχει συνδεθεί με τον Walter Lippmann, ο οποίος στο έργο
του Η δημόσια γνώμη (1922) επεσήμανε ότι αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα
μέσα από εικόνες που είναι σχηματισμένες ήδη στα κεφάλια μας, εικόνες από
δεύτερο χέρι, που διαμεσολαβούν στη σχέση μας με το πραγματικό. Στην
πραγματικότητα δεν αντιλαμβανόμαστε παρά εκείνο που ο πολιτισμός στον οποίο
ανήκουμε, έχει προσδιορίσει από πριν για μας. Η κοσμοαντίληψη και οι εμπειρίες μας
διοχετεύονται, κατά τον Lippmann, μέσα σε καλούπια που μας έχουν κληροδοτηθεί
από τον πολιτισμό μας. Αυτές οι στερεοτυπικές μορφές αναπαράγονται από τις
τέχνες, από τους ειδικούς κώδικες επικοινωνίας μας, από τις κοινωνικές φιλοσοφίες
μας και τις πολιτικές μας δραστηριότητες (LIPPMAN 1965, 21-36).
Κατά τον σχηματισμό των εικόνων/στερεοτύπων υπερτονίζεται ένα επουσιώδες
χαρακτηριστικό του Άλλου και παραβλέπεται η συνολική εκτίμησή του. Αυτή η
επικέντρωση σε ένα χαρακτηριστικό είναι μια από τις σημαντικότερες αρχές
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σχηματισμού των στερεοτύπων. Ο σχηματισμός των στερεοτύπων επηρεάζεται από
την απευθείας εμπειρία του ατόμου και την προσωπική του επαφή με το περιβάλλον
και από εμπειρίες από την περιοχή της λεγόμενης «πρωτογενούς κοινωνικότητας»
του ατόμου, δηλαδή από το κοινωνικό του πλαίσιο. Οι εμπειρίες αυτές καθορίζουν τη
συμπεριφορά του με μίμηση και υιοθέτηση μορφών συμπεριφοράς της κοινωνικής
ομάδας στην οποία ανήκει. Καθοριστικό ρόλο, όμως, παίζουν και οι εμπειρίες που
πηγάζουν όχι απευθείας από το κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, αλλά από τα
διάφορα μέσα επικοινωνίας (π.χ. βιβλία, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θέατρο, λογοτεχνία,
εμπειρία τρίτων) και μπορούν να χαρακτηριστούν ως «δευτερογενείς». Σύμφωνα με
τα παραπάνω, η δημιουργία εικόνων/στερεοτύπων θα πρέπει να θεωρηθεί
αποτέλεσμα διαδικασιών πληροφόρησης, κατά τις οποίες, μαζί με τη μετάδοση
πληροφοριών, μεταδίδονται και αξίες, με αποτέλεσμα οι εικόνες που έχει ένα άτομο ή
μια ομάδα, ανάλογα με το περιεχόμενο των πληροφοριών στις οποίες οφείλουν τη
δημιουργία τους, να παρουσιάζουν είτε ένα βασικά θετικό είτε ένα βασικά αρνητικό
χαρακτήρα. Η διαμόρφωσή τους αρχίζει ήδη από την παιδική ηλικία. Όσο πιο νωρίς
και πιο συχνά επαναλαμβάνονται, τόσο πιο πολύ ισχυροποιούνται και επομένως
λιγοστεύουν οι πιθανότητες να επαναξιολογηθούν από τη μετέπειτα εμπειρία του
ατόμου. Τα στερεότυπα που αφορούν κοινωνικές ομάδες στηρίζονται σε γενικεύσεις,
αποδίδοντας σε όλα τα μέλη των ομάδων αυτών γενικά, πάγια και σταθερά
επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παραλλαγές
που υπάρχουν ανάμεσα στα άτομα, χωρίς δηλαδή τον παράγοντα της εξατομίκευσης
του ανθρώπινου προσώπου. Η σχέση μεταξύ των στερεοτύπων που διαμορφώνει ένα
άτομο ή μια κοινωνική ομάδα είναι συνήθως διαλεκτική, δηλαδή για κάθε
στερεότυπο υπάρχει λανθάνον ακόμη ένα –συνήθως αντίθετο προς το πρώτο– και
αντινομική, δηλαδή γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο «δικό μας» και το
«ξένο» (αυτοστερεότυπο–ετεροστερεότυπο) (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 1992, 21-23).

1.3. Τα λογοτεχνικά στερεότυπα
Το στερεότυπο σε ένα λογοτεχνικό κείμενο είναι μια «γλώσσα περί του Άλλου». Τα
λογοτεχνικά στερεότυπα αναπαράγουν γενικευτικές γνώμες και κρίσεις για τα άτομα
μιας ομάδας –όχι αναγκαστικά εθνικής ή θρησκευτικής– που στιγματίζεται και
περιθωριοποιείται και συνιστούν μονόπλευρες και προκατειλημμένες εικόνες, που
αντλούνται από το κοινωνικό φαντασιακό και συνδέονται συχνά με τα φαινόμενα του
ρατσισμού και του φανατισμού (ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1998, 93).
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Σε ένα λογοτεχνικό έργο η εικόνα δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το στερεότυπο,
μπορεί όμως να το αναπαραγάγει πιστά, συνεπώς να είναι στερεοτυπική. Ο
λογοτέχνης που γράφει για τον Άλλο, ξεκινά από το στερεότυπο του Άλλου, χωρίς
όμως να δεσμεύεται να το αναπαραγάγει, όπως επίσης δε δεσμεύεται να
αναπαραγάγει πραγματολογικά την πραγματικότητα του Άλλου. Επίσης, ο
λογοτέχνης στο έργο του «δεν εκφράζει ευθέως τη γνώμη του για έναν συγκεκριμένο
Άλλο, απαντώντας σε κάποιο ερωτηματολόγιο, αλλά συνθέτει μια φαντασιακή εικόνα
του, μια επινόηση που συνδέεται με την οικονομία του έργου, την οποία και
εξυπηρετεί» (ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1998, 162).
Μέσω της εικονολογικής ανάλυσης του λογοτεχνικού έργου ο ερευνητής μπορεί
να

διαπιστώσει

αν

ο

συγγραφέας

αναπαράγει

στερεοτυπικές

εικόνες,

ανταποκρινόμενος με αυτόν τον τρόπο στις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού ή
αν αποκλίνει με δημιουργικό και κριτικό τρόπο, επιδρώντας θετικά στη βελτίωση της
λογοτεχνικής ποιότητας.

1.4. Τα εθνικά στερεότυπα ως στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου
Απλουστευμένες και σχηματικές είναι συχνά και οι εντυπώσεις που σχηματίζουν οι
διάφοροι λαοί, τα έθνη ή οι φυλές μεταξύ τους, οι οποίες είναι γνωστές ως εθνικά
στερεότυπα. Σημαντική συμβολή στη γένεση, διάδοση και εδραίωση των εθνικών
στερεοτύπων είχε στο παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να έχει και σήμερα, η λογοτεχνία,
η οποία μεταφέρει και αποτυπώνει μακροπρόθεσμα την εικόνα του Άλλου.
Αυτό που προσδοκά ο αναγνώστης ενός λογοτεχνικού έργου αρχικά είναι μια
συνηθισμένη, «παραδοσιακή» παρουσίαση των εθνικών στερεοτύπων. Περιμένει
δηλαδή η παρουσίαση της ξένης χώρας να ανταποκρίνεται στις απόψεις και τις θέσεις
που έχει ήδη ο ίδιος διαμορφώσει. Με την εμφάνιση του Άλλου σ’ ένα λογοτεχνικό
κείμενο προκαλούνται οι ίδιες σχεδόν αντιδράσεις στην πλειονότητα της ομάδας των
αναγνωστών. Συνεπώς, μπορούμε να δεχτούμε ότι τα εθνικά στερεότυπα κατέχουν
μια «προγραμματισμένη» δυναμική. Εξάλλου, και ο ίδιος ο συγγραφέας δεν είναι
πάντα ελεύθερος και ανεπηρέαστος στη χρήση των εθνικών στερεοτύπων. Ως άτομο
είναι φυσικό να διαθέτει τις προσωπικές του εμπειρίες από την ξένη χώρα, οι οποίες
συχνά υπεισέρχονται συνειδητά ή ασυνείδητα στο έργο του και αναμειγνύονται με τα
υπάρχοντα στερεότυπα. Αντίθετα, αν τα εθνικά στερεότυπα παρουσιάζονται στο έργο
«αποφορτισμένα» ή με αποκλίσεις από την αναμενόμενη μορφή τους, τότε το
αισθητικό δυναμικό τους αυξάνει (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 1992, 85-90).
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Ως στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου τα εθνικά στερεότυπα, με τον
«εξωτικό» τους χαρακτήρα, υπήρξαν πάντα γοητευτικά μοτίβα τόσο για τους
συγγραφείς όσο και για το αναγνωστικό κοινό, ταυτόχρονα, όμως, προσήλκυσαν
αρκετά νωρίς και το ενδιαφέρον των φιλολόγων και απετέλεσαν αντικείμενο πολλών
ερευνητικών ενασχολήσεων.

2. Η εικόνα του Άλλου ως τέρατος ή ζώου
Η εθνογραφική βιβλιογραφία σχετικά με τις αντιλήψεις για τον Άλλο δείχνει ότι
αυτός παρουσιάζεται συνήθως με συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρείται δηλαδή συχνά
ύποπτος, επικίνδυνος, απρόσωπος, υπάνθρωπος, μόνο και μόνο επειδή είναι
διαφορετικός από την κυρίαρχη ομάδα.
Ο Άλλος ιδωμένος ως τέρας ή ζώο ανήκει σ’ ένα στερεότυπο που αντέχει στον
χρόνο. Βασισμένος στη διαπίστωση των διαφορών, που γίνονται αντιληπτές ως
ανωμαλίες, ο αποκλεισμός του Άλλου φτάνει στην ακραία μορφή του στο συλλογικό
φαντασιακό, όταν εμφανίζονται μύθοι, οι οποίοι βεβαιώνουν την ύπαρξη τερατωδών
φυλών, που ζουν εν γένει «αλλού», πέρα από τον ποταμό ή τη θάλασσα, πέρα από τα
βουνά ή τις ερήμους, στα πέρατα του γνωστού κόσμου, οι οποίες όμως περιγράφονται
ως πραγματικές και υπαρκτές. Ο Άλλος, του οποίου η όψη (ιδίως το ανάστημα ή το
χρώμα της επιδερμίδας), οι κοινωνικές συμπεριφορές (κυρίως όσον αφορά τη
διατροφή και τη σεξουαλικότητα) και οι πολιτισμικές αναφορές (ιδίως γλωσσικές ή
θρησκευτικές) διαφέρουν σημαντικά από αυτές της κυρίαρχης ομάδας, μπορεί να
ταυτιστεί με τα «τέρατα», τα οποία είναι ακόμη πιο τρομακτικά ακριβώς επειδή είναι
φανταστικά (ΣΤΕΝΟΥ 1998, 16-17).
Κληροδοτημένη από την αρχαιότητα, η εικόνα του Άλλου ως αγρίου
εξακολουθεί να επιβιώνει ως τα τέλη του Μεσαίωνα. Το εμφανέστερο
χαρακτηριστικό του αγρίου είναι η τριχοφυΐα, η οποία τονίζει τη ζωώδη φύση του,
που είναι ασύμβατη με την ανθρώπινη υπόσταση. Όπως παρατηρεί η Κατερίνα
Στενού, «ακόμη κι όταν παύουμε να αποδίδουμε στον Άλλο είτε μια μορφολογία είτε
μια στάση ζωώδη, δε σημαίνει αναγκαστικά ότι αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη φύση
του. Παραβαίνοντας τους επικρατούντες κοινωνικούς κώδικες, όσον αφορά την
κατοικία ή την ένδυση, παραβιάζοντας τα ταμπού, όσον αφορά τη διατροφή ή τη
σεξουαλικότητα ή απλούστερα, ξεχωρίζοντας λόγω της γλώσσας του, ο Άλλος
δημιουργεί πάντα την ίδια υποψία: εφόσον είναι τόσο διαφορετικός από τους
υπόλοιπους ανθρώπους, μήπως είναι όμοιος με τα ζώα;» (ΣΤΕΝΟΥ 1998, 49).
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Οι μυθολογίες που αφορούν την κατοικία δίνουν ξεχωριστή θέση σε δύο
ανθρώπινες ομάδες, τους τρωγλοδύτες και τους νομάδες, οι οποίοι συχνά
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποκλεισμένων. Η απόρριψη της ετερότητας
δημιούργησε επίσης στερεότυπα, που συνδέονται με παράξενες, τουτέστιν ξένες,
διατροφικές συμπεριφορές και συνήθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
φυλή των Ανθρωποφάγων, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο φαντασιακό των
ευρωπαϊκών κοινωνιών ως απόλυτο στοιχείο διάκρισης της μη ανθρώπινης φύσης. Το
διατροφικό πρόσχημα του αποκλεισμού, όμως, δε βασίζεται πάντοτε –ή όχι μόνο– σε
μια αποκλίνουσα διατροφή, αλλά και στον τρόπο κατανάλωσης της τροφής, σε
συμπεριφορές, σε κινήσεις που υπονοούν τη συγγένεια του ανθρώπου με τα ζώα. Η
σεξουαλικότητα, επίσης, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη διάκριση. Ο αποκλεισμός,
στα παλιά και σύγχρονα στερεότυπα, βασίζεται συχνά σε μια «μη φυσιολογική»
σεξουαλική πρακτική, η οποία δηλαδή δε συμμορφώνεται με τις πρακτικές της
κυρίαρχης ομάδας. Πέραν των ανατομικών ιδιομορφιών, των στάσεων και των
χειρονομιών, ένας μακρύς κατάλογος σεξουαλικών ταμπού, που σχετίζονται με την
αιμομιξία, την ενδογαμία, την πολυγαμία, την ομοφυλοφιλία, υπεισέρχεται συχνά στη
δημιουργία στερεοτύπων και εθνοτύπων ευρωπαϊκής προέλευσης, δικαιολογώντας
έτσι μέσω μιας «ηθικής» καταδίκης ένα συνολικότερο φαινόμενο απόρριψης της
ετερότητας. Τέλος, ένας ακόμη κοινός λόγος αποκλεισμού στις μυθολογίες, καθώς
και στην καθημερινή πρακτική, είναι η γλώσσα του ξένου: γλώσσα άναρθρη,
συνεπώς μη ανθρώπινη, η οποία τον εξομοιώνει άμεσα με τα ζώα (ΣΤΕΝΟΥ 1998, 4954).
Όπως θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια, η εικόνα του Άλλου ως μέλους μιας
κατώτερης ή τερατώδους φυλής εμφανίζεται συχνά στο Αραβικόν Μυθολογικόν και
παίρνει διάφορες μορφές: του αράπη, του νάνου, του πυγμαίου, του κύκλωπα.

3.1. Η συλλογή Χίλιες και Μία Νύχτες
Μέσα στο πλαίσιο του αυξημένου ενδιαφέροντος και της περιέργειας για την Εγγύς
Ανατολή που παρατηρείται στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα, ο αραβολόγος και
ανατολιστής Antoine Galland, στα χρόνια 1704-1717, μεταφράζει στα γαλλικά ένα
από τα αριστουργήματα της αραβικής λογοτεχνίας, τις Χίλιες και Μία Νύχτες, από
παραλλαγές που κατά μεγάλο μέρος συνέλεξε ο ίδιος στα ταξίδια του. Ακολουθούν
επανειλημμένες ανατυπώσεις της γαλλικής έκδοσης (βλ. Επίμετρο: εικόνα 1),
μεταφράσεις της σε διάφορες γλώσσες, διασκευές και λιγότερο ή περισσότερο
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δημιουργικές μιμήσεις, που καλύπτουν ολόκληρο τον 18ο και μέρος του 19ου αιώνα.
Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Κεχαγιόγλου, «οι Χίλιες και Μία Νύχτες (στα αραβικά Alf
Layla wa-Layla), ένα από τα μείζονα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας,
κρυστάλλωμα του αραβικού Μεσαίωνα και των αρχών των νεότερων χρόνων, είναι η
πιο φημισμένη και επιτυχημένη, στον τομέα της δημιουργικής φανταστικής
πεζογραφίας, συλλογή ιστοριών με παλαιότερη ανατολική, ινδοπερσική και αραβική
προέλευση και, ύστερα από το Κοράνι, το μόνο ισλαμικό βιβλίο που μεταφράστηκε
σε τόσες γλώσσες» (ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1980, 43). Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά
περίπου 300 ιστορίες, μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, τις οποίες η Σεχραζάντ
κατανέμει μέσα στον αφηγηματικό χρόνο χιλίων και μίας νυχτών (για την ακρίβεια,
χαραυγών).
Η ανατολική πορεία της συλλογής καλύπτει εννέα τουλάχιστον αιώνες και το
υλικό της συνδέεται με τις Ινδίες, την Περσία, την αρχαία Αίγυπτο και την
Οθωμανική Τουρκία, αλλά και με τον αρχαίο και μεσαιωνικό ελληνισμό, τη
φραγκοκρατούμενη Ανατολή και την Αφρική (ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1980, 43-44). Στα
παραμύθια που περιλαμβάνει η συλλογή υπάρχουν ηθικά διδάγματα, πονηρές και
αθυρόστομες διηγήσεις, ερωτικές ιστορίες, περιπετειώδη διηγήματα, ιστορικές
αφηγήσεις, τραγωδίες, κωμωδίες και ποιήματα, ιπποτικές, ακόμη και ψυχωφέλιμες
αφηγήσεις κι όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γενικό ισλαμικό πλαίσιο (ΚΟΝΔΥΛΗΜΠΑΣΟΥΚΟΥ 2001, 341-342). Πολλές ιστορίες απεικονίζουν τζίνι, πιθήκους, μάγους,
ταχυδακτυλουργούς και θρυλικές τοποθεσίες, τα οποία συχνά συνυπάρχουν με
πραγματικούς ανθρώπους και γεωγραφικά μέρη. Συχνά ένας χαρακτήρας από μία
ιστορία της Σεχραζάντ ξεκινά παρουσιάζοντας έναν άλλον χαρακτήρα να αφηγείται
μία δική του ιστορία κι αυτή η ιστορία μπορεί να περιέχει άλλη μία, δημιουργώντας
έτσι μία πλούσια και πολυεπίπεδη αφήγηση. Άλλωστε, ο εγκιβωτισμός αποτελεί
συνηθισμένη αφηγηματική τεχνική στην Ανατολή από πολύ νωρίς.
Οι Χίλιες και Μία Νύχτες στηρίζονται στην κεντρική ιστορία ενός Πέρση
βασιλιά, του Σαχριάρ και της νέας του νύφης. Ο βασιλιάς συγκλονίζεται, όταν
ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του αδελφού του είναι άπιστη. Λίγο αργότερα
ανακαλύπτει ότι και η δική του γυναίκα τον απατά και την εκτελεί. Όμως, είναι τόσο
μεγάλη η πίκρα και η θλίψη του, που γίνεται μισογύνης, πιστεύοντας ότι όλες οι
γυναίκες είναι ίδιες. Έτσι, ο βασιλιάς Σαχριάρ αποφασίζει να παντρεύεται κάθε μέρα
και μία παρθένα, την οποία δίνει εντολή να εκτελούν το επόμενο πρωί, ώστε να μην
έχει την ευκαιρία να τον ατιμάσει. Η Σεχραζάντ (το όνομα της οποίας στα περσικά
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πιθανόν σημαίνει «ευγενικής καταγωγής»), κόρη του βεζίρη, προσφέρεται η ίδια να
γίνει η επόμενη νύφη και ο πατέρας της το αποδέχεται απρόθυμα. Τη νύχτα του
γάμου τους η Σεχραζάντ ξεκινά να αφηγείται στον βασιλιά ένα παραμύθι, το οποίο
όμως αφήνει ανολοκλήρωτο. Ο βασιλιάς, θέλοντας ν’ ακούσει τη συνέχεια και το
τέλος του παραμυθιού, αναγκάζεται να αναβάλει την εκτέλεσή της. Το επόμενο
βράδυ, η Σεχραζάντ τελειώνει την αφήγηση του παραμυθιού και αμέσως αρχίζει
άλλο, το οποίο αφήνει επίσης ανολοκλήρωτο. Ο βασιλιάς, θέλοντας και πάλι ν’
ακούσει τη συνέχεια, αναβάλλει για άλλη μια φορά την εκτέλεση της Σεχραζάντ κι
αυτό συνεχίζεται για χίλιες και μία νύχτες. Το τελευταίο βράδυ, ο Σαχριάρ
αποφασίζει να της χαρίσει τη ζωή κι έτσι η Σεχραζάντ παραμένει βασίλισσα.

3.2. Η μεταφορά της αραβικής διήγησης στην ελληνική γλώσσα: το Αραβικόν
Μυθολογικόν
Η πρώτη απόπειρα γραπτής μεταφοράς της αραβικής διήγησης στη νεοελληνική
γλώσσα εντοπίζεται στα χρόνια 1757-1794, μεταξύ Βενετίας και Βιέννης. «Στα
γόνιμα αυτά σύνορα του λόγιου Ελληνισμού, σε κορυφαία χρόνια του Διαφωτισμού
και από τον πρώτο μεγάλο εκδότη της νεότερης ιστορίας μας, τον Πολυζώη
Λαμπανιτσιώτη από τα Γιάννενα, δημοσιεύεται σε δύο δόσεις (1757-1762, 17911794) η πρώτη, μερική απόδοση της γαλλικής μετάφρασης του Antoine Galland,
μέσω μιας από τις ιταλικές μεταφράσεις της» (ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1980, 50).
Το πρώτο μέρος της έκδοσης Λαμπανιτσιώτη κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό
οίκο «Φοίνιξ» της Βενετίας και είναι τρίτομο, ενώ το δεύτερο τετράτομο. Η πρώτη
έντυπη γνωριμία, λοιπόν, του ελληνόγλωσσου κοινού με την αραβική συλλογή
διηγήσεων με τον τίτλο Αραβικόν Μυθολογικόν γίνεται έμμεσα, μέσω της γαλλικής
και της ιταλικής γλώσσας. Αν και τη χαρακτηρίζει γλωσσική ακαταστασία και
αυθαιρεσίες στην απόδοση των ονομάτων, η έκδοση του Λαμπανιτσιώτη είχε μεγάλη
απήχηση και κυκλοφόρησε επί δύο αιώνες.
Στους μεταφραστές της τρίτομης έκδοσης του 1757-1762 οφείλονται
σημαντικές διαφοροποιήσεις και από το ιταλικό άμεσο και από το γαλλικό απώτερο
πρότυπο. Το τρίτομο Αραβικόν Μυθολογικόν αντλεί τις διηγήσεις του όχι μόνο από
τις Χίλιες και Μία Νύχτες, αλλά και από την «ανταγωνιστική» συλλογή Χίλιες και Μία
Μέρες (Mille et Un Jours, 1710-1712). Ο συνδυασμός αυτός δεν είναι τόσο
παράδοξος όσο φαίνεται από πρώτη άποψη. Η μίξη των δύο συλλογών γίνεται, στην
ελληνική έκδοση, με τρόπο που να μην αφήνει «εξωτερικά» ίχνη της διαφοράς των
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δύο αντίρροπων έργων ̇ «οι Χίλιες και Μία Μέρες υποτάσσονται κι αυτές στη
διήγηση-πλαίσιο της αραβικής συλλογής, πλουτίζοντας απλώς την αφηγηματική
ποικιλία της: αφηγήτρια είναι από την αρχή ως το τέλος η έμπειρη και ακούραστη
βασίλισσα-αφηγήτρια των Χιλίων και Μίας Νυχτών, η Σεχραζάντ ή, όπως τη
βρίσκουμε στην ελληνική μετάφραση, η Χαλιμά» (ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1984, 220-221).
Η μεγάλη εκδοτική επιτυχία που είχε το Αραβικόν Μυθολογικόν στο δεύτερο
μισό του 18ου αιώνα, καθώς και η στροφή του ενδιαφέροντος του αναγνωστικού
κοινού σε πεζά αφηγηματικά κείμενα φανταστικής και «ηδονικής» λογοτεχνίας στην
τελευταία δεκαετία του ίδιου αιώνα, εξηγούν την όψιμη προσπάθεια του
Λαμπανιτσιώτη να συμπληρώσει τη μετάφραση των Χιλίων και Μίας Νυχτών –
χρησιμοποιώντας αδημοσίευτη παλαιότερη ελληνική μετάφραση ή προχωρώντας σε
νέα συμπληρωματική μετάφραση– και να δημοσιεύσει τους τέσσερις τόμους της Νέας
Χαλιμάς

(1791-1794)

στη

Βιέννη.

Στο

πλαίσιο

αυτής

της

έκδοσης

πρωτοδημοσιεύονται στα ελληνικά πολλές από τις υπόλοιπες ιστορίες της
μετάφρασης του Galland. Ο Λαμπανιτσιώτης, άλλωστε, σκόπευε να προσθέσει στην
τετράτομη Νέα Χαλιμά άλλους δύο τόμους, οι οποίοι όμως δεν κυκλοφόρησαν ποτέ
(ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1984, 222-223).

4. Ο Άλλος ως μέλος μιας κατώτερης ή τερατώδους φυλής στο Αραβικόν
Μυθολογικόν
Μελετώντας την εικόνα του Άλλου μέσα στη συλλογή, παρατηρούμε πως αναδύεται
ένας κόσμος διαφορετικός από τον κόσμο πρόσληψης του έργου και δίνεται στον
σημερινό αναγνώστη η δυνατότητα να κατανοήσει την εικόνα που σχημάτιζε το
ελληνικό κοινό του 18ου αιώνα για τον κόσμο της Ανατολής.

4.1. Η εικόνα του αράπη
Η εικόνα του αράπη είναι πολύ συχνή στο Αραβικόν Μυθολογικόν και περιγράφεται
κυρίως με αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Το μαύρο, σύμβολο της νύχτας και του
ερέβους, αντιπαρατίθεται στο λευκό, σύμβολο της ημέρας και του φωτός. Είναι
φανερό ότι η αντίθεση άσπρο-μαύρο περνά από ένα συμβολικό αξιολογικό σε ένα
δυαδικό αισθητικό σύστημα: άσπρο-καλό-ωραίο/μαύρο-κακό-άσχημο.
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Από τις πρώτες σελίδες του κειμένου2 ο αράπης παρουσιάζεται ως σκλάβος και
αγαπητικός της βασίλισσας, με τον οποίο αυτή διαπράττει μοιχεία και προχωρεί σε
ασελγείς πράξεις (Α 9). Λίγο παρακάτω εμφανίζεται «μεγαλόσωμος, γιγαντιαίος και
τερατώδης» (Α 46), ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου παρουσιάζεται «βδελυρός,
μαύρος και βρωμερός» (Α 53). Η εικόνα αυτή επανέρχεται σε πολλά χωρία του
έργου. Στη «Διήγησιν του δ΄ ταξιδίου του Σεβάχ θαλασσινού» οι αράπηδες
εμφανίζονται μαύροι και γυμνοί, κατοικούν σε καλύβες σκεπασμένες με φύλλα
φοινίκων, μιλούν μια άγνωστη διάλεκτο και είναι ανθρωποφάγοι (Α 134-135). Στην
«Ιστορία των δύο αδελφών εξωτικών Αδίλ και Δαλίκ» ο αράπης είναι ένας φοβερός
σκλάβος, άσχημος και θρασύς, είναι όμως πνευματώδης και με τις νόστιμες ιστορίες
του προσπαθεί να διασκεδάσει την κυρά του, ψάχνοντας την κατάλληλη στιγμή να
της φανερώσει τον έρωτά του προς αυτήν. Είναι πονηρός, πανούργος και εκδικητικός
και όταν το αφεντικό του τον τιμωρεί, αυτός παίρνει την εκδίκησή του,
αποκαλύπτοντας την κρυφή σχέση της κυράς του με τους δύο νέους (Β 165). Στην
«Ιστορία του βασιλέως Φαδλάλ, υιού του Μινορτόκ, βασιλέως του Μουσούλ» οι
αράπηδες εμφανίζονται ως βάρβαροι κλέφτες, που κατοικούν σε καλύβες στη ρίζα
ενός βουνού, επιτίθενται στους ταξιδιώτες και εκτελούν όλους όσους συλλαμβάνουν.
Όταν συνειδητοποιούν πως έχουν στα χέρια τους τον γιο του βασιλιά, αποφασίζουν
να πάρουν σκληρή εκδίκηση από αυτόν, επειδή κρέμασε πολλούς από τους
συντρόφους τους (Α 298).
Σε λίγα μόνο σημεία του έργου αποδίδονται στην εικόνα του αράπη θετικά
χαρακτηριστικά. Στην «Ιστορία του έκτου ταξιδίου του Σεβάχ θαλασσινού» οι
αράπηδες, που μιλούν μια δική τους διάλεκτο, σώζουν τον Σεβάχ από βέβαιο θάνατο
και του παρέχουν τροφή (Α 152). Επίσης, στην «Ιστορία των φρικτών συμβεβηκότων
της ωραίας Ρεσπίνας» ο αράπης, που είναι κλέφτης, ευσπλαχνίζεται την κοπέλα και
τη σώζει από βέβαιο θάνατο, τη μεταφέρει στην τέντα του, όπου αυτός και η γυναίκα
του αποφασίζουν να την φιλοξενήσουν, προσφέροντάς της καταφύγιο. Παράλληλα,
όμως, παρουσιάζεται και ένας δεύτερος αράπης, «σκλάβος του κλέφτη και
κυβερνήτης των αλόγων του», ο πιο άσχημος και κακοκαμωμένος από όλους τους
2

Για όσα χωρία του κειμένου προέρχονται από τον τόμο: Τα Παραμύθια της Χαλιμάς Α, Αραβικόν
Μυθολογικόν, τ. Α΄, Β΄, επιμ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερμής, Αθήνα 1988,
στο εξής θα σημειώνεται σε παρένθεση η ένδειξη Α και στη συνέχεια ο αριθμός της σελίδας του
κειμένου, ενώ για όσα χωρία προέρχονται από τον τόμο Τα Παραμύθια της Χαλιμάς Β, Αραβικόν
Μυθολογικόν, τ. Γ΄, Νέα Χαλιμά, τ. Α΄, επιμ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερμής,
Αθήνα 1990, στο εξής θα σημειώνεται σε παρένθεση η ένδειξη Β και στη συνέχεια ο αριθμός της
σελίδας του κειμένου.
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αράπηδες, ο οποίος ερωτεύεται την κοπέλα και με αυθάδεια και ασέλγεια την πιέζει
να ενδώσει στον έρωτά του. Όταν αυτή αρνείται, αποφασίζει να την εκδικηθεί,
παρουσιάζοντάς την υπεύθυνη για έναν φόνο που διέπραξε ο ίδιος (Β 181-183).

4.2. Η εικόνα του νάνου
Στην «Ιστορία του εβδόμου και τελευταίου ταξιδίου του Σεβάχ θαλασσινού» ο
αφηγητής μάς παρουσιάζει την εικόνα του νάνου, περιγράφοντάς τον ως «έναν
ανθρωπίσκον, ήτοι νάνον, ήγουν τζουτζέν,3 αστείον, μέτωρον και γελωτοποιόν, οπού
ήτον το τέρας της φύσεως εις την θεωρίαν του, εις τα σχήματα και κινήματά του,
έχοντας το μυτελίνικόν του άλογον παρομοίως μικρότατον, εις τρόπον οπού ο μεν
τζουτζές εις την θεωρίαν του και μικρότητα του σώματος ήτον παρόμοιος με μίαν
μαϊμούν, το δε άλογόν του δεν ήτον διαφορετικότερον εις το μέγεθος από ένα μικρόν
τραγίον». Αυτός ο περίεργος άνθρωπος είναι ένα από τα δώρα του βασιλιά της
Βαβυλώνας στον βασιλιά της Ινδίας και τα καμώματά του θεωρούνται το
«χαροποιότερον θέαμα» του τόπου, το οποίο ο λαός συγκεντρώνεται για να
απολαύσει κάθε πρώτη του μηνός (Α 159). Είναι χαρακτηριστική η προβολή της
ζωώδους φύσεως του νάνου (βλ. παρομοίωση με μαϊμού), που αποτελεί συνηθισμένη
πρακτική, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. 2.0.).

4.3. Η εικόνα του πυγμαίου
Η εικόνα των πυγμαίων περιγράφεται παραστατικά στο «Ταξίδιον τρίτον του Σεβάχ
θαλασσινού» μέσα από τα λόγια του καραβοκύρη, όταν αντικρίζει το νησί της Ινδίας,
στο οποίο κατοικεί η συγκεκριμένη φυλή: «Ηξεύρετε», προειδοποιεί τους ναύτες του,
«ότι εδώ κατοικούν άπειρον πλήθος άνθρωποι άγριοι. Μαλλιαροί, και πυγμαίοι εις το
μέγεθος, ήγουν μίαν πήχην το ύψος. Και να μην αποτολμήσετε να βλάψετε ή να
κτυπήσετε κανέναν, διατί εν τω άμα μας θανατώνουν όλους». Στη συνέχεια, οι
πυγμαίοι περιγράφονται από τον αφηγητή ως άνθρωποι βάρβαροι, που κολυμπούν
γρήγορα, σκαρφαλώνουν σα μαϊμούδες (επανέρχεται η παρομοίωση με μαϊμού),
μιλούν μια δική τους γλώσσα και χαρακτηρίζονται ως «ανθρωπόμορφα άγρια ζώα»
(Α 126) (βλ. Επίμετρο: εικόνα 2).

3

Τζουτζές (λαϊκότρ.) ονομάζεται ο νάνος που κάνει τον γελωτοποιό.
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4.4. Η εικόνα του κύκλωπα
Η εικόνα του κύκλωπα παρουσιάζεται στο έργο μία και μοναδική φορά στο
«Ταξίδιον τρίτον του Σεβάχ θαλασσινού». Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον
οποίο περιγράφει τον κύκλωπα ο αφηγητής, χρησιμοποιώντας επίθετα που
προκαλούν τον τρόμο: «[..] ανοίγει μία θύρα από ένα κατώγαιον και εβγαίνει έξω
ένας γίγαντας μαύρος και φοβερός, είχεν ένα ομμάτιον μόνον στρογγυλόν εις το
μέτωπον, τόσον κόκκινον, οπού εφαίνετο ωσάν ένα πέταλον καμένον εις το καμίνιον.
Τα εμπροσθινά του οδόντια ήσαν έως μίαν πιθαμήν μεγάλα και σουβλερά και του
έβγαιναν έξω από το στόμα, το οποίον στόμα του ήτον ωσάν το του αλόγου ̇ το κάτω
του χείλι τού εκρέμετο έως εις το στήθος. Τα αυτία του ήσαν μεγάλα έως μίαν πήχην,
πλατιά και μαλλιαρά ωσάν του ελέφαντος, και του εσκέπαζαν τους πλάτες. Τα ονύχια
του ήτον ωσάν του αετού και του λεονταρίου ̇ και όλον το σώμα του μαλλιαρόν και
μαύρον ωσάν ένας κύκλωπας ή σάτυρος (οπού φαίνονται ζωγραφισμένοι) τόσον
φοβερός και τερατώδης, ώστε οπού βλέποντές τον ημείς εχάσαμεν όλα μας τα
αισθητήρια και εμείναμεν ημιθανείς, νεκροί και ακίνητοι» (Α 127-129) (βλ.
Επίμετρο:

εικόνα

3).

Παρατηρούμε

πως

στην

περιγραφή

του

κύκλωπα

χρησιμοποιούνται από δύο φορές τα επίθετα «μαύρος», «μαλλιαρός» και «φοβερός»,
σε συνδυασμό βέβαια με πολλά άλλα επίθετα. Το τερατώδες αυτό πλάσμα, που
περιγράφεται από τον αφηγητή τόσο γλαφυρά, κατοικεί σε ένα όμορφο παλάτι και
είναι ανθρωποφάγο.

4.5. Ο Άλλος ως μέλος μιας παράξενης φυλής
Πέρα από τον αράπη, τον νάνο, τον πυγμαίο και τον κύκλωπα στο Αραβικόν
Μυθολογικόν παρουσιάζονται δύο ακόμη παράξενες φυλές. Στην «Ιστορία των δύο
αδελφών εξωτικών Αδίλ και Δαλίκ» σε ένα μακρινό νησί κατοικεί μια φυλή
ανθρώπων με παράξενη εμφάνιση και ενδυμασία: «αυτοί είχαν το κορμί ωσάν εμάς,
μα το πρόσωπόν τους και τα μάγουλά τους, τα καμώματά τους και το φέρσιμόν τους
εφαίνονταν πολλά παράξενα ̇ εφορούσαν αυτοί μακριάν φορεσιάν από πανί άσπρον,
εις την οποίαν εφαίνονταν ζωγραφισμένοι εις διάφορα χρώματα διάφορες μορφές
δαιμόνων και δρακόντων και άλλων φοβερών θηρίων, και εις το κεφάλι τους
εφορούσαν κάποιες σκούφιες μυτερές, καμωμένες από χαρτί και ζωγραφισμένες με
διάφορα χρώματα» (Β 170). Με τις φελούκες τους περικυκλώνουν το πλοίο που
έφτασε στο νησί, ανεβαίνουν με βία σε αυτό και εξετάζουν προσεκτικά όλους τους
επιβάτες, ψηλαφώντας τους. Το πλέον περίεργο, όμως, πέρα από την εμφάνιση και
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την ενδυμασία τους, είναι πως θαυμάζουν και λατρεύουν το γήρας, θεωρώντας το
συνώνυμο της ομορφιάς. Είναι βάρβαροι και άσπλαχνοι και φέρονται με σκληρότητα
στη νέα κοπέλα, θεωρώντας την άσχημη και αποκρουστική (Β 171-172).
Σε άλλο σημείο του έργου, στο «Συμβεβηκός Ε΄ του Αμπουλβάρη»,
παρουσιάζεται μια φυλή βάρβαρων ανθρώπων, που κατοικούν σε έναν λόγγο και
ασχολούνται με την παραγωγή σαπουνιού, «έχουν όμως συνήθειαν να ρίχνουν εις τα
καζάνια, που το βράζουν, όσους ξένους οπού από κακήν τους τύχην ήθελαν
καταντήσει προς αυτούς, με το να θέλουν αυτοί ότι το σαπούνι τους να γίνεται πολλά
καλύτερον από όσον ευρίσκεται εις τον κόσμον, με το να είναι καμωμένον από το
πάχος των ανθρώπων» (Β 122).

5. Συμπεράσματα
Απ’ όσα αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η αντικειμενική
καταγραφή των χαρακτηριστικών του Άλλου είναι μάλλον ανέφικτη, καθώς κάθε
Εαυτός σχηματίζει τη δική του εικόνα για τον Άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
αναρίθμητοι Άλλοι. Το περιεχόμενο δηλαδή της εικόνας του Άλλου εξαρτάται από το
πώς ορίζεται κάθε φορά ο Εαυτός. Πριν ξεκινήσει κανείς την προσπάθεια
καταγραφής της εικόνα του Άλλου, όπως αυτή παρουσιάζεται σε ένα λογοτεχνικό
κείμενο, είναι σημαντικό να ορίσει την ταυτότητα του Εαυτού, να δηλώσει δηλαδή με
σαφήνεια την οπτική γωνία, από την οποία αντικρίζεται η ετερότητα. Επιπλέον,
προκειμένου να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά του Άλλου, όπως αυτός
προβάλλεται μέσα στο έργο, είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τις συνθήκες –
ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές– που γέννησαν το έργο αυτό, καθώς και τη σχέση
του δημιουργού του με τον κόσμο του Άλλου. Πρέπει, λοιπόν, να γίνει αποδεκτό πως
η απόλυτη κατανόηση του Άλλου είναι δύσκολη, η ανάγνωση όμως της λογοτεχνίας
ενός άλλου πολιτισμού, μπορεί να συμβάλλει στην υπέρβαση των πολιτισμικών μας
συνόρων και τη μεταφορά μας σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.
Το Αραβικόν Μυθολογικόν, που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έργο της
αραβικής παράδοσης, προβάλλει στο δυτικό κοινό, και δη στο ελληνικό, μια
ενδιαφέρουσα και πολύ διαφορετική –για τα δυτικά δεδομένα– εικόνα του Άλλου.
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου έγινε μια προσπάθεια καταγραφής της εικόνας του
Άλλου ως μέλους μιας τερατώδους φυλής. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί
στο πλαίσιο μιας επόμενης εργασίας ο βαθμός στον οποίο η εικόνα του Ανατολικού
Άλλου έγινε δεκτή και αφομοιώθηκε από την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή των
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τελευταίων δεκαετιών του 18ου και ολόκληρου του 19ου αιώνα, όταν πια η συλλογή
είχε γνωρίσει μεγάλη διάδοση και είχε αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στους
λογοτέχνες και το αναγνωστικό κοινό της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο θα
μπορούσε να αναδειχθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η στενή σχέση της νεοελληνικής με
την αραβική λογοτεχνία, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του νεοελληνικού
Ανατολισμού.4 Θα μπορούσαν επίσης να αναδειχθούν και οι διαφορές των δύο
κόσμων, του αραβικού-ανατολικού και του ελληνικού-δυτικού(;) ως προς τον τρόπο
αντιμετώπισης της ετερότητας.
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ΑΛΑΖΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ – MILES GLORIOSUS:
ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΚΩΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ζλάτκου Μαρία
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Abstract
The (theatrical) character of Miles Gloriosus or the Braggart Soldier can be traced with some variations of the type- throughout Latin Literature. As a comic type he
derives from ancient Greek Literature and survived via Latin and Medieval in Modern
Literature. This stereotypical figure seems to have made the first theatrical appearance
early enough, since this character is tested in the Middle Comedy of 4th century B.C.
The features of such a comic type compose a particular physiognomy that also
evinces its social status as well as its role as a theatrical persona, also known as the
“sullen man”. The audience during a performance would recognize the type of the
braggart soldier through its προσωπεῖον (mask), its σκευὴ (costume) and surely from
its general behavior. The typical manner of this figure becomes apparent in the plot
with its special morality: a bragger who stresses his (made-up) great achievements at
war, exaggerate regarding his love life, threats, and struts in his well-polished armory;
the slaves at its service or his follower are actually proving that he is no more than a
faint hearted figure. Indeed, the braggert solder is a contradicted character that walks
on the boarders of reality and false imagination.
This paper, focusing on the identity of this stereotypical theatrical role, exploits
aspects of the ethos and discusses its role as it can be found in Aristophanean and
Plautine comedy.
Λέξεις-Κλειδιά
Braggart soldier, character of αγελαστος, comic mask, descriptive names

1. Εισαγωγή
Ο υπερβολικά καυχησιάρης, αλλά και ταυτόχρονα υπερβολικά δειλός, στρατιώτης
είναι μία ανδρική φιγούρα που απαντά –με κάποιες παραλλαγές– καθόλη την πορεία
της Λογοτεχνίας (από την αρχαία ελληνική, μέσω της λατινικής επιβιώνει στη
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μεσαιωνική και σύγχρονη). Ειδικότερα, η τυποποίηση αυτού του χαρακτήρα φαίνεται
ότι ξεκίνησε από πολύ νωρίς (GOLDBERG 2007, 132), καθώς ο τύπος αυτού του άνδρα
περιγράφεται σε ένα απόσπασμα του Αρχίλοχου1 που σατιρίζει τον ψηλό και
κορδωμένο στρατηγό με την περιποιημένη κόμη, αλλά στη συνέχεια επαινεί τον
κοντό και στραβοκάνη αξιωματούχο που είναι θαρραλέος στις μάχες:
«Δε μου αρέσει ο στρατηγός που είναι ψηλός και κάνει δρασκελιές μεγάλες
που περηφανεύεται για τις πλεξούδες του και φιλάρεσκα ξυρίζει το γένι του
Περισσότερο θα μου άρεσε ένας κοντός, ακόμη κι αν είναι στραβοπόδης
αρκεί να κρατιέται γερά στα πόδια του και να το λέει η καρδιά του».
(ΙΑΚΩΒ 2006-8)
Γενικότερα, τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά του αλαζόνα στρατιώτη μέσα στα
περισσότερα λογοτεχνικά έργα είναι ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να εντυπωσιάζει
και καυχιέται με υπερβολές και με πομπώδεις εκφράσεις για τα κατορθώματά του και
την ανδρεία του, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καθόλου θάρρος. Τουναντίον
είναι δειλός, φυγόπονος και ψεύδεται συνεχώς για τις νίκες του με τον εχθρό χωρίς να
παραδέχεται τις ήττες του. Επίσης, αρέσκεται μόνο σε κολακείες, εσκεμμένα
υπερβολικές, με τις οποίες συνηθίζουν να τον τροφοδοτούν οι δούλοι του ή ο
«παράσιτός» του, για να τονώσουν την –κατά βάθος− χαμηλή αυτοπεποίθηση και τη
ματαιοδοξία του. Η πολυτελής ενδυμασία και τα καλογυαλισμένα όπλα του, δηλαδή
το φαίνεσθαι, είναι συνοδευτικά αυτής της θεατρικής φιγούρας και ταυτόχρονα
έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, με το εἶναι, και κυρίως με την
κρυμμένη λιποψυχία και την υπερβολική δειλία του.

2. Ο τύπος του αλαζόνα στρατιώτη στην κωμική παράδοση
Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας φαίνεται ότι προϋπήρχε στην κωμωδία του Επίχαρμου
και ότι ίσως από εκεί κληροδοτήθηκε στο αθηναϊκό θέατρο της Αρχαίας, της Μέσης
και της Νέας Κωμωδίας και συνέχισε τη σκηνική σταδιοδρομία του σε κωμωδίες του
Πλαύτου και του Τερέντιου και, πολύ αργότερα, στο πιο σύγχρονο θέατρο του
Μολιέρου και του Σαίξπηρ (GOLDBERG 2007, 132). Μάλιστα, η μετάφραση της
ονομασίας αυτού του τύπου σε διάφορες γλώσσες (αλαζών στρατιώτης, miles
gloriosus, il soldato fanfarone, the braggart soldier) πιστοποιούν τη δημοτικότητα
του συγκεκριμένου χαρακτήρα και την απήχηση του στο θεατρικό κοινό.

1

Αρχ. D60 =114W «οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον / οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽
ὑπεξυρημένον».
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2.1. Ο αλαζών στρατιώτης στην Αριστοφανική κωμωδία
Ο τύπος του αλαζόνα στρατιώτη ως δραματική μορφή εντοπίζεται στον Λάμαχο, ο
οποίος παρουσιάζεται στους Αχαρνής του Αριστοφάνη ως φανφαρόνος και
ψευτοπαλληκαράς. Ίσως πρόκειται για μία σύνθετη κωμική μορφή, μία υπαρκτή
ιστορικά και ταυτόχρονα φανταστική φυσιογνωμία κάποιου στρατιώτη της εποχής,
που μπορεί να επιθυμούσε –για τους δικούς του λόγους– να σατιρίσει ο κωμικός. Το
όνομα του Λάμαχου σχετίζεται με το αρχαίο ρήμα μάχομαι, οπότε δηλώνει και την
ιδιότητα του πολεμιστή, ετυμολογία που μάλλον εξυπηρετούσε και ερμηνευτικά τον
Αριστοφάνη να το χρησιμοποιήσει.
Ο Λάμαχος του Αριστοφάνη –με τον τρομερό θύσανο του από φτερά να
ανεμίζει περήφανα στο κεφάλι και την ασπίδα του με το έμβλημα της Γοργώς–
προβάλλει σαν δεύτερος Περσέας, ακατανίκητος στους αντιπάλους, ο οποίος με την
ασπίδα του και μόνο μπορούσε να τους πετρώσει όλους. Επειδή θεωρείται ως ο
βασικός ανταγωνιστής στην πραγμάτωση του σχεδίου του ήρωα, καθώς είναι ο
Αλαζών του έργου, ο οποίος έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Είρωνα, τον Δικαιόπολη
(GOLDBERG 2007, 132).
Ο Δικαιόπολης πολλές φορές, μάλιστα, γελοιοποιεί τον αλαζόνα στρατιώτη, ο
οποίος τον υπακούει δουλικά και «ξεφορτώνει» την ασπίδα και την περικεφαλαία
του. Πιο συγκεκριμένα ο γέρο-Δικαιόπολης όχι μόνον τον ειρωνεύεται, αλλά και τον
υποτιμά και «παίζει» με τη νοημοσύνη2 και την αντρειοσύνη του νεαρού Λάμαχου,
επειδή τάχα φοβήθηκε που τον είδε τον στρατιώτη με την επιβλητική και
«ατσαλάκωτη» εμφάνιση του. Στην ουσία βέβαια, ο Δικαιόπολης γελοιοποιεί και
χλευάζει τα εμβλήματα της δύναμης και της εξουσίας του.
Έπειτα, στη γιορτή των Ανθεστηρίων, ο δούλος του υπερήφανου Λάμαχου
ζητάει από τον Δικαιόπολη να τον προμηθεύσει με τρόφιμα, ο Δικαιόπολης, όμως,
αρνείται στον μεγάλο στρατηλάτη Λάμαχο. Η νίκη, επομένως, του Δικαιόπολη είναι
πια πρόδηλη.
Τέλος, στην έξοδο του έργου κάποιος έρχεται και προσκαλεί τον Δικαιόπολη σε
συμπόσιο στο ναό του Διονύσου στην εορτή των Ανθεστηρίων, ενώ ένας άλλος καλεί
τον Λάμαχο σε στρατιωτική αποστολή στα χιονισμένα σύνορα της Αττικής. Σε αυτήν
τη σκηνή, λοιπόν, ο δούλος του Δικαιόπολη συγκεντρώνει εδέσματα για να πάει στο
2

Επειδή τάχα φοβήθηκε που είδε τον Λάμαχο με την επιβλητική και «ατσαλάκωτη» εμφάνιση του (στ.
581). Στην ουσία βέβαια, γελοιοποιεί και χλευάζει τα εμβλήματα της δύναμης και της εξουσίας. Για το
πρόβλημα της επιβολής δύναμης στην κωμωδία βλ. SHARROCK 2009, 131-132, η οποία υπογραμμίζει
την ύπαρξη του ίδιου μοτίβου και στην Αρχαία Ελληνική Κωμωδία και στην Πλαυτιανή.
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διονυσιακό συμπόσιο, ενώ ο δούλος του Λάμαχου συγκεντρώνει τα όπλα του για να
πάει στον πόλεμο. Μετά από λίγο επιστρέφουν, ο Δικαιόπολης μεθυσμένος με δύο
κοπέλες να τον στηρίζουν, ο Λάμαχος τραυματισμένος, διότι, καθώς προσπαθούσε να
πηδήξει ένα χαντάκι, έπεσε και στραμπούλιξε το πόδι του.
Αυτό το άδοξο τέλος επέλεξε ο Αριστοφάνης για το δικό του «παλικάρι της
φακής3 προβάλλοντας την αντίθεση ανάμεσα τον όλεθρο του πολέμου (που
εκπροσωπούσε ο Λάμαχος) και τη δύναμη της ειρήνης (που εκπροσωπούσε ο
Δικαιόπολης).

2.2. Η θεατρική σταδιοδρομία του τύπου στη Μέση και Νέα Κωμωδία
Η διάδοση αυτού του χαρακτήρα οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. η
μεγάλη αύξηση των μισθοφορικών στρατευμάτων θα είχε καταστήσει οικείο
φαινόμενο αυτούς τους επαγγελματίες στρατιώτες να αφηγούνται τις περιπέτειες τους
σε εξωτικούς τόπους και τα κατορθώματα τους σε δύσκολες μάχες.4 Έτσι, ο αλαζών
στρατιώτης ως χαρακτήρας ενέπνευσε πολλούς συγγραφείς, όπως τον Μνησίμαχο,
τον Άλεξι και τον Αντιφάνη που σκιαγραφούν στα έργα της Μέσης Κωμωδίας.
Αργότερα, στη Νέα Κωμωδία ο Μένανδρος παρουσιάζει τύπους στρατιωτών με
ονόματα λιγότερο κωμικά σε σχέση με εκείνα του Αριστοφάνη και του Πλαύτου (τον
Πολέμωνα στην Περικειρομένη, τον Θρασωνίδη στον Μισούμενο, τον Στρατοφάνη
στον Σικυώνιο, τον Κλεόστρατο στην Ασπίδα, τον Μοσχίωνα στη Σαμία και τον
ανώνυμο στρατιώτη στη χαμένη κωμωδία Κόλαξ), οι οποίοι ερωτεύονται και στο
τέλος καταλήγουν σε γάμο.
Ο Λεωνίδας Τρομάρας (2005, 50), μάλιστα, επισημαίνει ότι ο Μένανδρος και ο
μιμητής του Τερέντιος με τον Θράσωνα στον Ευνούχο του, χρησιμοποίησαν τον τύπο
του στρατιώτη στις κωμωδίες τους με έναν πιο συμπαθητικό τρόπο στρέφοντας την
προσοχή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά του σε σχέση με τον Πλαύτο που
προτίμησε τη γελοιοποίηση της αλαζονείας του αξιωματικού προκειμένου να
παραχθεί περισσότερο γέλιο.

3

Όρος του Γ. Σιδέρη (ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ 2014, 36).
Για τον τύπο του «(Ψευτο)Παλικαρά» βλ. GOLDBERG 2007, 133-4 και επίσης CONFORD 1972, 184186, αλλά και ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ 2014, 9. Πολύ κατατοπιστικό είναι το βιβλίο του ALFÖLDY 2006 για
τους αξιωματούχους και τη θέση του στη δομή της κοινωνίας τον 4ο-3ο αι. π.Χ.
4
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3. Ο miles gloriosus της Ρωμαϊκής Κωμωδίας
Οι επιτυχίες του ρωμαϊκού στρατού και η γενικότερη επεκτατική πολιτική των
Ρωμαίων γοήτευσαν τους συγγραφείς, οι οποίοι άρχισαν ποικιλοτρόπως να
εκμεταλλεύονται τις στρατιωτικές φιγούρες. Έτσι, δεν πρέπει κανείς να παραβλέψει
το γεγονός ότι σχεδόν κάθε επιφανής Ρωμαίος της εποχής ήταν δυνάμει miles
gloriosus, δηλαδή καυχησιάρης στρατιωτικός.
Ο

Πλαύτος,

πιο

συγκεκριμένα,

επιστρατεύει

κάποια

χιουμοριστικά

χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο τύπο που θυμίζουν φάρσα σε ορισμένα από τα
έργα του: Curculio, Epidicus, Miles Gloriosus και Pseudolus. Ο στρατιώτης στον
Πλαύτο είναι ένας από τους αγέλαστους χαρακτήρες (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2009, 59),
δηλαδή ένας τύπος που στην κυριολεξία δεν γελά με τα δρώμενα της palliata, γιατί
προφανώς ζει στην απάτη και τρέφεται με την αυταπάτη του, ωστόσο οι θεατές
ξεκαρδίζονται με την πομπώδη στάση του που περιγράφεται κωμικά. Σημαντικό
επίσης ρόλο πιθανόν διαδραματίζουν τόσο το ανάλογο προσωπείο του νεαρού άνδρα
(DOVER 1981, 52)5 όπως κατηγοριοποιείται στο Ὁνομαστικόν του Πολυδεύκη (4.14354), όσο και ο πορφυρός χιτώνας που συνηθίζουν να φορούν οι αξιωματικοί του
στρατού στη ρωμαϊκή palliata.

3.1. Η περίπτωση του Πυργοπολυνίκη στον Miles Gloriosus του Πλαύτου
Αναλυτικότερα, ο Πυργοπολυνίκης λειτουργεί στον Miles Gloriosus ως η κατεξοχήν
γελοιογραφία του τύπου του στρατιώτη που καυχιέται για την ανδρεία του στη μάχη,
αλλά και για τις επιτυχίες του στις γυναίκες, δηλαδή, παραπέμπει στον Maccus
(=κλόουν) της Ατελλανής φάρσας (HAMMOND 1967, 24∙ HUNTER 1994, 41).
Το τυπικό προσδιοριστικό επίθετο του Πυργοπολυνίκη είναι ἀλαζών, του οποίου
μετάφραση αποτελεί το λατινικό gloriosus. Ο όρος miles gloriosus έχει αποδοθεί και
στον τίτλο του έργου του Πλαύτου και έχει ως πρότυπο κάποια ελληνική κωμωδία με
αυτόν τον τίτλο, όπως πληροφορούνται οι θεατές μέσα στο πλαυτιανό έργο από τον
πανούργο δούλο, Παλαιστρίωνα.
Δεν είναι τυχαίο το ότι το –φανταστικό– όνομα Πυργοπολυνίκης είναι
πολυσύλλαβο, γιατί ακόμη και με αυτόν τον τρόπο ο Πλαύτος δηλώνει τη
«μεγαλοπρέπεια» αυτού του χαρακτήρα. Αποτελείται από τα συνθετικά πύργος+
5

Στον Αριστοφάνη οι μάσκες χωρίζονταν πιθανόν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Αργότερα, στην
εποχή του Μενάνδρου ανάλογα με την ηλικία, την ιδιότητα, το φύλο. (άνδρες-γυναίκες-δούλοι-νέοιγέροι).
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πολύς+ νίκη, δηλαδή ο εκπορθητής πολλών πύργων,6 και θυμίζει το υπαρκτό όνομα
του Έλληνα στρατηγού με το προσωνύμιο Δημήτριος Πολιορκητής. Σχετικά με την
ονομασία του ως πάγιο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ο Ιωάννης Κωνσταντάκος
τονίζει: «ο κομπορρήμων πολέμαρχος φέρει κατά κανόνα σημαδιακό ή εύγλωττο
όνομα, το οποίο παραπέμπει στον πόλεμο, στις εκστρατείες ή στο μαχητικό θάρρος»
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ 2014, 2).
Ο Πυργοπολυνίκης ενσαρκώνει τα τυπολογικά χαρακτηριστικά του ἀλαζόνα,
όπως τον ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια (1127a 22-3) και έναν
συνδυασμό στοιχείων από τον τύπο του Αλαζόνα και του Υπερήφανου στους
Χαρακτήρες του Θεόφραστου. Επίσης, πιθανόν υιοθετεί κάποια στοιχεία από τη
δωρική φάρσα και τον Σικελό Επίχαρμο, όπως μαρτυρεί και ο Οράτιος στις Επιστολές
του (2.1.58): «με το γρήγορο βήμα του ο Πλαύτος του Σικελού Επίχαρμου ακολουθεί
το προβάδισμα [...]» (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 2004, 225).
Ο miles Πυργοπολυνίκης είναι ανώτερος αξιωματικός του στρατού, μισθοφόρος
και σημαντική φυσιογνωμία, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο ήρωας μέσα στο έργο, που
τον έχει διορίσει ο βασιλιάς Σέλευκος ως υπεύθυνο επάνδρωσης του μισθοφορικού
στρατεύματος.
Η αλαζονική και η υπερβολική αντίθεση αυτού του χαρακτήρα ανάμεσα στο
φαίνεσθαι και στο εἶναι διακρίνεται ήδη από τους πρώτους στίχους του έργου (στ. 12):
«Να φροντίσετε η λάμψη της ασπίδας μου να είναι πιο
αστραφτερή και από του ήλιου τις ακτίνες σε ουρανό
ασυννέφιαστο, ώστε όταν την ώρα της μάχης
χρειαστεί, να τυφλώνω τα φουσάτα του εχθρού που
έρχονται καταπάνω μου».
(μτφρ. Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2009, 155)
Ο

καυχησιάρης

στρατιώτης,

απαριθμώντας

πολυσύλλαβα

ονόματα

υποτιθέμενων αντιπάλων του, όπως Βομβομαχίδης και άλλα πολυσύνθετα σε –ίδης,
φτάνει στην κορύφωση της υπερβολής και αραδιάζει επικά και ερωτικά κατορθώματά
του ως μεγάλου στρατηλάτη και ταυτόχρονα γόη, παραδεχόμενος ότι η ομορφιά του
έχει πια καταντήσει θλιβερή, γιατί του προκαλεί μπελάδες.

6

Ο Κωνσταντάκος (2014, 2) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένα ακόμη πάγιο στοιχείο αξίζει να τονιστεί:
ο κομπορρήμων πολέμαρχος φέρει κατά κανόνα σημαδιακό ή εύγλωττο όνομα, το οποίο παραπέμπει
στον πόλεμο, στις εκστρατείες ή στο μαχητικό θάρρος».
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Το ίδιο μοτίβο της παγίδευσης και της ήττας του αλαζόνα στρατιώτη με εκείνο
των Αχαρνέων του Αριστοφάνη εντοπίζεται και στον Πλαύτο: ο αφελής miles
gloriosus, εξαιτίας της ματαιοδοξίας του, πέφτει θύμα ενός άλλου πραγματικά πιο
έξυπνου ήρωα, του Παλαιστρίωνα, και όλοι οι υπόλοιποι συνωμότες, φυσικά,
κοροϊδεύουν τη νοημοσύνη του στρατιώτη. Ακόμη και ο Παράσιτος του, ο
Αρτοτρώγος, παρόλο που μπροστά του τον κολακεύει, πισώπλατα εκφράζει αρνητικά
σχόλια για τον αφέντη του και εκμυστηρεύεται στο θεατρικό κοινό ότι παραμένει
μαζί του μονάχα για τους λαχταριστούς μεζέδες, αποκαλύπτοντας, ταυτόχρονα, με
λεπτομέρειες την αληθινή ταυτότητα του Πυργοπολυνίκη.
Ο Πυργοπολινίκης, τελικά, «τυφλώνεται» και παγιδεύεται από την εγωπάθεια
του αντικαθιστώντας την αρχική μνηστή του, Φιλοκωμάσιον, με τη νέα ερωμένη του,
τη Μιλφιδίππη. Η ξιπασιά του προβάλλεται ακόμη εντονότερη, όταν ομολογεί ότι
θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους θεούς. Το χειρότερο όμως απ’ όλα είναι ότι
ασυναίσθητα ζει στην πλάνη και στην ψευδαίσθηση, καθώς πιστεύει ότι είναι
ερωτικά ποθητός. Αυτή η αλαζονεία του έχει ως αποτέλεσμα να συλληφθεί και να
τιμωρηθεί με ξύλο και με απειλές για ευνουχισμό. Αποδυόμενος ο Πυργοπολινίκης,
λοιπόν, της στρατιωτικής ενδυμασίας του αποδύεται ταυτόχρονα και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο του που νόμιζε ότι κατείχε· με κλάματα και βογγητά από τον
πόνο των χτυπημάτων και με ευτελές παρουσιαστικό, απομυθοποιείται, όπως ο
αριστοφανικός Λάμαχος, και τελικά αποδέχεται και αναγνωρίζει το λάθος του.

4. Συμπεράσματα
Ο Πλαύτος δηλαδή φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια τακτική με τον Αριστοφάνη,
καθώς φαίνεται ότι επιδιώκει να ξεγυμνώσει, να γελοιοποιήσει, να αποκαλύψει, να
υπερτονίσει την παρέκκλιση της φιγούρας του αλαζόνα στρατιώτη, για να παράγει
γέλιο.
Τελικά και οι δύο κωμωδίες ολοκληρώνονται με τη νίκη του Καλού και του
Δίκαιου και την ήττα των αλαζόνων στρατιωτών-Λάμαχου και Πυργοπολινίκη-, ενώ
και στις δύο περιπτώσεις απορρέει ένα ηθικό δίδαγμα από αυτήν την παρέκκλιση της
συμπεριφοράς, το οποίο όμως είναι προορισμένο να επαναφέρει την κοινωνία στην
ορθή τροχιά της (SHARROCK 2009, 255-260).
Προκειμένου, λοιπόν, οι ποιητές να ενισχύσουν την κωμικότητα μέσα στο έργο
τους, προβάλλουν εντονότερα την τραγικότητα του ήρωα, η οποία ανακοινώνεται και

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /94/

γίνεται παραδεκτή μπροστά στο ακροατήριο από τον ίδιο τον στρατιώτη, μια τεχνική
ανάλογη με το ἂρτι μανθάνω της ευριπίδειας τραγωδίας.
Από τα χέρια των Ρωμαίων ο τύπος του φανφαρόνου μεταφέρεται, αρχικά, στη
μεσαιωνική κωμωδία, και έπειτα, στην κωμωδία της Αναγέννησης με τον Miles
Vagus (1593) του Johannes Avianus με πρότυπο τον Miles Gloriosus του Πλαύτου
και κατόπιν στο νεώτερο Ευρωπαϊκό θέατρο. Κορυφαία δείγματα αυτού του αλαζόνα
είναι ο Sir John Falstaff στον Ερρίκο Δ΄ του Σαίξπηρ στα τέλη της δεκαετίας του
1590, ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες (1605), ο Matamore στην Illusion comique του
Pierre Corneille (1636), ο κυρ-Γιορδάνης στον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου
(1670).
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Abstract
Eugenios Voulgaris, a distinguished Greek scholar and theologian, was a prominent
figure of the 18th century. His creative contact with the ideological trend of the
Enlightenment, combined with his versatile teaching, writing and translation work,
contributed to the interconnection of Greek culture with modern European thought.
The introduction of new sciences and philosophy in the Greek education and their
subsequent dissemination to the other Greek schools of the Balkans and Asia through
his students were possible due to his teaching work.
The purpose of this paper is to investigate the identity of the philosopher
Eugenios Voulgaris in his most important natural philosophy work Τα αρέσκοντα τοις
φιλοσόφοις [What Philosophers Prefer]. Using criticism as his basic tool, Voulgaris
presents his contemporary scientific views in an exceptional synthetic skill. His
identity as a philosopher, will be investigated taking account of whether Eugenios
Voulgaris consorts with the radical or moderate representatives of the European
Enlightenment.
Λέξεις-Κλειδιά
Διαφωτισμός, Φυσική Φιλοσοφία, Ευγένιος Βούλγαρης, Παιδεία

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806),1 διακεκριμένος Έλληνας λόγιος και θεολόγος,
υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα του 18ου αιώνα που έζησε την εποχή των

1

O Ελευθέριος Πέτρου Βούλγαρης (1716-1806) γεννήθηκε στην Κέρκυρα και διετέλεσε
Αρχιεπίσκοπος Σλαβωνίου και Χερσώνος στη Ρωσία. Σύμφωνα με τους Γ. Αινιάν και Κ. Κούμα, οι
γονείς του αποφάσισαν να του δώσουν το όνομα Ελευθέριος λόγω της γέννησής του που συνέπεσε με
τη λύση της πολιορκίας της Κέρκυρας από τους Τούρκους. Μεταξύ 1737 και 1738 ο Βούλγαρης
χειροτονήθηκε διάκονος στα Γιάννενα και άλλαξε το βαπτιστικό του όνομα από Ελευθέριος σε
Ευγένιος. (ΑΙΝΙΑΝ 1838, τόμ. Α΄, η΄-λδ, ι΄-ια΄, ΚΟΥΜΑΣ 1830-1832, τόμ. ΙΒ΄, 559).
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μεγάλων πνευματικών ζυμώσεων στη Δύση.2 Οι βασικές αρχές του Διαφωτισμού δεν
άφησαν αδιάφορους τους Έλληνες λόγιους οι οποίοι συνέβαλαν στη μεταλαμπάδευσή
τους στους ελληνόφωνους πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσα
στους λόγιους αυτούς και ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος θεωρείται από την
πλειονότητα των ερευνητών ως ο εισηγητής των διαφωτιστικών ιδεών στα καθ’ ημάς.
Η δημιουργική επαφή του με το ιδεολογικό ρεύμα του Διαφωτισμού, σε
συνδυασμό με το πολύπλευρο διδακτικό, συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο,
συνετέλεσε στη διασύνδεση της ελληνικής παιδείας με τη νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη
και επιστήμη. Η προσφορά του αυτή και η ευρωπαϊκή διάσταση της φιλοσοφικής του
σκέψης αναγνωρίζονται ήδη από τον 19ο αιώνα. Ο Κ. Σάθας αναφέρει ότι ο
Βούλγαρης υπήρξε ένας «πανδαήμων» διδάσκαλος, του οποίου η διδασκαλία
συνέβαλε σημαντικά στην παιδεία της εποχής του (ΣΑΘΑΣ 1868, 569). Ο Κ. Κούμας
τον θεωρεί ως τον εισηγητή της «νεωτέρας φιλοσοφίας εις την Ελλάδα, ανακαινιστή
της ελληνικής παιδείας». Δίδαξε την ευρωπαϊκή φιλοσοφία, αφού «εισήγαγε εις τα
σχολεία τας μεταμεθοδεύσεις του Βάκωνος, του Καρτεσίου, του Λεϊβνίτιου, του
Βολταίρου και όσων μετά τούτους είχον κοπιάσει έως τους χρόνους εκείνους εις
κάθαρσιν των επιστημών και της φιλοσοφίας» (ΔΕΛΛΗΣ 2002, 79-80).
Επιπλέον, η ευρωπαϊκή φιλοσοφική του σκέψη αναγνωρίζεται και από τους
σύγχρονούς του Ευρωπαίους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκλογή του ως μέλος του
πρώτου ερευνητικού ιδρύματος του Λονδίνου, της Royal Society,. την ίδια
ημερομηνία που εξελέγη μέλος και ο Antonine Lavoiser, στις 3 Απριλίου του 1788
(ΔΕΛΛΗΣ 2006, 478).
Η εργογραφία του είναι ογκώδης και τα έργα του αντανακλούν την
επιστημονική, πολιτική και θεολογική σκέψη της εποχής του.3 Η γλώσσα που
χρησιμοποιεί στα επιστημονικά του έργα αρχαΐζει, ενώ στα έργα του που
απευθύνονται στο λαό η γλώσσα του είναι απλούστερη και πιο προσιτή. Το
μεταφραστικό του έργο συνιστά μία εξίσου σημαντική προσφορά, καθώς ο
Βούλγαρης είναι ο πρώτος λόγιος των νεότερων χρόνων που χρησιμοποιεί τη
μετάφραση με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό, ως μέσο στήριξης των

2

Βασική πηγή για το βίο του, κυρίως μέχρι τη μετάβαση του στη Ρωσία, είναι ο Γεώργιος Αινιάν που
έγραψε τη βιογραφία του στη Συλλογή Ανέκδοτων Συγγραμμάτων. Πηγή, για το διάστημα που ο
Βούλγαρης έζησε στη Ρωσία, αποτελεί η βασισμένη σε Ρωσικά αρχεία μελέτη του Stephen Batalden.
(ΑΙΝΙΑΝ 1838, τόμ. Α΄, η΄-λδ, BATALDEN 1982, 1).
3
Παρά τη σπουδαιότητα των έργων του Βούλγαρη, υπάρχει μεγάλη υστέρηση στην κριτική
επανέκδοσή τους.
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επιστημονικών, φιλοσοφικών, θεολογικών και πολιτικών του απόψεων καθώς και του
διδακτικού του έργου.
Στο διδακτικό του έργο, που διήρκεσε περίπου 20 χρόνια, οφείλεται η εισαγωγή
των νέων επιστημών και της φιλοσοφίας στο διδακτικό πρόγραμμα των
περισσοτέρων εκπαιδευτικών κέντρων (ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 1996, 56).
Το σημαντικότερο, ίσως, έργο Φυσικής Φιλοσοφίας του Ευγένιου Βούλγαρη, Τα
αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, είναι διαρθρωμένο σε θεματικές ενότητες σύμφωνα με
τον τρόπο διάρθρωσης των τότε σύγχρονων εγχειριδίων φυσικής φιλοσοφίας στην
Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο παρουσιάζει συνθετικά και κριτικά τα
πορίσματα της επιστήμης, χρησιμοποιώντας πολλές πηγές, αξιοποιώντας όχι μόνο
προγενέστερους αλλά και σύγχρονους ερευνητές. Το έργο εκδόθηκε στη Βιέννη το
1805 και θεωρείται από τον Κ. Πέτσιο ότι γράφτηκε μεταξύ 1740-1750 κατά την
περίοδο της διδασκαλίας στη Μαρουτσαία Σχολή των Ιωαννίνων (ΠΕΤΣΙΟΣ 2002,
298).
Στην παρουσίαση αυτή δεν θα ασχοληθούμε με λεπτομέρειες της φιλοσοφικής
σκέψης του Βούλγαρη παρά μόνο με τη γενική εικόνα του φιλοσόφου, όπως αυτή
διαφαίνεται στα εισαγωγικά κεφάλαια του έργου Σκοπός του Πονήματος και Της
φυσικής προλεγόμενα. Όπως αναφέρει ο Βούλγαρης, σκοπός του συγγράμματός του
είναι η συμπαρουσίαση της αρχαίας και της νεότερης φιλοσοφίας, όχι όμως με τη
μορφή της απλής εξιστόρησης, αλλά με τη σύνταξη ενός φιλοσοφικού έργου, στο
οποίο αξιολογεί και σχολιάζει τις παρατιθέμενες φιλοσοφικές απόψεις. Καθιστά
λοιπόν σαφές ότι σκοπός του δεν είναι να διατυπώσει νέες φιλοσοφικές απόψεις στον
ευρωπαϊκό χώρο, αλλά να παρουσιάσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
στον ελληνικό χώρο.4 Ως μέθοδο που θα ακολουθήσει αναφέρει την κριτική μέθοδο
ώστε να εντοπιστούν οι «ανυπόστατες» φιλοσοφικές απόψεις, ενώ παράλληλα να
αναζητηθούν «οι ευρετές των αρίστων ειδήσεων» ώστε να μην «αδικηθούν».5 Ως
αποδέκτες του φιλοσοφικού του αυτού έργου αναφέρει πρωτίστως τους νέους,
επισημαίνοντας πως αν καταφέρει να τους δώσει ένα έναυσμα για να ασχοληθούν με
τη φιλοσοφία, θα το θεωρούσε μεγάλο επίτευγμα. Στόχος του, λοιπόν, η δημιουργία
4

Σύμφωνα με τον Π. Κονδύλη, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός δε δημιούργησε πρωτότυπες
φιλοσοφικές ιδέες. Οι τάσεις που αναπτύχθηκαν, διαφορετικές από, ή και αντίθετες από την κυρίαρχη
θεολογική ιδεολογία δανείστηκαν ιδέες από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ρεύματα. Ο δανεισμός αυτός ήταν
ελάχιστα γόνιμος, αλλά ικανοποιούσε τις ισχνές πνευματικές ανάγκες στον ελληνικό χώρο. (ΚΟΝΔΥΛΗΣ
1988, 9-10).
5
Βλ. Ε. Βούλγαρης, «Σκοπός του πονήματος», στον τόμο: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1805, τόμ. Α΄ (χωρίς
σελιδαρίθμηση, στην αρχή του Τόμου πριν τον Πίνακα Περιεχομένων).
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ενός μεγάλου έργου φυσικής φιλοσοφίας που θα συμβάλει στην αναμόρφωση της
ελληνόφωνης παιδείας της εποχής του. Η διδακτική διάσταση του έργου
διαπιστώνεται και στα τελευταία είκοσι δύο κεφάλαια από τα τριάντα τρία, στα οποία
προσπαθεί να δώσει τη δική του οπτική για τη νεότερη φυσική θεωρία, στηρίζοντας
τις απόψεις του κυρίως στο έργο του Νεύτωνα και του Μουχεμβροέκιου (HENDERSON
1994, 101-102).
Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στο
διδακτικό του έργο. Ο Βούλγαρης, γνωρίζοντας το έλλειμμα της παιδείας στα καθ’
ημάς, σε ηλικία 26 ετών αποδέχεται τη θέση του διευθυντή της Μαρουτσαίας Σχολής
Ιωαννίνων, σε μια πόλη που, λόγω των στενών δεσμών της με τη Βενετία, τόσο
εμπορικών όσο και πολιτισμικών, εξελισσόταν πνευματικά. Εκεί αναλαμβάνει να
εφαρμόσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και προσπαθεί να εισάγει τα
επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής του στο πρόγραμμα της Σχολής, διδάσκοντας
τη νεότερη επιστήμη και φιλοσοφία (ΚΑΛΛΙΓΑΣ 1850-1851, τόμ. 1Ος , 496-497). Έτσι
το διδακτικό του έργο, αρχίζει από τα Γιάννενα όπου παρέμεινε, σύμφωνα με τις
σωζόμενες πηγές, από το 1742 μέχρι το 1753, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα
1750-1751/1752 κατά το οποίο δίδαξε σε ένα νεοανερχόμενο εμπορικό-πνευματικό
κέντρο, την Κοζάνη.6 Μέσω μεταφράσεων και παραδόσεων που βασίζονται σε έργα
των φιλοσόφων Locke, Leibniz, Christian Wolff και Descartes (ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 1996,
57), εδραιώνεται η φήμη του ως προδρόμου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η
διδασκαλία του στα Γιάννενα προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως στους εκπαιδευτικούς
κύκλους της αντίπαλης Σχολής Γκούμα. Στη συνέχεια, από το 1753-1759 διηύθυνε
την Αθωνιάδα Σχολή, η οποία επί των ημερών του γνωρίζει μεγάλη ακμή. Για την
εσωτερική οργάνωσή της ακολούθησε πρότυπα από τις ήδη γνωστές σχολές της
εποχής του και κατέβαλε συστηματική προσπάθεια να αναμορφώσει το διδακτικό
πρότυπο καθώς και τον φιλοσοφικό λόγο. Η θητεία του όμως και εκεί δεν ήταν
ανέφελη. Παρά το μεγάλο εγχείρημα του στην Αθωνιάδα και την αποδοχή που είχε
τύχει, ο Βούλγαρης αναγκάστηκε να παραιτηθεί.7 Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε
6

Ο G. Podskalsky διαφοροποιείται ως προς τις προαναφερθείσες περιόδους και αναφέρει ότι
υπηρέτησε από 1742-1745,1748/1749-1753 στα Ιωάννινα και ως μεσοδιάστημα, οπότε μάλλον δίδαξε
στην Κοζάνη, αναφέρει το 1745-1748/1749 (PODSKALSKY 2005, 429).
7
Αντιπροσωπευτικά αναφέρουμε πώς αποτύπωσε ο Ιώσηπος Μοισόδαξ την απομάκρυνση του
Βούλγαρη: «Απηρνήθη το Γένος ημών ο μέγας Ευγένιος, απηρνήθη αυτό και ο κλεινός Θεοτόκης διά
την κακήν μεταχείρισιν. Πόσοι Ευγένιοι, πόσοι Θεοτόκαι άλλοι δεν έμελλον ήδη να περιπολώνται
μεταξύ ημών, αν ο αοίδιμος πατριάρχης εκείνος δεν εδραπέτευε τον Βούλγαριν Ευγένιον από του
σχολείου του εν τω Άθω. Βροντή νεμέσεως επέπεσε και εσκόρπισε διδάσκοντας και διδασκομένους,
και η οικοδομή εκείνη, υπέρ της οποίας ο τοσούτος θρους εν τη Βασιλευούση και εν τη λοιπή Ελλάδι,
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παραίτηση αναφέρονται από τον ίδιο τον Βούλγαρη σε απολογητική επιστολή προς
τον Πατριάρχη Κύριλλο (ΑΙΝΙΑΝ 1838, τόμ. Α΄ 54-64). Κατά τα έτη 1759-1762/1763
διετέλεσε σχολάρχης στην Πατριαρχική Ακαδημία. Παρότι η ιδιότητά του ως
θεολόγου, τον απέτρεψε από τη διατύπωση απόψεων αντικρουόμενων με τη
χριστιανική του πίστη, οι «νεωτερισμοί» (σύγχρονη Φιλοσοφία, Μαθηματικά και
Φυσική παράλληλα με Αριστοτέλη και Λατινικά), που εισήγαγε ο Βούλγαρης στην
εκπαίδευση, δέχτηκαν κριτικές τόσο από κάποιους φοιτητές όσο και από τις
εκκλησιαστικές αρχές στο Πατριαρχείο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί πάλι σε
παραίτηση. Μετά την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη και τη σύντομη
διαμονή του στο Βουκουρέστι εγκαθίσταται στη Λειψία και ασχολείται με
συγγραφικό και εκδοτικό έργο έως τη μετάβασή του στη Ρωσία. Απεβίωσε το 1806
στο μοναστήρι Αλεξάντρ Νέφσκι της Πετρούπολης, όπου είχε αποσυρθεί προς το
τέλος της ζωής του.
Από την αρχή του εισαγωγικού κεφαλαίου «Της φυσικής Προλεγόμενα», του
έργου Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις, μέσω της αναφοράς του, όχι μόνο στους
ευρωπαίους φιλοσόφους όπως ο Μουχεμβροέκιος (Musschenbroek) αλλά και σε
αρχαίους, όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, καθώς και σε βυζαντινούς
συγγραφείς όπως ο Νανζιαζηνός (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1805, 1-6), γίνεται αντιληπτό ότι η
μεγάλη ευρύτητα των γνώσεων του συνετέλεσε στο να κινείται άνετα στη γραμματεία
της κλασικής Ελλάδας και Ρώμης, του Βυζαντίου και της νεότερης Ευρώπης. Η
παιδεία που ήδη είχε λάβει στον Ελλαδικό χώρο ήταν ό,τι εκλεκτότερο είχε να
παρουσιάσει ο Νέος Ελληνισμός. Η μαθητεία του στον Αντώνιο Κατήφορο, που είχε
ζήσει το πνευματικό κλίμα της Ιταλίας και της Ελλάδας, συνετέλεσε αφενός να
γνωρίσει το Βυζάντιο, αφετέρου να ανοίξει το νου του σε νέα πνευματικά
ενδιαφέροντα. Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης του εμφύσησε την ιδέα της ενασχόλησης με
τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά και τη φυσική. Τέλος, οι γνώσεις του Βούλγαρη
διευρύνθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Πάδοβα και στη
Βενετία της Ιταλίας.8
κατήντησεν η κατοικία, η φωλεά των κοράκων» (ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1996, 87-88). Αναλυτική παρουσίαση των
λόγων της απομάκρυνσης του Βούλγαρη γίνεται στο άρθρο του Β. Μακρίδη, «Η φυγή του Ευγενίου
Βούλγαρη από την Αθωνιάδα: Μια μαρτυρία του Αθ. Πάριου στις αρχές του 19ου αι. , το ιστορικό της
πλαίσιο και η σημασία της» (ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1996, 87-88 και 139-183).
8
Όπως παρατηρεί ο Λ. Πολίτης, «Ο τύπος του Έλληνα είναι τώρα διαφορετικός. Στον 15ο αιώνα οι
Έλληνες πήγαιναν στη Δύση για να διδάξουν, τώρα πηγαίνουν για να διδαχτούν. Τα πανεπιστήμια της
Ιταλίας (της Πάντοβας κυρίως) εκπαιδεύουν ένα πλήθος νέων, όχι πια μόνο από τα βενετοκρατούμενα
μέρη, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι επιστρέφοντας στην πατρίδα μεταδίδουν τα όσα
έμαθαν» (ΠΟΛΙΤΗΣ 2006, 83).
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Όπως και στο πιο γνωστό φιλοσοφικό έργο του, στη Λογική, έτσι και στα
Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις είναι εμφανής η θεολογική του σκέψη, η οποία
συνδυάζεται, επιλεκτικά, με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τα επιτεύγματα της
νεότερης ευρωπαϊκής επιστήμης και φιλοσοφίας. Η φυσική φιλοσοφία και σ’ αυτό το
έργο δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη θεολογία του Βούλγαρη.9 Ο «φυσιολογών»
για τον Βούλγαρη δεν πρέπει να ασχολείται με τις μεταφυσικές αιτίες. Έτσι για κάθε
τι που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες κατανόησης, ο φιλόσοφος πρέπει να
ομολογεί την άγνοια του και αυτό να συνιστά τη φιλοσοφική του στάση (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
1805, 5 Δ΄). Ο «φυσιολόγος» δεν πρέπει να έχει ως στόχο του την κατανόηση της
δημιουργίας του κόσμου από το Θεό και να καταφεύγει σε «λόγους»
«υπερφυεστέρους», αλλά να ερευνήσει τους νόμους που όρισε για τη φύση ο Θεός
(ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1805, 5 Ε΄). Η άποψή του αυτή δεν έχει αποκλειστικά θεολογικό
υπόβαθρο αλλά πηγάζει και από τις απόψεις του μετριοπαθούς διαφωτιστικού
ρεύματος για την αποδέσμευση της φυσικής φιλοσοφίας από τη μεταφυσική και
συγκεκριμένα με την άποψη ότι η αξία της φυσικής φιλοσοφίας δεν έγκειται στην
σύλληψη μεταφυσικών αληθειών αλλά στην ωφελιμότητά της για τους ανθρώπους
που ζουν στον αισθητό κόσμο (ΚΟΝΔΥΛΗΣ 1988, 16-18). Ως αρχές που οφείλει να
ακολουθεί ο φιλόσοφος για την κατανόηση της φύσης, συστήνει τους τρεις βασικούς
κανόνες του Νεύτωνα, όπως αυτοί αναφέρονται στο έργο του Musschenbroek
Στοιχεία της Φυσικής. Δεν αναφέρεται στον τέταρτο κανόνα που διατυπώθηκε στην
τρίτη έκδοση του έργου του Νεύτωνα Principia (1726), όπως άλλωστε δεν
αναφέρθηκαν σε αυτόν ο Νικόλαος Ζερζούλης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ίσως
επειδή τα Principia εκδόθηκαν μετά το έργο του Musschenbroek, απ’ όπου και ο
Βούλγαρης μεταφράζει.10 Στο πλαίσιο του επιστημονικού του προσανατολισμού
εντάσσεται και η επισήμανσή του για τη σημασία του πειράματος και της επιστήμης.
Για τη μελέτη της φύσης και την κατανόηση των θεωρημάτων, για παράδειγμα της
μηχανικής, της υδροστατικής, της οπτικής, επισημαίνει τη σπουδαιότητα των

9

Ο Βούλγαρης υπογραμμίζει και στο έργο του Λογική πως οτιδήποτε αντιστρατεύεται στα ορθόδοξα
δόγματα της πίστης δεν μπορεί να συνιστά αυθεντική αρχή της υγιούς φιλοσοφίας (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2010,
61-66).
10
Οι κανόνες είναι οι εξής: α) Δεν πρέπει να προσκομίζουμε αίτια περισσότερα από όσα είναι όντως
αληθή και αρκούν για την ερμηνεία των φαινομένων, β) πρέπει να αποδίδουμε στα ίδια φυσικά
φαινόμενα όμοια αίτια γ) Ποιότητες των σωμάτων (ιδιότητες) που δεν επιδέχονται αυξομείωση και η
πείρα μας πληροφορεί ότι είναι κοινές σε όλα τα σώματα, πρέπει να θεωρούνται καθολικές ιδιότητες
των σωμάτων (ΠΕΤΣΙΟΣ 2002, 298, 302-303). Για τον τέταρτο κανόνα βλ. την διατύπωση του Β.
Μάρτιν, σε μετάφραση του Α. Γαζή, που παρατίθεται στο: ΠΕΤΣΙΟΣ 2002, 303.
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μαθηματικών. Στο σημείο αυτό, για να ενισχύσει τη θέση του υπέρ της μαθηματικής
προπαιδείας, αναφέρεται στον Πλάτωνα ο οποίος, όπως παρατηρεί ο Βούλγαρης,
«τους Αγεωμέτρητους της Ακαδημίας απείργε» (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1805, 5 Ε΄) καθώς και
στη χρήση των μαθηματικών σε έργα του Αριστοτέλη.
Συνοψίζοντας λοιπόν, ο Ευγένιος Βούλγαρης στο εν λόγω έργο ακολουθεί την
«εκλεκτική» μέθοδο ως μέσο συγκερασμού του παλιού με το καινούργιο και
παραθέτει τις απόψεις των νεότερων Ευρωπαίων και αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων
για τη φύση, το υποκείμενο της φυσικής φιλοσοφίας και τον ορισμό της φυσικής.
Από την αρχή καθιστά σαφές ότι σκοπός του δεν είναι να διατυπώσει νέες ιδέες, αλλά
η μεταλαμπάδευση ευρωπαϊκών ιδεών στον ελληνικό χώρο. Για τον Έλληνα λόγιο
ίσως να μην υπήρχε σύγκρουση μεταξύ του λειτουργήματος του ως ορθόδοξου
κληρικού και των μεταφράσεων των διαφωτιστών συγγραφέων και τούτο λόγω της
διαλεκτικής και συνειδητά εκλεκτικής στάσης που τηρεί απέναντι στον Διαφωτισμό.
Το γεγονός ότι μεταφράζει τον Musschenbroek και παραθέτει απόψεις του
Νεύτωνα υποδηλώνει το ενδιαφέρον του Βούλγαρη για τις νέες επιστήμες και την
προσπάθειά του να τις μεταφέρει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Εξάλλου, το
ότι οι απόψεις του Νεύτωνα συνδυάζουν τα επιστημονικά πλεονεκτήματα με την
αποφυγή του αθεϊσμού, δε συγκρούονται με τη θεολογία του.
Ο «ριζοσπαστισμός» στο εν λόγω έργο μπορεί να ανιχνευθεί όχι μόνο στα
προαναφερόμενα, αλλά και στο ότι προορίζεται για τους νέους φιλοδοξώντας μέσω
του έργου του να τους παρακινήσει να ασχοληθούν με τη νεότερη φυσική φιλοσοφία.
Παρόλο που για την Ευρώπη η θεωρία του θα μπορούσε να θεωρηθεί μετριοπαθής
(ISLAEL 2006, 10-12), για τα καθ’ ημάς και για τη θέση του ως ιερωμένου θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν «ριζοσπαστική» αυτή του η προσπάθεια.
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Abstract
This paper (which is part of a thesis in the department of Philosophy and Education,
A.U.TH.) attempts to present G.M. Vizyenos’ “identity of aesthetics”. The most
important aspect in Vizyenos’ work is, certainly, his short-stories· Vizyenos, however,
is not only a subject of research in literature. There is an extensive and parallel
theoretical writing activity which completes his literary work and indicates his whole
aesthetics. In general, the intellectual Vizyenos made statements about the history of
philosophy, Late Antiquity, aesthetics, logic, psychology. In particular, Vizyenos
made a great study and deepening regarding the aesthetics, the value of the Βeautiful
in art and the value of artistic creation. The theory of aesthetics, emerging from these
studies, finally brings an idealistic perspective, influenced both by the Platonic
philosophy and by contemporary theories of aesthetics, mainly as they were
apprehended under the historical and theoretical context of Germany, where Vizyenos
both lived and studied.
Λέξεις-Κλειδιά
Βιζυηνός, Αισθητική, Νεοπλατωνισμός, ταυτότητα, Ωραίο, μορφή, περιεχόμενο

1. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο του Γ.Μ. Βιζυηνού
Η κορυφαία στιγμή της εργογραφίας του Γ.Μ. Βιζυηνού είναι το διήγημα· ο
Βιζυηνός, όμως, δεν αποτελεί αντικείμενο της φιλολογικής-λογοτεχνικής μόνο
έρευνας. Υπάρχει εκτενής και παράλληλη συγγραφική δραστηριότητα σε θεωρητικό
επίπεδο που συμπληρώνει το λογοτεχνικό του έργο και υποδεικνύει μια συνολική
αισθητική. Το θεωρητικό αυτό κομμάτι είναι αρκούντως ικανό από άποψη ποσότητας
αλλά και ποιότητας, ώστε να εξετάζεται αυτόνομα. Ο μελετητής Βιζυηνός, εκτός από
τις φιλολογικές εργασίες του, διατύπωσε απόψεις σχετικά με την ιστορία της
1

Το παρόν αποτελεί μέρος διπλωματικής εργασίας για το Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του
Α.Π.Θ. (ΠΟΤΣΑ 2015).
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φιλοσοφίας, την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας, την Αισθητική, τη Λογική, την
Ψυχολογία. Οι τομείς αυτοί εντάσσονταν εκείνη την εποχή (και δη στο γερμανικό
σύστημα θεωρητικοποίησης) (ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2009, 242-243· PRINZIGER 1999, 393-396)
σε ένα ευρύτερο σύνολο του επιστητού, στο κυριότερο σύμφωνα με τον ίδιο, στη
Φιλοσοφία. Ο Βιζυηνός, έχοντας δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες, έχοντας
σπουδάσει φιλοσοφία και υποβάλει διατριβή επί υφηγεσία, ώστε να αναγορευτεί
υφηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκ των
πραγμάτων αποτελεί εξίσου αντικείμενο και της φιλοσοφικής έρευνας.
Ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όπως είναι αναμενόμενο, είχε για τον Βιζυηνό, η
Αισθητική, η αποτίμηση του Ωραίου στην τέχνη και η αξία της καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Πιο συγκεκριμένα, αμιγώς αισθητικές μελέτες του είναι Ἡ Φιλοσοφία
τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ (1885), οι Ψυχολογικαὶ μελέται ἐπὶ τοῦ καλοῦ (1885) και «Αἱ
εἰκαστικαὶ τέχναι κατὰ τὴν Α΄ εἰκοσιπενταετηρίδα τῆς βασιλείας Γεωργίου Α΄»
(1888), συμπληρώνονται, όμως, από το Παιδικό παιγνίδι (1881), τα Στοιχεῖα λογικῆς
(1885) και τα Στοιχεῖα ψυχολογίας (1888).
Η αφόρμηση για τη σπουδή του Ωραίου αλλά και η μεθοδολογία, σύμφωνα με
την οποία εξετάζονται επιμέρους μελέτες και γίνονται διαπιστώσεις εκ μέρους του
Βιζυηνού, συνοψίζονται στην πρόταση, με την οποία ξεκινά το Β’ Μέρος των
Ψυχολογικῶν μελετῶν ἐπί τοῦ καλοῦ, «Αἱ ἀρχαὶ τῶν τεχνῶν»: «Οὐδεμία τέχνη
δύναται νὰ δηλώσῃ ἑαυτῆς παρουσίαν ἄλλως, εἰ μὴ διὰ τῶν ἔργων της» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 119). Η ίδια αρχή δεν μπορεί παρά να ισχύει και στη δική του περίπτωση και,
επομένως, το έργο του, τόσο το θεωρητικό όσο και το λογοτεχνικό, αποτελεί μέσο
ανασύστασης της δικής του αισθητικής. Με άλλα λόγια, μέσα από τις μελέτες, τα
ποιήματα ποιητικής αλλά και τα διηγήματά του μπορούν να αποκαλυφθούν οι δικές
του αρχές αισθητικής.

2. Οι αισθητικές αρχές του Γ. Μ. Βιζυηνού
Ἡ Φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ (1885), η «καλολογία», όπως την ονομάζει ο
Βιζυηνός, αποτελεί κατ’ ουσία μια αισθητική μελέτη του πλωτινικού Ωραίου. Η
μελέτη αυτή αντανακλά τον συστηματικό τρόπο της ενασχόλησης του Βιζυηνού με τη
φιλοσοφία, την «κορωνίδα των επιστημών» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 106), και ακόμη
περισσότερο τη σημασία που απέδιδε σ’ αυτήν ως εφόδιο του πνευματικού
εξοπλισμού του ανθρώπου. Η συγκεκριμένη μελέτη του θέτει εμμέσως τις
προϋποθέσεις για την ουσία της επιστημονικής συγγραφής, και, καθώς υποβλήθηκε
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για τη θέση του υφηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι λογικό να συνεξετάζεται
συγκριτικά προς την Ιστορία της θεωρίας της Γνώσεως, διατριβή του Μαργαρίτη
Ευαγγελίδη, του έτερου ανταγωνιστή για την έδρα (ΒΑΡΕΛΑΣ 2014, 94-97, 99-104)
και, κυρίως, προς τη βιβλιοκρισία του Βιζυηνού για τη διατριβή αυτή (ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 31-83).2
Αρχικά, σ’ αυτή τη βιβλιοκρισία, ο Βιζυηνός θέτει ευρύτερους φιλοσοφικούς
προβληματισμούς, οι οποίοι απηχούν την κατάσταση του πνευματικού και του
εκπαιδευτικού επιπέδου στην Ελλάδα της εποχής του:
«Ἑν τῇ ἀναγνωρισμένῃ πατρίδι τοῦ Πλάτωνος, ἡ ὁποία δορυάλωτος πάλαι ὑπὸ
τῶν Ῥωμαίων, ἐκυρίευσεν αὐτῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας πρὸ πάντων, προοδεύουσιν
ἀπὸτινος αἱ λοιπαὶ ἐπιστῆμαι οὕτως, ὥστε οὔτε φυσιολογική, οὔτε νομική, οὔτε
φιλολογικὴ ἢ θεολογική τις ἀξιόλογος θεωρία ὑπάρχει, ἐν ᾗ νὰ μὴ ἐμυήθησαν οἱ
ἐξ Ἑλλάδος ἐπιστήμονες, καὶ τὴν ὁποίαν νὰ μὴ ἐδοκίμασαν νὰ καταστήσωσι
γνωστήν, ὡφελοῦντες τὴν φιλομαθῆ τῆς πατρίδος νεότητα. Μόνον ἡ φιλοσοφία,
ἡ κορωνὶς αὕτη τῶν ἐπιστημῶν, δὲν φαίνεται τυχοῦσα τῆς αὐτῆς μετὰ τῶν
λοιπῶν θεραπείας. Ἡ τέχνη […] κατήντησεν σήμερον […] τόσον ἀπρόσιτος,
τόσον ἄγνωστος […] ὡς ἄσκοπος ματαιολογία».
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 33)
Η Φιλοσοφία, ως επιστήμη, δεν είχε, σύμφωνα με τον Βιζυηνό, τη δέουσα θέση
στο σύγχρονό του νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είχε καν την αρμόζουσα
θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όσο, μάλιστα, κατευθυνόμαστε
ειδικότερα στην

Αισθητική,

«<ἴ>σως

φανῶμεν ὀνειροπολοῦντες οὐτοπίας»

(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 34), όπως αποφαίνεται, αν περιμέναμε την ανάπτυξη σύγχρονων
αισθητικών

θεωριών

στην

Ελλάδα,

εκείνη

την

εποχή,

όταν

αυτές

πρωτοπαρουσιάζονται μόλις στην Ευρώπη. Ξεκινώντας, για τον λόγο αυτό, από ένα
πρωταρχικό αίτημα για την ανάδειξη του φιλοσοφικού στοχασμού εν γένει, τονίζει
την αναγκαιότητα «ν’ ἀναστηθῇκαὶ παρ’ ἡμῖν ἡ φιλοσοφία» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 36) και
ταυτόχρονα την ύπαρξη ενός ιδεολογήματος που προτάσσει την ελληνική συνέχεια
και στο επίπεδο της φιλοσοφίας (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 24),3 θεωρώντας μια ελληνικής
καταγωγής εξέταση ως φύσει πνευματικά συγγενή και ως εκ τούτου ικανότερη να
οδηγήσει στη φιλοσοφική αλήθεια.4

2

Ο Βιζυηνός επικρίνει την επιστημονική μέθοδο και τη συγγραφική δεινότητα του Ευαγγελίδη,
φτάνοντας σε σημείο να του καταλογίσει ακόμη και λογοκλοπή από το σύγγραμμα τον Eduard Zeller.
Βλ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 44-49, 59-60.
3
Η ανάδειξη της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας και ειδικότερα η μορφή του Πλάτωνα ή του Σωκράτη
υποβοηθούν το ιδεολόγημα της «συνέχειας», το οποίο προβαλλόταν έντονα την εποχή εκείνη.
4
ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 35-36, 83. Ως «ἀπόγονοι» οι Έλληνες επιστήμονες είναι ικανότεροι να μιμηθούν
«τὴν ἀρετὴν ἐκείνων <τῶν ἀρχαίων> ἐν τῇ πράξει […]» και, έτσι, είναι δυνατόν «<νὰ> ἀπαλλάξωμεν
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Με γνώμονα τα παραπάνω, στη Φιλοσοφία τοῦ καλοῦ, η οποία έχει δημοσιευτεί
λίγους μήνες νωρίτερα, αναφέρεται στον ρόλο που οφείλει να έχει η τέχνη και,
δεδομένου ότι ο Πλάτων απέρριπτε την αξία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ο
Βιζυηνός στρέφεται στον πυρήνα της θεωρίας του Πλωτίνου (KALLIGAS 2011, 199).
Η τέχνη αποτελεί τον

πνευματικό

εκείνο χώρο

(ἰδέες/Νοῦς), ο οποίος

αλληλεπιδρώντας με τον αισθητό κόσμο, είναι ικανός να διαμεσολαβεί ανάμεσα στον
άνθρωπο και το θείο. Το αίτημα που τίθεται ανάγει τον ρόλο της τέχνης σε ένα
ανώτερο από το αισθητό οντολογικό επίπεδο. Η τέχνη πρέπει να λειτουργήσει ως το
πρότυπο της ηθικής τελειότητας (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 195),5 της αμετάβλητης και
αιώνιας αγαθότητας του Ἑνός, το οποίο στη σκέψη του Βιζυηνού είναι ο χριστιανικός
Θεός. Αν ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη λύτρωση και την κάθαρση της
ψυχής του αποβλέποντας στην ένωση αυτής με τον Θεό, τότε, όπως είναι
αναμενόμενο, η σχέση του ανθρώπου με την τέχνη καθορίζεται από τον σκοπό αυτό.
Ο σκοπός της τέχνης είναι να γίνεται «καθαρτικὴ τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας ἀπὸ τοῦ
ῥύπου τῶν κακιῶν» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 198),6 να υπακούει στους νόμους μιας
«μαγικῆς» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 196)7 συμφωνίας ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον
αποδέκτη της, η οποία θα φέρει την ψυχή «ἀπὸ τῶν ἀτελῶν εἰς τὰ τέλεια, ἀπὸ τῶν
φθαρτῶν καὶ ἐφήμερων εἰς τὰ ἀΐδια καὶ αἰώνια» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 198). Στο σημείο
αυτό, ταυτίζει την τέχνη με τη θρησκεία, και την «ἀγάπη τοῦ καλοῦ» με τη «λατρεία
τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀναφερόμενη», ως έναν τρόπο να πλησιάσει η
ψυχή του ανθρώπου τον Θεό (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 197-198).8 Όπως είναι φανερό, ο
Βιζυηνός αποδίδει με βάση τις χριστιανικές θρησκευτικές αντιλήψεις την έννοια του
καλοῦ και τη σχέση του με το ἀγαθό, αν και ο ίδιος υπήρξε μάλλον αρκετά
σκεπτικιστής ως προς τα θεολογικά ζητήματα.
Ακολούθως, κατά τον προσδιορισμό της φύσης του καλού από τον Πλωτίνο έως
και τον Kant, ο Βιζυηνός προβαίνει σε μια αντιπαραβολή της πλωτινικής αισθητικής

τὸ πνεῦμα τῆς χώρας ἀπὸ τῶν δεσμῶν τῆς ἀμαθείας […] ἐὰν ἡμεῖς αὐτοὶ ἀποδυθῶμεν εἰς τὸν
πνευματικὸν ἀγῶνα, εἰλικρινῶς καὶ σπουδαίως [καὶ τιμίως] ἐργαζόμενοι πρὸς ἀπόκτησιν τῶν τῆς
ἀληθείας φώτων καὶ ἀνόρθωσιν τῆς παρ’ ἡμῖν χαμαὶ κειμένης ἐπιστήμης».
5
Ἐννεάδες, Ι.3. 2 και Ι.6. 9. Παρόμοιο αίτημα για την τέχνη προβάλλει και ο Heine, ο οποίος
απορρίπτει τα φαουστικά πρότυπα ως ηθικά ακατάλληλα για τη διαμόρφωση της γερμανικής Bildung:
ΧΑΪΝΕ 1993, 69. Βλ. και ANTON 1967, 99-100.
6
«Διότι τὸ καλὸν τὸ ὁποῖόν τις αἰσθάνεται καὶ ἀγαπᾷ διεγείρει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν ἐνδόμυχον τάσιν
νὰ ἐξομοιωθῇ πρὸς αὐτό, άκριβῶς ὅπως ὁ ἐραστής ῥυθμίζεται κατὰ τὸ ἐρώμενον».
7
Το μαγικό στοιχείο παραπέμπει καταρχάς στην αρχή της «κοσμικής συμπάθειας». Βλ. WALLIS 2002,
123-124, 174-180· MERLAN 1953, 341-348.
8
Βλ. και το συμπέρασμα της ΔΑΣΚΑΛΑ 2012, 78, 82-83. Για την αισθητική θεωρία του Πλωτίνου και
την ηθική της διάσταση, βλ. WALLIS 2002, 87, 147-148.
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με τις αισθητικές απόψεις, οι οποίες εκείνη την εποχή δέσποζαν στη Γερμανία. Ένα
μέρος των διανοητών ασχολήθηκε και με τη διάκριση της μορφής από το περιεχόμενο
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 91, 121, 133-134),9 η οποία, για τον Βιζυηνό, αντιστοιχεί στην
πλωτινική διάκριση του εἴδους από την ὕλη (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 123-125, 129-130, 132134, 174-175). Όσον αφορά το θέμα αυτό, όμως, ο Βιζυηνός φαίνεται να επηρεάζεται
από την αισθητική θεωρία του H. Lotze περί «πνευματικής ζωτικότητας», με την
οποία ο Lotze διαφοροποιήθηκε από τον φορμαλισμό (Formästhetik) του J.F. Herbart
και του R. Zimmermann, της άποψης, δηλαδή, ότι η αισθητική αξία ενός έργου
αποδίδεται στη μορφή του (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 81-82, 84-85, 129 και 2013, 133-134·
ΚΑΛΛΙΓΑΣ, 1995, 14-16). Για τον Βιζυηνό, το περιεχόμενο είναι αυτό που «δηλοῖ […]
πῶς ἡ τέχν’εἶναι καλή».10 Η αντιδικία, μάλιστα, του Πλωτίνου και των Στωικών για
τη συμμετρία του έργου τέχνης λειτούργησε υποστηρικτικά στο σύγχρονό του
πλαίσιο (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 67-101).11 Το πλωτινικό Ωραίο έρχεται σε αντίθεση με τη
στωική αντίληψη (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 67-68, 96-98, 99-101· ΚΑΛΛΙΓΑΣ 2006, 309-312·
ΚΑΪΜΑΚΗΣ 1994, 86), υποδεικνύοντας ότι ανάγεται αιτιακά στον υπεραισθητό κόσμο
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 92) και συνίσταται στο ορατό αποτέλεσμα του κατεξοχήν ωραίου
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 70, 72, 105),12 του νοητού κάλλους. Η δύναμη της ατομικής ψυχής
έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τη συγγένεια προς τα «εἴδη» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995,
107-111, 143· ΚΑΛΛΙΓΑΣ 1995, 12)13 και να αποφαίνεται έτσι για το «ἀρέσκον» ή το
«αἰσχρόν» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 114, 442) του αισθητού κόσμου. Από τη μίμηση των
«εἰδῶν» προκύπτει και η καλλιτεχνική δημιουργία. Όσο πιο ικανός είναι ένας
καλλιτέχνης, τόσο πιο κοντά βρίσκεται η ψυχή του στο Ἕν.14 Επομένως, και ένα έργο
γίνεται άρτιο όταν τηρούνται πιστά οι αναλογίες των πρωταρχικών συστατικών του.15
Το περιεχόμενο ανέδειξαν, επιπλέον, οι εγελιανοί με σημαντικότερο τον Fr. Th.
Vischer (ΚΑΛΛΙΓΑΣ 1995, 15-16). Τον διαχωρισμό αυτόν, μπορούμε κάλλιστα να τον
εφαρμόσουμε και στο έργο του ίδιου του Βιζυηνού, διαχωρίζοντας τη μορφή, «τὸ

9

ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 121: «Τὸ καλὸν κατὰ τοὺς μὲν τῶν νεωτέρων εἶναι ζωή, κατὰ τοὺς δὲ μορφή, καὶ
κατὰ τρίτον τινὰ πάλιν συναμφότερα, δῆλαδὴ ζῶσα μορφή».
10
Πρβλ. «Ἡ κυρά ἡ κριτική», ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003, 503-508.
11
Βλ. και Ἐννεάδες, Ι.6. 1, WALLIS 2002, 147-148. ΚΑΛΛΙΓΑΣ 2006, 309-312.
12
Βλ. Ἐννεάδες, Ι.6. 1,20-23 και 37-40 και ANTON 1967, 94-95.
13
Πρβλ. Ἐννεάδες, Ι.6. 2, Ι.6. 3 και V.8. 1, V.8. Το νοητό κάλλος προέρχεται από τον Νου, τον οποίο
θεάται η Ψυχή του κόσμου για να διαμορφώσει τα αισθητά αντικείμενα.
14
Βλ. ANTON 1967, 94-96, 100. Κατά αυτόν τον τρόπο, στον νεοπλατωνισμό δεν μπορεί να υπάρξει
ανεξάρτητα η αισθητική από την ηθική, την οντολογία, τη μεταφυσική.
15
Βλ. και WALLIS 2002, 147-148.
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κατ’ ἐπίφασιν» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 133)16 των διηγημάτων του, από το περιεχόμενο,
την «ἐσωτερικὴ αὐτῶν ἱστορία» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 135), και διακρίνοντας βασικά
νεοπλατωνικά μοτίβα.
Επομένως, η θεμελιώδης αυτή διάκριση, η οποία ενσωματώνει και σύγχρονές
του θεωρίες, ανάγεται στο σημαντικότερο ελληνικής καταγωγής φιλοσοφικό σύστημα
της ύστερης αρχαιότητας, τον Νεοπλατωνισμό, το οποίο με τη σειρά του ανάγεται
στη σκέψη, ενός από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους των κλασικών χρόνων, του
Πλάτωνα.
Στο Ψυχολογικαὶ μελέται ἐπὶ τοῦ καλοῦ (1885), όπου ουσιαστικά επαναφέρονται
κάποιες απόψεις της διατριβής Το παιδικό παιγνίδι (1881), ο Βιζυηνός επιχειρεί να
διερευνήσει ποια είναι η προέλευση, η φύση και οι κατηγορίες (ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2012,
249-250) του Ωραίου, πώς δημιουργείται και πώς προσλαμβάνεται από τον άνθρωπο.
Το καλό και η τέχνη έχουν καταρχάς κοινή καταγωγή με την «παιδιά» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 131, 141).17 Βασική, έπειτα, προϋπόθεση της αισθητικής αντίληψης καθίσταται
η αισθητηριακή αντίληψη. Η φύση του καλού είναι, λοιπόν, ψυχολογική (ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 100, 157). Ο Βιζυηνός θεωρεί, εμφανώς επηρεασμένος από τις θεωρίες της
φυσιολογικής ψυχολογίας του Wundt, όχι μόνο ότι οι αισθήσεις είναι «ἀπαραίτητοι
ὅροι» της πνευματικής ανάπτυξης (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 89, 111)18 και προσημαίνουν τον
δρόμο προς το Ωραίο, αλλά, επιπλέον, ότι η δυσλειτουργία τους παρεμποδίζει το
άτομο να φτάσει σ’ αυτό (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 89).19 Για το άτομο, η πρόσληψη του
καλού συμπίπτει με την εκδήλωση του αντίστοιχου συναισθήματος, που σημαίνει ότι
και το «καλολογικό συναίσθημα» διακρίνεται στο «ἀρέσκον» και το «αἰσχρόν»
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 129-130, 442). Με άλλα λόγια, η ποιότητα της αίσθησης
προλαμβάνει την ποιότητα της αισθητικής (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 111, 155-157),20
16

Πρβλ. «Ἡ κυρά ἡ κριτική», ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003, 503-508.
Βλ. και ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2009, 99-100, 129, 142-144, 164.
18
Στα σημεία αυτά διαφαίνεται μια θετικιστική τάση αλλά και η κριτική σ’ αυτήν και η αναγωγή στην
εξελικτική θεωρία συνυφασμένη με αισθητικές θεωρίες (π.χ. Taine). Για τον Βιζυηνό, «<α>ἱ
φαταλιστικαὶ […] δοξασίαι […] βασίζονται ἐπὶ ἐσφαλμένης λογικῆς μεθόδου». Βλ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2012,
245-246, 248. Ο Ν. Βασιλειάδης, διασώζει και μια κριτική του Βιζυηνού προς τον Taine μέσα από το
Δρομοκαΐτειο για τον ποιητή ως καρπό του «milieu ἐν ᾧ ζῆ». ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1894, 146-147.
19
«Τὸ πνευματικὸν περιεχόμενον τῶν τοιούτων εἶναι ἐλλιπές, ἡ ψυχικὴ ἐνέργεια χωλή, ἡ διανοητικὴ
ἀνάπτυξις μερικὴ μόνον».
20
Όταν ο Βιζυηνός επιγράφει τις μελέτες «ψυχολογικές» εννοεί περισσότερο νευρολογικές· μελέτες,
δηλαδή, οι οποίες βασίζονται στη φυσιολογική ψυχολογία, στη σύνδεση σώματος και μυαλού.
Εφόσον, λοιπόν, το «καλολογικόν αἴσθημα» προκύπτει από την αίσθηση, ο Βιζυηνός παραπέμπει στη
λειτουργία των νευρώνων και, ως εκ τούτου, στην κληρονομικότητα. Η θέση αυτή μετριάζεται με τη
συνδρομή της παιδείας (αλλά όχι στην περίπτωση της μεγαλοφυΐας). Πάντως, διατηρεί επικριτική
στάση και προς τον θετικισμό και τελικά φαίνεται να δέχεται περισσότερο μια μεταφυσική ερμηνεία
των πραγμάτων.
17
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καταλυτική «προβιβαστικὴ ὁδός», όμως, είναι οπωσδήποτε η παιδεία (ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 141). Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό το καλό συμβάλλει στην προαγωγή του
ανθρώπινου πνεύματος (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 443).
Το Ωραίο, όπως είναι φυσικό, εξαρτάται τόσο από τον δέκτη του, του οποίου η
πνευματική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα «ἀγωγής» και «παιδεύσεως» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 90),21 όσο και από τον πομπό του. Και, όταν πρόκειται για ανθρώπινη πηγή, οι
«καλές ψυχές» είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά θα αξιοποιήσουν το θείο ταλέντο
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 100-102) και θα έχουν, μάλιστα, τη δυνατότητα να παραγάγουν το
Ωραίο, να γίνουν «Παραγωγοί τοῦ καλοῦ» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1995, 160-161).22 Το
ενδιαφέρον είναι ότι στο Μέρος Α΄: Πνευματικαί Ιδιοφυίαι, ο Βιζυηνός αποδίδει την
καλαισθησία στην τέχνη (και την επιστήμη) όχι απλώς σε καλλιτεχνικές φύσεις
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 105) αλλά σε μεγαλοφυείς23 ανθρώπους. Αυτή η αίσθηση του
ωραίου, μάλιστα, ορίζεται ως «εὐαισθησία πρὸς τὸ φυσικὸν καὶ ἠθικὸν κάλλος […],
εὑρετικὴ φαντασία, καλολογικὴ ὀρθοκρισία […]», ενώ ο καλλιτέχνης «ἐτράπη
ἀποκλειστικῶς πρὸς τὴν ἰδίαν αὑτοῦ τέχνην […] εὐθὺς ὡς ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς
ψυχῆς συνετελέσθη» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 105, 91, 110-111).24 Το Ωραίο, λοιπόν,
αποτελεί κατασκευή των έκτακτων φύσεων, των οποίων η ενασχόληση με την τέχνη
δεν είναι μιμητική αλλά προς μίμηση, ξεπερνά την απλή κλίση (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 100101, 106, 463-464) ή «κλήση» και ως φώτιση Θεού (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 100)25 ανάγεται
στη μεταφυσική (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 103· ANTON 1967, 93-95). Ο καλλιτέχνης έχει,
έτσι, την «δικαιώματι κληρονομίας» ιδιότητα να δημιουργεί «ἐν τῷ μικρόκοσμῳ τῆς
φαντασίας» κατ’ αναλογία προς τον Θεό, ο οποίος «φύσει» δημιουργεί «ἐν τῷ
μακρόκοσμῳ τῆς πραγματικότητος» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 128).26
Μέσα από τα λήμματα για το Λεξικόν των Μπαρτ & Χιρστ, ο Βιζυηνός ορίζει το
πρότυπο αυτού του καλλιτέχνη. Σ’ αυτά προστίθεται και το άρθρο για τον Alfred

21

Βλ. και Ἐννεάδες, Ι.6. 2,3-5.
Ἐννεάδες, Ι.6. 3,5-15, Ι.6. 5,25-28, Ι.6. 6,17-21.
23
Όπως προφανώς όλοι όσοι αναφέρονται στα λήμματα του Λεξικού των Μπαρτ & Χιρστ: ο Ίψεν,
στον οποίο υπάρχει και ρητή αναφορά, και ο «μεγαλοφυέστατος» Βάγνερ στο «Αἱ συνέπειαι τῆς
παλαιᾶς ἱστορίας» (1884) ή ο Berthold Auerbach, στον οποίo αποδίδει την εγκαινίαση «σχολής». Βλ.
ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 586 και 536, 535 αντίστοιχα. Βλ. και ΣΙΛΛΕΡ 1985, 24-26.
24
Βλ. ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ 1991, 73-74. Βλ. ANTON 1967, 96-100: Σύμφωνα με το νεοπλατωνικό σύστημα, η
ηθική δεν μπορεί να μην ενυπάρχει στη φύση του καλλιτέχνη. Χωρίς αυτήν καθίσταται ανεπαρκής.
Έτσι, ο καλλιτέχνης και η τέχνη δεν είναι δυνατόν να έχουν αυτάρκεια χωρίς την ηθική και
αντίστροφα ο ηθικός άνθρωπος είναι αυτός που θα ασχοληθεί με την τέχνη.
25
«[Ἡ] ψυχὴ […] ὡς ὑπὸ θείου τινὸς φωτὸς ἐμπεφορημένη ἀποκαλύπτει ἡμῖν τὸ καλόν, τὸ ἀγαθὸν καὶ
τὸ ἀληθές». Βλ. και ARMSTRONG 1937, 63-65.
26
Πρβλ. «Ἡ ἀγάπη τοῦ ποιητοῦ», ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003, 498-499.
22
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Tennyson, «Ὁ λόρδος Τέννυσων» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1891), όπου ουσιαστικά ορίζει
συγκεκριμένα ως το πρότυπο του ποιητή αυτόν που διαθέτει:
«τον πλοῦτον τῆς φαντασίας, την ἀριστοτεχνικήν περιγραφήν τῆς φυσικῆς ζωῆς,
την αὐτοτελῆ και ἰδιότροπον ἀντίληψιν και παράστασιν τῶν ἐκλεγέντων
θεμάτων, την ἔντονον και φλογεράν δύναμιν ἐν τῇ παραστάσει λεπτῶν,
τρυφερῶν αἰσθημάτων, την ἀσυνήθη πλαστικότητα τῶν εἰκόνων και την εὔηχον
καί πλήρη μελωδίας στιχουργικήν».
(ΒΑΡΕΛΑΣ 2012, 585)27
Ο Βιζυηνός, εξαίροντας τη σημασία της εθνικής ποίησης και της δημοτικής
γλώσσας, θα προσθέσει αργότερα ότι «ὁ ἀληθινὸς ποιητὴς αἰσθάνεται καὶ σκέπτεται
ὅπως ὅλον τὸ ἔθνος. Αὐτὸ ἐπρέσβευε ὁ Γκαῖτε, ὁ Σίλλερ καὶ ὁ Οὐγκώ» (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
1894, 150).
Παράλληλα, με τη ρητή δήλωση στη μελέτη «Αἱ εἰκαστικαὶ τέχναι κατὰ τὴν Α΄
εἰκοσιπενταετηρίδα τῆς βασιλείας Γεωργίου Α΄» (1888), ουσιαστικά παίρνει μέρος
στη διαμάχη Ροΐδη-Βλάχου και υποστηρίζει και πάλι ότι «ὁ καλλιτέχης γεννᾶται»
(ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 481),28 τηρώντας την ίδια στάση με το Πνευματικαί Ιδιοφυίαι. Η
καλλιτεχνική δημιουργία, επομένως, είναι συνυφασμένη με τον δημιουργό της και
απορρέει από τον πνευματικό και ψυχικό του κόσμο με μέσο τη φαντασία. Ο
καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης επειδή λειτουργεί βάσει μιας «διπλῆς […]
συναισθήσεως»: συλλαμβάνει μια παράσταση ή «ἰδέα», ένα περιεχόμενο, που
«ὀρέγεται νὰ αἰσθητοποιήσῃ», να του προσδώσει, δηλαδή, συγκεκριμένη μορφή. Με
αυτόν τον τρόπο, τα έργα που θα παραχθούν θα γοητεύουν διαχρονικά την ανθρώπινη
ευαισθησία, εφόσον διαπνέουν το «πνεῦμα τῆς ἀληθείας» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 510).
Διαφορετικά, ορίζεται αυτός ο οποίος δεν μπορεί να είναι καλλιτέχνης αλλά ικανός
«αρχιεργάτης» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 490-492). Η «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» του Ροΐδη
δεν μπορεί να επηρεάσει τη φύση του καλλιτέχνη, παρ’ όλα αυτά μπορεί να την
αποκαλύψει (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 480-481, 487).29
Κατά την ανάλυση του Ωραίου, φαίνονται και οι παιδαγωγικοί-διδακτικοί
στόχοι που έθεσε ο Βιζυηνός. Η καλλιτεχνική ευφυΐα θα πρέπει να ενθαρρύνεται και

27

Διατηρείται η στίξη. Βλ. και ΒΑΡΕΛΑΣ 2012, 595-599. Πρβλ. τις περιγραφές του ποιητή κ. Π. στο
διήγημα «Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεαπόλεως», ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2009.
28
Ο Βιζυηνός αναφέρεται ειρωνικά και στον Ροΐδη με την «κολοκύνθη» (:«κολοκυνθοπληγία»).
Παρόμοια και το «παραγεμίζει κολοκύθια περιττά» στο: «Ὁ κριτὴς τοῦ διαγωνισμοῦ» ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003,
522. Βλ. και «Ἡ κυρά ἡ κριτική», ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003, 503-508· ΒΑΡΕΛΑΣ 2014, 38-39, 157.
29
Ο Βιζυηνός αναφέρει ένα εκτενές παράδειγμα που μοιάζει βιωματικό και αυτοαναφορικό, καθώς και
ο ίδιος δεν είχε αρχικά τα εφόδια για να εξωτερικεύσει την καλλιτεχνική του φύση, ενώ η καταγωγή
του διαρκώς προκαλούσε κριτικές για «τὴν ἄξεστον αὐτοῦ ἰδιοφυΐαν».
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να προωθείται (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 480-481), παρά το αξιοκαταφρόνητο πνευματικό
επίπεδο της χώρας την εποχή εκείνη (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 493, 494-496, 526) που
καθιστούσε την πρόοδο «σισύφειον» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 495-496)30 εγχείρημα. Στο
«Αἱ εἰκαστικαὶ τέχναι», στοιχειοθετείται η συμβολή της «Σχολής των Τεχνών»,
αναφέρονται με λεπτομέρειες δημιουργοί και τα έργα τους, ενώ παράλληλα τονίζεται
η σημασία υποδομών, μαθημάτων, κατάρτισης και υποτροφιών31 για την ανάπτυξη
της καλλιτεχνικής φύσης. Ο Βιζυηνός θεωρεί την προώθηση του πνεύματος καίρια
για μια χώρα που διαθέτει «ἀνεκμετάλλευτον σπινθηρίζον τὸ πνεῦμα καὶ τὴν
εὐφυΐαν» (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 480). Γι’ αυτόν, επομένως, όπως φαίνεται στη μελέτη
αυτή, η προώθηση του πνεύματος αποτελούσε αίτημα (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2013, 476-477,
479-480, 482-484).
Στη μελέτη «Οἱ καλόγεροι καὶ ἡ λατρεία τοῦ Διονύσου ἐν Θρᾴκῃ»,32 το αίτημα
αυτό προσλαμβάνει πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα. Σε ευρύτερη κλίμακα, η ίδια
μέριμνα διακρίνεται στις δύο μελέτες του, Στοιχεῖα ψυχολογίας και Στοιχεῖα λογικῆς,
οι οποίες απευθύνονταν σε μαθητές, ενώ και τα παιδικά αφηγήματα και ποιήματα,
δημοσιευμένα στη Διάπλαση των Παίδων, έχουν πρωτίστως διδακτικό χαρακτήρα.
Μέσα από τον ίδιο ιδεολογικό προσανατολισμό οικοδομούνται και οι θέσεις του στη
γλωσσική διαμάχη της εποχής του καθώς και ο έντονος εθνικός και λαογραφικός
χαρακτήρας του έργου του.
Στον Βιζυηνό, επομένως, η τέχνη υπακούει σε μια ιδεαλιστική οπτική,
«εγελιανών αποχρώσεων» (ΜΑΥΡΕΛΟΣ 2012, 258),33 με την έννοια ότι το Ωραίο
βρίσκεται στην ιδέα, συνυφασμένη με τη μονιστική νεοπλατωνική φιλοσοφία, με την
έννοια ότι το ωραίο είναι η αισθητή αποκάλυψη του θείου. Όπως κατηγορηματικά
σημειώνεται στην εισήγηση του Χρ. Παπαδόπουλου για την επί υφηγεσία διατριβή
του:
«Ο συγγραφεύς […] προυτίμησε να εκτιμήση και κρίνη […] υποκειμενικώς,
[…] μεταχειριζόμενος τας ιδίας εαυτού πεποιθήσεις, και ου μόνον τούτο αλλ’
ορμώμενος από των δοξασιών του Πλωτίνου, ως από αφετηρίας, ου μόνον
παρενείρει πολλαχού τα ιδίας σεαυτού πεποιθήσεις, αλλά και υπερμαχεί του
Πλωτίνου, που μεν συμπληρών αυτόν, που δε δικαιολογών, που δε
30

Πρβλ. ΜΑΜΩΝΗ 1955, 240.
Ασχολείται με την «πλαστική» τέχνη και τη «γραφική» και τις μεταξύ τους διαφορές. Βλ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ
2013, 502-520, 522-528 και 505, 511-512, 522 αντίστοιχα και 482-483, 487-488, 500-501.
32
ΠΟΥΧΝΕΡ 2002, 197-242.
33
Το συμπέρασμα του Μαυρέλου είναι ότι: «συνειδητά ή ασυνείδητα […] ο Βιζυηνός προβάλλει μια
εγελιανών αποχρώσεων αισθητική θεωρία […] πολύ κοντά στους προβληματισμούς της ευρωπαϊκής
διανόησης την εποχή της modernité».
31
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ανασκευάζων τας αντιθέτους δοξασίας άλλων. […] Ένεκα της υποκειμενικής
ταύτης εκτιμήσεως χαρακτηρίζεται ο Πλωτίνος και ως είς των μεγίστων
φιλοσόφων της αρχαιότητας αν όχι ως ο μέγιστος. Και δεν ήτο δυνατόν να γίνη
άλλως, αφού μέτρον του συγγραφέως είναι η μυστική του καλού επιστήμη της
παρούσης εκατονταετηρίδος, και η συναφής αυτή ενιστική ιδεολογία, ής οι
αρχαιότεροι θεμελιωταί στηρίζονται επί της νοητικής εποπτείας όπως και ο
Πλωτίνος. Η φιλοσοφία αυτή ανενέωσεν εν πολλοίς τας δοξασίας του Πλωτίνου
και έθεσεναυτάς εκ νέου εις κυκλοφορίας. Κατ’ αυτήν σεβόμεθα το καλόν
μόνον διότι είναι το αισθητόν περικάλυμμα, η μορφή της λογικής και ηθικής
ιδέας του Θεού. […] Το καλόν έχει αξίαν μόνον διότι είναι σύμβολον του Θεού
και του αγαθού […]».
(ΒΑΡΕΛΑΣ 2014, 311-313)34
Δημοσιευμένα πριν από τις μελέτες, τα «Σοννέτα (Πρὸς τὸν νέον Ἕλληνα
ποιητήν)»,35 αποτελούν κατά έναν ποιητικό τρόπο μια σειρά αισθητικών οδηγιών
προς έναν νέο ποιητή. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται διαδοχικά η ειδοποιός διαφορά
του ποιητή από τον «ἄμουσο στιχουργό». Οι «λέξεις κεναί, εἶναι γνωστόν, δὲν
θέλγουν τὰς καρδίας·/ καὶ στίχους δίχως ποίησιν τοὺς προτιμοῦν – ἀγράφους». Από
την άλλη, ο «ἀριστοτέχνης ἔνθεος, μὲ τόνους εἰκονίζων/ τοῦ πένθους τὰς ψυχρὰς
σκιὰς καὶ τῆς χαρᾶς τὸν ἥλιον», είναι μόνο αυτός που γνωρίζει σε βάθος τα
αισθήματα και παράλληλα διαθέτει ένα υψηλό, θεϊκό, ιδανικό, το οποίο στρέφεται
στο Ἀγαθόν:
«[…] κ’ ἐπίσης ψαύεις, ποιητά, τὸν βόρβορον τῆς γῆς,
ὡς ἵπτασαι μὲ τα’ οὐρανοῦ τὴν ἄυλον χορείαν. […]
Οὕτω τὰ ἐλαττώματα καὶ σὺ τῶν κατωτέρων
ν’ἀποκαλύπτῃς χρεωστεῖς· καί, καίων καὶ καθαίρων,
νὰ σώζῃς ἐκτῆς λύμης των τὸν συρφετόν μας τὸν πολύν. […]
[…] Καὶ τοῦτο μόνον, ποιητά, ποτὲ μὴ λησμονήσῃς:
Τὰς Τέχνας ἀπὸ τῆς ῥινός, ὡς βοῦς, δὲν σύρει ὁ σκοπός.
Καὶ τῆς σεπτῆς Ποιήσεως ἀδούλωτος ἡ πτῆσις
δὲν φέρεται περὶ τὸ Τί, ἀλλὰ περὶ τὸ Πῶς».
Με τον τρόπο αυτό, ο Κτίστης καθόρισε τον «Προορισμό» και του Βιζυηνού,
όπως κάθε άλλου ποιητή.36 Τέλος, η Τέχνη,37 ως ύψιστη θεότητα, αναθέτει τα
34

Απόσπασμα από εισήγηση του 1885, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1885 (διατηρείται η στίξη).
ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003, 526-533. Σε αυτά προστίθενται το «Σονέττον V και Χ» των Λυρικών. ΜΑΜΩΝΗ
1963, 103 και 117 αντίστοιχα.
36
«Ὁ Προορισμός μου», ΜΑΜΩΝΗ 1963, 104-105.
37
«Ἡ Τέχνη μου. Τῷ ἐξοχωτάτῳ τῆς Ἑλλάδος πρεσβευτῇ ἐν Λονδίνῳ Κυρίῳ Π. ΒΡΑΪΛᾼ ΑΡΜΕΝῌ»,
ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2003, 557-551. Ο Π. Βράιλας-Αρμένης, πρεσβευτής τότε στην Αγγλία, είναι λογικό να
βοήθησε τις εκεί επαφές του Βιζυηνού. Βλ. και ΜΟΥΛΛΑΣ 2009, ξε΄ και υποσ. 1. Στην
πραγματικότητα, η αισθητική του Βιζυηνού μπορεί κάλλιστα να ακολουθεί τις «Φιλοσοφικές μελέτες»
του Βράιλα, των οποίων η εισαγωγή λειτούργησε ως αισθητικός οδηγός του 19ου αιώνα: ΒΡΑΙΛΑΣΑΡΜΕΝΗΣ 1864, γδ΄-να΄ («Εισαγωγή, Γ΄») και 123-175, όπου εξετάζεται ιστορικά η αισθητική ως
κλάδος της Φιλοσοφίας και αναπτύσσεται μια παρόμοια ιδεαλιστική οπτική. Παράλληλα, ο Βράιλας35
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επιμέρους έργα της στους μικρούς ακόμα ποιητές και αναλαμβάνει την καθοδήγησή
τους.

3. Η λογοτεχνία μέσα από τη φιλοσοφία, η πράξη μέσα από τη θεωρία
Καθίσταται σαφές ότι οι γνώσεις και η δημιουργικότητα του Βιζυηνού επέτρεψαν
έναν συνδυασμό παιδαγωγικών, ψυχολογικών, φιλοσοφικών και αισθητικών θεωριών
(PRINZIGER 1999, 403) παρόμοιο με των δασκάλων του (ΝΟΥΤΣΟΣ 1998, 37), ο
οποίος διαμόρφωσε εξίσου τις μελέτες και τα λογοτεχνικά του έργα. Εφόσον, η
συγγραφική δραστηριότητα του υπήρξε παράλληλη και οι αισθητικές αρχές αφορούν
το σύνολο του έργου του, δεν θα ήταν εύκολο να προϋποθέσουμε μια a priori
αισθητική που απλώς εφαρμόζει στα διηγήματά του.
Έτσι, στην πραγματικότητα δεν εισηγήθηκε απλώς το νεοελληνικό διήγημα στα
χρόνια της ηθογραφίας αλλά έναν καινούργιο αισθητικό τρόπο, ο οποίος
εγκολπώνεται τη λογοτεχνία και στοχευμένα τη λαογραφία αλλά επιπλέον την
ψυχολογία και τη φιλοσοφία, όπως αποτυπώθηκαν και στο δικό του θεωρητικό έργο
και όπως συνδυάζονται, ούτως ώστε να προβάλουν τη δική του οπτική, να
υποδείξουν το Ωραίο. Από τη μια, λοιπόν, ρομαντισμός, ρεαλισμός και θετικισμός
του 19ου αιώνα συγκλίνουν στο ηθογραφικό και ψυχογραφικό διήγημα, από την άλλη
φυσιολογική ψυχολογία και νεοπλατωνισμός συγκλίνουν σε μια ιδεαλιστική
αντίληψη.
Το έργο αυτό συμπληρώνεται από ένα ευρύτατο θεωρητικό και λογοτεχνικό
δίκτυο, αδύνατο να ανιχνευθεί στο ακέραιο, το οποίο συμπλαισιώνει διακριτές
πολιτισμικές αναφορές, προερχόμενες ιδίως από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Ο
Βιζυηνός, πιθανότατα, δεν θέλησε να ακολουθήσει ή να μιμηθεί κάποια αισθητική
ούτε να επιβάλει μία αντίστοιχη φιλοσοφική οπτική στο έργο του. Φαίνεται, όμως, ότι
όλη η γνώση και η γνώμη που είχε αποκτήσει για την τέχνη γενικότερα και για τη
λογοτεχνία ειδικότερα ήταν ό,τι συνειδητά μάλλον παρά ασυνείδητα τον οδήγησε να
δώσει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα και στο δικό του έργο. Με άλλα λόγια, να
μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη. Γιατί, αν πρόκειται για μίμηση, η μίμηση αυτή δεν
ήταν προς ένα ρεύμα, έναν φιλόσοφο ή έναν συγγραφέα αλλά ήταν προς μια
διαδικασία μάθησης, η οποία ακολουθεί τον γερμανικό τρόπο της εποχής του. Οι
παραπάνω, λοιπόν, αναφορές σε άλλα έργα, δεν είναι μιμήσεις αλλά ενορμήσεις για
Αρμένης παρουσίασε επιμέρους τομείς της τέχνης και συνέγραψε διατριβές αναφορικά με την ψυχή,
τον Θεό και τον ηθικό νόμο.
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τον Βιζυηνό, ώστε να καταφέρει να συνδεθεί με όλες αυτές τις «μεγαλοφυΐες» στις
οποίες εξέφραζε επανειλημμένα τον θαυμασμό του. Και έτσι, η προβαλλόμενη
αυτοβιογραφία αποτελεί κάλλιστα μια κατασκευασμένη επιφάνεια κάτω από την
οποία ο Βιζυηνός συνδέει τόσα πολλά στοιχεία, ώστε είναι αδύνατο να είναι όντως
αυτοβιογραφικά.
«Καὶ ὅμως οὕτω γράφεται ἡ ἱστορία»,38 με τις συνειδητές αυτές επιλογές του,
τόσο συνειδητές που τις υποστήριξε ακόμη και στις τελευταίες στιγμές της διαύγειάς
του:
«Πρῶτος ἐγὼ διήνοιξα τὸν νέον δρόμον τῆς νεοελληνικῆς λογογραφίας,
κατορθώσας διὰ τῶν ἐν τῇ “Ἑστίᾳ” διηγημάτων μου νὰ ὑποδείξω […] τί ἐστὶ
διήγημα, τί ἐστὶ μελέτη καὶ ἀναγραφή τοῦ ἐθνικοῦ βίου καὶ τῶν ἐθνικῶν
παραδόσεων ὑπὸ τύπον διηγήματος καὶ λογογραφίας, ἐν καθαρᾷ ψυχολογικῇ καὶ
ἱστορικῇ κρίσει».
(ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1910, 330)
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Abstract
The objective of this paper is the study of the particular way in which literature
theologizes. A brief presentation of points is attempted where a productive dialogue
between theology and literature can be conducted. The case of the human face
approach is used as an example.
On the basis of literary texts which address the issue of “personal” existence,
freedom and love and the orthodox view of identity is revealed, three issues are
approached: a) the discrimination of people based on gender, race and social origin, b)
the orthodox conception of the term “person” / identity , and c) the approach of the
“other” / alien through it.
Λέξεις-Κλειδιά
χριστόμορφο πρόσωπο, θεολογικότητα λογοτεχνίας

1. Θρησκεία και λογοτεχνία
Όλα τα θρησκεύματα έχουν τα ιερά τους βιβλία και τα ιερά τους κείμενα. Το Kοράνιο
στο Iσλάμ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ιερής γραφής που προϋπάρχει της
λατρεύουσας κοινότητας και ρυθμίζει τη ζωή και την αναφορά της στον Θεό.
Ανάλογα, στον Iουδαϊσμό ο δεκάλογος αποτελεί τη βάση της σχέσης του ανθρώπου
με τον Θεό. Στην περίπτωση του Xριστιανισμού, η Καινή Διαθήκη μπορεί να
θεωρηθεί ιερό βιβλίο απλώς; Ασφαλώς όχι· σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι η
λατρεύουσα κοινότητα προϋπάρχει της Αγίας Γραφής και δημιουργεί τη Γραφή, όχι
κατά θεία υπαγόρευση, όπως ισχύει σε άλλα θρησκεύματα, αλλά ως απόσταγμα και
ως μαρτυρία της εμπειρίας της· μιας εμπειρίας που καταγράφει μέσα στην ιστορία τη
σχέση των ανθρώπων με τον Θεό και εξιστορεί το άνοιγμα της Εκκλησίας στον
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κόσμο. Παρατηρώντας αυτή την ιδιαιτερότητα της Βίβλου σε σύγκριση με τα ιερά
βιβλία άλλων θρησκειών, ας επισημανθεί επίσης ότι η Εκκλησία γράφοντας και
διαβάζοντας τα κείμενα συνειδητοποιούσε πάντοτε ότι ένα κείμενο μπορεί να
λειτουργήσει ως φορέας θεολογικού μηνύματος.
Η Εκκλησία μεταδίδει την εμπειρία, το μήνυμα και τη διδασκαλία της μέσω της
τέχνης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη ζωγραφική, τη μουσική και την ποίηση.
Είναι επίσης προφανής η σχέση της Θεολογίας (του λόγου δηλαδή και του
συλλογισμού γύρω από το πρόσωπο του Θεού) και της λογοτεχνίας. Ακόμα και αν
δεν θεωρηθούν κάποια από τα ίδια τα βιβλικά κείμενα ως λογοτεχνικά, δεν
αμφισβητείται το γεγονός ότι η Βίβλος άσκησε και ασκεί λογοτεχνική επίδραση σε
πολλές περιπτώσεις (ΕLΙΟΤ 1987, 17).

2. Σχέση λογοτεχνίας και Θεολογίας
Παράλληλα με τη μελέτη της σχέσης της λογοτεχνίας με τη θρησκεία η προσέγγιση
της σχέσης της λογοτεχνίας με τη Θεολογία αποτελεί ένα άλλο πολύ σημαντικό
ζήτημα. Θα ήταν από πολύ φιλόδοξο –έως ακατόρθωτο– σε ένα μέρος μιας
ανακοίνωσης να αναφερθούμε διεξοδικά στους όρους του διαλόγου μεταξύ
λογοτεχνίας και Θεολογίας, για τον λόγο αυτό θα εξετάσουμε μόνο κάποιες πτυχές
της σχέσης τους, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες με βάση το περιεχόμενο της ανά
χείρας ανακοίνωσης.
Η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον κόσμο και στην ιστορία. Έτσι και η Θεολογία
της, για να εκφραστεί, χρησιμοποιεί τον λόγο και τα μέσα της κάθε εποχής, του
εκάστοτε ιστορικού παρόντος (ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 2009, 326· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ
2009, 93). Ο διαρκής ευαγγελισμός του κόσμου έχει ως προϋπόθεση το να βρίσκεται
η Θεολογία σε ένα διαρκή διάλογο με τις επιστήμες και τις τέχνες και να
χρησιμοποιεί ως αποκαλυπτικό υλικό τις επίγειες πραγματικότητες, μία εκ των
οποίων είναι και η λογοτεχνία (GIBELLINI 2002, 328).
Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος στο έργο του Το χαμένο κέντρο, που αναφέρεται μεταξύ
άλλων και στον ρόλο της λογοτεχνίας, υπενθυμίζει την αποκαλυπτική διάστασή της,
καθώς θεωρεί ότι η λογοτεχνία μέσω της αναπαράστασης μπορεί να προσφέρει στους
ανθρώπους ουσιαστική γνώση των όντων (ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ 2007, 333). Στην ορθόδοξη
πραγματικότητα, όταν γίνεται λόγος για την αποκαλυπτική διάσταση της λογοτεχνίας,
δεν εννοείται φυσικά η άμεση αποκάλυψη του Θεού μέσα σε κάποιο κείμενο. Άμεση
αποκάλυψη είναι μόνον η σάρκωση του Χριστού. Ο Χριστός, όμως, που σαρκώνεται
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εν χρόνω προσλαμβάνει εκτός από τη σάρκα του ανθρώπου και τον όλο πολιτισμό
του –μαζί και τη γλώσσα του– και χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα επικοινωνεί με
τον άνθρωπο (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ 2009, 66-67).
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να
συντρέχουν,

για να θεωρηθεί ότι ένα κείμενο έχει θεολογική σημασία

(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ 2009, 20). Γενικά, μέσα στη συζήτηση αυτή
εντοπίζεται μια συμφωνία στο ότι ένα λογοτεχνικό κείμενο αποκτά θεολογική
σημασία και αξία, αν οι αναγνώστες μπορούν μέσα σε αυτό να ψηλαφούν τον Θεό
και τα ίχνη της αποκάλυψής Του. Βέβαια, αυτός που αποφασίζει αν θα υπάρχει
θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του είναι ο συγγραφέας, ενώ οι εκάστοτε αναγνώστες
είναι αυτοί που καλούνται να το διακρίνουν και να το αποκωδικοποιήσουν.
Επομένως, ο αναγνώστης είναι τελικά αυτός που καλείται να εντοπίσει την ηθική
πρόταση ενός κειμένου και μάλιστα κατά πόσο αυτή η πρόταση απορρίπτει την εν
Χριστώ ζωή ή πόσο την ακολουθεί, την ανανεώνει και την εμπλουτίζει
(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ 2009, 47, 105, 116).

3. Η έννοια του προσώπου στην Ορθόδοξη Θεολογία
Ο άνθρωπος στο πεδίο της πολιτικής και της κοινωνιολογίας ταυτίζεται συχνά με την
αριθμητική ατομικότητα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ενίοτε θεωρείται επίτευγμα η
ορθολογιστική εξομοίωση των ανθρώπων ως αδιαφοροποίητων ατόμων (ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
2011, 35-36). Η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως άτομο, αλλά ως
πρόσωπο. Η έννοια του ατόμου εκτός από την έννοια της απόλυτης εξομοίωσης,
συχνά ισοπεδωτικής, ενέχει την έννοια της διαίρεσης. Ο όρος άτομο τόσο στις
Θετικές όσο και στις Κοινωνικές Επιστήμες δηλώνει τη μονάδα που δεν είναι
δυνατόν να διαιρεθεί, αλλ᾽ ωστόσο αποτελεί η ίδια προϊόν διαίρεσης (ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
1993, 128).
Η Εκκλησία εξαρχής θεώρησε τη διαίρεση ως γνώρισμα του μεταπτωτικού
ανθρώπου και ως συνέπεια της αμαρτίας. Έτσι, η Εκκλησία δεν θα μπορούσε σε
καμία περίπτωση να θεωρήσει τον άνθρωπο ως άτομο. Τούτο καταφαίνεται σε όλες
τις πτυχές της πνευματικής ζωής. Το ορθόδοξο ήθος δεν είναι άσκηση για ατομική
προκοπή και ατομική σωτηρία, αλλά πραγματώνεται μόνο σε κοινωνία με τον άλλο,
όπως δηλώνει και η φράση «Solus Christianus nullus Christianus» του Τερτυλλιανού
(AFANASIEV 2013, 375).
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Στη χριστιανική ανθρωπολογία ο άνθρωπος αποτελεί πρόσωπο. Ο άνθρωπος, ως
πρόσωπο, δεν υφίσταται μόνος του αλλά πάντα με άμεση αναφορά προς τον
συνάνθρωπο. Ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο είναι η
σχέση (ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 1986, 20-21). Με αυτήν μάλιστα την έννοια ο άνθρωπος δεν
μπορεί να σωθεί με έργα που αφορούν μόνον αυτόν ατομικά, αλλά με τη συνολική
τοποθέτηση της ζωής του απέναντι στον Χριστό, ο οποίος σαρκώνεται στο πρόσωπο
του συνανθρώπου, του αδυνάμου, του ξένου, του φυλακισμένου, του εμπερίστατου
κτλ.
Η σημασία της αποσαφήνισης και του ακριβή ορισμού της έννοιας του
προσώπου για την Ορθόδοξη Θεολογία καταδεικνύεται από το ότι η Εκκλησία, όταν
ανέκυψε θέμα δογματικό περί προσώπων, έσπευσε να περιγράψει με ακρίβεια την
πίστη της για την ουσία και τη σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας,
δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια ολόκληρη Θεολογία του προσώπου. Η Θεολογία
του προσώπου δεν είχε σκοπό μόνο την εξασφάλιση δογματικής ακρίβειας για την
Αγία Τριάδα, αλλά και την προστασία του ανθρώπου από οποιαδήποτε μεθοδευμένη
υποτίμηση. Πιο συγκεκριμένα: η ανθρώπινη κοινωνία, ως αντανάκλαση της τριαδικής
κοινωνίας αποτελείται από ομοούσια όντα, το καθένα από τα οποία έχει ιδιαίτερα
υπαρκτικά γνωρίσματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι είναι ομοούσιοι
μεταξύ τους, έχει, ωστόσο, ο καθένας μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία διακρίνουν
τον καθένα ως πρόσωπο, τον καθιστούν μοναδικό και δίνουν ένα ανεξάντλητο πεδίο
για τη δημιουργία σχέσης και για την άσκηση της αγάπης.
Η έννοια του προσώπου είναι διάχυτη στη χριστιανική σκέψη και στην Αγία
Γραφή. Στις πρώτες μόλις σελίδες της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς
Διαθήκης, στο κείμενο για τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός δεν παρουσιάζεται
ως μια απρόσωπη δημιουργική δύναμη, αλλά ως πρόσωπο· στρέφεται κατά
πρόσωπον απέναντι στον άνθρωπο και του εμφυσά τη δημιουργική Του πνοή (Γέν
2:7). Επίσης, συνομιλεί με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας προτρέποντάς τα να
δημιουργήσουν από κοινού τον άνθρωπο, με τη χαρακτηριστική φράση «οὐ καλὸν
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθόν κατ᾽ αὐτὸν» (Γέν 2:18). Ακόμα,
στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός συνάπτει διαθήκη με τον Μωυσή, συνομιλώντας μαζί
του ενώπιος ενωπίω (Έξ 33:11). Συνοψίζοντας, η έννοια του προσώπου είναι
θεμελιώδης τόσο για την Ορθόδοξη Θεολογία, όσο και για την χριστιανική ηθική.
Και επίσης, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη προσώπου η Εκκλησία αναγνωρίζει και τις
δύο σημαντικές πτυχές του: την ταυτότητα και την ετερότητα.
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4. Το χριστόμορφο πρόσωπο και τα προσωπεία του κόσμου και της ιστορίας
Αυτό που διαφοροποιεί την προσωπική ύπαρξη από κάθε άλλη μορφή ύπαρξης είναι
η αυτοσυνειδησία και η ετερότητα (ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 1986, 52). Η αυτοσυνειδησία είναι η
αυτεπίγνωση, το να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχει ως μία ξεχωριστή ύπαρξη και
ότι είναι ένα ον με ταυτότητα. Η ετερότητα συνίσταται στη συνειδητοποίηση του
ανθρώπου ότι είναι ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος χαρακτήρας.
Αυτή η θεωρητική προσέγγιση του προσώπου (αυτοσυνειδησία και ετερότητα)
θα ήταν προβληματική, εάν δεν φωτιζόταν από το Τριαδικό Δόγμα. Η
αυτοσυνειδησία και η ετερότητα στην Αγία Τριάδα δεν αποτελούν εμπόδιο για την
ενότητα. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας αλληλοπεριχωρούνται και η ετερότητα
δεν αναιρεί την ενότητά τους. Αντίστοιχα στην ανθρώπινη κοινωνία, η
αυτοσυνειδησία (ιδιοπροσωπία) και η ετερότητα νοούνται ως χαρίσματα και έτσι η
ετερότητα των προσώπων δεν εμποδίζει την ενότητα, καθώς η βάση πάνω στην οποία
δομείται η κοινωνία είναι η σχέση των προσώπων.
Στο ζήτημα της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας, όπως τις αντιλαμβάνεται η
Εκκλησία, αξίζει να επιμείνουμε, γιατί επηρεάζει συνολικά τη χριστιανική ηθική.
Όταν στη Θεολογία γίνεται λόγος για χριστόμορφο άνθρωπο, για χριστόμορφο
πρόσωπο, εννοείται ο άνθρωπος που είναι πλασμένος από τον Θεό με αρχέτυπο και
βάση τον Ιησού Χριστό και με τελικό σκοπό την ομοίωση με τον αναστημένο Χριστό
στην εσχατολογική του πληρότητα. Το χριστόμορφο του ανθρώπινου προσώπου είναι
υπαρκτό ακόμα και αν ο άνθρωπος το αγνοεί ή το παραγνωρίζει. Η πτώση και η
αμαρτία μπορεί να επιφέρουν οντολογική αλλοίωση ή διαστροφή της χριστομορφίας
του, αλλά δεν μπορούν να την εξαλείψουν (ΑΓΟΡΑΣ 2015). Το πρόσωπο, λοιπόν, του
ανθρώπου στην ορθόδοξη κατανόησή του είναι ο άνθρωπος ο εσχατολογικός, ο
απαλλαγμένος από όσα τον εμποδίζουν να δημιουργήσει σχέση με τους άλλους
ανθρώπους.
Προσωπείο είναι το στοιχείο που καλύπτει το πρόσωπο και διαστρέφει την
πραγματική του όψη. Προσωπεία φορούσαν οι ηθοποιοί για να υποδυθούν ρόλους.
Προσωπεία του κόσμου και της ιστορίας, αντίστοιχα, στην προσέγγισή μας είναι οι
ρόλοι που ενσαρκώνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Επομένως, η εθνική ταυτότητα
δεν είναι στοιχείο του προσώπου αλλά προσωπείο του κόσμου και της ιστορίας, το
ίδιο ισχύει και για την κοινωνική θέση. Στην ευχαριστιακή πράξη τα προσωπεία δεν
ισχύουν και τούτο φαίνεται ξεκάθαρα· ισχύει ένα πλέγμα σχέσεων στο οποίο ο
άνθρωπος υφίσταται κατά τρόπο διαφορετικό του βιολογικού (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ 1977,
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317)· παράδειγμα: σχετικοποιούνται οι όροι που εκφράζουν βιολογικές σχέσεις
(πατήρ, αδελφός, τέκνο) και όροι που εκφράζουν σχέσεις ανθρώπων κοινωνικές ή ό,τι
άλλο (κύριος, δούλος κλπ), ενώ απουσιάζουν όροι που διαιρούν το εκκλησιαστικό
πλήρωμα σε έθνη και φυλές, καθώς οι μέτοχοι στη Θεία Ευχαριστία δεν υπερτονίζουν
το αίμα της εθνικής τους καταγωγής αλλά το αίμα του Χριστού (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ 1977,
318). Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι αναφορές στο ότι οι χριστιανοί είναι σύναιμοι του
Χριστού (ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, PG 93, 1153Α· ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ, PG 150,
501C).
Στο κρίσιμο ερώτημα ποιο είναι τελικά στοιχείο ταυτότητας στον άνθρωπο, η
ορθόδοξη οπτική του προσώπου παρέχει ξεκάθαρη απάντηση: ο άνθρωπος δεν είναι
αυτό που είναι τώρα, αλλά αυτό που θα είναι ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ο Ιωάννης
Ζηζιούλας, εξηγώντας τι σημαίνει αυτό στην πράξη, γράφει: «αν κάποιος, για
παράδειγμα, διέπραξε φόνο στις οκτώ το πρωί σήμερα, σύμφωνα με την πρωτολογική
οντολογία, η πράξη αυτή είναι ένα γεγονός που δεν εξαλείφεται με τίποτα και αυτός
που το διέπραξε είναι φονιάς (έτσι, άλλωστε, τον καλούμε όλοι). Σύμφωνα, όμως, με
την εσχατολογική οντολογία, η οποία καθορίζει το είναι μας όχι από το παρελθόν
αλλά από το μέλλον, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι φονιάς αλλά άγιος, αφού πάντοτε
υπάρχει το ενδεχόμενο να συγχωρεθεί, να ενταχθεί δηλαδή και πάλι στην κοινότητα.
Δεδομένου, μάλιστα, ότι το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού, αυτό σημαίνει ότι
καμία δική μας κρίση για τον αδελφό μας δεν πρέπει να έχει οντολογικό χαρακτήρα»
(ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ 2003, 43).
Στο διήγημα Μοσκώβ-Σελήμ ο Βιζυηνός παραδίδει την ιστορία ενός γενναίου
Τούρκου, ο οποίος ζει στο περιθώριο της κοινωνίας. Οι δικοί του (η οικογένεια και οι
συμπατριώτες του) τον έχουν πικράνει και τον έχουν απογοητεύσει. Ο κεντρικός
ήρωας, ο Μοσκώβ-Σελήμ (το Μοσκώβ είναι παρατσούκλι λόγω της συμπάθειάς του
στους Ρώσους), ανακάλυψε την ανθρωπιά και την καλοσύνη στους εχθρούς του, τους
Ρώσους, όταν εκείνοι τον έπιασαν αιχμάλωτο. Μια ανάγνωση υπό το φως της
Θεολογίας του προσώπου δείχνει ότι η εθνική ταυτότητα του Μοσκώβ-Σελήμ δεν
συνεπάγεται την αποδοχή και την αγάπη των ομοεθνών του. Τούτο συμβαίνει, γιατί η
εθνική καταγωγή αποτελεί προσωπείο του κόσμου. Ο Μοσκώβ-Σελήμ, αντίθετα, ως
χριστόμορφο πρόσωπο καταφέρνει να δημιουργήσει σχέση τόσο με τον αφηγητή, ο
οποίος τον προσεγγίζει με αγάπη και σεβασμό, αλλά και με τους Ρώσους, που τον
περιέθαλψαν δίχως να τους εμποδίσει η εθνική του καταγωγή (Τούρκος, δηλαδή
εχθρός-προσωπείο).
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Ο Μοσκώβ-Σελήμ δεν ζει κοντά στους άλλους ανθρώπους, αλλά ξέχωρα και
μακριά τους. Άλλοι από τους χωρικούς τον θεωρούν τρελό και άλλοι τον θεωρούν
κατάσκοπο. Τον θεωρούν τρελό, γιατί ζει με τρόπο διαφορετικό από τους άλλους
Τούρκους, και κατάσκοπο, γιατί δεν έχει την ίδια άποψη με τους υπόλοιπους
Τούρκους για τους Ρώσους. Ο Μοσκώβ-Σελήμ απορρίπτει τον τρόπο ζωής της φυλής
του και υιοθετεί τον τρόπο ζωής των Ρώσων. Έχει χτίσει το σπίτι του σε περιοχή που
θυμίζει ρωσική στέπα, το σπίτι του είναι χτισμένο όπως τα ρωσικά και ντύνεται σαν
Ρώσος (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1994, 204). Έτσι, στις επιλογές τού πρωταγωνιστή εντοπίζεται μια
παράδοξη αντιστροφή ταυτότητας και ετερότητας (απορρίπτει και απορρίπτεται από
τους ομοεθνείς του, ενώ προσλαμβάνει και προσλαμβάνεται από τους ξένους).
Στον τρόπο ζωής τού Μοσκώβ-Σελήμ διαφαίνεται ότι αρνείται να ενταχθεί σε
μια κοινωνία με φυλετικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένη ταυτότητα. Νοσταλγεί
την κοινωνία εκείνη που η εθνική του ταυτότητα δεν αποτελούσε εμπόδιο στην
έκφραση της αγάπης. Στην κατάσταση αυτή ο Σελήμ θεωρεί τους άλλους ως
χριστόμορφα πρόσωπα και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και αυτός. Στο διήγημα
η εθνική ταυτότητα αποτελεί ιστορικό ή κοσμικό προσωπείο. Ο «άλλος»
προσεγγίζεται ως πρόσωπο, ενώ καμία εθνική, φυλετική σύμβαση δεν αποκτά
μεγαλύτερη αξία από αυτή του ανθρώπινου προσώπου.
Ο Σελήμ σε όλη του τη ζωή ανταποκρινόταν με προθυμία στο κάλεσμα του
Σουλτάνου για πόλεμο εναντίον άλλων εθνών. Από τους εχθρούς των Τούρκων,
θεωρούσε τους Ρώσους ως τους χειρότερους (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1994, 204). Ωστόσο, όταν
φεύγει το προσωπείο του Τούρκου, στον Σελήμ γκρεμίζεται το φυλετικό μίσος.
Μάλιστα, για την αγάπη προς τον αλλοεθνή συνάνθρωπο δεν διστάζει να αρνηθεί και
την εθνική του ταυτότητα. Και στην περίπτωση αυτή το ανθρώπινο, το χριστόμορφο
πρόσωπο υπέρκειται των κοσμικών προσωπείων.
Εν κατακλείδι, στο διήγημα Μοσκώβ-Σελήμ δεν αποδομείται μόνο το
στερεότυπο του αλλοεθνή εχθρού, αλλά και του ομοεθνή φίλου. Στη Ρωσία τον
αντιμετωπίζουν ως χριστόμορφο πρόσωπο, αφού στην περίθαλψή του δεν παίζει
κανέναν απολύτως ρόλο η εθνική του καταγωγή (προσωπείο). Ο γέρος και η
Παυλόφσκα φιλοξενούν τον Σελήμ και τον περιθάλπουν σαν να είναι ο Χριστός.
Ακόμα και όταν τους ξεπροβοδίζουν, τους αποκαλούν αδελφούς. Αντίθετα στην
Τουρκία ο Σελήμ, όταν επιστρέφει από την αιχμαλωσία, αντιμετωπίζεται ως κομμάτι
μιας άμορφης μάζας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικές οι λέξεις που χρησιμοποιούνται,
«σμήνη, ἐσκηνωμένα ἄγρια πλάσματα», οι οποίες δεν δηλώνουν σχέση.
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Ένα άλλο παράδειγμα συνιστά Ο Γάμος του Καραχμέτη, ένα διήγημα που δίχως
υπερβολή μπορεί να χαρακτηριστεί ως το συναξάρι μιας αγίας συζύγου, της
Σεραϊνώς. Ο Κουμπής μετά από δεκαπέντε χρόνια γάμου με τη Σεραϊνώ δεν έχει
παιδιά και φλέγεται από επιθυμία να αποκτήσει. Έτσι, σε κάποια ευκαιρία απάγει τη
μικρή γειτόνισσα του, τη Λελούδα, την παντρεύεται κρυφά και αντικανονικά και
αποκτά τέκνα με αυτήν (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1985, 493).
Στο διήγημα μπορεί να διακριθεί μια εναλλαγή μεταξύ του παρόντος κόσμου και
της πραγματικότητας των εσχάτων. Στον πρώτο οι άνθρωποι κινούνται μέσα στις
φυσικές επιθυμίες, ενώ στον δεύτερο οι άνθρωποι συναντώνται ως πρόσωπα μεταξύ
τους. Ο Κουμπής είναι υποταγμένος στον παρόντα κόσμο. Θέλει να αποκτήσει
παιδιά, για να εξασφαλίσει τη βιολογική του συνέχεια πάνω στη γη. Ο Κουμπής έχει
υιοθετήσει θρησκευτικά σχήματα και συμπεριφορές, ωστόσο αυτά δεν αρκούν για να
απαγκιστρωθεί από την πλάνη του. Ο Παπαδιαμάντης φαίνεται να επικρίνει αυτή τη
συμπεριφορά, καθώς, όπως παρατηρεί ο Ν.Β. Τωμαδάκης αναφορικά με τον
συγγραφέα, «Χριστιανός υπάρχει ο κοινωνών και σωζόμενος δια της Εκκλησίας, ουχί
δε ο καθ’ εαυτόν θεατριζόμενος θρησκευτικώς και εκκλησιαστικώς» (ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
2005, 213).
Στον αντίποδα της συμπεριφοράς τού Κουμπή εντοπίζεται ο τρόπος με τον
οποίο η Σεραϊνώ εικονίζει τον εσχατολογικό άνθρωπο. Η στάση που κρατά η ηρωϊδα
απέναντι στα πράγματα δείχνει ότι οι αφετηρίες της είναι καθαρά εσχατολογικές,
γεγονός που παραδέχεται τελικά και ο ίδιος ο Κουμπής. Ο ρόλος του συζύγου
αποτελεί προσωπείο του κόσμου, το οποίο η Σεραϊνώ αντιμετωπίζει με τους όρους
της Βασιλείας του Θεού και όχι με τους όρους του κόσμου και της ιστορίας. Ο τρόπος
που κρίνει η κοινωνία τον Κουμπή δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, γιατί τον κρίνει
για τον τρόπο που φέρεται, για το παρόν του. Η Σεραϊνώ, όμως, τον αντιμετωπίζει ως
αυτό που ο Κουμπής θα είναι στα έσχατα.
Σε όλο το διήγημα διακρίνεται μια λεπτή θεολογική αύρα. Ο Κουμπής
εγκλωβίζεται πίσω από το προσωπείο του. Η Σεραϊνώ, αντίθετα, πίσω από τα
προσωπεία του κόσμου (συγγένεια, κοινωνία) μπορεί να διακρίνει πρόσωπα
χριστόμορφα. Έτσι εξηγείται το ότι η αγάπη της δεν συνδέεται με τη συγγένεια και ο
Κουμπής, που την εξαπατά, δεν γίνεται εχθρός. Για τον ίδιο λόγο και η Λελούδα,
μετά από τον γάμο με τον Κουμπή, δεν είναι αντίζηλή της ούτε και τα παιδιά του
Κουμπή αποτελούν καρπούς της ταπείνωσης της Σεραϊνώς.
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Ενδεικτικό ως προς την πραγμάτευση ενός συναφούς θέματος είναι το διήγημα
«Η θερμοκρασία μιας χαρτοπετσέτας», που συμπεριλαμβάνεται σε μια συλλογή
διηγημάτων του Σωτήρη Δημητρίου και που εκδόθηκε το 2009 με τίτλο Τα ζύγια του
προσώπου. Γενικά, τα διηγήματα της συλλογής περιστρέφονται γύρω από τον άλλο,
τον ξένο, τον περιθωριακό. Στο εν λόγω διήγημα ο αφηγητής προβάλλει την αγάπη
και αφοσίωση της ρωσίδας Νάντιας προς τη γιαγιά που φρόντιζε.
Η Νάντια αποκαλούσε και αντιμετώπιζε τη γριούλα τού διηγήματος ως γιαγιά
της. Σε τούτη τη συμπεριφορά αντανακλάται η υπέρβαση της βιολογικής σχέσης
γιαγιάς-εγγονής από μια ουσιαστική σχέση, η οποία είναι σχέση προσώπων. Στη
σχέση προσώπων που αναπτύσσεται μεταξύ της Νάντιας και της γιαγιάς οι βιολογικοί
δεσμοί σχετικοποιούνται και ο άνθρωπος αναγνωρίζει ως συγγενή τον άνθρωπο δίχως
να σκοντάφτει πάνω στα προσωπεία του κόσμου (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ 1977, 302). Στη σχέση
αυτή η Νάντια αντιμετωπίζει τη γιαγιά ως πρόσωπο και έτσι η έλλειψη βιολογικής
σχέσης δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία ότι η γιαγιά δεν είναι
βιολογική γιαγιά, γιατί είναι άνθρωπος, είναι εικόνα του Χριστού και επομένως η
έλλειψη φυσικής συγγένειας δεν εμποδίζει την ανάπτυξη αγαπητικής σχέσης μεταξύ
της Νάντιας και της γιαγιάς.
Στο κείμενο καταγράφεται και μια ρατσιστική φραστική επίθεση εις βάρος της
Νάντιας από μια άγνωστη κυρία σε ένα σούπερ μάρκετ. Η κυρία αυτή επιτίθεται στη
Νάντια, μόνο και μόνο επειδή είναι Ρωσίδα. Και στη σκηνή αυτή φαίνεται ότι το
προσωπεία

του

κόσμου

(Ελληνίδα/Ρωσίδα)

δημιουργούν

τις

προϋποθέσεις

ρατσιστικής αντιμετώπισης της Νάντιας. Αντίθετα με τη συμπεριφορά αυτή, ο
αφηγητής αλλά και η κόρη της γριούλας δεν κρίνουν με βάση την καταγωγή, αλλά με
βάση τη σχέση αγάπης. Με άλλα λόγια δεν κρίνουν τη Νάντια με βάση το προσωπείο,
αλλά το πρόσωπο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΑΣ

Κωνσταντίνος

2015,

«Χριστιανική

Ορθόδοξη

Ανθρωπολογία:

Η

χριστόμορφη προσωπότητα, οι έμφυλες διαφορετικότητες και η μυστηριολογική
σημαντική τους στον εν Χριστώ άνθρωπο», Θεολογικά Δρώμενα (27
Φεβρουαρίου 2015), Ημερομηνία πρόσβασης [10.6.2016] από τον ιστότοπο
http://blogs.auth.gr/moschosg/2015/02/27/κωνσταντίνος-αγόρας-καθηγητήςεαπ-χρ/.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ. Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αριστοτέλης Τσιάμαλος
Dublin City University
tisigiamaro@windowslive.com

Abstract
The objective of this study is to highlight the Hellenic identity in Odysseus Elytis’
work investigating texts written in an ekphrastic way. The detection of Hellenic
identity is based on Elytis’ verses from The Axion Esti: «Memory of my people they
call you Pindus and call you Athos», causing the worldly and religious tradition
respectively to emerge. Both in his Poetics and Poems, Elytis refers to specific actual
works of art or notional ones, which are defined by “Greekness” and they highlight
the strong interaction of Elytis both with the Greek tradition in general, and with
Greek artists specifically, who had a similar worldview and the Greek culture in the
centre of their life.
Λέξεις-Κλειδιά
Ελύτης, Έκφρασις, Εθνική Ταυτότητα, Έθνος, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη της «ελληνικότητας» στο έργο
του συγκεκριμένου ποιητή, όχι τονίζοντας τα ήδη γνωστά και εν γένει αποσπάσματα
αντιπροσωπευμένα από αυτή την ταυτοτική αυθυπαρξία, αλλά (τονίζοντας) αυτά που
αναδεικνύουν τη συγκεκριμένη οντότητα της «ελληνικότητας» μέσω της εκφραστικής
γραφής. Με άλλα λόγια, θα γίνει η προσπάθεια να υπογραμμιστούν, μέσω της
συγκεκριμένης γραφής, τα στοιχεία εκείνα της (ελληνοχριστιανικής) παραδόσεως,
που σύμφωνα με τον ποιητή αποτελούν αναπόσπαστα μέρη, την άλλη όψη του ίδιου
νομίσματος της δισυπόστατης ελληνικής ταυτότητας και ανιχνεύονται στην κοσμική
και θρησκευτική παράδοση αντίστοιχα. Το σκεπτικό δηλαδή της παρούσας εργασίας
στηρίζεται στους στίχους από τον Ψαλμό Ε΄ του Άξιον Εστί: «Τα θεμέλιά μου στα
βουνά/ και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους/ και πάνω τους η μνήμη καίει
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άκαυτη βάτος./ Μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο και σε λένε Άθω», καθώς τα
χαρακτηριστικά ονόματα των βουνών «Πίνδος» και «Άθως» συνυποδηλώνουν την
κοσμική και θρησκευτική παράδοση αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στην πρώτη
περίπτωση θα μπορούσαν να ενταχθούν εκτός από τους Αγώνες της Ελλάδος στους
πολέμους για ανεξαρτησία (Επανάσταση 1821, Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Γερμανική
Κατοχή,) και Αρχαίες Ελληνικές πηγές, Μύθοι, Σύγχρονες Ελληνικές πηγές
προσδιορισμένες από τη λεγόμενη ελληνικότητα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η
θρησκευτική/πνευματική παράδοση θα μπορούσε να προσδιοριστεί από την εκάστοτε
«χριστιανικότητα» των πηγών –κειμένων, έργων τέχνης–, όπως αυτά της περιόδου
του Βυζαντίου (εξέχον παράδειγμα αυτό του Ρωμανού του Μελωδού), ή και από
μετέπειτα πηγών, έχοντας έντονο το στοιχείο της χριστιανικής παράδοσης, όπως αυτό
εντοπίζεται, λόγου χάριν, σε πίνακες του Θεοφίλου Χατζημιχαήλ ή και σε κείμενα
του Παπαδιαμάντη (όλα τα προαναφερθέντα πάντα ανιχνευμένα στο έργο του Ελύτη).
Ασφαλώς η κατανόηση των εννοιών αλλά και των σχέσεων μεταξύ των, ήτοι, του
Εθνικισμού, Έθνους, Εθνικής Ταυτότητας και Εκφράσεως θα μπορούσε να συμβάλει
στη σκιαγράφηση του Έργου του Ελύτη συνυφασμένου άρρηκτα με την Ελληνική
Ταυτότητα.
Παρά τις πολλές και διαφορετικές αναλύσεις που έχουν προταθεί ο εθνικισμός
αποτελεί για την πλειονότητα των σημαντικότερων μελετητών του ένα νεωτερικό
φαινόμενο1 το οποίο πρωτοεμφανίστηκε ως πολιτικό δόγμα. Ο εθνικισμός γεννήθηκε
στη Δυτική Ευρώπη με τη μορφή μιας θεωρίας, η οποία υποσχόταν ένα νέο είδος
πολιτικής νομιμότητας, κάπου κοντά στο β΄ μισό του 18ου αιώνα, ως απότοκο των
μεγάλων πολιτικών επαναστάσεων της εποχής, ιδίως της Γαλλικής. Ο Διαφωτισμός
και η Γαλλική Επανάσταση κατέστρεψαν τη νομιμότητα της ελέω Θεού μοναρχίας,
επιτρέποντας την ανάδυση μιας νέας πολιτικής αρχής, η οποία θα προσέδιδε στους
ανθρώπους αυτονομία, ενότητα, και ταυτότητα, στοιχεία, όχι πια στηριζόμενα στη
βάση της πίστης σε ένα πεφωτισμένο μονάρχη αλλά σε ένα κυρίαρχο έθνος
(ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 2006, 38).
Εν σχέσει τώρα με τον όρο έθνος, οι σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις,
έχοντας τοποθετήσει οριστικά στο περιθώριο τη ρομαντική αντίληψη του
1

Η έννοια της νεωτερικότητας προσδιορίζει το σύνολο των επιτεύξεων της δυτικοευρωπαϊκής
κοινωνίας, οι οποίες άρχισαν να διαμορφώνονται γύρω στο 16ο αιώνα, ανοίγοντας μια εντελώς νέα
σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η βιομηχανική επανάσταση, ο
συνταγματικός περιορισμός της πολιτικής εξουσίας, η γιγάντωση της γραφειοκρατίας, η ανάπτυξη των
αστικών κέντρων, η μαζική εκπαίδευση κ.ά. (SMITH 1998· ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 2006).
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προηγούμενου αιώνα και υπερβαίνοντας το πλαίσιο του πολιτισμικού και
βουλησιαρχικού ορισμού, αντικρίζουν την έννοια του έθνους δίνοντας έμφαση στην
ιστορικότητά της (ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ 2006, 41). Ο Benedict Anderson, υιοθετώντας την
άποψη πως η ιδιότητα τού να ανήκει κανείς σε ένα έθνος συγκροτείται πολιτισμικά
ως το αυθόρμητο απόσταγμα μιας συνάντησης διαφορετικών ιστορικών δυνάμεων,
προτείνει τον εξής ορισμό: «Το έθνος αποτελεί μια ανθρώπινη κοινότητα που
φαντάζεται τον εαυτό της ως πολιτική κοινότητα, εγγενώς οριοθετημένη και
ταυτοχρόνως κυρίαρχη» (ANDERSON 1997, 26). Ο Anthony Smith με τη σειρά του
αναφέρει πως: «Το έθνος μπορεί να οριστεί ως ένας επώνυμος ανθρώπινος
πληθυσμός, ο οποίος μοιράζεται μια εδαφική περιοχή, κοινούς μύθους και ιστορικές
μνήμες, μια μαζική κοινή κουλτούρα, κοινή οικονομία, κοινά πολιτικά δικαιώματα,
καθώς και υποχρεώσεις για όλα τα μέλη του» (SMITH 1991, 14).
Η εθνική ταυτότητα, εν συνεχεία χαρακτηρίζεται από μια έντονη ιδιαιτερότητα:
«Η ιδιαιτερότητα αυτή έγκειται στο ότι η συλλογική και ταυτοχρόνως ατομική αυτή
ταυτότητα… είναι μια υπέρτερη ταυτότητα που ενορχηστρώνει, ενσωματώνει,
οργανώνει, ανασυνθέτει, διευθετεί και ιεραρχεί όλες τις άλλες κοινωνικές και
ατομικές ταυτίσεις. Αυτό παραδειγματικά σημαίνει πως πριν από σοσιαλιστής, πριν
από δεξιός, πριν από κουμουνιστής, πριν από πατέρας κτλ, πριν απ’ όλα είμαι
Έλληνας, Γάλλος, Αμερικανός ή Άγγλος και ούτω καθεξής» (ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ 1994, 8182).
Αναμφίβολα, η Λογοτεχνία συνδέθηκε με τον εθνικισμό και τη δημιουργία των
εθνών-κρατών, τις εθνικές ταυτότητες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την
καθιέρωση της «Εθνικής Λογοτεχνίας» την ίδια σχεδόν περίοδο που οι έννοιες
ξεχωριστά έθνος και λογοτεχνία αναδύθηκαν και απέκτησαν τις σύγχρονες σημασίες
τους (TZIOVAS 1986, 18-23). Η Λογοτεχνία αποτελεί το ημερολόγιο του έθνους,
καθώς αφηγείται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και η εθνική γλώσσα δύναται
να αποδείξει τη διαχρονικότητα της ύπαρξης του έθνους μέσω των γραπτών
μνημείων. Συνεπώς, η Έκφρασις ως αναπόσπαστο μέρος της Λογοτεχνίας μπορεί να
συνδεθεί ευλόγως με το έθνος, την εθνική ταυτότητα και τη διαμόρφωση αυτών μέσω
της ιδίας.
Η γέννηση της Εκφράσεως αλλά και η πορεία της μέσα στους αιώνες
καταμαρτυρεί την άμεση σύνδεσή της με την ιδεολογία, την πολιτική, καθώς επίσης
και την εθνική ταυτότητα. Τα κείμενα κάθε περιόδου, τα οποία περιλαμβάνουν
Εκφράσεις, αντικατοπτρίζουν, και σε πολλές περιπτώσεις προσδιορίζουν, τις
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αισθητικές και ιδεολογικές συγκρούσεις των εποχών τους. Επίσης, η περιγραφή των
έργων τέχνης, εν γένει, σε πολλά κείμενα, δεν είναι απλώς η αναπαράσταση των
εικαστικών/οπτικών τεχνών, αλλά κυρίως ένα σχόλιο για τη σχέση μεταξύ ποίησης
και ζωγραφικής. Η εξέλιξη του τόπου της Εκφράσεως εξαρτάται όχι μόνο από τη
σχέση του ποιητή με την παράδοση αλλά επίσης και από την ιδεολογία, τουτέστιν τη
σχέση του ποιητή με τις πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές του ανησυχίες, τη
σχέση του με τους πάτρωνες και τους κυβερνήτες, το στάτους του στο δικαστήριο,
στην κοινωνία και το πνευματικό περιβάλλον της εποχής του (MITSI 1991, 5). Πιο
συγκεκριμένα, η Έκφρασις, ούσα στο πεδίο της ρητορικής ακόμη, αρχεγονικώς,
συνδέθηκε με την πολιτική, καθώς σε πολιτικές και δικανικές συγκεντρώσεις, οι
ρήτορες προσπαθούσαν να πείσουν το ακροατήριο μέσω απεικονιστικών μορφών,
πράγμα το οποίο ονομάστηκε ενάργεια. Η ενάργεια συμπεριλαμβάνει επίσης την
Έκφραση ως μορφή της ζωντανής ανάμνησης. Η Έκφρασις προσδιορίσθηκε εν σχέσει
με την επίδραση στο κοινό, σύμφωνα με τον Θέωνα, ως «εξηγητικός λόγος ο οποίος
φέρνει το αντικείμενο/θέμα ζωντανά μπροστά στα μάτια μας» (EIDT 2008, 11). Όταν
οι ρήτορες επινόησαν τον όρο Έκφρασις, προσδιόρισαν την Ενάργεια ως την ιδιότητα
της εικονογραφικής περιγραφής. Ωστόσο, μερικές φορές οι δύο προαναφερθέντες
όροι χρησιμοποιήθηκαν ο ένας αντί του άλλου και αντίθετα (HAGSTRUM 1986, 1113). Η Έκφρασις, ως όρος της λογοτεχνικής κριτικής αναδύθηκε στο «De Imitatione»
του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως και στο «Ars Rhetorica». Έγινε συνήθης όρος της
ρητορικής τεχνικής τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. μέσω των Προγυμνασμάτων, και την ίδια
περίοδο η Έκφραση χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος σ’ ένα έργο του Καλλίστρατου, στο
οποίο υπάρχουν περιγραφές αγαλμάτων, ακολουθώντας το παράδειγμα των
περιγραφών του Φιλόστρατου (Εικόνες). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δευτέρου
αιώνα μ.Χ., η Έκφραση αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος σε μυθιστορήματα, ιστορία,
έπος, λυρική ποίηση, επιγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, Εκφράσεις αποτελούσαν
βασικά στοιχεία σε βιογραφίες του Πλουτάρχου και του Varro, σε περιηγητικά
κείμενα του Παυσανία, σε ρομαντικά μυθιστορήματα του Λόγγου και του Αχιλλέα
Τάτιου, στις σάτιρες του Λουκιανού, και σε ποιήματα του Καλλίμαχου, του
Θεόκριτου, του Βιργιλίου, του Προπέρτιου, του Πετρόνιου και Οβίδιου.
Εκτός από το πολιτικό φόντο της Έκφρασης στην ρητορική, υπάρχει και μια
άλλη πολιτική διάσταση αυτής, η οποία έχει να κάνει με την ερμηνεία, καθώς πολλές
Εκφράσεις έχουν διαβαστεί πολλάκις ως αλληγορίες. Τα πιο χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι αυτά της Ασπίδας του Αχιλλέα στην Ιλιάδα του Ομήρου, του
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Πίνακα του Κέβητος, της Αινειάδας του Βιργιλίου. Η περιγραφή της Ασπίδας του
Αινεία στο τελευταίο έργο ερμηνεύτηκε ως πολιτική αλληγορία, επί παραδείγματι
(LESSING 1970, 69).
Έτσι, για τους Έλληνες η Έκφρασις δήλωνε το οπτικό ερέθισμα στο μυαλό του
«ματιού» του ακροατή, ενώ σήμερα η Έκφραση μέσα σε ένα ποίημα, για παράδειγμα,
είναι η προσπάθεια να μεταφερθεί ένα πραγματικό ή φανταστικό έργο τέχνης με
λέξεις. Συνεπώς, η Έκφρασις προσδιορίζεται εν γένει ως «the verbal representation of
a visual representation», ήτοι, η λεκτική αναπαράσταση μιας οπτικής/εικαστικής
αναπαράστασης (HEFFERNAN 1993, 3· EIDT 2008, 12-13). Αυτή του 20ού αιώνα η
χρήση επινοήθηκε από τον Leo Spitzer το 1955 σε μια ανάλυσή του για την «Ode on
Grecian Urn» του Keats (SPITZER 1955, 207). Στις μέρες μας, πέρα από τη λεκτική
ομιλία, μέσω της οποίας εκφράζεται με λέξεις μια εικόνα, η Έκφραση έχει
συσχετιστεί και με την ψηφιακή πια περιοχή, και ειδικά με την Φιλμογραφία. Αυτό
συνέβη παρά τις του παρελθόντος επικρίσεις εν σχέσει με την κριτική ότι οι ταινίες
ήταν ανίκανες να προσεγγίσουν κριτικώ τω τρόπω έργα τέχνης και αφού άρθηκε ο
ανταγωνισμός μεταξύ ποίησης και ζωγραφικής (EIDT 2008, 9).2
Η παρούσα εισήγηση θα βασιστεί σε εκφραστικά κείμενα της Ποιητικής και
ποιήματα του Ελύτη, που όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εθνική ταυτότητα.
Σε αυτή την περίπτωση η Έκφρασις εξυπηρετεί τον ποιητή και ενισχύει την οντότητα
της ελληνικής ταυτότητας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μέσα στο έργο
του Ελύτη. Με άλλα λόγια η Έκφρασις συμβάλλει στην αναθέρμανση της μνήμης και
στη συνειδητοποίηση πως ο ελληνικός λαός πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του, εκεί
όπου ο Έλληνας ταυτίζεται με το Χριστιανό (ΕΛΥΤΗΣ 1992, 93). Πρέπει να σημειωθεί
πως ο Ελύτης δε θα ήταν ορθό να ενταχθεί στο εθνικιστικό πλαίσιο του 20ού αιώνα.
Πράγματι, ο εθνικισμός απέκτησε τότε αρνητικό πρόσημο μετά την ανάδυση
φασιστικών και ναζιστικών κομμάτων που οδήγησαν στις αιματοχυσίες του Πρώτου
και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μ’ αυτό το διαχωρισμό λοιπόν, ο Ελύτης αλλά
και η Γενιά του ’30 δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εθνικιστική, αλλά κυρίως
ευρωπαϊκή έχοντας την Ελλάδα ως επίκεντρο. Χαρακτηριστική είναι η εμφατικώς
υπογραμμισμένη άποψη του Ελύτη ότι «το να συλλογιέται κανείς ελληνικά σημαίνει
2

Για παράδειγμα, μέσα στους αιώνες κάποιοι λόγιοι έδωσαν έμφαση στην ανωτερότητα της μιας
έναντι της άλλης και το αντίθετο, όπως ο Πλάτων (ανωτερότητα των λέξεων έναντι της εικόνας), ο
Αυγουστίνος, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Lessing σύμφωνα με όρους του Mitchell, ήτοι, εκφραστικός
φόβος (αντίσταση στην έκφραση/ επιθυμία να διατηρηθεί τη καθαρότητα των διαφορετικών μορφών
έκφρασης).
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πως συλλογιέται οικουμενικά».3 Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία κι εργαλεία έχουν
αντληθεί από το Writing and filming the painting της Laura M. Eidt, αλλά, κι από το
άρθρο του Peter Barry με τίτλο «Contemporary Poetry and Ekphrasis». Ο τελευταίος,
βασίστηκε στις θεμελιώδεις υποδιαιρέσεις της Εκφράσεως του John Hollander σε
«Έκφραση επί πραγματικού έργου» («actual Ekphrasis»), στην οποία ένα αληθινό
έργο τέχνης περιγράφεται ή παρουσιάζεται, και σε «Έκφραση οιονεί έργου»
(«notional Ekphrasis»), στην οποία το “αντικείμενο” «είναι καθαρά ένας φανταστικός
πίνακας ή γλυπτό που τίθεται ως ύπαρξη λόγω της ποιητικής γλώσσης». Ο Barry
προτείνει

μια

περαιτέρω

διάκριση

της

Εκφράσεως

στις

προαναφερθείσες

υποδιαιρέσεις, ήτοι, για την «Έκφραση επί πραγματικού έργου» προτείνει την ύπαρξη
της «κλειστής» («closed») και «ανοιχτής» («open») παραλλαγής, ενώ για την
«Έκφραση οιονεί έργου» τη «μυθοπλαστική («fictional») και «αληθοφανή»
(«conceptual») παραλλαγή. Εκτός από αυτές τις διακρίσεις του Barry, στην παρούσα
ανακοίνωση θα χρησιμοποιηθούν και οι κατηγορίες της Eidt «Προσδιοριστική»
(«Attributive»), «Απεικονιστική» («Depictive»), «Ερμηνευτική» («Interpreted») και
«Δραματοποιημένη» («Dramatic») Έκφραση σε περιπτώσεις πραγματικών έργων
τέχνης.
Η ύπαρξη της ελληνικής ταυτότητας, η δισυπόστατη κοσμική και θρησκευτική,
είναι αρκετά γνωστή μέσα στο έργο του Ελύτη, τόσο στην ποίηση όσο και στην
Ποιητική του,4 αλλά συνυφασμένη με την εκφραστική γραφή θα εξεταστεί
ακολούθως. Πρώτο παράδειγμα χαρακτηριστικό Εκφράσεως στην Ποιητική του
Ελύτη είναι αυτό των πινάκων ζωγραφικής του Θεοφίλου Χατζημιχαήλ. Ο Θεόφιλος
(1870-1934), γεννημένος στη Λέσβο, αποτύπωσε στους πίνακες σκηνές αντλημένες
από την Ελληνική Ιστορία, τον Ερωτόκριτο, τη ζωή λαϊκών ηρώων· επίσης
ζωγράφισε τοπία, καθημερινές στιγμές ζωής, πορτρέτα και ούτω καθεξής. Η
ζωγραφική του μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την ουσιαστική σχέση του με τη
Βυζαντινή τέχνη (ο παππούς του ήταν αγιογράφος), καθώς επίσης και με τη λαϊκή
παράδοση που αναπτύχθηκε κατά τον Οθωμανικό ζυγό. Οι θεματικές ενότητες του
3

Στα Ανοιχτά Χαρτιά ο Ελύτης απαντά στις κατηγορίες περί εθνικισμού, τονίζοντας: «Ποτέ δεν
σκέφθηκα τον εαυτό μου ως εθνικιστή, καθώς δεν πιστεύω πως οι εθνικιστές είναι οι μόνοι που
αγαπάνε την Ελλάδα, όπως επίσης ποτέ δεν πίστεψα ότι η Αριστερά είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη να
επικαλείται και να διεκδικεί την κοινωνική δικαιοσύνη» (ΕΛΥΤΗΣ 1987, 25-26). Επίσης, σε άλλο
σημείο απαντά ειρωνικώς σε κριτικές ίδιου μήκους κύματος: «Αν μιλάς για την Ελλάδα, είσαι
επαρχιώτης χωρίς οικουμενικό πνεύμα. Αν ενδιαφέρεσαι για τη γλώσσα σου, είσαι οπισθοδρομικός και
έξω από τους ρυθμούς της εποχής» (ΕΛΥΤΗΣ 1987, 5-6).
4
Για λεπτομέρειες βλ. «Introduction to Hellenic identity through historical memory in Od. Elytis’
Poetics and poetic language» στον τόμο TSIAMALOS 2015, 18-28.
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Θεοφίλου μπορούν να ορισθούν: Αρχαιότητα, Ερωτόκριτος, Επανάσταση του 1821
(MΑΚΡΗΣ - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 2006, 7, 21-22).
Ο Ελύτης αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο Θεόφιλο με τίτλο «Ο
Ζωγράφος Θεόφιλος» στα Ανοιχτά Χαρτιά, σε έκταση σαράντα σελίδων (191-231).
Προτού όμως αναπτύξει την critique poetique πάνω στον ζωγράφο, στις έξι πρώτες
σελίδες αυτού του κεφαλαίου γράφει με εκφραστικό τρόπο για την εικόνα και την
αίσθηση που έχει ο ίδιος ο ποιητής για τη Λέσβο, εκμεταλλευόμενος τρεις πίνακες
του Θεοφίλου με παρόμοιο θέμα («συνδυαστική»/«Combinatory Ekphrasis»). Η
ποιητική πρόζα ενταγμένη στο όλο κείμενο για το Θεόφιλο τιτλοφορείται «Η Άλλη
Λέσβος» και ο Ελύτης παρουσιάζει το νησί ωσάν να ήταν διαφορετικό μέρος απ’ τα
ήδη γνωστά του κόσμου, ένα φανταστικό και μαγικό νησί, όπου κανένας νόμος της
φύσης δεν ακολουθείται (ΕΛΥΤΗΣ 1987, 191-192). Εν συνεχεία, ο Ελύτης αρχίζει να
περιγράφει έναν συγκεκριμένο πίνακα του Θεοφίλου για να ενισχύσει τη λυρική
περιγραφή της Λέσβου. Ο πίνακας λέγεται «Οδός Μυτιλήνης επί Τουρκοκρατίας το
1888». Το πρώτο εκφραστικό απόσπασμα είναι το ακόλουθο:
«Γι’ αυτό ίσως τα μάτια των παρθένων, όταν ξανανοίξουν, ο κόσμος είναι σα ν’
αναδύεται διαφορετικός, καινούριος. Σα να παίρνει μυστικές οδηγίες από τα
όνειρά τους ή να μην είναι παρά ένα είδωλο στο καθρέφτη που ο ήλιος αγαπά να
παίζει αντίκρυ στην ψυχή τους. Κι οι ψαράδες, καθώς γυρνάν το δειλινό από τα
νερά της Ανατολής, γερμένοι με το ‘να τους πλευρό στην πλώρη του
μπενζινοκάικου, που σκαμπανεβάζει, παραξενεύονται καμιά φορά που τους
φαίνεται ότι τα σπίτια φύγαν από τη θέση τους ή ότι ο τεράστιος τρούλος του Άι
Θεράποντα, κολπωμένος από τον αέρα, υψώνεται αναπάντεχα τραβώντας μαζί
του ολάκερη την πολιτεία στα μεσούρανα».
(ΕΛΥΤΗΣ 1987, 192)
Η αναπαράσταση του πίνακα είναι τόσο αληθοφανής που η απεικόνιση ταυτίζεται με
τη γενική αίσθηση του Ελύτη για το πραγματικό τοπίο της Λέσβου. Ως εκ τούτου, το
ανωτέρω παράδειγμα αντιπροσωπεύει μία «Έκφραση επί πραγματικού έργου»,
«ανοιχτής» παραλλαγής και το αντικείμενό της παρουσιάζεται με παράλειψη
ονόματος του πίνακα δηλαδή «απλαισίωτη» και έτσι θα μπορούσε ευλόγως να
θεωρηθεί απλώς ως μια περιγραφή πραγματικής σκηνής, παρά μια περιγραφή
συγκεκριμένου πίνακα. Συνεπώς, παρατηρείται υψηλός βαθμός ενάργειας (BARRY
2002, 155-156). Όλα τα βασικά και χαρακτηριστικά στοιχεία του υπό εξέταση πίνακα
έχουν αναφερθεί στην εκφραστική (ekphrastic) παράγραφο από τον Ελύτη, ήτοι, «τα
μάτια των παρθένων, όταν ξανανοίξουν» (στον πίνακα μια νέα γυναίκα κοιμάται και
πιθανώς ονειρεύεται, καθώς ο Ελύτης ερμηνεύει και συνδέει το όνειρο με την
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μυστηριακή οντότητα του τοπίου), «οι ψαράδες» (ένα καΐκι, βάρκα έχει ζωγραφιστεί
να επιστρέφει στη Λέσβο), «ο τεράστιος τρούλος του Άι Θεράποντα» (μια εκκλησία
υπάρχει στην άκρη της πολιτείας στον πίνακα).
Ακόμη, σύμφωνα με το μοντέλο της Laura Sager Eidt, η Έκφραση του πίνακα
του Θεοφίλου από τον Ελύτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Απεικονιστική»
Έκφραση, αφού αυτή είναι κοντά στον ορισμό της εκφράσεως ως «λεκτική
αναπαράσταση μιας εικαστικής αναπαράστασης», αλλά πέραν του επιφανειακού
αυτού εντοπισμού, καταλληλότερη κατηγορία για τη συγκεκριμένη Έκφραση, πάλι
από το μοντέλο της Eidt, καθίσταται η «Ερμηνευτική» Έκφραση, καθώς ναι μεν
υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες του πίνακα στο κείμενο (όπως άλλωστε και στην
κατηγορία της «Απεικονιστικής» Εκφράσεως) αλλά υπάρχει δε και μια επιπρόσθετη
σημασία/βαθύτερο νόημα αυτού. Με άλλα λόγια, η εικόνα λειτουργεί ως εφαλτήριο
για θεωρήσεις που προχωρούν πέρα από το απεικονιζόμενο θέμα και πράγματι αυτό
συμβαίνει, αφού το ανωτέρω απόσπασμα της Εκφράσεως είναι μέρος της σύνθετης
και συνδυαστικής Εκφράσεως «Η Άλλη Λέσβος» που συμβάλλει στην ανάδειξη της
ελληνικής ταυτότητας μέσω της παράδοσης.
Η ακόλουθη παράγραφος της προαναφερθείσας Εκφράσεως θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως η πιο δημιουργική περίπτωση εκφραστικής γραφής βασισμένη πάλι στο
«Οδός Μυτιλήνης επί Τουρκοκρατίας το 1888». Πράγματι, ο ποιητής εξηγεί τι
χρειάζεται να συμβεί για να θεαθεί το μυστηριακό τοπίο, συμπεριλαμβανομένης και
της άρσης της πολιτείας στα μεσούρανα, που δεν είναι άλλο από την αγνή ψυχή των
ανθρώπων. Ο Ελύτης, περιγράφοντας ιερές τελετουργίες από την αρχαιότητα έως τη
σύγχρονη χριστιανική ζωή, προσδίδει την απαιτούμενη ιερότητα στο τοπίο της
Λέσβου. Παράλληλα, συνεχίζει με μια άλλη μικρής εκτάσεως Έκφραση που θα
μπορούσε να είναι του πίνακα του Θεοφίλου «Εισόδημα στο Μόλυβο», καθώς ο
συγγραφέας αναφέρει τις βασικές λεπτομέρειες και την ατμόσφαιρα εξοχής που
παρατηρούνται στον πίνακα (βλ. ελαιώνες, μουλάρια, σκληρά εργαζόμενοι
άνθρωποι). Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε την περίπτωση αυτό το
μικρό απόσπασμα να είναι «Δραματοποιημένη» Έκφραση του πίνακα «Οδός
Μυτιλήνης επί Τουρκοκρατίας το 1888».
Όπως και να συμβαίνει, η πιο ενδιαφέρουσα μορφή Eκφράσεως μέσα στην
«Συνδυαστική» Έκφραση της «Άλλης Λέσβου» είναι αυτή του πίνακα «Ο κόλπος της
Γέρας». Αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Έκφρασις επί πραγματικού έργου»
και «κλειστής» παραλλαγής, καθώς ο συγγραφέας καθιστά σαφές πως δε μιλά για ένα
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πραγματικό και βιωμένο γεγονός, αλλά για αυτό που είδε στο έργο «Ο κόλπος της
Γέρας», μια φράση που κλειδώνει/κλείνει (συνεπώς closed) την ύπαρξη Εκφράσεως
στο συγκεκριμένο απόσπασμα:
«Αλλά εκεί που, πραγματικά, τα δεσμά του χρόνου λύνονται κι η ίδια η
βαρύτητα της γης αισθάνεσαι ν’ αντισταθμίζεται σαν από ισχυρή ουράνια έλξη,
έτσι που όλα τα πράγματα ν’ αποχτούν μιαν απίστευτη αλαφράδα και μια
επιμηκυντική κατά τα ύψη παραμόρφωση, σαν άλλα νυχτερινά πλάσματα του
Θεοτοκόπουλου, είναι, χωρίς αμφιβολία, στον κόλπο της Γέρας. Ο πλατύς
μαλακός δρόμος από κοκκινόχωμα που σε πάει «απ’ τσ’ γυρ’», όπως λένε οι
ντόπιοι , στα πέντε ονομαστά χωριά του αποτελεί ένα είδος προτελευταίο
σκαλοπάτι στους απέραντους κλιμακωτούς ελαιώνες που ζώνουν απ’ όλες τις
πλευρές και πλαισιώνουν το αναστραμμένο, το γιγαντιαίο, το ψιλοδουλεμένο
στο ασήμι, το θριαμβευτικό κάτοπτρο της στρογγυλής αυτής θαλάσσης.[…] Αν
τύχει να ‘ρχονται απ’ αντίκρυ σου ξώμαχοι με τα ζώα τους, με τι κομπανίες
τους, είναι σε άλλες εποχές πια που, χωρίς να το θέλεις, βρίσκεσαι.[…] Και μήτε
πια που σκέφτεσαι να πεις μια καλησπέρα. Δεν ξέρεις αν υπάρχεις για τους
άλλους, αν σε βλέπουν καν, αν ακούνε καθόλου τη φωνή σου. Κι ύστερα είναι
που τα λόγια σου πια δεν ορίζεις. Κι αν κάνεις ότι ανοίγεις το στόμα σου νιώθεις
ότι θα βγούνε κάτι παλιά αιολικά, όλο άλφα και νυ, κάτι ταν απάλαν Σελάνανταν Μυτιλάναν, και τότε, αλήθεια, είναι φόβος όλα τα κατασιγασμένα στοιχεία
του νησιού, οι ρυτιδιασμένοι κορμοί των δέντρων, οι πέτρες της ξερολιθιάς, τα
αρχέγονα λιοτριβειά, τα μαγκάνια, να σκιρτήσουν ακούγοντας το αληθινό τους
όνομα, ν’ αναγνωρίσουν τη μαγική φωνή και να αναποδογυρίσουν, θέλω να πω,
να φέρουν κυριολεκτικά μέσα-έξω το Χρόνο. Που το απίθανο θα γινότανε
πιθανό».
(ΕΛΥΤΗΣ 1987, 195-196)
Στο ανωτέρω απόσπασμα, ο Ελύτης αναπαριστά αναλυτικώς το απεικονιζόμενο
τοπίο του πίνακα «Ο κόλπος της Γέρας», αναδεικνύοντας την διαλογική σχέση
μεταξύ θάλασσας και ουρανού, καθώς το ένα είναι κάτοπτρο του άλλου, όπως
φαίνεται και στον πίνακα εν σχέσει με τα χρώματα και τις ανάλογες αποχρώσεις των.
Έτσι, δίνεται η εντύπωση ενός υπερβατικού τοπίου που δεν ακολουθεί τους νόμους
της φύσης και της βαρύτητας, όπως άλλωστε σημειώθηκε και προηγουμένως για τη
Λέσβο στην αρχή της ποιητικής πρόζας. Με την αναφορά και την περιγραφή ενός
τοπίου με επιμηκυντική παραμόρφωση και «κλιμακωτούς ελαιώνες, μαλακό δρόμο»
και τα «ζώα των συμμάχων» η Έκφρασις θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί
«Απεικονιστική» του πίνακα «Ο κόλπος της Γέρας», καθώς αυτός συζητείται,
περιγράφεται και αντανακλάται εκτενώς στο συγκεκριμένο, αλλά εν συνεχεία
μετατρέπεται σε «Δραματοποιημένη» Έκφραση. Πράγματι, η εικόνα δραματοποιείται
σε βαθμό που παίρνει ζωή και προχωράει από το περιοριστικό πλαίσιο του πίνακα
(υψηλός βαθμός ενάργειας). Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο αλλάζει το πραγματικό
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έργο τέχνης και δημιουργεί πάνω σε αυτό, αφού ο Ελύτης, εκφράζοντας τα
αισθήματά του μέσω των αισθήσεων, φαντάζεται την άφιξη των συμμάχων και των
γυναικών με τα ζώα τους (ενώ στον πίνακα αναπαρίσταται μόνο ένας άνδρας να
ιππεύει άλογο), τα οποία έχουν κι αυτά υπερφυσικές ιδιότητες (δυο φορές πιο ψηλά
τα άλογα, αθόρυβα, οσμίζονται το όνειρο). Στο ίδιο πλαίσιο δραματοποίησης έχουμε
και το πλαστό πρόσωπο του παρόντος (πιθανώς το αφηγηματικό υποκείμενο) που
δύναται να ακούει τη διάλεκτο ανθρώπων του παρελθόντος αλλά και τη φύση που
συμμετέχει ενεργά σ’ αυτό το αναποδογύρισμα του Χρόνου («όλα τα κατασιγασμένα
στοιχεία του νησιού, οι ρυτιδιασμένοι κορμοί των δέντρων, οι πέτρες της ξερολιθιάς,
τα αρχέγονα λιοτριβειά, τα μαγκάνια, να σκιρτήσουν ακούγοντας το αληθινό τους
όνομα»).
Η παραπάνω Έκφραση, με την οποία ολοκληρώνεται η «Συνδυαστική» Έκφραση
της «Άλλης Λέσβου» (ΕΛΥΤΗΣ 1987, 191-196), συνοψίζει το περιεχόμενο και τον
στόχο της παρούσης εργασίας. Απ’ τη μία πλευρά έχουμε σαφώς τη λεκτική
αναπαράσταση έργων τέχνης του Θεοφίλου («Απεικονιστική», «Ερμηνευτική» και
«Δραματοποιημένη» και απ’ την άλλη την ελληνική ταυτότητα μέσα στο έργο του
Ελύτη. Η επιλογή του τελευταίου κάθε άλλο παρά τυχαία δεν είναι για να ενισχύσει
τη λεγόμενη Ελληνικότητα στο έργο του, καθώς και οι δύο είχαν μια σειρά από κοινά
σημεία: Βασίζονταν στις αισθήσεις για την καλλιτεχνική έκφραση, στο όνειρο και
στη σύγκλισή του με την πραγματικότητα, στο φως της Ελλάδος και της Λέσβου,
όπως και στη συμμετοχή της φύσης μέσα στο έργο τους.5 Επιπλέον, ο Ελύτης
σημειώνει πως ο Θεόφιλος αντιπροσωπεύει ολόκληρη την Ελληνική παράδοση και
συμβολικά αυτό αποδεικνύεται από το πάθος και την εμμονή του ζωγράφου να
φοράει την παραδοσιακή στολή καθημερινώς, ενώ οι υπόλοιποι τον περιγελούσαν,
γεγονός το οποίο συνυποδηλώνει την απόλυτη παρουσία του παρελθόντος, της
παράδοσης στο ζωντανό παρόν της περιόδου του ζωγράφου. Ακόμη, ο Ελύτης
υπογραμμίζει πως ο Θεόφιλος βρίσκεται κοντά στην Βυζαντινή αντίληψη εκφράζει
δυο χαρακτηριστικά του Βυζαντίου: το αισθητικό και το ψυχολογικό πνεύμα.
Δεδομένων των ανιχνευμένων στοιχείων, ο Ελύτης καταλήγει πως ο Θεόφιλος
αντιπροσωπεύει ολόκληρο το έθνος και πως το έργο του αποτελεί τις ανόθευτες
εικονογραφίες του Μοντέρνου Ελληνισμού (ΕΛΥΤΗΣ 1987, 209-210, 214-215).

5

Για λεπτομέρειες βλ. ΕΛΥΤΗΣ 1987, 197-198 και 200-201.
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Συνεπώς, καθίσταται κατανοητό πως η «Συνδυαστική» Έκφρασις, «Η Άλλη
Λέσβος» είναι εμποτισμένη με στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας: Ο Θεόφιλος
ζωγραφίζει την κοσμική παράδοση, την επηρεασμένη από τη Βυζαντινή, η οποία
κοσμική παράδοση στο εκφραστικό κείμενο συναντάται στη μορφή της Σαπφώς και
της Αιολικής διαλέκτου, που μιλιέται από τα χείλη των μεταφυσικών κατοίκων της
Λέσβου (βλ. «Ο κόλπος της Γέρας»), αλλά και την θρησκευτική παράδοση (βλ.
χαρακτηριστικά τον «τεράστιο τρούλο του Άι Θεράποντα, που κολπωμένος από τον
αέρα, υψώνεται αναπάντεχα τραβώντας μαζί του ολάκερη την πολιτεία στα
μεσούρανα»).
Το επόμενο παράδειγμα Εκφράσεως είναι συνδεδεμένο με μια ολόκληρη
ποιητική συλλογή, Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά. Αυτή η συλλογή,
ως Όλον, θα μπορούσε να αποτελέσει την ιδιοσυγκρασιακή περίπτωση της
πλασματικής/εννοιολογικής Εκφράσεως

του

ποιητή

για

την

υπερρεαλιστική

εικόνα/πίνακα που έχει ο ίδιος για την Ελλάδα. Τα ακόλουθα επιχειρήματα
παρατίθενται προς ενίσχυση αυτής της υπόθεσης: Αρχικά, ο Ελύτης σε συνέντευξή
του έχει υπογραμμίσει: «Το Φωτόδεντρο είναι πραγματικό κατόρθωμα. Είναι ένα
ποίημα με μεγαλύτερη αυστηρότητα στη δομή σε σύγκριση με το Άξιον Εστί.
Αποτελείται από απλά ποιήματα, αλλά απατηλά απλά ποιήματα. Είναι τα πιο
δύσκολα που έχω γράψει και εκφράζουν την ποιητική μου αντίληψη για την
πεμπτουσία

του

ελληνικού

χώρου»

(ΣΠΙΠΙΑΔΗ

1979).

Επιπροσθέτως,

η

Λαμπαδαρίδου-Πόθου στο βιβλίο της Οδυσσέας Ελύτης: Ένα όραμα του Κόσμου,
υποστηρίζει ότι κάθε ποίημα της συγκεκριμένης συλλογής έχει γραφεί στο πλαίσιο
του ιδίου οράματος και όλα μαζί καθιστούν ένα ενιαίο corpus (ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥΠΟΘΟΥ 1994, 125). Τέλος, το σημαντικότερο επιχείρημα αναδύεται από ένα στίχο του
τελευταίου ποιήματος της συλλογής, ο οποίος συγκεφαλαιώνει το όραμα του ποιητή:
«Κι η πατρίδα μια τοιχογραφία μ’ επιστρώσεις διαδοχικές» (ΕΛΥΤΗΣ 1971, 64). Ως εκ
τούτου, τα εκφραστικά ποιήματα της ποιητικής αυτής συλλογής θα μπορούσαν να
είναι οι «διαδοχικές επιστρώσεις της τοιχογραφίας της πεμπτουσίας του ελληνικού
χώρου». Παρ’ όλα αυτά, τα όρια της ανακοίνωσης αυτής δεν επιτρέπουν την
αναλυτική εξέταση αυτών των ποιημάτων παρά μόνο τη σύντομη αναφορά σε δυο
από τα πιο χαρακτηριστικά.6
6

Για τα υπόλοιπα ποιήματα ως μέρος αυτού του πλασματικού πίνακα βλ. «And the homeland a wall
painting with successive layers: The role of Ekphrasis in Hellenic Identity’s configuration in Elytis’
Poetics and poetic language» στον τόμο TSIAMALOS 2015, 29-43.
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Αρχικά, το ένα ποίημα ονομάζεται «Η Τοιχογραφία», το οποίο ολοφάνερα
αναπαριστά την πολιτισμική παράδοση της Ελλάδος ούσης άρρηκτα συνδεδεμένης με
τη φύση της, άλλως την «πεμπτουσία του ελληνικού χώρου». Η σύνθεση αυτής της
τοιχογραφίας βασίζεται στις διαδοχικές επιστρώσεις7 των συναισθημάτων, του
ιστορικού αποτυπώματος, της συλλογικής αλλά και προσωπικής μνήμης:
«Έχοντας ερωτευθεί και κατοικήσει αιώνες μεσ’ στη/ θάλασσα έμαθα γραφή και
ανάγνωση/ Ώστε τώρα να μπορώ σε μεγάλο βαθμό πίσω τις/ γενιές απανωτές
όπως αρχίζει ένα βουνό προτού τελειώσει το άλλο/ Να κοιτάζω Και μπροστά
πάλι το ίδιο:/ Το βαθύ σκούρο μπουκάλι και η νέα στο μπράτσο/Ελένη με το
πλάι επάνω στον ασβέστη/ Να γεμίζει κρασί της Παναγίας το μισό το σώμα/της
φευγάτο κιόλας στην Ασία αντικρινή/ Και το κέντημα όλο μετατοπισμένο μεσ’
στον ουρανό/ με τα διχαλωτά πουλιά τα κιτρινάκια και τους ήλιους».
(ΕΛΥΤΗΣ 1971, 28)
Το ποίημα πρόκειται για «Έκφραση οιονεί έργου» και «μυθοπλαστική» Έκφραση,
καθώς, σύμφωνα με το μοντέλο του Peter Barry, το έργο τέχνης που παρουσιάζεται
μέσω του ποιήματος ναι μεν είναι εννοιολογικό αλλά εμφανίζεται με άκρως
πραγματιστικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, δε γίνεται τίποτα διαφορετικό από
αυτό που συνηθίζεται και με τους πραγματικούς πίνακες λόγου χάριν, δηλαδή να
κρέμονται σε ένα τοίχο και οι άνθρωποι να συζητούν για τις παραστάσεις τους
(BARRY 2002, 156). Έτσι και στη δική μας περίπτωση του ποιήματος του Ελύτη, το
αφηγηματικό υποκείμενο στέκεται μπροστά από την τοιχογραφία και παρακολουθεί
τις αναπαραστάσεις («Να κοιτάζω Και μπροστά πάλι το ίδιο»). Η αίσθηση της
κίνησης, που είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της Εκφράσεως εν γένει, συναντάται κι
εδώ μέσω της σκηνοθεσίας, καθώς στο ποίημα τονίζεται η θέση των
αναπαριστώμενων πρωταγωνιστών (Ελένη και Παναγία, είτε νοερή παρουσία της
τελευταίας μέσω του κρασιού της, είτε παρούσα να δέχεται κρασί απ’ την Ελένηεξαρτάται απ’ την ανάγνωση και σύνταξη που θα ακολουθήσει ο κάθε αναγνώστης),
η αλληλοεπίδρασή τους («Ελένη /Να γεμίζει κρασί της Παναγίας το μισό το σώμα»)
και η αλληλεπίδρασή τους με το χώρο, τη φύση.
Η τοιχογραφία του ποιητή είναι αποτέλεσμα της μύησής του στον ελληνικό
πολιτισμό των αιώνων, της μετουσίωσης της θάλασσας στα μάτια του, η οποία του
προσέφερε το αλφάβητο για να «διαβάσει» το συγκεκριμένο έργο τέχνης που
αναπαριστά την Ελλάδα. Η αποσπασματική μορφή της Ελένης ίσως να θυμίζει τη
7

Πρβλ. «Το Κόκκινο Άλογο» της ιδίας συλλογής: «Στον τοίχο που ανατρίχιασε κι όλη μου την αφή/
γύρισε πίσω ιστορημένη σε άλογο κόκκινο/ άκουγα τον καλπασμό τλακ-τλακ μέσα στον άλλο κόσμο»
ΕΛΥΤΗΣ 1971, 25.
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μαθήτρια της Σαπφώς, Ανακτορία ή την Ελένη της Τροίας παραπέμποντας στο
παράδειγμα του Ομήρου. Η συνύπαρξη της Ελένης και της Παναγίας στην ίδια
πλασματική τοιχογραφία αναπαριστά εμφατικώς και ερμηνεύει καλλιτεχνικώς την
κεντρική φράση της παρούσης μελέτης, τουτέστιν μεθερμηνευόμενο, η Ελένη
αντιπροσωπεύει την κοσμική παράδοση (Πίνδος), ενώ η Παναγία τη χριστιανική
(Άθως) και τέλος το αφηγηματικό υποκείμενο καθίσταται ο αρμόδιος κοινωνός αυτής
της δισυπόστατης παράδοσης στο αναγνωστικό κοινό, εξάπτοντας παράλληλα και την
εικονιστική τους φαντασία.8 Η μορφή της Ελένης, επίσης, σηματοδοτεί την κοσμική
κι επίγεια ομορφιά συνδυασμένη με την αγιότητα, άλλως τη σύνδεση, σύζευξη
σωματικού και πνευματικού λόγω και της παρουσίας της Παναγίας. Θα μπορούσε να
ειπωθεί διαφορετικά πως η Ελένη είναι ό,τι ακριβώς έχει αναδείξει ο Ελύτης για τις
πρωταγωνίστριες των έργων του Παπαδιαμάντη:
«Μίλησαν οι βιογράφοι του για δειλία, για συντηρητικότητα. Δεν τις σήκωσαν
ποτέ να δουν τι κρύβεται από κάτω. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί και
καταφέρνει με χίλιους τρόπους, ενίοτε ορατούς “διά γυμνού οφθαλμού”, να μην
υποτάσσεται στα συμβατικά σχήματα της τρέχουσας κοινωνίας, πρώτον και
δεύτερον, ένας ομολογημένος κυνηγός αισθησιακών στιγμών, που τις
συλλαμβάνει πάντοτε σαν μονάδες με αυτοδύναμη αξία, τονισμένες επάνω στην
αγιότητα σε βαθμό τέτοιο, που να σου ‘ρχεται συχνά, μπροστά στο γυμνό
στήθος μιας κοπέλας που περιγράφει, να κάνεις το σταυρό σου».
(ΕΛΥΤΗΣ 1992, 86-87)
Το ποίημα «Αρχέτυπον» της ίδιας συλλογής, περιγράφει την όμορφη αλλά και
σουρεαλιστική παραλλήλως μορφή της πρώτης Γυναίκας που το αφηγηματικό
υποκείμενο είδε και βρήκε ως «περιστέρι» και αργότερα ως «Ύπνο, με τσαμπιά
σταγόνων μεσ’ στην αγκαλιά». Εικόνα ζωγραφική μιας πραγματικότητας που βρίσκει
το είδωλό της μέσα σε συνειρμικά κομμάτια από όνειρα άλλων καιρών
(ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ-ΠΟΘΟΥ 1994, 131-132). Οι εικόνες της Γυναίκας στο «Αρχέτυπον»
παραπέμπουν σε συγκεκριμένους πίνακες και κολάζ: Μια γυναίκα κρατά περιστέρι σε
λεπτομέρεια της τοιχογραφίας Το μαγεμένο πεδίο (1953) του Magritte. Η γυναίκα που
είναι ο «Ύπνος με τσαμπιά σταγόνων μέσ’ στην αγκαλιά» θυμίζει το άτιτλο κολάζ με
ανάλογο θέμα το οποίο συνέθεσε ο Eluard γύρω στο 1930 (ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2002, 331).

8

Πρβλ. με το εκφραστικό απόσπασμα του δοκιμίου «Γιάννης Τσαρούχης» στα Ανοιχτά Χαρτιά, στο
οποίο ο Ελύτης περιγράφει σχηματικώς τον Τοίχο του Τσαρούχη: «Σύμφωνα μ’ αυτά λοιπόν, αλλά και
με το δικαίωμα των ανταποκρίσεων, που μας έδωσε κάποτε ο Baudelaire, θα έλεγα ότι αν, από μιαν
άποψη, η ζωγραφική είχε μυρωδιά, η ζωγραφική του Τσαρούχη έχει τη μυρωδιά των ασβεστωμένων
τοίχων που κουβαλά μέσα μας η μνήμη του Γένους. Δεν είναι αστείο αυτό που λέω, είναι συγκινητικό»
(ΕΛΥΤΗΣ 1987, 419-420).
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Η εικόνα της γυναίκας σ’ ένα ταρατσάκι ίσως συνδέεται με το έργο του Dali
Καθισμένο κορίτσι ιδωμένο από πίσω (1925) και η εικόνα της γυναίκας που την
ξηλώνει ο δυνατός αέρας με το έργο του Ernst Αγία Καικιλία, Το αόρατο πιάνο (1923)
(ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2002, 331). Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως το ποίημα
πρόκειται

για

«συνδυαστική»

(combinatory)

αλλά

και

«αποσπασματική»

(fragmented) Έκφραση της σουρεαλιστικής ζωγραφικής εικόνας της Γυναίκας. Ο
Ελύτης χρησιμοποιεί μέρη από ήδη γνωστά έργα τέχνης για να δημιουργήσει το δικό
του πίνακα, την «τοιχογραφία με τις διαδοχικές επιστρώσεις», το παλίμψηστο, το
οποίο και περιγράφει. Ο υπερρεαλιστικός πίνακας του Ελύτη στο «Αρχέτυπον» έχει
υπερβατικά χαρακτηριστικά, καθώς διαρκώς αλλάζει μορφές και σχήματα για να
καταλήξει στο τέλος η Γυναίκα ως «ένας ώμος και με το μέρος το δεξί από τα μαλλιά
πάνω από τα χαλάσματα». Αυτή η συνεχόμενη εναλλαγή των εικόνων πιθανώς να
αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική ανταπόκριση του ποιητή προς τη Γυναίκα. Σαφώς
η Έκφρασις που υπάρχει σε όλο το ποίημα είναι «Έκφραση οιονεί έργου» και
σύμφωνα με το μοντέλο του Peter Barry Έκφρασις «αληθοφανούς» παραλλαγής,
αφού το αντικείμενο, το έργο τέχνης είναι και φανταστικό αλλά και συνοδευμένο από
‘υπερ-πραγματικά’ χαρακτηριστικά. Αυτά δεν θα μπορούσε να τα έχει κάποιο
πραγματικό αντικείμενο, άλλως, ένας τέτοιος πίνακας που να αλλάζει επί τόπου τη
γυναικεία μορφή του όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά και δε θα μπορούσε να υπάρξει.
Η Γυναίκα, λοιπόν, στο «Αρχέτυπον», είναι αυτή που μεταφέρει την πνευματική
δύναμη, καθώς και η μορφή της ως περιστέρι το αποδεικνύει. Πράγματι, εκτός αυτού,
ο Ελύτης στο Εν Λευκώ γράφει ένα δοκίμιο με τίτλο «Μίλτα ή το Αρχέτυπον», στο
οποίο η Μίλτα είναι ένα κορίτσι που περιγράφεται να περιπλανιέται σε διαφορετικά
μέρη και χρόνους. Χαρακτηριστικά ο συγγραφέας τονίζει πως «Η Μίλτα είναι
αείζωη. Απεχθάνεται τις άχρηστες χαρές, και είναι χωρίς να το ξέρει χριστιανή προ
Χριστού, δηλαδή Ελληνίδα της Κοινής, κατευθείαν φερμένη από την Αλεξάνδρεια.
Οι Μελέαγροι δείχνουν να την υποψιάστηκαν, εάν όχι, με τον τρόπο της, και η Καινή
Διαθήκη ακόμη» (ΕΛΥΤΗΣ 1992, 264). Κατά συνέπεια, το αρχέτυπο, η Γυναίκα, το
αρχέτυπο της γυναίκας εν γένει δηλαδή, είναι η ενσάρκωση της Ελλάδας και της
ελληνικής παράδοσης· αυτής της παράδοσης που σύμφωνα με τον Ελύτη υπάρχει ως
Ένα μέσα από την κοσμική αλλά και τη θρησκευτική παράδοση της χώρας μας. Η
ελληνική ενιαία παράδοση χαραγμένη στο πρόσωπο και το σώμα της Γυναίκας που οι
«διαδοχικές επιστρώσεις» της δείχνουν την διαχρονικότητα της ελληνικής ιστορίας
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μέσα από τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των πολέμων, και γι’
αυτό άλλωστε στο τέλος του ποιήματος μένει στα «χαλάσματα με ένα ώμο».
Συμπερασματικά, ο εκφραστικός τρόπος γραφής του Ελύτη είτε σε
αποσπάσματα της Ποιητικής είτε σε ποιήματα συνδέεται άμεσα με το εν γένει πνεύμα
της ελληνικότητας, που διαπνέει το σύνολο έργο του. Στα ανωτέρω χαρακτηριστικά
παραδείγματα Εκφράσεων, που είτε ανήκουν σε «Εκφράσεις επί πραγματικών έργων»
είτε σε «Εκφράσεις οιονεί έργων» με τις ανάλογες υποδιαιρέσεις και διακριτά
χαρακτηριστικά τους, όπως τονίσθηκαν στην εισήγηση, φαίνεται πως η δισυπόστατη
παράδοση της Ελλάδας (κοσμική και θρησκευτική παράδοση) διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας. Φαίνεται, επίσης, μέσα
απ’ την αντίληψη του Ελύτη ότι η ιστορία και ο χρόνος της Ελλάδας μετουσιώνονται
σε μία οντότητα του παρόντος στο σώμα της Γυναίκας, που συμβολικά είναι και η
αρχαία ελληνίδα αλλά και η χριστιανή, και η αισθησιακή ύπαρξη αλλά και η αγία.
Είναι ακόμα αυτή η ύπαρξη που στο σώμα της επάνω υπάρχει ζωγραφισμένη η
τοιχογραφία με τις «διαδοχικές επιστρώσεις» της παράδοσης. Κάθε ποιητής ή
καλλιτέχνης που βλέπει την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο είναι μέρος των πολλαπλών
επιστρώσεων αυτού του μεγάλου και φανταστικού πίνακα ζωγραφικής που
αναπαριστά ποιητικώ τω τρόπω την Ελλάδα, όπως άλλωστε και ο Θεόφιλος, με τον
οποίο ο Ελύτης είχε πνευματικώς, εν σχέσει με τη θέαση της πατρίδας, συγγένεια.
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ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ: Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ «ΕΝΔΟΞΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΥΣΗΣ»1
Βασίλης Μακρυδήμας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Abstract
Takis Papatsonis’s literary production covers the period before and after the Second
World War, which marks a multifactorial event in mankind’s history. Since 1913,
when he first appeared in greek letters, Papatsonis introduces himself as a christian, as
far as his poetic inspiration is concerned. This kind of identity will be strongly
preserved until the end of his life. Integrating latin phrases, often derived from the
catholic Vulgate, and composing poems modeled on the biblical verset, which was
extensively cultivated by Paul Claudel, aroused doubts among his critics about the
nature of his faith: was he an Orthodox or a Catholic one. This paper attempts to trace
some of the poet’s expressive aspects, which represent pieces of his religious identity.
My aim is to reveal his strong commitment to a united doctrine of Christianity,
combining the rational western theology with the strong torque of eastern thought to
disembodiment.
Λέξεις-Κλειδιά
Παπατσώνης, θρησκευτική ταυτότητα, καθολικισμός, ορθοδοξία

«[…] νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες που είναι κρίσιμες για
όποιον χαρακτηρίζει τον εαυτό του χριστιανό. Η πρώτη έχει δογματικό
χαρακτήρα –θα πρέπει να πιστεύεις στον Θεό και στην αθανασία της ψυχής.
Αν δεν πιστεύεις σε αυτά τα δύο, δεν νομίζω ότι μπορείς να αποκαλείσαι
χριστιανός. Και ακόμη, καθώς η ίδια η λέξη υπονοεί, θα πρέπει να πιστεύεις
κατά κάποιον τρόπο στον Χριστό.»
(RUSSELL 2006, 117)2

Η προβαλλόμενη ως καταστατική δήλωση προσωπικής “υποταγής” στο δόγμα του
χριστιανισμού αποκτά βαρύνουσα σημασία, όχι μόνο επειδή προέρχεται από έναν
προκλητικώς άθεο φιλόσοφο (γεγονός που δεν τον εμποδίζει, και ούτε θα έπρεπε, από
1

Το απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξη-επιστολή του Παπατσώνη στην κυπριακή εφημερίδα Ο
Αγών στις 16 Οκτωβρίου 1975, βλ. ΖΗΡΑΣ 2006, 32-33.
2
H ομιλία από όπου αντλείται το απόσπασμα φέρει τον αντιρρητικό τίτλο «Γιατί δεν είμαι
χριστιανός».
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το να στοχάζεται ελεύθερα πάνω στο θεωρητικό οικοδόμημα του χριστιανισμού),
αλλά διότι θέτει στα πλαίσια της απολυτότητας με την οποία εκφράζεται τα θεμέλια
της διάκρισης ενός χριστιανού από έναν μη χριστιανό. Με άλλα λόγια, το
καταπίστευμα που καθιστά έγκυρη μία δήλωση ενστερνισμού της χριστιανικής πίστης
δεν είναι άλλο από τον εναγκαλισμό της εσχατολογίας. Η ύπαρξη της απολυτρωμένης
μεταθανάτιας ζωής αποκαλύφθηκε σε απτή μορφή από τον Θεό στον άνθρωπο
διαμέσου της ενσάρκωσης του Λόγου του με την Ενανθρώπιση και Ανάσταση του
Ιησού Χριστού. Αυτό είναι σε συνοπτικές γραμμές το θεώρημα που ασπάζονται και
προωθούν προς τα ποίμνιά τους τόσο η Ορθόδοξη όσο και η Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία.3
Εάν, μετατιθέμενοι στο καλλιτεχνικό επίπεδο, τα δύο αυτά χαρακτηριστικά
εκληφθούν ως η απαραίτητη βάση για την αξιολόγηση ενός δημιουργού και του
έργου του που ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις του χριστιανισμού,4 τότε θα
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως ο Τάκης Παπατσώνης είναι μία περίπτωση
ποιητή, κριτικού και δοκιμιογράφου, ο οποίος εγκολπώνεται εκτεταμένα –αν όχι
απόλυτα– τα διδάγματα της θρησκευτικής του πίστης, αφού το έργο του στηρίζεται
στους δύο αυτούς πυλώνες. Χαρακτηριστικοί από την άποψη αυτή είναι οι τελευταίοι
στίχοι του ποιήματος «Αφθαρσία», όπου διατρανώνεται το χαρμόσυνο μήνυμα της
ανάστασης του ανθρώπου:
[…] «“Στήτω τό φῶς, στοχαστικός
ἄνθρωπος ἀναστήτω· ὁ πρίν νεκρός στίς Φάραγγες,
στά Σκιόφωτα, στίς Φυλλωσιές, ἄς ἀναβεῖ μέ συνοδεῖες
πουλιῶν, κελαηδισμούς, ροές ὑδάτων καί ὅλες τίς Χαρές
ἐνού καινούργιου Αἰώνα”.»
(ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1988, 31)5

3

Η διατύπωση αυτή αποτελεί μία γενική διαπίστωση. Ως ερευνητής της φιλολογικής, και όχι
θρησκειολογικής επιστήμης, δεν μπορώ να παρεισφρήσω σε βαθύτερα θεωρητικά μονοπάτια γύρω από
τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο χριστιανικών δογμάτων. Παραδείγματος χάριν, στα κατοπινά
χρόνια, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης θεωρεί πως «Η Δύση ζει το δράμα ενός χριστιανισμού που δεν
πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού.» (ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 2010, 103).
4
Αποφεύγω την χρήση των επιθέτων «χριστιανός» ποιητής ή «χριστιανικό» έργο, καθότι
περιχαρακώνουν ασφυκτικά τους προσδιοριζόμενους όρους σε μία μονοσήμαντη προοπτική. Επί του
παρόντος δεν προλαβαίνω να εισχωρήσω σε μία περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος. Περιορίζομαι
(ενδεικτικά) στην παράθεση των εύστοχων ερωτημάτων του Παντελή Καλαϊτζίδη, στην εργασία του
οποίου μπορεί κανείς να βρει μία αρκετά πλούσια θεωρητική και βιβλιογραφική βάση σχετικά με το
ζήτημα αυτό, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση μεταξύ θρησκείας και λογοτεχνίας:
«Μα υπάρχει τελικά “χριστιανική” λογοτεχνία; Και πόσο συμβατή είναι […] η συνύπαρξη υπό την
ίδια λεκτική στέγη των δύο όρων; Μήπως το σχήμα αυτό εμπεριέχει “αντίφαση εν τοις όροις”;»
(ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 2004, 347).
5
Οι στίχοι αυτοί ανακαλούν τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, Ιησούς Ναυή, 10:12 («[…] στήτω ὁ
ἥλιος κατὰ Γαβαών καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών») και Ησαΐας, 8:7 («διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἀνάγει
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Βέβαια, η άμεση σύνδεση των ποιημάτων του, των υπόλοιπων συγγραφικών του
ασχολιών (άρθρα, επιφυλλίδες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, μικρές μελέτες) αλλά και
του ίδιου προσωπικώς με τον χριστιανισμό δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ με αμφιβολία
από την κριτική. Ευθύς εξαρχής το όνομά του συνδέθηκε με τις θρησκευτικές του
πεποιθήσεις. Ο Γιώργος Θεοτοκάς στην απάντησή του στην αρνητική κριτική που
δέχθηκε από τον Παπατσώνη για το δοκίμιό του «Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα»
θα τον αποκαλέσει δηκτικά «μοντέρνο χριστιανό»,6 ενώ λίγο αργότερα ο Αντρέας
Καραντώνης σε παρόμοιο περιπαικτικό ύφος θα προσυπογράψει τις κρίσεις του
Θεοτοκά, σε κριτική μάλιστα που δεν τον αφορούσε άμεσα, καθώς πρωταρχικός
στόχος της έκρηξής του ήταν ο Ν. Ράντος.7
Ωστόσο, κάθε κριτικός εκόμισε τα προσωπικά του αισθητικο-ιδεολογικά
κριτήρια κατά την αποτίμηση της θεματικής του παπατσωνικού έργου, με
αποτέλεσμα την δημιουργία μίας μεγάλης κριτικής γκάμας, που προσηλώνει κάθε
φορά την οπτική της γωνία σε μία συγκεκριμένη θρησκευτική κατεύθυνση, ορθόδοξη
ή καθολική. Όμως, τόσο οι ποιητικές όσο και οι πεζές αποτυπώσεις των στοχασμών
του Παπατσώνη διαψεύδουν κάθε μονομερή προσέγγιση και αποδεικνύουν την
διελκυστίνδα πάνω στην οποία κινείται το χριστιανικό όραμα του ποιητή, σαν ένα
εκκρεμές, θα έλεγε κανείς, το οποίο κινείται και προς την Δύση, αλλά και προς την
Ανατολή. Στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης θα αναφερθώ
σε ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα και από τις δύο πλευρές του
λογοτεχνικού πεδίου, που θα αναδείξουν την διάσταση μεταξύ του έργου και της
κριτικής του πρόσληψης.
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κριτική τη σχέση του
Παπατσώνη με την Καθολική Εκκλησία, ενδεικτική είναι η περίπτωση του
Παράσχου, όταν το 1934 παρουσίαζε την πρώτη ποιητική συλλογή του Παπατσώνη
με τίτλο Εκλογή Α΄. Η κριτική αυτή, που αποτελεί και την πρώτη εκδήλωση της
υποδοχής του ποιητικού του έργου, επιχειρεί να σχετικοποιήσει την συνομιλία με τον

κύριος ἐξ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων καὶ τὴν δόξαν
αὐτοῦ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν»). Επίσης, όλες
οι παραπομπές των ποιημάτων γίνονται σε αυτήν την συγκεντρωτική έκδοση.
6
Βλ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ, 1932, 248. Το ειρωνικό του ύφος επικυρώνεται και από την πρόταση που προηγείται
του χαρακτηρισμού: «Πρόκειται για κάποιους υπερβολικά συγχρονισμένους πιστούς του Ιησού, που με
χτυπούν με όλα τα δυνατά τους, στο όνομα του ιερού Ευαγγελίου (…)», και παρακάτω: «Μα δεν
πρέπει να γυρεύετε πολύ καθαρή και στερεή λογική από τις θρησκόληπτες ψυχές.» (η πλαγιογράμματη
γραφή δική μου).
7
«Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Έτσι θα έλεγε και ο χριστιανός Παπατσώνης αν δεν
ήταν κι’ αυτός “Σιαμαίος” αδερφός του Ράντου.» (ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 1933, 122).
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καθολικισμό εξαίροντας την «πανθεϊστική» θρησκευτική χροιά που αναδύεται από το
έργο:
«Είναι αλήθεια, παλιότερα μάλιστα, ότι ο Παπατσώνης έδινε την εντύπωση
ανθρώπου μεγαλωμένου στην ατμόσφαιρα της καθολικής εκκλησίας,
ποτισμένου από την ανάγνωση λειτουργικών και άλλων βιβλίων του
καθολικισμού […]. Σήμερα βλέπουμε ότι όχι μονάχα δεν είναι το στενό αυτό
πράγμα […] που λέγεται καθολικός, μα ούτε καν χριστιανός, αλλά κάτι πολύ
πλατύτερο: ίσως ένας χριστιανός πανθεϊστής, αν μας επιτρέπουν τα “δόγματα”
να ζευγαρώσουμε τις δυο αυτές λέξεις […].»
(ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1934α, 619)
Ο Παράσχος καλύπτοντας τις ακραιφνώς χριστιανικές καταβολές του Παπατσώνη με
το πανθεϊστικό πέπλο, ουσιαστικά εισάγει την ταυτόχρονη ροπή του ποιητή προς
μυστικιστικούς ορίζοντες, θεωρώντας τους δύο αυτούς μεταφυσικούς πόλους όχι κατ’
ανάγκη διασταυρούμενους.8
Αν και ο κριτικός λίγους μήνες αργότερα, στη μελέτη όπου διερευνά την
επίδραση του

θρησκευτικού

συναισθήματος στη νεοελληνική ποίηση,

θα

διαφοροποιηθεί αισθητά από τον προηγούμενο επαινετικό τόνο διακηρύσσοντας ότι
«Ο Παπατσώνης θα μου κάνει πάντα την εντύπωση προσήλυτου που αγωνίζεται να
μας πείσει ότι βρήκε την ευδαιμονία στον χριστιανισμό, μα που δε θα καταφέρει ποτέ
να μας πείσει.» (ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1934β, 77), εντούτοις η πρώτη του αποτίμηση
προοικονομεί τον τρόπο και τους όρους με τους οποίους θα προσληφθεί στη συνέχεια
ο ποιητής εν γένει. Για παράδειγμα, ο Καλαμάρης προεκτείνοντας τη σκέψη του
Παράσχου προσπαθεί να αποδεσμεύσει την προσωπική πίστη του Παπατσώνη από το
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα θεωρώντας ότι:
«Δεν πρέπει να μας παρασέρνει η θρησκευτική και μάλιστα καθολική χροιά
τόσων ποιημάτων και της όλης εργασίας. Μια και δεν κηρύττει η θρησκεία του
ποιητή, δεν έχει για τον αναγνώστη χαρακτήρα προσταγής. Η θρησκεία είναι
αποκάλυψη, ένας τρόπος ικανοποίησης των συγκινήσεών του, δέχομαι την
συγκίνηση μόνο.»
(ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ 1935, 3)
Παράλληλα, και ο Παναγιωτόπουλος με την αμηχανία που διακρίνει τον αξιολογικό
του στοχασμό περιορίζεται στην επανάληψη των θέσεων των προηγούμενων
κριτικών υποστηρίζοντας ότι «Δογματικά η χριστιανική του έμπνευση έχει καθολική

8

Βλ. «Αν αρκεσθούμε… κόσμος και ζωή.» (ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1934α, 620).
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την

υφή·

[…]

στο

βάθος

πρόκειται

για

μια

“μυστική”

τάση

[…]»

(ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1942, 39).9
Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η μελέτη του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, η οποία
προσπαθεί να επικαλύψει καθυστερημένα –μόλις το 2005– τις ανησυχίες του
«δυτικοθρεμμένου» Παπατσώνη εμμένοντας σε μία αισθητικοποίηση του αμιγούς
ελληνοχριστιανικού ιδεώδους (ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 2005). Πρωθύστερα, μία περίπου
όμοια στάση τήρησε και ο Ευάγγελος Μόσχος, ο οποίος, αν και δεν αρνήθηκε την
πνευματική γέφυρα του ποιητή με τον Καθολικισμό, είναι φανερό ότι επιχείρησε να
ανασυστήσει κυρίως τον κόσμο της Ορθοδοξίας στο έργο του γράφοντας
χαρακτηριστικά:
«[…] Το ότι ο Παπατσώνης τράφηκε κι επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από
την πνευματική παράδοση της Δυτικής Εκκλησίας είναι αναμφισβήτητο και το
αναγνώριζε με ειλικρίνεια και ο ίδιος, αλλά είν’ επίσης αναμφισβήτητο ότι, κατά
κύριο λόγο, γαλουχήθηκε και τράφηκε και με το πνεύμα της βυζαντινής μας
παράδοσης και της ελληνικής Ορθοδοξίας, την οποία ποτέ του δεν απέβαλε, δεν
απαρνήθηκε και δεν πρόδωσε.»
(ΜΟΣΧΟΣ 1988α, 172)10
Και στην επόμενη μελέτη του είναι ευδιάκριτη η επιθυμία του να παρακάμψει την
δυτική συνομιλία του ποιητή, δίνοντας προβάδισμα στη διερεύνηση του ορθόδοξου
θεολογικού βάθους των έργων του:
«[…] γιατί για τον ορθόδοξο κατά την άποψή μας Παπατσώνη, η τόσο γνωστή
και βαθιά, ειλικρινής και συνεπής χριστιανικότητά του, άρδευε και από τις δυό
μεγάλες τούτες παραδοσιακές κοίτες, την Ορθοδοξία κατά πρώτο λόγο και τον
Καθολικισμό ύστερα, χωρίς όμως να προδώσει ποτέ του ή ν’ απαρνηθεί την
πρώτη.»
(ΜΟΣΧΟΣ 1988β, 187)
9

Δεδομένου ότι όταν δημοσιεύεται το άρθρο αυτό έχουν περάσει 8 χρόνια από την έκδοση της
Εκλογής Α΄ και ενδιάμεσα το έργο του αφήνει αδιάφορα τα κριτικά βλέμματα, το κενό αυτό
αποδεικνύει την κριτική ένδεια που περιβάλλει τον Παπατσώνη τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του
’40. Ο Παναγιωτόπουλος αφιερώνει σε έναν κατεξοχήν θρησκευτικό ποιητή μερικές γραμμές, στις
οποίες δεν ενδοσκοπεί στην ουσία της ποίησής του, αλλά συγκεφαλαιώνει παλαιότερες κρίσεις, που
καθίστανται ως ένα βαθμό “κλισέ”. Από την άλλη, ενώ ο Παράσχος, όπως είδαμε, τελικά τον
απέκλεισε από το δίκτυο των χριστιανών ποιητών, ο Παναγιωτόπουλος τον κατηγοριοποιεί στην
εμβέλεια της «νεοχριστιανικής σχολής». Επομένως, ο προβληματισμός γύρω από την αναγνώριση του
Παπατσώνη δεν σχετίζεται τόσο με την καθολική υφή της ποιητικής του και σε μια πιθανή διαφωνία
προς το δόγμα αυτό, όσο με την εργαλειακή μεθοδολογία με την οποία προσεγγίζουν το ζήτημα της
θρησκείας στην ποίηση οι κριτικοί, στους οποίους παρατηρούνται διαστάσεις ελλείψει προφανώς και
ενός κανονιστικού λόγου γύρω από το ζήτημα. Ο Παράσχος χαρακτηριστικά θα υπαναχωρήσει τελικά
στην πρώτη του κρίση περί του αδογμάτιστου χριστιανισμού του ποιητή μιας και «[…] ο καθολικισμός
του δεν έχει τίποτε το στενό και το πιεστικό.» (ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1947, 368).
10
Χαρακτηριστικό είναι ότι με μία πιο ελλειπτική μορφή το άρθρο πρωτοδημοσιεύεται με τον
εμφατικά μονοσήμαντο τίτλο «Ο ποιητής της Ορθοδοξίας» στην Καθημερινή στις 7 και 14
Σεπτεμβρίου 1978.
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Μεταξύ των δύο τάσεων της κριτικής που αναφέρθηκαν παραπάνω εντοπίζεται
ένα μεταιχμιακό σημείο. Σε αυτό τοποθετείται η κατάθεση της προσωπικής
μαρτυρίας του Ματθαίου Μουντέ πως ο ποιητής του δηλώνει ότι τηρεί «στάση
Χριστιανού πριν από το Σχίσμα των Εκκλησιών» (ΜΟΥΝΤΕΣ 1984, 608), ύστερα από
μία διάλεξη στην οποία τον αποκάλεσε καθολικό.11 Περιέργως η μαρτυρία του
Μουντέ δεν είναι πρωτοφανής, αφού πρώτος εισηγήθηκε κάτι ανάλογο ο Robert
Levesque. Ο Γάλλος μελετητής στην ανθολογία που εξέδωσε το 1947 εκφράζει για
πρώτη φορά την φιλενωτική γραμμή του Παπατσώνη στον χριστιανισμό:
«Ο Παπατζώνης, απολαμβάνοντας το μεγαλείο του οίκου του Θεού, νιώθει το
ίδιο άνετα στην Αγία Σοφία όσο και στον Άγιο Πέτρο. Κατά τον ίδιο τρόπο που
ένας Σικελιανός, καινούριος Αδάμ, εξαιρετικά άθεος, είναι πάνω από την
αμαρτία – ο Παπατζώνης είναι πάνω από το Σχίσμα.»
(LEVESQUE 1947, 57)12
Το κατά πόσο η άποψη αυτή του Levesque είναι προϊόν αδιαμεσολάβητης
σκέψης χωρίς την εμπλοκή του ίδιου του Παπατσώνη, παραμένει υπόθεση εργασίας.
Ο προβληματισμός μου εδώ πηγάζει από το γεγονός ότι τους δύο άντρες φαίνεται να
τους συνδέει στενή σχέση στα χρόνια της Κατοχής. Το διάστημα που μένει στην
Ελλάδα ο Γάλλος φιλέλληνας είναι γείτονας με τον Παπατσώνη σύμφωνα με δική του
δήλωση και κάνουν αρκετή παρέα (LEVESQUE 1947, 57). Παράλληλα, ο Levesque
στην ανθολογία του φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά τα στάδια σύνθεσης της Ursa
Minor, ενώ ο Παπατσώνης τον βοηθά στην γαλλική μετάφραση της Μήτηρ Θεού του
Σικελιανού.13
Η ανασύσταση της διασταύρωσης του Παπατσώνη με την κριτική του
πρόσληψη σκοπό είχε να τονίσει ότι ποτέ, μέχρι και σήμερα ακόμη, δεν αξιοποιήθηκε
αυτοτελώς το έργο του προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί η θρησκευτική πνοή που
εσωκλείει, παρά ξοδεύτηκε σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην ανεύρεση προσωπικών
11

Η ίδια θέση διαιωνίζεται κατά καιρούς, αφού ενέχει τον ρόλο προφορικού ντοκουμέντου, χωρίς να
εξετάζεται το κατά πόσο ανταποκρίνεται στο σώμα της παπατσωνικής ποίησης. Αυτό σημαίνει πως
περισσότερο χώρο οφείλουν να λαμβάνουν τα σημαινόμενα του γραπτού λόγου ενός καλλιτέχνη. Σε
μία τέτοια θέση ρητά συνηγορεί και η διατριβή του Δημήτρη Ελευθεράκη. Ο ίδιος, όμως, εμφανώς
επικεντρωμένος στη σχέση του ποιητή με την Δύση, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι: «[…] ο
Παπατσώνης αισθάνεται ότι ανήκει τόσο στη δυτική παράδοση, όσο και στην παράδοση του
ελληνισμού, ωστόσο η ποιητική και η θρησκευτικότητά του φαίνεται πως κλίνουν περισσότερο προς
την πρώτη.» (ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ 2007, 259). Η θέση αυτή μας βρίσκει αντίθετους, και η ανακοίνωση αυτή
αποσκοπεί να επισημάνει το πόσο ο Παπατσώνης εγκολπώθηκε την χριστιανική παράδοση στο σύνολό
της.
12
Ο πλαγιογράμματος τονισμός είναι του συγγραφέα, η μετάφραση δική μου.
13
Για την πληροφορία και την σχετική επαινετική υποδοχή του έργου βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ 1944, 35354.
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εξομολογήσεων του ποιητή. Εδώ όμως δεν μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε την
προσωπική του πίστη, αλλά αυτή που προκρίνει με τον καλλιτεχνικό του λόγο. Όπως
και ο τίτλος της ανακοίνωσης δηλώνει, ο Παπατσώνης φαίνεται πως επηρεάστηκε
δραστικά τόσο από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και από την Δυτική
Ρωμαιοκαθολική. Την ζεύξη των δύο αντιθετικών πόλων συνειδητά πραγμάτωσε στις
δοκιμιακές, κριτικές και ποιητικές αποτυπώσεις του στοχασμού του. Το κορυφαίο
τεκμήριο της δεδηλωμένης αυτής ένωσης αποτελεί το συμβατικά θεωρούμενο ως
“πνευματική αυτοβιογραφία” δοκίμιό του «Ποικίλματα και σχολιασμοί στην εορτή
της Πεντηκοστής», πρωτοδημοσιευμένο στην ετήσια έκδοση του Χριστιανικού
Συμποσίου του 1968.
Ο Γρηγόρης Πασχαλίδης στο μοντέλο του αυτοβιογραφικού είδους που
προτείνει εξοβελίζει την «θρησκευτική αυτοβιογραφία», και για λόγους πρακτικής
οριοθέτησης του είδους, αλλά κυρίως εξαιτίας των αντιρρήσεων της Εκκλησίας, η
οποία παρατηρεί διάσταση μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού λόγου, αφού ο πρώτος
στοχεύει στην «αυτογνωσία» ενώ ο δεύτερος στην «θεογνωσία».14 Η διαχωριστική
αυτή γραμμή καίτοι δραστική, νομίζω ότι δεν μπορεί να μας εμποδίσει από το να
επισημάνουμε κάποιες συγκλίσεις του δοκιμίου αυτού με τις λειτουργικές δομές του
είδους. Αν στη «[…] θρησκευτική αυτοβιογραφία του Μεσαίωνα εντοπίζεται η χρήση
ενός επιδεικτικού λόγου, για τον εγκωμιασμό των αρετών του συγγραφέα, και η
βασική σκοπιμότητά της δεν είναι η αναπαράσταση μιας ιδιαίτερης προσωπικότητας,
αλλά η επίδειξη ενός ηθικού υποδείγματος.» (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1993, 53-4),15 τότε ο
Παπατσώνης ασπάζεται σε μεγάλο βαθμό την καταστατική αυτή αρχή με το ύφος του
λόγου που υιοθετεί. Ήδη στην εισαγωγή του σπεύδει να δηλώσει ότι με «ταπεινή
πρόθεση» θέλει να παρακινήσει τους αναγνώστες του να γοητευθούν από τις
θρησκευτικές αφηγήσεις που θα παραθέσει, τονίζοντας έντονα την ηθική πλευρά του
ζητήματος, η οποία είναι απόρροια της δύναμης του «Καλού» και του «Αγαθού». Ο
ίδιος κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτο-ανάγεται σε exemplum της θεϊκής επενέργειας που
τον επέλεξε να διατρανώσει το μήνυμα αυτό: «Ας μη νομισθεί … δειλινών.»
(ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1972, 9-10). Σε επίπεδο γραφής η πρωτοπρόσωπη καταγραφή
παρελθοντικών αναμνήσεων, σε όψιμη μάλιστα ηλικία (ο Παπατσώνης είναι 73

14
15

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1993, 55.
Η έμφαση δική του.
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ετών), εξ ορισμού θέτει κατά κάποιον συμβατικό τρόπο την κατηγοριοποίησή της στο
ευρύ αυτομιμητικό είδος.16
Η εξιστόρηση του Παπατσώνη αφορά αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο
βίωσε την εορτή της Πεντηκοστής όχι μόνο στην ελλαδική περιφέρεια, αλλά σε
πόλεις της Ανατολής και της Δύσης. Η εορτή αυτή φαίνεται ότι λαμβάνει διαστάσεις
συμβολικού χαρακτήρα μιας και συμπυκνώνει την διάδοση του χριστιανισμού σε όλα
τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Από την ιδέα αυτή εφορμώμενος και ο ίδιος, φαίνεται
ότι προσπαθεί να σκιαγραφήσει μία παράλληλη διευρυντική πορεία της θρησκείας
του, αφηγούμενος το πάθος που τον συνεκλόνισε βιώνοντας τον εορτασμό αυτό στην
Κων/πολη, στη Ρώμη, στην Ελατσού, στη Λυών, στη Βιέννη (έμμεσα), στην κατοχική
Αθήνα και στην Σεβίλλη.17 Η καταγραφή της προσέγγισης του θρησκευτικού
βιώματος κατά τα παιδικά χρόνια (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1972, 12), η ενήλικη βίωση της
Πεντηκοστής στην Βασιλεύουσα (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1972, 13-15) και η σταδιακή
εξιστόρηση του τρόπου με τον οποίο ο ίδιος μετεστράφη πνευματικά, και όχι καθ’
ολοκληρίαν, προς τα ρωμαιοκαθολικά τυπικά (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1972, 15-19) με
κορυφαίο παράδειγμα τον εορτασμό στη Ρώμη (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1972, 19-22)
καθιστούν το κείμενο αυτό ένα θρησκευτικού τύπου bildungsroman, αναγόμενο στα
γενικά του πλαίσια στο πρότυπο των αυγουστίνειων Εξομολογήσεων18 στις οποίες
παρατηρείται μία παρόμοια δομή. Ο μεγάλος Ρώσος θεωρητικός Mikhail Bakhtin,
άλλωστε, στην δική του προβληματική γύρω από το μυθιστόρημα μαθητείας,
στοιχειοθετεί στην ευρεία του γκάμα και τον βιογραφικό λόγο, που φαίνεται να
ανταποκρίνεται επαρκώς στη δομή του δοκιμίου που εξετάζουμε:
«[Σε αυτόν τον τύπο] Το γίγνεσθαι λαμβάνει χώρα στον βιογραφικό χρόνο και
διέρχεται από ανεπανάληπτα, ξεχωριστά στάδια. […] Το γίγνεσθαι εδώ είναι το
αποτέλεσμα του συνόλου των μεταβαλλόμενων συνθηκών της ζωής και των
γεγονότων, της δραστηριότητας και της εργασίας. Η μοίρα του ανθρώπου
δημιουργείται και μαζί της δημιουργείται και ο ίδιος, ο χαρακτήρας του.»
(ΜΠΑΧΤΙΝ 2014, 26)19

16

Αρκετό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ανάλυση του κειμένου αυτού ως μίας καθαρά γλωσσικής
ενέργειας, η οποία θα παρέπεμπε στην θρησκευτική πρακτική της εξομολόγησης. Μια διεισδυτικότερη
ματιά στην λανθάνουσα αυτή λειτουργία της (αυτο-) βιογραφίας αναστέλλεται επί του παρόντος. Για
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ 2014, 196-211.
17
Το γεγονός ότι οι αναβαθμοί αυτοί ανέρχονται σε 7, ανακαλεί την ιερότητα που απέκτησε ο αριθμός
αυτός μέσα από την συνεχή παρουσία του στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
18
Ορισμένοι μελετητές τις θεωρούν ως το «[…] “μορφολογικό υπόδειγμα” όλου του αυτοβιογραφικού
είδους.» (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1993, 223).
19
Ο συγγραφέας ανατέμνει το ομώνυμο μυθιστορηματικό είδος βάσει του «ουσιαστικού γίγνεσθαι του
ανθρώπου».
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Αναψηλαφώντας εμβριθέστερα το κείμενο αυτό, παρατηρείται μία έντονα
επαναλαμβανόμενη παράθεση βιβλικών και λειτουργικών χωρίων τόσο από τα τυπικά
της Δυτικής Εκκλησίας, όσο και από την ελληνόφωνη εκδοχή τους. Είναι
αξιοπρόσεκτο, όμως, ότι στην πρώτη περίπτωση ο Παπατσώνης προβαίνει στην
ελληνική τους μετάφραση (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1972, 18 και 33), όχι για να υποκρύψει το
φίλα προσκείμενο προς τη Δύση θρησκευτικό του αίσθημα, αλλά μάλλον για να
καταστήσει σαφέστερο το νόημα των όσων γράφει. Εξάλλου, ο ίδιος ρητά ομολογεί:
«Βρέθηκα, σαν άλλος Παύλος, στην θρυλική αυτή Ρώμη, αυτήν που επέμειναν να
μου σκιάζουν και να σπιλώνουν τα ανθρώπινα Σχίσματα και μίση.» (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ
1972, 20).20 Η προσωπική αυτή εξομολόγηση προϊδεάζει τον αναγνώστη για το
πνεύμα συγκρητισμού που χαρακτηρίζει την θρησκευτική του οπτική.
Η ρητορική από την οποία αντλεί ο Παπατσώνης προκειμένου να επιρρώσει
δυναμικότερα το επιχείρημά του δεν είναι άλλη από αυτήν που συναντάται στα
θρησκευτικά κείμενα, και πιο συγκεκριμένα αυτή του Απόστολου Παύλου. Θεωρώ
πως ο ίδιος στοχευμένα εγκαθιδρύει μια διακειμενική γέφυρα με τα χωρία της Καινής
Διαθήκης που αφορούν τον λόγο του Απόστολου των Εθνών.21 Στο πρόσωπό του
αντικρίζει την πεμπτουσία της συναίρεσης ανατολικού και δυτικού πνεύματος, αφού
πρόκειται για έναν αλλόθρησκο, διώκτη των Χριστιανών, που όχι μόνο
μεταστρέφεται θρησκευτικώς, αλλά γίνεται ένας από τους σημαντικότερους κήρυκες,
βοηθώντας στην εξάπλωση του χριστιανισμού με τις περιπλανήσεις του στο χώρο της
εγγύς Ανατολής μέχρι τη Ρώμη, όπου εκούσια καταδικάσθηκε για την πίστη του.
Επιπρόσθετα, ο Απ. Παύλος αποτελεί μία αντιστικτική θρησκευτική περσόνα για τον
ίδιο τον Παπατσώνη, διότι η διάδοση του μηνύματος του χριστιανισμού (που θα
ταυτιστεί στη συνέχεια με τα ταξίδια του) είναι μία πράξη που επιβάλλεται από τον
ίδιο τον Θεό.22 Κατά παρόμοιο τρόπο και η δική του αφήγηση που περιλαμβάνει, όχι

20

Το χωρίο αυτό ίσως προσδίδει κάποιο βαθμό πιστότητας στην μαρτυρία του Μουντέ.
Βλ. π.χ. «[…] “ανήλθεν … Κυρίου”» (σελ. 17) το οποίο αντιστοιχεί στις Προς Γαλάτες Επιστολές
1:17-20, ή στο «“Ω ευτυχισμένη Ρώμη … λύνονται”» (σελ. 18-19) όπου μεταφράζει έναν ύμνο του
Πάπα Άγιου Λέοντος αφιερωμένο στους Πέτρο και Παύλο. Ο πάπας αυτός, ειρήσθω εν παρόδω,
εορτάζεται και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ δύο χρόνια πριν (20-21 Απριλίου 2015)
διοργανώθηκε από την Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ διεθνές συνέδριο με τον χαρακτηριστικό τίτλο Ο
πάπας Λέων Α΄, ως γέφυρα διαλόγου Ανατολής και Δύσης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Παπατσώνης επιλέγει
προσεκτικά τις δανειοδοτήσεις από τα δυτικά τυπικά, εξαίροντας έμμεσα την χριστιανική ομοιογένεια.
22
Βλ. «ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος
αὐτοῦ, ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ
προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι», Προς Γαλάτες επιστολές, 1:15-16. Εναργέστερα αποκαλύπτει την
ουσία της θεϊκής συμβολής, όπως την αντιλαμβάνεται ο Παύλος, ένας άλλος στοχαστής του
χριστιανισμού: «Για τον Παύλο, ο άνθρωπος δεν είναι εκ φύσεως ελεύθερος, αλλά η ελευθερία του
21
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τυχαίως, ανατολικές και δυτικές περιοχές, είναι καρπός «[…] του μυστηρίου της
Θεότητος, στην πλέον γενναιόδωρη έκφρασή του» (σελ. 12).
Μία περαιτέρω ερμηνευτική προσέγγιση της «θρησκευτικής αυτοβιογραφίας»
του ποιητή, είναι αδύνατον να πραγματωθεί επί του παρόντος. Κατατάσσοντας το
κείμενο αυτό στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, θα πρέπει να επισημανθεί πως η
χρήση του βιβλικού και λειτουργικού λόγου (κυρίως του πρώτου) ως «ετερογενής
διακειμενικότητα» σκοπό έχει να διαδραματίσει έναν ρόλο «αυθεντικοποίησης»23 των
τεκταινόμενων.

Αν

«[…]

η

γενική

και

ανώνυμη

διακειμενικότητα

της

αυτοβιογραφίας είναι εκείνη που την καθιστά αναγνωρίσιμη και λειτουργική σαν
πολιτιστικό κείμενο.» (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1993, 131), τότε αυτή η περιορισμένη
αυτοβιογραφική καταγραφή πρέπει να ιδωθεί κατ’ αντιστοιχία των σημαινομένων
από τα οποία έλκει την καταγωγή της. Με άλλα λόγια, όντας ο ίδιος ο Παπατσώνης
βουτηγμένος μέσα στα νάματα του χριστιανισμού γράφει σύμφωνα με τον τρόπο που
δομούνται τα ιερά κείμενα, πλαταίνοντας κατά πολύ την οπτική του γωνία, ώστε να
πιστοποιήσει την άρνησή του σε κάθε δογματισμό που θα τον ενέτασσε μονομερώς
στην Ορθόδοξη ή Καθολική κοίτη.
Το 1919 ο Παπατσώνης συλλαμβάνει την πρώτη εκτεταμένη ποιητική του
σύνθεση με τίτλο «Λιτανείες της Παναγίας» (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1988, 117-23). «Σε αυτό
γίνεται για πρώτη φορά χρήση λατινικών φράσεων, στοιχείο που θα αποτελέσει
χαρακτηριστικό της παπατσωνικής ποιητικής και θα συνδέσει τον ποιητή με τον
καθολικισμό» (ΡΟΥΣΣΟΥ 2007, 294).24 Η διακειμενική συνομιλία επί του παρόντος
οικοδομείται με την «Litanie Lauretane» (Λιτανεία του Λορέτο).25 Πρόκειται για
έναν καθολικό ύμνο προς τιμή της Παρθένου Μαρίας, που άδεται κυρίως κατά τις
Λειτουργίες του Μαΐου, μήνα αφιερωμένου στο πρόσωπό της για το δυτικό τυπικό. Η
αποκωδικοποίηση της ποιητικής γλώσσας, δυστυχώς, δεν μπορεί να επιτευχθεί έξω
από τα όρια του «κοινόβιού» της, όπως εύστοχα αποκάλεσε το πλειοψηφικό

δωρήθηκε μόνο μέσω της θείας χάρης.» (ΛΙΠΟΒΑΤΣ 2012, 42-43, και 37-43 για όλη την φιλοσοφική
συνεισφορά του Απ. Παύλου)· επιπρόσθετα, βλ. WEISS 22001, 253.
23
Δανείζομαι τους όρους από τον ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 1993, 118 και 147.
24
Η ίδια αριθμεί σε 222 στίχους την σύνθεση, ενώ συνολικά καταγράφει την ύπαρξη λατινικών
φράσεων σε 28 ποιήματα, δηλαδή ούτε στο 1/5 περίπου της δημοσιευμένης του παραγωγής. Ωστόσο,
απ’ όσο γνωρίζω το ποίημα αυτό δεν δημοσιεύτηκε αυτοτελώς, συνεπώς τα «Τρία ρόδα» που
παρουσιάστηκαν στη Λύρα τον Φεβρουάριο του 1919 πρέπει να αποτελούν την πρώτη απόπειρα
λατινικών μείξεων.
25
Για την ιταλική εκδοχή του ύμνου βλ. την επίσημη ιστοσελίδα του Βατικανού
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_it.html,
τελευταία
ανάκτηση
24.08.2015. Για την λατινική, της οποίας κάνει χρήση και ο Παπατσώνης βλ. http://www.preceslatinae.org/thesaurus/BVM/Laurentanae.html, τελευταία ανάκτηση 24.08.2015.
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αναγνωστικό κοινό της ο Αργυρίου (ΑΡΓΥΡΙΟΥ 2009, 40). Για μία τέτοια κλειστή
θρησκευτική ομάδα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνανάγνωση των στίχων με τα
χριστιανικά κείμενα.
Το ποίημα αναπτύσσεται θεματικά ακολουθώντας στενά το νοηματικό πλαίσιο
που θέτουν τα λατινικά συγκείμενα. Ο καθολικός ύμνος αποτελείται από δίστιχα εκ
των οποίων, ο πρώτος είναι μία επιφωνηματική πρόταση (αφού αναφέρεται
περισσότερο στη συγκινησιακή φόρτιση του αναφωνούντος υποκειμένου),26 που εν
είδει ποιητικών μεταφορών αναφέρεται στην Παναγία με διαφορετικούς κάθε φορά
κοσμητικούς προσδιορισμούς (π.χ. «Mater inviolata», «Virgo fidelis», «Vas
honorabile», κ.ο.κ.), και ο δεύτερος επαναληπτικός στίχος επιτελεί παρακλητικό ρόλο
επιζητώντας την ευεργεσία της («ora pro nobis»). Ωστόσο, τα αφηγηματικά μέρη του
ποιήματος που ερμηνεύουν το λατινικό δίστιχο ακολουθούν ένα άλλο πρότυπο, αυτό
του Ακάθιστου Ύμνου. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η δεύτερη διακειμενική γέφυρα
που χτίζει ο ποιητής, με την βυζαντινή υμνολογία αυτή τη φορά.
Η εισχώρηση του ανατολικού τυπικού στα δυτικά χριστιανικά συμφραζόμενα
είναι πρακτική που προωθείται από τον ίδιο τον καθολικό ύμνο. Η «Litanie
Lauretane» κατ’ ουσίαν είναι μία εκλατινισμένη εκδοχή του Ακάθιστου Ύμνου,
δεδομένου ότι η πρώτη συντίθεται μετά τον 10ο αι., ενώ ο δεύτερος ήδη από τον 7ο
αι., τουλάχιστον.27 Μεταξύ των στίχων τους παρατηρείται ένας αρκετά έντονος
σημασιολογικός συσχετισμός. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες αντιστοιχίες: Vas
honorabile → Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον, Virgo prudentissima → χαῖρε, προνοίας
αὐτοῦ ταμεῖον, Causa nostrae laetitiae → Χαῖρε, δ’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει, Mater
intemerata → Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε, κ.τ.λ. Παρ’ όλα αυτά, ο ποιητής δανείζεται
από το βυζαντινό Κοντάκιο περισσότερο –όχι απόλυτα– την μορφολογική του δομή.
Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελείται από 24 αφηγηματικές ενότητες, τους Οίκους (1 για
κάθε γράμμα της αλφαβήτου), οι οποίοι αναφέρονται στον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και την γέννηση του Χριστού. Ανά δύο επαναλαμβάνεται ο στίχος «Χαῖρε
Νύμφη ἀνύμφευτε». Παρατηρώντας τις «Λιτανείες της Παναγίας» θα μπορούσε
κανείς να υποστηρίξει ότι στήνονται κατ’ αναλογία του βυζαντινού μέλους. Εν
26

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγορία των επιφωνημάτων βλ. ΚΡΥΣΤΑΛ 22006,
174.
27
Για τις υποθέσεις γύρω από τη χρονολογία σύνθεσης του Ακάθιστου Ύμνου παραπέμπω στις
ιστοσελίδες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδας αντίστοιχα:
http://www.ec-patr.net/xairetismoi.htm,
http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?contents=selides_katixisis/contents_MegaliS
arakosti.asp&main=kat007&file=2.8.3.htm, τελευταία ανάκτηση 25.08.2015.
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προκειμένω, όμως, τον ρόλο της επανάληψης αναλαμβάνουν τα λατινικά διακείμενα.
Μπορεί κάθε φορά να προσκομίζουν νέες ονοματοδοσίες στην Παναγία, αλλά
επιτελούν τον ίδιο ρόλο με το «Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε», αποστρέφονται δηλαδή με
υμνητική διάθεση προς αυτή. Επομένως, αν εκ πρώτης όψεως το ποίημα αυτό
αποδεικνύει την δυτικότροπη ροπή του Παπατσώνη –στάση που όπως ο ίδιος δηλώνει
εξυπηρετεί τις μυστικιστικές του αναζητήσεις: «Ανθογυάλι, η μυστική έννοιά σου
γέρνει προς τη δύση·/ […] όχι απόψε ειδωλολάτρης / αλλά, εντός της εννοίας του
συμβόλου σου, αγνός λάτρης,» (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1988, 118)– μία ενδελεχότερη
ανάλυση των ίδιων των ιερών κειμένων που επικαλείται μπορεί να ανατρέψει την
παγιωμένη αυτή αντίληψη.
Για το τέλος άφησα την ηχηρότερη διακήρυξη ομολογίας πίστεως του
Παπατσώνη. Πρόκειται για το ποίημα «Credo», του οποίου την έμπνευση συνέλαβε
το 1931. Ο υψηλόφωνος λυρισμός καθιστά το ποίημα αυτό έναν, εν τύποις,
θρησκευτικό ύμνο αφιερωμένο στο Θεό. Σε αυτό εντείνει και η χρήση της
ομοιοκαταληξίας, αν αναλογισθεί κανείς πως ο ποιητής διανύει «την καθαρά
ελευθερόστιχη περίοδό του, από το 1930 και εξής […]» (ΡΟΥΣΣΟΥ 2007, 307).
Εξαρχής εδώ θα δηλώσει την χριστιανική του ελευθεριότητα με φόβο Κυρίου:
«Των αλαζόνων κεραυνέ, μη μου ριχτείς αδίκως.
Των ταπεινών κρίνε λευκέ, σε βλέπω και σε λαχταρώ·
βρέθηκα, βλέπεις, σε κοιλάδα μεταξύ των δυό
σε μια συγκέραση, που προχωράει όλο σε μήκος.»
(ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1988, 41)
Μπορεί η ρηματική απόδοση της πίστεως να επιτυγχάνεται διαμέσου της
λατινικής γλώσσας στον τίτλο, ωστόσο, η περικοπή της Καινής Διαθήκης που
εντίθεται στην ελληνική της εκδοχή, εμπερικλείοντας παράλληλα και ένα ισχυρό
νοηματικό φορτίο, εξισορροπεί τα πράγματα. Ο στίχος «-όπως και νάναι σε
απεκδέχομαι, Ιησού Χριστέ» της τελευταίας στροφής ανακαλεί τον παύλειο λόγο,
όταν ο Απόστολος, έγκλειστος κατά την πρώτη φυλάκισή του γράφει:
«ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν
σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν
καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.»
(Προς Φιλιππησίους Επιστολές, 3:20-21)28

28

Η έμφαση δική μου.
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Το ποιητικό υποκείμενο, λοιπόν, εύγλωττα διακηρύσσει την χριστιανική του
κοσμοθεωρία, η οποία πάλλεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το γεγονός ότι
παραπέμπει στην γραφή του Απ. Παύλου δεν πρέπει να ξεφύγει της προσοχής μας,
αφού: «Οι Επιστολές του Παύλου έχουν κεντρικό ρόλο στην ιστορία και θεολογία
του Χριστιανισμού. Οι Επιστολές των οποίων η συγγραφή αποδίδεται στον Παύλο
απαρτίζουν το μεγαλύτερο corpus σε σύγκριση με όλα τα άλλα κείμενα της Καινής
Διαθήκης. Είναι η πρωιμότερη απόδειξη της ζωής και της πίστης των πρώτων
Χριστιανών, και προηγούνται των κανονιστικών Ευαγγελίων. Σαν τέτοια, συστήνουν
από πρώτο χέρι την επέκταση του Χριστιανισμού πέρα από τα όρια της Παλαιστίνης
στον ευρύτερο Μεσογειακό κόσμο.» (PORTER 2007, 265). Ο έντονος καταφατικός
χαρακτήρας με τον οποίο εκφράζεται η πίστη του Παύλου σε μία κρίσιμη για τον ίδιο
ώρα, ανάγεται τελικά με τον τρόπο που ενσωματώνεται στο ποιητικό καλούπι σε
λυδία λίθο της χριστιανικής πνοής με την οποία είναι εμποτισμένος ο βιοθεωρητικός
ορίζοντας του Παπατσώνη.
Την εμπλοκή των θρησκευτικών εξακτινώσεων του «Credo» με την προσωπική
του πίστη, θα την ταυτοποιήσει ο ίδιος από τις στήλες της Ευθύνης, ενός περιοδικού
ανάλογων προσανατολισμών, δύο χρόνια πριν πεθάνει. «Ιδού η δική μου ομολογία.»
(ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1974, 160),29 γράφει για το ποίημα αυτό. Ακόμη και αν κάποιος θέλει
να θεωρήσει την ετυμηγορία αυτή του Παπατσώνη μία καθυστερημένη υπεράσπιση
της αμφιλεγόμενης χριστιανικότητάς του, οι συνδηλώσεις που προωθεί το ίδιο το
έργο του, ειδικά κατά την μεσοπολεμική περίοδο, όταν δηλαδή προσπαθεί να
εισχωρήσει και να καθιερωθεί στον κορμό της νεοελληνικής ποίησης, μπορούν να
πιστοποιήσουν την εγκυρότητά της.
Ο Παπατσώνης στην έκταση όλου του έργου του εμποδίζει σθεναρά την
κατασκευή μίας μονοσήμαντης θρησκευτικής ταυτότητας. Θα μπορούσε να πει
κανείς ότι περισσότερο επιδεικνύει μία διάθεση εμπαιγμού μέσα από την διασπορά
στοιχείων, που όλα μαζί αποδεικνύουν ότι τα χνάρια της πίστης που η γραφή του
αναδομεί, ανθίστανται στην συγκρότηση μίας αποκλειστικά ενιαίας εκδοχής του
ορθόδοξου ή καθολικού τυπικού. Ο ίδιος έχει επίγνωση της ιδιαιτερότητας των
δυτικότροπων έλξεών του, τις οποίες, χωρίς να εγκαταλείπει ανερμάτιστες, σπεύδει
29

Στο ίδιο άρθρο, λίγες γραμμές παρακάτω, γίνεται λόγος για την αχρονικότητα της Εκκλησίας του
Χριστού, την οποία «δεν την θίγει τίποτε το χρονικά τοποθετημένο», υπονοώντας υποθέτω τις
ανθρώπινες διαβουλεύσεις πάνω σε θεολογικά ζητήματα, και κυρίως τις κληρικαλιστικές διαφωνίες
που κατέληξαν στο γνωστό Σχίσμα της Δυτικής από την Ανατολική Εκκλησία το 1054, κάτι από το
οποίο ο ίδιος φαίνεται να αποστασιοποιείται με την προσκόλλησή του στον αρχέγονο νοηματικό
πυρήνα του χριστιανισμού.
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να προσμείξει με τα σημαινόμενα του ορθόδοξου χριστιανισμού και την οικεία
γλώσσα του ευαγγελικού λόγου και της βυζαντινής υμνογραφίας.30
Η βαρύνουσα σημασία που δόθηκε στην αποκρυστάλλωση του διττού
θρησκευτικού υποστρώματος, το οποίο εντίθεται στο εργογραφικό corpus του
Παπατσώνη, αποσκοπεί να δικαιολογήσει ένα εγγενές χαρακτηριστικό της σκέψης
του: την σύζευξη των αντιθέτων. Για παράδειγμα, την ίδια ενοποιητική στάση προωθεί
και σε επίπεδο γλώσσας στα ποιήματά του με την χρήση της «μιξοκαθαρεύουσας»,
όπως την αποκαλεί ο Φωκάς (ΦΩΚΑΣ 21999, 60). Το δίπολο Ανατολή-Δύση φαίνεται
πως δεν εξαντλείται μόνο στα πλαίσια του χριστιανισμού στην περίπτωση του
Παπατσώνη, αλλά προχωρά και σε ζητήματα πολιτισμικά. Ο ίδιος δεν
αποστασιοποιήθηκε από τα θέματα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον της λογοτεχνίας
την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπως και μεταπολεμικά, με κορυφαία τα αιτήματα
ελληνικότητας ή εξευρωπαϊσμού. Οι σχετικές αντεγκλήσεις γύρω από το ποια
μορφώματα κουλτούρας έπρεπε να αγκαλιάσει η νεοελληνική λογοτεχνία
προκειμένου να αντλήσει τα πρότυπά της, καθώς και το περιώνυμο αίτημα
«συγχρονισμού» με τα παγκόσμια καλλιτεχνικά ρεύματα, ήταν ερωτήματα που δεν
άφησαν ασυγκίνητο τον Παπατσώνη. Τα ελατήρια, όμως, της συμμετοχής του στους
διαξιφισμούς της εποχής, αλλά και οι τελικές του αποφάνσεις, υποκινήθηκαν σε πολύ
μεγάλο βαθμό από το θρησκευτικό του όραμα να ελαττώσει το χάσμα μεταξύ Δύσης
και Ανατολής. Υπό το πρίσμα αυτό, ο αφοριστικός «Ένδοξός μας Βυζαντινισμός»
που γράφτηκε «ad intentionem» των Γ. Σεφέρη και Ο. Ελύτη, συν τοις άλλοις, σκοπό
είχε να μετριάσει την μονόπλευρη προσκόλληση στο «σύστημα επαιτείας» από την
Δύση (ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 1948, 664), που, κατά τη γνώμη του, είχε απρόσκοπτα
καλλιεργήσει η νεότερη λογοτεχνία, και να στρέψει το ενδιαφέρον της στον κόσμο
της Ανατολής, τον οποίο ο ίδιος προσέγγιζε μέσα από τον χριστιανισμό και την
παράδοση της παλιάς ανατολικής αυτοκρατορίας.
Στο σημείο αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι η παρούσα ανακοίνωση
περιορίσθηκε στην ανάδειξη της ισοδύναμης διακειμενικής συνομιλίας του ποιητή με
θρησκευτικά κείμενα και σημαινόμενα της Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης
Εκκλησίας, όπως και σε μία γρήγορη επισκόπηση της πρόσληψής της από τους
30

Το σημείωμα του Δημήτρη Κοσμόπουλου είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, που, βάσει του
γλωσσικού ιδιώματος του Παπατσώνη, ο κριτικός υπονοεί το συναιρετικό ανατολικό και δυτικό (=
ελληνικό και ευρωπαϊκό), υψηλό και χαμηλό πνεύμα της ποιητικής του: «Θραύσματα από τη Λατινική
Λειτουργική γλώσσα δένουν με άλλα του Ευαγγελίου ή της Υμνογραφικής Παράδοσης και
μεταβαπτίζονται στη λαλιά της τουρκοκρατούμενης ρωμιοσύνης και των λογίων εκδοχών της
ελληνικής των δύο τελευταίων προ-κρατικών αιώνων.» (ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 47).
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κριτικούς. Μία πιο διεισδυτική ανάλυση της σημασίας του περιεχομένου αυτή της
καταστατικής

“θεσιληψίας”

του

Παπατσώνη

και

των

πολιτισμικών

της

διασυνδέσεων, αναβάλλεται για το μέλλον. Σε μία εποχή που ο θρησκευτικός
φονταμενταλισμός της Εγγύς Ανατολής οξύνει την αντιπαλότητα με την Δύση, και η
τελευταία παλεύει να προφυλάξει την κατάρρευση της οικονομικής της δύναμης, ενώ
ταυτόχρονα στο εσωτερικό της αναζωπυρώνονται εστίες πολιτισμικών συγκρούσεων,
η επαναξιολόγηση του συγγραφικού έργου του Τάκη Παπατσώνη είναι μία εργασία
επίκαιρη, έστω και αν ο οικουμενισμός του εξαντλείται ασφυκτικά στο χριστιανικό
κοσμοείδωλο, και τους αντίστοιχους γεωγραφικούς περιορισμούς που αυτό θέτει.
Κάτω από τους θρησκευτικούς ορίζοντες του παπατσωνικού λόγου μπορεί κανείς να
ανακαλύψει την αδιάλειπτη παρουσία του ποιητή σε τέτοιου είδους πολιτισμικές
αναζητήσεις, με ενδιαφέρουσες ιδεολογικές προεκτάσεις. Η ανάδειξη των θέσεών του
μπορεί να τον απεγκλωβίσει από θεωρήσεις ομφαλοσκοπικού χαρακτήρα, που ίσως
ενέτειναν τον παραμερισμό του από τον λογοτεχνικό κανόνα.
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Abstract
In the final chapter of Iphicrates’ biography, Cornelius Nepos relates that Menestheus,
son of Iphicrates by the daughter of Cotys, king of the Thracians, when he was asked
whether he valued more of his father or his mother, suddenly answered that he praised
his mother more, because the former had made him a Thracian, but the latter an
Athenian. The aim of the paper is to clarify the meaning of this bizarre and apparently
incoherent anecdote: firstly, by examining the various and problematic cultural
identities of Iphicrates; then, by a closer analysis of Nepos’ text and Menestheus’
words.
Key-Words
Menestheus, Iphicrates, Cornelius Nepos, Mother, Identity

In the final chapter of Iphicrates’ biography, Cornelius Nepos records an anecdote
about Menestheus, the protagonist’s son:
“Menesthea filium reliquit ex Thressa natum, Coti regis filia. Is cum
interrogaretur, utrum pluris, patrem matremne, faceret, «matrem» inquit. Id cum
omnibus mirum videretur, at ille «merito» inquit «facio: nam pater, quantum in
se fuit, Threcem me genuit, contra ea mater Atheniensem».”1
This episode seems to be preserved apparently only by Nepos:2 the absence of any
precise parallels and the oddity of the message made the excerpt quite difficult to
explain at first. This paper aims to comprehend the meaning of Menestheus’ words
1

Nep. Iph. 3.4. The Latin text is that of the most recent critical edition: WINSTEDT (91971); GUILLEMIN
( 1970); MALCOVATI (31964); MARSHALL (21985).
2
In Nep. Iph. 3, 2 Nepos quoted Theopompus as source, but it is not clear whether the Roman
biographer used the Greek historians only for Iphicrates’ portrait or, on the contrary, for the whole Life.
3
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and to clarify a chapter that has often been overlooked by the most recent editors and
interpreters of Nepos’ biographies.3 Two different paths will be followed throughout
this analysis: the first focused on the figure, sometimes enigmatic, of Iphicrates, the
second based on a more precise reading of the chapter.
1. The identity of Iphicrates: Athens, Thrace, and Macedonia
In order to comprehend Menestheus’ words, it is firstly necessary to study the
complicated identity of his father. Iphicrates was born in Athens around 413 BC,4
apparently from a modest family.5 After playing a role during the Corinthian War,6
Iphicrates became a commander of the Athenian expedition sent to Egypt to support
Pharnabazus II.7 There are no records about the ten years between the peace of
Antalcidas and this latter military expedition. According to historians,8 during this
period Iphicrates could have secured an alliance with the royal family of Thrace.9
However, the sources do differ about the identity of Iphicrates’ wife: as shown before,

3

NIPPERDEY (1949), ANTHON (1858), and MONGINOT (1868) omitted to analyze the text. No notes also
in AGNES (1977) and WIRTH (1994).
4
The date of birth could be inferred from Iust. 6.5.2-5 and Oros. hist. 3.1.21: they record that, after the
Spartan victory at Coronea in 394, the Athenians sent the twenty-year-old Iphicrates to support the
Boeotians with an army. Nevertheless this was not Iphicrates’ “baptism of fire”. According to Plut.
Mor. 186f, Iphicrates’ first important military action was during a sea battle, when he saved an enemy
pulling him out of the water. Because the first attested military command of Iphicrates seemed to be the
one after Coronea, historians think that the sea battle recorded by Plutarch was the battle of Cnidus of
394; cf. DAVIES (1971, 249); BIANCO (1997, 181).
5
According to Plut. Mor. 186f-187a, he was the son of a shoemaker, named Timotheus, as remembered
by Paus. 9.14.6. Aristotle in Rh. 1.7.32; 1.9.31 and 2.23.8 reports that Iphicrates claimed to have
reached important political positions from humble origins. This tradition, held to be true by DAVIES
(1971, 248), was scaled down by BIANCO (1997, 180 n. 7), who, quoting D. 21.62 (where there is a
reference to Iphicrates’ prosperity), sustains that Iphicrates’ family, although not noble, has the
possibility to firstly introduce a son to a military career, then to the political world.
6
He fought both in the Peloponnesus (from 393 to 390) and in the Hellespont (from 389 to the peace of
Antalcidas in 387/6). For a summary of his military actions, cf. the precise chronology of BIANCO
(1997, 181-87). About the armistice known as “Peace of Antalcidas” or “King’s peace”, cf. LEVI
(1955); AUCELLO (1955); BADIAN (1991); SCHMIDT (1993).
7
Regarding the size of this military expedition, cf. LLOYD (2006, 348-49); for a portrait of Pharnabazus
II, cf. the entry by LENSCHAU (1938).
8
DAVIES (1971, 249); KALLET (1983, 242 and 245); BIANCO (1997, 186-88).
9
Xenophon in An. 4.8.26 records that, during Thrasybulus’ expedition to the Hellespont in 390, Thrace
seemed divided between Amadocus I (regarding Amadocus, cf. the entry by Judeich (1894)), king of
the Odrysians (on this nation, cf. JORDANOV (1996); ARCHIBALD (1998)), and Seuthes II, the governor
of the coastal regions. In 383/2 the kingdom seemed united under the control of Cotys I, who
succeeded his father in that same year. At the end of the Corinthian War, Iphicrates was still in the
Hellespont without any official role. For this reason he could have searched (and found) a military
employment in the bordering regions, in particular in Thrace. BIANCO (1997, 187) affirms that
Iphicrates could have played a part in the Thracian war, firstly in favour of Seuthes, then of Cotys,
helping the two kings to prevail over the Odrysian dynasty. In exchange of this military support, Cotys
could have offered him an alliance with a promise of marriage and the possession of a coastal city,
probably Drys (cf. Theop. FGrHist 115 F 161 = Harpocr. s.v. Δρῦς. On Drys, cf. LOUKOPOULOU
(2004, 878); BIANCO (1997, 187-88)).
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Nepos sustains that the Athenian got married with a daughter of Cotys; the same
information is recorded also by Seneca Con. 6.5 and Athenaeus 4.131a.10 This
historical tradition, considered trustworthy by Kirchner (1901, 512) and Parke (1970,
56), has been rejected as a chronological mistake by Davies (1971, 249), Harris
(1989, 267, n. 15), and Bianco (1997, 187-88, n. 28). In fact, the genealogy proposed
by Nepos is in contrast with Demosthenes 23.129, where Iphicrates is called κηδεστὴς
of Cotys: even though this word is used to determine both the brother-in-law and the
father-in-law,11 in Demosthenes’ extract the family relation between Iphicrates and
Cotys is compared to that between the Thracian king Cersobleptes and Charidemus:
this last one was married to one of Cersobleptes’ sisters.12 Furthermore, in the same
speech Demosthenes asserted that Cotys, in the year of his death (360 BC), seemed to
have had very young sons.13 Without any new sources this problem will not have a
definitive answer: the only certain fact is that Iphicrates’ wife was a member of the
Thracian royal family. The date of the marriage is also uncertain. Thanks to Isocrates
15.129, we can understand that Menestheus should have been elected στρατηγός
approximately in 356/5 with his father Iphicrates and his father-in-law Timotheus14
during the battle of Embata.15 Supposing that the Athenian strategy could have been
entrusted after the 30th birthday,16 the birth of Menestheus should have been dated at
least in 385/6.17 For this reason, the marriage alliance between Iphicrates and the
Thracian royal family could have taken place approximately around that same year.
On that occasion Cotys could perhaps also have received the honour of the Athenian
citizenship recorded by Demosthenes 23.118.18 Probably during his stay in Thrace,
Iphicrates could have done business with the close reign of Macedonia. Aeschines

10

This extract is followed by a long fragment from Anaxandrides’ Protesilaus, frg. 42 Kassel-Austin,
where the Thracian marriage festivity of Iphicrates is ironically described.
11
Cf. the entry in LSJ, 946.
12
Cf. D. 23.129: “ἐγὼ σκοπῶ Κότυν, ὅτι κηδεστὴς ἦν Ἰφικράτει τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ Χαριδήμῳ
Κερσοβλέπτης”. About this Thracian King, cf. the entry by KAHRSTEDT (1921); about Charidemus, cf.
the note by KIRCHNER (1899).
13
Cf. D. 23.163: “τὸν μὲν γὰρ Κότυν, εὖ ποιῶν, ὄντα γ᾽ ἐχθρὸν ὑμῖν καὶ πονηρὸν ἀποκτίννυσιν ὁ
Πύθων, ὁ δὲ Κερσοβλέπτης ὁ νυνὶ βασιλεύων μειρακύλλιον ἦν καὶ πάντες οἱ τοῦ Κότυος παῖδες”.
14
Nep. Timoth. 3.1. Cf. TOO (2008, 157).
15
One of the last episodes of the Social War, cf. D.S. 16.21.2-4; Nep. Timoth. 3.1-5; Polyaen. strat.
3.9.29; St. Byz. s.v. Ἔμβατον.
16
Cf. PICCIRILLI (1988), especially, about Menestheus, pp. 183-84.
17
Cf. also DAVIES (1971, 249-50); BIANCO (1997, 188, n. 29).
18
Demosthenes recorded that the Athenians granted the Athenian citizenship to Cotys when the king’s
politics was very close to that of Athens: “ἴστε γὰρ δήπου πάντες, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦθ᾽ ὁμοίως
ἐμοί, ὅτι τὸν Κότυν ποτ᾽ ἐκεῖνον ἐποιήσασθε πολίτην, δῆλον ὡς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον εὔνουν
ἡγούμενοι”.
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2.28 wrote that Iphicrates was adopted by king Amyntas and that their friendship was
behind the alliance between Amyntas and Athens.19 Because of this particular
relationship the Athenians decided to send Iphicrates to Macedonia between 368 and
365/4. He had to conquer Amphipolis and to resolve the dynastic war that was
dividing the kingdom after Amyntas III’s death in 370/69.20 However, the
unsuccessful capture of Amphipolis seemed to have ruined the relationship between
Iphicrates and his native land. In fact, the general was substituted by Timotheus in
365/4.21 After this change in command, Iphicrates came back to Cotys’ court in 364.
According to Demosthenes’ Against Aristocrates, the Athenian general, during this
second stay in Thrace, became commander of Cotys’ navy. He also seemed to have
fought a sea battle against the Athenian στρατηγοί.22 Thereafter, Iphicrates refused to
attack several Athenian strongholds, so he was exiled first to Antissa, then to Drys. In
spite of many doubts about Demosthenes’ records,23 it is quite certain that the
Athenians forgave Iphicrates’ thorny past. In fact, they elected him as στρατηγός in
357 during the Social War.
After this summary we can understand that the identity of Iphicrates was not so
clearly and distinctly defined: he was an Athenian by birth, married to a Thracian
princess and adopted by a Macedonian king. This strange portrait probably led to the
accusation of ξενία made against him by Timotheus and recorded by the PseudoDemosthenic speech Against Timotheus for Debts.24 Timotheus had doubts about the

19

These are the words of Queen Eurydice to Iphicrates according to Aeschines: “εἶπεν [scil. Eurydice]
ὅτι ‘Ἀμύντας ὁ πατὴρ τῶν παιδίων τούτων, ὅτ᾽ ἔζη, υἱὸν ἐποιήσατό σε, τῇ δὲ Ἀθηναίων πόλει οἰκείως
ἐχρήσατο”.
20
The alliance between Iphicrates and Amyntas has to be dated before this latter military expedition.
From 377 to 374 Iphicrates was fighting in Egypt, from 373 to 371 in the waters around Corcyra, and
during 369 against Epaminondas in the Peloponnesus. So it is probable that the meeting of Iphicrates
and Amyntas happened between 384/3 and 377/6, when Iphicrates was at Cotys’ palace.
21
Cf. D. 23.149. The interpretation of this extract is quite difficult: without any new sources, it is
impossible to understand whether Iphicrates was discharged or substituted. BIANCO (1997, 199, n. 66)
makes a summary of the hypotheses.
22
D. 23.130: “ὅμως ἐτόλμησεν [scil. Iphicrates] ὑπὲρ τῶν Κότυος πραγμάτων ἐναντία τοῖς ὑμετέροις
στρατηγοῖς ναυμαχεῖν, καὶ περὶ πλείονος ἐποιήσατο τὴν ἐκείνου σωτηρίαν ἢ τὰς ὑπαρχούσας ἑαυτῷ
παρ᾽ ὑμῖν τιμάς”.
23
REHDANTZ (1845, 149), HÖCK (1891, 98), and PRITCHETT (1974, 65-66) sustain that the sea battle of
Iphicrates against Athens had never taken place. Conversely HARRIS (1989) thinks that Demosthenes
was right.
24
Ps.-D. 49.72-73. This accusation has to be dated before the marriage between Menestheus and
Timotheus’ daughter. On Menestheus as a personification of the tension inherent in Atheno-Thracian
connection cf. SEARS (2013: 118-120).
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validity of Iphicrates’ Athenian citizenship.25 Davies (1971, 250) supposed that the
anecdote recorded by Nepos in Iph. 3.4 was probably connected to this particular
moment of Iphicrates’ life. According to Aristotle Rhet. 1399a35-39,26 Menestheus
was forced to take on a λειτουργία, even if he was too young, under the threat to lose
his Athenian citizenship.27 Nevertheless, Davies’ hypothesis, surely persuasive, does
not explain the literary meaning of Menestheus’ words. Maybe we could also suppose
that Iphicrates, relative of Cotys and commander of his fleet, seemed to be closer to
Thrace than to Athens. However, his wife, married to an Athenian general and
daughter of a Thracian king that had obtained the Athenian citizenship, could
probably have appeared closer to Athens. But even this hypothesis is not completely
persuasive. So we have to find a different explanation for that anecdote.

2. The identity of Menestheus through the analysis of Nepos’ text: the role of
Menestheus’ mother
A different interpretation of Menestheus’ words could come from a new and more
precise analysis of Nepos’ extract. The Roman biographer records that, when
Menestheus was asked which parent he respected the most, he answered “his mother”:
“«matrem» inquit. Id cum omnibus mirum videretur, at ille «merito» inquit «facio»”.
The justification follows immediately: “«Nam pater, quantum in se fuit, Threcem me
genuit, contra ea mater Atheniensem»”. Menestheus’ words seem quite paradoxical at
first sight. In which way could the Athenian Iphicrates have given birth to a Thracian
child? Why did his wife, a Thracian princess, have an Athenian child? This paradox is
probably only an illusion. Menestheus’ answer is based, in fact, on a sharp and
intelligent wordplay, a stylistic feature quite common in aphorisms. Menestheus
asserts that he praised his mother more: the merit for his Athenian citizenship
belonged to her, because she married an Athenian man, whereas Iphicrates chose a
Thracian wife. She generated a son (me genuit) with an Athenian man and she had the
capability to grow a foetus until his birth.

25

Timotheus probably wanted to take revenge against the accusations of ineptitude made by Iphicrates
and Callistratus in 374/3, during the preparation of the military expedition against Egypt. After these
charges, Timotheus was replaced by Iphicrates.
26
Arist. Rhet. 1399a35-39: “Ἄλλος ἐκ τοῦ ἀνάλογον ταῦτα συμβαίνειν, οἷον ὁ Ἰφικράτης, τὸν υἱὸν
αὐτοῦ, νεώτερον ὄντα τῆς ἡλικίας, ὅτι μέγας ἦν λειτουργεῖν ἀναγκαζόντων, εἶπεν ὅτι εἰ τοὺς μεγάλους
τῶν παίδων ἄνδρας νομίζουσι, τοὺς μικροὺς τῶν ἀνδρῶν παῖδας εἶναι ψηφιοῦνται”.
27
Iphicrates’ distance from Athens, who was probably worried to be accused of betrayal, was another
problem for Menestheus. Cf. HARRIS (1989, 264-65).
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Menestheus’ reasoning seems to remind us of a famous extract from Aeschylus’
Eumenides. During the trial in Athens against Orestes for the killing of his mother
Clytemnestra, the Erinyes accused Agamemnon’s son not only to be a murderer, but
also a matricide. They asserted that he spread his own blood on the ground:
Chor.
652
653
654

πῶς †γὰρ τὸ φεύγειν† τοῦδ᾽ ὑπερδικεῖς ὅρα·
τὸ μητρὸς αἷμ᾽ ὅμαιμον ἐκχέας πέδοι
ἔπειτ᾽ ἐν Ἄργει δώματ᾽ οἰκήσει πατρός;28

Apollo replied to the Erinyes that they were wrong because “mother” is not who
gives birth to a son, but someone who feeds a son in her womb. The person who gives
life is the father: a mother is only a guardian of the foetus while in the womb. After
the birth, the child will be given back to the father.
Apol.
657
658
659
660
661

καὶ τοῦτο λέξω, καὶ μάθ᾽ ὡς ὀρθῶς ἐρῶ·
οὔκ ἔστι μήτηρ ἡ κεκλημένη τέκνου
τοκεύς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου·
τίκτει δ᾽ ὁ θρώισκων, ἣ δ᾽ ἅπερ ξένωι ξένη
ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάψηι θεός.

In his Cambridge edition of Eumenides, Sommerstein properly and rightly
demonstrates the weakness of Apollo’s arguments (SOMMERSTEIN 1989, 206-08):
“This particular theory, too, was a minority view even among natural philosophers,
most of whom held that both male and female contributed ‘seed’ essential to the
process of generation […]; and from the ordinary person’s point of view, it was in
conflict with the observable fact that physical and mental characteristics may be
inherited from either parent or both, as Hermione inherited her beauty from Helen
[…] and Parthenopaeus his from Atalanta” (SOMMERSTEIN 1989, 208).29 Sommerstein
finds similar physical theories in a passage of the Aristotelian treaty Περὶ ζῴων
γενέσεως (de generatione animalium):
“Φασὶ γὰρ οἱ μὲν τοῖς σπέρμασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν εὐθύς, οἷον
Ἀναξαγόρας καὶ ἕτεροι τῶν φυσιολόγων·γίνεσθαί τε γὰρ ἐκ τοῦ ἄρρενος τὸ
σπέρμα, τὸ δὲ θῆλυ παρέχειω τὸν τόπον [...]”30

28

The Greek text is that of WEST (1991).
More observations in PÒRTULAS (2001). About the law and religious implications of Apollo’s words,
cf. PUCCI (1996, 149-50); MILLER (2009, 157-58), who provides parallels with Hegel's philosophy;
NEGRI (2009, 15-16).
30
Arist. GA 763b31-33. The text is that of LOUIS (1961).
29
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This is not the most suitable place to analyze the physical and philosophical
theories of this extract (LESKY 1951, 54; LLOYD 1983, 86-111; BINDI 1999, 177).31 Even if
these odd theories have been dated back to Egyptian medicine by Peretti (1956),32
Aeschylus’ Eumenides could have improved their fame in the middle of the 5th
century33 and, maybe, also in the next years. In fact, we find them also in other
authors like Euripides34 or Diodorus Siculus.35 Iphicrates was born just after the
generation of Aeschylus. Menestheus, as shown before, lived approximately in the
same years as Aristotle. During a debate about citizenship, it is possible that
Iphicrates’ son could have taken advantage of those natural theories from an ironic
point of view. However, the evidence still lacks.
The main point is that Menestheus is aware that his father has decided not to
marry an Athenian woman, but that he has preferred to marry a Thracian princess. In
this way, Menestheus can clearly sustain that he appreciates his mother more because
she married an Athenian man: by doing so, she gave Menestheus life and the
possibility to become Athenian like his father. By means of her, Iphicrates’ son
obtained his Athenian identity: she was the vehicle of his Athenian citizenship.36
Menestheus’ identity is therefore contained in his words and in his language.
Under this perspective, the anecdote recorded by Nepos shows several analogies with
the one stated by Athenaeus on the account of Timotheus, Conon’s son. According to
the tradition followed by the author of the Δειπνοσοφισταί, Timotheus was born by a
Thracian hetaira.37 One day, when he was mocked for his humble origins, Timotheus
proudly answered that he had no shame about his mother, on the contrary he was
grateful to her, because she gave him the gift of life. Bianco (1997, 187, n. 29) thinks
that Nepos misinterpreted this tradition (later recorded by Athenaeus), wrongly
31

See also PÒRTULAS (2001). On the role of women about reproduction in classical Greek science, see
DEAN-JONES (1994, 148-224); on Aristotle, cf. especially pp. 176-200.
32
According to Censorinus, Anaxagoras, Alcmaeon and Empedocles sustained that a woman
contributes seeds to the embryo just like a man, cf. DEAN-JONES (1994, 148-53). See also PERETTI
(1956, 249-59).
33
Aeschylus’ Eumenides was performed in 458 B.C.
34
Eur. Or. 552 and frg. 1064.
35
D.S. 1.80.4. Other parallels in PERETTI (1956, 241-43).
36
Cf. VAN STAVAREN (1734, 303-04, n. 5), a dated edition, but that still provides useful and precious
information: “Sensus iste: pater quantum in se fuit, Thracem potius quam Atheniensem ideo genuit,
quia e barbaris exorem duxit: mater, autem, non ex suo sanguine Thracem, sed ex Atheniensis viri
complexu Atheniensem gignere studuit. Perstringit patris cum barbara matrimonium: cuius solius fit ea
culpa, non matris, si quid hic indignum moribus Graecorum aut opprobrio: obnoxium objiciebatur enim
Iphicrati, quod matrem haberet”.
37
Ath. 13.577b: “ὁ δὲ Τιμόθεος καὶ σκωπτόμενός ποτε ὅτι τοιαύτης εἴη μητρὸς «καὶ χάριν γε αὐτῇ»,
φησίν, «οἶδα, ὅτι δι᾽ αὐτὴν Κόνωνός εἰμι υἱός»”.
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assigning Timotheus’ words to Menestheus. On the contrary Gambato (2001, 1466, n.
1) sustains that these two episodes are not connected. Despite the reference to the
Thracian nationality of the mother in both anecdotes, these two are quite different: I)
Menestheus said that he appreciated his mother more than his father, whereas
Timotheus answered that he was not embarrassed to be the son of an hetaira; II)
Nepos’ anecdote refers to family and citizenship, whereas that of Athenaeus concerns
humble origins; III) Menestheus’ mother is a Thracian princess, Timotheus’ mother is
an hetaira. If Nepos had misunderstood the same anecdote followed by Athenaeus, he
should have substituted the name of Timotheus with that of Menestheus and the
identity of the mother (not a princess, but an hetaira). There are too many differences
for a simple misunderstanding. It is more persuasive to think that Nepos followed an
independent source different from that of Athenaeus.
Another difficulty is to understand when the anecdote recorded by Nepos has to
be dated. Athenaeus38 sustains that in the 403/2 during the archonship of Euclid, the
orator Aristophon of Azenia proposed a law to reform the citizenship: only who was
born by Athenian parents could have been considered an Athenian citizen (it seems a
renovation of Pericles' law on citizenship approved in the 451/45039). This new law
probably created quite a few problems in the political system of Athens. In fact, a
scholium of Aeschines’ speech Against Timarchus reminds us that Eumelos the
Peripatetic,40 in his third book about ancient comedy, recorded that Nikomenes, a
politician not yet known, proposed an attenuation of Aristophon’ law. This regulation
stated that who was born from a non-Athenian parent before Euclid’s archonship
could have been considered Athenian. However, who was born after that archonship
needed both Athenian parents to be considered a citizen.41 We do not know how long
Nikomenes’ law was in power, but maybe it could have had a sort of influence on
Menestheus’ political life. Due to the marriage with a Thracian woman, Iphicrates
might have represented a problem for his son’s citizenship in a specific period in
Athens’ history.42 These problems were surely (and ultimately) solved because

38

Ath. 13.577b: “Ἀριστοφῶν δ᾽ ὁ ῥήτωρ, ὁ τὸν νόμον εἰσενεγκὼν ἐπ᾽ Εὐκλείδου ἄρχοντος ὃς ἂν μὴ ἐξ
ἀστῆς γένηται νόθον εἶναι, αὐτὸς ἀπεδείχθη”.
39
On this law and the new role of the women in Athens cf. OSBORNE (1997).
40
FGrHist 77 F 2: “Εὐμηλος ὁ Περιπατητικὸς ἐν τῷ τρίτῳ Περὶ τῆς ἀρχαίας κωμωιδίας φησὶ Νικομένη
τινὰ ψἡφισμα θέσθαι μηδένα τῶν μετ᾽ Εὐκλείδην ἄρχοντα μετέχειν τῆς πόλεως, ἂν μὴ ἄμφω τοὺς
γονέας ἀστοὺς ἐπιδείξηται, τοὺς δὲ πρὸ Εὐκλείδου ἀνεξετάστως ἀφεῖσθαι”.
41
Cf. the note of STRONK (2016). See also GAMBATO (2001, 1466, n. 3).
42
Cf. DAVIES (1971, 250).
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Menestheus participated fully in Athenian political life43: his sharp answer, recorded
by Nepos, could probably reflect a discussion about his identity, citizenship, and
origins.

Conclusion
There are no doubts about Menestheus’ identity. He was an Athenian citizen who held
public and military positions. Nevertheless, the historians did not seem to be
interested in the origins of this anecdote. From Nepos’ text we can clearly understand
that the interest of the readers was not in Iphicrates’ or Menestheus’ status in Athens,
but instead it focused on Menestheus’ witticism and his ability to joke with words.
The Roman biographer could have read the episode in rhetorical manuals (that often
gathers curious anecdotes or impressive sentences useful for the training of young
orators) or in a collection of aphorisms and famous sentences, similar to the Βασιλέων
ἀποφθέγματα καὶ στρατηγῶν (mor. 59) and the Ἀποφθέγματα Λακωνικά (mor. 60)
attributed to Plutarch, in which the memory of the historical date is less important
than the interest for the sharp and intelligent sentence. The lack of other sources
concerning this episode shows that Nepos followed a less known source, maybe very
close to scholastic and rhetorical texts for students of rhetoric. The uniqueness of this
source gives Nepos’ biography a main role in the reconstruction of Iphicrates’ and,
above all, Menestheus’ identity.
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ΣΕΜΠΡΩΝΙΑΣ ΣΤΟ BELLUM CATILINAE ΤΟΥ ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΥ
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Abstract
Sallust’s depiction of Sempronia in Bellum Catilinae has caused a great discussion
about its position in the main narrative and its relationship with historical reality.
Sempronia reincarnates a new type of woman, which is incompatible with the
traditional norm of Roman matrona. Sempronia’s appropriation of audacia, a virtue
traditionally attributed to masculine identity, proves her conflict with social
conventions and serves as a model of depravity in Roman society. Sempronia
abandons her proper femininity and tends to undertake a masculine role. Apart from
the moral purposes, Sempronia’s portrait has also literary connotations, as she shares
common features and allegorical representations with the elegiac puella. This proves
that her depiction is more fictional and less real. Above all, Sallust’s Sempronia
works as a metaphor of social and political instability, which is caused by the
transgression of gender boundaries in Roman society.
Λέξεις-Κλειδιά
Σαλλούστιος, Σεμπρωνία, έμφυλες ταυτότητες, ελεγεία, gender

Ο πρόλογος του Bellum Catilinae κλείνει με μια εκτενή παρουσίαση των μελών της
συνωμοσίας. Έχει προηγηθεί η περιγραφή του ιστορικού και πολιτικού κλίματος, με
στόχο τη διαμόρφωση του σκηνικού μέσα στο οποίο θα διαδραματιστούν τα γεγονότα
και την ομαλή μετάβαση του αναγνώστη στην εξιστόρησή τους. Ο κατάλογος των
συνωμοτών συμπληρώνεται με τη σκιαγράφηση ενός αινιγματικού, πλην όμως
εντυπωσιακού γυναικείου πορτρέτου. Είναι το πορτρέτο της Σεμπρωνίας, μίας εκ των
γυναικών που έλαβαν μέρος στη συνωμοσία (Sall. Cat. 25):
«Sed in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae facinora
conmiserat. Haec mulier genere atque forma, praeterea viro liberis satis fortunata
fuit; litteris Graecis Latinis docta, psallere saltare elegantius quam necesse est
probae, multa alia, quae instrumenta luxuriae sunt. Sed ei carior semper omnia
quam decus atque pudicitia fuit; pecuniae an famae minus parceret, haud facile
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discerneres; lubido sic adcensa, ut saepius peteret viros quam peteretur. Sed ea
saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiuraverat, caedis conscia fuerat:
luxuria atque inopia praeceps abierat. Verum ingenium eius haud absurdum:
posse versus facere, iocum movere, sermone uti vel modesto vel molli vel
procaci; prorsus multae facetiae multusque lepos inerat.»
Η παρουσία της Σεμπρωνίας ως τελευταίας αλλά όχι έσχατης στον κατάλογο
των συνωμοτών εγείρει ερωτήματα γύρω από την ταυτότητά της, τη θέση του
πορτρέτου της στα ευρύτερα κειμενικά συμφραζόμενα και τους στόχους που αυτό
εξυπηρετεί. Η έλλειψη εξωκειμενικών μαρτυριών και επαρκών ιστορικών τεκμηρίων
καθιστά δυσχερή την ταύτιση της Σεμπρωνίας του έργου με μια συγκεκριμένη
προσωπικότητα, με αποτέλεσμα η ιστορικότητά της να παραμένει αντικείμενο
εικασιών.1 Εξίσου προβληματική είναι η αποτίμηση της συμβολής της στη
συνωμοσία, δεδομένου ότι ο Σαλλούστιος δεν αναφέρεται σε ενεργό ανάμιξή της,
κάνοντας έτσι την εκτεταμένη σκιαγράφησή της σε ένα κομβικό σημείο της
αφήγησης να μοιάζει αδικαιολόγητη. Ο Σαλλούστιος επιλέγει να αναδείξει ένα
πρόσωπο με δευτερεύοντα ρόλο, αποδίδοντας σε αυτό την προσοχή που
δικαιωματικά ανήκε στους επικεφαλής της συνωμοσίας. Σε επίπεδο διάρθρωσης, το
κεφάλαιο μοιάζει αποκομμένο από τα συμφραζόμενα (ενδεχομένως διαταράσσει την
ισορροπία της σύνθεσης) και ο εξοβελισμός του δεν θα είχε καμία επίπτωση στην
αφηγηματική συνοχή (CADOUX 1980, 97· KENNEY-CLAUSEN 1982, 275). Ωστόσο,
παρά τις φαινομενικές ασυνέπειες και ασυμφωνίες με το περικείμενο, μια ενδελεχής
επανεξέταση του χωρίου αποκαλύπτει στενές συνάφειες με το ιστορικό και
πολιτισμικό context στο οποίο ανήκει και δημιουργεί μια εναργέστερη εικόνα για τις
έμφυλες ταυτότητες στη ρωμαϊκή κοινωνία.
Η δομή του πορτρέτου ακολουθεί την τυπική ρητορική του εγκωμίου, και
ειδικότερα της laudatio, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της ρητορικής παιδείας του
1

Από τις εκδοχές που έχουν προταθεί κατά καιρούς για την ταυτότητα της Σεμπρωνίας οι
επικρατέστερες είναι δύο. Σύμφωνα με την πρώτη, η οποία υποστηρίζεται από τον MÜNZER (1942,
1446), η Σεμπρωνία καταγόταν από τον γνωστό οίκο των Σεμπρωνίων, που είχε παρουσιάσει
εξαιρετικές προσωπικότητες στη ρωμαϊκή πολιτική σκηνή. Ήταν κόρη του μεταρρυθμιστή δημάρχου
της Ρώμης Γάιου Σεμπρώνιου Γράκχου, γεγονός που δικαιώνει τον Σαλλούστιο σχετικά με την
αριστοκρατική καταγωγή της. Η εκδοχή αυτή, αν και μοιάζει πειστική, ελέγχεται ως αμφίβολη και
αναξιόπιστη, καθώς στην περίπτωση αυτή η ηλικία της Σεμπρωνίας δεν συμφωνεί ούτε με το
γενικότερο κλίμα της περιγραφής αλλά ούτε και με την ηλικία των άλλων γυναικών που συμμετείχαν
στη συνωμοσία (CADOUX 1980, 105-06· BALSDON 1982, 57-59). Η δεύτερη υπόθεση, η οποία έχει ως
αφετηρία το κείμενο του Σαλλούστιου, θέλει τη Σεμπρωνία σύζυγο του Δέκιμου Βρούτου, υπάτου του
έτους 77 π.Χ., ο οποίος την εποχή της συνωμοσίας έλειπε από τη Ρώμη, όπως δηλώνεται στο κεφάλαιο
40 του έργου. Η απουσία του αφήνει να εννοηθεί πως ο ίδιος δεν συμμετείχε στη συνωμοσία, αν και η
οικία του αποτέλεσε τόπο συγκέντρωσης των συνωμοτών (Sall. Cat. 40: «Ille eos in domum D. Bruti
perducit, quod foro propinqua erat neque aliena consili propter Semproniam; nam tum Brutus ab Roma
aberat»). Προς τη δεύτερη εκδοχή κλίνει ο SYME (1964, 134).
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συγγραφέα και της πρότερης τριβής του στον πολιτικό στίβο. Είναι ευδιάκριτοι οι
ρητορικοί τόποι του είδους, καθώς εκτίθενται η καταγωγή, η εκπαίδευση και η
προσωπικότητα της Σεμπρωνίας (PAUL 1985, 13-15). Σύμφωνα με την περιγραφή, η
Σεμπρωνία συγκεντρώνει ιδιότητες και προσόντα, τα οποία δεν προσιδιάζουν σε μια
ρωμαία δέσποινα: ανδρική τόλμη, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ευρυμάθεια,
καλλιτεχνικές ενασχολήσεις και ελεύθερη ερωτική συμπεριφορά.2 Ειδικότερα το
χαρακτηριστικό της virilis audacia που επισημαίνεται πρώτο συμπυκνώνει τη ρήξη
της Σεμπρωνίας με τις κοινωνικές συμβάσεις, καθώς εκφράζει την οικειοποίηση μιας
ιδιότητας που παραδοσιακά έχει καταχωρισθεί ως ανδρική. Στο αξιακό σύστημα της
ρωμαϊκής κοινωνίας, η virtus συνιστά προνόμιο και αναπόσπαστο στοιχείο της
κοινωνικής ταυτότητας του άνδρα (vir). Από την άλλη, η γυναίκα αποτελεί το Έτερον
σε σχέση με τη νόρμα του ανδρός: η θηλυκή ταυτότητα ορίζεται από τις βιολογικές
λειτουργίες που προσιδιάζουν στο γυναικείο σώμα και περιλαμβάνει ένα σύνολο
ιδιοτήτων εκ διαμέτρου αντίθετων από αυτές της ανδρικής. Οι αρετές της pudicitia,
της castitas και της dignitas αναγνωρίζονται και επαινούνται στη ρωμαϊκή κοινωνία
ως κατεξοχήν γυναικείες, ενώ οτιδήποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια
στιγματίζεται ως περιθωριακό και επικίνδυνο για την κοινωνική ισορροπία (WALTERS
1997, 30-35· HEMELRIJK 1999, 89-92· WYKE 2002, 38). Η εικόνα της Σεμπρωνίας,
όπως αποτυπώνεται από τον Σαλλούστιο, παρεκκλίνει αισθητά από εκείνη της
αξιοσέβαστης και κοινωνικά αποδεκτής matrona, καθώς τα ενδιαφέροντά της
προσομοιάζουν με εκείνα μιας meretrix. Παράλληλα, η ερωτική της συμπεριφορά
απέχει παρασάγγας από εκείνη της τυπικής univira συζύγου ενώ η audacia τής
αποδίδει στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας, απειλώντας έτσι να αποσταθεροποιήσει
τις ευδιάκριτες οριοθετήσεις του ρωμαϊκού αξιακού συστήματος.
Η προσωπικότητα της Σεμπρωνίας συμπληρώνεται εν τέλει από το
χαρακτηριστικό της luxuria. Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα στο πλαίσιο ενός κειμένου με ηθικολογικές προεκτάσεις, όπως αυτό του
Σαλλούστιου. Στη ρωμαϊκή κουλτούρα η virtus είναι σύμφυτη με το λιτό πνεύμα και

2

Πρβλ. Tac. Ann. 13.45: «Erat in civitate Sabina Poppaea, T. Ollio patre genita, sed nomen avi materni
sumpserat, inlustri memoria Poppaei Sabini, consulari et triumphali decore praefulgentis; nam Ollium
honoribus nondum functum amicitia Seiani pervertit. Huic mulieri cuncta alia fuere praeter honestum
animum. Quippe mater eius, aetatis suae feminas pulchritudine supergressa, gloriam pariter et formam
dederat; opes claritudini generis sufficiebant. Sermo comis nec absurdum ingenium: modestiam
praeferre et lascivia uti. Rarus in publicum egressus, idque velata parte oris, ne satiaret aspectum, vel
quia sic decebat. Famae numquam pepercit, maritos et adulteros non distinguens; neque adfectui suo
aut alieno obnoxia, unde utilitas ostenderetur, illuc libidinem transferebat».
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τη βιοτική αυστηρότητα του παραδοσιακού mos maiorum, ενώ η luxuria είναι
σύμπτωμα απομάκρυνσης από την παραδοσιακή ρωμαϊκή «αρεταλογία» και συνεπώς
συνακόλουθης ηθικής κατάπτωσης. Ας σημειωθεί ότι η αντίθεση virtus-luxuria έχει
τις ρίζες της στον 2ο αιώνα π.Χ. και εντοπίζεται κυρίως στον Κάτωνα.3
Τα ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, μέσα στα οποία εντάσσεται το
Bellum Catilinae, ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό την έντονη ηθικολογική ροπή που
εμφανίζει το έργο. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση της res publica, η οποία
σημαδεύεται αφενός από την παγίωση της ρωμαϊκής κυριαρχίας στη Μεσόγειο και
την εδραίωση ενός άτυπου ιμπεριαλισμού και αφετέρου από την προϊούσα
αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών. Ειδικότερα η πτώση της Καρχηδόνας
το 146 π.Χ. αποτελεί για τους σκληροπυρηνικούς ηθικολόγους της Ρώμης χρονική
αφετηρία για εξελίξεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο εξ ανατολής κίνδυνος
και η εισαγόμενη ροπή προς την luxuria εκδηλώνονται ταυτόχρονα με μια σειρά
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες συνέβαλαν στη χαλάρωση των άλλοτε ισχυρών δεσμών
που συνείχαν τη ρωμαϊκή κοινωνία (BOYD 1987, 187-92). Η οικογενειακή νομοθεσία
που ευνοεί την αυτονομία των γυναικών σε συνδυασμό με την κατάργηση του
Οππίου νόμου το 195 π.Χ. έχουν ως συνέπεια τη γυναικεία χειραφέτηση και την
εμφάνιση ενός νέου τύπου γυναίκας. Τα ενδιαφέροντά της εκτείνονται πέρα από τα
στενά όρια του οίκου, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο
κοινωνικής δυναμικής των γυναικών (BAUMAN 1992, 60· WYKE 2002, 39-40). Αυτή
την πολυεπίπεδη κρίση της ρωμαϊκής κοινωνίας και τον κίνδυνο που διατρέχει η
πατριαρχική κουλτούρα και η κρατούσα πολιτική ιδεολογία ενσαρκώνει εδώ η
Σεμπρωνία, μαζί με άλλες γυναίκες που μνημονεύονται ανάμεσα στους άνδρες
συνωμότες.4 Η ανάμειξή τους στον δημόσιο βίο, ιδίως σε ένα έγκλημα κατά της
δημοκρατίας, λειτουργεί ως μεταφορά για την ηθική διάβρωση της κοινωνίας. Υπό
3

Cato, Mor. 465M: «Avaritiam omnia vitia habere putabant. Sumptuosus cupidus elegans vitiosus
inritus qui habebantur, is laudabatur». Ομοίως στον πρόλογο του έργου De Agri Cultura αναδεικνύει
την ηθική αξία της γεωργίας και επαινεί τον λιτό βίο του αγρότη έναντι εκείνων του τραπεζίτη και του
εμπόρου (Cato, Agr. 2.1: «et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam
bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur. Mercatorem autem strenuum
studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum»).
4
Sall. Cat. 24.3: «Ea tempestate plurumos quoiusque generis homines adscivisse sibi dicitur, mulieres
etiam aliquot, quae primo ingentis sumptus stupor corporis toleraverunt, post ubi aetas tantummodo
quaestui neque luxuriae modum fecerat, aes alienum grande conflaverant. Per eas se Catilina credebat
posse servitia sollicitare, urbem incendere, viros earum vel adiungere sibi vel interficere». Πρβλ. Tac.
Ann. 15.48.1: Ineunt deinde consulatum Silius Nerva et Atticus Vestinus, coepta simul et aucta
coniuratione in quam certatim nomina dederant senators eques miles feminae etiam, cum odio Neronis
tum favore in C. Pisonem»· Liv. 39.8: «cum vinum animos … et nox et mixti feminis mares, aetatis
tenerae maioribus, discrimen omne pudoris exstinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri
coeptae, cum ad id quisque, quo natura pronioris libidinis esset, paratam voluptatem haberet».
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αυτή την έννοια, η Σεμπρωνία σκιαγραφείται εδώ ως θηλυκή εκδοχή του Κατιλίνα,
καθώς αμφότεροι αντιπροσωπεύουν εκφάνσεις ενός «νεωτερίζειν» το οποίο
υπονομεύει

και

φθείρει

τα

αξιακά

υποστυλώματα

του

παραδοσιακού

κοινωνικοπολιτικού συστήματος (BOYD 1987, 185).
Όπως προαναφέρθηκε, η επί χάρτου αποτύπωση της Σεμπρωνίας από τον
Σαλλούστιο αποτελεί συμπίλημα ρητορικών τόπων και συμβάσεων. Η υπαγωγή του
πορτρέτου της Σεμπρωνίας σε λογοτεχνικά σχήματα σε συνδυασμό με τη γυναίκα η
οποία λειτουργεί μεταφορικά ως αξιακό Έτερον παραπέμπει στη συμμόρφωση της
εικόνας της ελεγειακής puella προς τις συμβάσεις του ποιητικού είδους στο οποίο
ανήκει. Οι γυναικείες μορφές της ρωμαϊκής ελεγείας είναι περισσότερο ενσαρκώσεις
Ποιητικής παρά ρεαλιστικές αναπαραστάσεις και εξατομικευμένες προσωπογραφίες
συγκεκριμένων γυναικείων προσώπων (WYKE 2002, 41). Είναι, με άλλα λόγια,
scriptae, η σκιαγράφησή τους οφείλεται ως επί το πλείστον στο ποιητικό πρόγραμμα
των δημιουργών τους και λιγότερο σε αυθεντικά ερεθίσματα και καταστάσεις του
εξωλογοτεχνικού βίου. Το ίδιο ισχύει, mutatis mutandis, για τη Σεμπρωνία, στο
πρόσωπο της οποίας ο Σαλλούστιος εγγράφει e contrario τις συμβατικές του
αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των γυναικών: η Σεμπρωνία είναι scripta
επειδή ο ιστορικός την καταδικάζει να εκπροσωπεί όχι ένα είδος-genre και τις αξίες
του αλλά ένα κοινωνικό φύλο-gender που έχει απολέσει τις παραδοσιακές αξίες του.
Στον βαθμό που η Σεμπρωνία του Σαλλούστιου παραβιάζει τα όρια και τις
νόρμες του γυναικείου κοινωνικού ρόλου και σφετερίζεται χαρακτηριστικά που
ανήκουν περισσότερο στον κοινωνικό ρόλο του άρρενος αποτελεί προανάκρουσμα
της ελεγειακής puella. H τελευταία ως domina δεν διεκδικεί μόνο κυριαρχική
κοινωνική θέση αλλά και καθηλώνει τον άρρενα σύντροφό της σε ρόλους οι οποίοι
αποκλίνουν από τις παραδοσιακές ρωμαϊκές προσδοκίες για την ανδρική
σταδιοδρομία (WYKE 2002, 29-35). Η ανατροπή της κανονικής ιεραρχίας μπορεί
ασφαλώς να είναι μέρος μιας ισχυρής ερωτικής μεταφοράς, ταυτόχρονα, ωστόσο,
μπορεί να απηχεί νέα άγχη για τάσεις και εξελίξεις στο κοινωνικό επίπεδο που
αποσταθεροποιούν την ιεράρχηση (WYKE 2002, 41). Τα ίδια αυτά άγχη φαίνεται να
απηχεί και η προσωπογράφηση της Σεμπρωνίας από τον Σαλλούστιο. Τόσο η
Σεμπρωνία όσο και μετέπειτα η ελεγειακή domina επιφορτίζονται με το καθήκον να
«αλληγορήσουν» τον κίνδυνο της απόσβεσης των ορίων που εγγυώνται την αξιακή
συγκρότηση μιας παραδοσιακής ανδροκεντρικής τάξης πραγμάτων (WYKE 2002, 39).
Από αυτήν την άποψη ως κείμενα αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις έμφυλου
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λόγου. Αν, σε αντίθεση με τις ελεγειακές γυναίκες, η Σεμπρωνία δημιουργεί στον
αναγνώστη ισχυρότερη εντύπωση «ρεαλιστικής» απεικόνισης, αυτό οφείλεται όχι
τόσο στην ιστορικότητά της όσο στην ενστικτώδη βεβαιότητα του αναγνώστη ότι το
ιστοριογραφικό κείμενο είναι εξ ορισμού πιο κοντά στην «πραγματικότητα» από ό,τι
οι ερωτικές «μυθιστορίες» της ρωμαϊκής ελεγείας, οι οποίες δικαιούνται την
«ποιητική του άδεια». Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η ιστοριογραφία «γράφει» και
στήνει, και αυτή όπως η ερωτική ελεγεία, τις δικές της μυθοπλασίες. Αλλά εδώ ανοίγει
ένα άλλο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ.
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Abstract
The aim of the present paper is to present the results of a study on papyrus documents
dating from the Roman period (1st c. B.C.- 4th c. A.D.), which deal with family
matters, primarily the role of women and children in Greco-Roman Egypt. Thus, the
letters sent by women to their husbands reveal their daily life and their feelings.
Moreover, the woman’s position within a marriage is defined in the marriage
contracts and in the petitions. The children’s life is examined both through their
correspondence with their parents and their role as members of the society. The study
reveals that the upper class offspring mainly focused on preserving their social status
and family property, whereas children from lower classes from an early age
contributed to the family income through their work. In both cases, the children’s
obligation was to look after their parents and pay funeral honors to them.
Λέξεις-Κλειδιά
ιδιωτικές επιστολές, γαμήλια συμβόλαια, υπομνήματα, γηροτροφία, νεκρικές τιμές
1. Εισαγωγή
Τα παπυρικά έγγραφα που αφορούν στην οικογένεια, όπως τα υπομνήματα, οι
απογραφές, οι διαθήκες, τα συμβόλαια αλλά και οι ιδιωτικές επιστολές, φωτίζουν τον
ανθρώπινο χαρακτήρα, όπως επίσης και τις κοινωνικές και ιδιωτικές σχέσεις των
ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό προσελκύουν το ενδιαφέρον του ερευνητή, ακριβώς
γιατί δεν γράφτηκαν για να εξυπηρετήσουν δημόσιους αλλά ιδιωτικούς σκοπούς
(MONTSERRAT 1996, 4). Όταν ο Αύγουστος επέβαλε το καθεστώς του στους
Ρωμαίους, η νομοθεσία του επικεντρώθηκε στα θέματα της οικογένειας και του
νοικοκυριού (Lex Papia Popaea και Lex Iulia), καθώς ήθελε να επαναφέρει την
αρετή και τις ηθικές αξίες στο ρωμαϊκό κράτος (SALLER 1994, 1). Η οικογένεια ήταν
η βασική κοινωνική και οικονομική ομάδα της ρωμαϊκής κοινωνίας και ήταν πολύ
σημαντική για όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ενώ κάθε οικογένεια, αστική και
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αγροτική, υψηλού ή χαμηλού κοινωνικού επιπέδου, εκπαίδευε τους νέους και τους
προετοίμαζε για τη θέση που θα έπαιρναν στην κοινωνία (OSGOOD 2011, 69).
Ωστόσο, ως η οικογένεια δεν νοούνταν μόνο η περιοχή, όπου αναπαράγονταν οι
γενιές, κοινωνικοποιούνταν τα παιδιά και μεταδίδονταν οι αξίες που συνέδεαν τα
μέλη της. Η οικογένεια ήταν μία «πολιτική» ομάδα, ο διαμεσολαβητής μεταξύ των
ατόμων ως μονάδων και των κοινωνικών και πολιτικών μορφών, όπως είναι η
γειτονιά, το χωριό και η πολιτεία (ALSTON 2005, 130). Αξίζει, λοιπόν, να εξεταστούν
δύο από τα βασικά συστατικά της οικογένειας, οι γυναίκες και τα παιδιά, που
παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο.
Η παντρεμένη γυναίκα ήταν η υπεύθυνη του νοικοκυριού, επιτηρούσε τους
δούλους και ασχολούνταν με το γνέσιμο και το ράψιμο. Τις οικιακές δουλειές
αναλάμβαναν κυρίως οι δούλοι, ενώ στις αρμοδιότητες της γυναίκας ήταν να
υποδέχεται τους επισκέπτες, να ψωνίζει, να παίρνει μέρος σε γιορτές και να επιβλέπει
την ανατροφή των παιδιών (MARQUARDT 1964, 57-59). Η φροντίδα του νοικοκυριού
αλλά και η διαχείριση όλων των θεμάτων της οικογένειας, όταν ο σύζυγος απουσίαζε
για επαγγελματικούς και στρατιωτικούς λόγους, ήταν μερικά από τα καθήκοντά της
(PARCA 2012, 327-328). Είναι γεγονός ότι η συμπεριφορά της γυναίκας
αντικατόπτριζε την τιμή των ανδρών που ήταν συνδεδεμένοι μαζί της (πατέρα,
συζύγου και αδερφών), ενώ μία απρεπής συμπεριφορά εκ μέρους της ήταν αιτία
πρόκλησης προβλημάτων (BAGNALL 1993, 188). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι
Ρωμαίοι έβλεπαν τις γυναίκες να ταιριάζουν κυρίως στην ιδιωτική σφαίρα. Στη
ρωμαϊκή εποχή όμως, εμφανίζεται ένας νέος τύπος γυναίκας: η χειραφετημένη
γυναίκα της ανώτερης τάξης (POMEROY 1985, 227). Οι γυναίκες αυτής της εποχής
είχαν ως σύζυγοι και μητέρες καλύτερη θέση από τις αντίστοιχες γυναίκες της
κλασικής Αθήνας και στους παπύρους εμφανίζονται ως ιδιοκτήτριες γης, σπιτιών,
δούλων και κινητής περιουσίας, γεγονός που τους παρείχε οικονομική ανεξαρτησία
(RIGGS 2012ii, 424). Συνεπώς, η Ρωμαία matrona ήταν μία γυναίκα, που απολάμβανε
τα πολιτικά και εκπαιδευτικά αγαθά της οικογένειάς της (JONES 2012, 173).
Η δεύτερη ομάδα που εξετάζεται είναι αυτή των παιδιών. Τα στοιχεία όμως
στους παπύρους σχετικά με τα παιδιά δεν είναι αρκετά, από τη στιγμή που αυτά δεν
πλήρωναν φόρους και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται στα δημόσια έγγραφα
(MALOUTA 2012, 299). Από την άλλη, πρακτικές περιορισμού των γεννήσεων, όπως
είναι η αντισύλληψη και η άμβλωση, φαίνεται να ήταν διαδεδομένες στον αρχαίο
κόσμο. Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα για τις οικογένειες ήταν η υψηλή θνησιμότητα,
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η οποία έπληττε τον πληθυσμό της Αιγύπτου και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία, το 25-30% των νεογέννητων πέθαινε μέσα στον πρώτο χρόνο
της ζωής τους, ενώ το 50% των παιδιών δεν κατάφερνε να φτάσει στην ηλικία των 10
ετών (KRAUSE 2011, 624). Συνεπώς, τα παιδιά στην αρχαιότητα μπορεί να τα δει
κανείς μόνο μέσα από τα μάτια των ενηλίκων ή των γονέων· ωστόσο οι πάπυροι, π.χ.
οι ιδιωτικές επιστολές, προσφέρουν υλικό που προέρχεται από τα ίδια τα παιδιά, όταν
αυτά φτάνουν σε μία συγκεκριμένη ηλικία. Επίσης έγγραφα, όπως οι παραμοναί ή οι
λίστες πληρωμών, καθιστούν δυνατή την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ρόλο των
παιδιών, την προσφορά τους μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας αλλά και για τις
προσδοκίες που είχαν οι γονείς από αυτά.

2. Οι γυναίκες στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο
2.1. Ιδιωτικές επιστολές γυναικών
Πολλές όψεις της καθημερινής ζωής των γυναικών στην Αίγυπτο δεν επηρεάστηκαν
από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, επηρεάστηκε όμως η ζωή τους όσον αφορά νομικά
κυρίως ζητήματα, καθώς οι γυναίκες κατά την περίοδο αυτή φέρονται ως κάτοχοι γης
(POMEROY 1988, 709). Κατά την POMEROY (1988, 718), η έξαρση του
αναλφαβητισμού των γυναικών της ρωμαϊκής Αιγύπτου οφείλεται πρωτίστως στην
ιδιοκτησία γης. Βέβαια, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις των μορφωμένων γυναικών,
που είχαν παρακολουθήσει μαθήματα σε κάποιο σχολείο (POMEROY 1988, 719).
Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το
σύνολο των γυναικών στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο, γιατί τα παπυρικά έγγραφα
μάς προσφέρουν ως επί το πλείστον μία εικόνα για τις εύπορες γυναίκες που ανήκαν
στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις (SHERIDAN MOSS 2012, 503). Όσον αφορά στις
επιστολές των γυναικών που σώζονται, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τις έγραφαν οι
ίδιες, ενώ στην περίπτωση που αυτές εξυπηρετούνταν από κάποιον επαγγελματία
γραφέα, συνήθιζαν να διανθίζουν τα γράμματά τους με δικά τους στοιχεία, όπως τον
τελικό χαιρετισμό ή σημειώσεις στα περιθώρια και ανάμεσα στις γραμμές
(ROWLANDSON 1998, 281).
Η δυσκολία στη μελέτη των ιδιωτικών επιστολών έγκειται επίσης στο γεγονός
ότι εξυπηρετούσαν κυρίως πρακτικούς σκοπούς και αφορούσαν καθημερινά
ζητήματα και θέματα του νοικοκυριού που έπρεπε να διευθετηθούν, όταν οι άνδρες
έλειπαν από το σπίτι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, η γραφή και η
ανάγνωση των επιστολών γίνονταν κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες από ό,
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τι συμβαίνει σήμερα, δηλ. προϋπέθεταν την υπαγόρευση σε κάποιο τρίτο μέλος και
την ανάγνωσή τους δυνατά (MONTSERRAT 1996, 8). Είναι αυτονόητο, λοιπόν, πως η
παρουσία σε κάθε περίπτωση ενός τρίτου ατόμου περιόριζε σε μεγάλο βαθμό την
ελευθερία έκφρασης των συναισθημάτων. Παρόλα αυτά, η τυπικότητα των
επιστολών αποτελούσε μεν τον κανόνα, αλλά όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, κάθε
κανόνας έχει και την εξαίρεσή του.
Μία τέτοια εξαίρεση αποτελεί ένα γράμμα της Διδύμης, πιθανότατα στον
σύζυγό της, Απολλώνιο. Τον προσφωνεί ως αδερφό και ήλιο μαζί, καθώς κατά τα
λεγόμενά της δεν μπορεί να δει τον ήλιο, εφόσον δεν βλέπει τον ίδιο, ο οποίος είναι
γι’ αυτήν ο μοναδικός ήλιος που αντικρίζει: «Διδύμη Ἀπολλωνίῳ τῷ ἀδελφῷ / καὶ
ἡλίῳ χαίρειν. / γίγνωσκέ με μὴ βλέπουσαν τὸν ἥλιον / διὰ τὸ μὴ βλέπεσθαί σε ὑπʼ
ἐμοῦ. / οὐ γάρ ἔχω ἄλλον ἥλιον εἰ μὴ σε» (P.Oxy. 42.3059). Ακόμη μία επιστολή της
συζύγου, που προέρχεται από το αρχείο του Απολλωνίου (P.giss. apoll8), φανερώνει
τις πραγματικές της ανησυχίες για τον σύζυγό της που λείπει για να πολεμήσει
εναντίον των Εβραίων επαναστατών: «μεγάλως ἀγωνιῶσα περί σου διὰ τὰ ὄν/τα τοῦ
καιροῦ φημιζόμενα καὶ ὅτι ἐξ/άφνως ἐξῆλθες ἀπ’ ἐμοῦ» (στ. 3-5). Μάλιστα, η Αλίνη
εκφράζει εμπράκτως τη λύπη της και την πραγματική αγωνία της, καθώς κατά τα
λεγόμενά της ούτε τρώει ούτε πίνει, αλλά νύχτα και μέρα σκέφτεται τον Απολλώνιο
και ανησυχεί για την υγεία του: «οὔτε πο/τοῖς οὔτε σιτίοις ἡδέως προσέρχομαι, / ἀλλὰ
συνεχῶς ἀγρυπνοῦσα νυκτὸς ἡ/μέρας μίαν μέριμναν ἔχω τὴν περὶ / τῆς σωτηρίας
σου……ἄγευστος ἐκοιμώμην, / εἰ μὴ ὁ πατήρ μου εἰσελθὼν ἐβιάσατό / με» (στ. 5-9,
12-14). Όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι συνθήκες σύνταξης
των επιστολών δεν αποτελούσαν πάντα ανασταλτικό παράγοντα στην έκφραση των
συναισθημάτων των συντακτριών.

2.2. Οι γυναίκες στο πλαίσιο του γάμου
Η γυναίκα είχε πάντοτε έναν προστάτη (κύριο), κυρίως για να διευθετεί δημόσιες
υποθέσεις (πωλήσεις, αγορές ή σύναψη συμβολαίων), ο οποίος καθοριζόταν από τον
paterfamilias και δεν ήταν απαραίτητο να ανήκει στον συγγενικό κύκλο. Όμως, το
πιο συνηθισμένο για μία γυναίκα είναι να έχει ως κύριο τον σύζυγό της, όταν ήταν
παντρεμένη, τον πατέρα της, όταν ήταν ελεύθερη και τον γιο της, όταν ήταν χήρα
(HOBSON 1983, 317). Η εξουσία του paterfamilias ήταν εμφανής και στη περίπτωση
του γάμου· ένας γάμος αρχικά έπρεπε να έχει τη συγκατάθεση των γονέων και από τις
δύο πλευρές. Μία παντρεμένη κόρη που πήρε ένα μέρος της πατρικής γης και του
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σπιτιού μέσω προίκας ή κληρονομιάς, παρέμενε σε στενή σχέση με την οικογένειά
της σε αντίθεση με την πτολεμαϊκή περίοδο, κατά την οποία η κόρη με την προίκα
της αποκόπτονταν από το πατρικό της σπίτι (POMEROY 1988, 713). Αυτό, βέβαια,
ήταν πιθανόν να δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων και συγκρούσεων ανάμεσα στις
δύο οικογένειες, καθώς η κόρη είχε το δικαίωμα να πουλήσει και να διαθέσει τη γη
και την περιουσία της όπως επιθυμούσε, γεγονός που δεν το αποδεχόταν πολλές
φορές η πατρική εξουσία.
Σκόπιμο είναι εδώ να εξεταστούν οι όροι ενός γαμήλιου συμβολαίου από την
ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις υποχρεώσεις μεταξύ των
συζύγων. Αρχικά, ο άνδρας ήταν η κεφαλή της οικογένειας και η γυναίκα έπρεπε να
τον υπακούει: «ἔστω δὲ Ὀλυμπιὰς παρὰ Ἀνταίῳ πειθαρ/χοῦσα αὐτοῦ ὡς προσῆκόν
ἐστιν γυναῖκα ἀνδρὶ κυριεύουσα μετʼ αὐτοῦ / κοινῇ τῶν ὑπαρχόντων» (P.Giss. 2.1517). Η γυναίκα χαρακτηρίζεται ως κυριεύουσα, όρος που ίσως να μην είναι απλώς
ένας τίτλος που υποδηλώνει μία παθητική στάση, αλλά αντιθέτως να υποδεικνύει την
ενεργή συμμετοχή της συζύγου στη διαχείριση του νοικοκυριού και των οικονομικών
του (YIFTACH-FIRANKO 2003, 191). Επιπλέον, αν ληφθεί ως παράδειγμα ο BGU
4.1050, η Ισιδώρα θα πρέπει να τελεί τα καθήκοντα της συζύγου και να μην αφήνει
την κοινή τους οικία για μία μέρα ή νύχτα χωρίς την έγκριση του συζύγου της,
Διονυσίου: «καὶ τὴν δὲ Ἰσιδώραν μήτε ἀπό/κοιτον μήτε ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς /
Διονυσίου οἰκίας ἄνευ τῆς Διονυσίου γνώμης» (στ. 19-21). Επίσης, δεν θα πρέπει να
ατιμάσει το σπίτι τους, ούτε να συνευρεθεί με άλλον άντρα (στ. 22-23 «μηδὲ φθείρειν
τὸν οἶκον μήδʼ ἄλλῳ ἀνδρὶ / συνεῖναι»), ενώ από την άλλη ο Διονύσιος θα πρέπει να
της παρέχει όλα όσα αρμόζουν σε μία παντρεμένη γυναίκα και να μην την εκδιώξει
από το σπίτι χωρίς λόγο, ούτε να της συμπεριφέρεται βίαια ή να εισάγει άλλη γυναίκα
στο σπίτι: «τὸν Διονύσιον ἀπεσχη/κότα τὴν προκειμένην φερνὴν τρέφειν καὶ /
ἱματίζειν τὴν Ἰσιδώραν ὡς γυναῖκα γαμετὴν / κατὰ δύναμιν καὶ μὴ κακουχεῖν αὐτὴν
μήδʼ ὑ/βρίζειν μήδʼ ἐγβάλλειν μήδʼ ἄλλην γυναῖκα ἐπεισάγειν» (στ. 11-16). Σε ένα
συμβόλαιο γάμου (P.Tebt. 1.104) συναντώνται και άλλοι όροι που αφορούν στις
υποχρεώσεις του άνδρα απέναντι στη σύζυγο· ο Φιλίσκος θα πρέπει να παρέχει τα
πάντα στη γυναίκα του είτε βρίσκεται στο σπίτι, είτε είναι απών (στ. 17 «παρεχέσθω
Φιλίσκος Ἀπολλωνία ἐνδημῶν καὶ ἀποδημῶν»). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την
επιστολή του Ιλαρίωνα στη σύζυγό του (P.Oxy. 4.744), καθώς ο ίδιος βρίσκεται στην
Αλεξάνδρεια για να εργαστεί, αλλά υπόσχεται ότι θα στείλει χρήματα στην
οικογένειά του, μόλις λάβει τον μισθό του: «καὶ ἐὰν εὐθὺς ὀψώνι/ον λάβωμεν
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ἀποστελῶ σοι ἄνω» (στ. 7-8). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο συμβόλαιο
γάμου (PSI 1.64), το οποίο θέτει μεταξύ άλλων και συγκεκριμένους περιορισμούς,
που αφορούν στη σύζυγο και που δεν συναντώνται συχνά στα γαμήλια συμβόλαια. Η
Θαΐς πέρα από τους συνηθισμένους όρους που πρέπει να τηρήσει, δεν θα πρέπει να
ρίξει στο ποτό ή το φαγητό του συζύγου της μαγικό φίλτρο: «μηδὲ ποιήσειν εἴς σε
φάρμακα φίλτρα μηδὲ / κακοποιὰ μήτε ἐν ποτοῖς μήτε ἐν βρωτοῖς» (στ. 20-21). Η
ανάγκη ύπαρξης αυτού του όρου ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η τέλεση της
ερωτικής μαγείας ήταν ευρέως διαδεδομένη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και η ίδια η
αναγκαιότητα του περιορισμού της το πιστοποιεί.
Όπως και στη σύγχρονη εποχή, έτσι και στην αρχαιότητα ένας γάμος, ο οποίος
δεν εξελισσόταν όπως τον είχε φανταστεί το ζευγάρι, μπορούσε να τερματιστεί.
Βάσει του ρωμαϊκού και του αιγυπτιακού νόμου και οι δύο σύζυγοι είχαν το δικαίωμα
να ζητήσουν διαζύγιο. Οι νόμοι του Αυγούστου προέβλεπαν έναν δεύτερο γάμο τόσο
για τις χήρες, όσο και για τις διαζευγμένες γυναίκες, αν και σε πολλές περιπτώσεις οι
γυναίκες αυτές αποφάσιζαν να μην ξαναπαντρευτούν (POMEROY 1985, 246, 250). Η
επιλογή των γυναικών να μην δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια πιθανόν να
επηρεαζόταν και από την ποιότητα των σχέσεων που είχαν με τον πρώτο σύζυγό
τους. Όπως φανερώνουν άλλωστε τα υπομνήματα, προέκυπταν συχνά προβλήματα
μεταξύ των δύο συζύγων που ήταν αδύνατον να λυθούν σε ιδιωτικό επίπεδο και
απαιτούνταν η μεσολάβηση τρίτων.
Το υπόμνημα της Διονυσίας (BGU 8.1848) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα για τις περιπτώσεις που έπρεπε να επιλυθούν οικονομικές διαφορές. Η
Διονυσία ζητά από τον πεθερό της, Ισίδωρο, να της επιστρέψει την προίκα της, γιατί
ο σύζυγός της, Απολλώνιος, την εγκατέλειψε και κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια, όπου
σύμφωνα με τα λεγόμενά της απέκτησε παιδί με άλλη γυναίκα: «ἀφείς με σὺν τῷ ἐξ
ἀλ/λήλων γεγονότι ἡμῖν παιδίῳ θηλυκῷ / ἐν εὐτελέσι περιβολαδίοις τὸν εἰς
Ἀλε/ξάνδρειαν κατάπλουν πεποίηται, / καὶ ὡς μεταλαμβάνω ἀστοργότερον /
διακείμενος πρός με καὶ τὸ τέκνον / ἑτέραι ἐκεῖ συνήρμοσται γυναικί, ἐξ ἧς / καὶ
πεπαιδοποίηκε» (στ. 11-18). Τα υπομνήματα αποδεικνύουν ότι οι υποχρεώσεις των
συζύγων δεν εκπληρώνονταν πάντα: «καὶ οὔτε τῷ παιδὶ / τὰς τροφὰς οὔτε τῇ γυναικὶ
ἑαυτοῦ ἐπεκούρησεν» (P.Oxy. 54.3770.6-7), όπως επίσης ότι αυτοί προέβαιναν στην
έξωση της γυναίκας από το σπίτι, γεγονός που τις ανάγκαζε να χρησιμοποιήσουν
ένδικα μέσα: «καὶ συμβουλευόμενος παρʼ αὐτῆς ἐμὲ μὲν ἐκβαλεῖν…. ἐξέωσέ με ἄνευ
αἰτίας» (PSI 1.41.14, 16). Μία άλλη κατηγορία που συναντούμε στα υπομνήματα
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είναι η βίαιη συμπεριφορά των συζύγων, ενώ στα συμβόλαια γάμου απαγορεύεται
ρητά στον άνδρα να εξυβρίζει και να φέρεται σκληρά στη γυναίκα του (ὑβρίζειν και
κακουχεῖν). Παράδειγμα αποτελεί το υπόμνημα μίας γυναίκας, που καταγγέλλει τον
σύζυγό της για βίαιη συμπεριφορά (BGU 4.1105.17-20): «καταχρησάμενος / ταῖς
προκειμέναις κακουχίαις / με καὶ καθυβρίζει καὶ τὰς χεῖ/ρας ἐπιφέρων χρῆται ὡς
οὐ/δὲ ἀργυρωνήτῳ». Ο πάπυρος P.Oxy. 6.903 παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς
πρόκειται για μία κατηγορία μίας συζύγου εναντίον του άνδρα της για βίαιη
συμπεριφορά, η οποία μάλιστα παίρνει σαδιστικές διαστάσεις.
Η κατοχή γης μέσω της προίκας ή της κληρονομιάς ενίσχυε την ανεξαρτησία
της γυναίκας έναντι του συζύγου της, κάτι που δεν συνέβαινε κατά την πτολεμαϊκή
περίοδο που η γυναίκα έπαιρνε ως προίκα μόνο κινητή περιουσία. Βέβαια, η γυναίκα
που κατείχε γη χρειαζόταν πάντα τη βοήθεια του άνδρα για να την καλλιεργήσει. Μία
γυναίκα που δεν είχε άρρενες συγγενείς ή σύζυγο να τη βοηθήσουν ήταν αξιολύπητη,
όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Απολλωνάριον σε ένα υπόμνημά της: «γυναῖκα
οὖσαν ἄνανδρον καὶ ἀβοήθητον» (P.Oxy. 6.899). Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετώπιζε
και όταν ήταν αμόρφωτη· σε αυτήν την περίπτωση ο σύζυγος υπέγραφε γι’ αυτή στα
δημόσια έγγραφα, αλλά δεν συνέβαινε το αντίθετο, δηλ. όταν ο σύζυγος ήταν
αναλφάβητος (POMEROY 1981, 308, 313).

3. Τα παιδιά στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο
3.1. Η ζωή των παιδιών μέσα από τις επιστολές
Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν μία από τις βασικές έγνοιες των γονέων και ήταν
πάντοτε ανάλογη με το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας και τις προσδοκίες των
γονέων. Τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών λάμβαναν μόνο την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ή μάθαιναν κάποια τέχνη, συνήθως παρόμοια με αυτήν των γονέων τους.
Η τύχη των παιδιών που κατάγονταν από προνομιούχες οικογένειες ήταν σαφώς
καλύτερη. Τα παιδιά αυτά λάμβαναν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και μάλιστα
αυτά που επρόκειτο να ασχοληθούν με τα δημόσια αξιώματα, παρακολουθούσαν
μαθήματα ρητορικής. Δεν υπήρχε, βέβαια, κάποιο επίσημο σύστημα εκπαίδευσης και
ο δάσκαλος προσάρμοζε το περιεχόμενο των μαθημάτων ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες των μαθητών του. Περισσότερες δυνατότητες μόρφωσης μπορούσε να βρει
κανείς στα αστικά κέντρα και στις ελληνικές μητροπόλεις. Γι’ αυτό και τα παιδιά
άφηναν το πατρικό τους σπίτι, για να σπουδάσουν μακριά από τους γονείς τους, όπως
μαρτυρούν και οι ιδιωτικές επιστολές μεταξύ γονέων και παιδιών. Τα οικογενειακά
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γράμματα, όταν απευθύνονται σε παιδιά, αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση
μαρτυρώντας τη μεγάλη σημασία που αυτή είχε (BAGNALL-CRIBIORE 2006, 77).
Στα γράμματα, λοιπόν, αυτά αποτυπώνονται οι φόβοι των γονέων αλλά και οι
συμβουλές τους προς τα παιδιά τους, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
αυτά ζουν (CRIBIORE 2001, 103). Αποτελεί συνηθισμένο μοτίβο σε αυτές τις
επιστολές ο αποστολέας να κάνει παράπονα, γιατί ο παραλήπτης καθυστέρησε ή δεν
έδωσε καμία απάντηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ευμόλπιου, που
στέλνει ένα γράμμα γεμάτο παράπονα στη μητέρα του (P.Lond. 3.987), η οποία
αμέλησε να τον επισκεφτεί παρά τις εκκλήσεις του. Γι’ αυτό τής γνωστοποιεί ότι δεν
θα επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι ξανά είτε ζωντανός, είτε νεκρός: «πολλάκει σε
μετεπεμψάμην / καὶ οὐκ ἐβουλήθης ἐλθεῖν πρὸς / ἐμέ, καὶ ταῦτα ὅτε ἤκουσας / τὰ
ὄντα. ἔγνων οὖν ἐγὼ ὅτι / οὐκέτι μου ἐπιστρέφῃ εἰ ζῶ / ἢ απέθανα» (στ. 3-8). Ο
μικρός Θέωνας από την άλλη, παραπονιέται με ειρωνικό τρόπο στον πατέρα του,
Θέωνα, γιατί δεν τον πήρε μαζί του στην Αλεξάνδρεια, όπως του υποσχέθηκε, και
μάλιστα τον απειλεί πως αν δεν γυρίσει να τον πάρει μαζί του, δεν θα του μιλήσει,
ούτε θα του γράψει ξανά (P.Oxy. 1.119): «καλῶς ἐποίησας οὐκ ἀπενέγκας με μετ’ /
ἐσοῦ εἰς πόλιν. εἰ οὐ θέλεις ἀπενεγκεῖν με με/τ’ ἐσοῦ εἰς Ἀλεξάνδριαν οὐ μὴ γράψω
σοι ἐ/πιστολὴν οὔτε λαλῶ σοι οὔτε ὑγιαίνω σοι, / εἶτα ἂν δὲ ἔλθῃς εἰς Ἀλεξάνδριαν οὐ
/ μὴ λάβω χεῖραν παρὰ σοῦ οὔτε πάλι χαίρω / σε λοιπόν» (στ. 2-8). Από τα λεγόμενα
του παιδιού γίνεται εμφανής η στενή σχέση του πατέρα με τον γιο του και καθίσταται
κατανοητό ότι τα μικρά αγόρια ήθελαν να ακολουθήσουν την επαγγελματική πορεία
των πατέρων τους.
Η αγάπη και το ενδιαφέρον των γονέων, όπως αυτά εμφανίζονται στις ιδιωτικές
επιστολές, αποδεικνύουν ότι τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία και ότι τα παιδιά
τύγχαναν αμέριστης φροντίδας. Οι γονείς πάντοτε ανησυχούσαν για την υγεία και την
ασφάλεια των παιδιών τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο γράμμα της μια
μητέρα προς τον γιο της (BGU 2.380): «γράψαι μοι περὶ τῆς / σωτηρίας σου, ὡς ειδὼς
φό/βον τέκνου» (στ. 20-22). Χαρακτηριστική είναι επίσης η αγωνία μίας μητέρας για
την πρόοδο του γιου της· στην επιστολή της είναι έκδηλη η ανησυχία της, επειδή
πληροφορήθηκε ότι ο καθηγητής που είχε αναλάβει τον γιο της, έφυγε ξαφνικά από
την πόλη. Η μητέρα, όπως μαρτυρεί η επιστολή, φαίνεται να επεμβαίνει αρκετά στη
μαθητική ζωή του γιου της και ο έλεγχός της φτάνει μάλιστα μέχρι το περιεχόμενο
των μαθημάτων του (P.Oxy. 6.930):
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«ἐλυπήθην ἐπιγνοῦ/σα παρὰ τῆς θυγατρὸς / τοῦ καθηγητοῦ ἡμῶν / Διογένους
καταπεπλευ/κέναι αὐτόν. ἠμερίμνουν / γὰρ περὶ αὐτοῦ εἰδυῖα ὅ/τι κατὰ δύναμιν
μέλλει / σοι προσέχειν. ἐμέλησε / δέ μοι πέμψαι καὶ πυθέ/σθαι περὶ τῆς ὑγιείας
σου καὶ / ἐπιγνώναι τί ἀναγιγνώ/σκεις. καὶ ἔλεγεν τὸ ζῆτα, / ἐμαρτύρει δὲ πολλὰ
πε/ρὶ τοῦ παιδαγωγοῦ σου. / ὥστε οὖν, τέκνον, μελη/σάτω σοί τε καὶ τῷ
παιδα/γωγῷ σου καθήκοντι κα/θηγητῇ σε παραβάλλειν.»
Μερικοί πατέρες από την άλλη, θεωρούσαν ευθύνη τους να συμμετέχουν στην
εκπαίδευση των γιων τους και επέβλεπαν την πρόοδό τους χωρίς απαραίτητα να τους
διδάσκουν οι ίδιοι, ενώ όσοι είχαν όνειρο να δούνε τους γιους τους στον δημόσιο βίο,
ξεκινούσαν να τους συμβουλεύουν από πολύ μικρή ηλικία (BONNER 2012, 12,17). Το
γράμμα ενός στρατιώτη στον πατέρα του (BGU 2.423) καταδεικνύει την
ευγνωμοσύνη που ένιωθαν τα παιδιά προς τους γονείς για την ανατροφή και την
εκπαίδευση που τους παρείχαν: «ἐρωτῶ σε οὖν, κύριέ μου πάτερ, / γράψον μοι
ἐπιστόλιον πρῶτον / μὲν περὶ τῆς σωτηρίας σου, δεύ/τερον περὶ τῆς τῶν ἀδελφῶν
μου, / τρίτον, ἵνα σου προσκυνήσω τὴν / χεῖραν, ὅτι με ἐπαίδευσας καλῶς, / καὶ ἐκ
τούτου ἐλπίζω ταχὺ προκό/ψαι τῶν θεῶν θελόντων» (στ. 11-18). Ο πατέρας, λοιπόν,
με την εκπαίδευση που παρείχε στον γιο του συνέδεε το domus με τη res publica, ενώ
από την άλλη ο γιος ήταν αυτός που θα διαιώνιζε την ταυτότητα της οικογένειας και
θα αποτελούσε τον μελλοντικό στρατιώτη και πολίτη του κράτους (IMBER 2008, 161163).
Για την εκπαίδευση των κοριτσιών έχουμε ελάχιστες πληροφορίες, αλλά είναι
πιθανόν ότι η μειοψηφία λάμβανε μόρφωση και ο τόπος κατοικίας, η οικονομική
κατάσταση της οικογένειας, καθώς και η κοινωνική της θέση, έπαιζαν καταλυτικό
ρόλο σε αυτό (POMEROY 1988, 715). Και αν για τα παιδιά των ανώτερων τάξεων η
ανώτερη μόρφωση ήταν αυτονόητη, δεν συνέβαινε το ίδιο με τα παιδιά των φτωχών
οικογενειών, τα οποία συνήθως ακολουθούσαν το επάγγελμα του πατέρα τους. Τα
παιδιά αυτά μάθαιναν από μικρή ηλικία παρακολουθώντας τον γονέα είτε να
καλλιεργούν τη γη, είτε να ασχολούνται με το εμπόριο, ενώ δεν έλειπαν και οι
περιπτώσεις, κατά τις οποίες στέλνονταν κοντά σε άλλους τεχνίτες, για να διδαχθούν
κάποια τέχνη (DIXON 1992, 117).

3.2. Ο ρόλος των παιδιών
Τα παιδιά δεν ήταν αμέτοχα στην καθημερινότητα του νοικοκυριού, αλλά αντιθέτως
επιτελούσαν έργο ανάλογο πάντα με το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας, στην
οποία ανήκαν. Οι πατέρες προετοίμαζαν τα αγόρια για τις αγροτικές εργασίες και τα
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χρησιμοποιούσαν σε αυτές, μόλις ήταν σε θέση να διεκπεραιώσουν μία χειρωνακτική
εργασία. Η εργασία των νεαρών αγοριών σε τρίτους αποδεικνύεται και από τις λίστες
πληρωμών, οι οποίες εμφανίζονται στους παπύρους. Για παράδειγμα, από τον
P.Lond. 1.131 πληροφορούμαστε ότι ο μισθός για τους ενήλικες άνδρες στην εποχή
της πλημμύρας του Νείλου ήταν 3-4 οβολοί, ενώ για τα αγόρια 2-2,5 οβολοί.
Σύμφωνα με τη λίστα, φαίνεται ότι τα αγόρια δεν αναλάμβαναν τις ίδιες εργασίες με
τους ενήλικες άνδρες αλλά ίσως πιο ελαφριές δουλειές και ο μισθός τους ήταν ως επί
το πλείστον χαμηλότερος (OSGOOD 2011, 74). Δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο τα παιδιά
να χρησιμοποιούνται ακόμη και για την αποπληρωμή δανείων και να δίνονται στους
δανειστές των γονέων τους, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Στην Αίγυπτο η
παραχώρηση του παιδιού για την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών γινόταν με τη
σύναψη συμβολαίου, γνωστού ως παραμονή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο
P.Mich. 10.587, όπου ένας πατέρας παραχωρεί την κόρη του, για να εξοφλήσει ένα
δάνειο χρημάτων και αγαθών. Σε αυτό το συμβόλαιο ορίζεται ότι η κόρη θα μείνει
κοντά στον δανειστή για έναν χρόνο και μάλιστα δεν της επιτρέπεται να περάσει μία
νύκτα ή μία ημέρα έξω από το σπίτι χωρίς τη συγκατάθεση του νοικοκύρη. Επίσης,
της απαγορεύεται η έξοδος από την Αίγυπτο και η επιστροφή στο πατρικό της πριν τη
λήξη του συμβολαίου (στ. 6-18):
«διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου ἐπισήμου / δραχμὰς τεσσαράκοντα ὀκτὼ, καὶ ἀντὶ
τῶν τού/των τόκων καὶ δεόντων καὶ ἱματισμοῦ παρ/έξεσθαι τὸν ὁμολογοῦντα
τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα / Κολλεῦθιν παραμένουσαν τῷ Ἁρμιύσει καὶ τοῖς / παρʼ
αὐτοῦ ἐπʼ ἐνιαυτὸν ἕνα ἀπὸ τοῦ προκειμένου / χρόνου διατρίβουσαν καὶ
ποιοῦσαν τὰ ἐπιστελλόμενα / αὐτῇ πάντα, οὐ γινομένη ἀποκοιτος οὐδʼ
ἀφή/μερος ἀπὸ τῆς τοῦ Ἁρμιύσιος οἰκίας ἄνευ τῆς / αὐτοῦ γνώμης, ἀλλὰ καὶ
συνακολουθοῦσα αὐτῷ / πανταχῇ κατʼ Αἴγυπτον, καὶ μὴ ἐξέστω αὐτῷ /
Παβελληοῦ ἐντὸς τοῦ χρόνου ἀποσπάσαι τὴν θυ/γατέραν.»
Ο βασικός όμως ρόλος των παιδιών συνίστατο στο γεγονός ότι τα παιδιά θα
έπρεπε να συμπεριφέρονται σωστά στους γονείς και να τους στηρίζουν καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο πατέρας μπορούσε ακόμη και
να τα εξαιρέσει από την κληρονομιά. Για παράδειγμα, ο Κρονίων αποφασίζει να
αποκλείσει από την κληρονομιά τον γιο του, γιατί κατά τα λεγόμενά του τού
συμπεριφέρθηκε άδικα όλα τα προηγούμενα χρόνια: «διὰ τό, ὡς ὁ πατὴρ Κρονίων
προφέρεται, ἐν πολλοῖς ἠδικῆσθαι ὑπʼ αὐτοῦ ἐν τοῖς κατὰ τὸν βίον» (P.Kron. 50.8). Η
προσδοκία ότι τα παιδιά θα φροντίσουν τους γονείς τους, όταν αυτοί γεράσουν, και
ότι θα τους αποδώσουν τις αρμόζουσες νεκρικές τιμές, ήταν δεδομένη στον αρχαίο
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κόσμο και η άρνηση παροχής αυτών των υπηρεσιών είχε κοινωνικό αντίκτυπο
(HÜBNER 2013, 81). Ακόμη και οι εύποροι, που είχαν στη διάθεσή τους δούλους για
να τους περιποιούνται, υπολόγιζαν στη βοήθεια των παιδιών τους στα γεράματά τους
(DIXON 1992, 108). Η φροντίδα προς τους μεγαλύτερους εμφανίζεται στους
παπύρους με τους όρους γηροβοσκεῖν, γηροβοσκία, γηροκομία, ή γηροτροφία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράπονο ενός πατέρα (BGU 7.1578), που ενώ προσέφερε
στην κόρη του τα δέοντα για το γάμο της (στ. 12 «κόσμῳ καὶ ἀργυρίοις καὶ ἱματισμῷ
καὶ ἑτέροις ὑπάρχουσι») και την ανέθρεψε με σκοπό να τον γηροκομήσει (στ. 14
«γεγηροβοσκηκέναι με»), εκείνη φάνηκε αχάριστη, ασεβής (στ. 8-9 «δηλῶ τὰ εἰς ἐμὲ
κατὰ ἀσέβειαν ὑπὸ τῆς θυγατρός μου Λογγεινί/ας») και δυσανασχετεί που βρίσκεται
υπό την εξουσία του (στ. 15 «καὶ ἀχθομένη τῷ ὑποχειρίαν μοι εἶναι»). Η ζωή
μπορούσε να φανεί πολύ σκληρή για όσους δεν είχαν απογόνους («δὶς παῖδες οἱ
γέροντες») και η ελπίδα, ότι κάποιος θα τους στήριζε την κρίσιμη περίοδο των
γηρατειών, οδηγούσε πολλούς ατέκνους στην υιοθεσία (DIXON 1992, 115).

4. Συμπεράσματα
Το πλούσιο υλικό που προέρχεται από την ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο μάς επιτρέπει
να εξαγάγουμε συμπεράσματα για την ταυτότητα των ανθρώπων, που αποτελούσαν
μία από τις βασικές ομάδες της κοινωνίας, την οικογένεια. Οι γυναίκες αυτής της
περιόδου εμφανίζονται ενεργές και ίσως πιο δυναμικές σε σύγκριση με
προγενέστερες περιόδους. Τις βλέπουμε ως αποστολείς επιστολών, υπομνημάτων, ως
συζύγους που αναλαμβάνουν τη διοίκηση του νοικοκυριού αλλά και ως ιδιοκτήτριες
ακίνητης περιουσίας, γεγονότα αδιαμφισβήτητα, εφόσον τα παπυρικά έγγραφα
συνιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Από την άλλη, τόσο η ανατροφή, όσο και η
εκπαίδευση που λάμβανε ένα παιδί σχετιζόταν πάντα με το κοινωνικό επίπεδο της
οικογένειας, το οποίο δημιουργούσε συγκεκριμένες προσδοκίες. Μία από τις βασικές
λειτουργίες της οικογένειας ήταν η φροντίδα των νέων από τη μία και των
ηλικιωμένων από την άλλη. Όπως φαίνεται, η απόκτηση παιδιών στην αρχαιότητα
ήταν ένα είδος επένδυσης και ασφάλειας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και οι
Ρωμαίοι είχαν μία ρεαλιστική και υλιστική ιδέα για το κόστος αυτής της επένδυσης,
καθώς οι απόγονοί τους μελλοντικά θα πρόσφεραν το δικό τους εισόδημα με τις
ικανότητες που απέκτησαν από την εκπαίδευση (θεωρητική ή πρακτική) που τους
παρείχαν οι γονείς τους (DIXON 1992, 133). Ο ρόλος των παιδιών, λοιπόν, είναι
περισσότερο ουσιαστικός και οι μαρτυρίες στους παπύρους, που αφορούν στη
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λειτουργία αυτής της ομάδας, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την παιδική
εργασία και τις μορφές της.
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Abstract
The present study is based on the historical context which led to the fractured
coexistence between the Greek Cypriots and Turkish Cypriots in Cyprus. It explores
the image of the ethnic Other in Greek Cypriot literature during the period 1970-2010.
In particular, the thesis explores the image of the Turkish Cypriots and Turkish
settlers constructed in Greek Cypriot texts written by renounced authors such as P.
Ioannides (1935), Ch. Chadjipapas (1947) and G. Charidonides (1954), thus
attempting a panorama of its possible interpretations.
The selected works are narratives and short stories of the particular historical
context and they include testimonies. In each case, the image of the ethnic Other, both
of the Turkish Cypriots and the Turkish settlers, comprises references to different
political circumstances and a variety of stereotypes.
For research purposes, many answers can be found within the historical
trajectory of the two ethnic groups and corresponding nationalisms on the island, that
of the Greeks and that of the Turks. Bearing in mind on the one hand the experience
of Imagology and on the other Cultural Criticism, new sources come to light whereby
the image of the Other is not entirely “foreign”, since it forms part of the Cypriot
national identity.
Λέξεις-Κλειδιά
ταυτότητες, Κύπρος, εθνοτισμός, Τουρκοκύπριοι, Τούρκοι, πεζογραφία

Η ταυτότητα ενός λαού συνδέεται, εν πολλοίς, με το παρελθόν του το οποίο καθορίζει
τη δράση του στο παρόν από απόψεως πρωτίστως ηθικής, αλλά και πολιτικής
(ΒΑΛΛΕΡΣΤΑΪΝ 1991, 107, 119). Συζητώντας για τη δυνατότητα των ατόμων ή των
ομάδων να καθορίσουν την ταυτότητα που επιθυμούν, ο T. Eagleton προτείνει τη
«συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα ή ιδιαίτερη διαφορετικότητα» ως επιδίωξη αλλά και

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /197/

προϋπόθεση ώστε να επιτευχθεί η ελευθερία του ανθρώπου να απολαμβάνει τη
μοναδικότητά του ως καθολική ταυτότητα (EAGLETON 1990, 30).
Στην Κύπρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανοκρατίας, οι κοινωνικές θέσεις
καθορίζονταν σύμφωνα με τις πρακτικές διοικητικής οργάνωσης της αυτοκρατορίας
στη βάση της θρησκευτικής διαφορετικότητας σε millet. Οι μη διοικούμενες
κοινότητες Milleti Mahkume και η διοικούσα κοινότητα, κυρίαρχο μιλλέτ Milleti
Hakime (KIZILYUREK 2009, 21). Κατά τη διάρκεια της αγγλοκρατίας (1878-1959), οι
δύο βασικότερες πληθυσμιακές ομάδες, διακρίνονταν από την κεντρική διοίκηση σε
Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς και σε Μουσουλμάνους,1 ενώ η ελίτ των δύο
κοινοτήτων προτιμούσε τη διάκριση Έλληνες και Τούρκοι (ΚΤΩΡΗΣ 2013, 27).
Μετά την Ανεξαρτησία (1959), οι Ελληνοκύπριοι αντιλαμβάνονται την
ταυτότητα του νεοσύστατου κράτους ως αμιγώς ελληνική και οι Τουρκοκύπριοι
αντιδρώντας, αναπτύσσουν έντονα τουρκική εθνική συνείδηση (οι απαρχές της
οποίας ορίζονται ήδη από το 1922), υπονομεύοντας αμφότεροι την ανάγκη για ενιαία
ταυτότητα, στη βάση της κυπριακής συνείδησης και της συναίνεσης που απορρέει
από τον διαμοιρασμό της κρατικής εξουσίας και την αυτονομία των συνιστωσών
οντοτήτων (ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ 2010, 237), καθώς η κυρίαρχη ιδεολογία της πρώτης
δεκαετίας του νεοσύστατου κράτους ήταν ο εθνικισμός (ΜΑΡΚΙΔΟΥ 2010, 260).
Παράλληλα, οι διαφορετικές και αντίθετες μνήμες υπονομεύουν τη συγκρότηση
κοινής ταυτότητας σε έναν λαό με παρελθόν γεωγραφικού και πολιτισμικού
διαμελισμού (ΚΟΝΗΣ 2010, 115). Ο κυπριωτισμός ή η κυπριακότητα ως πολιτισμική,
κοινωνική, πνευματική ταυτότητα δεν αποτελεί συνέχεια της ιστορικότητας των δύο
κοινοτήτων στο νησί αλλά μάλλον συνεπαγωγή της συγκρότησης κράτους. Ωστόσο,
προβλήθηκαν η διάσταση στην καταγωγή, τη θρησκεία, τη γλώσσα, με αποτέλεσμα
τον βαθύ διχασμό και τη διαίρεση σε όλα τα πεδία της ζωής.
Η ταυτότητα της νεοελληνικής πεζογραφίας στην Κύπρο χαρακτηρίζεται έντονα
από τα συλλογικά βιώματα της απώλειας, του τραύματος, της μνήμης, προσδίδοντάς
της τα χαρακτηριστικά της οδύνης και του αλυτρωτισμού. Η μνημονική και
μυθοπλαστική ανάπλαση των τραυμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τη
στάση του Τουρκοκύπριου ή Τούρκου έποικου, με αποτέλεσμα η αφήγηση να
προσλαμβάνει άλλοτε χαρακτήρα καταγγελίας και άλλοτε αποτύπωσης ιδεολογικών
θέσεων ή κοινωνικών στάσεων των συγγραφέων. Η διαφορετικότητα πότε
1

Οι Βρετανοί καθιέρωσαν να θεωρούνται οι Μουσουλμάνοι της Κύπρου τουρκικής καταγωγής·
βλ. σχετικά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 154.
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απεικονίζεται έντονα και πότε ήπια, εκφράζοντας είτε την εθνοκεντρική με διαιρετική
αντίληψη, είτε την ανθρωποκεντρική με συνενωτικές τάσεις πολιτική σκέψη
(ΣΥΜΕΟΥ 2005, 17). Σε αρκετές αφηγήσεις το Εμείς αναφέρεται στους Κυπρίους και
το Άλλοι, σ’ αυτούς που ήρθαν απ’ έξω (ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ 2010, 3), δηλαδή τους
Τούρκους έποικους.
Προκειμένου να διερευνηθεί η ταυτότητα του Τουρκοκύπριου και πώς έχει
διαμορφωθεί στην ελληνοκυπριακή πεζογραφία, μελετήθηκαν 15 διηγήματα πέντε
Ελληνοκυπρίων πεζογράφων. Ο Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης (1904-1999), ο Πανίκος
Παιονίδης (1925), ο Πάνος Ιωαννίδης (1935), ο Χρίστος Χατζήπαπας (1947) και ο
Γιώργος Χαριτωνίδης (1954) έχουν γεννηθεί σε διάστημα πενήντα ετών και έχουν
δημιουργήσει και δημοσιεύσει τα έργα τους από το 1970 μέχρι το 2010, τα οποία
αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφορετικών τρόπων αποτύπωσης της
τραυματισμένης συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και της δόμησης
ταυτοτήτων τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Τούρκων εκ Τουρκίας.
Η ταραγμένη πολιτική ιστορία της Κύπρου και η διαρκής αναμνημόνευση του
κοινού χώρου και του χρόνου συνύπαρξης εντοπίζεται σε όλα τα κείμενα. Η εικόνα
του Τουρκοκύπριου που γεννήθηκε και έζησε στο νησί και του Τούρκου που ήρθε ως
στρατιώτης της εισβολής ή ως έποικος σκιαγραφείται στη βάση του τραυματικού
παρελθόντος και της μνημονικής επεξεργασίας του. Οι πέντε λογοτέχνες προβάλλουν
την ταυτότητα του Τουρκοκύπριου και του Τούρκου μέσα στο πλαίσιο των
βιωματικών εμπειριών, της συλλογικής μνημόνευσης, των προσωπικών αντιλήψεων
για την παρουσία του σύνοικου στοιχείου.
Ο Γ.Φ. Πιερίδης στη συλλογή διηγημάτων Ο Καιρός της Δοκιμασίας (1978),
συνθέτει μια κοινωνική ερμηνεία της κυπριακής τραγωδίας του 1974, με κομβικό
σημείο την οδύνη των θυμάτων που σύρθηκαν στην τραγική δοκιμασία, χωρίς να
καταλαβαίνουν τις όποιες αιτιότητες (ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 1986, 138-139). Στα δύο
διηγήματα, «Προσκαρτερία» και «Αβεβαιότητα», η διχοτόμηση από εδαφική γίνεται
κοινωνική και ψυχική, αφού οι παλιοί φίλοι που συμβίωναν αρμονικά στον ίδιο τόπο
χωρίζουν οριστικά, ενώ οι νέοι σε ηλικία που μοιράστηκαν τα παιδικά τους χρόνια
εμφανίζονται πια εχθρικοί και οργισμένοι. Ο Χαλίλης με τον Ζένιο και ο Ναήμης με
τον Παράσχο απηχούν αντιλήψεις που επικράτησαν και στις δύο κοινότητες: τη
συντροφικότητα και την αλληλεγγύη από τη μια, την καχυποψία και την πίκρα από
την άλλη. Ο συγγραφέας όμως ξεφεύγει από στερεοτυπικές εικόνες και αποδίδει τους
εσωτερικούς κλυδωνισμούς των Κυπρίων και των δύο κοινοτήτων. Μέσα από τη λιτή
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αφήγηση, αναδύονται πραγματικά και αναγνωρίσιμα για τον αναγνώστη πρόσωπα
που προβάλλουν «τη φυσιογνωμία του κυπριακού χώρου και της κυπριακής
ανθρωπογεωγραφίας» (ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ 2010, 648). Η παρουσία του
Τούρκου εμφανίζεται δισυπόστατη. Από τη μια, ο Τούρκος συμπατριώτης, γέννημα
της ίδιας γης και, από την άλλη, ο ξένος Τούρκος, η πολεμική μηχανή που
επιβουλεύεται την ίδια τη ζωή και έχει τη δύναμη να χωρίσει και τη γη και τους
ανθρώπους της.
Oι ήρωες του Πιερίδη επιβεβαιώνουν την ασυνέχεια του κοινωνικού δεσμού η
οποία προκύπτει από τη διάκριση των εθνοτήτων και των αντίθετων ταυτοτήτων που
αναπτύχθηκαν ή επιβλήθηκαν στις δύο κοινότητες. Η εγγύτητα της φιλίας αίρεται
από το διαμετρικά αντίθετο ρεπερτόριο των πολιτισμικών συμβόλων κάθε πλευράς
αφού η αίσθηση της εθνικής ταυτότητας παρέχει «ένα αποτελεσματικό μέσο για τον
προσδιορισμό και την τοποθέτηση του ατομικού εαυτού στον κόσμο, μέσα από το
πρίσμα μιας συλλογικής προσωπικότητας και της διακριτής κουλτούρας της» (SMITH
2000, 34).
Ο ιδεολογικά στρατευμένος Π. Παιονίδης στα έργα του προσεγγίζει τους
Τουρκοκύπριους ως φίλους και έννομους κατοίκους του νησιού. Τον απασχολεί
περισσότερο ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του και τα κοινωνικά του
προβλήματα παρά η όποια εθνοτική διαφορά. Έτσι, παρ’ όλο που αναφέρεται σχεδόν
πάντα ρητά η αριστερή κοσμοαντίληψη των ηρώων του, προβάλλοντας τα
οικουμενικά ιδεώδη της, εντούτοις εμμένει στον κυπριωτικό χαρακτήρα των
αφηγήσεων αλλά και των προσώπων, πάντα μέσα από την προσωπική σχέση
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η ανάγκη αναγωγής στο εντόπιο είναι εμφανής
στο κείμενο και πραγματώνεται με αβίαστο τρόπο μέσα από την έμμονη επιστροφή
στον γενέθλιο τόπο.
Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τα κεντρικά πρόσωπα από τις δύο κοινότητες στις
αντιλήψεις των οποίων απηχούν περισσότερο οι ομοιότητες και τα κοινά
χαρακτηριστικά του χώρου παρά το ένδοξο ή το τραυματισμένο παρελθόν (OLIN
2011, 26): «Γιατί να με πειράξουν εμένα οι Τούρκοι;», «Ιμπραήμ εσύ είσαι καλός
άνθρωπος, δεν φταις!» (65). Έτσι, το τραύμα από το ατομικό επίπεδο όπου καθορίζει
τη στάση του ατόμου έναντι του παρελθόντος του μεταφέρεται στο συλλογικό όπου η
ανάμνηση του τραύματος γίνεται με όρους πολιτισμικής αναπαράστασης,
διατηρώντας την αμφισημία της άρνησης για επούλωση (DAWSON 2004, 185).
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Γίνεται λοιπόν ευδιάκριτος ο χαρακτήρας της υποκειμενικής οπτικής, στη βάση
της οποίας η ετερότητα εμφανίζεται ως γεγονός φαντασιακό και εμφανώς
χρωματισμένο από την ιδεολογία των υποκειμένων (ΖΙΑΚΑΣ 1993, 70-71). Η
ιδεολογία

του

Παιονίδη,

έντονα

κοσμοπολίτικη,

αριστερή

κατά

βάση,

κοινωνιοκεντρική, διέπει και αντανακλά τις σχέσεις του με τους Τούρκους, ειδικά
αυτούς που φέρουν την ιδιότητα «γέννημα θρέμμα» της Κύπρου και απεικονίζεται το
ίδιο έντονα στις αφηγήσεις του αφού προβάλλονται σ’ αυτές και αντικατοπτρίζονται
η αγάπη για τον τόπο και η δυναμική του πολίτη ως κοινά στοιχεία, παρά τα εθνοτικά
συστατικά όπως η θρησκεία ή η φυλετική ετερότητα.
Οι κειμενικές επιλογές του Παιονίδη αναδεικνύουν τις σημασίες που επιδιώκει
να είναι παρούσες (Βλ. ΤΖΟΥΜΑ 2007, 103). Η ετερογένεια του πληθυσμού στην
Κύπρο δεν φαίνεται να τον φοβίζει· τουναντίον, τα γνωρίσματα και η παρουσία των
ομοϊδεατών Τουρκοκυπρίων συνδέονται αρμονικά με τους πολιτικούς αγώνες του
ιδίου και την αριστερή κοσμοθεωρία του. Τα πρόσωπα των Τουρκοκυπρίων
αναπαριστώνται με οικειότητα και ευγένεια. Συνδέονται με βαθειά φιλία με τους
Ελληνοκύπριους σε καιρούς δύσκολους (Ντερβίς Καβάζογλου), αντικρίζουν την
Κύπρο ως ενιαία οντότητα (Καβάζογλου, Τζελάλ Καντίρ), υφίστανται τον ίδιο πόνο
και κουβαλούν ενθυμήσεις και νοσταλγία για τον τόπο τους αφού αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι «του λαού της Κύπρου».
Στα δύο διηγήματα του Π. Ιωαννίδη δημοσιευμένα με χρονική απόσταση μιας
δεκαετίας εντοπίζουμε κάποιες διαφορές σχετικά με την ταυτότητα των
Τουρκοκυπρίων. Η επιμελημένη ψυχογραφία των ηρώων του Π. Ιωαννίδη από τη μια
και η διαρκής επαναφορά της ιστορικής συγκυρίας στα έργα του από την άλλη
αναδεικνύουν λογοτεχνικούς ήρωες με κυρίαρχο στοιχείο την επιθυμία να ζήσουν και
να εκφραστούν, με ελευθερία (ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 2014, 3-4) και ασφάλεια. Πότε
διακύβευμα στέκει ένα αυτοβιογραφικό παραμύθι: Ο λόγος ως μνήμη και ως
μαρτυρία που αναδομεί και συνδέεται με την ιστορία (ASSMAN 2006, 262-263) και
πότε η θεματική επικεντρώνεται στη βία, σε διακοινοτικό αλλά και ενδοκοινοτικό
επίπεδο.
Στο «Ο κ. Δραγομάνος» υπάρχει έντονα υπαινιχτική ατμόσφαιρα2 και η
αφήγηση δομείται σε μια σειρά αλληγοριών3 που συνδέουν την περίοδο της

2

Δραγομάνος και Γενίτσαρος συμβολικά πρόσωπα υβριδικών εθνοτήτων, υπαινίσσονται συνεχώς στη
στιχομυθία τους προγενέστερες συγκρούσεις και μελλοντικές αντεκδικήσεις.
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Οθωμανοκρατίας με το παρόν χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την αναρίθμηση (15981958). Κεντρικά πρόσωπα οι υβριδικές ταυτότητες ενός Δραγομάνου και ενός
Γενίτσαρου. Στο διήγημα «Οι στολές», ενώ αρχικά αποτυπώνεται η στερεοτυπική
εικόνα του Τουρκοκύπριου, ο οποίος ταυτίζεται με την κυρίαρχη ιδεολογία της
εθνοτικής του ομάδας4 στη συνέχεια η στάση του αλλάζει και ο μοναδικός
παράγοντας που θα μεταστρέψει την αγανάκτησή του για τους Ελληνοκύπριους είναι
η βάρβαρη αντιμετώπισή του από τον αδίσταχτο Τούρκο εισβολέα. Η μεταστροφή
αυτή μπορούμε να υποθέσουμε ότι απηχεί την κρατούσα, μετά την τουρκική εισβολή,
αντίληψη των Τουρκοκυπρίων για τις πραγματικές προθέσεις της λεγόμενης
«ειρηνευτικής επιχείρησης» στο νησί (KIZILYUREK 2009, 190) από τους Τούρκους. Οι
Τουρκοκύπριοι εμφανίζονται αλλόθρησκοι, αλλοεθνείς αλλά συμπατριώτες, θύματα
της τουρκικής εισβολής και κατάκτησης όσο και οι Ελληνοκύπριοι, θλιβερά
ματαιωμένοι από τις προ του 1974 προσδοκίες τους.
Ο συγγραφέας ανατρέπει τα στερεοτυπικά σχήματα “εμείς και οι άλλοι”,
εστιάζοντας στην ανθρώπινη διάσταση του πόνου και του θυμού. Στον βαθμό που
μπορούμε να ερευνήσουμε τη στάση του Ιωαννίδη για τον Τουρκοκύπριο ή Τούρκο,
μέσα από το έργο του, προκύπτει ο εντοπισμός της απεικόνισης του Άλλου ως
διαφορετικού αλλά πάντα ανθρώπινου προσώπου.
Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του Χρίστου Χατζήπαπα υπάρχουν αναφορές
στο ταραγμένο παρελθόν, στις διακοινοτικές συγκρούσεις Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων από το 1958 που έγιναν οι πρώτες ένοπλες εχθροπραξίες μέχρι το
1974 και τα γεγονότα που δίχασαν το νησί στα δυο. Ο συγγραφέας στρατεύεται υπέρ
της συνύπαρξης των δύο εθνοτήτων στην Κύπρο, δίνοντας ταυτόχρονα λόγο στους
Τούρκους, όχι μόνο για να αμβλύνει ετερότητες, αλλά κυρίως για να προβάλει τα
κοινά τραύματα, τις κοινές μνήμες.
Οι Τουρκοκύπριοι στα έργα του, άλλοτε διατηρούν την ανθρωπιστική και
συνενωτική τους διάθεση και άλλοτε συσχηματίζονται με την κυρίαρχη ιδεολογία της
κοινότητάς τους, όπως εξάλλου και οι Ελληνοκύπριοι. Στην πρώτη περίπτωση
3

Το παραμύθι του Βεζίρη, οι τρεις παραβολές του Δραγομάνου, το παιχνίδι με τις χρονολογίες 15981958.
4
Απότοκο αυτής της ιδεολογίας των Τουρκοκυπρίων, είναι η ονομασία από τους ίδιους της διαδρομής
τους από διάφορες περιοχές του νησιού προς τον βορρά «ταξίδι προς την ελευθερία» (KIZILYUREK
2009, 101). Και αυτό διότι λίγο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων του
1963-1964, η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων κινδύνευε από τις ελληνοκυπριακές παρακρατικές
ομάδες, τις ταπεινωτικές έρευνες και τα μπλόκα που τους ωθούσαν στους ασφυκτικούς θύλακες
(ΜΑΡΚΙΔΟΥ 2010, 272).
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ονομάζονται, σκιαγραφούνται, ενώ στη δεύτερη αποτελούν μέρος απρόσωπου όχλου
ή θολές εικόνες αγνώστων. Για τον Χατζήπαπα οι Τούρκοι είναι φίλοι,
συνδαιτυμόνες, συνάδελφοι, συμπολίτες, μεροκαματιάρηδες ή καλλιτέχνες και
σπανιότερα φανατικοί, πιστοί στην εθνικιστική ρητορική των πολιτικών τους.
Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη δεσπόζουν καθώς και η υποβόσκουσα οργή
με τη μορφή καταγγελίας για «τις μέρες που τρωγόμασταν μεταξύ μας» (126). Η
αντισοβινιστική ιδεολογία του Χατζήπαπα δηλώνεται με ανυποχώρητη παρρησία
(ΣΟΛΩΜΟΥ 2010) είτε αναφέρεται σε απλούς ανθρώπους είτε σε συγκεκριμένα
πρόσωπα της πολιτικής ζωής. Στα διηγήματα παρατηρείται μια αβίαστη ροπή των
κεντρικών προσώπων να συναντώνται, να συνεργάζονται, να δηλώνουν έμπρακτα τη
φιλία και την εμπιστοσύνη τους. Συγκλονιστική επιπλέον η απορία του αφηγητή:
«Τόσο μικρός ήταν ο τόπος μας και δεν μας χωρούσε όλους; Έλληνες, Τούρκους;»
(152).
Η αφήγησή του Χατζήπαπα αναπαριστά έναν τόπο μυθοπλασίας που αφορμάται
από την ιστορική συγκυρία και διαλέγεται μαζί της. Ο οικείος χωροχρόνος δηλώνεται
διαρκώς, με τοπωνύμια, ονόματα υπαρκτών προσώπων, ιστορικά γεγονότα, λέξεις της
κυπριακής διαλέκτου. Τα προσωπικά βιώματα διασταυρώνονται με τα συλλογικά από
την πρόσφατη και σύγχρονη κυπριακή ιστορία και η αφήγηση αποδίδει την ένταση
και τη σύγχυση ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αριστερούς και
εθνικόφρονες, δημοκρατικούς και πραξικοπηματίες. «Ο γηγενής κόσμος της Κύπρου»
(ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ 2010, 668) προβάλλει συμβιωτικός όσο και διχασμένος. Η
απομόνωση των Τουρκοκυπρίων στους θύλακες το 1963-1964 τους περιέβαλε με
σιωπή και αποχή από τον δημόσιο λόγο και από τον κοινωνικό ιστό. Ο καταγγελτικός
λόγος της λογοτεχνίας, όταν και όπου εντοπίζεται, εμβολίζει τη σιωπή των ενόχων
εκατέρωθεν και ο Χατζήπαπας το πράττει ευθαρσώς αφού «η μνήμη είναι πάντα ένα
εργαλείο στην υπηρεσία ενός ιδεολογικού λόγου» (ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1998, 47). Κι
ακόμα, η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι πραγματώνονται μόνο σε μια δίκαιη και
ανθρώπινη κοινωνία (ΑΝΤΟΡΝΟ - ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ 1988, 65), μ’ ένα Εγώ που τείνει
δημιουργικά προς το Εμείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία,
είναι δηλωτική της κοσμοαντίληψης του συγγραφέα.
Αποκλειστικό θεματικό άξονα των αφηγημάτων του Γιώργου Χαριτωνίδη
αποτελούν τα γεγονότα του 1974 και οι σαρωτικές συνέπειές τους, όπως ο ίδιος τα
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βίωσε προσωπικά. 5 Μέσα από το έργο του προβάλλεται η δυνατότητα ειρηνικής
συμβίωσης («Τούρτζιοι τζιαι Έλληνες, τζιαι οι δκυο ήρταμεν που Αδάμ τζιαι Εύα,
ίντα μαλώνουμε; Εσείς το Χριστό τζι εμείς τον Αλλάχ, ίντα διαφορά; εν καταλάβω)».
Οι Τούρκοι ενίοτε εμφανίζονται «ευγενείς», κυρίως οι ανώτεροι αξιωματικοί (91) ή
«λυσσασμένοι» οι υπαξιωματικοί (91). Οι Τούρκοι στρατιώτες που τους σημάδευαν
«είχαν αγαθό βλέμμα» και «έτρεμε το δάχτυλό τους στη σκανδάλη» (91). Ξεχωριστή
θέση στην αφήγηση καταλαμβάνουν τρία πρόσωπα Τούρκων. Ο έφεδρος
αξιωματικός που ηγείται μέρους της συνοδείας των αιχμαλώτων, «ένας καλοκάγαθος
καφετζής» σε ένα χωριό της Τουρκίας και ο Οκτέν, φρουρός του συγγραφέα –
αιχμαλώτου, που εμφανίζεται φιλικός και προστατευτικός. Επιπλέον, ενδεικτική είναι
η αναφορά του συγγραφέα στον Χότζα ενός τουρκικού χωριού με «βιβλική μορφή»,
που στα Άδανα δείχνει τη φωτογραφία του γιου του που είχε σκοτωθεί στην
στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο. Η πίκρα και ο αναστεναγμός του ηλικιωμένου
πατέρα «με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει βαθύ πόνο
και στους δυο λαούς» (160), σημειώνει.
Η ηθελημένη επιστροφή στο παρελθόν ανακαλεί σκέψεις κι ενέργειες αλλά και
θεραπεύει τα μέρη του παρελθόντος, τα οποία το τραυματισμένο άτομο αρνείται ή
αδυνατεί να θυμηθεί (CARUTH 1995, 152). Ο Χαριτωνίδης γράφει και εκδίδει τη
μαρτυρία του για τον πόλεμο και την αιχμαλωσία 29 χρόνια μετά τα γεγονότα,
συνδέοντας την εμπειρία με τη μνήμη κι επιστρέφοντας στα πρωταρχικά, επώδυνα
βιώματα. 6
Οι Τουρκοκύπριοι όμως, φωτίζονται περισσότερο στο βιβλίο του Με διαβατήριο
και βίζα μιας μέρας. Έχουν φωνή και εμφανίζονται προσηνείς και ενίοτε ευγενικοί και
οικείοι. Κατοικούν όπως και οι Τούρκοι έποικοι σε σπίτια Ελληνοκυπρίων, μιλούν
ελληνικά της διαλέκτου, συμπεριφέρονται σαν να μην έγινε πόλεμος. Η διπλή ομηρία
(ΖΗΡΑΣ 2010, 193) που βιώνει ο συγγραφέας μετατρέπεται σε συμφιλίωση με την
οδύνη και την οργή, η οποία συνδέεται στο πεδίο της Μαρτυρίας με την πρόθεση για
απεγκλωβισμό από το παρελθόν (HARTMAN 2006, 251, 259).
Γενικά, οι Τουρκοκύπριοι του Χαριτωνίδη δεν φορτώνονται παγιωμένα
στερεότυπα και εμφανίζονται όπως έδρασαν στο οπτικό πεδίο του συγγραφέα, στις
ιδιάζουσες ιστορικές στιγμές του πολέμου, της μετακίνησης πληθυσμών και
5

Εύλογα του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του βιωματικού συγγραφέα· βλ. σχετικά ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ
2015, 88.
6
Για τη σχέση γεγονότος και μνήμης βλ. σχετικά VAN ALPHEN 2006, 485.
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ανταλλαγής περιουσιών, της διχοτόμησης. Άλλοτε, παρουσιάζονται εμπαθείς και
εκδικητικοί κι άλλοτε φιλικοί, συμπαθητικοί, ανθρώπινοι. Μερικές φορές τα λόγια
τους ακούγονται κάπως ειρωνικά, όπως το «Εμείς εν είχαμε πρόβλημα με τους
Ελληνοκύπριους» και το «Να ’ρκεστε να σας θωρούμεν».
Ο συγγραφέας, παρ’ όλο που έχει βιώσει άμεσα τον κίνδυνο του θανάτου,
εντούτοις δεν αγανακτεί με τους Τουρκοκύπριους ή τους Τούρκους που τον χτυπούν
αλλά καταφέρεται κατά του πολέμου και της αδικίας. Ο λόγος του δίνει την
εντύπωση της πιστής καταγραφής των γεγονότων παρ’ όλο που η λογοτεχνική
επεξεργασία εγγενώς περιέχει στοιχεία μυθοπλασίας. Εν τέλει, η σκιά του
τραυματικού παρελθόντος πέφτει πάνω στο παρόν με τον τρόπο και στο βαθμό που το
άτομο ή η ομάδα έχει βιώσει τα γεγονότα ή τα έχει επεξεργαστεί (ASSMAN 2006,
263).
Οι Τουρκοκύπριοι στα κείμενα που εξετάστηκαν εκφράζουν την επιθυμία για
ειρηνική συμβίωση, την αγάπη και νοσταλγία για τον γενέθλιο τόπο, την οδύνη για
την απώλεια ανθρώπων και τόπων, την οργή για τον φανατισμό και τη διαίρεση ενώ
παράλληλα αισθάνονται ανασφάλεια, οργή και τάση για εκδίκηση για τα δεινά που
υπέστησαν, εμφανίζουν καχυποψία, ληστρική πρόθεση για κατάκτηση εύφορων
περιοχών και ελληνοκυπριακών περιουσιών και αντιλαμβάνονται την στρατιωτική
επιχείρηση της Τουρκίας ως αποκατάσταση της τάξης και της ανισότητας. Παρ’ όλα
αυτά, οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι δείχνουν να αποστασιοποιούνται από τους
Τούρκους έποικους τους οποίους θεωρούν πολιτισμικά κατώτερους και ξένους.
Πρόκειται για μια γενικευμένη πεποίθηση των συγγραφέων, ότι δηλαδή οι Τούρκοι
εκ Τουρκίας διαφέρουν από τους Τουρκοκύπριους, απέχουν από την ιδιοσυγκρασία
της κυπριακής ιθαγένειας, είναι ξένοι για τον τόπο.
Κοινές τοποθετήσεις για τις αιτίες του κακού εκφράζονται σχεδόν σε όλα τα
διηγήματα πότε ρητά και πότε υπόρρητα. εννοώντας τις πολιτικές σκοπιμότητες που
υποκίνησαν τις εχθροπραξίες.
Από τη μελέτη διαφαίνεται επίσης ότι σημαντικός παράγοντας επικοινωνίας
ανάμεσα στις δύο κοινότητες είναι η γλώσσα. Στα περισσότερα κείμενα εντοπίζονται
Τουρκοκύπριοι που μιλούν ελληνικά ή τη διάλεκτο, στην πλειοψηφία τους μεγάλοι σε
ηλικία. Στα περισσότερα διηγήματα οι διάλογοι γίνονται απρόσκοπτα στα ελληνικά ή
οι ήρωες βρίσκουν τρόπους να συνεννοηθούν. Ο Ιμπραήμ, ο Τζελάλ Καντίρ και ο Ντ.
Καβάζογλου του Παιονίδη, οι Τουρκοκύπριοι συγχωριανοί και οι βαρδιάνοι στη
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φυλακή του Χαριτωνίδη, και όλοι οι Τουρκοκύπριοι ήρωες του Χατζήπαπα μιλούν τη
γλώσσα του νησιού.
Κοινό στοιχείο και στους πέντε συγγραφείς η αναζήτηση αντικειμενικότητας μέσα
από προσωπικές εμπειρίες αποδομώντας παράλληλα μύθους υπεροχής της
ελληνοκυπριακής εθνότητας έναντι της τουρκοκυπριακής. Τα θεμελιώδη γνωρίσματα
της τουρκοκυπριακής ταυτότητας (εθνότητα, γλώσσα, θρησκεία) δεν προβάλλονται
ως διαιρετικοί παράγοντες αλλά ως ανεκτή διαφορετικότητα. Σε όλα τα κείμενα, η
λογοτεχνική δημιουργία βασίζεται στους άξονες: τόπος-απώλεια, τραύμα-μνήμη,
διάψευση-ευθύνη.
Γενικότερα, η κυπριακή λογοτεχνία ως παραγωγή που ορίζεται από το
γεωγραφικό αλλά και το γλωσσικό κριτήριο, διατηρεί την ιδιαιτερότητά της που
προκύπτει κυρίως από τη θεματική της εντόπιας ιστορίας. Οι πέντε συγγραφείς μέσα
σε διάστημα 40 ετών γράφουν για τα ίδια γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής
πραγματικότητας στο νησί, γεγονότα που συμπεριλαμβάνουν τον Τουρκοκύπριο
κάτοικο αλλά και τον Τούρκο έποικο που ζει πια στον ίδιο τόπο.
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Abstract
The traditional teaching approach cannot meet the overall objective of the school
which is the identification and the promotion of the pupils’ abilities. So active and
prospective teachers should take into account teaching approaches which consider the
special cognitive characteristics of the students and create learning situations where
students can learn in different ways. They learn by linking knowledge with practice
and school with society to highlight the democratic character of schooling in general.
Differentiated teaching is actually a new and very contemporary proposal to change
teaching, in the typical traditional classroom. It can improve the learning of all
students, building on –not excluding– their diversity. There are discussions
internationally on the provision of equal opportunities to all students, who differ in
abilities, skills and needs. This paper presents the theoretical background and the
basic principles of differentiated teaching-learning and the possibilities for their use in
accordance with the curricula of secondary education. Thus, the applications of
differentiated teaching will be designated driven by the search of identities in Greek
Secondary Education with specific teaching proposals for the teaching of Modern
Greek Language and Literature.
Λέξεις-Κλειδιά
διαφοροποιημένη διδασκαλία, γλώσσα, λογοτεχνία, ταυτότητα, επικοινωνία,
επάγγελμα, καταγωγή, ηλικία, φύλο, πολλαπλές αναπαραστάσεις, διαθεματικότητα
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1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: θεωρητικό υπόβαθρο και
προϋποθέσεις εφαρμογής
Ποτέ οι μαθητές δεν ήταν ίδιοι, ποτέ τα παιδιά δεν είχαν τις ίδιες ανάγκες απλώς και
μόνο γιατί ήταν παιδιά. Η διαφορετικότητα είναι δεδομένη, ήταν ανέκαθεν δεδομένη.
Σε τι διαφέρουν τα παιδιά στα σχολεία; Πολλές φορές επισημαίνονται οι διαφορές
που γίνονται αντιληπτές με τις αισθήσεις, διαφορετική γλώσσα, διαφορετικό χρώμα,
διαφορετικός τρόπος εξωτερικής αντίδρασης και αγνοούμε τις βαθιές εσωτερικές
διαφορές των παιδιών, τις διαφορές που υπάρχουν στα παιδιά του ίδιου πολιτισμού,
της ίδιας γλώσσας, της ίδιας –θεωρητικά– νοητικής ικανότητας.
Οι μαθητές ξεκινούν το σχολείο έχοντας ήδη πολλές γνώσεις, τις οποίες
απέκτησαν άτυπα, μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους, από το οικογενειακό, το
κοινοτικό και το πολιτιστικό περιβάλλον τους, αλλά και μέσα από τις διάφορες
δραστηριότητές τους.
Αυτή η σφαίρα εμπειριών της καθημερινής ζωής ονομάζεται «βιόκοσµος». Ο
βιόκοσμος αποτελείται από όλα όσα γνωρίζει ο άνθρωπος ασυναίσθητα, χωρίς να
συνειδητοποιεί πώς κατέληξε να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις. Πρόκειται για τα
στοιχεία της προσωπικότητάς µας τα οποία δεν επιλέξαμε συνειδητά. Ο βιόκοσµος
δεν είναι κάτι σαφές και εύκολα προσδιορίσιµο. Αποτελεί ένα σύνολο συνηθειών,
συμπεριφορών, αξιών και ενδιαφερόντων που διαμορφώθηκαν σε συγκεκριμένο
πλαίσιο. Είναι αυτονόητος διότι έχει διαμορφωθεί ανεπίγνωστα. Τα στοιχεία που τον
συνθέτουν φαντάζουν τόσο προφανή ώστε τα άτομα δεν χρειάζεται να τα δηλώσουν
ρητά. Οι γνώσεις του βιόκοσµου δεν αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης.
Κάθε άνθρωπος γνωρίζει πώς να ζει στο βιόκοσµό του απλώς ζώντας μέσα σε αυτόν.
Τούτη η μάθηση είναι κατά κανόνα υποσυνείδητη, οπότε σπάνια βιώνεται ως μάθηση
(HUSSERL 1970, 132, 127-128, 133, 109, 121, 142, 343, 139).
Η τυπική μάθηση, αντίθετα, περιλαμβάνει το στοιχείο της οργανωμένης
διδασκαλίας (παιδαγωγική), ορίζει ρητά ποιες γνώσεις πρέπει να αποκτήσει ο
μαθητής (πρόγραμμα σπουδών) και βασίζεται σε μορφές κριτικού και επιστημονικού
αναστοχασμού που μπορούν να διεισδύσουν και να αναλύσουν τη φύση και την
ανθρώπινη εμπειρία. Με τον τρόπο αυτό, η επιστήμη μπορεί να διακρίνει πράγματα
που δεν είναι προφανή μέσα από την καθημερινή ζωή και την τυχαία εμπειρία. Η
τυπική εκπαίδευση επιτρέπει στους ανθρώπους να υπερβούν τα όρια της
καθημερινότητας.
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Θεμελιώδης πρόκληση για την εκπαίδευση είναι η αναγνώριση και αξιοποίηση
των εμπειριών των μαθητών από το βιόκοσμό τους. Εγείρονται λοιπόν αμέσως
ορισμένα βασικά μεθοδολογικά ερωτήματα: Ποιοι ακριβώς είναι οι μαθητές; Από πού
προέρχονται και τι γνώσεις κατέχουν ήδη; Πώς μπορεί η τυπική σχολική εκπαίδευση
να εμπλέξει, να αξιοποιήσει, να διευρύνει και να μετασχηματίσει τις γνώσεις που
έχουν αποκτήσει οι μαθητές από την καθημερινή ζωή τους (αντί να τις αγνοεί ή να τις
απορρίπτει αντιπαραγωγικά); Πόσο επηρεάζεται η μάθηση από το ιστορικό, το
περιβάλλον προέλευσης, την ταυτότητα και τις καθημερινές εμπειρίες του μαθητή;
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό, δεδομένων των
ετερόκλητων εμπειριών των μαθητών από το βιόκοσμό τους, είναι η διαμόρφωση της
κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας (KALANTZIS - COPE 2013, 197).
Τα ερωτήματα αυτά γίνονται πιο επιτακτικά όταν στις τάξεις υπάρχουν μαθητές
από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς με διαφορετικό γνωστικό και γλωσσικό
υπόβαθρο, καθώς και διαφορετικές ηθικές παραδοχές και προσδοκίες (ΜΑΡΚΟΥ
1995), μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη γίνονται επιτακτικά εξαιτίας
παραγόντων όπως: η μεγάλη διαφοροποίηση των μαθητών ως προς σημαντικές
παραμέτρους της μάθησης (SIMS - SIMS 2006), η ανάγκη των εκπαιδευτικών για
κινητοποίηση όλων των μαθητών, για διεύρυνση των εργαλείων μάθησης, για
προσέλκυση του ενδιαφέροντος όλων των μαθητών, για συστηματική βελτίωση της
«επίδοσης» των μαθητών τους. Επομένως, η ανομοιογένεια και η ποικιλομορφία, που
παρουσιάζει η πραγματικότητα της σχολικής τάξης, επιβάλλει την προσαρμογή του
μαθήματος στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, ακολουθώντας την
αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η έννοια της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας-μάθησης θεμελιώνεται στη θεωρία της εποικοδόμησης της μάθησης
(constructivism) με βασική παραδοχή ότι η μάθηση είναι διαδικασία οικοδόμησης
που εξαρτάται από τα προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα του κάθε
μαθητή, τον τρόπο δραστηριοποίησης, αλλαγής ή εμπλουτισμού τους. Η μάθηση δεν
εξαρτάται από το τι κάνει ο εκπαιδευτικός αλλά από το αν αυτό που κάνει
δραστηριοποιεί το μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης (ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ 2001). Στην
βάση της η διαφοροποίηση αποτελείται από τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να
ανταποκριθούν στην διαφορετικότητα των μαθητών, που έχουν στην τάξη τους.
Για την ολιστική προσέγγιση της έννοιας και του πλαισίου της διαφοροποίησης
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά παραγόντων που αλληλεπιδρούν
χωροχρονικά μεταξύ τους. Κάποιοι παράγοντες λειτουργούν άμεσα και καθοριστικά
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στο μικρο-επίπεδο (ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ 2002, 116), που είναι το επίπεδο της τάξης και
σχετίζονται με τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα κάποιοι άλλοι
παράγοντες λειτουργούν στο μακροεπίπεδο (ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ 2002, 116, 270) και
αφορούν κοινωνικά φαινόμενα, πολιτισμικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη
λειτουργία του σχολείου και διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα
(THOMSEN, 2012) όπως: α) η πολιτική και η φιλοσοφία του κάθε σχολείου για
ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση και το ρόλο του ίδιου στην κοινωνία
(διαχείριση και οργάνωση σχολείου, σκοπός του σχολείου, σχέση με την τοπική
κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση)· β) οι τύποι των σχολείων, οι βαθμίδες και οι
τάξεις· γ) τα εφαρμοζόμενα αναλυτικά προγράμματα. Αλλά και παράγοντες που
αφορούν πολιτισμικά, πολιτικά, γλωσσικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που
διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα και επηρεάζουν τη σχολική ζωή και τον τρόπο
διδασκαλίας (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2013, 33-34).
Στην τάξη ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα,
δυνατότητες και ανάγκες. H διαφορετικότητα που εμφανίζει κάθε μαθητής συνδέεται
με παράγοντες (TOMLINSON 2010, 22-23) όπως: η ετοιμότητα, το σημείο εισόδου σε
μια συγκεκριμένη έννοια ή δεξιότητα, το σημείο που πραγματικά βρίσκεται ένας
μαθητής ξεκινώντας η διδασκαλία ενός μαθήματος, μιας ενότητας. Το ενδιαφέρον, η
έλξη, η περιέργεια ή ακόμη και το πάθος ενός μαθητή για ένα συγκεκριμένο θέμα ή
δεξιότητα. Το μαθησιακό προφίλ που αναφέρεται στον τρόπο που ο μαθητής μαθαίνει
και μπορεί να διαμορφωθεί από τον τύπο της νοημοσύνης, το φύλο, το μαθησιακό
του στυλ.
Η εξέταση αυτών των παραγόντων που σχετίζονται απόλυτα με την ατομικότητα
των μαθητών πρέπει να έχει κυρίαρχη θέση στο σχεδιασμό της διδασκαλίας
(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2013, 31). Σε αυτήν την κατεύθυνση χρήσιμο υλικό παρέχει στον
εκπαιδευτικό η γνωστική χαρτογράφηση των μαθητών αλλά και ευρύτερα η γνώση
του προφίλ των μαθητών που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα
ενδιαφέροντα,

τις

μαθησιακές

προτιμήσεις,

τους

τρόπους

μάθησης,

τις

διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με το φύλο, την κουλτούρα, την προσωπικότητα
του μαθητή, τις μαθησιακές δυνατότητες και ανάγκες του (GOVERNMENT OF ALBERTA
2010, 24). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να συλλέγει πληροφορίες για το μαθητή με Φύλλα
διερεύνησης: ενδιαφερόντων, μαθησιακού προφίλ και μαθησιακής ετοιμότητας (για το
διδασκόμενο μάθημα). Τα στοιχεία αυτά με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλονται.
Έτσι τα Φύλλα διερεύνησης μπορεί να δίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου στους
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μαθητές. Η αρχική-διαγνωστική αξιολόγηση, η διαμορφωτική αξιολόγηση καθώς και
η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ιδιαίτερα αν ενθαρρύνει στρατηγικές μεταγνώσης,
είναι πηγές συλλογής πληροφοριών.
Από τα προφίλ των μαθητών προκύπτει το προφίλ της τάξης. Βάση της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι το να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός καλά τους
μαθητές του ως άτομα και ως κοινότητα μαθητών (GOVERNMENT OF ALBERTA 2010,
4). Είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δουλέψουν με
διαφορετικούς τρόπους, είτε ατομικά είτε ανά ζεύγη, σε μικρές ή μεγαλύτερες
ομάδες.

Η

ευελιξία

(GOVERNMENT

OF

στη

διαμόρφωση

των

ομάδων

κρίνεται

απαραίτητη

ALBERTA 2010, 5). Αξιοποιώντας ο εκπαιδευτικός τα δεδομένα

του, διαφοροποιεί τη διδασκαλία του (HALL - STANGMAN - MEYER 2003· TOMLINSON
2001· TOMLINSON 2010) ως προς: α) το περιεχόμενο: αναφέρεται στα χαρακτηριστικά
του περιεχομένου διδασκαλίας και στον τρόπο με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται ώστε
να είναι προσβάσιμο και κατανοητό στους μαθητές. Το κεντρικό θέμα και οι έννοιες
που εισάγονται κατά τη διδασκαλία είναι κοινές, ο βαθμός δυσκολίας και ο τρόπος
παρουσίασης τους ποικίλλουν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
δυνατότητες του κάθε μαθητή. β) τη διαδικασία: αφορά δραστηριότητες στις οποίες
εμπλέκεται ο μαθητής και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την κατάκτηση
των επιθυμητών γνώσεων και δεξιοτήτων. Όλοι οι μαθητές μιας τάξης μπορούν να
δουλεύουν σε δραστηριότητες με παρόμοιο γενικό περιεχόμενο, αλλά με διαφορετικό
επίπεδο δυσκολίας ή με διαφορετικό τύπο υποστήριξης. γ) το προϊόν της μάθησης ή
αλλιώς τον τρόπο αξιολόγησης που εφαρμόζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι
μαθητές έχουν κατακτήσει κάποιες γνώσεις ή δεξιότητες. Δίνεται δηλαδή η
δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα δείξουν τι έχουν
μάθει. δ) το περιβάλλον της μάθησης: δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο είναι
διαμορφωμένος ή λειτουργεί ο εκπαιδευτικός χώρος που είναι εξίσου σημαντικός με
την λειτουργία των άλλων παραγόντων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι μέσα στην τάξη
δημιουργούνται ευκαιρίες για ομαδική, ατομική ή κατά ζεύγη εργασία, ότι υπάρχει
πλήθος εκπαιδευτικών υλικών και ότι σε κάποιους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα
να κινούνται. Έτσι διαφοροποιείται το περιεχόμενο της διαδικασίας και του
προϊόντος της μάθησης ως προς την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό
προφίλ των μαθητών (TOMLINSON - STRICKLAND 2005, 9, 10, 12).
Κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας καθορίζονται οι διδακτικοί στόχοι σε
επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Οι βασικές γνώσεις (του μαθήματος της
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ημέρας), οι προαπαιτούμενες (αυτές που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση των
βασικών) και οι μετασχηματιστικές γνώσεις (αυτές που προχωρούν πέρα από τις
απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος) (ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ, 2001).
Το μάθημα ξεκινά με διερεύνηση στις προαπαιτούμενες γνώσεις από την οποία
προκύπτει η μαθησιακή ετοιμότητα για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Η γνώση
και η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με βασικές στρατηγικές διαφοροποίησης
διευκολύνει την διδασκαλία στις τάξεις μικτής ικανότητας. Κάποιες τέτοιου είδους
τεχνικές είναι οι ακόλουθες (TOMLINSON 2001· TOMLINSON 2010· GOVERNMENT OF
ALBERTA 2010): το μαθησιακό συμβόλαιο, η ευέλικτη ομαδοποίηση, οι
διαβαθμισμένες δραστηριότητες, ο εννοιολογικός χάρτης, η έρευνα με τους
κολλητούς, οι άγκυρες, τα πολλαπλά κείμενα, η έρευνα στο διαδίκτυο.
Όπως καταγράφεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (εφαρμόζεται πιλοτικά από
το σχολικό έτος 2011-2012) για τη Γλώσσα στην προσχολική και σχολική ηλικία και
στο Γυμνάσιο (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2011α, 4) σε επίπεδο οργάνωσης της ύλης,
παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να διαφοροποιήσει τα κείμενα που θα
χρησιμοποιήσει κατά τη διδασκαλία ως προς το βαθμό δυσκολίας ανάλογα με το
επίπεδο των μαθητών του αλλά και ως προς τα ενδιαφέροντά τους προκειμένου να
επιτύχει κοινούς γενικούς στόχους για την τάξη.
Από το Νέο Πρόγραμμα ο εκπαιδευτικός καθίσταται συνδημιουργός του
εκπαιδευτικού υλικού, κεντρική στόχευση του Προγράμματος αποτελεί η
διαφοροποιημένη διδασκαλία σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικής
πράξης (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2011α, 4,5) με την αξιοποίηση του πολυνοητικού
δυναμικού των μαθητών (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2011β, 18, 19), σύμφωνα με τις
αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.
Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου
προτείνονται ως μέθοδοι διδασκαλίας η ομαδοσυνεργατική και το project που
διευκολύνουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΦΕΚ 1526/Β’/27-6-2011, 21072).
Επιδιώκοντας να συνδέσουμε την προηγηθείσα προβληματική με τη διδακτική
πράξη θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εφαρμογές διδασκαλίας αξιοποιώντας τις
βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των
Προγραμμάτων Σπουδών και με κεντρικό άξονα την αναζήτηση ταυτοτήτων στην
εκπαίδευση.
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1.2. H ταυτότητα του «άλλου»: η αναζήτησή της μέσω επικοινωνίας στο μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνάσιου
Με κεντρικό άξονα την επικοινωνία, μέσω της οποίας μπορούμε να αναγνωρίσουμε
στοιχεία της ταυτότητας του «άλλου», το σενάριο αυτό αποτελεί μια πρόταση
διδασκαλίας για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι ο
διδακτικός χρόνος είναι περιορισμένος και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την
πρώτη ενότητα του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης
Γυμνασίου, στο παρόν σενάριο εξετάζονται μόνο τέσσερις παράγοντες σε σχέση με
την επικοινωνία, και αυτοί είναι η ηλικία, το επάγγελμα, το φύλο και η καταγωγή. Με
το πέρας του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται
και να αναγνωρίζουν στοιχεία της ταυτότητας ενός ατόμου από τον τρόπο που
επικοινωνεί. Δηλαδή από την ομιλία, την γραφή, την ενδυμασία κ.ά.
Το σενάριο αυτό καλύπτει τον χρόνο δύο διδακτικών δίωρων. Το πρώτο
διδακτικό δίωρο περιλαμβάνει βίντεο από τηλεοπτικές σειρές, κείμενα, τραγούδια,
εικόνες και βίντεο από διαφημίσεις (χρησιμοποιείται η διαφήμιση αφού αποτελεί
μέσο επικοινωνίας). Οι μαθητές δουλεύουν κυρίως σε ομάδες και “ομάδες κολλητών”
και καλούνται να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους με βάση το υλικό που τους
δίνεται, στα φύλλα εργασίας. Εξετάζουν το θέμα της καταγωγής και του φύλου. Στη
συνέχεια καλούνται όλοι μαζί, με συντονιστή τον εκπαιδευτικό, να συζητήσουν πάνω
στις παρατηρήσεις τους και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την ταυτότητα
του “άλλου”. Στο τέλος του πρώτου διδακτικού δίωρου, δίνονται στους μαθητές
ασκήσεις για το σπίτι, βασισμένες στα δύο θέματα (καταγωγή και φύλο) που
εξέτασαν κατά τη διάρκειά του.
Το δεύτερο διδακτικό δίωρο ξεκινάει με μια ανακεφαλαίωση, την παρουσίαση
των εργασιών των μαθητών και συζήτηση πάνω σε αυτές. Ο εκπαιδευτικός
κατευθύνει τη συζήτηση και εισάγει τους μαθητές σε άλλους παράγοντες της
επικοινωνίας: το επάγγελμα και την ηλικία. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο
ανομοιογενείς ομάδες. Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει το θέμα επάγγελμα και η
δεύτερη την ηλικία. Οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε κείμενα, εικόνες, ομιλίες,
ελληνικές ταινίες και διαφημίσεις, καλούμενοι να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους
από το υλικό που τους δίνεται, στα φύλλα εργασίας. Στο τέλος του δεύτερου
διδακτικού δίωρου, οι μαθητές θα παρουσιάσουν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν
και τα συμπεράσματά τους. Στη συνέχεια θα γίνει μια συζήτηση επί των
συμπερασμάτων και μια ανακεφαλαίωση του μαθήματος με τη βοήθεια του
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εκπαιδευτικού, που σκοπό έχει να καταλήξουν οι μαθητές στο συμπέρασμα, ότι
μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα του “άλλου” από τον τρόπο επικοινωνίας
του.
Αυτό το σενάριο διδασκαλίας ακολουθεί τη διαφοροποιημένη μέθοδο, με σκοπό
να προσεγγίσει όλους τους μαθητές, να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και να τους
φέρει πιο κοντά στη μάθηση με τρόπο διασκεδαστικό. Διαμορφώθηκε αφού
λήφθηκαν υπ’ όψιν μας τα συμπεράσματα από το Φύλλο διερεύνησης προσωπικού
προφίλ και ενδιαφερόντων μαθητών, που κλήθηκαν να συμπληρώσουν και για το
οποίο έχει γίνει λόγος παραπάνω (βλ. παραπάνω: 1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και
Μάθηση: θεωρητικό υπόβαθρο και προϋποθέσεις εφαρμογής). Τα συμπεράσματα που
προέκυψαν είναι, ότι οι μαθητές δεν έχουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας, λόγω των αδυναμιών που θεωρούν ότι έχουν στη γραπτή
έκφραση, ότι προτιμούν να λειτουργούν σε ομάδες, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
και να βλέπουν εικόνες και σχέδια και τέλος, ότι δυσανασχετούν με τον μονόλογο του
δασκάλου και προτιμούν τη συζήτηση και την μεταξύ τους συνεργασία σχετικά με τα
διάφορα θέματα, που προκύπτουν από την επεξεργασία των ενοτήτων της Γλώσσας.
Πριν περάσουμε στο ίδιο το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, είναι απαραίτητο
να διευκρινιστούν όλα εκείνα τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου να
πάρει μορφή η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση.
Πρόκειται λοιπόν για μία τάξη είκοσι δύο (22) μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, η
οποία αποτελείται από φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας,
καθώς και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η διδασκαλία αφορά την πρώτη (1η)
ενότητα του σχολικού βιβλίου Νεοελληνική Γλώσσα, η οποία τιτλοφορείται ως Το
ζήτημα της επικοινωνίας από την ευρύτερη διδακτική ενότητα «Οι πρώτες μέρες σε
ένα νέο σχολείο» (ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΑ 2012, 9-24). Η διάρκεια
διδασκαλίας ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά δίωρα. Οι μαθητές καλούνται να
εργαστούν στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους, η οποία έχει τέσσερις (4)
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. Αξιοποιούνται οι
τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συγκεκριμένα: διαφοροποιημένες
ερωτήσεις, ομάδες ενδιαφέροντος, ομάδες “κολλητών”, καταιγισμός ιδεών και
διαβαθμισμένες δραστηριότητες.
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν καλύψει τους
αρχικούς στόχους πάνω στους οποίους βασίστηκε το προτεινόμενο διδακτικό
σενάριο. Οι στόχοι, λοιπόν, σε επίπεδο γνώσεων είναι οι μαθητές: 1) να
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αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο της ηλικίας στην επικοινωνία, 2) να διακρίνουν
το επάγγελμα των ανθρώπων, ανάλογα με τον τρόπο που επικοινωνούν, 3) να
διακρίνουν το φύλο ανάλογα με την διαφορετική προσέγγιση στην επικοινωνία, 4) να
εντοπίζουν διαφορές της τοπικής διαλέκτου από την κοινή ελληνική.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 1) να
κατανοήσουν ότι η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από διαφορετικούς
παράγοντες (π.χ. μόρφωση, καταγωγή, ηλικία, φύλο), 2) να δώσουν παραδείγματα
από την καθημερινότητά τους που να αποδεικνύουν ότι η επικοινωνία εξαρτάται από
τους παράγοντες μόρφωση, ηλικία, φύλο.
Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι), οι μαθητές καλούνται: 1) να
συνειδητοποιήσουν ότι παρά τις διαλέκτους της ελληνικής, πρόκειται για μία ενιαία
γλώσσα, 2) να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα των συνθηκών επικοινωνίας, 3)
να

συνειδητοποιήσουν

ότι

χρησιμοποιούν

καθημερινά

κώδικες,

4)

να

συνειδητοποιήσουν τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας σε σχέση με την
ταυτότητα.
Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως προαπαιτούμενη γνώση ορίστηκε η
ικανότητα των μαθητών να ορίζουν την «επικοινωνία» και να διακρίνουν τον πομπό,
τον δέκτη, το μήνυμα και τον κώδικα επικοινωνίας. Ως βασική γνώση τέθηκε η
ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες
και να διακρίνουν τον διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας σε συνάρτηση με τον πομπό
και τον δέκτη. Ως μετασχηματιστική γνώση θεωρήθηκε η ικανότητα των μαθητών να
αξιοποιούν όλες τις πηγές για τη συγκέντρωση του υλικού τους (εδώ: βίντεο youtube,
ταινίες, εικόνες, κείμενα, τραγούδια), καθώς και τον μεταξύ τους διάλογο επί του
θέματος.
Στη συνέχεια περνάμε στο ίδιο το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο.
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1.2.1. Τίτλος Σεναρίου: H ταυτότητα του «άλλου»: η αναζήτηση της μέσω
επικοινωνίας
Α΄ φάση (1ο διδακτικό δίωρο)
1η διδακτική ώρα
Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας θα αφιερωθούν 15 λεπτά στο διαγνωστικό τεστ
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών σχετικά με το
θέμα. Ο έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων πραγματοποιείται με τις παρακάτω δύο
ασκήσεις από το βιβλίο του μαθητή.
Η πρώτη αφορά την παρατήρηση των σκίτσων της άσκησης 4 της σελίδας 13
του σχολικού βιβλίου (ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΑ 2012, 13), με σκοπό οι
μαθητές να απαντήσουν για κάθε σκίτσο ξεχωριστά:
-

Ποιος είναι ο πομπός;

-

Ποιος είναι ο δέκτης;

-

Ποιο είναι το μήνυμα;

-

Θεωρείτε ότι υπάρχει επιτυχής επικοινωνία;

◄

◄
◄

Οι δύο φίλες
συζητούν.

..

◄ Ο γυμνασιάρχης μιλά

στο προαύλιο από το
μικρόφωνο

Η Άννα μιλάει στο σπίτι ►
στη μητέρα της καθώς
ετοιμάζεται για το σχολείο

…..

◄

Ο μαθητής ρωτάει
τον συμμαθητή του

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /218/

Η δεύτερη είναι η άσκηση 3 της σελίδας 15 του σχολικού βιβλίου (ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΑ 2012, 15):

3. Ταιριάξτε τη λέξη με την ε ξ ή γ η σ η :
α. πομπός

1. ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος/το περιβάλλον,
οι σχέσεις των συνομιλητών κ.ά

β. δέκτης

2. (επιτυχής) ανταλλαγή μηνυμάτων κ.ά.

γ. συνθήκες επικοινωνίας

3. αυτός που «λαμβάνει» το μήνυμα

δ. γλωσσικός κώδικας

4. αυτός που «στέλνει» το μήνυμα

ε. επικοινωνία

5. ένα σύστημα σημείων που έχει κανόνες και αρχές
και χρησιμοποιείται για να επικοινωνούμε

Στο υπόλοιπο της 1ης διδακτικής ώρας αφού ο εκπαιδευτικός παρουσιάσει την
ενότητα με την οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές διευρύνοντας και προεκτείνοντας τη
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις παραπάνω ασκήσεις, περνάει στο
θέμα της επικοινωνίας σε σχέση με την καταγωγή και καλεί τους μαθητές να
δουλέψουν σε ομάδες “κολλητών” και να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας που
τους δίνονται.
Όλη η τάξη λοιπόν, θα ασχοληθεί, στο πλαίσιο της επικοινωνίας, με την
καταγωγή και θα δουλέψει με φύλλο εργασίας, το οποίο θα ξεκινάει με το κείμενο Οι
Νεοελληνικές Διάλεκτοι του Ν. Παντελίδη (ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ χ.χ., http://www.odeg.gr/oineoellinikes-dialektoi.html).1 Θα συνεχίσει με μια σειρά βίντεο από το youtube και θα
τελειώσει με παρατηρήσεις από την ακρόαση τριών τραγουδιών που θα βοηθήσουν
τους μαθητές να αναγνωρίσουν τον ρόλο της καταγωγής στην επικοινωνία.

1

Να σημειωθεί εδώ ότι το κείμενο του κ. Παντελίδη έχει επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ανταποκρίνεται στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
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Φύλλο εργασίας: Επικοινωνία και καταγωγή
Α΄ δραστηριότητα:
Ι.

Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, να βρείτε (μέσα από το κείμενο) τι

ονομάζεται διάλεκτος, και να το υπογραμμίσετε με μαρκαδόρο.
Κείμενο:
Κάθε γλῶσσα μιλιέται κατὰ τόπους διαφορετικά. Αὐτὲς οἱ κατὰ τόπους (δηλ. οἱ
γεωγραφικὲς) παραλλαγὲς τῆς γλώσσας ὀνομάζονται διάλεκτοι. Ὅπως ὑπάρχει
ἔντονη ποικιλία στὶς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, στὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, στὴν
παραδοσιακὴ μουσικὴ καὶ τοὺς χορούς, στὴν παραδοσιακὴ ἀρχιτεκτονική, τὴν
κουζίνα κ.λπ., κατὰ ἀνάλογο τρόπο ἔχει καὶ ἡ γλῶσσα κατὰ τόπους διαφορετικὴ
μορφή.
Οἱ διάλεκτοι ἀποτελοῦν πλήρη γλωσσικὰ συστήματα, τὰ ὁποῖα, ὅπως καὶ
κάθε μορφὴ γλώσσας, ἐξυπηρετοῦν κατὰ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο τὶς
ἐπικοινωνιακὲς ἀνάγκες τῶν χρηστῶν τους. Ἔτσι δὲν ἐπιδέχονται κανενὸς
εἴδους ἀξιολόγηση ὡς πρὸς τὴ λειτουργικότητά τους ἢ γενικὰ τὴν «ἀξία» τους,
ὅπως κι ἂν τὴν ἐννοήσουμε. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν εἶναι οὔτε «καλύτερες» ἀλλὰ
οὔτε καὶ «χειρότερες» ἀπὸ τὴν ἐπίσημη γλῶσσα.…Ὁ συνήθης καὶ πιὸ
διαδεδομένος τρόπος ἀντιμετώπισής τους (τουλάχιστον στὴν περίπτωση τῆς
Νέας Ἑλληνικῆς) γενικὰ δὲν εἶναι θετικός, γεγονὸς ποὺ ὀφείλεται στὸ ὅτι στὸ
σύνολό τους οἱ διάλεκτοι ἀποκλίνουν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη γλῶσσα-πρότυπο, ἡ
ὁποία στὰ μάτια τῶν περισσοτέρων ὁμιλητῶν εἶναι ἡ μόνη «σωστὴ» γλῶσσα.
Ἐπιπλέον διατηροῦνται πλέον κυρίως στὸ λόγο ἀνθρώπων περιορισμένης
μορφώσεως, ἐνῶ παλαιότερα χρησιμοποιοῦνταν ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων
ποὺ ἀπάρτιζαν τὶς τοπικὲς κοινωνίες…
Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ διάλεκτοι, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων, χρησιμοποιοῦνται μόνο
στὸν προφορικὸ λόγο, δημιουργεῖ στὸ μὴ ἐξειδικευμένο κοινὸ μία αἴσθηση
«ἀνεπάρκειας» τῶν διαλέκτων ὡς ἐπικοινωνιακῶν συστημάτων. Γιὰ τὴν
ἐπιστήμη τῆς γλωσσολογίας ὅμως ἡ ἀντιμετώπιση αὐτὴ θεωρεῖται ἐσφαλμένη,
ἐπειδὴ οἱ διάλεκτοι εἶναι, ὅπως καὶ ἡ ἐπίσημη γλῶσσα, λειτουργικῶς πλήρη
συστήματα.
επιδέχομαι = μπορώ να δεχτώ
αποκλίνω = δεν ακολουθώ την κυρίαρχη τάση, διαφέρω
απαρτίζω = αποτελώ
ανεπάρκεια = έλλειψη στοιχείων που απαιτούνται
εσφαλμένος = λανθασμένος

ΙΙ. Σύμφωνα με το κείμενο, οι διάλεκτοι «χρησιμοποιοῦνταν ἀπὸ τὸ σύνολο
τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀπάρτιζαν τὶς τοπικὲς κοινωνίες». Άρα θεωρείτε ότι η
διάλεκτος

που

καταγωγής του;

χρησιμοποιεί

κάποιος

φανερώνει

τον

πιθανό

τόπο
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Β΄ δραστηριότητα: Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο που θα προβληθούν στην
τάξη, να απαντήσετε στα παρακάτω:
«Νέα Διαφήμιση Vodafone 2012 τρατζικ»:
(https://www.youtube.com/watch?v=t13WAont2vU&list=PLD01FFD7C3E6FEC47&
index=17)
-

Ποια η καταγωγή των δύο πρωταγωνιστών σύμφωνα με την ομιλία τους;

-

Μπορείτε να εντοπίσετε τα στοιχεία εκείνα που είναι διαφορετικά από την κοινή
ελληνική;

«Ροδόπη –γάλα πάνω απ’ όλα»:
(https://www.youtube.com/watch?v=FfZ-cO0jIiQ)
-

Ποια η καταγωγή των ομιλητών;

-

Ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που διαφέρει από την κοινή ελληνική;

«Σαλονικιός –πάριζα Πασσιάς»:
(https://www.youtube.com/watch?v=D7WClqgOshg)
-

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που φανερώνουν ότι πρόκειται για
Θεσσαλονικιό;

«7 Θανάσιμες Πεθερές- Κρητικιά πεθερά 1»:
(https://www.youtube.com/watch?v=KckKFs9mSKQ)
-

Εντοπίστε λέξεις που φανερώνουν ότι πρόκειται για Κρητικιά.

-

Γράψτε τη σημασία όσων από τις παραπάνω λέξεις γνωρίζετε.

Γ΄ δραστηριότητα:
Αφού ακούσετε τα τραγούδια: Ερωτόκριτος («Ερωτόκριτος αποχαιρετισμός - Νίκος
Ξυλούρης»,

https://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU),

λιανοχορταρούδια

(«Χρόνης

Αηδονίδης,

Δω

στα

Δω

στα

λιανοχορταρούδια»,

https://www.youtube.com/watch?v=hxBgP6U6u5g) και διαβάστε παράλληλα τους
στίχους, οι οποίοι σας δίνονται παρακάτω, να απαντήσετε:
Ι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η “καταγωγή” (διάλεκτος) του κάθε τραγουδιού;
Αντιστοιχήστε το κάθε τραγούδι με μία από τις παρακάτω διαλέκτους. Προσοχή!
Δίνονται παραπάνω διάλεκτοι, οπότε κάποιες θα περισσέψουν.
κρητική, κυκλαδίτικη, ποντιακή, θρακιώτικη.
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ΙΙ. Περιγράψτε σε τι αναφέρεται κάθε τραγούδι (για ποιο πράγμα μιλάει).
1. Λιανοχορταρούδια

2. Τα θλιβερά Μαντάτα

Δω στα λια κι αμάν αμάν,

Τ’ άκουσες, Αρετούσα μου, τα θλιβερά

δω στα λιανοχορταρούδια.

μαντάτα;

Δω στα λιανοχορταρούδια,

Ο Kύρης σου μ’ εξόρισε εις την ξενιτιάς τη

τι τρανός χορός θα γένει.

στράτα.
Τέσσερεις μέρες μοναχά μου ’δωκε ν’

Τι τρανός κι αμάν αμάν,
τι τρανός χορός θα γένει.
τι τρανός χορός θα γένει.
Σαν γαϊτάνι θα πααίνει,

ανιμένω,
Ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πηαίνω
Kαι πώς θα σ' αποχωριστώ, και πώς θα σου
μακρύνω;
Και πώς θα ζήσω δίχως σου το χωρισμόν
εκείνο;

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το νόημα του τραγουδιού, μπορείτε να κατανοήσετε τη σημασία
των λέξεων με έντονα γράμματα; Γράψτε την εκδοχή τους στην κοινή νέα ελληνική
γλώσσα.
Η πρώτη διδακτική ώρα τελειώνει με μια συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα
των μαθητών, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

2η διδακτική ώρα
Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες (αγοριών και κοριτσιών), για να ασχοληθεί με το
φύλο στα πλαίσια της επικοινωνίας. Θα δουλέψει με φύλλο εργασίας, το οποίο θα
ξεκινάει με το κείμενο Διακρίσεις λόγω Φύλου στο πλαίσιο των Σπουδών (ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

2015,

http://student.elegyp.gr/home/8-

greek/11-2014-05-24-16-49-35).2 Θα συνεχίσει με την παρατήρηση εικόνων και θα
τελειώσει με μια σειρά βίντεο από το youtube, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να
αναγνωρίσουν τον ρόλο του φύλου στην επικοινωνία.

2

Να σημειωθεί εδώ ότι το κείμενο έχει επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στους
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
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Φύλλο εργασίας: Επικοινωνία και φύλο
Α΄ δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο προσεχτικά να
απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
Κείμενο:
Στην Ελλάδα σήμερα τα αγόρια και τα κορίτσια διδάσκονται σύμφωνα με το
ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, οι ελληνίδες μαθήτριες βελτιώνουν όλο
και περισσότερο τις σχολικές επιδόσεις τους και εμφανίζουν μεγαλύτερο
ποσοστό εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση έναντι των αγοριών. Ωστόσο,
αυτό το γεγονός δεν αναιρεί την ύπαρξη σημαντικών διακρίσεων με βάση το
φύλο, οι οποίες επηρεάζουν την επιλογή σπουδών και την κατεύθυνση που θα
επιλέξουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους, καθορίζοντας έτσι σε ένα
σημαντικό μέλλον την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που εξακολουθεί να αναπαράγει
το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ο στερεότυπος διαχωρισμός των
μαθημάτων θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης σε «ανδρικά» και σε
«γυναικεία» μαθήματα αντίστοιχα. Αυτός ο διαχωρισμός φαίνεται να
αναπαράγεται τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές και των
δύο φύλων….
Οι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν στερεότυπα που αφορούν διαφορές των δύο
φύλων στην ευφυΐα. Οι χαμηλές επιδόσεις των αγοριών αποδίδονται σε έλλειψη
προσπάθειας, ενώ των κοριτσιών σε έλλειψη ικανότητας. Αντίστοιχα, οι υψηλές
επιδόσεις των αγοριών αποδίδονται στην ικανότητα και την ευφυΐα, ενώ των
κοριτσιών στην προσπάθεια που καταβάλλουν.
Έτσι λοιπόν, πριν ακόμα την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο, τα αγόρια και
τα κορίτσια φαίνεται ότι καταλήγουν στην επιλογή σπουδών δεχόμενα
διαφορετικές επιρροές από το σχολικό περιβάλλον σε σχέση με το πόσο ικανά
και ευφυή είναι προκειμένου να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.
ανώτατη εκπαίδευση = πανεπιστήμιο
αναιρώ = ακυρώνω
διάκριση = διαφορές
τριτοβάθμια εκπαίδευση = πανεπιστήμιο
καθορίζω = ορίζω (βάζω τα όρια) με ακρίβεια
σταδιοδρομία = επαγγελματική πορεία, εξέλιξη
αναπαράγω = παράγω/φτιάχνω αντίγραφα, όμοια πράγματα
στερεότυπα = χαρακτηρισμοί που δίνονται σε μια ομάδα ανθρώπων και βασίζονται σε
γενικεύσεις
αποδίδω = καταλογίζω, χρεώνω
καταβάλλω προσπάθεια = προσπαθώ

Ι. Υπάρχει διαχωρισμός των δύο φύλων;
ΙΙ. Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στα κορίτσια και ποια στα αγόρια σύμφωνα με
το κείμενο;
ΙΙΙ. Θεωρείτε ότι συμβάλλει το κοινωνικό περιβάλλον (γονείς, συγγενείς,
εκπαιδευτικοί, συμμαθητές) στην διαφορετική αντιμετώπιση των δύο φύλων;
ΙV. Ποια μαθήματα του σχολείου σας αρέσουν; Τι επάγγελμα θέλετε να
ακολουθήσετε; Θεωρείτε ότι επηρεάζει το φύλο σας τις επιλογές σας;
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Β΄ δραστηριότητα:
I. Δείτε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες και περιγράψτε ό,τι βλέπετε. Σε ποιο από
τα δύο φύλλα πιστεύετε ότι αναφέρεται η κάθε εικόνα;
1

2

4

3

II. Συγκρίνετε τις παραπάνω εικόνες με αυτές που ακολουθούν. Τι παρατηρείτε; Σε
ποιο από τα δύο φύλλα πιστεύετε ότι αναφέρεται η κάθε εικόνα; Υπάρχει κάτι που
σας φαίνεται παράξενο ή αταίριαστο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας
5

6

7
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III. Μέσα από τις παραπάνω εικόνες θεωρείτε ότι δημιουργείται κάποιο πρότυπο
συμπεριφοράς για τα αγόρια και τα κορίτσια (δηλαδή τι “πρέπει” και τι “δεν πρέπει”
να κάνει το κάθε φύλο); Ποια είναι αυτά;
Γ΄ δραστηριότητα: Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο που θα προβληθούν στην
τάξη, να απαντήσετε στα παρακάτω:
«Peugeot 108 x Lykke Li New International TV Ad»:
(https://www.youtube.com/watch?v=-jWjoMRCxXk)
«SEAT Leon ST CUPRA 2015 Advert»:
(https://www.youtube.com/watch?v=sS7o_HyrZug&index=2&list=PL84dMVfZUEg
9-uROL-f5l2OQB87wlABrd)
«Anuncio Ford Mustang 2015»:
(https://www.youtube.com/watch?v=ZjqH7cQMic&index=4&list=PL84dMVfZUEg9-uROL-f5l2OQB87wlABrd)
-

Ποιο προϊόν διαφημίζεται στα βίντεο που παρακολουθήσατε;

-

Σε ποιο από τα δύο φύλα πιστεύετε ότι απευθύνεται κάθε διαφήμιση;

Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Συμπέρασμα:
-

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω, θεωρείτε ότι τελικά

υπάρχει διαφορετική προσέγγιση των δύο φύλων; Όπως παρατηρήσατε σε κάποια
βίντεο είτε δεν υπάρχει ομιλία είτε δεν είναι ελληνική. Σας εμπόδισε αυτό να βρείτε
σε ποιο φύλο απευθύνεται η διαφήμιση;
Στο υπόλοιπο της 2ης διδακτικής ώρας, θα παρουσιαστούν οι παρατηρήσεις και
τα συμπεράσματα των μαθητών, μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών και
απόψεων για το θέμα.
Επίσης, θα δοθούν στους μαθητές οι παρακάτω δραστηριότητες εμπέδωσης:
1. Α) Ποια είναι η δική σας καταγωγή;
Β) Αναγνωρίζετε διαλεκτικά στοιχεία του τόπου σας; Ζητήστε τη βοήθεια των
γονιών και των παππούδων σας και καταγράψτε 5 λέξεις της τοπικής σας διαλέκτου
που φανερώνουν τον τόπο καταγωγής σας (και διαφέρουν από την κοινή).
2. Ζωγραφίστε μία γυναίκα και έναν άντρα σε επάγγελμα που θεωρείτε ότι
αντιπροσωπεύει το φύλο τους.
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Β΄ φάση (2ο διδακτικό δίωρο)
1η διδακτική ώρα
Τα 10 πρώτα λεπτά της 1ης διδακτικής ώρας, αφιερώνονται στην ανακεφαλαίωση και
την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών καθώς και συζήτηση πάνω σε αυτές. Ο
εκπαιδευτικός κατευθύνει τη συζήτηση και εισάγει τους μαθητές σε άλλους
παράγοντες της επικοινωνίας: το επάγγελμα και την ηλικία. Οι μαθητές χωρίζονται σε
δύο μεικτές ομάδες και δουλεύουν με φύλλα εργασίας.
H πρώτη ομάδα θα ασχοληθεί με το επάγγελμα στα πλαίσια της επικοινωνίας
και θα δουλέψει με φύλλο εργασίας, το οποίο θα ξεκινάει με παρατήρηση εικόνων
και αποσπάσματα κειμένων όπου οι μαθητές θα κληθούν να αναγνωρίσουν το
επάγγελμα διαφόρων ανθρώπων. Το φύλλο εργασίας θα τελειώσει με μια σειρά
βίντεο από το youtube, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναγνωρίσουν τον ρόλο
του επαγγέλματος στην επικοινωνία.
Φύλλο εργασίας: Επικοινωνία και επάγγελμα
Α΄ δραστηριότητα: Παρατηρείστε τις παρακάτω εικόνες. Μπορείτε να αναγνωρίσετε
το επάγγελμά των ανθρώπων που απεικονίζονται;
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Β΄ δραστηριότητα:
I. Αφού διαβάσετε τα κείμενα που σας δίνονται, να τα αντιστοιχήσετε με ένα από τα
παρακάτω επαγγέλματα που δίνονται. Προσοχή! Δίνονται παραπάνω επαγγέλματα,
οπότε κάποια θα περισσέψουν.
πολιτικός, ιατρός, δικηγόρος, αθλητής, γυμναστής, διατροφολόγος.

1. Άρειος Πάγος 5/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος
Συντάγματος, μετά την αναθεώρηση αυτού με το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισμα
της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως
μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την
προστασία του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή της (ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΠΑΓΟΥ

2013,

ΤΟΥ

ΑΡΕΙΟΥ

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16685).

2. Είναι απαραίτητο, οι έφηβοι να προσλαμβάνουν την κατάλληλη ποσότητα
ενέργειας καθημερινά αλλά και να εκπαιδευτούν σε σχέση με την ποιότητα των
τροφών που θα πρέπει να καταναλώνουν… Είναι λοιπόν απαραίτητο, οι έφηβοι να
προσλαμβάνουν την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας καθημερινά αλλά και να
εκπαιδευτούν σε σχέση με την ποιότητα των τροφών που θα πρέπει να
καταναλώνουν. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ημερήσιες ανάγκες των
εφήβων σε ενέργεια και πρωτεΐνη:
Ημερήσιες ανάγκες, εφήβων σε ενέργεια και πρωτείνη
Ηλικία

Ενέργεια

Ανάλογο

Eνέργεια

Πρωτείνη

(έτη)

(θερμίδες)

ύψος (cm)

(θερμίδες/cm)

(γρ./ cm )

---------

---------

---------

---------

---------

11-14

2500

157

15.9

0.29

15-18

3000

176

17.0

0.34

Aγόρια
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Κορίτσια
11-14

2200

157

14.0

0.29

15-18

2200

163

13.5

0.27

Ημερήσιες

Προτεινόμενες

(Προσαρμογή

από

τις

(ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

2006,

Προσλήψεις

RDA).

http://www.iatronet.gr/diatrofi/paidiki-

diatrofi/article/1095/diatrofi-stin-efiveia-poia-einai-i-diatrofiki-katastasi-toysygxronoy-efivoy.html).
3. Το «ζέσταμα» άλλωστε και η αποθεραπεία είναι το άλφα και το ωμέγα σε κάθε
άσκηση. «Δεν νοείται άσκηση δίχως προθέρμανση, κατά το δυνατόν σε όλες τις
μυϊκές ομάδες, διότι σε κάθε άλλη περίπτωση εγκυμονούν κίνδυνοι τραυματισμού»
[…] «Η προθέρμανση μπορεί να διαρκεί από 10 ως 30 λεπτά, κυρίως με αερόβιες
ασκήσεις προκειμένου να ανέβει η θερμοκρασία του σώματος και να λειτουργήσουν
καλά οι αρθρώσεις». Ανάλογη είναι και η χρησιμότητα των διατάσεων μετά την
άσκηση ή άλλων μεθόδων αποθεραπείας. «Απελευθερώνουν το γαλακτικό οξύ των
μυών, ξεκουράζουν αλλά και αποκαθιστούν τυχόν μικροτραυματισμούς τους, προτού
μεγεθυνθούν και προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα». (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2010,
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=317101).
ΙΙ. Ξαναδιαβάστε τα παραπάνω τρία κείμενα και υπογραμμίστε τις λέξεις ή φράσεις
που

σας

βοήθησαν

να

καταλήξετε

για

ποιο

επάγγελμα

πρόκειται

κάθε φορά.
Γ΄ δραστηριότητα:
Ι. Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο που θα προβληθούν στην τάξη, να απαντήσετε
στα παρακάτω:
Από την ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο»:


«Ο

πολιτικός

λόγος…

θα…θα…θα

σας

Εξαφανίσουμε!»:

(https://www.youtube.com/watch?v=APbh9RjHk_U)
-

Ποιο επάγγελμα σατιρίζει ο Κωνσταντάρας στην ομιλία του;

-

Πώς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για πολιτικό;



«Υπάρχει

και

Φιλότιμο,

(https://www.youtube.com/watch?v=3sdxeowxjEk)

Ο

πολιτικός

οφείλει»:

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /228/

-

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που εντοπίζετε και δείχνουν ότι

πρόκειται για έναν πολιτικό λόγο;
II. Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο που θα προβληθούν στην τάξη, να απαντήσετε
στα παρακάτω:


«Κώστα Ζουράρι ομιλία στη Βουλή! 09/02/2015»:

(https://www.youtube.com/watch?v=bbEu1HWpspg)
-

Ακούσατε την ομιλία του Κώστα Ζουράρι στη βουλή. Τι υποθέτετε ότι έχει

σπουδάσει;
-

Υπάρχει

επικοινωνία;

Δικαιολογήστε

την

απάντησή

σας.

Συμπέρασμα:
-

Θεωρείτε ότι ο τρόπος που μιλάει κάποιος, μπορεί να σχετιστεί με το

επάγγελμά του; Εάν ο κ. Ζουράρις δεν ήταν φιλόλογος, θα μπορούσε να απαγγείλει
αυτόν τον λόγο;
Η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με την ηλικία στα πλαίσια της επικοινωνίας και
θα δουλέψει με φύλλο εργασίας, το οποίο θα ξεκινάει με το κείμενο Το χάσμα των
γενεών ένα σύγχρονο φαινόμενο από τη μαθητική εφημερίδα Μαθουτοπία.
(ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ 2013, https://efimeridapallatideio.wordpress.com/2013/12/28).3 Θα
συνεχίσει με την παρατήρηση εικόνων και θα τελειώσει με μια σειρά βίντεο από το
youtube, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναγνωρίσουν τον ρόλο της ηλικίας
στην επικοινωνία.

Φύλλο εργασίας: Επικοινωνία και ηλικία
Α΄ δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε το κείμενο απαντήστε: τι είναι χάσμα γενεών;
Ανάμεσα σε ποιους υπάρχει; Γιατί δημιουργείται;
Κείμενο:
Το χάσμα των γενεών είναι ένα φαινόμενο με διαχρονική παρουσία στην
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Πρόκειται για την προβληματική επικοινωνία που
υπάρχει ανάμεσα σε διαδοχικές γενιές, για παράδειγμα ανάμεσα σε γονείς και
παιδιά.
Συγκεκριμένα τα παιδιά, δηλαδή η νέα γενιά έχει διάθεση για δημιουργία,
θέλουν να δημιουργούν καινούρια πράγματα, να τα ερευνούν και να
εξελίσσονται με τα χρόνια. Ενώ στη προηγούμενη γενιά, στους γονείς,
κυριαρχεί ο συντηρητισμός, δηλαδή η αδυναμία ανανέωσης τους. Με άλλα
3

Να σημειωθεί εδώ ότι το κείμενο έχει επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στους
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
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λόγια οι νέοι έχουν δυναμισμό, διάθεση για δράση, ενώ οι παλιοί έχουν
παγιωμένες απόψεις. Ακόμα οι νέοι θέλουν να αναζητήσουν κάτι καινούριο,
είναι πιο δεκτικοί σ’ αυτό και το συνηθίζουν ευκολότερα από τους ανθρώπους
που είναι σε μεγάλη ηλικία γιατί αυτοί έχουν αδυναμία προσαρμογής σε καθετί
νέο. Τέλος οι νέοι έχουν έλλειψη εμπειριών, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν πείρα σε
περισσότερα θέματα.
Οι αιτίες δημιουργίας του χάσματος των γενεών είναι αρκετές. Κάθε γενιά
ζει και αναπτύσσεται κάτω από τις επιδράσεις μιας διαφορετικής εποχής. Έτσι
και σήμερα, οι νέοι χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο σκέψης και
συμπεριφοράς από ότι οι μεγαλύτεροι. Επίσης κάθε γενιά ζει διαφορετικά
βιώματα, έχει άλλες εμπειρίες και συνθήκες ζωής που τα καθορίζουν όλα αυτά.
Στα παλιότερα χρόνια ίσχυαν άλλες αρχές και αξίες που είχαν ως συνέπεια
οι άνθρωποι να έχουν διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς και διαφορετική
αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Εφόσον υπάρχει διάθεση για διάλογο, σεβασμός του άλλου, σύνεση και
κατανόηση το χάσμα αυτό μπορεί να μετριαστεί, όχι όμως και να εξαλειφθεί.
Πάντα θα υπάρχει!
χάσμα = κενό
γενιά = χρονική περίοδος τριάντα περίπου χρόνων
διαχρονικός = αυτός που διατηρεί την σημασία ή την αξία του κατά το πέρασμα του
χρόνου
διαδοχικός = αυτός που ακολουθεί κατά σειρά, χωρίς διακοπή
συντηρητισμός = εμμονή σε παλαιές ιδέες
παγιωμένος = σταθερός
δεκτικός = αυτός που μπορεί να δεχτεί
προσαρμογή = αλλαγή κάποιου ώστε να ταιριάζει
αναπτύσσομαι = εξελίσσομαι, βρίσκομαι σε διαδικασία αλλαγής
επίδραση = η ενέργεια που ασκείται σε κάποιον και οι μεταβολές που οδηγούν σε ένα
αποτέλεσμα
βίωμα = προσωπική εμπειρία
σύνεση = η τήρηση φρόνιμης, σοφής στάσης απέναντι στα πράγματα
μετριάζω = μειώνω
εξαλείφω = κάνω μια κατάσταση να εξαλείψει, να μην υπάρχει

Β΄ δραστηριότητα: Παρατηρείστε τις παρακάτω εικόνες. Τι συμπέρασμα βγάζετε;
Υπάρχει επικοινωνία;

1

2
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4

3

5

6

Γ΄ δραστηριότητα:
Ι. Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο που θα προβληθούν στην τάξη, να απαντήσετε
στα παρακάτω:


«Έφαγα Χ –ΙΟΝ break Διαφήμιση»:

(https://www.youtube.com/watch?v=eqfeFmfcmMU)
-

Τι καταλαβαίνει η μάνα; Ποια η αντίδρασή της;

-

Τι εννοεί το παιδί;

-

Μάνα και γιος μιλούν την ίδια γλώσσα. Υπάρχει επικοινωνία; Δικαιολογείστε

την απάντησή σας.


«ΙΟΝ break – Πετάω χαρταετό»:

(https://www.youtube.com/watch?v=3mv9uS5IO1k)
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-

Τι εννοεί το αγόρι;

-

Τι καταλαβαίνει η μάνα; Ποια η αντίδρασή της;

-

Υπάρχει επικοινωνία; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.



«Διαφήμιση ΟΤΕ –Στη μάνα σου το ‘πες;»:

(https://www.youtube.com/watch?v=-6or7G30shY)
-

Σε ποιο θέμα αναφέρεται η κοπέλα; Για τί πράγμα μιλάει;

-

Ποια η αντίδραση του πατέρα;

-

Υπάρχει

επικοινωνία;

Δικαιολογείστε

την

απάντησή

σας.

Συμπέρασμα:
-

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω, γιατί θεωρείτε ότι οι

γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε τα παιδιά τους; Θεωρείτε ότι η διαφορά
ηλικίας συμβάλλει σε αυτό;
ΙΙ. Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο που θα προβληθούν στην τάξη, να απαντήσετε
στα παρακάτω:


«Βίκος -Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά #duckface»:

(https://www.youtube.com/watch?v=C6gdkrqxkWc)
-

Τι είναι η selfie;

-

Τι είναι το duckface;

-

Γιατί αυτή η διαφήμιση προκαλεί γέλιο; Τι σας φαίνεται παράταιρο;

ΙΙΙ. Αναφέρετε άλλες λέξεις και εκφράσεις που δεν καταλαβαίνουν οι μεγαλύτεροί
σας (π.χ. γονείς, παππούδες, καθηγητές κλπ). Γνωρίζετε τη σημασία τους;
2η διδακτική ώρα
Τη 2η διδακτική ώρα, οι μαθητές θα συνεχίσουν την εργασία τους σε ομάδες
παρουσιάζοντας το θέμα τους, τις παρατηρήσεις τους και τα συμπεράσματά τους με
μια προφορική εισήγηση και power point. Θα βοηθηθούν από το φύλλο αξιολόγησης
που θα μοιραστεί σε κάθε ομάδα:
Φύλλο αξιολόγησης
Άσκηση: Ως ομάδα να παρουσιάσετε στην τάξη με power point το θέμα της εργασίας
σας και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε, χρησιμοποιώντας το φύλλο
αξιολόγησης που σας δίνεται:
Πρώτη Ομάδα: Επάγγελμα &
Πρώτη Ομάδα: Ηλικία & επικοινωνία
επικοινωνία
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 Τίτλος εργασίας: ………………
 Περιγραφή δραστηριοτήτων
(παρατήρηση εικόνων, επεξεργασία
κειμένων και βίντεο):
 Συμπεράσματα από την κάθε
δραστηριότητα:
 Γενικά συμπεράσματα της εργασίας:
Α. Πώς επικοινωνούμε τελικά;
Αναφέρετε άλλους τρόπους
επικοινωνίας, εκτός της ομιλίας.
Β. Τελικά μπορούμε να καταλάβουμε ή
να προσεγγίσουμε το επάγγελμα ενός
ατόμου από τον τρόπο επικοινωνίας του;

 Τίτλος εργασίας: ……………….
 Περιγραφή δραστηριοτήτων
(παρατήρηση εικόνων, επεξεργασία
κειμένων και βίντεο):
 Συμπεράσματα από την κάθε
δραστηριότητα:
 Γενικά συμπεράσματα της εργασίας:
Α. Πώς επικοινωνούμε τελικά; Με την
ομιλία/προφορικό λόγο έχουμε πάντα
επιτυχή επικοινωνία; Αναφέρετε άλλους
τρόπους επικοινωνίας, εκτός της ομιλίας.
Β. Τελικά μπορούμε να καταλάβουμε ή
να προσεγγίσουμε την ηλικία ενός
ατόμου από τον τρόπο επικοινωνίας του;

Το δεύτερο διδακτικό δίωρο τελειώνει με διάλογο και ανταλλαγή ιδεών και
απόψεων για το κάθε θέμα. Ο εκπαιδευτικός διευρύνει και προεκτείνει τη συζήτηση
που πραγματοποιήθηκε. Το μάθημα τελειώνει με μια ανακεφαλαίωση της ενότητας
αυτής.

1.3. Έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στα σχολικά εγχειρίδια της
Λογοτεχνίας
Η εκπαίδευση, ως θεσμός, αποτελεί χώρο και πεδίο δράσης μέσα στο οποίο
διαμορφώνονται πρακτικές φύλων, ως αποτέλεσμα θεωρητικοποιημένων στάσεων
και πιστεύω. Η ίδια η εκπαίδευση έχει φύλο, με τα έμφυλα υποκείμενα της, μαθητές
και εκπαιδευτικούς, να διαπραγματεύονται τις ίδιες τους τις ταυτότητες. Το φύλο, είτε
νοείται ως βιολογικό είτε ως κοινωνικό, αποτελεί ένα μόνο τμήμα της ταυτότητας και
της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Ακόμα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το
φύλο, έχοντας πολιτιστικό περιεχόμενο, συνθέτει ένα θεσμοθετημένο σύστημα
κοινωνικής ιεράρχησης, και συνεπώς ως μορφή κοινωνικής ανισότητας έχει
εξουσιαστικό και καταπιεστικό χαρακτήρα. Το φύλο, ως προϊόν ιστορικό,
διαμορφώνεται κάτω από τις εκάστοτε σχολικές συνθήκες. Ακόμα, αξίζει να
αναφέρουμε ότι οι ταυτότητες, στο πέρασμα των χρόνων δεν παραμένουν στατικές,
χωρίς βέβαια να ακολουθούν και την επιθυμητή πολλές φορές γραμμική εξέλιξη της
προόδου μέσα στους αιώνες.
Η εκπαίδευση, ως κοινωνικός και πολιτιστικός φορέας, διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εξέλιξης των ταυτοτήτων, μέσα
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από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές. Το σχολείο, στοιχειοθετεί από μόνο του
ένα πλαίσιο εφαρμογής των πρακτικών αυτών, ανήκοντας στη δημόσια σφαίρα της
μαζικής κουλτούρας, των εκάστοτε πολιτικών εφαρμογών και κοινωνικών αρχών.
Το φύλο αποτελεί μόνο ένα τμήμα της ταυτότητας του ανθρώπου. Η φυλή, η
κοινωνική τάξη, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η σωματική ικανότητα, η
εθνότητα, η θρησκεία, ακόμα και τα έμφυτα ταλέντα και χαρίσματα που ο καθένας
κατέχει, αλληλοδιαπλέκονται με το βιολογικό μας φύλο, στοιχειοθετώντας και
αποκαλύπτοντας το κοινωνικό μας φύλο (gender).
Καθώς λοιπόν το φύλο δομείται, αποσυντίθεται, αμφισβητείται, αναδομείται,
υποκινούμενο από νέες θεωρίες, πρακτικές και σκέψεις, καταλήγει να αποτελεί
υπόθεση ατομική και ιδιωτική, υποβοηθούμενη, πολλές φορές κατευθυνόμενη, από
κοινωνικούς φορείς. Χωρίς να είναι δεδομένο και αυτονόητο, το σχολείο επωμίζεται
τον ρόλο του ενεργού διαμορφωτή έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων. Ένα
μαθησιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο δυνητικά ο καθένας από εμάς ωριμάζει και
συγκροτεί ταυτότητα.
Η γλώσσα αποτελεί το μέσο για την πραγμάτωση της επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων. Όταν αυτή ανάγεται σε τέχνη, λαμβάνοντας καλλιτεχνικές ιδιότητες,
αναπτύσσει μια έντονη σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην πνευματική
σκέψη του ανθρώπου. Η λογοτεχνία, αναπόσπαστα δεμένη με τις ηθικές αξίες και τις
αντιλήψεις της κάθε εποχής, φέρει σπερματικά μέσα της την εμπειρία. Το φύλο,
αποτελεί μία μόνο παράμετρο της λογοτεχνικής συνείδησης τόσο του/της συγγραφέα,
όσο και του κειμένου που (οφείλει να) δρα ανεξάρτητο.
Βασικός πυρήνας του σεναρίου που ακολουθεί είναι κείμενα παρμένα από τα
σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας, Γυμνασίου και Λυκείου. Επιδιώκεται η σύνθεση
ενός σεναρίου διαφοροποιημένης διδασκαλίας με την χρήση κατάλληλων
διαθεματικών εφαρμογών. Για την διεξαγωγή της θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο
της «ανάλυσης περιεχομένου» των κειμένων, εντοπίζοντας τα άμεσα ή έμμεσα
συμφραζόμενα για το φύλο και την διάσταση αυτού μέσα από τα λεγόμενα τους. Η
αφύπνιση και η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών μέσα από κατευθυνόμενο διάλογο,
με την ταυτόχρονη χρήση εικόνων, παράλληλων κειμένων και εργασιών, θα
αποτελέσει για τους ίδιους ευκαιρία αναζήτησης της δικής τους προσωπικότητας,
ορίζοντας ένα κοινωνικό φύλο με αρραγή υλικά.
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1.3.1. Τίτλος Σεναρίου: Έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία
Φύλλο διερεύνησης προσωπικού προφίλ και ενδιαφερόντων του μαθητή. (βλ.
παραπάνω: 1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: θεωρητικό υπόβαθρο και
προϋποθέσεις εφαρμογής).
Όνομα μαθητή:
Όνομα καθηγητή:

Τάξη:

Ημερομηνία:

1. Θεωρείτε ότι ανταποκρίνεστε καλύτερα στα θεωρητικά ή στα θετικά μαθήματα;
2. Η Λογοτεχνία-τα Νεοελληνικά κείμενα, πιστεύετε ότι είναι ένα μάθημα στο οποίο
ανταποκρίνεστε με ευκολία;
3. Θεωρείτε το μάθημα αυτό απαραίτητο στην σχολική εκπαίδευση; (αν όχι, πείτε μας
το γιατί).
Όχι, γιατί
4. Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο (μπορείτε να επιλέξετε
περισσότερες από μία απαντήσεις).
Μαθαίνω καλύτερα όταν
Α. Ακούω το δάσκαλο να εξηγεί κάτι
Β. Βλέπω εικόνες, σχέδια κ.λπ.
Γ. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο
Δ. Εργάζομαι μόνος μου
Ε. Εργάζομαι σε ομάδες
Στ. Εργάζομαι με κάποιον συμμαθητή μου ο οποίος έχει κατανοήσει καλύτερα την
ενότητα
5. Στο μάθημα των Νεοελληνικών κειμένων εντοπίζετε κάποια έλλειψη γνώσεων σε
προσωπικό επίπεδο; Θεωρείτε ότι χρειάζεστε κάπου βελτίωση; Και αν ναι, που;
Διδακτικοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων:
1) Να είναι σε θέση οι μαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά των όρων βιολογικό και
κοινωνικό φύλο.
2) Να είναι σε θέση να γνωρίσουν την έμφυλη λειτουργία του λόγου.
3) Να είναι σε θέση να διατυπώσουν απόψεις σχετικά με τις υπάρχουσες διακρίσεις
κάθε φύλου.
4) Να συνειδητοποιήσουν ότι το φύλο, και η ταυτότητα κάθε ανθρώπου, είναι ένα
πεδίο ανοικτό το οποίο συνεχώς αναδιαμορφώνεται και είναι άμεσα εξαρτημένο από
την κοινωνία, την οικογένεια, το σχολείο, τη θρησκεία, τα Μ.Μ.Ε.
5) Να αντιληφθούν ότι το φύλο μας, εκτός από αντικείμενο μελέτης, αποτελεί και
καλλιτεχνικό αντικείμενο.
6) Να προβληματιστούν σχετικά με τις διακρίσεις πάνω στην διαφορετικότητα, και να
είναι σε θέση να παράγουν επιχειρήματα υπέρ της.
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Διδακτικοί στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1) Να εντοπίζουν σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο τα στοιχεία εκείνα που
αναδιαμορφώνουν ταυτότητα και φύλο.
2) Να είναι ικανοί να επεξεργαστούν τα συμπληρωματικά μέσα που θα τους δοθούν
σε κάθε κείμενα, ήχος, εικόνα, παράλληλο κείμενο.
3) Να εκφράζονται προφορικά, πρωτίστως, και γραπτά σε θέματα που σχετίζονται με
την ταυτότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και το φύλο.
4) Να συντάξουν μια εργασία σε ομαδικό επίπεδο πάνω στο θέμα της διερεύνησης
του φύλου.
Διδακτικοί στόχοι σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι):
1) Να προβληματιστούν αναφορικά με το θέμα της ποικιλομορφίας ανάμεσα στα
κοινωνικά φύλα.
2) Να συνειδητοποιήσουν το πόσο λεπτό και κρίσιμο θέμα είναι η ταυτότητα του
φύλου σε κάθε άνθρωπο και κατά συνέπεια σε κάθε υγιή κοινωνία.
3) Να συναισθανθούν τον προβληματισμό αυτόν όπως καταγράφεται στα
λογοτεχνικά κείμενα.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
1) Το φύλο είναι κάτι ρευστό και καθαρά υποκειμενικό. Η διαφορετικότητα και η
απόκλιση από τον γενικό κανόνα, έχει ως συνέπεια τον ρατσισμό και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
2) Η σημασία του όρου Φύλο, στις Επιστήμες, στο Γυναικείο Ζήτημα, στο Λόγο.
Βασικές γνώσεις:
1) Η διάκριση του φύλου σε βιολογικό και κοινωνικό.
2) Το γεγονός ότι το φύλο αποτελεί καταλύτη και βάση πάνω στην οποία τα
(παρόντα) λογοτεχνικά κείμενα έχουν δομήσει τον λόγο τους.
3) Οι εξωκειμενικές διαστάσεις που η αναζήτηση του φύλου λαμβάνει.
4) Οι τρόποι, εκφραστικοί και συναισθηματικοί, με τους οποίους το φύλο
προσδιορίζεται.
Μετασχηματιστικές γνώσεις:
1) Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το φύλο προκειμένου να συντάξουν
κείμενα-εκθέσεις σχετικά με αυτό.
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2) Να επιχειρηματολογούν πάνω στο ευαίσθητο θέμα της διαφορετικότητας, του
ρατσισμού και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, των ομοφυλόφιλων και
άλλων ευπαθών ομάδων.
Α’ Φάση. (4 Διδακτικές ώρες)
Κείμενα προς εξέταση: Πρωινό άστρο (Ρίτσος) και Νανούρισμα στο γιό μου (Ναζίμ
Χικμέτ). Εγχειρίδια της α’ γυμνασίου και β’ γυμνασίου αντίστοιχα.
Μέθοδος διδασκαλίας: Σε πρώτη φάση επιβάλλεται μια αναγνωστική και
κειμενοκεντρική προσέγγιση-ανάλυση περιεχομένου, (1η ώρα). Έπειτα, ακολουθούμε
μια επικοινωνιακή προσέγγιση-κατευθυνόμενο διάλογο με τη ταυτόχρονη χορήγηση
φυλλαδίων στους μαθητές, (2η και 3η ώρα). Τέλος, συνοψίζουμε και κουβεντιάζουμε
τα αποτελέσματα των φυλλαδίων που δόθηκαν στην τάξη, (4η ώρα).
(Τα παραπάνω κείμενα ενδείκνυνται για συζήτηση σχετικά με τα κοινωνικά
στερεότυπα που ενυπάρχουν στα φύλα. Μέσα από αυτά προβάλλεται η συμβολή των
γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών, σε μια τρυφερή ηλικία καθοριστική για τη
διαμόρφωση της ταυτότητας τους και του κοινωνικού τους φύλου).
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
1) Τι ονομάζουμε υπερρεαλισμό στη τέχνη και ειδικότερα στη λογοτεχνία.
2) Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα του νανουρίσματος.
3) Πως συνδέεται με την λαϊκή και δημοτική ποίηση.
4) Σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο γραφής των δύο αυτών συγγραφέων, ΡίτσοςΧικμέτ.

Φύλλο εργασίας 1
Καταγραφή αναµνήσεων: Αφού διαβάσατε τα ποιήματα του Ναζίμ Χικμέτ και του
Ρίτσου, και αφού εντοπίσατε την εικονοποιία στο λόγο τους ανάλογα με τον φύλο του
παιδιού στο οποίο αφιερώνονται, προσπαθήστε να θυμηθείτε εκφράσεις που
ακούσατε, καθώς μεγαλώνατε, από γονείς, συγγενείς ή δασκάλους και δασκάλες στο
σχολείο, που σας παρότρυναν να φερθείτε σαν κορίτσι ή σαν αγόρι (αντίστοιχα).
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ...............................................................................................................
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .......................................................................................................

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /237/

Θεωρείτε πως οι παραπάνω παροτρύνσεις ήταν καθοριστικές για τη διαμόρφωση της
συμπεριφοράς σας στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίσταση αλλά και γενικότερα
στην περαιτέρω διαμόρφωση του χαρακτήρα σας: ....................................................
...................................................................................................................................
Φύλλο εργασίας 2
Αναµνήσεις - Ερωτηµατολόγιο:
1) Με τι παιχνίδια έπαιζες όταν ήσουν παιδί; ............................................................
2) Από όσο μπορείς να θυμηθείς σε τι είδους αθλήματα συμμετείχαν τα αγόρια και τα
κορίτσια αντίστοιχα; ..................................................................................................
3) Περίγραψε τα αγαπημένα σου ρούχα στην παιδική σου ηλικία...............................
4) Τι υποχρεώσεις είχες μέσα στο σπίτι σου; Αν έχεις αδέλφια, οι δικές σου
υποχρεώσεις διέφεραν από εκείνες της αδερφής σου ή του αδερφού σου; ..................
5) Ποιος φρόντιζε στο σπίτι σου για την καθαριότητα και το νοικοκυριό; .................
6) Ποιος ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της οικογένειας; Ποιος φρόντιζε τα
παιδιά στην οικογένειά σου; ......................................................................................
7) Είχες κυρίως δασκάλους ή δασκάλες στην παιδική ηλικία; ....................................
Φύλλο εργασίας 3

Πίνακας του Πάμπλο Πικάσο, Μητέρα και παιδί.
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Πίνακας του William-Adolphe Bouguereau, Lullaby.

Πίνακας του του Γ. Ιακωβίδη, μητρική στοργή.
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Παναγία η Γλυκοφιλούσα.

Ο ρόλος του πατέρα στην ψυχική ανάπτυξη των παιδιών
Μπορεί στις παλαιότερες κοινωνίες η μητέρα να ασχολιόταν με την
διαπαιδαγώγηση και την ψυχοσυναισθηματική ανατροφή των παιδιών και ο
πατέρας να ήταν εκείνος «που έφερνε ψωμί στο σπίτι», όμως στην σύγχρονη
κοινωνία τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Τα δεδομένα ανατράπηκαν, και ο
πατέρας παίζει σημαντικό ρόλο στα οικογενειακά δρώμενα και στην
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να
παίζει.
«Ο πατέρας στο σπίτι συμβολίζει τον νόμο, ο πατέρας θέτει τα όρια,
ειδικά από την ηλικία των τριών και μετά όταν το παιδί πρέπει να διαμορφώσει
μέσα του την ηθική τάξη των πραγμάτων. Είναι η ηλικία που πρέπει να
αρχίσουν να μπαίνουν κάποια όρια και σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει ο
πατέρας», επισημαίνει η κ. Μαρία Σαράντη, Κλινική ΨυχολόγοςΠαιδοψυχολόγος.
Ο ρόλος του πατέρα και τα προβλήματα
Ενώ λοιπόν, τα πρώτα δύο χρόνια το παιδί «ανήκει» στην μητέρα, από δύο
χρονών και έπειτα ο πατέρας ξεκινά να «σπάει» αυτήν την δυάδα και να την
μετατρέπει σε τριάδα.
«Τα πρώτα δύο χρόνια ο πατέρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την μητέρα
και συμπληρωματικά. Από τον δεύτερο χρόνο αρχίζει να έχει έναν ρόλο. Ο
ρόλος του είναι να ‘κόψει’ την μητέρα από το παιδί. Χρειάζεται να υπάρχει ο
πατέρας για να ‘σπάει’ την διάταξη και να μπορέσει το παιδί να αποκοπεί από
την μητέρα».
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Σε αυτό το χρονικό σημείο μπαίνουν τα όρια, μπαίνει η ηθική. Ο ρόλος του
πατέρα προσφέρει σταθερότητα και αίσθημα ασφάλειας στο παιδί, ανεξαρτήτως
φύλου», προσθέτει η ίδια επισημαίνοντας πως, όταν δεν μπαίνει κάποιος να
χωρίσει την δυάδα αυτή προκύπτουν προβλήματα στο μεγάλωμα των παιδιών.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως στις μονογονεϊκές οικογένειες.
Ένα πρόβλημα που προκύπτει σε αυτήν την περίπτωση όμως, είναι μια…
πατέντα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία θέλει την σχέση του παιδιού με τον
πατέρα να περνάει μέσα από την μητέρα.
«Βλέπουμε την μητέρα να μην επιτρέπει και τον πατέρα να μην επιδιώκει
την δυαδική σχέση με το παιδί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Το παιδί θα πρέπει να
μπορεί να κάνει διάλογο με τον πατέρα του, κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται.
Ο πατέρας τα ξέρει όλα μόνο μέσα από την μάνα και αυτό είναι προβληματικό
γιατί δεν δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ πατέρα και παιδιού. Η μάνα δηλαδή,
βρίσκεται στην κορυφή του ‘τριγώνου’», λέει σχετικά η κ. Σαράντη, κάνοντας
λόγο για μια… συμμαχία γυναικών στην οποία μητέρα και κόρη κρατούν τον
πατέρα σε απόσταση.
(ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΔΗΣ 2013,
https://sciencearchives.wordpress.com/2013/09/17/ο-ρόλος-του-πατέρα-στηνψυχική-ανάπτυξη/)
Αφού μελετήσετε το κείμενο που σας παρέχετε και αφού δείτε τις παραπάνω εικόνες,
επισημάνετε τον ρόλο του πατέρα μέσα στην ελληνική οικογένεια και την συμβολή
αυτού στο μεγάλωμα των παιδιών. Επιπλέον, αναφέρετε επιχειρήματα στην άποψη
ότι ο κάθε γονιός ξεχωριστά είναι σημαντικός για την διαμόρφωση του φύλου κάθε
ατόμου, τι προσφέρει η μάνα (συναίσθημα-πρότυπα), τι προσφέρει ο πατέρας (όριαπρότυπα): ................................................................................................................
.................................................................................................................................

Φύλλο εργασίας 4

Βιολογικό φύλο
1) Καθορίζεται από χρωμοσώματα
και τα ανατομικά χαρακτηριστικά
τα του φύλου.

2) Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις
βιολογικές κατηγορίες του “άνδρα” και
της “γυναίκας”.
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Κοινωνικό φύλο

1) Αναφέρεται σε
συμπεριφορές,
ενδιαφέροντα και
υποχρεώσεις που ορίζονται
από την κοινωνία ως
αρμόζοντα για κάθε φύλο.

2) Καθορίζεται από
κοινωνικούς παράγοντες,
για μια δεδομένη
κοινωνία σε μια
δεδομένη χρονική
στιγμή.

3) Χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τις κοινωνικές
κατηγορίεςτης
“αρρενωπότητας”
και της “θηλυκότητας”.

Hen is a gender-neutral personal pronoun in Swedish intended as an alternative
to the gender-specific hon (“she”) and han (“he”). It can be used when the
gender of a person is not known or when it is not desirable to specify them as
either a "she" or "he". The word was first proposed in 1966, and again in 1994,
with reference to the Finnish hän, a personal pronoun that is gender-neutral,
since Finnish does not have grammatical genders. However, it did not receive
widespread recognition until around 2010, when it began to be used in some
books, magazines and newspapers, and provoked media debates and controversy
over feminism,gender neutrality, and parenting. In July 2014 it was announced
that hen would be included in Svenska Akademiens ordlista, the
officialglossary of the Swedish Academy.
It is currently treated as neologism by Swedish manuals of style. Major
newspapers like Dagens Nyheter have recommended against its usage, though
some journalists still use it. The Swedish Language Council has not issued any
specific proscriptions against the use of hen, but recommends the inflected
forms hens (“her(s)/his”) as the possessive form and the object
form hen (“her/him”) over henom, which also occurs. Hen has two basic usages:
as a way to avoid a stated preference to either gender; or as a way of referring to
individuals who are transgender, agender, genderqueer, or those who reject the
notion of binary gender on ideological grounds.
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(«Hen (pronoun)», https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_(pronoun)).4

Αφού επεξεργαστείτε αρχικά το σχεδιάγραμμα που σας παρέχετε, με την βοήθεια του
κείμενου περιγράψτε σε ποιες περιπτώσεις (ομάδες-κοινότητες ανθρώπων) το
βιολογικό με το κοινωνικό φύλο δεν ακολουθεί ευθύγραμμη-σύμφωνα με τα
κοινωνικά στερεότυπα-πορεία. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι νομικά
κατοχυρωμένοι και η κοινωνία, κυρίως η ελληνική, τους αποδέχεται πλήρως; ..........
...................................................................................................................................

Κείμενα: Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου και Η Σονάτα του
σεληνόφωτος του Ρίτσου, γ΄ γυμνασίου και γ΄ λυκείου αντίστοιχα. Τα κείμενα αυτά
θα συζητηθούν αρχικά ξεχωριστά, προκειμένου να εντοπιστούν οι ιδιαίτερες τους
νόρμες. Στη συνέχεια θα υπάρξει μια σύγκριση με σκοπό την καταγραφή των
έμφυλων προτάσεων που παρουσιάζουν. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη διαδραστικού
πίνακα. Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει με το διαδραστικό πίνακα στους
μαθητές κάποιες εικόνες που απεικονίζουν γυναίκες διαφόρων εποχών και κοινωνιών
π.χ. (αρχαιότητα, μεσαίωνας, τουρκοκρατία, σύγχρονη εποχή). Οι εικόνες αυτές θα
αποτελέσουν το ερέθισμα για τους μαθητές να προβούν στο παιχνίδι του καταιγισμού
4

Eννοείται ότι το κείμενο παρέχεται στους μαθητές και με την απαραίτητη μετάφρασή του.
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ιδεών και αφού το ολοκληρώσουν ο διδάσκων τους καλεί να ανασυνθέσουν τις
γνώσεις που έχουν για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία άλλων εποχών (από το
μάθημα της ιστορίας, των αρχαίων ελληνικών, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγήςεπιτυγχάνοντας έτσι τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα με άλλα γνωστικά
αντικείμενα), στη σημερινή ελληνική και ευρωπαϊκή-δυτική κοινωνία και στις
κοινωνίες των μουσουλμανικών και υπό ανάπτυξη χωρών.
1η διδακτική ώρα (Αίθουσα διαδραστικού πίνακα):
Σε αυτή τη φάση γίνεται η ανάγνωση του κειμένου με τις απαραίτητες επεξηγήσεις
και

κατευθύνσεις

εξαιτίας

της

γλωσσικής

του

δυσκολίας.

Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται στους μαθητές οι παρακάτω εικόνες:
Προαπαιτούμενες γνώσεις και για τα δύο κείμενα.
Μαρτινέγκου.
-

Τι ονομάζουμε αυτοβιογραφία-ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του
λόγου (εκφραστικά, μορφικά, τεχνικά).

-

Σχετικά με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και την επίδραση του Ευρωπαικού σε
αυτόν.

-

Αναφορικό με το έμφυλο καθεστώς στο Διαφωτισμού.

Ρίτσος.
-

Ποια τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της γραφής του Ρίτσου.

-

Τι ονομάζουμε σύγχρονη ποίηση, υπαρξιακού χαρακτήρα-με τη μορφή
μονολόγου.

-

Πολιτικές και κοινωνικές γνώσεις για την δεκαετία και γενικότερα για την
περίοδο συγγραφής του έργου.

1ο Φύλλο εργασίας
Αφού δείτε τις εικόνες αυτές και διαβάσετε το κείμενο της Μαρτινέγκου, καταγράψτε
τα συναισθήματα σας σχετικά με τη θέση της γυναίκας στο σήμερα, ως αποτέλεσμα
χρόνιων διεκδικήσεων και αγώνων:...........................................................................
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2η διδακτική ώρα
2ο Φύλλο εργασίας
Σας παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία: «Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί λογοτέχνες
(πεζογράφοι και ποιητές) που ανθολογούνται στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών
του Γενικού Λυκείου είναι βασικά άνδρες. Συγκεκριμένα: Στα Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος ανθολογούνται 54 άνδρες λογοτέχνες (πεζογράφοι- ποιητές)
αλλά καμία γυναίκα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο εισαγωγικό σημείωμα για την
Επτανησιακή Σχολή (ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2006, 207) γίνεται αναφορά στο αξιόλογο
αυτοβιογραφικό αφήγημα της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου… µας δίνει µια
εικόνα για την κοινωνία της εποχής και για τη θέση της γυναίκας σ’ αυτή, ωστόσο
δεν ανθολογείται κάποιο απόσπασμα από το έργο της. Παρόμοια, στο εισαγωγικό
σημείωμα για τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή (ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2005, 407) ανάμεσα “στους
ποιητές” αναφέρονται τα ονόματα των ποιητριών Αιμιλίας Δάφνη και Μυρτιώτισσας,
αλλά στο εγχειρίδιο δεν εμπεριέχεται κάποιο από τα ποιήματά τους. Στα Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τεύχος ανθολογούνται 52 άνδρες συγγραφείς-ποιητές
µε περισσότερα του ενός έργου ο καθένας µε συνέπεια να υπάρχουν 88 κείμενα
ανδρών και μόλις 4 γυναίκες µε ένα µόνο έργο η καθεμιά.
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Στο εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος ανθολογούνται 88
άνδρες πεζογράφοι και ποιητές και μόλις 14 γυναίκες και στο: Νεοελληνική
Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης αντίστοιχα 36 άνδρες και 5 γυναίκες».
(ΜΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 2007):
http://www.isotitaepeaek.gr/ipostirktiko_iliko/THEORITIKIS/LYKEIO_THEORITI
KIS/LYKEIO_Theorit 7.pdf).
Αφού επεξεργαστείτε τα στοιχεί αυτά, καταγράψτε τις απόψεις σας αναφορικά
με το έμφυλο καθεστώς της λογοτεχνίας και τους πιθανούς λόγους αποκλεισμού των
γυναικών από τον χώρο αυτό. Η Μαρτινέγκου αποτελεί σημαντικό βήμα για τις
γυναικείες

διεκδικήσεις

Συμβουλευτείτε

το

στο

χώρο

παρακάτω

της

link:

γραφής
(«Ελισάβετ

και

της

κοινωνίας-γιατί;

Μουτζάν-Μαρτινέγκου»,

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%C%
B2%CE%B5%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6%CE%AC
%CE%BD%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AD%
CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85).
.....................................................................................................................................
3η διδακτική ώρα
3ο φύλλο εργασίας
(Το παρόν φυλλάδιο εργασίας θα είναι σχετικό με το κείμενο του Ρίτσου, Η σονάτα
του σεληνόφωτος).
«Η σονάτα του σεληνοφώτος- Ρίτσος-Μερκούρη 1»,
(https://www.youtube.com/watch?v=FwlyBxoXSFo)
Αφού διαβάσετε το κείμενο του Ρίτσου και αφού ακούσετε το παραπάνω απόσπασμα
από την αφήγηση της Μ. Μερκούρη, καταγράψτε τα συναισθήματα σας αναφορικά
με το πρόσωπο-τη γυναίκα του ποιήματος. Ποιες ανησυχίες προβάλλει, πως
διαμορφώνει την ταυτότητα της; Τι επιζητά απεγνωσμένα; ..........................................
.....................................................................................................................................
Οι ανησυχίες αυτές έχουν έμφυλο χαρακτήρα; Αιτιολογείστε την άποψη σας: ............
.....................................................................................................................................
4η διδακτική ώρα
4ο φύλλο εργασίας
«Λάθος άνθρωποι, λάθος κόσμος, λάθος λέξεις -και όλα αυτά τα
συνειδητοποίησα σε μια ηλικία λάθος επίσης. Δηλαδή μεγάλη, θα προτιμούσα
να ξέρω τρακόσιες λέξεις και να μου φτάνουν και να μπορώ να ζήσω με αυτές.
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Να μη χρειάζομαι άλλες. Γιατί τελικά η γλώσσα τι είναι; Μια σκλαβιά είναι και
δεν σε λυτρώνει, ό,τι και να λένε, και τυραννιέσαι απλώς. Σαν τη θάλασσα που
την έχουν κάνει και σύμβολο. Χτυπιέται που είναι κλεισμένη στις κοίτες της,
και δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, γιατί αν τις ξεπεράσει θα πλημμυρίσει τον
κόσμο και θα χαθεί. Χτυπιέται και ύστερα αποκάνει και εμείς νομίζουμε ότι
αυτό είναι γαλήνη, ενώ είναι η πιο βαθιά απελπισία. Γιατί μόνο μέσα στο σχήμα
που της δίνουν οι κοίτες της μπορεί να υπάρχει, πράγμα που είναι επίσης
σκλαβιά. Αλλά τώρα πρέπει να φύγω».
(ΒΑΛΤΙΝΟΣ 1994, οπισθόφυλλο)
Η ηρωίδα του έργου (που είναι ένας μονόλογος), είναι μία γυναίκα που «έχει
φτάσει σε κρίσιμο σημείο της ζωής της και μοιραία κάνει απολογισμό»: «Λάθος
άνθρωποι, λάθος κόσμος, λάθος λέξεις - κι όλα αυτά τα συνειδητοποίησα σε μια
ηλικία λάθος επίσης. Δηλαδή μεγάλη». «Είναι μια γυναίκα που μιλά στο κοινό και
στον εαυτό της και εκφράζει τις αγωνίες, τις μεταμέλειές της, την ανάγκη της για μια
διαφυγή στην ποίηση».
Συγκριτικά με την Σονάτα του σεληνόφωτος, παρατηρούμε ότι και τα δύο έργα
είναι γραμμένα από άντρες συγγραφείς που διεισδύουν στην γυναικεία ψυχολογία και
μέσα από αυτήν παράγουν λόγο. Εσείς πιστεύετε ότι η τέχνη έχει φύλο; .....................
.....................................................................................................................................

1.4. Η ταυτότητα του Ερωτόκριτου: σχέσεις αλληλεξάρτησης, πολλαπλές
αναπαραστάσεις και διαθεματικότητα
Στo πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
και της γνωριμίας με κείμενα της Κρητικής Λογοτεχνίας, εξετάζεται ο Ερωτόκριτος
του Βιτσέντζου Κορνάρου (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2006α, 19-24). Πιο
συγκεκριμένα, μελετώνται τα αποσπάσματα που παρουσιάζουν τον διάλογο μεταξύ
του βασιλιά Ηρακλή και του Πεζόστρατου (Γ΄ μέρος, στ. 891-936) και την μάχη
μεταξύ Αθηναίων και Βλάχων (Δ΄ μέρος, στ. 1003-1038). Στη διδασκαλία
επιχειρείται ο προσδιορισμός της ταυτότητας του έργου μέσω της μελέτης των αξιών
που το συνοδεύουν, των σχέσεων αλληλεξάρτησης με προδρομικά και σύγχρονα έργα
και της σύνδεσής του με άλλες τέχνες.
Η αναζήτηση της ταυτότητάς του ξεκινάει από στοιχεία αυτοπροσδιορισμού,
όπως είναι το περιεχόμενό του, το μέτρο του, ο έντονα ιδιωματικός του στίχος, η
χρήση και η λειτουργία των σχημάτων λόγου. Τα ιδεολογικά, πολιτιστικά ή
κοινωνικά στοιχεία που προβάλλονται –όπως η γενναιότητα, η αρετή, η σωφροσύνη,

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /249/

η εθνότητα, το φύλο, η κοινωνική θέση, η θέση της γυναίκας, η σχέση με την
εξουσία–

μελετώνται

διαχρονικά.

Ξεχωριστή

μνεία

γίνεται

στο

μήνυμα

απελευθέρωσης που αναδίδεται από το έργο. Το εθνικό στοιχείο στο κείμενο, το
οποίο εντόπισαν διάφοροι μελετητές (ΔΗΜΑΡΑΣ 92000, 105-106),

λειτούργησε

αφυπνιστικά και συνέβαλε στην μεταβολή των υφιστάμενων πολιτικών συνθηκών.
Επιχειρείται ακόμα η εξέταση των σχέσεων αλληλεξάρτησης ανάμεσα στον
Ερωτόκριτο και σε έργα προδρομικά, σύγχρονα ή μεταγενέστερα με τα οποία
συνομιλεί.

Γίνεται

αναφορά

στα

βασικά

χαρακτηριστικά

των

ιπποτικών

μυθιστορημάτων, καθώς επίσης και στα ευρωπαϊκά έργα που υπήρξαν πρότυπα για
τον Κορνάρο. Πραγματοποιείται σύγκριση με το δημοτικό τραγούδι και το έπος, από
τα οποία επηρεάζεται, καθώς και με σύγχρονά του έργα με τα οποία μοιράζεται κοινά
θεματικά μοτίβα.
Η διαχρονική του αξία έχει πολλές φορές αναγνωριστεί. Το έργο διαβάζεται
ακόμα και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους συγγραφείς της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, τους οποίους επηρέασε θεματικά, στιχουργικά, υφολογικά και
γλωσσικά. Το έργο επίσης διασκευάστηκε, μελοποιήθηκε, ενέπνευσε ζωγράφους,
παραστάθηκε στο θέατρο. Ο καθορισμός της ταυτότητάς του σε αυτό το σημείο,
στηρίζεται σε ετεροπροσδιοριστικά στοιχεία που φανερώνουν πώς αντιλαμβάνεται ο
κάθε καλλιτέχνης το κείμενο.
Βασικός άξονας οργάνωσης αυτής της προσπάθειας είναι η διαφοροποιημένη
διδασκαλία. Η διδασκαλία διαφοροποιείται με βάση την ετοιμότητα των μαθητών,
ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση. Είναι συμβατή με το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. [ΦΕΚ 303/13-3-2003]) Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
για το Γυμνάσιο. Αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ) και το βιβλίο του καθηγητή. Οι μέθοδοι
διδασκαλίας

που

ακολουθούνται

είναι

η

ερμηνευτική,

η

συγκριτική,

η

επαγωγική/συνθετική και η παραγωγική/αναλυτική (ΚΟΡΡΕ 2010, 93).
Το τμήμα της Γ΄ Γυμνασίου για το οποίο δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο
διδακτικό σενάριο αποτελείται από 24 μαθητές, το μαθησιακό επίπεδο των οποίων
ποικίλει. Είκοσι ένας από αυτούς είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, ενώ
τρεις από αυτούς έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα (συγκεκριμένα την αλβανική).
Κανένας από τους μαθητές δεν έχει κρητική καταγωγή, συνεπώς δεν υπάρχει
εξοικείωση με την κρητική διάλεκτο. Οι μαθητές χωρίζονται και εργάζονται σε έξι
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ετερογενείς και προκαθορισμένες ομάδες. Εργάζονται ατομικά ή σε ζευγάρια όταν
απαιτείται η χρήση υπολογιστή. Τα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων
ανακοινώνονται στην ολομέλεια της τάξης.
Αφετηρία για τον σχεδιασμό του παρόντος σεναρίου αποτελούν τα
αποτελέσματα του Φύλλου διερεύνησης μαθητή, ενός ερωτηματολογίου που
μοιράζεται στους μαθητές στην αρχή κάθε τριμήνου και έχει σκοπό να σκιαγραφήσει
το μαθησιακό τους προφίλ, να προβάλλει τα ενδιαφέροντά τους και να φανερώσει την
μαθησιακή τους ετοιμότητα. Τα αποτελέσματα βοηθούν τον εκπαιδευτικό να
χρησιμοποιήσει διαφορετικά μέσα διδασκαλίας, να ακολουθήσει τους κατάλληλους
ρυθμούς και να εφαρμόσει ποικίλες μεθόδους για διαφορετικές περιπτώσεις μαθητών.

1.4.1. Τίτλος Σεναρίου: Αναζητώντας την ταυτότητα του Ερωτόκριτου
Οι μαθητές αρχικά καλούνται να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις του Φύλλου
διερεύνησης προσωπικού προφίλ:5
Θεωρείτε το μάθημα της Λογοτεχνίας ευχάριστο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Σας αρέσει περισσότερο η ποίηση ή η πεζογραφία;
Τι σας δυσκολεύει περισσότερο στο μάθημα της Λογοτεχνίας;
Έχετε υπολογιστή στο σπίτι;
Ναι

Όχι

Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο;
Ναι

Όχι

Σε ποιο βαθμό γνωρίζεται να χρησιμοποιείτε μηχανές αναζήτησης;
1 2 3 4 5
καθόλου      άριστα
Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου;
1 2 3 4 5
καθόλου      άριστα
Ποιος/ποιοι από τους παρακάτω τρόπους σας βοηθούν να μάθετε κάτι καλύτερα;
Ακούγοντας τον καθηγητή να εξηγεί κάτι



Βλέποντας εικόνες/σχέδια/πίνακες



5

Βλ. παραπάνω: 1. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: θεωρητικό υπόβαθρο και προϋποθέσεις
εφαρμογής.
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Συνδυάζοντάς το με κάτι που ήδη ξέρετε



Διαβάζοντας μόνος



Γράφοντας εργασίες στο σπίτι



Γράφοντας εργασίες στην τάξη



Δουλεύοντας μόνος



Δουλεύοντας με κάποιον φίλο



Δουλεύοντας σε ομάδα



Διεξάγοντας έρευνα στο διαδίκτυο



Με ποιον από τους παρακάτω τομείς θα θέλατε να ασχοληθείτε σε πιθανές εργασίες
διαθεματικού τύπου; (τοποθετήστε τις επιλογές σας με σειρά προτίμησης και
προσθέσετε κάτι που θα σας ενδιέφερε και δεν υπάρχει ως επιλογή στα παρακάτω)
Θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, ζωγραφική, ιστορία, κοινωνιολογία.
Μελετώντας

τις

απαντήσεις

των

μαθητών,

παρατηρούμε

πως

στην

συγκεκριμένη τάξη οι περισσότεροι έχουν θετική στάση απέναντι στην λογοτεχνία
και προτιμούν την ποίηση –αν και ορισμένες φορές δυσκολεύονται με την ανάλυση
των νοημάτων της. Τα ενδιαφέροντα τους ποικίλουν, όμως στο σύνολό τους είναι
αρκετά εξοικειωμένοι με την χρήση Η/Υ και διαδικτύου,

προτιμούν τη χρήση

πολυτροπικών μέσων και του διαδικτύου στην διδασκαλία, ενώ οι εργασίες τους
βοηθούν να εμβαθύνουν στο θέμα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις
απαντήσεις των μαθητών είναι σημαντικά γιατί καθορίζουν την οργάνωση της
διδασκαλίας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, καθώς και τις επιλογές των
στρατηγικών διαφοροποίησης που θα χρησιμοποιηθούν. Στο συγκεκριμένο τμήμα, ο
διδάσκων θα χρησιμοποιήσει στρατηγικές όπως οι διαφοροποιημένες ερωτήσεις, οι
διαβαθμισμένες εργασίες, η ανάθεση εναλλακτικών μορφών εργασίας, τα πολλαπλά
κείμενα, η διερευνητική μάθηση, η έρευνα στο διαδίκτυο, η ομαδική εργασία.
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ένα μείζον έργο της
Κρητικής Αναγέννησης, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της νεότερης ελληνικής
γραμματείας και επηρέασε την εξέλιξή της (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2006β, 19),
καθώς επίσης να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη συμβολή των έργων της
Κρητικής Λογοτεχνίας στην μεταβολή των υφιστάμενων πολιτικών και κοινωνικών
συνθηκών. Θέτονται όμως και επιμέρους διδακτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό
αντικείμενο και την μαθησιακή διαδικασία (ΚΟΡΡΕ 2010, 24-55).
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Σε επίπεδο γνώσεων, επιδιώκεται οι μαθητές:
-

Να κατανοήσουν το περιεχόμενο των μελετώμενων αποσπασμάτων.

-

Να εξοικειωθούν με την κρητική διάλεκτο του 16ου αιώνα.

-

Να εμπεδώσουν τον ιαμβικό 15σύλλαβο στίχο.

-

Να γνωρίσουν τα ήθη και τις αντιλήψεις μιας άλλης εποχής.

-

Να εντοπίσουν τις διαχρονικές αξίες που προβάλλονται μέσα από τα λόγια του
Πεζόστρατου προς τον βασιλιά Ηρακλή.

-

Να διακρίνουν τα επικά στοιχεία και να αναγνωρίσουν πώς εκφράζονται.

-

Να αντιληφθούν τη λειτουργία των σχημάτων λόγου του κειμένου.

-

Να γνωρίσουν ένα από τα αριστουργήματα της Κρητικής Αναγέννησης μέσα από
τις πολλαπλές αναπαραστάσεις του (μουσική, θέατρο ,ζωγραφική).

-

Να συνειδητοποιήσουν ότι το έργο δέχτηκε επιδράσεις από προγενέστερα έργα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, επιδιώκεται οι μαθητές:
-

Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία.

-

Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης μέσω του οποίου
αναζητούν, εντοπίζουν και συλλέγουν το υλικό τους.

-

Να ασκήσουν την αφαιρετική και τη συνθετική τους ικανότητα.

-

Να ασκηθούν στην επιλεκτική ανάγνωση.

-

Να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

-

Να εξασκηθούν στην σύνταξη περίληψης.

-

Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.

-

Να ασκηθούν στην χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε επίπεδο στάσεων, στόχοι είναι:
-

Να εκτιμήσουν οι μαθητές ένα από τα αριστουργήματα της Κρητικής
Αναγέννησης.

-

Να εκτιμήσουν το έργο ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης

-

Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
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Στις προαπαιτούμενες γνώσεις περιλαμβάνονται:
-

Ο προσδιορισμός των συνθηκών κάτω από τις οποίες άνθισε η Κρητική
λογοτεχνία.

-

Η αναγνώριση των βασικών γνωρισμάτων των έργων της Κρητικής λογοτεχνίας,
και

-

Η εξοικείωση των μαθητών με τον ιαμβικό 15σύλλαβο στίχο.

Βασικές γνώσεις είναι:
-

Οι αξίες και οι αντιλήψεις του ανθρώπου της εποχής.

-

Η πολεμική ορμή και ο επικός χαρακτήρας του έργου.

-

Κοινοί θεματικοί άξονες με τα ιπποτικά μυθιστορήματα.

-

Κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά με τα δημοτικά τραγούδια.

-

Στοιχεία εθνικής ταυτότητας στο έργο.

Μετασχηματιστικές γνώσεις, γνώσεις δηλαδή που προχωρούν πέρα από τις
απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος, είναι:
-

Σύγκριση της κοινωνίας που περιγράφει το έργο με μεταγενέστερες.

-

Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά του ιπποτικού μυθιστορήματος που
κυριαρχεί στην Ευρώπη κατά την περίοδο της Αναγέννησης.

-

Γνωριμία με τα ευρωπαϊκά κείμενα της Αναγέννησης που υπήρξαν πρότυπα του
Ερωτόκριτου.

-

Αναλογία των πολεμικών περιγραφών του έργου με αυτών της Ιλιάδας.

-

Γνωριμία με το έργο μέσα από διασκευές του.
Ο προβλεπόμενος χρόνος για την κάλυψη της προγραμματισμένης διδακτέας

ύλης και την ολοκλήρωση των διάφορων μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι 4
διδακτικές ώρες (2 διδακτικά δίωρα). Την πρώτη διδακτική ώρα της Α΄ φάσης
διδασκαλίας (1ο διδακτικό δίωρο), οι μαθητές εξοικειώνονται με το έργο. Έχουν ήδη
μελετήσει την εισαγωγή του κεφαλαίου «Κρητική Λογοτεχνία» του σχολικού βιβλίου
(ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2006α, 15) και γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες άνθισε, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Ξεκινώντας από τον τίτλο
του έργου, που χρησιμοποιείται ως αφόρμηση, οι μαθητές καλούνται να πουν τι
γνωρίζουν για τον Ερωτόκριτο ή να εκφράσουν τις προσδοκίες τους για την υπόθεση
του ποιήματος. Ο διδάσκων προχωρά σε περιληπτική παρουσίαση της πλοκής του
έργου, αφού διευκρινιστεί ότι θα ασχοληθούμε μόνο με δύο αποσπάσματα του
πολύστιχου ποιήματος. Ακολουθεί προβολή αποσπάσματος επεισοδίου της σειράς
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«ΠΕΡΙ-ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ»

από

το

αρχείο

της

ΕΡΤ

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1998,

http://archive.ert.gr/37186/). Στο επεισόδιο παρουσιάζεται μια εικονογραφημένη
μετάφραση του Ερωτόκριτου του 1787, που σώζεται στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής
Ακαδημίας. Στο βίντεο, όχι μόνο συνοψίζεται η υπόθεση του ποιήματος, αλλά γίνεται
αναφορά στις επιρροές που δέχτηκε το έργο και στην διάδοση που είχε. Επιπλέον,
ακούγονται μελοποιήσεις του έργου και φυσικά παρουσιάζονται οι μικρογραφίες του
χειρογράφου, λαϊκότροπες ζωγραφικές αποδόσεις του θέματος. Οι προσδοκίες των
μαθητών συμπληρώνονται.
Προχωρώντας στην 2η διδακτική ώρα, ακολουθεί η ανάγνωση των
αποσπασμάτων από τον διδάσκοντα, ενώ οι μαθητές, μετά από προσεκτική
παρακολούθηση, προσπαθούν να προσδιορίσουν το νόημά τους και από ποιο μέρος
του έργου προέρχονται. Στην συνέχεια, δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας το
οποίο περιέχει έξι ασκήσεις, τρεις για κάθε απόσπασμα (περίληψη και ερωτήσεις
κατανόησης).
1ο Φύλλο εργασίας
Απόσπασμα Γ΄, στ. 891-936 (Διάλογος ρήγα Ηρακλή και Πεζόστρατου)
-

Να αποδώσετε περιληπτικά το απόσπασμα.

-

Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Πεζόστρατος για να πείσει τον βασιλιά;

-

Γιατί ο βασιλιάς αντιδρά με θυμό στην πρόταση γάμου;

Απόσπασμα Δ΄, στ. 1003-1038 (Μάχη Αθηναίων και Βλάχων)
-

Να αποδώσετε περιληπτικά το απόσπασμα.

-

Ποια είναι τα επικά στοιχεία που απαντώνται στο απόσπασμα;

-

Εντοπίστε τα σχήματα λόγου με τα οποία αποδίδεται η σφοδρότητα της μάχης.
Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Συζητούν και

συνεργάζονται ώστε να απαντήσουν γραπτώς στις εργασίες. Ο καθηγητής προσέχει
αν συμμετέχουν και οι 4 μαθητές στην εργασία της κάθε ομάδας. Ταυτόχρονα
παρακολουθεί το έργο των ομάδων και προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση όταν
απαιτείται. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, κάθε ομάδα παρουσιάζει σε όλη την
τάξη την απάντηση που έδωσε σε μία από τις ερωτήσεις, έτσι ώστε να δοθεί
απάντηση σε όλες και να συμπληρώσει η μία ομάδα τα κενά της άλλης (ΚΟΡΡΕ 2010,
154-160).
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο καθηγητής περιγράφει τα βασικά
χαρακτηριστικά των ιπποτικών μυθιστορημάτων. Εκτός από το ελληνικό στοιχείο
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που εμφανίζεται ακόμα και με την αυτούσια παράθεση δημοτικών τραγουδιών της
εποχής, έκδηλη στα ερωτικά ιπποτικά μυθιστορήματα είναι η δυτική επίδραση, όπως
και η επίδραση από την ανατολή. Έντονο επίσης είναι το ερωτικό στοιχείο, το
στοιχείο του παραμυθιού, του μαγικού και του υπερφυσικού (ΔΗΜΑΡΑΣ 92000, 3436). Έπειτα, γίνεται αναφορά στα πέντε μυθιστορήματα του είδους που έχουν σωθεί:
Λίβιστρος και Ροδάμνη, Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, Βέλθανδρος και Χρυσάντζα,
Ιμπέριος και Μαργαρόνα, Φλόριος και Πλατζιαφλόρα (ΠΟΛΙΤΗΣ

14

2004, 36-39). Οι

μαθητές συνειδητοποιούν την ομοιότητα της πλοκής του Ερωτόκριτου με αυτά.
Στη συνέχεια ο καθηγητής αναφέρεται στα ευρωπαϊκά έργα που υπήρξαν
πρότυπα του Ερωτόκριτου, τα οποία είναι ο Μαινόμενος Ορλάνδος του Ludovico
Ariosto (ΚΡΙΑΡΑΣ 1938, 107-134) και Ο Παρίσης και η Βιέννα του Pierre de la Cypède
(ΚΡΙΑΡΑΣ 1938, 30-46). Μετά από σύντομη περιγραφή της πλοκής των δύο έργων,
δίνεται βαρύτητα στα σημεία όπου το έργο του Κορνάρου διαφέρει (ΔΗΜΑΡΑΣ 92000,
104-106).
Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές προτρέπονται να μελετήσουν σχετικά με
τον Ερωτόκριτο χρησιμοποιώντας την Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του
Λίνου Πολίτη (ΠΟΛΙΤΗΣ

14

2004, 77-82). Επιπλέον, αναθέτονται τέσσερεις ασκήσεις

εμπέδωσης για το σπίτι. Οι μαθητές καλούνται να δακτυλογραφήσουν τις απαντήσεις
τους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να τις αποστείλουν
στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του καθηγητή. Όσοι από τους
μαθητές δεν διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την αίθουσα υπολογιστών του σχολείου.
Δραστηριότητες εμπέδωσης
Για το απόσπασμα Γ΄, στ. 891-936
-

Ο Πεζόστρατος μιλάει για τις αξίες της αρετής και της γνώσης. Πώς οι αξίες
αυτές αντανακλούν το ανθρωπιστικό πνεύμα της Αναγέννησης;

-

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εξουσίας; Θεωρείτε πως ισχύουν διαχρονικά;

-

Για το απόσπασμα Δ΄, στ. 1003-1038

-

Πώς συνδέεται η ηρωική εμφάνιση του Ερωτόκριτου στη μάχη εναντίον των
Βλάχων με την προσπάθεια εθνικής αφύπνισης των σκλαβωμένων Ελλήνων;

-

Αναζητήστε στην Ιλιάδα του Ομήρου (ραψωδίες Ε, Ζ, Η) ανάλογη σκηνή με αυτή
του αποσπάσματος της μάχης μεταξύ Αθηναίων και Βλάχων. Συγκρίνετε τα δύο
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αποσπάσματα. (Χρησιμοποιήστε το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών της Β΄
Γυμνασίου.)
Κατά την διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας της Β΄ φάσης διδασκαλίας (2ο
διδακτικό δίωρο), αφού έχει γίνει κατανοητό το νόημα και οι βασικές ιδέες των
αποσπασμάτων, επιχειρείται μέσω κατευθυνόμενου διαλόγου η ανάδειξη των κοινών
χαρακτηριστικών ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και το δημοτικό τραγούδι. Σημειώνεται
από τον διδάσκοντα ότι ο Ερωτόκριτος αποτελεί την κατάληξη των ακριτικών
τραγουδιών που ξεκινά στα βυζαντινά χρόνια με τον Διγενή. Οι μαθητές καλούνται
να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τις γνώσεις τους γύρω από το δημοτικό τραγούδι,
με το οποίο ασχολήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου (ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2006α, 8-16). Παράλληλα εξετάζουν ένα από τα παλαιότερα
σωζόμενα

έργα

της

ακριτικής

ποίησης,

Το

άσμα

του

Αρμούρη

(http://www.portaaurea.gr/armour.html) και το άρθρο με θέμα «Ερωτόκριτος και
δημοτικό

τραγούδι»

του

Γρηγόρη

Σηφάκη

(ΣΗΦΑΚΗΣ

2000,

http://www.kritikoi.gr/main_titles/cretan_poetry/erotokritos/dimotiko.html).
Το μάθημα πραγματοποιείται στην αίθουσα υπολογιστών. Ο κάθε μαθητής
δουλεύει στον δικό του υπολογιστή, ή αν δεν αρκούν εργάζονται σε ζευγάρια. Ο
καθηγητής παραπέμπει τους μαθητές στις διευθύνσεις όπου θα βρουν τα κείμενα και
τους δίνεται χρόνος να ψάξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, αν
χρειαστεί. Αφού έρθουν σε επαφή με τα κείμενα, ακολουθεί διάλογος, όπου οι
μαθητές χρησιμοποιώντας παραδείγματα από δημοτικά τραγούδια (είτε από το
σχολικό βιβλίο είτε από το διαδίκτυο) προσπαθούν να ανιχνεύσουν ομοιότητες
ανάμεσα σε αυτά και τον Ερωτόκριτο. Τα κοινά χαρακτηριστικά που αναμένεται να
εντοπίσουν οι μαθητές είναι τα εξής: το ιαμβικό μέτρο και ο δεκαπεντασύλλαβος
στίχος, η νοηματική αυτοτέλεια του στίχου, η παραστατική γλώσσα, οι σταθεροί
εκφραστικοί τρόποι (παρομοιώσεις, μεταφορές), οι προσωποποιήσεις του φυσικού
κόσμου, οι επαναλαμβανόμενες συντακτικές δομές και τα κοινά θέματα όπως είναι ο
έρωτας, ο θάνατος, το μοτίβο του «ξένου», καθώς και ο επικός τους χαρακτήρας
(ΔΗΜΑΡΑΣ 92000, 14-20).
Κατά την 2η διδακτική ώρα οι μαθητές διαπιστώνουν την επιρροή που άσκησε
και ασκεί ακόμα ο Ερωτόκριτος. Σημειώνεται από τον καθηγητή πως αυτό
παρατηρείται ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα
στίχοι του ποιήματος ως μαντινάδες ή παροιμίες. Με την χρήση προβολέα
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παρουσιάζονται

παραδείγματα

μαντινάδων

εμπνευσμένων

από

το

έργο

ή

αναφερόμενων σε αυτό. Για παράδειγμα, η μαντινάδα «Το στόμα μου βουβάθηκε, τα
χείλη δε μιλούνε, τα μάθια μου εθαμπώθηκαν, δε βλέπουν, δε θωρούνε»
(«Ερωτόκριτος:

Πηγές

και

ακτινοβολία

της

κρητικής

http://www.erotokritos.gr/index.php?topic=getpage&pgid=28),

η

μαντινάδας»,
οποία

είναι

παραλλαγή στίχου του ποιήματος («H γλώσσα τση είναι ασάλευτη, τα χείλη δε
μιλούσι, τα μάτια εθαμπωθήκασι, δε βλέπουν πλιό να δούσι» στ. 965-966), και η
μαντινάδα «Τραγούδαες Ερωτόκριτο με ανταριά μεγάλη και στο μυαλό μου έφερες
καημό

και

παραζάλη»

(http://www.mantinades.gr/mantinada/tragoydaes-

erotokrito/11877), όπου γίνεται αναφορά στο ίδιο το έργο.
Στην συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο με την γνωστότερη μουσική
εκτέλεση του μελοποιημένου Ερωτόκριτου, αυτή του Νίκου Ξυλούρη («Νίκος
Ξυλούρης

-

Ερωτόκριτος

Τα

θλιβερά

μαντάτα»,

https://www.youtube.com/watch?v=kOMw_VjqOxo). Με την χρήση προβολέα
παρουσιάζονται εικαστικά έργα που βασίζονται στο ποίημα.6

Προβάλλεται έπειτα το μουσικό βίντεο του Μανώλη Λιδάκη «Αρετούσα»
(«Manolis Lidakis - Aretousa», https://www.youtube.com/watch?v=jlCPNRgaxeo),
αποδεικνύοντας ότι ο Ερωτόκριτος αποτελεί αστείρευτη πηγή καλλιτεχνικής
6

Το κολάζ περιλαμβάνει έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, του Ν. Εγγονόπουλου, του Χ.
Μποσταντζόγλου (Μποστ), του γλύπτη Γ. Παρμακέλη, του Ε. Σπαθάρη, του Γ. Τσαρούχη και της Μ.
Παπαδημητρίου.
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έμπνευσης.

Η

ατμόσφαιρα

του

βίντεο

παραπέμπει

στα

ερωτικά-ιπποτικά

μυθιστορήματα του μεσαίωνα, που υπήρξαν άλλωστε και πρόδρομοι του έργου. Στην
συνέχεια, δίνεται φύλλο εργασίας το οποίο συμπληρώνεται γραπτώς από τον καθένα
ξεχωριστά εντός της τάξης.
2ο Φύλλο εργασίας
-

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά (θεματικά ή μορφολογικά) ανάμεσα στον
Ερωτόκριτο και τα δημοτικά τραγούδια;

-

Περιγράψτε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που σας προκαλεί το έργο.
Στο τέλος του μαθήματος αναθέτονται ασκήσεις εμπέδωσης καθώς και

δραστηριότητες διαθεματικού ενδιαφέροντος για να γίνουν στο σπίτι. Οι μαθητές θα
πρέπει να ασχοληθούν με τρεις δραστηριότητες, επιλέγοντας μία από κάθε ομάδα (α΄,
β΄ και γ΄). Μπορούν να λάβουν υπόψη τους όχι μόνο τα δύο αποσπάσματα που
παραδίδονται στο σχολικό βιβλίο, αλλά και ολόκληρο το ποίημα (το οποίο μπορούν να
βρουν

στην

ιστοσελίδα

του

Σπουδαστηρίου

Νέου

Ελληνισμού:

http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=20). Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν
στους μαθητές την δυνατότητα να εκφραστούν με τρόπο που άπτεται στα
ενδιαφέροντά τους και την ευκαιρία να τα εξασκήσουν. Επιπλέον, καλύπτουν
διάφορες πτυχές της ταυτότητας του έργου.
Δραστηριότητες εμπέδωσης
α΄
-

Τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από το έργο για τις ηθικές και κοινωνικές
αξίες της εποχής; Πόσο μοιάζουν με αυτές της σημερινής κοινωνίας;

-

Στο ποίημα διακρίνεται κλίμα ετερότητας. Σχολιάστε πως παρουσιάζεται ο
Πεζόστρατος και ο Ερωτόκριτος σε σχέση με τον βασιλιά, η Αρετούσα ως
γυναίκα σε μια πατριαρχική κοινωνία, οι Βλάχοι ως εχθροί.

β΄
-

Να αποδώσετε εικαστικά όποια σκηνή από το ποίημα επιθυμείτε, φροντίζοντας να
αποτυπώνονται τα συναισθήματα των προσώπων και να αντικατοπτρίζεται η
σύνδεση του κειμένου με τα ευρωπαϊκά μεσαιωνικά μυθιστορήματα.

-

Να αποδώσετε σε μορφή θεατρικού διαλόγου, στα νέα ελληνικά, το απόσπασμα
Γ΄ του βιβλίου (στ. 891-936).
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γ΄
-

Εντοπίστε τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και το έργο του William
Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Συμβουλευτείτε την περίληψη και το
χρονοδιάγραμμα

του

έργου.

(ΓΚΟΒΑΣ

Νίκος

χ.χ.,

http://www.theatroedu.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pJJsaIUZKrI%3D&tabid=37
12&portalid=38&mid=7262&language=en-US).
-

Προσπαθήστε να διασκευάσετε το απόσπασμα Δ΄ (στ. 1003-1038) σε ποιητική
μορφή, στα νέα ελληνικά, χρησιμοποιώντας ή μη μέτρο και ομοιοκαταληξία.
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τις εργασίες εμπέδωσης, το φύλλο εργασίας

που ολοκλήρωσαν ατομικά και τα αποτελέσματα του φύλλου εργασίας που
συμπληρώθηκε στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας. Αξιολογείται ο γραπτός και
προφορικός τους λόγος, η γενικότερη συμμετοχή τους στο μάθημα και η συμβολή
τους στη δουλειά της ομάδας τους. Επιπλέον, οι μαθητές κάθε ομάδας
αυτοαξιολογούνται, εντοπίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά σημεία στη λειτουργία
της ομάδας τους.
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Mic&index=4&list=PL84dMVfZUEg9-uROL-f5l2OQB87wlABrd.
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-

«Βίκος-Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά #duckface», Ημερομηνία πρόσβασης
[19.3.2015] από τον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=C6gdkrqxkWc.

-

«Διαφήμιση ΟΤΕ - Στη μάνα σου το ‘πες;», Ημερομηνία πρόσβασης [19.3.2015]
από τον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=-6or7G30shY.

-

«Ερωτόκριτος

αποχαιρετισμός-Νίκος

[2.8.2015]

από

Ξυλούρης»,

Ημερομηνία πρόσβασης

τον

ιστότοπο

https://www.youtube.com/watch?v=UwDomxyoFgU.
-

«Έφαγα Χ - ΙΟΝ break Διαφήμιση», Ημερομηνία πρόσβασης [19.3.2015] από τον
ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=eqfeFmfcmMU.

-

«7 Θανάσιμες Πεθερές - Κρητικιά πεθερά 1», Ημερομηνία πρόσβασης
[19.3.2015]

από

τον

ιστότοπο

https://www.youtube.com/watch?v=KckKFs9mSKQ.
-

«ΙΟΝ break - Πετάω χαρταετό», Ημερομηνία πρόσβασης [19.3.2015] από τον
ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=3mv9uS5IO1k.

-

«Κώστα Ζουράρι ομιλία στη Βουλή! 09/02/2015», Ημερομηνία πρόσβασης
[19.3.2015]

από

τον

ιστότοπο

https://www.youtube.com/watch?v=bbEu1HWpspg.
-

«Manolis Lidakis - Aretousa», Ημερομηνία πρόσβασης [3.8.2015] από τον
ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=jlCPNRgaxeo.

-

«Νέα Διαφήμιση Vodafone 2012 τρατζικ», Ημερομηνία πρόσβασης [19.3.2015]
από

τον

ιστότοπο

https://www.youtube.com/watch?v=t13WAont2vU&list=PLD01FFD7C3E6FEC4
7&index=17.
-

«Νίκος Ξυλούρης - Ερωτόκριτος (Τα θλιβερά μαντάτα)», Ημερομηνία πρόσβασης
[3.8.2015] από τον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=kOMw_VjqOxo.

-

«Ο πολιτικός λόγος…θα..θα..θα σας Εξαφανίσουμε!», Ημερομηνία πρόσβασης
[19.3.2015]

από

τον

ιστότοπο

https://www.youtube.com/watch?v=APbh9RjHk_U.
-

«Peugeot 108 x Lykke Li New International TV Ad», Ημερομηνία πρόσβασης
[12.5.2015]

από

τον

ιστότοπο

https://www.youtube.com/watch?v=-

jWjoMRCxXk
-

«Ροδόπη - γάλα πάνω απ’όλα», Ημερομηνία πρόσβασης [19.3.2015] από τον
ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=FfZ-cO0jIiQ.
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-

«Σαλονικιός - πάριζα Πασσιάς», Ημερομηνία πρόσβασης [19.3.2015] από τον
ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=D7WClqgOshg.

-

«SEAT Leon ST CUPRA 2015 dvert», Ημερομηνία πρόσβασης [12.5.2015] από
τον
ιστότοποhttps://www.youtube.com/watch?v=sS7o_HyrZug&index=2&list=PL84d
MVfZUEg9-uROL-f5l2OQB87wlABrd.

-

«Υπάρχει και Φιλότιμο, Ο πολιτικός οφείλει», Ημερομηνία πρόσβασης
[19.3.2015] από τον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=3sdxeowxjEk.

-

«Χρόνης Αηδονίδης, Δω στα λιανοχορταρούδια», Ημερομηνία πρόσβασης
[2.8.2015] από τον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=hxBgP6U6u5g.

Άλλες ηλεκτρονικές πηγές
-

«Hen (pronoun)»,

Wikipedia,

Ημερομηνία πρόσβασης [20.4.2015] από τον

ιστότοπο https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_(pronoun).
-

«Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου»,
[17.4.2015]

από

Wikipedia,

Ημερομηνία πρόσβασης

τον

ιστότοπο

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%
CE%B2%CE%B5%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B6%
CE%AC%CE%BD%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B3
%CE%BA%CE%BF%CF%85.
-

«Ερωτόκριτος: Πηγές και ακτινοβολία της κρητικής μαντινάδας», Ερωτόκριτος.η
φωνή της Κρήτης, Ημερομηνία πρόσβασης [3.8.2015] από τον ιστότοπο
http://www.erotokritos.gr/index.php?topic=getpage&pgid=28.

-

«Η σονάτα του σεληνοφώτος, Ρίτσος-Μερκούρη 1», Ημερομηνία πρόσβασης
[15.5.2015] από τον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=FwlyBxoXSFo.

-

«Το Άσμα του Αρμούρη», 2005, Ελληνική ποίηση 330-1453 μ.Χ.: ποιήματα και
επιγράμματα από τον καιρό της Ρωμανίας, Ημερομηνία πρόσβασης [3.8.2015] από
τον ιστότοπο http://www.portaaurea.gr/armour.html.

-

«Τραγούδαες Ερωτόκριτο με ανταριά μεγάλη και στο μυαλό μου έφερες καημό
και παραζάλη» 2015, mantinades.gr, Ημερομηνία πρόσβασης [3.8.2015] από τον
ιστότοπο http://www.mantinades.gr/mantinada/tragoydaes-erotokrito/11877.
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ΟΡΑΣΗ, ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΟΒΙΔΙΟΥ1

Άρτεμις Αρχοντογεώργη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
arty31072@yahoo.gr

Abstract
Ovid in his Metamorphoses created a world of alternating images that reflect both the
significance of visual communication, as well as the importance of movement. In
these stories, gaze and motion are closely related to the protagonists’ gender, to the
story and to the final transformation, an allegation that it is well proved by the story of
Apollo and Daphne, which this paper exploits. The relationship between Ovid’s
literary text and a movie as a narration, in which the medium of the storytelling differs
(ratio, picture), allows the application of feminist film theories in a piece of art that
exemplary combines speech and image.
Λέξεις-Κλειδιά
όραση, κίνηση, φύλο, ταυτότητα, φεμινιστικές κινηματογραφικές θεωρίες

Στις Μεταμορφώσεις του ο Οβίδιος οπτικοποιεί σε τέτοιο βαθμό τον ποιητικό λόγο,
ώστε παρακίνησε τους μελετητές να αναζητήσουν τη σχέση ανάμεσα στο οβιδιανό
κείμενο και σε έργα τέχνης της αυγούστειας περιόδου, ενώ περισσότερο από κάθε
άλλο κείμενο της δυτικής παράδοσης πρόσφερε θεματολογία για μεταγενέστερες
εικαστικές δημιουργίες.2 Το ίδιο το θέμα του έπους, οι μεταμορφώσεις, προσφέρεται
1

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί τμήμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας που
εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη και την πολύτιμη καθοδήγηση του κ. Χαρίλαου Μιχαλόπουλου,
Επίκουρου Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης.
2
Βλ. σχετικά LASLO (1935)· VIARRE (1964, κεφ. 1 & 2)· ROSATI (1983, 136-52, σημ. 80)· SOLODOW
(1988, 203-31)· SHARROCK (1996, 107)· KEITH (2007, 1-26)· HINDS (2010, 196-213). Ο GROS (1981)
συσχετίζει την παρουσία στοιχείων από τις εικαστικές τέχνες στον Οβίδιο με τις αισθητικές αρχές της
εποχής, που επιβάλλουν μια τέτοιου είδους σύνθεση. Υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι το υφαντό της
Αθηνάς στο έκτο βιβλίο των Μεταμορφώσεων (Οβ. Μετ. 6.70-102) ανακαλεί την αυγούστεια
τεχνοτροπία που χρησιμοποιείται στα ταμπλό της Ara Pacis. Βλ. και ANDERSON (1972, 160).
Αντίθετα, ο LAIRD (1993, 19) θεωρεί υπερβολική την προσπάθεια των μελετητών να συσχετίσουν το
λογοτεχνικό κείμενο με συγκεκριμένα σύγχρονά του έργα τέχνης, καθώς έτσι θεωρεί ότι υποτιμάται η
φαντασία και η δημιουργικότητα του συγγραφέα. Ο SOLODOW (1988, 205) εξετάζει τη σχέση ανάμεσα
στην τέχνη και στη μεταμόρφωση επισημαίνοντας ότι ο Οβίδιος συχνά χρησιμοποιεί για τους
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για την οπτικοποίησή του και προ(σ)καλεί τους αναγνώστες να εξετάσουν συγκριτικά
τις αναπαραστατικές δυνατότητες του κειμένου και τις πολλαπλές λειτουργίες της
όρασης μέσα στο ίδιο το κείμενο. Παράλληλα, κάθε εικόνα, ως οπτικό ερέθισμα που
απευθύνεται τόσο στον εσωτερικό θεατή όσο και στον εξωτερικό θεατή-αναγνώστη,
φαίνεται να έχει δύο ιδιότητες, της κίνησης και της στάσης, οι οποίες στο οβιδιανό
κείμενο συνδέονται με τη μεταμόρφωση (FELDHERR 2010, 243-44).
Με την παρούσα ανακοίνωση θα προσπαθήσω να δείξω ότι στις οβιδιανές
Μεταμορφώσεις η όραση αλλά και η κίνηση καθορίζουν την έμφυλη ταυτότητα των
χαρακτήρων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στον τρόπο που
εξελίσσονται οι ιστορίες και συσχετίζονται τα πρόσωπα, αλλά και σε αυτή καθεαυτή
τη διαδικασία της μεταμόρφωσης και στην ερμηνεία της. Η προσέγγισή μου θα
επικεντρωθεί στην ιστορία του Απόλλωνα και της Δάφνης, που παρουσιάζεται στο 1ο
βιβλίο των Μεταμορφώσεων, επειδή η συγκεκριμένη ιστορία αναδεικνύει
παραδειγματικά την πολυδιάστατη λειτουργία της όρασης σε συνδυασμό με το φύλο
του φορέα του βλέμματος, και τη σχέση της κίνησης ή της ακινησίας τόσο με το φύλο
όσο και με τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, και σε μεγάλο βαθμό αποτελεί πρότυπο
για τις υπόλοιπες ιστορίες.

1. Φεμινιστικές κινηματογραφικές θεωρίες του βλέμματος: Η συμβολή της
Laura Mulvey
Ακολουθώντας

την

εύστοχη

παρατήρηση

της

Salzman-Mitchell

ότι

στις

Μεταμορφώσεις του Οβίδιου το μωσαϊκό των εικόνων που διαπλέκονται μέσα στο
ποιητικό κείμενο, μοιάζει με κινηματογραφική ταινία που ζωντανεύει μπροστά στα
μάτια του θεατή (SALZMAN-MITCHELL 2005, 1), τα κριτικά εργαλεία των
φεμινιστικών κινηματογραφικών θεωριών του βλέμματος, που θα παρουσιαστούν
σύντομα στη συνέχεια, αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτή τη διερεύνηση.
Το βλέμμα απασχόλησε τις φεμινιστικές κινηματογραφικές θεωρίες, κυρίως σε
σχέση με το φύλο αυτού που βλέπει και την εξουσία που συνακόλουθα αποκτά.3
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στον τρόπο με τον οποίο η γυναίκα αναπαριστάται

μεταμορφωμένους ήρωες τον όρο imago, που μπορεί να σημαίνει «άγαλμα» (πρβλ. Οβ. Μετ. 5.199,
7.128-29) ή «εικόνα/ζωγραφικός πίνακας» (πρβλ. Οβ. Μετ. 1.239, 10.725-27). Βλ. και ANDERSON
(1963, 1-27).
3
Για μία σύντομη παράθεση των εξελίξεων στη φεμινιστική κινηματογραφική θεωρία του βλέμματος
βλ. MULVEY (1975)· KAPLAN (1983)· DEVEREAUX (1990)· DOANE (1991)· RABINOWITZ & RICHLIN
(1993, 102-07).
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στη μεγάλη οθόνη και προσφέρεται ως θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό, όσο και στις
έμφυλες αντιδράσεις του κοινού αυτού.
Το άρθρο της Laura Mulvey «Visual pleasure and narrative cinema», που
δημοσιεύθηκε το 1975, υπήρξε σταθμός στην μελέτη του κινηματογραφικού
βλέμματος (MULVEY 1975, 6-18). H Mulvey, έχοντας ως αφετηρία την άποψη ότι μία
ταινία μεταφέρει στην οθόνη την επικρατούσα φαλλογοκεντρική ιδεολογία της
κοινωνίας που την παράγει,4 αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός αρσενικού φορέα του
βλέμματος και ενός θηλυκού αντικειμένου θέασης, άποψη που επιβεβαιώνει και για
τον κινηματογράφο την κυριαρχία του ανδρικού υποκειμένου πάνω στο γυναικείο
αντικείμενο μέσα στο πλαίσιο της πατριαρχικής ιδεολογίας και κοινωνίας (MULVEY
1974, 6-8).5 Το ανδρικό βλέμμα είναι ενεργητικό και θέτει στην κατοχή του το θέαμααντικείμενο, ενώ οι άνδρες, ως φορείς του βλέμματος, αναδεικνύονται σε κυρίαρχες
φιγούρες μέσα σε ένα σκηνικό, ελέγχουν το χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται, και
προωθούν τη δράση διατηρώντας μία αίσθηση παντοδυναμίας (MULVEY 1975, 11·
KAPLAN 1983, 323).
Οι γυναίκες, υποστηρίζει η Mulvey, μετατρέπονται σε θέαμα, σε παθητικό
ερωτικό αντικείμενο, που απλώς εμφανίζεται κάτω από το κυρίαρχο ανδρικό βλέμμα
ως παθητικός αποδέκτης της ανδρικής επιθυμίας.6 Το θηλυκό συνδέεται με το χώρο ή
με το υλικό της αφήγησης και ως θέαμα επιβραδύνει ή παγώνει την αφήγηση, καθώς
η κάμερα ταξιδεύει στο γυναικείο σώμα και ζουμάρει στα επιμέρους σημεία δίνοντας
4

O όρος «φαλλογοκεντρισμός» αποτελεί νεολογισμό του J. Derrida και προέκυψε από τον συνδυασμό
«φαλλοκεντρισμού» και «λογοκεντρισμού». Με τον όρο «λογοκεντρισμός» αναφερόμαστε στην
επιστημολογική ανωτερότητα του λόγου και στην απόλυτη κυριαρχία του σε διαδικασίες
νοηματοδότησης μέσα σε ένα σύστημα ή μια δομή. Ο όρος «φαλλοκεντρισμός», από την άλλη,
αναφέρεται στην πριμοδότηση και επικράτηση της ανδρικής υπεροχής, με σύμβολο τον φαλλό, σε
ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Κατασκευάζοντας τον όρο «φαλλογοκεντρισμός» ο J.
Derrida επιχείρησε να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται η ανδρική κυριαρχία
μέσω του λόγου και της συστημικής του προτεραιότητας. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον ότι στην
περίπτωση του φαλλογοκεντρισμού φορείς της νοηματοδοτικής προτεραιότητας του φαλλού και της
συνακόλουθης επιβολής της ανδρικής τάξης δεν είναι αποκλειστικά οι άνδρες, όπως εννοείται
συνήθως στον φαλλοκεντρισμό, αλλά όλοι όσοι μετέχουν της γλώσσας και του λόγου, άρα ακόμη και
οι ίδιες οι γυναίκες. Βλ. σχετικά DERRIDA (1981).
5
Είναι προφανές ότι οι όροι ανδρικό (male) και γυναικείο (feminine), όπως χρησιμοποιούνται από την
Mulvey, δεν ταυτίζονται με το βιολογικό φύλο, αλλά υποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο τρόπο θέασης.
Το βλέμμα δηλαδή αποκτά αρσενική ταυτότητα ανεξάρτητα από το φύλο του φορέα του, όταν
κατευθύνεται σε και αντλεί ευχαρίστηση από μία γυναίκα, που λειτουργεί ως ερωτικό αντικείμενο. Την
ίδια άποψη εκφράζουν η IRIGARAY (1977, 364) και η DEVEREAUX (1990, 339). Η IRIGARAY (1977,
364) τονίζει ότι το βλέμμα ως φαλλική δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με την επιθυμία του θεατή να
θέσει υπό έλεγχο το θηλυκό αντικείμενο του πόθου. Σε σχέση με την κατασκευή του κοινωνικού
φύλου και τις αναπαραστάσεις του, βλ. και DELAURETIS (1987, 1-31).
6
H IRIGARAY (1977, 364) υποστηρίζει ότι η γυναίκα είναι ο καθρέφτης της ανδρικής επιθυμίας και ότι
η παθητικότητά της και η απουσία δικής της ενεργούς επιθυμίας είναι στοιχεία του θηλυκού. Η
MULVEY (1975, 10) συμπληρώνει: «Οι άνδρες σπάνια εμφανίζονται ως ερωτικά αντικείμενα και όταν
συμβαίνει αυτό νοιώθουν άβολα».
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έμφαση στην ερωτική ευχαρίστηση του θεατή, που μετατρέπεται σε ηδονοβλεψία με
σκοποφιλικά χαρακτηριστικά (MULVEY 1975, 16-18). Η γυναίκα γίνεται μέρος της
ανδρικής φαντασίωσης και σιγά σιγά «εκπαιδεύεται», ώστε να αναπτύσσει την
ιδιότητα που η Mulvey ονομάζει to be looked–at–ness, συγκεκριμένα δηλαδή
χαρακτηριστικά, ικανά να προκαλέσουν την ερωτική διέγερση (MULVEY 1975, 10).7
Καθώς η γυναίκα μετατρέπεται σε αντικείμενο αισθητικής και ερωτικής απόλαυσης,
υφίσταται μία διαδικασία απανθρωποποίησης, που της αφαιρεί την υποκειμενικότητά
της (DEVEREAUX 1990, 341-42).
Στη διαδικασία αυτή το κοινό, που παρακολουθεί ως εξωτερικός θεατής,
ταυτίζεται ανεξάρτητα από το φύλο του με τον άνδρα-ήρωα.8 Ο θεατής θαυμάζει και
σέβεται τον άνδρα πρωταγωνιστή για τις πράξεις του και, καθώς απορροφάται από
την αφήγηση και παθητικοποιείται, φαντάζεται ότι ενεργεί όπως και αυτός. Η
γυναίκα διατηρεί τη θέση του ερωτικού αντικειμένου και για το κοινό, το οποίο
επίσης αντλεί ευχαρίστηση από την παρουσία της, προβάλλει τις επιθυμίες του στον
άνδρα πρωταγωνιστή και μέσω του βλέμματος του ήρωα κατακτά τη γυναίκα και τον
έλεγχο πάνω σε αυτήν. Έτσι, για το κοινό οι άνδρες αποτελούν το ενεργητικό
υποκείμενο της φαντασίας, ενώ οι γυναίκες το παθητικό αντικείμενο του βλέμματος
(DEVEREAUX 1990, 343).

7

Η IRIGARAY (1977, 364) σημειώνει ότι η γυναίκα-ερωτικό αντικείμενο, για να επιτύχει τη
σεξουαλική διέγερση του θεατή, κινείται ανάμεσα στην πορνογραφική έκθεση του σωματικού κάλλους
και στη ντροπαλή αντίδραση μίας παρθένας. Η DEVEREAUX (1990, 340) επισημαίνει ότι η γυναίκα
βρίσκει την ταυτότητά της στην υπόσταση του άνδρα (πατέρα, συζύγου, εραστή), από το βλέμμα του
οποίου εξαρτάται. Ο BARTHES (1981, 11) μιλώντας για τον ίδιο ως αντικείμενο του φωτογραφικού
φακού παρατηρεί ότι αντλεί την ύπαρξη του από τον φωτογράφο.
8
Η ομοιογένεια του κοινού, μέσα και έξω από την αφήγηση, και η ταύτισή του με την ανδρική οπτική
γωνία ήταν ένα από τα σημεία κριτικής στη θεωρία της Mulvey, αφού η συγγραφέας δεν λαμβάνει
υπόψη την πιθανή ποικιλομορφία του ακροατηρίου και τις διαφορετικές αντιδράσεις που αυτή
συνεπάγεται. Η MULVEY (1975) θεωρεί ότι τόσο το γυναικείο κοινό όσο και τα γυναικεία πρόσωπα της
αφήγησης βλέπουν όπως θα έβλεπε ένας άνδρας, υιοθετώντας έτσι την κυρίαρχη πατριαρχική
ιδεολογία στον τρόπο θέασης του γυναικείου σώματος, η οποία, κατά τον SNOW (1989, 31),
προσεγγίζει την πορνογραφία. Η DEVEREAUX (1990) υποστήριξε ότι μία γυναίκα, ακόμη και όταν
κοιτά τον εαυτό της, αντικρίζει το ερωτικό αντικείμενο που θα επιθυμούσε ένας άνδρας, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι παύει να είναι γυναίκα. Η KAPLAN (1983, 324-33) θέτει το ερώτημα αν οι γυναίκες
θέλουν να είναι φορείς του βλέμματος και πώς αντιδρούν όταν βρίσκονται στη θέση του θεατή, και
παραθέτει σχετικές απόψεις. Η LANGER (1991, 27-28) υπογραμμίζει ότι η λειτουργία του βλέμματος
μένει ακόμη να ερευνηθεί στο πλαίσιο των ομοφυλοφιλικών σπουδών και της εθνικής και
πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας. Για την εξέλιξη και κριτική των απόψεων της Mulvey, βλ.
KAPLAN (1983, 321-38)· DEVEREAUX (1990, 343-47)· FREDRICK (2002, 13-16)· SALZMAN-MITCHELL
(2005, 7-13).
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3. Απόλλων και Δάφνη (Μετ. 1.452-567)
Ο μύθος του Απόλλωνα και της Δάφνης, που περιλαμβάνεται στο πρώτο βιβλίο των
Μεταμορφώσεων, ως η πρώτη ιστορία με ερωτικό θέμα (1.452 «primus amor»), έχει
προγραμματικό χαρακτήρα και μεταβάλλει το ύφος και το περιεχόμενο του οβιδιανού
έπους.9 Με την παρέμβαση του Έρωτα, που επιθυμεί να τιμωρήσει την αλαζονεία του
θεού, ο Απόλλωνας θα δοκιμάσει μια πρωτόγνωρη εμπειρία: αυτή της ερωτικής
απόρριψης από τη νύμφη Δάφνη. Μετά από μία αρκετά επίμονη καταδίωξη και
προκειμένου να αποφύγει τις ερωτικές περιπτύξεις του θεού, η Δάφνη ζητά από τον
πατέρα της, Πηνειό, να την μεταμορφώσει, για να σωθεί, κι έτσι μετατρέπεται σε
δάφνη, το εμβληματικό φυτό του Απόλλωνα.10
Στη συγκεκριμένη ιστορία η δράση ενεργοποιείται από το αρσενικό βλέμμα, που
λειτουργεί ως αρχή του έρωτα.11 Ο Απόλλωνας βλέπει τη Δάφνη, την ερωτεύεται και
επιθυμεί να συνευρεθεί μαζί της (1.490 «Phebus amat visaeque cupit conubia
Daphnes»).12 Η σύνδεση του έρωτα με την όραση και η ελπίδα ότι τελικά ο επίδοξος
εραστής θα αποκτήσει την αγαπημένη του αποτυπώνεται στο τριαδικό σχήμα
«βλέπει» – «αγαπά» ‒ «ελπίζει»: 1.490-91 «amat – visae / sperat», 1.496-97
«sperando – nutrit amorem / spectat», 1.534-36 «vidit / … sperat». Ο Οβίδιος εστιάζει
στην όραση του Απόλλωνα και τον πριμοδοτεί ως κυρίαρχο φορέα του βλέμματος σε
ολόκληρο το επεισόδιο (1.497 «spectat», 1.498 «videt», 1.499 «videt», 1.500
«vidisse», 1.534 «vidit»), ενώ σε αρκετά σημεία της αφήγησης ταυτίζεται μαζί του,
βλέπει και σχολιάζει μέσα από τα μάτια του θεού (1.527-30, 1.548-52, 1.557-61,
1.567).13

9

Για τον προγραμματικό χαρακτήρα του επεισοδίου, βλ. OTIS (1970, 78 κ.εξ.)· CURRAN (1978, 21337)· NICOLL (1980, 174-82)· DAVIS (1983)· HARDIE (2002, 45-50).
10
Ο ANDERSON (1998, 190) υποστηρίζει ότι η ιστορία του Απόλλωνα και της Δάφνης στις
Μεταμορφώσεις είναι μία ελεύθερη διασκευή από τον Οβίδιο των παραδεδομένων από την ύστερη
ελληνιστική εποχή εκδοχών του μύθου. Για την παράδοση του μύθου, βλ. επίσης BÖMER (1969, 14346)· KNOX (1990, 188-91) με αναφορές σε τοιχογραφίες του 1ου αιώνα μ.Χ. στην Καμπανία, που
αναπαριστούν το μύθο, όπως τον παραδίδει ο Οβίδιος· LIGHTFOOT (2000, 11-19).
11
Για το βλέμμα ως αρχή του έρωτα στην ελεγειακή ποίηση, πρβλ. Προπ. 1.1.1 «Cynthia prima suis
miserum me cepit oculis», 2.15.11-12 «non iuvat in caeco Venerem corrumpere motu / si nescis, oculi
sunt in amores duces». Η NICOLL (1980, 177) υποστηρίζει ότι ο Οβίδιος πιθανότατα υπαινίσσεται την
ελεγεία 1.1 του Προπέρτιου και επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα στην ελεγεία και στο επεισόδιο της
Δάφνης.
12
Οι νύμφες στις Μεταμορφώσεις αποτελούν συχνά αντικείμενο του λάγνου αρσενικού βλέμματος: Ιώ
– Δίας: 1.588 «viderat», Παν – Σύριγξ: 1.699 «videt», Καλλιστώ – Δίας: 2.422 «Jupiter ut vidit»,
Αρέθουσα – Αλφειός: 5.603 «quia nuda fiu, sum visa paratior illi».
13
Ο Οβίδιος απομακρύνεται έτσι από την αναμενόμενη για τις συμβάσεις του έπους ουδετερότητα του
αφηγητή.
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Αντίθετα, η χρήση του παθητικού visa, που αναφέρεται στη Δάφνη, τοποθετεί
τη νύμφη στο ρόλο του θεάματος.14 Ο Απόλλωνας με σκοποφιλική διάθεση
κατασπαράζει με το βλέμμα του ερωτικά τη Δάφνη, που μετατρέπεται σε ένα στατικό
έργο τέχνης. Η περιγραφή της ομορφιάς της Δάφνης, που μοιάζει με ἔκφραση,
παγώνει την αφήγηση και αναγκάζει τον εξωτερικό θεατή να ακολουθήσει
ηδονοβλεπτικά το επιθετικό βλέμμα του Απόλλωνα, καθώς σταματά σε διαφορετικά
σημεία του σώματος της Δάφνης.
Το γυναικείο σώμα τεμαχίζεται σε σαρκικά στιγμιότυπα, που θαυμάζονται
αποσπασματικά και αποσκοπούν στην ερωτική ευχαρίστηση και στη σεξουαλική
διέγερση του θεατή, εσωτερικού και εξωτερικού. Έτσι, η λυτή κόμη (1.497
«inornatos collo pendere capillos»), τα μάτια (1.499 «micantes oculos»), το στόμα
(1.499 «oscula»), τα χέρια και τα δάκτυλα (1.500 «digitosque manus»), τα μπράτσα
(1.501 «bracchiaque nudos lacertos») μαγνητίζουν το βλέμμα του Απόλλωνα και
εξάπτουν τον έρωτά του για τη νύμφη.15 Η έμφαση στο βλέμμα του αφηγητή τονίζει
πώς η Δάφνη μετατρέπεται σε θέαμα «to be looked at», στο καθηλωμένο αντικείμενο
του εξεταστικού ανδρικού βλέμματος, καθώς το σώμα της μετατρέπεται σε φετίχ από
την ποιητική αφήγηση μέσω μιας διαδικασίας που επιμένει στον εμμονικό διαμελισμό
και στην αποσπασματική περιγραφή του γυναικείου σώματος (GREENE 1998, 82-83).
Μία αντίστοιχη περιγραφή συναντάμε στους Amores του Οβίδιου, όταν για
πρώτη φορά εμφανίζεται η Κόριννα ως οπτασία μπροστά στον ποιητή, ο οποίος
θαυμάζει την αψεγάδιαστη ομορφιά της:
«ut stetit ante oculos posito velamine nostros,
in toto nusquam corpore menda fuit.
quos umeros, quales vidi tetigique lacertos!
forma papillarum quam fuit apta premi!
quam castigato planus sub pectore venter!
quantum et quale latus! quam iuvenale femur!»
(Οβ. Am. 1.5.17-22)
«Όπως στάθηκε μπροστά στα μάτια μου χωρίς ρούχο / σε όλο της το σώμα
δεν υπήρχε κανένα ψεγάδι. / Τι ώμους, τι μπράτσα είδα και άγγιξα! / Τι
στήθος φτιαγμένο για ζούληγμα! / Τι επίπεδη κοιλιά κάτω από το

14

Η χρήση της παθητικής μετοχής «visa» οπτικοποιεί και σε επίπεδο συντακτικού την παθητικότητα
της Δάφνης, η οποία παθαίνει, καθώς δέχεται την ενέργεια του Απόλλωνα που ενεργεί, βλέπει.
15
Αξιοσημείωτη είναι η ερωτικοποίηση της αναφοράς στο στόμα μέσω της μετωνυμικής χρήσης του
«oscula» (=φιλιά). Πρβλ. Προπ. 2.15.10 «οscula sunt labris nostra morata tuis!», 2.15.50 «οmnia si
dederis oscula, pauca dabis», Τιβ. 1.1.62 «tristibus et lacrimis oscula mixta dabis».
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καλοσχηματισμένο μπούστο! / Πόσο μεγάλα και καλοφτιαγμένα τα λαγόνια
της! Πόσο νεανικοί οι μηροί της!»16
Η φράση «ante oculos nostros» στην αρχή της περιγραφής υποτάσσει το
γυναικείο σώμα σε ένα περίεργο και ελεγκτικό βλέμμα με στόχο τη σεξουαλική
διέγερση. Η γυμνή Κόριννα («posito velamine»), παθητική και αδρανής, όπως και η
Δάφνη, μετατρέπεται σε εικόνα, ενώ ο θεατής παρουσιάζεται ως φορέας του
βλέμματος και της εξουσίας, ελεύθερος να δημιουργήσει τόσο την εικόνα όσο και την
αφήγηση. Έτσι, ακούμε τη φωνή (ή μήπως τις σκέψεις;) του αφηγητή, την ίδια στιγμή
που η γυναίκα μεταμορφώνεται σε φετίχ, σε αντικείμενο με μία τελειότητα που
συναντάται μόνο σε έργα τέχνης, στην ποίηση ή σε αγάλματα. Η Κόριννα εκτίθεται
ακίνητη και σιωπηλή («ut stetit»), ένα σύνολο φετιχιστικών αντικειμένων («umeros»,
«lacertos»,

«papillarum»,

«venter»,

«pectore»,

«latus»,

«femur»)

χωρίς

υποκειμενικότητα, η εικόνα ενός σώματος χωρίς μυαλό που δικαιολογεί και
διαιωνίζει μία ιδεολογία υποταγής (GUBAR 1987, 722· GREENE 1998, 77 & 81).17 Το
σώμα της, που είναι οργανωμένο και συμμετρικό και εξιδανικεύει την ελεγειακή
ερωμένη, έρχεται σε αντίθεση με το διαμελισμένο είδωλό της, αφού αυτή δεν
απεικονίζεται ως ολότητα, αλλά αποσπασματικά κάτω από τον έλεγχο του βλέμματος
του εραστή της. Τόσο στην περίπτωση της Κόριννας όσο και σε αυτή της Δάφνης η
τεχνητή παρουσίαση του γυναικείου σώματος αποτελεί περισσότερο την προβολή της
ερωτικής επιθυμίας και των φαντασιώσεων του θεατή και οπτικοποιεί μία
σεξουαλικότητα που συνδέεται λιγότερο με την ευχαρίστηση και περισσότερο με την
κυριαρχία πάνω στη γυναίκα, η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα σώμα
(GUBAR 1987, 722).18
Η προβολή της ερωτικής φαντασίωσης του θεατή-εραστή υπογραμμίζει τη
διάσταση ανάμεσα στην πραγματική εμφάνιση του ερωτικού αντικειμένου και στον
τρόπο που αυτό αναπαρίσταται στη φαντασία του, αφού η Δάφνη δεν ανταποδίδει το
βλέμμα στον Απόλλωνα, ούτε και στέκεται για να δώσει την ευκαιρία στο θεό να
θαυμάσει από κοντά όλες τις λεπτομέρειες στο πρόσωπό της (JACOBSEN 1984, 48·

16

Η μετάφραση του αποσπάσματος από τους Amores του Οβίδιου είναι δική μου.
Η περιγραφή της Κόριννας, όπως περιστρέφεται γύρω από τα γεννητικά της όργανα που δεν
αναφέρονται, ανταποκρίνεται στην παρατήρηση της IRIGARAY (1977, 363-65) ότι το γυναικείο φύλο
παριστάνεται ως τρύπα/κενό στο συμβολικό επίπεδο, επισήμανση που ισχύει και για τη Δάφνη. Βλ. και
MILLER (2001, 134-35).
18
Χαρακτηριστικό της γυναικείας αντικειμενοποίησης είναι το γεγονός ότι πουθενά στην ιστορία η
Δάφνη δεν απευθύνεται στον Απόλλωνα. Όσον αφορά τον αγαπημένο της ταξιδεύει από σιωπή σε
σιωπή. Βλ. και ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (2008).
17
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SALZMAN-MITCHELL 2005, 30· ELSNER 2007, 136).19 Καθώς η Δάφνη σταδιακά
μετατρέπεται σε μέρος της ανδρικής ερωτικής φαντασίωσης, ο εξωτερικός θεατής,
ακούγοντας όχι μόνο τη φωνή, αλλά και τις σκέψεις του θεού, που προωθούν την
αφήγηση, ταυτίζεται μαζί του και σκανδαλίζεται με τις λεπτομέρειες της περιγραφής,
αλλά, όπως και ο Απόλλωνας, θέλει να δει περισσότερα (1.502 «siqua latent meliora
putat») (OTIS 1970, 103). Η ύπαρξη της Δάφνης εξαρτάται από την οπτικοποίησή της
στη φαντασία τόσο του επίδοξου εραστή, όσο και του ακροατηρίου, ενώ η ομορφιά,
ικανή να εξάψει το πάθος του θεατή, παραμένει άκαρπη και αναποτελεσματική, όσο
είναι κρυμμένη από το δημόσιο βλέμμα.20
Η ερωτική επιθυμία του Απόλλωνα, που εξάπτεται μέσω του βλέμματος,
προωθεί την αφήγηση, αλλά θέτει σε κίνηση και τη Δάφνη. Η νύμφη δέχεται
παθητικά το βλέμμα του Απόλλωνα χωρίς να μπορεί να το ανταποδώσει, αντιδρά,
ωστόσο, ενεργητικά με την κίνησή της κατά την προσπάθειά της να διαφύγει.21 Στις
Μεταμορφώσεις το τρέξιμο, που υπογραμμίζεται από τη χρήση του ρήματος «fugere»,
είναι ο τρόπος διαφυγής της παρθένας νύμφης από την ερωτική καταδίωξη. Η Ιώ
φεύγει μακριά από τον Δία (1.597 «fugiebat»), όπως και η Καλλιστώ (2.443 «clamata
refugit»), η Σύριγξ τρέχει για να γλυτώσει από την επίθεση του Πάνα (1.701 «fugisse
per avia nympham»), το ίδιο κάνει και η Αρέθουσα προσπαθώντας να αποφύγει τις
ερωτικές διαθέσεις του Αλφειού (5.601 «fugio sine vestibus») (NAGLE 1988, 44). Η
στάση αυτή συμπίπτει με την αντίδραση της Δάφνης στην ερωτική καταδίωξη του
Απόλλωνα (1.474 «fugit altera nomen amantis», 1.502 «fugit ocior aura», 1.503
«neque resistit», 1.511 «curre fugam inhibe», 1.515 «quem fugias, ideoque fugis»,
1.525-26 «timido Peneia cursu / fugit»).22
19

Οι νύμφες στις Μεταμορφώσεις δεν ανταποδίδουν το βλέμμα, δεν κοιτούν τους διώκτες τους, με
εξαίρεση την Αρέθουσα που βλέπει τη σκιά του Αλφειού. Πρβλ. Οβ. Μετ. 5.614-15 «vidi praecedere
longam / ante pedes umbram». Η φράση «micantes / oculos» (1.498-99) ανακαλεί τα ελκυστικά μάτια
της Κυνθίας. Πρβλ. Προπ. 1.1.1 «Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis». Σύμφωνα με την
SALZMAN-MITCHELL (2005, 30), τα λαμπερά μάτια μπορεί να υποκρύπτουν την σεξουαλική
ολοκλήρωση. Πρβλ. Οβ. Ars 2.721 «aspicies oculos tremulo fulgore micantes».
20
Πρβλ. Οβ. Ars 3.397 «quod latet, ignotum est», 3.401-02 «si Venerem nusquam posuisset Apelles /
mersa sub aequreis illa lateret aquis».
21
Η σημασία που έχει για τη Δάφνη η κίνηση, υπογραμμίζεται από το ρήμα lustro (1.479 «expersusque
viri nemora avia lustrat») και τη διπλή του ανάγνωση: η Δάφνη «περιδιαβαίνει» τα δάση ελεύθερη,
χωρίς άνδρα, αλλά την ίδια στιγμή η παρθενική παρουσία της «εξαγνίζει» τα δάση. Η αγνότητα της
Δάφνης ταιριάζει στο τοπίο, στα ιερά άλση (1.479 «nemora»), μέσα στα οποία αυτή ζει ως
θεραπαινίδα της θεάς Άρτεμης.
22
Η φράση «fugit ocior aura» (Οβ. Μετ. 1.502) ανακαλεί τον στίχο του Βιργιλίου Αιν. 12.793 «fugit
ocior Euro», που περιγράφει τη φυγή του κυνηγημένου από τον Αινεία Τύρνου. Ο Οβίδιος
ερωτικοποιεί την φυγή του επικού ήρωα, που είναι κρίσιμη για τη ζωή του, όπως κρίσιμη για τη ζωή
της θα αποδειχτεί η προσπάθεια της Δάφνης να διαφύγει. Ο τρόμος και η σφοδρότητα της καταδίωξης,
αλλά και η προσπάθεια της Δάφνης να ξεφύγει από το θεό αποτυπώνονται στις παρομοιώσεις, με τις
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Η Δάφνη, καθώς τρέχει για να ξεφύγει από τον Απόλλωνα, απογυμνώνεται από
τον αντίθετο στην κίνηση άνεμο (1.527-29 «tum quoque visa decens; nudabant
corpora venti / obviaque adversas vibrabant flamina vestes, / et levis inpulsos retro
dabat aura capillos»). Η δράση διακόπτεται ακόμη μία φορά, η Δάφνη μετατρέπεται
και πάλι σε εικόνα (visa), που όμως περικλείει έντονη κίνηση. Ο άνεμος αναλαμβάνει
εδώ το ρόλο του ορμητικού εξαιτίας του πάθους εραστή και ολοκληρώνει το έργο που
θα ήθελε να κάνει ο ίδιος ο θεός: σταδιακά αφαιρεί τα ρούχα της νύμφης («nudabant
corpora venti») και απελευθερώνει τα μαλλιά της («levis inpulsos retro dabat aura
capillos»). Η Δάφνη απομένει γυμνή με τα μαλλιά της τελείως λυτά και αποτελεί την
απόλυτη πρόκληση, καθώς η ερωτική φαντασίωση του Απόλλωνα γίνεται
πραγματικότητα και η οπτική του ταυτίζεται για μία ακόμη φορά με αυτή του
αφηγητή, που εκφράζει τις σκέψεις του Απόλλωνα, και του εξωτερικού θεατή, που
απολαμβάνει το ίδιο θέαμα με το θεό. Η ομορφιά της νύμφης δεν μειώνεται, αλλά
υπερτονίζεται από τη φυγή της κάτω από το ανδρικό βλέμμα (1.530 «auctaque forma
fuga est»), σε ένα ελεγειακό κειμενικό περιβάλλον, όπου η ομορφιά και η επιθυμία
ενισχύονται από το ανακάτωμα των ρούχων και των μαλλιών, από την δυσαρέσκεια,
τον εξευτελισμό ή από το φόβο.23
Η φυγή της Αταλάντης στο 10ο βιβλίο των Μεταμορφώσεων υπογραμμίζει την
αντίδραση της Δάφνης, η κίνηση της οποίας ταυτίζεται με τη διατήρηση της
παρθενίας της. Ένας χρησμός που προβλέπει ότι η Αταλάντη, αν παντρευτεί, θα χάσει
τον εαυτό της, καθορίζει τη ζωή της νεαρής κόρης (10.565-66 «nil opus est, Atalanta,
tibi fuge coniugis usum. / nec tamen effugies teque ipsa viva carebis»). Η διπλή
επανάληψη του «fugere» («fuge», «effigies») στο χρησμό, που δέχεται η Αταλάντη,
προδιαγράφει την υποχρεωτική κίνηση της κόρης (10.568-69 «instantem turbam … /
fugat»).
Η Αταλάντη, καθώς τρέχει, μετατρέπεται σε εικόνα (10.589 «visa est») άξια
θαυμασμού (10.589-90 «ille decorem miratur magis») και η δράση σταματά. Όπως

οποίες ο Απόλλωνας επιθυμεί να ανακόψει την πορεία της Δάφνης και στις οποίες αναπαριστώνται
σκηνές κυνηγιού (Οβ. Μετ. 1.505-07, 1.533-39). Στις σκηνές αυτές η Δάφνη ταυτίζεται με το ρόλο του
θηράματος (αρνί, ελάφι, περιστέρι, λαγός), ενώ ο Απόλλων με το ρόλο του κυνηγού (λύκος, λιοντάρι,
αετός, κυνηγόσκυλο).
23
Στους Amores ο ίδιος ο εραστής επιτίθεται στην ερωμένη του, την κακοποιεί και παραδέχεται ότι με
τα μαλλιά της ανακατεμένα (το αποτέλεσμα των ενεργειών του) είναι πιο όμορφη (Οβ. Am. 1.7.11-13,
1.7.47-48). Οβιδιανοί χαρακτήρες που η ομορφιά τους αυξάνεται από το φόβο τους: Λευκοθόη: Οβ.
Μετ. 4.230 «ipse timor decuit», Ερμαφρόδιτος: Οβ. Μετ. 4.330 «sed et erubisse decebat», Ευρώπη: Οβ.
Fasti 5.608 «et timor ipse novi causa decoris erat», Σαβίνες: Οβ. Ars 1.126 «et potuit multas ipse
decere timor».
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και στη Δάφνη, έτσι και εδώ το βλέμμα του Ιππομένη εστιάζει σκοποφιλικά σε
μεμονωμένα σημεία του γυμνού σώματος της Αταλάντης, στους αστραγάλους
(10.591 «aura refert ablata citis talaria plantis»), στη λευκή πλάτη (10.592 «tergaque
iactantur crines per eburnean»), στα γόνατα (10.593 «poplitibus suberant picto
genualia limbo»). Η κόρη δεν εμφανίζεται πλέον ως ολότητα, αλλά ως θραύσματα
μιας εικόνας, που ανταποκρίνεται στη φετιχιστική διάθεση του Ιππομένη και
υποδεικνύει τη νέα θέση της Αταλάντης, όπως αυτή διαμορφώνεται στη φαντασία του
νεαρού άντρα: η Αταλάντη πρέπει να ακινητοποιηθεί, ώστε ο Ιππομένης να μπορέσει
να την απολαύσει ερωτικά. Η πρόθεση αυτή του Ιππομένη να ακινητοποιήσει την
Αταλάντη εκφράζεται στον τρόπο που την κοιτάζει. Ο Ιππομένης, αλλά και ο
εξωτερικός θεατής που ταυτίζεται μαζί του, «καρφώνει» («fixo») με το βλέμμα του
την Αταλάντη (10.601 «constitit in medio vultuque in virgine fixo»), για να
μετατρέψει την κινούμενη φιγούρα της σε στατική εικόνα και την ίδια σε ένα
κατάλληλο για αυτόν ερωτικό αντικείμενο (SALZMAN-MITCHELL 2005, 86-87·
SHARROCK 2010, 269).24
Την ίδια επιθυμία, να ακινητοποιήσει τη Δάφνη, που φεύγει μακριά του,
εκφράζει και ο Απόλλωνας (1.504-05 «Penei, mane …/ nympha, mane», 1.510-11
«moderatius / curre fugamque inhibe»), επιθυμία που πραγματοποιείται από την ίδια
τη Δάφνη, καθώς η νύμφη ζητά από μόνη της να μεταμορφωθεί, να ακινητοποιηθεί.
Η σταδιακή μεταμόρφωσή της επιβραδύνει τη φυγή της Δάφνης, καθώς η
στατικότητα αντικαθιστά την κίνηση (1.548 «torpor gravis occupat artus»). Η
περιγραφή της μεταμόρφωσης κινείται άναρχα σε όλο το σώμα της Δάφνης και
περιλαμβάνει όλα τα σημεία του γυναικείου σώματος που έχει προηγουμένως
θαυμάσει ο Απόλλωνας: το στήθος περιτυλίγεται από τρυφερό φλοιό (1.549 «mollia
cinguntur tenui praecordia libro»), τα μαλλιά γίνονται φύλλωμα (1.550 «in frontem
crines»), τα μπράτσα κλαδιά (1.550 «in ramos bracchia crescent»).25 Τα γρήγορα
πόδια της μετατρέπονται σε ρίζες, που την κρατούν πια ακίνητη (1.551 «pes modo

24

Πρβλ. Βιργ. Αιν. 12.70 «figitque in virgine vultus», όταν ο Τύρνος αντικρίζει την Λαβίνια. Η φράση
του Οβίδιου και του Βιργιλίου είναι οι μόνες δύο φράσεις στη λατινική γραμματεία που ο νέος
«καρφώνει» το βλέμμα του στο πρόσωπο της κόρης. Το ρήμα «figere» χρησιμοποιείται για τον Ήλιο
που «καρφώνει» με το βλέμμα του μία παρθένα (Οβ. Μετ. 4.196 «Leucothoen spectas et virgine figit in
una»), αλλά και για το ακόντιο που διαπερνά το αγαπημένο ελάφι του Κυπάρισσου (Οβ. Μετ. 10.130131 «iaculo Cyparissus acuto / fixit»).
25
Η μεταμόρφωση σε δένδρο είναι συνήθης στις Μεταμορφώσεις και υπενθυμίζει ότι το ανθρώπινο
σώμα μοιάζει με δένδρο. Πρβλ. Δρυόπη (9.324-93), Ηλιάδες (2.358-63), Βαυκίδα και Φιλήμων (8.611724), Κυπάρισσος (10.86-142), Μύρρα (10.481-502). Βλ. και NISBET (1987, 243), ο οποίος
υπογραμμίζει το συμβολισμό του δένδρου στην κλασική λογοτεχνία.
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tam velox pigris radicibus haeret»), ενώ η αντίθεση ανάμεσα στο «velox» και το
«pigris» υποδηλώνει τη στιγμή και την ταχύτητα της μεταμόρφωσης. Τώρα ο
Απόλλωνας μπορεί να την πιάσει (το ρήμα «occupant» δηλώνει και την κατάκτησή
της από τον διώκτη της). Αγκαλιάζει το στήθος της, όπως πριν από λίγο το αγκάλιασε
ο τρυφερός κορμός, και γεμίζει με φιλιά το πρόσωπό της, που όμως δεν υπάρχει πια.
Η ταυτόχρονη ακινητοποίηση και μεταμόρφωση της Δάφνης γίνεται με τη
μεσολάβηση του πατέρα της, του θεού ποταμού Πηνειού, ακριβώς όπως θα
συντελούνταν και ένας προσυμφωνημένος γάμος.26 Η νύμφη χάνει την ταυτότητά της,
την ανθρώπινη υπόστασή της, αντικειμενοποιείται και μετατρέπεται σε παθητικό
ερωτικό αντικείμενο, που επιτρέπει στον εραστή να ολοκληρώσει τη φαντασίωση
του, να συνευρεθεί μαζί της. Ο Απόλλωνας αναγορεύει τη Δάφνη σε φετίχ της
προσωπικής του λατρείας, το οποίο, κάτω από την εξουσία του Απόλλωνα, θα
δηλώνει για πάντα τη δική της απουσία και το δικό του ακόρεστο πάθος. Η φυσική
μεταμόρφωση της νύμφης είναι η έκφραση της μεταμόρφωσης, που ήδη έχει
συντελεστεί μέσα στο μυαλό του διώκτη της.27
Η Δάφνη και μετά τη μεταμόρφωσή της φαίνεται ως δέντρο να κουνά την
κορυφή της συγκατανεύοντας στη μοίρα που προδιαγράφει γι’ αυτήν ο Απόλλωνας
(1.567 «adnuit utque caput visa est agitasse cacumen»). Η νύμφη εξακολουθεί να
αποτελεί παθητικό θέαμα κάτω από το κυρίαρχο ανδρικό βλέμμα, όπως
υποδεικνύεται από το παθητικό visa est, αλλά η κίνηση συνεχίζει να της παραχωρεί
τη δυνατότητα ελεύθερης, ή τουλάχιστον αμφίσημης έκφρασης, αφού δεν μπορούμε
να πούμε αν η κίνηση της κορυφής-κεφαλιού της συμφωνεί ή διαφωνεί με τις
αποφάσεις του θεού, παρά το γεγονός ότι η κίνησή της ερμηνεύεται αυθαίρετα ως
συναίνεση από τον άνδρα-θεατή Απόλλωνα και από τον αφηγητή.
Στην ιστορία του Απόλλωνα και της Δάφνης η όραση πυροδοτεί έναν έρωτα,
που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, και όταν αυτός ικανοποιείται από το άγγιγμα, το
ερωτικό αντικείμενο δεν είναι πια το ίδιο, αλλά υπάρχει μόνο ως ψευδαίσθηση στη

26

Το «gravis» (1.548) έχει σχέση με την εγκυμοσύνη. Πρβλ. Οβ. Μετ. 9.287 «tendebat gravitas uterum
mihi». Οβ. Ηρ. 11.40 «aegraque furtivum membra gravabat onus». Το «crines» (1.550) δηλώνει επίσης
τις νυφικές πλεξούδες. Βλ. HERSCH (2010, 73-80).
27
Ανάλογη είναι στους Amores και η «μεταμόρφωση» της Κόριννας (παρομοιάζεται με καλάμι, με
λεύκα, με την επιφάνεια του νερού και με το χιόνι που λειώνει), καθώς στέκεται σοκαρισμένη και
άναυδη μπροστά στον εραστή της, αφού αυτός την έχει κακοποιήσει (Οβ. Am. 1.7.53-58). Στη σκηνή
αυτή η βιαιότητα, που έχει προηγηθεί σε βάρος της ελεγειακής ερωμένης, εκλογικεύεται από τη
μεταμόρφωσή της σε άψυχο αντικείμενο, απομακρύνοντας στιγμιαία την αφήγηση από το κεντρικό
θέμα, την ερωτική βία, και μετατοπίζοντας το βλέμμα του θεατή από την κακοποιημένη γυναίκα σε
σκηνές φυσικής ομορφιάς. Βλ. GREENE (1998, 89)· SHARROCK (2010, 225-26).
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φαντασία του εραστή (BOLLAND 2000, 312). Η Δάφνη τοποθετείται σε ρόλο παθητικό
και σταδιακά μεταμορφώνεται σε ερωτικό αντικείμενο και μετά μόνο σε αντικείμενο.
Η Δάφνη παύει να είναι γυναίκα και γίνεται μία σειρά από εικόνες, τμήμα ενός
ειδυλλιακού τοπίου, χάνοντας για πάντα τη φωνή της και τη γυναικεία φύση της.28
Διατηρεί ωστόσο την ομορφιά της, τουλάχιστον στα μάτια του Απόλλωνα (1.553
«remanet nitor unus in illa»)!
Η ερωτική καταδίωξη της νύμφης, που ξεκίνησε από ένα βλέμμα, καταλήγει με
τη Δάφνη πρώτα ως εικόνα και έπειτα ως κείμενο, ως μοτίβο διάχυτο στις οβιδιανές
Μεταμορφώσεις, καθώς η μεταμορφωμένη νύμφη εγκλωβίζεται ταυτόχρονα στον
κορμό της δάφνης και στο βιβλίο των Μεταμορφώσεων.29 Το σώμα της Δάφνης
μετατρέπεται σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και ερωτικής (από τον Απόλλωνα) και
καλλιτεχνικής (από τον Οβίδιο) σε ένα παιχνίδι του ποιητή με τα όρια του κειμενικού
και του εξω-κειμενικού κόσμου.
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H ΔΙΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΑΤΙΡΑ
Αιμιλία Σάββα
University College, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
emilia.savva@univ.ox.ac.uk

Abstract
This paper examines Persius’ double identity in the fourth satire. The satiric poet
mentions that he spent his tender age in the Socratic embrace of his teacher Cornutus,
whereas he considers Eupolis as an important model. The intertextual links of the
fourth satire with the (pseudo) Platonic Alcibiades I and the Platonic Symposium, as
well as Eupolis’ Baptai are taken to be transcripts of Persius’ Greek “identity”. They
actually function as subtexts for Persius to form the ironic undercurrents which point
at Nero’s reign. In order to serve his Roman “identity” which is identified with his
role as a satirist, Persius makes use the aforementioned Greek subtexts, i.e., his Greek
“identity”.
Λέξεις-Κλειδιά
Πέρσιος, Σάτιρα 4, Αλκιβιάδης, Νέρων, πολιτική σάτιρα

H τέταρτη σάτιρα του Περσίου μέσα από τα πολλαπλά ελληνικά της διακείμενα,
δεικνύει ότι ο Πέρσιος μεταχειρίζεται δημιουργικά την ελληνική του συγγραφική
ταυτότητα –νομιμοποιούμαστε να μιλήσουμε για ταυτότητα, γιατί ο ίδιος ο σατιρικός
ποιητής αναφέρει ότι πέρασε την τρυφερή του ηλικία στη σωκρατική αγκαλιά του
δασκάλου

του,

Κορνούτου,

ενώ

αναγνωρίζει

στον

Εύπολι

έναν

μεγάλο

κωμωδιογράφο.1 Αυτά τα πρότυπα είναι στην πραγματικότητα οι καταγραφές της
ταυτότητάς του. Μπορούμε, βέβαια, να προχωρήσουμε πέρα από την προφανή
λειτουργία της ελληνικής ταυτότητας του Περσίου: δηλαδή της μετακένωσης
στοιχείων από την ελληνική φιλοσοφία ή την κωμωδία σε ένα άλλο είδος, αυτό της
σάτιρας. Πέρα, δηλαδή, από το με ποια φωνή ή φωνές ο σατιρικός ποιητής
καταφέρνει να απηχήσει την ελληνικότητα αυτή. Το ίδιο το είδος της σάτιρας και ο
1

Pers. Sat. 1.124-5.
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σκοπός που υπηρετεί μάς επιτρέπει να δούμε πέρα από αυτή την ελληνική ταυτότητα.
Σκοπός της σάτιρας (στη μετα-λουκίλεια εποχή) είναι ο καυστικός και σχεδόν πάντα
υπόρρητος

σχολιασμός

της

πολιτικής

και

κοινωνικής

καθημερινότητας ή

2

επικαιρότητας. Κάθε λογοτεχνικό είδος δεν γράφεται αποκομμένο από τις ιστορικές
συγκυρίες που συνοδεύουν κάθε νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα του, πολύ
περισσότερο η σάτιρα που η ίδια η σκόπευσή της την τοποθετεί εντός ενός δεδομένου
ιστορικού πλαισίου. Είναι άρα δυνατόν μέσα από τον σατιρικό λόγο, να ανιχνεύονται
κάθε φορά πτυχές του κοινωνικού ή πολιτικού βίου μέσα από τεχνικές υπαινικτικής
γραφής. Στην τέταρτη σάτιρα μπορούμε να πούμε ότι ο Πέρσιος εκμεταλλεύεται τα
εργαλεία που του παρέχει η διάδραση με τα ελληνικά διακείμενα, για να υπηρετήσει
με μεγαλύτερη επιτυχία τη ρωμαϊκή (συγγραφική) του ταυτότητα ως σατιρικού
ποιητή, ώστε να καταστήσει εναργέστερους τους δυνάμει πολιτικούς υπαινιγμούς στο
νερώνειο καθεστώς.3
Ας εξετάσουμε το πρώτο ελληνικό παράλληλο της τέταρτης σάτιρας. Υπάρχει
μια αυξημένη διακειμενικότητα μεταξύ του ψευδοπλατωνικού ή κατ’ άλλους
πλατωνικού διαλόγου Αλκιβιάδης Ι και της τέταρτης σάτιρας (DESSEN 1968, 58-63·
HARVEY 1981, 106· LITTLEWOOD 2002, 56· RECKFORD 2009, 104). Η σχέση των δύο
κειμένων φαίνεται και μόνο μέσα από μια εξωτερική παρατήρηση που αφορά στο
περιεχόμενο των δύο έργων (το θέμα τους στρέφεται γύρω από το γνῶθι σαυτὸν και
την επιμέλεια εαυτού) και εμ-φαίνεται μέσα από τα επιμέρους στοιχεία στη σάτιρα
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραλληλίζονται στενά με τον πλατωνικό διάλογο.
Πρόκειται για μιαν πολυεπίπεδη διακειμενικότητα που εντοπίζεται είτε με όρους
καθαρής μίμησης (imitatio), είτε με όρους άντλησης στοιχείων από το πλατωνικό
παράλληλο, τα οποία ο Πέρσιος επεξεργάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο στη
σάτιρά του. Η παράλληλη ανάγνωση της σάτιρας και του Αλκιβιάδη Ι είναι δυνατόν
ακόμα και να φωτίσει συγκεκριμένους στίχους, για τους οποίους η μέχρι τώρα
επιστημονική συζήτηση δεν έχει καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ως προς το
νόημά τους. Η εξέταση των στοιχείων εντός της τέταρτης σάτιρας που ιχνογραφούν
αυτή τη διακειμενικότητα θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει αντικείμενο μιας
αυτοτελούς πραγμάτευσης. Στο κείμενο αυτό προτίμησα να μην ασχοληθώ εκτενώς
2

Σε αντίθεση με τις ευθείες πολιτικές βολές του Λουκιλίου. Για τη διαφορά Λουκιλίου και Περσίου
στον τρόπο του «πολιτικώς σατιρίζειν», βλ. FREUDENBURG 2005, 76.
3
Να σημειωθεί ότι ο Πέρσιος δεν επιτίθεται ανοιχτά στο νερώνειο καθεστώς και οι όποιες πολιτικές
βολές γίνονται υπόγεια. Για το ζήτημα, βλ. FITZPATRICK-NICHOLS 2013, 266· FREUDENBURG 2001,
132· PLAZA 2006, 44.
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με το ζήτημα αυτό. Αρκούμαι απλώς να υπογραμμίσω (και η παρατήρηση αυτή είναι
καίρια για την κατανόηση της διάδρασης ελληνικής και ρωμαϊκής ταυτότητας του
Περσίου) ότι η σατιρική σκιαγράφηση της περσόνας του Αλκιβιάδη από τον Πέρσιο
είναι απόλυτα συνεπής προς αυτή του πλατωνικού του προτύπου. Αυτή ήταν, νομίζω,
μια μάλλον επιβεβλημένη επιλογή: ο Πέρσιος έπρεπε να δομήσει στέρεα το προφίλ
του Αλκιβιάδη· να αξιοποιήσει, δηλαδή, στο έπακρον τη δυναμική του ελληνικού
προτύπου του. Αυτό γιατί μόνο έτσι θα κατάφερνε να προβάλει με μεγαλύτερη
ενάργεια –όσο εναργής μπορεί να είναι η σάτιρα όταν αυτή βάλλει κατά του
επίσημου καθεστώτος– σίγουρα όμως με μεγαλύτερη ένταση, τις υπόρρητες δείξεις
εντός της σάτιράς του, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο λειτουργική τη σατιρική του
ταυτότητα. Ο Πέρσιος εμφανίζοντας έναν απόλυτα πλατωνικό Αλκιβιάδη στη σάτιρά
του, υποψιάζει για το ότι κάτι κρύβεται πίσω. Σκοπός του σατιρικού ποιητή δεν θα
μπορούσε να είναι η σατιρική επαναπραγμάτευση προσώπων του 5ου αι. π.Χ. –κάτι
τέτοιο προφανώς θα αναιρούσε τον επίκαιρο ρόλο της σάτιρας. Ούτε όμως, όπως έχει
υποστηριχθεί, και η μεταφύτευση του δελφικού γνῶθι σαυτὸν (η αυτογνωσία είναι το
ζητούμενο για τον Αλκιβιάδη στον ομώνυμο διάλογο) σε ένα διαφορετικό είδος, τη
σάτιρα (LITTLEWOOD 2002, 56). Αυτό αποκλείεται, θεωρώ, για δύο λόγους: αφενός
γιατί η τέταρτη σάτιρα αγγίζει και άλλες πτυχές ή ζητήματα πέραν της ανάγκης για
αυτογνωσία και αφετέρου γιατί αν αναγνωρίζαμε αποκλειστικά μια τέτοια σκόπευση,
θα υποβαθμίζαμε τον Πέρσιο σε έναν απλό μιμητή του Πλάτωνα, ενώ η σατιρική του
ευφυΐα φαίνεται να υπερβαίνει αυτήν την απλοϊκότητα.
Η ερμηνεία της τέταρτης σάτιρας μπορεί σαφώς να λάβει επίκαιρες πολιτικές
διαστάσεις. Στην αρχή της σάτιρας, ο Σωκράτης φαντάζεται τον Αλκιβιάδη να
εμφανίζεται μπροστά στη συνέλευση των Αθηναίων.4 Όμως, παρά προσδοκίαν, ο
Αλκιβιάδης του Περσίου απευθύνεται στο συγκεντρωμένο πλήθος με την
προσφώνηση “Quirites”, δηλαδή «Ρωμαίοι» αντί για το αναμενόμενο επί
παραδείγματι “Athenienses”, «Αθηναίοι»: αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα
εσκεμμένο «ολίσθημα» του σατιρικού ποιητή. Για το λόγο αυτό, η αναγνωστική
φαντασία δεν ρέπει άδικα προς ένα πολιτικό πρόσωπο της εποχής του Περσίου, κι
αυτό δεν είναι άλλο από τον Νέρωνα. Η πιο πάνω υποψία ενισχύεται και από την ίδια
την αναφορά του Σενέκα στο De Vita Beata, ο οποίος αποκαλεί τον Νέρωνα «το δικό

4

Στον Αλκιβιάδη Ι η συζήτηση Σωκράτη-Αλκιβιάδη γίνεται επίσης εξ αφορμής της πρόθεσης του
νεαρού αριστοκράτη να εμφανιστεί στη συνέλευση ως σύμβουλος των Αθηναίων.
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του Αλκιβιάδη».5 Αν επιπλέον προσπαθήσουμε να βρούμε κατά πόσο οι κατακριτέες
στη σάτιρα (όπως και στο πλατωνικό διακείμενο) ποιότητες του προφίλ του
Αλκιβιάδη ανταποκρίνονται και στον Νέρωνα, θα διαπιστώσουμε το προφανές (και
βεβαίως ιστορικά γνωστό) ότι ήταν όμοια φιλόδοξοι, με ομοφυλοφιλικές τάσεις,
ακριβά γούστα και έδιναν υπερβολική έμφαση στην καλλιέργεια του σώματός τους.
Αν προχωρήσουμε πέρα από το πλατωνικό διακείμενο και προκειμένου να
ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Αλκιβιάδη ως Νέρωνα στην τέταρτη σάτιρα,
θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε σε συγκεκριμένες αναφορές στη σάτιρα, οι οποίες
αντιστοιχίζονται μεν προς βιογραφικές πληροφορίες του Αλκιβιάδη (γεγονός που
επιβεβαιώνει ξανά την ελληνική σφραγίδα της σάτιρας), αλλά βρίσκουν ένα
περισσότερο ενδιαφέρον παράλληλο με τη βιογραφία του Νέρωνα. Για τη φράση
«pelle decorus»,6 έχει μέχρι τώρα επισημανθεί ότι αναφέρεται στην καλλιέργεια της
ομορφιάς του σώματος.7 Η λέξη «pellis» όμως, έχει διπλή σημασία: σημαίνει το
ανθρώπινο δέρμα (οπότε η σημασία αυτή είναι συμβατή με την εμμονή του
Αλκιβιάδη με το σώμα του), αλλά σημαίνει και δέρμα ζώου. Ο Πέρσιος ίσως παίζει
εδώ και με τη δεύτερη σημασία. Βέβαια, και ο Νέρωνας λάτρευε το σώμα του, αλλά
μια βιογραφική πληροφορία που διασώζουν ο Σουητώνιος και ο Δίων Κάσσιος,
μπορεί να κάνει μια ερμηνεία βάσει της δεύτερης σημασίας να φαίνεται πιο
ελκυστική. Ο Νέρωνας συνήθιζε να φορά δέρμα ενός άγριου ζώου (εδώ να
προσέξουμε ακριβώς την επιλογή της λέξης «pellis» στην αναφορά του Σουητώνιου),
να βγαίνει από ένα κλουβί και να δαγκώνει.8 Επίσης, στον στίχο που ακολουθεί,
γίνεται λόγος για την ουρά που ο Αλκιβιάδης κουνά στο πλήθος. Αναδεικνύεται όμως
ο Αλκιβιάδης ως ένα υπεροπτικό παγώνι ή είναι μια παραπομπή και στο Νέρωνα,
αφού στην προγραμματική πρώτη σάτιρα τα γαϊδουρινά αυτιά ανήκουν σε εκείνον
(ήταν γνωστό ότι είχε μεγάλα αυτιά), άρα γιατί όχι και εδώ η αντίστοιχη γαϊδουρινή
ουρά; Πάντως, η κολακεία του πλήθους που υπονοείται εδώ είναι πιθανότατα μια
σατιρική ανάγνωση της δημαγωγικής δημοκρατίας της Αθήνας που ο Αλκιβιάδης

5

Sen. De vit. 27.5. Για μια διαφορετική (και πάλι όμως, πολιτική) ερμηνεία, βλ. FREUDENBURG 2001,
190-5.
6
Pers. Sat. 4.14.
7
Βλ. ενδεικτικά BARTSCH 2015, 112.
8
Suet. Nero 29· Dio Cass. 63.13.2. Για έναν σχολιασμό βλ. HABINEK 1990, 58, σημ. 15. Επίσης, ο
Αλκιβιάδης συνήθιζε να δαγκώνει στην πάλη· βλ. ROMILLY 1995, 37.
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επεδίωκε, αλλά ταυτόχρονα και της θεατρικής τυραννίδας του Νέρωνα (HOOLEY
2007, 107).9
Πίσω από την κατασκευή της περσόνας του Σωκράτη από τον Πέρσιο
διακρίνεται και πάλι ένα ελληνικό διακείμενο, η ανίχνευση του οποίου μπορεί να
κάνει την σάτιρα να διολισθαίνει προς μια πολιτική και πάλι ανάγνωση. Έχει
υποστηριχθεί ότι ο Σωκράτης του Περσίου εμφανίζει μικρή ομοιότητα με τον
πλατωνικό διάλογο, στον οποίο παραπέμπει, δηλαδή τον Αλκιβιάδη Ι (ANDERSON
1982, 180). Μια τέτοια παρατήρηση αποδεικνύεται εξαιρετικά εύστοχη, αφού, κατά
τη γνώμη μου, το διακείμενο στο οποίο ο Σωκράτης παραπέμπει δεν είναι ο
Αλκιβιάδης Ι, αλλά το πλατωνικό Συμπόσιο. Ο Σωκράτης της τέταρτης σάτιρας είναι
ένας ακόμα στωικός φιλόσοφος που μιλά χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεταφορές και
έχοντας την ίδια κριτική διάθεση προς τις μάζες, όπως ακριβώς και ο Πέρσιος
(ANDERSON 1982, 180). O Πέρσιος φαίνεται να δανείζει στον Σωκράτη τη σατιρική
μάσκα, γιατί εμφανίζεται έχοντας όχι απλώς την τυπική ειρωνεία, αλλά μάλλον ως
ενοχλητικά ειρωνικός και καθόλου συγκαταβατικός σε σύγκριση με τον οικείο από
τους πλατωνικούς διαλόγους Σωκράτη.
Από πού όμως, ο Πέρσιος εμπνεύστηκε αυτή την ταύτιση της φωνής του
Σωκράτη με τη δική του σατιρική φωνή; Το κλειδί βρίσκεται στο Συμπόσιο. Εκεί, ο
Αλκιβιάδης παρομοιάζει τον Σωκράτη με τα αγάλματα των Σιληνών και με τον
σάτυρο Μαρσύα. Αναφέρει μάλιστα ότι οι ομοιότητες κείνται όχι μόνο σε εξωτερικά
χαρακτηριστικά, αλλά και στο ότι ο Σωκράτης, όπως ακριβώς οι Σιληνοί και οι
σάτυροι, είναι υβριστής.10 Η ὓβρις συνδέεται με την υπεροψία, την αφηρημένα
υβριστική συμπεριφορά, αλλά και με το κυριολεκτικό ὑβρίζειν, δηλαδή την
εξαπόλυση ύβρεων. Ο χαρακτηρισμός του Σωκράτη στο πλατωνικό Συμπόσιο ως
υβριστή προφανώς περικλείει για τον Αλκιβιάδη και τις δύο αυτές διαστάσεις, όμως
έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ανταποκρίνεται και στις ποιότητες του
σατιρικού ποιητή: εμφανίζει μιας μορφής υπεροψία απέναντι στα πρόσωπα που
κατακρίνει στη σάτιρά του και μιλά με ένα καυστικό ύφος, στις παρυφές ή ακόμα
σχεδόν εκτός των ορίων του προσβλητικού. Έτσι, στον χαρακτηρισμό του Σωκράτη
9

Εξάλλου, όπως υπογραμμίζει η PLAZA (2006, 196), «σε περιπτώσεις στοχευμένου χιούμορ-σάτιρας,
βλέπουμε επανειλημμένα ότι μια αψεγάδιαστη εμφάνιση (ευγενής ή grandeur με ιστορικούς ή
κοινωνικούς όρους) αποδεικνύεται (ή αποδεικνύεται ψευδώς) ότι κρύβει στο βάθος κάτι σάπιο. Αυτή
είναι μια προσφιλής σατιρική «μηχανή», αφού είναι σύμφωνη με τον επίσημο στόχο των σατιρικών
ποιητών να κατακρίνουν την κοινωνία –είναι κάτι που πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως
παραδειγματική διαδικασία του σατιρίζειν».
10
Πλ. Συμπ. 215b. Ακόμη, 222 d-e, όπου ο Σωκράτης καλείται «σάτυρος ὑβριστής».
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από τον Αλκιβιάδη ως σατύρου υβριστή, ο Πέρσιος βρήκε τον κατάλληλο
παραλληλισμό με τον σατιρικό ποιητή,11 σύμφωνα με τη μια από τις ετυμολογίες της
λέξης σάτιρα από τους σατύρους.12 Ακόμα, αυτό που ο Αλκιβιάδης λέει με αναφορά
στον υβριστή Σωκράτη στο Συμπόσιο, ότι «αν ανοίξει κανείς τα αγάλματα των
σιληνών και των σατύρων, θα βρει ότι περιέχουν αγάλματα θεών»,13 δηλαδή ότι παρά
το υβριστικό προκάλυμμα, τα λόγια του Σωκράτη αποκαλύπτουν μια θεία
διδασκαλία, ταιριάζει και στον σατιρικό ποιητή: με προκλητικό ύφος λέγονται οι
μεγάλες αλήθειες. Ο Κορνούτος, δάσκαλος και υπομνηματιστής του

Περσίου

παραθέτει ως σχόλιο σε έναν στίχο της σάτιρας που αποτυπώνει την ανάγκη για
αυτογνωσία το εξής ανέκδοτο:14 «κάποτε ο φυσιογνωμιστής Δοπύριος, βλέποντας το
Σωκράτη του είπε ότι είναι ακόλαστος, και ο φιλόσοφος φαίνεται να απάντησε «ναι,
μπορεί να είμαι, αλλά στο χέρι μου είναι να περιορίζω αυτήν την ακολασία».15 Η
πλατωνική16 ή ανεκδοτολογική αποτύπωση ενός ακόλαστου, «σατυρικού» Σωκράτη
παρείχε τα εργαλεία στον σατιρικό ποιητή να τον καταστήσει και σατιρικό. Έτσι,
πίσω από την περσόνα του Σωκράτη μπορούμε να δούμε τον ίδιο τον Πέρσιο. Αν
δεχτούμε αυτόν τον παραλληλισμό, ίσως μπορούμε να βρούμε μεγαλύτερη σήμανση
στην άποψη μέρους της βιβλιογραφίας ότι ο στίχος της σάτιρας που μεταφράζεται ως
«δίνουμε χτυπήματα με βέλη, αλλά εκθέτουμε και τα πόδια μας στα βέλη –δηλαδή,
επιτρέπουμε το να δεχτούμε κι εμείς λάβωμα– (γιατί) αυτή είναι η συνθήκη της ζωής,
με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε»,17 αποτυπώνει το μάταιον της σατιρικής κριτικής ή
την κριτική ένδεια της σάτιρας (LITTLEWOOD 2002, 57), αν αυτή δεν έχει –
συμπληρώνω– κάποιο παιδαγωγικό έρεισμα. Εδώ μπορούμε ίσως να δούμε να

11

Ο Οράτιος στις σάτιρές του φαίνεται επίσης να φοράει τη σατι(υ)ρική μάσκα του Σωκράτη. Για το
επιχείρημα, βλ. PLAZA 2006, 208-11. Η επισήμανση ότι ο Σωκράτης της τέταρτης σάτιρας απηχεί τον
ίδιο τον Πέρσιο προέκυψε ως επέκταση της παρατήρησης του LITTLEWOOD (2002, 57) ότι «καθώς
μιλά για την σάτιρα, ο Σωκράτης βάζει την μάσκα της (σ.σ. τη σατιρική) και αποκτά τα
χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του είδους».
12
Σύμφωνα με τον γραμματικό Διομήδη. Βλ. την έκδοση του KEIL (1961, Ι, 485-86).
13
Πλ. Συμπ. 215b.
14
Pers. Sat. 4.23.
15
CLAUSEN - ZETZEL 2004, 101: «Δοπύριος autem φυσιόλογος de vultu hominum mores agnoscebat;
qui cum ad Socratem venire ait ei ‘libidinosus es’. Alcibiades risit. Illum iniuriis discipuli afficere
volverunt, quod de magistro eorum iniuriose locutus sit. Tunc ille ait ‘parcite sum libidinosus, sed
meum est ipsam libidinem vincere’.»
16
Η ομοιότητα της εξωτερικής εμφάνισης του Σωκράτη με τους σιληνούς και τους σατύρους τονίζεται
και στο χωρίο 216d: «καὶ αὖ ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ. τοῦτο οὐ σιληνῶδες;»
Αν αποδεχθούμε την στίξη της έκδοσης των BURY (1932) και ROWE (1998), τότε γίνεται από τον
Αλκιβιάδη το εξής σχόλιο: «έχει άγνοια των πάντων και δεν γνωρίζει τίποτα, όπως μαρτυρεί η
εμφάνισή του. Αυτό δεν είναι ένα γνώρισμα των σιληνών;».
17
Pers. Sat. 4.42-43.
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ιχνογραφείται η σχέση του

Περσίου με το νερώνειο καθεστώς:18 είναι σαν ο

σατιρικός ποιητής να παραδέχεται ότι ναι μεν βάλλει κατά του Νέρωνα, αλλά την ίδια
στιγμή αναγνωρίζει ότι δεν είναι άμεμπτος, και η κριτική του δεν ωφελεί, αν δεν είναι
παραγωγική παιδευτικά.
Στο τελευταίο μέρος του κειμένου μου θα επιχειρήσω να αναδείξω ένα ακόμα
ελληνικό διακείμενο, άγνωστο στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία.19 Το ελληνικό αυτό
παράλληλο όχι μόνο επιβεβαιώνει την ελληνική σφραγίδα της σάτιρας, αλλά
καταδεικνύει και τον φορέα της διαμόρφωσής της, που είναι γι’ άλλη μια φορά η
ελληνική ταυτότητα του Περσίου. Αυτό γιατί ο ίδιος συγκαταλέγει τον Έλληνα
κωμωδιογράφο ανάμεσα στα μεγάλα του πρότυπα. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία
στην τέταρτη σάτιρα που παραλληλίζονται στενά με την κωμωδία Βάπται του
Ευπόλιδος. Η εν λόγω κωμωδία ήταν ευρύτατα γνωστή ως εκείνη που έβαλλε
περισσότερο κατά του Αλκιβιάδη.20 Έτσι, είναι εξαιρετικά πιθανό ο Πέρσιος να την
είχε υπόψη του (εκμεταλλευόμενος επιπλέον τη σχέση κωμωδίας και σάτιρας), για να
σκιαγραφήσει σατιρικά με επιτυχία τον Αλκιβιάδη, πολλώ δε μάλλον όταν δήλωνε
και θιασώτης του μεγάλου αυτού κωμωδιογράφου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς
μπορούμε να αντλήσουμε τεκμηρίωση για το επιχείρημα αυτό. Οι στίχοι 48-49 της
σάτιρας («amarum / si puteal multa cautus vibice flagellas») έχουν απασχολήσει
αρκετά την έρευνα ως προς το νόημά τους,21 χωρίς η επιστημονική συζήτηση να έχει
18

Η Vita Persi περιλαμβάνει πολλές αναφορές στη σχέση του Περσίου με το νερώνειο καθεστώς.
Έναυσμα για τη μελέτη αυτής της διακειμενικότητας αποτέλεσε το σχόλιο του HOWES (1809, 11011) σε μια παλαιά σχολιασμένη έκδοση των Σατιρών του Περσίου: «ο Πέρσιος είχε υπόψη του ένα
έργο του Ευπόλιδος, χαμένο σήμερα. Είναι βέβαιο ότι ο Εύπολις σε μια κωμωδία με τίτλο Βάπται ή οι
Ιερείς της Κοτυτώς, στην οποία οι Αθηναίοι παρουσιάζονταν να χορεύουν σαν γυναίκες, έσκωπτε
συγκεκριμένα τους θηλυπρεπείς τρόπους του Αλκιβιάδη, από τον οποίο, ως συνέπεια αυτού,
δολοφονήθηκε». Ακόμα, η BATTISTELLA (2005) σε μια προσπάθεια κατανόησης του νοήματος του
στίχου του Ευπόλιδος (fr. 355: «οἴνου παρόντος ὄξος ἠράσθη πιεῖν»), επιχειρηματολογεί υπέρ της
σύνδεσης του παραπάνω στίχου με τους στίχους 29-32 της τέταρτης σάτιρας του Περσίου μέσω της
περσόνας του avarus.
20
Schol. Juv. 2.92: «Baptae autem molles; quo titulo Eupolis comoediam scripsit, ob quam ab
Alcibiade, quem praecipue praenstinxerat, necatus est»· Probus-Valla: «quo titulo Eupolis comoediam
scripsit, ob quam Alcibiades, quem praecipue praestinxerat»· Σχόλ. Aἰλ. Ἀριστ. 3.8: «[Ἀλκιβιάδης]
κωμῳδηθεὶς γὰρ παρὰ Εὐπόλιδος…»· Πλατώνιος 1.21-3 (KOSTER I.19-21): «εἰς ὅν καθῆκε τοὺς
Βάπτας»˙ Θεμίστιος 8.110: «Ἀλκιβιάδης … οὕτως ἀπεμνημόνευσεν Εὐπόλιδι τῷ κωμῳδωδιδασκάλῳ
τοὺς Βάπτας καίτοι τῆς τέχνης αὐτῷ διδούσης τοῦ σκώπτειν τὴν ἄδειαν ἐκ τῶν νόμων;». Για μια πλήρη
έκδοση των αποσπασμάτων του Ευπόλιδος (καθώς και των testimoniarum), βλ. STOREY 2011, 80-93.
Για μια συνοπτική εισαγωγή στους Βάπτας, βλ. STOREY 2011, 78-81, όπου και χρήσιμη βιβλιογραφία.
21
H έλλειψη κατανόησης του νοήματος των στίχων ώθησε εκδότες της σάτιρας, όπως τον CONINGTON
(1967) να τυπώσει: «amorum:/ si puteal cautus vibice flagellas» (δηλ. επιλέγει την γραφή «amorum»
και όχι «amarum» με αναφορά στον προηγούμενο στίχο). Το ίδιο συμβαίνει και στην έκδοση του JAHN
(1843) (επανατύπ. 1967)· παρόλα αυτά, αναιρεί την επιλογή του στην αμέσως επόμενη έκδοση (1868),
στην οποία τυπώνει amarum. Ακολουθώ τις εκδόσεις των GILDERSLEEVE 1875· SCIVOLETTO 1956·
COWHERD 1986· KISSEL 2007. Ο HOOLEY (1997, 150) αποδέχεται τη γραφή «amarum» και
μεταφράζει: «if you repeatedly make a scene in the bitter market place». Ακόμα στην έκδοση του
19
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οδηγήσει σε ένα πειστικό επιχείρημα. Οι στίχοι αναφέρονται στον Αλκιβιάδη και μια
ad verbum μετάφρασή τους θα ήταν: «αν επιδέξια χτυπάς τον μύλο των
πικρών/αλμυρών νερών, αφήνοντας μεγάλο σημάδι». Όσον αφορά στο νόημα που
μπορούμε να αποδώσουμε, ίσως ο ίδιος ο Πέρσιος είναι πιο διαφωτιστικός από ποτέ,
αφού κάνει μια καθαρή παραπομπή. Ο Αλκιβιάδης θέλοντας να δώσει μια απάντηση
στη διακωμώδησή του στους Βάπτας του Ευπόλιδος, φαίνεται να είπε στον Εύπολι:
«μπορεί να με βάπτισες στη θυμέλη (μετωνυμικά, δηλ. στο θέατρο), αλλά θα σε
αφανίσω, βαπτίζοντάς σε σε πολύ πικρά νερά».22 Ή και σε παραλλαγή: «βάπτισέ με
στο θέατρο, αλλά κι εγώ θα σε βουτήξω σε πολύ αλμυρά νερά».23 Είναι ενδιαφέρον
να δούμε ότι η λέξη «amarus» σημαίνει πικρός και αλμυρός ταυτόχρονα,24
επιβεβαιώνοντας έτσι, τις δύο εκδοχές του ανεκδότου. Ο μύλος των πολύ πικρών ή
αλμυρών νερών μπορεί λοιπόν, να παραπέμπει στην απειλή που εκτόξευσε ο
Αλκιβιάδης κατά του Ευπόλιδος, του αγαπημένου ποιητή του Περσίου· μια απειλή
που δεν είναι απίθανο να πραγμάτωσε, ρίχνοντας εκδικούμενος τον κωμωδιογράφο
στα νερά της Σικελίας, κρίνοντας από τις αρχαίες μαρτυρίες.25 Η φερόμενη
δολοφονία του Ευπόλιδος από τον Αλκιβιάδη αποτυπώνει την δολοφονία της
διανόησης από την άρχουσα τάξη. Από το νερώνειο καθεστώς εξαναγκάστηκαν σε
αυτοκτονία πολλοί διανοούμενοι, κυρίως στωϊκοί φιλόσοφοι, ανάμεσα στους οποίους
και ο στενός φίλος του Περσίου, Thrasea Paetus. Δεν θα ήταν λοιπόν απίθανο να
υποθέσουμε ότι εδώ ο σατιρικός ποιητής, παραπέμποντας στη δολοφονία του
αγαπημένου του ποιητή από το χέρι του Αλκιβιάδη, φωτογραφίζει τη δολοφονία του
αγαπημένου του φίλου από ένα εξίσου τυραννικό καθεστώς. Η τελευταία μάλιστα,
χαρακτηρίστηκε από τον Τάκιτο ως προσπάθεια του Νέρωνα να αφανίσει την
αρετή,26 την οποία προφανώς εκπροσωπούσε ο Thrasea Paetus.
Η τέταρτη σάτιρα έχει δίκαια χαρακτηριστεί ως το πιο ανοιχτά μιμητικό ποίημα
της συλλογής σατιρών του Περσίου. Αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι η σάτιρα αυτή
HARVEY (1981, 121-22), η λέξη «amarum» συνάπτεται (σωστά) με τη λέξη «puteal», αλλά λαμβάνεται
ως αντανάκλαση της οπτικής εκείνων που δανείζονται χρήματα από τους τοκογλύφους και
κατ’αντίθετον της τέχνης του Αλκιβιάδη ως τοκογλύφου. Για μια σύνοψη όλων των ερμηνειών που
έχουν δοθεί κατά καιρούς για τους στίχους 48-49, βλ. KISSEL 2007, 558-62.
22
Σχόλ. Αἰλ. Ἀρ. 3.8 (= KOSTER xxb), στο STOREY 2011, 83, fr. iv: «βάπτες μ’ ἐν θυμέλῃσιν· ἐγὼ δὲ σὲ
κύμασι πόντου/ βαπτίζων ὀλέσω νάμασι πικροτάτοις». O Αλκιβιάδης φαίνεται να παίζει με τις δύο
έννοιες του «βάπτειν» και του «βαπτίζειν», δίνοντας πιθανότατα μια ευφυή απάντηση στον Εύπολι.
23
Τζέτζ. Προλεγόμ. Ι (= KOSTER XI a I) 88-95, στο STOREY 2011, 88, fr. 87: «βάπτε με σὺ θυμέλαις,
ἐγὼ δὲ σε κατακλύσω νάμασιν ἀλμυρωτάτοις».
24
Βλ. TLL, s.l. «amarus» 1.1820.21-24· 1821.7-9, 16-7, 71-2· 1822.14-15· 1823.46-47.
25
Oι Ρωμαίοι συγγραφείς παραθέτουν επίσης την απειλή του Αλκιβιάδη εναντίον του Ευπόλιδος· βλ.
Prob. Sch. ad Juv. 2.91-2 ∙ Cic. Ad. Att. 6.1.18.
26
Tac. Ann. 16.21.1.
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αποτελεί πράγματι ένα λαμπρό πεδίο διακειμενικότητας. Ο Πέρσιος αξιοποιεί την
εντρύφησή του στην ελληνική διανόηση με έναν τρόπο δημιουργικό και μάλιστα
αποτυπώνει το αποτέλεσμα αυτής της διανοητικής προσπάθειας να μετακενώσει
στοιχεία από εντελώς διαφορετικά είδη στο είδος της σάτιρας. Είναι αναγνωστική
βέβαια, επιλογή να επιχειρήσει κανείς να δει πίσω από αυτό το στέρεο ελληνικό
υπόβαθρο, την καλά διαμορφωμένη ελληνική σφραγίδα της σάτιρας, και κάποιους
πολιτικούς υπαινιγμούς. Είναι όμως μια επιλογή που, αν μη τι άλλο, δικαιώνει τον
επίκαιρο ρόλο της σάτιρας στην εποχή του Περσίου που φτάνει ακόμα και μέχρι τις
μέρες μας. Η ρωμαϊκή του ταυτότητα ως σατιρικού ποιητή και το ίδιο το ταλέντο του
αναδεικνύονται σε κάθε περίπτωση καλύτερα μέσα από τον διάλογο με την ελληνική
του ταυτότητα. Εξάλλου, όπως σωστά ειπώθηκε, ο Νέρωνας και το νερώνειο
καθεστώς πάντα ξεγλιστρούν με ένα μοναδικό τρόπο στην ανάγνωση της τέταρτης
σάτιρας, όσο κι αν επιμείνουμε πεισματικά πως δεν υπάρχουν (FREUDENBURG 2001,
191). Αυτό είναι σίγουρα αποτέλεσμα της τόσο πετυχημένης διάδρασης ελληνικής
και (της ταυτισμένης με τη σατιρική) ρωμαϊκής ταυτότητας του Περσίου.
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ «ΆΛΟΓΑ ΜΑΥΡΑ, ΘΙΑΣΟΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ…» ΚΑΙ «ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ» ΤΟΥ Κ.Γ.
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Μάρκος Ξυδάκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
xydakismarkos@gmail.com

Résumé

L’ étude s’ ordonne autour les poèmes de Karyotakis, dans lesquels l’ artiste se
dissimule derrière le masque du clown ou de la marionnette, c’ est-à-dire il obtient
une identité carnavalesque. Le but, d’ une part, est d’ indiquer le fonctionnement de l’
identité, quant’ à l’ émersion de son poétique dialogué, et d’ autre part, d’ indiquer sa
contribution à l’ effet hybride, formel de la dernière collection entre l’ élégie et la
satire, en procédant aux interprétations sémantiques.
Λέξεις-Κλειδιά
Καρυωτάκης, κλόουν, ανδρείκελο, Μπαχτίν, διαλογικότητα, σάτιρα, ελεγεία

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης1 αποτελεί η επανάγνωση βασικών σταθμών του
Κ.Γ. Καρυωτάκη, ποιημάτων με έκδηλη καρναβαλοποιημένη ταυτότητα. Πρόκειται
για συνδυαστική προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της θεωρητικής σκευής του Μιχαήλ
Μπαχτίν και της «παρατονισμένης μουσικής» (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1988) του καλλιτέχνη,
η οποία ευελπιστεί να ανιχνεύσει σχεδόν αποκλειστικά στη μικροδομή των κειμένων
τον τρόπο αφενός ανάδυσης της διαλογικής ποιητικής και αφετέρου επίτευξης του
(συγκρουσιακού) υβριδικού ειδολογικού αποτελέσματος στα Ελεγεία και Σάτιρες
(1927).
1

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην επίκουρη καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών Πέγκυ Καρπούζου,
τόσο γιατί η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου της για τη
Θεωρία της Λογοτεχνίας, όσο και για την ενθάρρυνσή της να συμμετάσχω στο συνέδριο. Εξαιρετικά
σημαντική ήταν και η συμβολή του καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών Δημήτρη Αγγελάτου, στον οποίο
οφείλω τη γνωριμία μου με το έργο του Καρυωτάκη, αλλά και την εν πολλοίς ανανεωτική προσέγγιση
στο έργο του, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο σχετικό σεμινάριό του κατά το 8ο προπτυχιακό εξάμηνο.
Στα διδάγματά του βασίζομαι εξάλλου για την ανοικοδόμηση των δύο βασικών θέσεων της μελέτης
μου.
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Αναλυτικότερα, από τα πρώτα βιβλία του μπαχτινικού κύκλου το ενδιαφέρον
στρέφεται στη φύση του εκφωνήματος, το οποίο δε μπορεί να εκληφθεί ως ουδέτερο
σημείο ενός αφηρημένου γλωσσικού συστήματος κατά το πρότυπο του Saussure.
Αντίθετα, πρέπει να εξετάζεται βάσει της εκάστοτε εξωλεκτικής του διάστασης, να
εκλαμβάνεται ως «κοινωνικό γεγονός», καθώς «η ζωή δεν επιδρά από έξω πάνω στο
εκφώνημα: το διαπερνά και ασκεί επίδραση [...] από μέσα» (ΒΟΛΟΣΙΝΟΦ 2009, 5253). Οι παραπάνω γλωσσολογικές διαπιστώσεις επεκτείνονται μεταξύ άλλων και στον
χώρο της ιδεολογίας, υποστηρίζοντας ότι, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του
εκφωνήματος, το ιδεολογικό σημείο πρέπει να τοποθετείται μέσα σε πλαίσια
συλλογικά. στερείται παντελώς νοήματος, εάν δε διασταυρωθεί με άλλα σημεία
εκφρασμένα από άλλα άτομα. Ως εκ τούτου, η προσοχή κατευθύνεται στη θεμελιώδη
αρχή της συγκρουσιακής διαλογικότητας (ΤΖΙΟΒΑΣ 2002, 121), στη «διατομική»
διάσταση του σημείου και στη θεώρησή του αυστηρά μέσα στην «εξελικτική
διαδικασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης», γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι αποτελεί μήτρα διασταύρωσης «τόν[ων] διαφορετικών προσανατολισμών»,
λειτουργώντας ως «αρένα […] πάλης» (ΒΟΛΟΣΙΝΟΦ 1988, 64-66, 87).
Εφαρμόζοντας

αμιγώς

στο

πεδίο

της

λογοτεχνικής

παραγωγής

τις

προαναφερθείσες διαπιστώσεις, ο Μπαχτίν υποστηρίζει ότι αληθινός καλλιτέχνης
είναι εκείνος που τοποθετεί την εκάστοτε ιδεολογία του μέσα στα ενεργά και ισάξια
συμφραζόμενα άλλων ιδεολογιών διαλογικώ τω τρόπω. Την εντάσσει, δηλαδή, σε ένα
αμιγώς ετερογλωσσικό σύμπαν (HOLQUIST 2014, 125), το οποίο λειτουργεί την ίδια
στιγμή ως προϋπόθεση και για τη διαμόρφωση και για την εκδήλωσή της,
εξασφαλίζοντας στον εκφραστή της τον τίτλο του «καλλιτέχνη της ιδέας» (ΜΠΑΧΤΙΝ
2000, 133-134).
Εστιάζοντας τώρα στην περίπτωση του Καρυωτάκη, η ανάδειξή του σε
κατεξοχήν «καλλιτέχνη της ιδέας», όπου ιδέα εδώ η ποιητική του, δύναται να αρχίσει
a contrario εξετάζοντας την πρόσληψή του από σημαίνοντες κριτικούς του καιρού
του.

Κοινό

στόχο

αποτελεί

ο/η

εγωτισμός/υποκειμενικότητά

του,

καθώς

διαφοροποιείται άρδην από τον σύγχρονό του ορίζοντα προσδοκιών, ο οποίος αξιώνει
για τον συγγραφέα τον «ρόλο του προφήτη» (ΦΡΑΝΤΖΗ 1998, 131), του «Ήρωα»
(ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2015, 17), που έχει να φέρει εις πέρας τη «μεσσιανική αποστολή» του
(ΝΤΟΥΝΙΑ 2000, 61): να καθοδηγήσει τους ανθρώπους, να ανυψωθεί πάνω από όλους
και, όντας πλέον στο ανώτατο επίπεδο, να καθιερώσει πανηγυρικά τη δική του
“ιδανική” ποιητική δίχως προσχώματα και εξαρτήσεις.
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Ως προς ένα γενικότερο και συνάμα κυρίαρχο πλαίσιο αισθητικής αποτίμησης
στα χρόνια του μεσοπολέμου, αξίζει να αναφερθεί παραδειγματικά ο Γιάννης
Αποστολάκης, βασικός υποστηρικτής της ιδεαλιστικής τάσης με πρότυπο τον
Σολωμό. Η ακόλουθη φράση του συνοψίζει καίρια την περί τέχνης αντίληψή του: «η
σωστή ποίηση είναι ιδανική, […] δεν είναι ποιητής ο άνθρωπος εκείνος, που η ψυχή
του δε φωτίζεται ούτε φλογίζεται από μιαν ιδανική μορφή» (ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 1923, 78).
Με ανάλογο τρόπο και συγκεκριμενοποιώντας στην περίπτωση του Καρυωτάκη, στο
περιοδικό Ελληνικά Γράμματα-φερέφωνο του Αποστολάκη (ΝΤΟΥΝΙΑ 2000, 58), ο
Βασίλης Ρώτας ασκεί δριμεία κριτική στον ποιητή και την τελευταία συλλογή του,
δίνοντας έμφαση στον διάχυτο «εγωκεντρισμό» (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982, 152)· στην
καταστροφική

και

“δηλητηριώδη”

καλλιτεχνικά

«εγωπάθεια»,

η

οποία

χαρακτηρίζεται ως το «φριχτό αποτέλεσμα της μελαγχολίας, που την εσυνήθισε στην
αρχή, όπως συνηθίζει κανείς το τσιγάρο, και τώρα τον εκυρίεψε, του ’διωξε κάθε
άλλη ευχαρίστηση» (ΡΩΤΑΣ 1928, 183). Μάλιστα, δεν παραλείπει να σχεδιάσει το
προφίλ του ιδανικού για τον ίδιο καλλιτέχνη και να θέσει ευρύτερα πλην όμως
επιτακτικά «το ζήτημα της φύσης του ποιητικού λόγου» (ΝΤΟΥΝΙΑ 2000, 41), με
έναυσμα τα Ελεγεία και Σάτιρες που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: «Αμή
ο ποιητής; ο εμψυχωτής; ο δίκαιος κριτής; ο πλάστης των θεών; Πώς αυτός, ο
«ποιμήν», ρίχνει τ’ άρματα όταν ακούει τα ποδοβολητά των λύκων;» (ΡΩΤΑΣ 1928,
184). Αντιστοίχως και παρά τα δέκα χρόνια μεσολάβησης (1938), με αφορμή την
πρώτη κυκλοφορία των απάντων, ο Κ.Θ. Δημαράς διαπιστώνει ότι δε βρήκε «ούτε
ένα στίχο του ποτισμένον με την θεία εκείνη ουσία που εξαϋλώνει τον λόγο για να
τον κάνει ποίηση» (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1993, 220).
Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική ανασκόπηση περί κριτικής, λίγο νωρίτερα από
τον Δημαρά είχε πάρει δυναμικά θέση και ο Ανδρέας Καραντώνης επιδιώκοντας την
εσπευσμένη «μουσειοποίηση» (ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1998, 19) του ποιητή, όχι όμως με στόχο
αυτόν καθεαυτόν τον καλλιτέχνη, όπως επισημαίνει ο Νάσος Βαγενάς, αλλά τους
μιμητές του που «αντί να ακολουθήσουν το παράδειγμα της [αυθεντικής] τέχνης του
[…], αναλώνονταν στην άθλια μίμηση εξωτερικών στοιχείων της» (ΒΑΓΕΝΑΣ 2011,
217). Μπορεί, λοιπόν, να αναγνωρίζεται εδώ η καρυωτακική πρόταση, αλλά στην
κριτική των οπαδών της, οι οποίοι δεν κινούνται σε ανάλογο υψηλό καλλιτεχνικά
επίπεδο, ανιχνεύονται και πάλι οι γνώριμες σχετικές παρατηρήσεις περί ιδανικής
συγγραφικής τέχνης: «Όλες τις μορφές της κακής και της αρνητικής τέχνης θα τις
διακρίνουμε σ’ αυτά, που δεν είναι μόνο άθλια καλλιτεχνικά δημιουργήματα μα
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καταστρέφουνε κι’ όλας την ορθή αντίληψη των νέων για όλα τα πνευματικά
φαινόμενα της ζωής και της τέχνης· για τη γλώσσα, για την ποίηση, για την
αναζήτηση του αληθινού ποιητή, για το Ιδανικό της ζωής, για τα δικά μας τέλος
λογοτεχνικά ζητήματα» (ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 1935, 479).
Ο Καρυωτάκης, με την εξαίρεση του Καραντώνη, απορρίπτεται,2 γιατί
ακολουθεί διαφορετικό δρόμο· επιλέγει, σύμφωνα με τον Δημήτρη Αγγελάτο, να
«προσγειωθεί “κατακορύφως” στην έκκεντρη ετερογλωσσική πραγματικότητα της
κοινωνίας, σχηματίζοντας με αυτή την πτώση το (κοινωνικό) πρόσωπο της ποίησής
του και του ίδιου: εκρηκτικό και επιθετικό, δηλαδή βαθύτατα διαλογικό, ανθρώπινο»
(ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2015, 117-118). Με άλλα λόγια, τοποθετεί την ποιητική του όχι μέσα σε
πλαίσια ιδεαλιστικά/μονοφωνικά, αλλά δίπλα σε άλλες ιδέες και μέσα στον κοινωνικό
διάλογο, έχοντας «αφιππεύσει από τον Πήγασο» του Παρνασσισμού (ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
2012, 123-124),3 όπως αρκετοί της δεκαετίας του ’20 (ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 2009, 217).4 Με
ποιόν τρόπο όμως επιτυγχάνεται εκ των πραγμάτων η διεκδίκηση του τίτλου του
«καλλιτέχνη της ιδέας»;
Κύριο τέχνασμα διατομικής ανάδυσης και απεικόνισης της ιδέας στον
Καρυωτάκη

συνιστά

αναμφίβολα

η

αξιοποίηση

της

καρναβαλοποιημένης

ταυτότητας, η οποία σωματοποιεί την ποιητική του.5 Δείγματα παρατηρούνται ήδη
από τα Νηπενθή και ιδιαίτερα στο ποίημα «Του αδελφού μου» (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992,
91-92), όπου διαπιστώνεται ότι αρκετά πρώιμα αφενός αισθάνεται την πιεστική –
πλην απαραίτητη για τη διαμόρφωση του ίδιου– αντίληψη του άλλου και αφετέρου
αντιλαμβάνεται την εγγενή διακριτότητά του, δεδομένα που χρήζουν αντίστοιχης
καλλιτεχνικής έκφρασης.
Αναλυτικότερα, ήδη από τον πρώτο στίχο («Είσαι άντρας. Όμως ο ίδιος πάντα
μένω·») γίνεται φανερό ότι το ποίημα δομείται πάνω σε δύο αντιστικτικούς πόλους:
στον πρώτο δεσπόζει η κατακτημένη ενήλικη ταυτότητα του αδελφού,6 ενώ στον
δεύτερο αυτοπαρουσιάζεται το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο, το οποίο διαφοροποιείται
εμφατικά όχι μόνο με τη βοήθεια του αντιθετικού συνδέσμου («Όμως»), αλλά και με
την απολύτως στοχευμένη χρήση της ισχυρής παύσης της τελείας εντός του στίχου.
2

Για γόνιμη μετακριτική προσέγγιση βλ. ΛΕΝΤΑΡΗ 1997, 33-40· ΒΑΓΕΝΑΣ 2015c, 45-50· ΒΑΓΕΝΑΣ
2012, 223-260.
3
Πρβλ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1988, 43.
4
Πρβλ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2015, 79-80· ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 2015, 115.
5
Η καρναβαλική διάσταση είναι ορατή και σε πεζό λόγο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1989, 36-37· και έξω από το
χαρτί: ΜΗΤΣΟΥ 1988, 901-905.
6
Για το καίριο ζήτημα του χρόνου εδώ βλ. ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 2010, 146-147.
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Φυσικά, θα ήταν περισσότερο δόκιμο να καταλάμβανε τη θέση της τελείας
ασθενέστερο σημείο στίξης, κάτι τέτοιο όμως θα ελάττωνε κατά πολύ την αίσθηση
της ετερότητας που προκρίνει ο ποιητής.
Στη συνέχεια, ο διασκελισμός του δεύτερου στίχου οδηγεί εμφατικά στην
αποκάλυψη της ιδιαίτερης ταυτότητας στον τρίτο: «παράξενο παιδάκι γερασμένο»,
στίχος παρεμφερής με τον φιλυρικό «είχε πρωθύστερη η μορφή του σημασία» στον
δημοσιευμένο αυτοτελώς δύο χρόνια αργότερα (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 328)
«Πιερρότο» (ΦΙΛΥΡΑΣ 2013, 215-218). Αξίζει να προσεχτεί εδώ από μετρικής
πλευράς ότι ο στίχος συνιστά έναν παραδειγματικό ιαμβικό ενδεκασύλλαβο, καθώς
όχι μόνο τονίζεται αυστηρά στις ζυγές αποφεύγοντας τυχόν παρατονισμούς, αλλά
κυρίως διαθέτει έντεκα ακέραιες άνευ συνιζήσεων συλλαβές. Δεδομένου, λοιπόν, ότι
αντίστοιχες περιπτώσεις απόλυτης κανονικότητας σπανίζουν στην καρυωτακική
ποιητική, το ερμηνευτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οξύμωρη μάσκα, η οποία
έρχεται εν συνεχεία σε αντίθεση και με τους άλλους ανθρώπους, προσθέτοντας έναν
επιπλέον παράγοντα ετεροκαθορισμού στο κύριο δίπολο μεταξύ ώριμου αδελφού και
οξύμωρου ποιητικού υποκειμένου («θα σου ’λεγα πως όλοι μ’ εμισήσαν, / πως
ρεύοντας το δρόμο μου ετραβούσα, / διωγμένος κάθε μέρα απ’ τους ανθρώπους,»).
Στα Ελεγεία και Σάτιρες η καρναβαλοποιημένη ταυτότητα συγκεκριμενοποιείται
αισθητά. Στο «Άλογα μαύρα, θίασος ιπποδρομίου…» (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 123) από
την ενότητα των «Ελεγείων» εντοπίζεται σε δύο λέξεις-κλειδιά («θίασος»,
«κλόουν»), οι οποίες διακρίνονται αμφότερες από χασμωδία, εφιστώντας πάνω τους
την προσοχή. Ο καλλιτέχνης δεν αρκείται, όμως, μόνο στον επιτονισμό της, αλλά
ρίχνει όλο το βάρος στη διαλογική τοποθέτησή της εντός του συγκρουσιακού
κοινωνικού περίγυρου, από τη μία τονίζοντας το εγωτικό στοιχείο με δύο «σκληρές»,
όπως τις έχει χαρακτηρίσει ο Massimo Perri σε ανάλογες περιπτώσεις (PERRI 1990,
95), συνεχόμενες συνιζήσεις («Κ’ είμαι ένας») προ της εκδήλωσης της κλοουνίστικης
ταυτότητας («κλόουν») στο πρώτο ημιστίχιο, και από την άλλη τοποθετώντας την
τομή του δεκαπεντασύλλαβου στο πλέον επίμαχο σημείο, στο σημείο ένταξης του
οπτικού πεδίου του άλλου, το οποίο και καταλαμβάνει ολόκληρο το δεύτερο
ημιστίχιο («που οι άνθρωποι θα δούνε»).7 Εν ολίγοις, είναι γεγονός, λοιπόν, και εδώ η
δημιουργία ενός αλληλοεξαρτώμενου διπόλου: κλόουν-άνθρωποι.

7

Αναλυτικότερα για την οργάνωση του ποιήματος βλ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 2015, 451-452.
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Η διαλογική τοποθέτηση της ποιητικής ιδεολογίας εκδηλώνεται πληρέστερα στα
«Ανδρείκελα» (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 142) της ίδιας συλλογής και ενότητας. Έχοντας
σκιαγραφήσει για τους ποιητές-μαριονέτες την –σύμφωνα με συγκλίνουσες απόψεις
των μελετητών– αιώρηση «μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας» (ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 2009,
80), το «μεταίχμιο πραγματικότητας και φαντασίας» (ΚΩΣΤΙΟΥ 2012, 978), τον
κατακερματισμό και την «αποσύνθεση» του ποιητικού υποκειμένου (ΤΖΙΟΒΑΣ 2005,
183) στους τρεις πρώτους στίχους («Σα να μην ήρθαμε ποτέ σ’ αυτή τη γη, / σα να
μένουμε ακόμη στην ανυπαρξία. / Σκοτάδι γύρω δίχως μια μαρμαρυγή.»), η πρώτη
στροφή ολοκληρώνεται με τον απομονωμένο συντακτικά στίχο: «Άνθρωποι στων
άλλων μόνο τη φαντασία». Έπειτα, δηλαδή, από τρεις στίχους αρκετά ομαλούς καθώς
τηρούνται οι συμβάσεις του ιάμβου, ο τελευταίος αγγίζει τα όρια του τροχαϊκού και
τονίζεται στην πρώτη, πέμπτη και έβδομη συλλαβή· πάγια καρυωτακική τακτική,
καθώς σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση και πάλι του Peri:
«Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η τοποθέτηση τέτοιων στίχων, σπασμένων και
χωλών, μέσα σε μετρικά συμφραζόμενα που είναι ολωσδιόλου κανονικά. Πολύ
σπάνια, βρίσκουμε στην ίδια στροφή περισσότερο από έναν ανώμαλο στίχο:
συνήθως η ρήξη του ρυθμού περιορίζεται σ’ ένα μονάχα στίχο και η παράβαση
είναι ένα φαινόμενο που μπορούμε να το αντιληφθούμε και να το
απομονώσουμε αμέσως στην ανάγνωση. Με άλλα λόγια: ο ανώμαλος στίχος
είναι κυκλωμένος από τη μερική ακρίβεια των γειτονικών στίχων, από το
κανονικό σχήμα της στροφής και των ομοιοκαταληξιών».
(PERI 1990, 98)
Επομένως, η «σιδερένια τήρηση του κανόνα» (ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ 2007, 295) εμπερικλείει
όλη τη στροφή με εξαίρεση τη «σπασμωδική έκφραση» (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1996b,
197) του σχεδόν “ανάγλυφα” (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, 1996a, 172) δοσμένου τελευταίου
στίχου,

«επιμελώς»

προετοιμασμένου

λόγω

ακριβώς

της

παρελκυστικής

κανονικότητας (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1988, 66-74), να φορτιστεί νοηματικά υπερτονίζοντας
τη μορφικά δυναμική αντίληψη των άλλων. Εστιάζει, δηλαδή, το ερμηνευτικό
ενδιαφέρον «μόνο» –τονισμός στην έβδομη– στην καθοριστική αντίληψη των
«άλλων»

–τονισμός

στην

πέμπτη

συλλαβή–·

στη

διαμόρφωση

της

καρναβαλοποιημένης ταυτότητας μέσα από το πρίσμα της αλλότριας παρουσίας, η
οποία διαμορφώνει επώδυνα το ποιητικό υποκείμενο: «Άλλος δεν ξέρει ότι
βρισκόμαστε, παρά / όποιος πατάει επάνω μας καθώς διαβαίνει.».8
8

Αξίζει ως προς τη στιχουργική του Καρυωτάκη να καταγραφεί και η άποψη του Βαγενά, με αφορμή
τον έλεγχο των υποκινούμενων κρίσεων για τον ίδιο και τον Σεφέρη, η οποία προλαμβάνει τυχόν
καθολικά αφοριστικά συμπεράσματα: «Στον ίδιο σκοπό –στην κατάδειξη της συντηρητικότητας του
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Δίχως αμφιβολία, ο κοινός παρονομαστής και των τριών ποιημάτων εντοπίζεται
στην παρουσία δύο συγκρουσιακών πλην αλληλοεξαρτώμενων αξόνων: από τη μία
πλευρά ο καλλιτέχνης (κάθετος άξονας) με την εκάστοτε καρναβαλοποιημένη
ταυτότητα και από την άλλη οι “αυθεντικοί” άνθρωποι (οριζόντιος άξονας) (ΝΑΟΥΜ
2007, 169), οι διαμορφωτές και εγγυητές της ταυτότητας αυτής. Μέσα από αυτόν τον
παντελώς άνισο, συντριπτικό και «επικίνδυνο» αγώνα (ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 2006, 152)
διαλογικού ετεροπροσδιορισμού, όπου τα μεν λειτουργούν ως προϋπόθεση των δε και
αντιστρόφως, επιτυγχάνεται ιδανικά η ανάδυση της προσωπικής ποιητικής και,
φυσικά, η κατοχύρωση του απαιτητικού τίτλου του «καλλιτέχνη της ιδέας»· φυσικά,
εκτός των άλλων εντέχνως διατυπωμένη και εντός της μικροδομής των τριών
κειμένων μέσα από ποικιλία τεχνασμάτων.
Ωστόσο, η διαλογική λειτουργία της καρναβαλοποιημένης ταυτότητας δεν
εξαντλείται στη διατομική ποιητική, η οποία αποτελεί μονάχα τον έναν αναβαθμό.
Όσον αφορά τον δεύτερο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο carnivalesque στοιχείο
(BAKHTIN 1984, 10), το οποίο δρα καταλυτικά ως σωματοποίηση του σατιρικού
«διατοπικής και διαχρονικής ισχύος» τρόπου (ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2011, 108-109),9
«χαμαιλεοντικά» ενταγμένου και «διαθλασμέν[ου]», όπως παρατηρεί ο Αγγελάτος,
στο ιστορικά προσδιορισμένο είδος της ελεγείας με αποτέλεσμα την «ειδολογική
συστέγασή τους». Παράγεται, δηλαδή, ένα σύνθετο «υβριδικό αποτέλεσμα λόγω της
νέας συναρμογής και συλλειτουργίας στοιχείων διαφορετικής υφής, επικοινωνιακών
(ήθος) και κειμενικών, θεωρητικών και ιστορικών, που τελούνται στο πεδίο της
εκφοράς» (ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2003, 36), με τη σάτιρα να εκλαμβάνεται ως πρωταρχικό
(απλό) είδος λόγου, το οποίο εντάσσεται στο δευτερογενές (σύνθετο) ελεγειακό
μετασχηματίζοντάς το ανάλογα με τις τρέχουσες επικοινωνιακές στοχεύσεις
(ΜΠΑΧΤΙΝ 2014, 83-84).10

μοντερνισμού του Σεφέρη– αποβλέπει η μεταβάπτιση, επίσης, της συντηρητικής, για τα προσωδιακά
τεκταινόμενα της εποχής της, τεχνοτροπίας του Καρυωτάκη σε ανατρεπτική, η ανάδειξη του
Καρυωτάκη σε “θιασώτη της στιχουργικής ανταρσίας” ριζοσπαστικότερο από τον Σεφέρη και τον
Ελύτη, και η μετάθεσή του στις τάξεις του προοδευτικού μοντερνισμού (της πρωτοπορίας), στον ίδιο
χώρο με τους φουτουριστές, τους ντανταϊστές και τους υπερρεαλιστές» (ΒΑΓΕΝΑΣ 2015a, 24).
9
Αναλυτικά για τις έννοιες είδος και τρόπος βλ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1997, 127-156.
10
Για μία καίρια και εξαιρετικά περιεκτική επισκόπηση της ειδολογικής θεωρίας του Μπαχτίν βλ.
MORSON-ΕMERSON 1990, 271-305.
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Στα εξεταζόμενα ποιήματα, ο σατιρικός τρόπος του Καρυωτάκη –η «σατιρική
του φλέβα», όπως σημειώνει από νωρίς ο Σαββίδης–11 προωθεί την απαραίτητη
«ηθική/διορθωτική»
αντικρουόμενων

του

απόβλεψη

ελεγειακών

(ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

συμφραζόμενων

2003,

κυρίως

27-29)
μέσω

εντός

της

των

εγγενούς

(ειδολογικής) ανανεωτικής λειτουργίας του καρναβαλιού,12 καθώς «η καρναβαλική
αντίληψη για τη ζωή [δε] γνωρίζει την έννοια της τελείας, μια και είναι εχθρική προς
κάθε αμετάκλητο τέλος: κάθε τέλος εδώ αποτελεί μια νέα αρχή. Οι καρναβαλικές
εικόνες αναγεννώνται ξανά και ξανά» (ΜΠΑΧΤΙΝ 2000, 268).
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο Καρυωτάκης ήδη από το εναρκτήριο
μότο που επιλέγει για τα Ελεγεία και Σάτιρες από το De rerum natura του
Λουκρήτιου: «Et metus ille foras praeceps Acheruntis agendus funditus, humanam
qui vitam turbat ab imo» (=«και να γκρεμίσουν [οι στίχοι μου] αράθυμα του
Αχέροντα [=του θανάτου] τον τρόμο που θολώνει τέλεια του ανθρώπου τη ζωή»)
(ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 335). Το παράθεμα συμπυκνώνει την ουσία της επικούρειας
φιλοσοφίας που επιδιώκει «να χαρίσει στους ανθρώπους μια καινούρια ελευθερία
[…] να τους απελευθερώσει από τους φόβους και τις ανησυχίες τους, να τους κάνει
αυτάρκεις και ικανούς να κατακτήσουν την ψυχική γαλήνη» (ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ 2005, 2728). Προεξαγγέλλεται, δηλαδή, η υπέρβαση της μονομερούς και βαλτώδους
πεισιθάνατης οπτικής των πραγμάτων, συνεχίζοντας τρόπον τινά τα αχνά διδάγματα
από τα Νηπενθή, που εστίαζαν όμως περισσότερο στη λησμονιά του θανάτου παρά
στο εμφατικό «γκρέμισμα» της τελευταίας ποιητικής πρότασης.
Ουσιαστικό βήμα προς το άνοιγμα του ελεγειακού πεδίου και την είσοδο της
καρναβαλικής διάστασης γίνεται φυσικά με τον «μικρο-χρονότοπο μοτίβου»
(BAKHTIN 1981, 252) του κλόουν/ανδρείκελου, αναγόμενο στην Commedia dell’ Arte
και το θέατρο των Funambules.13 Σύμφωνα με τον Σταρομπίνσκι, «στο τέλος του
αιώνα, το λαϊκό θέατρο θα πεθάνει οριστικά, αλλά η θεατρική μορφή του Πιερότου,
όπως και του Αρλεκίνου, θα ’χει περάσει στα χέρια των “καλλιεργημένων”
συγγραφέων: θα έχει γίνει ένα λογοτεχνικό θέμα, συχνά διαποτισμένο από πένθιμη
ειρωνεία, ένας ποιητικός κοινός τόπος», καθώς «η πρόοδος της τέχνης,
πραγματοποιείται σε πολυάριθμους τομείς, μέσω μιας αναπερισυλλογής των μορφών
11

«Όμως η σατιρική του φλέβα τάχα δεν διαφαίνεται και σε ποιήματα που ο ίδιος τα κατέταξε
ανάμεσα στα Ελεγεία και όχι στις Σάτιρες; Π.χ. το “Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες…” ή το
“Ανδρείκελα”» (ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1989, 79).
12
Κατά τον Μπαχτίν το καρναβάλι συμβάλλει «στην άρση των ορίων ανάμεσα στα είδη, ανάμεσα στα
διάφορα κλειστά φιλοσοφικά συστήματα, ανάμεσα στα ύφη» (ΜΠΑΧΤΙΝ 2000, 217).
13
Αναλυτικά βλ. STOREY 1978 και ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 2015, 129-147.
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του προαιώνιου παρελθόντος» (ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ 1991, 26-27, 112). Από την εξύψωση
του κλόουν του Gautier, στην πτώση του γέρου σαλτιμπάγκου του Baudelaire
(ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ 1991, 36-37, 81, 89) και από τον Δον Κιχώτη στον Σαρλό,14 ο
Καρυωτάκης θα ενταχτεί στον δημιουργικό στίβο εκμετάλλευσης της παραδεδομένης
καρναβαλικής μνήμης, αξιοποιώντας το γεγονός ότι «η κλαυσιγελική αισθητική
επιτρέπει στα άτομα να βλέπουν τον εαυτό τους ως συμμετέχοντες σε μια παράσταση,
όπου το γέλιο, καθώς γίνεται όχημα για τη συνειδητοποίηση της ανθρώπινης θέσης
μέσα στον κόσμο, ανοίγει το πεδίο για μια αντιηρωική στάση, για τον εορτασμό του
πένθους και της αδυναμίας» (ΝΑΟΥΜ 2007, 80). Και είναι ακριβώς αυτός ο
εορτασμός του πένθους που πηγάζει από τη βαθιά επίγνωση της νομοτέλειας –του
καρναβαλικού κύκλου της ζωής–, και συμβάλλει καταλυτικά στη διάλυση/υπέρβαση
του «τρόμου» του θανάτου· μία αίσθηση του μπωντλαιρικού απόλυτου κωμικού,15
καλλιτεχνικά εκφρασμένη εδώ με τις μπερξονικά άκαμπτες και επαναλαμβανόμενες
(άρα αστείες) καρναβαλικές φιγούρες (BERGSON 1998, 27), η οποία μέλλει στη
συνέχεια να κλιμακωθεί και να λάβει ευρύτερες διαστάσεις μέσω του εκκωφαντικού
γέλιου.
Συγκεκριμενοποιώντας

ακόμη

περισσότερο,

το

ποιητικό

υποκείμενο

πραγματοποιεί μία αέναη αμιγώς καρναβαλοποιημένη κίνηση, παρεμφερώς δοσμένη
και ανιχνεύσιμη στη μικροδομή των δύο ποιημάτων. Για παράδειγμα, στον τελευταίο
στίχο από το «Άλογα μαύρα… θίασος ιπποδρομίου» ο κλόουν-ποιητής παρουσιάζεται
στα μάτια των θεατών «να παίζει, να συντρίβεται με την οπλή του αλόγου». Το
ασύνδετο σχήμα δεν κατευθύνει τη συλλογιστική αυστηρά και αμετάκλητα από το
σημείο Α (το παιχνίδι) στο σημείο Β (η συντριβή), από τη ζωή, δηλαδή, στον θάνατο.
Αντίθετα, μπορεί να διαβαστεί σαν μία εξακολουθητική ανανεωτική πρακτική: από
το παιχνίδι στη συντριβή και από τη συντριβή πάλι πίσω στο παιχνίδι.16
Ευθέως ανάλογη είναι η λειτουργία του ασύνδετου στο «Ανδρείκελα», με μόνη
διαφορά την αντικατάσταση του παιχνιδιού από τον χορό και της συντριβής από την
14

Ενδεικτικά βλ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 1999.
«Ο άνθρωπος που πέφτει δεν γελά καθόλου με την ίδια του την πτώση, εκτός και αν είναι
φιλόσοφος, άνθρωπος που έχει αποκτήσει, λόγω συνηθείας τη δύναμη να διχάζεται ταχύτατα και να
παρίσταται ως ανιδιοτελής θεατής στα φαινόμενα του εγώ του» και «στην περίπτωση αυτή, το γέλιο
είναι η έκφραση της ιδέας της ανωτερότητας, όχι πλέον του ανθρώπου έναντι του ανθρώπου, αλλά του
ανθρώπου έναντι της φύσης» (BAUDELAIRE 2000, 29, 37).
16
Πρβλ. την άποψη του Πολυχρονάκη που εντοπίζει μονάχα ελεγειακά στοιχεία: «Με την πτώση του
και το γέλιο που προκαλεί στους άλλους αναπαράγει τη ρομαντική ρητορική του τραγικού κλόουν: του
γελοιοποιημένου καλλιτέχνη-διασκεδαστή που αδυνατεί να γελάσει, καθώς προσφέρει θυσιαστικά τον
εαυτό του στο κοινό, προκειμένου να το διασκεδάσει και να το ψυχαγωγήσει» (ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 2015,
459).
15
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κοροϊδία («χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπαιγμό,»). Εντούτοις, η ανανεωτική οπτική
των πραγμάτων εκδηλώνεται εδώ πληρέστερα στην τελευταία στροφή, όπου
αναιρείται η κενότητα της παθητικής και «κούφιας»17 μαριονέτας, όπως έχει
διαμορφωθεί προηγουμένως:
«Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός.
Ω! κι αν δεν ήταν η βαθιά λύπη στο σώμα,
ω! κι αν δεν ήταν στην ψυχή ο πραγματικός
πόνος μας, για να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα…»
Η σημασία της “ζωτικής” αυτής αντιστροφής τονίζεται πολλαπλώς. Πρώτον, η ένεση
ζωής τοποθετείται σημαδιακά και ανατρεπτικά στην τελευταία στροφή του
ποιήματος. Δεύτερον, χρησιμοποιείται ισχυρό σημείο στίξης (θαυμαστικό) μετά το
επαναλαμβανόμενο επιφώνημα, το οποίο τονίζεται μάλιστα στην πρώτη συλλαβή του
ιαμβικού δεκατρισύλλαβου εμμένοντας στην έκπληξη. Τρίτον, ο συνεχόμενος
τονισμός –μία ακόμα, δηλαδή, «προμελετημένη παραφωνία» (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1988,
63)– και στην όγδοη και στην ένατη συλλαβή του δεύτερου στίχου («βαθιά λύπη»),
υπογραμμίζει την ύπαρξη συναισθήματος, την εμφύσηση ζωής. Τέταρτον, ο
διασκελισμός που ακολουθεί («πραγματικός / πόνος μας,») συντελεί με τη σειρά του
δυναμικά στην «επίταση της σημασίας» (ΠΟΛΙΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ 1990, 115) των
αξεδιάλυτων όρων πραγματικότητας και πόνου, ολοκληρώνοντας με τον τονισμό για
τέταρτη συνεχόμενη φορά στην πρώτη συλλαβή, την ειρωνική αντιστροφή από το
κούφιο στο έμβιο.18 Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι η χρήση των αποσιωπητικών
λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση, την ανάδειξη ιχνών ζωής μέσω της διάρκειάς
τους.
Η καταλυτική, λοιπόν, παρουσία του καρναβαλικού ανανεωτικού στοιχείου
τορπιλίζει την αναμενόμενη απαισιοδοξία που θα περίμενε κανείς από την
τοποθέτηση των ποιημάτων στην ενότητα των Ελεγείων, γεννώντας εύλογες απορίες
για την ειδολογική τους ταυτότητα, καθώς παράγονται «αμφίρροπα» ποιήματα
(ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1989, 79-80). Η δικαιολογημένη αυτή αίσθηση του μετέωρου και της
έκπληξης φαίνεται να εμπίπτει στην ευρύτερη στόχευση του καλλιτέχνη, την
17

Για μία γόνιμη συγκριτική ανάλυση Καρυωτάκη-Σεφέρη-Eliot βάσει της κούφιας μαριονέτας βλ.
ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 2002, 117-128.
18
Πρβλ. την προσέγγιση του Στεργιόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει εμφατικά το μονομερές ελεγειακό
στοιχείο: «απ’ τα πιο ολοκληρωμένα και τα πιο ακραία σε απαισιοδοξία δείγματα της ποίησης του
Καρυωτάκη, καθώς η απογοήτευση γενικεύεται, γίνεται πεποίθηση ζωής, καθολική αντίληψη “περί
του κόσμου” κι απλώνει τη σκιά της πάνω σ’ όλη την ανθρώπινη μοίρα. Διαπιστώνουμε εδώ, πως ο
ποιητής έχει φτάσει ζωντανός στον αφηρημένο χώρο της κατασκευασμένης απ’ τον ίδιο ανυπαρξίας»
(ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982, 150).
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αμφιταλάντευση μεταξύ ελεγείας και σάτιρας. Εν ολίγοις, ο συγκρουσιακός διάλογος
ανάμεσα στον σατιρικό/καρναβαλικό τρόπο και την ελεγεία, επιφέρει τον σύνθετο
ειδολογικό χρονότοπο της τελευταίας συλλογής·19 ένα «κιγκλίδωμα» (ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
1997, 172) που επιτρέπει στο σατιρικό και το ελεγειακό να έρθουν μεν σε γόνιμη
επαφή, αλλά αποτρέπει την ολοκληρωτική εξομοίωσή τους, μονομερές, δηλαδή,
κωμικό ή τραγικό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει –και γι’ αυτό ο
Καρυωτάκης, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σαχτούρης, «δεν ήταν minor
ποιητής, ήταν μεγάλος ποιητής» (ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 1988, 813)–20 η επιθυμητή ειδολογική
ανανέωση,21 ένα μικρό δείγμα απλώς της οποίας εντοπίζεται στα δύο αυτά ποιήματα.
Πώς ερμηνεύονται, όμως, οι παραπάνω διαπιστώσεις; Θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι ο κλόουν-ποιητής παρακολουθεί ως θεατής ένα καρναβαλικό
δρώμενο με τον ίδιο ως “πραγμοποιημένο” πρωταγωνιστή (BERGSON 1998, 52)· μία
παράσταση τραγική, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής δακτυλοδεικτούμενος,
καταπατημένος, κοινωνικά απόκληρος εξαιτίας της επιθετικής ετερότητας. Ωστόσο, –
και εδώ εντοπίζεται η ουσία της σύνθετης καρυωτακικής αντίληψης– η πτώση του
διαφεύγει της απόλυτης απαισιοδοξίας, καθώς είναι φανερή μία συνεχής ανανεωτική
καρναβαλικού τύπου κίνηση. Πρόκειται για τον εορτασμό της καλά χωνεμένης
νομοτέλειας, την αποδοχή του αμετάκλητου θανάτου, η οποία μετατρέπεται σε
19

Βλ. ειδικότερα: ΜΠΑΧΤΊΝ 2000, 169· ΜΠΑΧΤΊΝ 2014, 44· Αναλυτικότερα για την έννοια του
χρονότοπου: BAKHTIN 1981, 84-258.
20
Πρβλ. τις σχετικές διαπιστώσεις των Morson-Emerson: «Οι μεγάλοι συγγραφείς, ο Σαίξπηρ και ο
Ντοστογιέφσκι, έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με την παράδοση. Εμπεδώνουν εναργέστερα από τους
άλλους την πλούσια παράδοση του παρελθόντος που φέρουν τα λογοτεχνικά είδη. φαντάζονται κάθε
πιθανή αξιοποίηση που η πλούσια αυτή παράδοση μπορεί να λάβει, είτε ήδη πραγματοποιημένη είτε
ακόμα πιθανή και εγκαθιδρύουν περισσότερες προοπτικές για τις πιθανές μελλοντικές [ειδολογικές]
μεταβολές» (MORSON-EMERSON 1990, 297).
21
Για το ειδολογικό παιχνίδι βλ. τις σχετικές παρατηρήσεις των: α) Δάλλα: «Ελεγεία και Σάτιρες,
τίτλος διμελής μιας συλλογής, χαρακτηρισμός των δύο χωριστών ποιητικών ειδών της και συνεκφορά
της θέσης και της άρσης εσωτερικά δύο σκελών της. […] ενδιάμεσα το και χάνει τη συμπλεκτική του
σημασία και αυτοαναιρείται. Μοιάζει να γλιστρά προς την επίδοση και ακόμα προς την εναντίωση. Τα
δύο μέλη δηλαδή της συλλογής του δεν νοούνται παραθετικά […]. Ούτε και αντιθετικά […]. Και με
την αλληλοδιείσδυση του ελεγειακού και του σατιρικού στοιχείου σχηματίζεται ένα αμάγαλμα στο
ύφος, που αποτελεί τη γλώσσα και τη γραφή του Καρυωτάκη» (ΔΑΛΛΑΣ 1990, 87)· β) Καψάλη: «ο
τίτλος της τρίτης, ουσιαστικά επιθανάτιας, καρυωτακικής συλλογής, το Ελεγεία και Σάτιρες, δεν
περιγράφει απλώς δύο διακριτές κατηγορίες ποιημάτων, αλλά ονομάζει συνολικά την κατορθωμένη
μορφή του καρυωτακικού έργου: την ειρωνεία απολύτως συνυφασμένη με τον ελεγειακό λυρισμό»
(ΚΑΨΑΛΗΣ 2008, 159)· και γ) Αγγελάτου: «Αυτό ήταν το νόημα και η σοφία της καρυωτακικής
σύνθεσης. εδώ στην εννόηση του Άγρα για ένα (ανοικτό) ρήγμα, που τροφοδοτούσε τη μέσω
αντιθετικών ζευγών (:ψευδαίσθηση της ιδεατής ζωής-πραγματικότητα / μελαγχολία-τραγική αίσθηση
της ζωής / φαντασία-προσγείωση στη ζωή) διαδρομή του συνειδητού καλλιτέχνη από το περιεχόμενο
προς τους (ούτως ή άλλως πολύπλοκους και απαιτητικούς) μηχανισμούς της μορφής, συγκροτώντας
έτσι ένα διπλό έργο (ρομαντισμός-ρεαλισμός / ελεγεία-σάτιρα) σε σταθερή συνάφεια με τη ζωή,
βρισκόταν ο πυρήνας που θα μπορούσε να προσφέρει ικανή βοήθεια προς την κατεύθυνση μιας
επαρκούς περιγραφής και ερμηνείας της “παράδοξης” διάρκειας και επικαιρότητας του έργου του
ποιητή» (ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1996, 67).
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απόλυτη καλλιτεχνική αξία (ρομαντική ειρωνεία)22 και στάση ζωής, υπερβαίνοντας –
ενδοκειμενικά τουλάχιστον, καθώς οι «τερατώδεις δυνατότητες του κοινωνικού
μηχανισμού» επιφύλασσαν διαφορετική πορεία (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 2010, 137)– τον
ύψιστο «τρόμο», όπως ευελπιστεί με το εναρκτήριο μότο.
Τέλος, ο στόχος του διαβρωτικού σατιρικού τρόπου του Καρυωτάκη έγκειται
λιγότερο εδώ στη διόρθωση και περισσότερο στην ανάδειξη παθογενειών. Ο
καλλιτέχνης συστήνεται «ως υπερασπιστής των πνευματικών και ηθικών αξιών»
(ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1989, 75) και ελέγχει –ήδη από την (υβριδική πλέον) ενότητα των
«Ελεγείων»– τους “αυθεντικούς” και “ατσαλάκωτους” άλλους, οι οποίοι ψέγονται
υποβαθμισμένοι στην αοριστία («οι άνθρωποι», «των άλλων») ή μάλλον –αρκετά
οξύμωρα– στην κενότητα, αφού η ένεση ζωής και η αέναη κίνηση έχουν εγγενώς
διαφοροποιήσει τον υποτιθέμενο καταρρακωμένο κλόουν και πολύ περισσότερο το
κούφιο ανδρείκελο. Είναι οι άλλοι εκείνοι που φαίνεται εν τέλει να βαλτώνουν στην
ελαφρότητα της κατάστασής τους και γι’ αυτό ακριβώς επιπλέουν σε αντίθεση με το
βάρος και τη συνακόλουθη καταπάτηση της αληθινής ζωής, η οποία πηγαίνει προς τα
κάτω, ακριβώς κάτω από τα πόδια των πρόσκαιρων και μόνο κατά τα φαινόμενα
νικητών· εικόνα ευθέως ανάλογη με το «Μικρή ασυμφωνία εις Α μείζων»
(ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 172) από τις “κατεξοχήν” «Σάτιρες», όπου η πλάστιγγα ζυγίζει
τον ποιητή-«μισητό σκήνωμα, θανάτου» και «γέρνει συντριπτικά προς το μέρος της
μηδαμινότητας» (ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2015, 111), εν αντιθέσει με την παρελκυστική εξύψωση
του «κοσμικού κυρίου» (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 357). Πρόκειται αναμφίβολα για ένα
ιδιόρρυθμο και ρευστό παιχνίδι, γιατί αναρωτιέται κανείς ποιος εν τέλει (και αν)
κατρακυλά περισσότερο παριστάνοντας κοινώς τους “φελλούς να επιπλέουν”.
έλεγχος από τα κάτω23 μιας και ο καλλιτέχνης υποβαθμίζεται διαλογικά παραδομένος
προκειμένου ν’ ακολουθήσει έμπρακτα –ακόμα ένα δείγμα ενδεχομένως του σωστά
αναθεωρημένου μισανθρωπισμού του (ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1989, 83) και της καυστικότητας
που απορρέει από τον «θεσμικό» χαρακτήρα της σάτιράς του– (ΤΖΙΟΒΑΣ 2005, 191)
το παράδειγμα του «Υποθήκαι» (ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1992, 166-167):
22

Αναλυτικά βλ. ΝΑΟΥΜ 2007.
Βλ. τις παρατηρήσεις του Βαγενά ως προς την ιδιαιτερότητα της καρυωτακικής ποίησης, του
“μυστηρίου” εκείνου που ενδεχομένως προσεγγίζει –φυσικά εντελώς επιφανειακά– η παρούσα
μελέτη: «Η ποίηση του Καρυωτάκη είναι η ποίηση των συναισθημάτων μιας μεμονωμένης ανθρώπινης
περίπτωσης, που κατορθώνει να αρθεί σε ένα οντολογικό επίπεδο χωρίς τη βοήθεια της διασύνδεσής
της με μια συλλογική εμπειρία, όπως συμβαίνει με την ποίηση του Σεφέρη. Ακόμη: είναι η ποίηση
μιας εκφραστικής που κατορθώνει να δώσει μιαν αίσθηση ποιητικού εκσυγχρονισμού παραπλήσια με
τη μοντερνιστική εις πείσμα της παραδοσιακής τεχνοτροπίας της. Πώς συμβαίνουν αυτά, είναι ένα
αξιοθαύμαστο μυστήριο» (ΒΑΓΕΝΑΣ 2015b, 44).
23
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«Άσε τα γύναια και το μαστροπό
Λαό σου, Ρώμε Φιλύρα.
Σε βάραθρο πέφτοντας αγριωπό,
Κράτησε σκήπτρο και λύρα».
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ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΆΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
Παρασκευή Ακριτίδου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
parakritidou@yahoo.gr

Abstract
In the present proposal we will deal with the emergence of the multiple identities of the
novelist Aris Alexandrou through his novel The Box. By using the term “multiple
identities” we mean that the writer was renegotiating constantly his identity as it seems
throughout the writing of his novel where we see the unfolding of the imprisoned hero’s
thoughts and memories while he narrates the events of a peculiar undertaking of the left
party in which he participated as a volunteer. In this biographical document we diligently
find scattered autobiographical elements. Thus, we maintain that the piece of work in
question constitutes the hero’s and by extension the writer’s desperate effort of selfconsciousness. Finally, we conclude that everything is in favour of the novelist’s
authenticity as a free personality who managed to give his own personal mark.
Λέξεις-Κλειδιά
ατομική ταυτότητα, συλλογική ταυτότητα, αριστερό κόμμα, πολλαπλές ταυτότητες

1. Περίληψη του μυθιστορήματος Το κιβώτιο
Η ιστορία του μυθιστορήματος του Άρη Αλεξάνδρου Το κιβώτιο τοποθετείται στο
τέλος του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου και περιγράφει τα γεγονότα μιας αποστολής.
Η αποστολή ήταν να μεταφέρει μια ομάδα ανταρτών ένα κιβώτιο για να το
παραδώσει στη διοίκηση μιας ανταρτοκρατούμενης πόλης. Ο μόνος επιζών της
αποστολής είναι ο συντάκτης των αναφορών από τις οποίες συνίσταται το κείμενο, ο
οποίος και παραδίδει το κιβώτιο στις αρχές. Όταν όμως αυτό ανοίγεται,
αποκαλύπτεται άδειο και ο αντάρτης φυλακίζεται από τους άλλους συντρόφους του
ως δολιοφθορέας. Μέσα από το γράψιμο ο αφηγητής δίνει το προσωπικό του στίγμα
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και μέχρι το τέλος παλεύει να βρει την ταυτότητά του, να εξηγήσει και να καταλάβει
ο ίδιος τι τελικά συμβαίνει (ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ 1999, 21-22).

2. Η σχέση συγγραφέα και αφηγητή
Προκειμένου να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε την πορεία του συγγραφέα και της
ταυτότητάς του μέσα από το έργο του Το κιβώτιο, θα πρέπει να συσχετίσουμε τον
συγγραφέα με τον ήρωα του μυθιστορήματος. Αυτός ο αφηγητής θεωρείται από τους
μελετητές ότι δεν ταυτίζεται με τον συγγραφέα (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 285). Σύμφωνα
με τη δική μας άποψη, ο Αλεξάνδρου έχει εγκατασπείρει αυτοβιογραφικά στοιχεία σε
πολλά πρόσωπα του έργου, ένα εκ των οποίων τυγχάνει και ο αφηγητής.
Αρκετά στοιχεία έρχονται να φέρουν κοντά τα δύο αυτά πρόσωπα. Ένα πολύ
χαρακτηριστικό κοινό τους σημείο είναι η αναφορά του αφηγητή στην προσπάθειά
του να δώσει στο Πολυτεχνείο, η οποία απέτυχε, όπως ακριβώς συνέβη στην
πραγματικότητα και με τον συγγραφέα. Βέβαια, ο Αλεξάνδρου στη συνέχεια
ακολούθησε την Ανωτάτη Εμπορική ενώ ο αφηγητής τη Νομική, υπάρχει όμως η
αναφορά σε εμπορική δραστηριότητα του πατέρα του αφηγητή, ο οποίος είχε
εμπορική αντιπροσωπεία.
Όταν ήταν φοιτητής ο αφηγητής, αναφέρεται ότι συμμετείχε στα φοιτητικά
συσσίτια και ότι οργανώθηκε στο ΕΑΜ, κάτι που ισχύει και για τον συγγραφέα.
Επιπλέον, και οι δύο είχαν ένα ειδύλλιο με μια εαμίτισσα, την Κλειώ ο αφηγητής και
την Καίτη Δρόσου ο συγγραφέας. Η συμβολή του αφηγητή στην Οργάνωση ήταν να
στοιχειοθετεί κείμενα σε ένα παράνομο τυπογραφείο κατά την Κατοχή. Την ίδια
δουλειά έκανε και ο Αλεξάνδρου.
Και ο αφηγητής και ο συγγραφέας υφίστανται συλλήψεις καθώς και εξορίες.
Ένα άλλο περιστατικό που φέρνει κοντά τον ήρωα-αφηγητή και τον συγγραφέα
Αλεξάνδρου είναι η διαγραφή ενός φίλου τους από την Οργάνωση. Βέβαια, η στάση
του Αλεξάνδρου προσιδιάζει περισσότερο στην αντίδραση του τρίτου προσώπου
αυτού του λεγόμενου «προδοτικού τρίου» (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 19), του Αλέκου της
ιστορίας. Όμως και ο αφηγητής φαίνεται να έχει μετανιώσει που απομόνωσε τον φίλο
του. Επιπλέον, ο αφηγητής έχει την εντύπωση ότι και μόνο η φιλία τους αποτελούσε
κριτήριο για να πέσει στη δυσμένεια της Οργάνωσης και ο ίδιος, όπως υποπτεύεται,
πράγμα που έγινε φυσικά και για τον Αλεξάνδρου.
Ένα άλλο σημείο στο οποίο μοιάζουν τα δύο πρόσωπα είναι η ηττοπάθεια. Σε
συνέντευξή της η γυναίκα του Αλεξάνδρου παραδέχεται ότι «δεν τον είπαν χαφιέ
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αλλά ηττοπαθή» και άλλωστε ο Αλεξάνδρου ως συγγραφέας εντάσσεται στην
«ποίηση της ήττας» (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 135).
Όσον αφορά τον χαρακτήρα των δύο προσώπων, αυτός φαίνεται να συγκλίνει.
Τόσο ο αφηγητής όσο και ο ίδιος ο συγγραφέας χαρακτηρίζονται από ορθολογισμό,
μαθηματική θετικότητα, τετράγωνη λογική και ρεαλισμό (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 55).
Δεν αφήνουν το συναίσθημα να τους συνεπάρει και εργάζονται μεθοδικά και
ρασιοναλιστικά ή καρτεσιανά, όπως αναφέρει η Καίτη Δρόσου για τον άντρα της
(ΔΡΟΣΟΥ 1986). Έπειτα, είναι και ο αφηγητής κατά το πρότυπο του συγγραφέα
αποτελεσματικός, συνεπής και με σχολαστική ακρίβεια (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 88),
κάτι που καταλαβαίνουμε και από τον τρόπο που στοχεύει, γράφει και δρα όσο και
από μια δήλωσή του ότι του αρέσει να εκτελεί και να φέρνει σε πέρας τις εντολές με
μεγαλύτερο ζήλο απ’ ό,τι του έχει ζητηθεί, δίνοντας έτσι έμφαση στο καθήκον και
την υπευθυνότητα.
Μια ακόμη ιδιότητα μας κάνει να συσχετίζουμε τον αφηγητή με τον συγγραφέα
του Κιβωτίου κι αυτή είναι η αγάπη για την ανασύνθεση των παζλ. Όπως ο
Αλεξάνδρου

ανασυνέθετε

παζλ

που

απεικόνιζαν

διάσημους

πίνακες

και

αποτελούνταν από εκατοντάδες ψηφίδες (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 95-96), έτσι και ο
αφηγητής προσπαθεί να ανασυνθέσει το παζλ των γεγονότων μέσα από τις ίδιες του
τις αναμνήσεις και να δώσει μιαν όσο γίνεται πιο αντικειμενική απεικόνιση,
δημιουργώντας τελικά ένα έργο τέχνης.
Αφήσαμε τελευταίο το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, στοιχείο χάρη στο
οποίο συγγραφέας και αφηγητής φαίνεται να ταυτίζονται. Και οι δύο επιζητούν την
επικοινωνία, ο Αλεξάνδρου την ουσιαστική συζήτηση με τους ομοϊδεάτες του χωρίς
φανατισμούς και ο αφηγητής τον διάλογο με τον ανακριτή του, που είναι και ο λόγος
για τον οποίον ψεύδεται σε αρκετά σημεία, προκειμένου να τον προκαλέσει να
συναντηθούν κατά πρόσωπο. Παρ’ όλα αυτά δεν του γίνεται αυτή η χάρη και
συνεχίζει να γράφει μόνος του τη δική του εκδοχή της ιστορίας στην απομόνωση του
κελιού του, όπου τον έχουν φυλακίσει ομοϊδεάτες του, όπως ακριβώς συνέβαινε και
με τον Αλεξάνδρου, τον οποίον είχαν απομονώσει οι ομοϊδεάτες του στους τόπους
εξορίας απ’ όπου πέρασε (ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 36, 160).

3. Θεωρητικό πλαίσιο: η ταυτότητα, ο εαυτός και το «εγώ»
Η ταυτότητα, όπως ορίζεται από ξένα λεξικά, λαμβάνει δύο βασικά νοήματα: α) της
ομοιότητας αντικειμένων και β) της συνέπειας και της συνέχειας στον χρόνο, κάτι
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που αποτελεί τη βάση για την παγίωση και την κατανόηση της διακριτότητας κάποιου
πράγματος (JENKINS 2007, 27). Επομένως, κατά πρώτον, η έννοια της ταυτότητας
στηρίζεται στην ομοιότητα ενός πράγματος με άλλα ομοειδή και στη διαφορά από
άλλα, προκειμένου να αναδειχθεί η μοναδικότητα κάποιου. Κατά δεύτερον, δεν είναι
ποτέ οριστικό ή παγιωμένο ζήτημα αλλά χρειάζεται πάντα να θεμελιώνεται. Αυτό
συμβαίνει και στην αφήγηση του μυθιστορήματος Το κιβώτιο, όπου ο αφηγητήςσυγγραφέας επαναδιαπραγματεύεται συνεχώς την ταυτότητά του στην προσπάθειά
του να κατανοήσει αυτό που είναι ο ίδιος σε σχέση με τους άλλους, αφού η
συλλογική ταυτότητα, με την οποία συνδέεται και η ατομική ταυτότητα, συγκροτείται
ιδιαίτερα στα όρια της ομάδας, κατά την αλληλόδρασή μας με τους Άλλους (JENKINS
2007, 43, 52).
Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η διαδικασία στην οποία
έχει υποβληθεί ο αφηγητής του κειμένου τον οδηγεί σε «κρίσεις ταυτότητας». Αυτό
συμβαίνει, γιατί πασχίζει να αποδείξει ότι ανήκει στο Αριστερό Κόμμα και ότι είναι
πιστός στις αρχές του. Δεν τα καταφέρνει όμως και, τελικά, μάλλον οδηγείται μέσα
από την απογοήτευσή του στο αντίθετο, δηλαδή να μεταβάλει την ταυτότητά του από
αφοσιωμένο στο Κόμμα σε κάποιον μη πιθανό θιασώτη του που «ξεσκεπάζει» τις
κομματικές τακτικές του, οι οποίες κοστίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη ζωή
των συντρόφων του.
Είναι πολύ ενδιαφέρον να αντιπαραβάλουμε τον ορισμό του «εαυτού» σε ξένα
λεξικά με το πώς πραγματώνεται η έννοια αυτή στο κείμενο του Αλεξάνδρου. Έτσι ο
«εαυτός» σημαίνει α) την ομοιομορφία, β) την ατομικότητα, γ) την ενδοσκόπηση ή
τον αναστοχασμό και δ) την ανεξαρτησία και την αυτονομία (JENKINS 2007, 59). Το
θεαματικό είναι ότι ο εαυτός λαμβάνει μέσα στο κείμενο και τις τέσσερις ερμηνείες,
ξεκινώντας από την πρώτη και καταλήγοντας στην τελευταία. Δηλαδή ο αφηγητής
παρουσιάζεται αρχικά ενταγμένος στην ομοιομορφία του Κόμματος. Στη συνέχεια
αρχίζουν να αναδύονται κάποια ατομικά χαρακτηριστικά του με τον τρόπο που
αφηγείται. Όσο προχωρά η αφήγηση, διογκώνεται η ενδοσκόπηση αλλά και ο
αναστοχασμός της δράσης και των περιστατικών της επιχείρησης «κιβώτιο». Χάρη
στην κρίση του αφηγητή, η οποία ενεργοποιείται όλο και περισσότερο, και χάρη στις
νοητικές διεργασίες, χωρίς τις οποίες είναι αδιανόητος ο εαυτός (JENKINS 2007, 72),
αυτός ο αναστοχασμός έχει ως αποτέλεσμα ο αφηγητής να απομακρύνεται και να
ανεξαρτητοποιείται από το Κόμμα, το οποίο έχει σαν σκοπό, όπως καταδεικνύει το
κείμενο, να αποδυναμώσει και να καταργήσει την ατομικότητα.
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Πριν κερδίσει ό αφηγητής την ανεξαρτησία της σκέψης του, τον βλέπουμε να
παλεύει ανάμεσα σε πολλαπλούς εαυτούς. Αυτοί συνίστανται στο «εγώ», δηλαδή τον
δρώντα εαυτό και την πρωτοβουλία, και το «εμέ», δηλαδή το οργανωμένο σύνολο
στάσεων των άλλων που κάποιος προσλαμβάνει για τον εαυτό του (JENKINS 2007,
77). Μάλιστα, η άποψη κατά την οποία οι σχετικά σταθερές ταυτότητες που
χαρακτήριζαν το μεμονωμένο υποκείμενο διαλύονται και η ταυτότητα αναδεικνύει
τον ασταθή, πολύπλευρο, κυμαινόμενο και κατακερματισμένο χαρακτήρα του
«εαυτού» αποτελεί στοιχείο μεταμοντερνισμού (JENKINS 2007, 14). Έτσι, μέχρι τη
μέση του μυθιστορήματος ο αφηγητής συντάσσεται με τις επιταγές του ανακριτή και
εκείνες που του επιβάλλει η συνείδησή του ως πιστού μέλους του Κόμματος. Από
εκεί όμως και πέρα αναδύεται το «εγώ» μέσα από τις αναμνήσεις του, αφού πια, όπως
δηλώνει, δεν γράφει για να τα διαβάσει ο οποιοσδήποτε ανακριτής, που δεν κάνει
αισθητή την παρουσία του, αλλά για δική του ευχαρίστηση.
Συμπερασματικά, η διαδικασία αυτοκαθορισμού κάποιου φαίνεται απλή,
διαδοχική, γραμμική. Στην πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη, συγχρονική και
συχνά ελικοειδής (JENKINS 2007, 89). Ακριβώς ως τέτοια αναδεικνύεται ανάγλυφα η
προσπάθεια αυτοκαθορισμού του συγγραφέα-αφηγητή, καθώς αυτή συγκροτείται από
σωρεία πληροφοριών και λεπτομερειών, αναδιαρθρώνεται ανά πάσα στιγμή και
κυρίως επανέρχεται στα ίδια θέματα αναδιατάσσοντας την ύλη του, αναιρώντας,
ανασκευάζοντας, προσθέτοντας στοιχεία και επεξηγώντας γεγονότα και πληροφορίες.
Γι’ αυτόν το λόγο θα υποστηρίζαμε ότι το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου αποτελεί
ένα έργο διαπραγμάτευσης της ταυτότητας και των εαυτών του συγγραφέα μέσα από
τον κεντρικό του ήρωα, με τον οποίον τον ταυτίσαμε παραπάνω.

4. Συλλογική ταυτότητα
4.1. Κομματική ταυτότητα
Ο αφηγητής του μυθιστορήματος Το κιβώτιο είναι μέλος του Αριστερού Κόμματος.
Μάλιστα, όπως ο ίδιος αναφέρει συχνά, ανήκει στην αντιφραξιονιστική, λενινιστική
πλευρά. Αυτό τον κάνει να μη βλέπει με καλό μάτι όσους ανήκουν στην
αντικομματική, δογματική φράξια, η οποία παίρνει κάποια στιγμή τον έλεγχο. Ξέρει
όμως να κρύβεται και να προσαρμόζεται στα γούστα της εκάστοτε ηγεσίας, όπως
επιχειρεί και στην περίπτωση του ανακριτή, κάνοντας κατά τα λεγόμενά του έναν
οπορτουνιστικό ελιγμό.
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Η αποστροφή του αφηγητή προς τους δογματικούς ξεπερνά και αυτήν απέναντι
στους αντιδραστικούς, δηλαδή τους δεξιούς του κυβερνητικού στρατού, όπως και
τους ρεβιζιονιστές, δηλαδή τους προδότες του Κόμματος. Όσον αφορά τους
τελευταίους, διακατέχεται από μια εμμονή, γιατί φαίνεται να τον βασανίζει
επανειλημμένα το αν έπρεπε να εκτελεστούν οι πέντε σύντροφοι που θεωρήθηκαν
προδότες και μάλιστα από την ίδια την ομάδα της επιχείρησης «κιβώτιο», ανάμεσα
στους οποίους ανήκει και ο ήρωας-αφηγητής. Όσο προχωρά το κείμενο, ο αφηγητής
περνά από την απορία για τις εναντίον τους κατηγορίες στην ανοιχτή συμπάθειά του
προς αυτούς, καθώς θεωρήθηκαν προδότες από τους δογματικούς, με τη γνώμη των
οποίων ο αφηγητής δεν συντάσσεται.
Όσον αφορά τους αντιδραστικούς, ο αφηγητής τους κατηγορεί μόνο και μόνο
επειδή αυτή τη γραμμή έχει δώσει το Κόμμα, αφού ήταν οι αντίπαλοί του στον
ελληνικό Εμφύλιο. Όταν όμως ο αφηγητής αποκτά προσωπική επαφή με έναν
στρατιώτη, τον Λυσίμαχο, που προσχώρησε στον Δημοκρατικό Στρατό αλλά η
οικογένειά του ανήκει στους αντιδραστικούς, τα πράγματα αλλάζουν. Κι εδώ ο
αφηγητής διστάζει για το πώς πρέπει να χειριστεί το θέμα του Λυσίμαχου, ώστε να
μη χαρακτηριστεί προδότης. Το σημαντικό είναι ότι ο αφηγητής μέσα από αυτή τη
μοναδική ουσιαστική επαφή, η οποία εκφράζεται με τον μοναδικό διάλογο που
συναντάμε στο κείμενο, αναθεωρεί πιθανώς τη στάση του προς τους αντιδραστικούς,
αφού όπως εκφράζει διστακτικά κι ο Λυσίμαχος για τον θείο του, τον οποίον
εκτέλεσε το Αριστερό Κόμμα («αντιδραστικός αλλά καλός άνθρωπος»), η ανθρωπιά
είναι που μετράει. Ίσως αυτό είναι και το μάθημα που παίρνει μέχρι τέλους ο
αφηγητής.
Δείχνει έτσι πια μέχρι το τέλος ο αφηγητής ανοιχτά τη διάστασή του με το
Αριστερό Κόμμα, τους ανούσιους διαχωρισμούς εντός του Κόμματος και τις
αντιπαλότητες μεταξύ Κόμματος και εχθρικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε μέσα από
αυτή τη μετατόπιση όσον αφορά την κομματική ταυτότητα του αφηγητή να
αποδώσουμε μιαν ιδιότυπη αντιπολεμική χροιά στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου.

4.2. Εθνική ταυτότητα
Η εθνική ταυτότητα αποτελεί ένα στερεότυπο, που πολλοί το εκλαμβάνουν ως
μονοδιάστατο, αλλά τελικά είναι μια αφαίρεση, εκεί που στην πραγματικότητα
υπάρχουν πληθυντικές εθνικές ταυτότητες (ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ 2014). Θα δούμε λοιπόν
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κατά πόσον ανταποκρίνεται ο Αλεξάνδρου στα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν
την ελληνική εθνική ταυτότητα.
Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει για τον προσδιορισμό της ελληνικής εθνικής
ταυτότητας, αυτή βασίζεται κυρίως σε τέσσερις αξίες: τον πολιτισμό, την
αυθεντικότητα, την πατρίδα και τη δημοκρατία (ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ 2014). Διακρίνονται
σε πολιτικές (πατρίδα, δημοκρατία) και σε πολιτισμικές (αυθεντικότητα, πολιτισμός).
Σε αυτό το σχήμα μπορούμε να «διαβάσουμε» την εθνική, την πολιτική και την
πολιτισμική διαδρομή της ελληνικής ιστορίας, όπως εγγράφεται στην εθνική
ταυτότητα.

Παράλληλα

θα

μπορούσαμε

να

διακρίνουμε

τις

«αξίες

της

ελληνικότητας» σε δημώδεις (δημοκρατία, αυθεντικότητα) και κλασικές (πατρίδα,
πολιτισμός) (ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ 2014). Όπως θα δούμε, ο Αλεξάνδρου ισορροπεί
ανάμεσα στις δημώδεις και κλασικές αξίες της ελληνικότητας και συναιρεί τον
πολιτικό και τον πολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής εθνικής ταυτότητας.
Συγκεκριμένα, η πατρίδα προβάλλεται έντονα στο μυθιστόρημα του
Αλεξάνδρου, αφού πρώτον, αυτό αναφέρεται σε μια δύσκολη ιστορική περίοδο για
την Ελλάδα (Εμφύλιος πόλεμος) και δεύτερον, όλη η επινοημένη αποστολή
«κιβώτιο» περιστρέφεται γύρω από τη νίκη της αριστερής παράταξης για το καλό της
πατρίδας.
Η αξία της αυθεντικότητας διαχέεται σε ολόκληρο το κείμενο του Αλεξάνδρου.
Ο αφηγητής, παρά την καχυποψία που του έχει μεταδοθεί από τις κομματικές
πρακτικές, εμφανίζεται αφοπλιστικά ειλικρινής, ακόμη κι όταν παραδέχεται ότι
ψεύδεται. Συν τοις άλλοις ο Αλεξάνδρου διασπείρει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία
στους ήρωες του κειμένου του, γεγονός που καθιστά αυθεντική την ιστορία του.
Μια άλλη αξία, η οποία καθιστά ελληνικό το έργο του Αλεξάνδρου είναι η
δημοκρατία. Ο αφηγητής, όπως και ο συγγραφέας σ’ όλη του τη ζωή, επιζητούσε τον
διάλογο με τους άλλους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, προκαλεί τον σύντροφο ανακριτή
να τον καλέσει για μια ανάκριση πρόσωπο με πρόσωπο, θεωρώντας ότι έτσι θα βγει
μια άκρη, μέσα από τη συζήτηση. Η πίστη στις δημοκρατικές αξίες και στην αξία του
διαλόγου έκανε άλλωστε τον Αλεξάνδρου να απομακρυνθεί από το Κόμμα με τις
καθοδηγητικές πρακτικές του, που αναιρούσαν το ανθρώπινο πρόσωπο των οπαδών
του, όπως προκύπτει και μέσα από το έργο.
Τελευταία έρχεται η αξία του πολιτισμού. Ο αφηγητής-συγγραφέας φαίνεται ότι
έχει γαλουχηθεί με τον αρχαιοπρεπή πολιτισμό, για τον οποίον επιφυλάσσει την
εξέχουσα θέση στο τέλος του κειμένου του. Αναφερόμαστε στον μύθο του Οιδίποδα
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που πήρε χρησμό από τον Απόλλωνα για το αν θα σκοτώσει τον πατέρα του. Ο
συγγραφέας συνομιλεί δημιουργικά με τον παραπάνω μύθο, χρησιμοποιώντας τον
συμβολικά και μεταφέροντάς τον στα δικά του δεδομένα. Τελικά, προτείνει μια δική
του εκδοχή για το τέλος του μύθου, γεγονός που τον καθιστά και πάλι αυθεντικό στη
γραφή του. Έτσι, όπως αναφέρει η Καίτη Δρόσου σε συνέντευξή της για τον Άρη
Αλεξάνδρου, ακόμα κι όταν ο ίδιος νιώθει προδομένος από την Ελλάδα, την εξουσία,
τις κυβερνήσεις και τα καθεστώτα, παραμένει Έλληνας (ΔΡΟΣΟΥ 1986), πιστός
δηλαδή στις τέσσερις αξίες που αναλύθηκαν παραπάνω.

5. Ατομική ταυτότητα
5.1 Η προσωπικότητα του ήρωα
Ο λόγος του ήρωα –και κατ’ επέκταση του συγγραφέα– επαναδιαπραγματεύεται
συνεχώς τη σχέση του με τον εαυτό του και με το πώς τον βλέπουμε εμείς και μαζί με
το κείμενο αλλάζει και ο ίδιος ή μας παρουσιάζει πλευρές του χαρακτήρα του που
κρατούσε κρυμμένες. Έτσι, ενώ αρχικά προσπαθεί να φανεί αδιάψευστος όσον αφορά
τα στοιχεία που αναφέρει παραδέχεται σταδιακά ότι ψεύδεται σε διάφορες πτυχές της
ιστορίας του (τη συμμετοχή του Λυσίμαχου στην ομάδα, το πού βρίσκεται το
«επισκεπτήριό» του). Από ψεύτης λοιπόν αναδεικνύεται την ίδια στιγμή που
ομολογεί ότι ψεύδεται σε ειλικρινή.
Επιπλέον, ο αφηγητής μάς δίνει την αίσθηση από την αρχή της αναφοράς του
ότι θα είναι αντικειμενικός στην εξιστόρηση των γεγονότων, δίνοντας έμφαση (με
μαθηματική ακρίβεια) στα σημεία και στους κώδικες (για παράδειγμα στον κώδικα
που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων με το Γενικό Αρχηγείο), κάτι που
συνάδει με τα διδάγματα του δομισμού (ΛΥΔΑΚΗ 2005, 135). Ξεφεύγει όμως από
αυτό το πλαίσιο, όταν αρχίζει να ανασύρει προσωπικές του αναμνήσεις, δίνοντας έτσι
στην αφήγηση έναν πιο υποκειμενικό τόνο και ύφος.
Με βάση το παραπάνω συνάγεται και μια άλλη μετατόπιση. Ο ήρωας είναι
μέλος μιας «ομάδας αυτοκτονίας». Η πορεία του περιστρέφεται γύρω από θανάτους.
Προβάλλοντας όμως ο ήρωας τα δικά του βιώματα και ψήγματα της ζωής του πριν
λάβει μέρος στην αποστολή αυτήν, κερδίζει το «ζωντάνεμά» του, αναδεικνύεται
δηλαδή σε «πρόσωπο», αν και διατηρείται η ανωνυμία του (ΠΡΟΓΚΙΔΗΣ 2003, 852).
Το τελευταίο ίσως δείχνει την καθολικότητα της «πορείας» αυτής προς την
αυτογνωσία.
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Μια ακόμη πορεία βλέπουμε να διανύει ο αφηγητής του Κιβωτίου: αυτήν από
τον επιλοχία που υπακούει στην στρατιωτική ιεραρχία σε ένα άτομο πιο ανθρώπινο.
Δηλαδή από εκεί που μιλούσε και εκτιμούσε τους συντρόφους του με βάση το πόσες
φορές είχαν παρασημοφορηθεί, καταλήγει να συμπαθεί περισσότερο, να συνομιλεί με
και να συμπονά ένα «περιθωριακό», αρχικά, πρόσωπο, του οποίου μάλιστα έχει
αποκρύψει την παρουσία για πολύ καιρό κατά την αναφορά του, τον Λυσίμαχο.
Αυτός ο νέος δεν είναι επ’ ουδενί παρασημοφορηθείς και μάλιστα δεν ήταν καν
έμπιστος ή «σύντροφος», αφού είχε προσχωρήσει πρόσφατα στον Δημοκρατικό
Στρατό, ενώ μέλη της οικογένειάς του ανήκαν στην αντιδραστική (δεξιά) παράταξη,
δηλαδή ήταν εχθροί του Κόμματος.
Και εδώ έρχεται να αναδειχθεί άλλη μια μεταβολή που γίνεται στη συνείδηση
του αφηγητή, το πέρασμα από τη φλυαρία «που πιθανώς και να παραπλανά, να
δημιουργεί θορύβους για να αποπροσανατολίσει […] και να κρύψει ή να
καθυστερήσει την αποκάλυψη των φαινομένων» (ΛΥΔΑΚΗ 2005, 143) στην απόλυτη
και αυθεντικότερη σιωπή.
Κάτι άλλο φαίνεται επίσης από την απότομη σιωπή με την οποία «κλείνει» την
εξιστόρησή του ο αφηγητής. Ενώ σε όλη τη διάρκεια των αναφορών, ιδίως των
πρώτων, παρατηρούμε τη μαθηματική λογική του αφηγητή-συγγραφέα, στο τέλος
καταλαβαίνουμε ότι κατακλύζεται από έντονα συναισθήματα, κάτι που φαίνεται κι
από τον σχοινοτενή λόγο του, ο οποίος καταλήγει στη σιωπή, αφού η έντονη
συγκίνηση παραλύει τη γλώσσα (ΛΥΔΑΚΗ 2005, 143). Ο αφηγητής έχει απογοητευτεί
από τη μέχρι τώρα πορεία, από την εφαρμογή της ιδεολογίας του Αριστερού
Κόμματος και τα όσα κατάλαβε για τη ζωή του ως τα τώρα και για το πώς το Κόμμα
«χρησιμοποίησε» αυτόν και τους συντρόφους του ως εργαλεία του (ΛΑΖΑΡΗΣ 1991,
303).
Έτσι, βλέπουμε στο τέλος του έργου τη μετάπτωση του αφηγητή από τυπικό
όργανο της εξουσίας του Κόμματος σε σκεπτόμενο άνθρωπο που κρίνει και επιλέγει,
όπως φαίνεται μέσα από τη διαπραγμάτευση του μύθου του Οιδίποδα με τον
Απόλλωνα. Εδώ αμφιταλαντεύεται ο αφηγητής ανάμεσα στην υπαγωγή στη μοίρα και
στην ευθύνη που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή του. Τελικά, ο αφηγητής έχει μεταβεί
από μια ζωή-φυλακή, κατά την οποία υπάκουε τυφλά σε άνωθεν εντολές, σε μία
πραγματική ελευθερία, άσχετα που αυτή πραγματώνεται μέσα στο κελί μιας φυλακής,
καθώς η ελευθερία είναι μια κατάσταση του πνεύματος, του νου.
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5.2. Γλωσσική ταυτότητα
Οι γλωσσικές επιλογές που κάνουμε μας ορίζουν, μας κάνουν να ανήκουμε σε μια
ομάδα ή να απέχουμε απ’ αυτήν, κατασκευάζουν και συγκροτούν τις ταυτότητές μας,
όπως υποστηρίζεται από το γλωσσολογικό μεταδομιστικό ρεύμα (ΑΡΧΑΚΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 13, 46). Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ποικιλίες μιας
γλώσσας, όπως στην περίπτωση της ελληνικής με τη δημοτική και την καθαρεύουσα.
Ο Άρης Αλεξάνδρου γράφει το μυθιστόρημά του σε μια εποχή (1966-1972) κατά την
οποία η δημοτική δεν έχει επίσημα καθιερωθεί στο σχολείο και στις επίσημες
περιστάσεις επικοινωνίας (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ 2004, 107-108). Το γεγονός ότι η
γλώσσα του έργου του είναι η δημοτική δείχνει τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του
λόγου του και μια ρήξη με το πολιτικό καθεστώς της Ελλάδας. Θα ήταν όμως πολύ
επιφανειακό να μείνουμε σ’ αυτήν τη διαπίστωση, καθώς ο συγγραφέας κάνει πολύ
περισσότερα με το γλωσσικό του όργανο.
Αρχικά, λοιπόν, ο συγγραφέας με την προτίμηση που δείχνει στη δημοτική
εντάσσει με μια πρώτη ματιά τον εαυτό του στην Αριστερά, αφού η δημοτική τον
καιρό που γράφει ο Αλεξάνδρου αποτελεί έμβλημα της κεντροαριστερής ιδεολογικής
τοποθέτησης (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ 2004, 108). Μάλιστα, βάζει τον αφηγητή του να
ακολουθεί κατά πόδας τους πολιτικούς-ηθικοκοινωνικούς χαρακτηρισμούς της
αριστερής ορολογίας (αντιδραστικά καθάρματα, αντιδραστικός, ρεβιζιονιστής),
αναδεικνύοντας έτσι την πολιτική λειτουργία της γλώσσας (ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2001, 161162· ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 28).
Αν μελετήσουμε όμως πιο διεξοδικά τη γλώσσα του έργου, παρατηρούμε ότι
αυτή είναι ένα μείγμα στοιχείων της δημοτικής και της καθαρεύουσας, αφού δεν
λείπουν οι λόγιοι τύποι (ετράπη εις φυγήν, διαλυθείσης, δι’ ανατάσεως της χειρός),
τους οποίους η γλώσσα της Αριστεράς εξοβελίζει (ΚΑΛΙΟΡΗΣ 1991, 29). Η πρόσμειξη
αυτή μας οδηγεί να κατατάξουμε τον συγγραφέα όχι σε προοδευτικούς ή
συντηρητικούς στο θέμα της γλώσσας αλλά γενικά στους μορφωμένους Έλληνες,
αφού κατέχει και τις δύο ποικιλίες της ελληνικής και τις χρησιμοποιεί κατά
περίσταση (MACKRIDGE 2004, 54). Ίσως αυτή και μόνο να είναι η ταυτότητα που
διεκδικεί ο Αλεξάνδρου, δηλαδή αυτή ενός μορφωμένου / λόγιου Έλληνα.
Από μια άλλη άποψη, ίσως ο συγγραφέας θέλει μέσω της τήρησης ίσων
αποστάσεων στο θέμα της διαμάχης δημοτικής και καθαρεύουσας να υποστηρίξει μια
γλωσσική και πολιτική ουδετερότητα, να δείξει ότι δεν ανήκει πουθενά, ότι οι
επιλογές του –γλωσσικές και άλλες– δεν υπαγορεύονται από αυθεντίες. Αντίθετα,
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αναδεικνύει ένα ιδιότυπο προσωπικό ύφος στο μεταίχμιο της χρήσης των δύο
ποικιλιών, αρνούμενος τη γλωσσική ομοιομορφία, δεδομένου ότι η πολυτυπία της
Νέας Ελληνικής παρέχει πλούσια περιθώρια για υφολογικές ποικιλίες (MACKRIDGE
2004, 464).
Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη δυνατότητα ο
Αλεξάνδρου να χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα ως στοιχείο ύφους κάποιων
προσώπων της εξουσίας, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως σάτιρα ή παρωδία
(ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ 2000, 289), ακριβώς επειδή η εξουσία τους δεν γίνεται απ’ αυτόν
αποδεκτή. Τέτοιες περιπτώσεις άνετα θα μπορούσαν να βρεθούν στο μυθιστόρημα Το
κιβώτιο, κυρίως απέναντι στους κυβερνητικούς, δηλαδή τη Δεξιά ελληνική παράταξη.
Έτσι, δικαιολογημένα ο συγγραφέας διεκδικεί μια θέση στη χορεία των συγγραφέων
της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς της ελληνικής πεζογραφίας. Μάλιστα, δεν είναι
απίθανο ο συγγραφέας να ειρωνεύεται τον ίδιο τον ήρωα-αφηγητη όσο αυτός
παραμένει προσκολλημένος στη γλώσσα και τις επιταγές της αριστερής εξουσίας.
Η παραπάνω παρατήρηση συμπίπτει με μια άλλη παρατήρηση, ότι δηλαδή ο
Αλεξάνδρου κάνει ό,τι μπορεί για να απομακρυνθεί από την ξύλινη γλώσσα του
αριστεροκομματικού ιδιώματος. Ο συγγραφέας απορρίπτει και δεν ενστερνίζεται τις
ιδιότητες αυτής της ποικιλίας, όπως είναι η γραμματική ομοιομορφία, οι
ονοματοποιήσεις, οι αλυσίδες αλληλεξαρτώμενων γενικών, η παράλειψη της
έναρθρης εκφοράς, η επιρρηματική κατάληξη σε –α (ΚΑΛΙΟΡΗΣ 1991, 25, 351·
ΑΡΧΑΚΗΣ

-

ΚΟΝΔΥΛΗ

2004, 108) και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις τις

αντιστρέφει. Για παράδειγμα, ενώ η ξύλινη γλώσσα επιτάσσει τη συντακτική δομή
της καθαρεύουσας σε συνδυασμό με δημοτικούς λεξιλογικούς τύπους (ΚΑΛΙΟΡΗΣ
1991, 29, 30, 113), ο Αλεξάνδρου υιοθετεί τη συντακτική δομή της δημοτικής
χρησιμοποιώντας λόγιους τύπους, με πολύ χαρακτηριστική την περίπτωση της
γενικής ενικού των τριτόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών (πόλεως, φρουρήσεως,
κτίσεως). Δείχνει, έτσι, να αντιστέκεται στην ομογενοποίηση που προσπαθεί να του
επιβληθεί από την Αριστερά (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 29, 31).
Ένα άλλο σημείο οφείλει να σχολιαστεί. Ο Αλεξάνδρου υιοθετεί τη σχοινοτενή
έκφραση, κάτι που αποτελεί συστατικό της ξύλινης γλώσσας (ΚΑΛΙΟΡΗΣ 1991, 40).
Είναι η μόνη φορά, κατά την οποία ο συγγραφέας παίζει μέσω του αφηγητή το
παιχνίδι του Κόμματος, ακριβώς όμως για να καταδείξει την ανεπάρκειά του, τον
παραλογισμό και το γλωσσικό ή οποίο άλλο αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί όποιον
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ακολουθεί τυφλά τις επιταγές του. Με τον τρόπο αυτόν πιθανόν να προσπαθεί να
ψέξει το Αριστερό Κόμμα για τις γλωσσικές –και όχι μόνο– πρακτικές του.
Την ανατρεπτική του διάθεση απέναντι στην ίδια τη γλώσσα δείχνει ο
συγγραφέας μέσα από την επινόηση δικών του λέξεων κατά την προσπάθεια
ερμηνείας του «επισκεπτηρίου» του (βωτικόνι, κερκίλια, τραλαλάξ). Φανερώνει μέσα
από τη δημιουργία αυτών των ανύπαρκτων αλλά υποθετικά αποδεκτών στη
νεοελληνική γλώσσα σχηματισμών την καχυποψία του απέναντι στις συμβάσεις της
γλώσσας και σε ό,τι αυτές υπηρετούν και την τάση του να τις υπερβεί μέσα από τη
δημιουργική του φαντασία.
Τελικά, ο συγγραφέας μέσω του αφηγητή προκρίνει μιαν εμπλουτισμένη
ιδιόλεκτο τόσο με λόγια όσο και με και δημοτικά στοιχεία, γεφυρώνοντας το
γλωσσικό χάσμα και δίνοντας προτεραιότητα όχι στις κάθε είδους εξουσίες αλλά σ’
ένα προσωπικό ιδίωμα και στον λαό, αφού η βάση της έκφρασής του είναι η απλή
δημοτική.

5.3. Λογοτεχνική ταυτότητα
Αρκετά πράγματα έχουμε να πούμε για τη λογοτεχνική ταυτότητα του Άρη
Αλεξάνδρου, καθώς κι εδώ βλέπουμε μια μετάβαση κατά την πορεία του λόγου του
έργου του. Με μια πρώτη ματιά θα αναρωτιόμασταν αν αυτό που γράφει ο
Αλεξάνδρου είναι λογοτεχνία, αφού το ύφος του έντεχνου λόγου, και συγκεκριμένα
της μυθιστορηματικής πεζογραφίας, συνίσταται παραδοσιακά σε σύντομες προτάσεις,
γεμάτες με κοινόλεκτες και ιδιωματικές εκφράσεις, και με πολύ πυκνή παρεμβολή
στοιχείων από μια παροιμιακή και μεταφορική γλώσσα ενώ το ύφος του Αλεξάνδρου
με την κυριολεκτική, πεζολογική, άχρωμη και συντακτικά περίπλοκη γραφή του
προσιδιάζει στον δημοσιογραφικό λόγο και στα άλλα εξωλογοτεχνικά κείμενα
(MACKRIDGE 2004, 472).
Αρχικά, λοιπόν, η έναρξη του μυθιστορήματος μας προδιαθέτει για μία
ρεαλιστική αφήγηση, που υπακούει στα διδάγματα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού
αντανακλώντας την καθημερινή πραγματικότητα (ABRAMS 2006, 439). Μάλιστα,
όπως συμβαίνει στα ρεαλιστικά μυθιστορήματα, περιγράφονται σχολαστικότατα από
τον αφηγητή λεπτομέρειες της ζωής και του περίγυρού του (ABRAMS 2006, 414-415).
Η παραπάνω αναπαραστατική λειτουργία της γραφής όμως στην πορεία
επενδύεται με μια έλλειψη καθοδήγησης του αναγνώστη προς έναν καθορισμένο
σκοπό, δηλαδή να μεταδώσει ένα μήνυμα και να απηχεί μία ιδεολογία (ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
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1978, 30). Συγκεκριμένα, ο αναγνώστης είναι εκείνος που αναλαμβάνει να εντοπίσει
τον πλουραλισμό-«πληθυντικό» του κειμένου και τις πολλαπλές νοηματοδοτήσεις
ενός αλληγορικού κειμένου (BEATON 1996, 355) και να μη σταθεί σε μία και
μοναδική ερμηνεία του (ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 1978, 31· ΜΟΥΛΛΑΣ 1992, 233). Έτσι, επέρχεται
η ρήξη του παραδοσιακού τρόπου γραφής με ένα μοντέρνο-νεοτερικό στυλ (ΠΟΛΙΤΗΣ
2003, 362).
Αυτό συμβαίνει ακόμη, καθώς, ενώ το μυθιστόρημα ξεκινά ως άκαμπτη γραπτή
κατάθεση ενός ανώνυμου μαχητή του ΕΛΑΣ, στη συνέχεια βλέπουμε ότι στρέφεται
προς τον έσω άνθρωπο, τις πνευματικές και ψυχικές του διεργασίες. Παρατηρείται
δηλαδή στο Κιβώτιο να δίνεται σημασία στην εσωτερική πορεία του ανθρώπου και
στην υποκειμενική πρόσληψη της εξωτερικής πραγματικότητας, με αποτέλεσμα την
αδιαφορία για την αφήγηση γεγονότων με χρονολογική σειρά και την ενίσχυση της
συνειρμικής και μνημονικής αφήγησης (ΚΑΛΛΙΝΗΣ 2001, 28).
Ο μοντερνισμός του Αλεξάνδρου παρατηρείται, επομένως, όχι μόνο στο
περιεχόμενο, αλλά και στη μορφή του μυθιστορήματός του Το κιβώτιο. Το έργο,
συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται από την αφηγηματική τεχνική της ροής συνείδησης,
αφού ειδικά από τη μέση του έργου και μετά συναντούμε μεγάλα χωρία
ενδοσκόπησης, όπου ο αφηγητής καταγράφει λεπτομερώς τι περνά από τη σκέψη του,
και οι αισθητηριακές του αντιλήψεις συμφύρονται με συνειδητές και ημισυνειδητές
σκέψεις, αναμνήσεις, προσδοκίες, συναισθήματα και τυχαίους συνειρμούς (ABRAMS
2006, 425).
Αυτή η ενασχόληση με την υποκειμενικότητα του αλλοτριωμένου ατόμου στον
κατακερματισμένο κόσμο μας είναι χαρακτηριστικό των μοντερνιστών πειραματικών
συγγραφέων και γίνεται σημείο δριμείας κριτικής από τους μαρξιστές κριτικούς
(ABRAMS 2006, 223). Ο Αλεξάνδρου δε όχι μόνο τολμά να ασχολείται με το
αλλοτριωμένο άτομο και την οπτική της πραγματικότητας που αυτό προσφέρει αλλά
μέχρι το τέλος κατηγορεί άμεσα γι’ αυτή την αλλοτρίωση το ίδιο το Κόμμα και την
ιδεολογία στην οποία το έχουν παγιδέψει με το να του ρίχνει την ευθύνη για την
εξόντωση πολλών ανθρώπων.
Στο έργο του Αλεξάνδρου όμως βρίσκουμε και στοιχεία μεταμοντέρνα. Για
παράδειγμα, ενώ ο αφηγητής, αρχικά, δείχνει να βασίζεται στον Λόγο ως ορθή
σκέψη-λογική αλλά και γλωσσική διατύπωση, μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος
συνειδητοποιεί την αδυναμία του Λόγου να αξιοποιηθεί για να υποστηρίξει τον εαυτό
του, αφού μπορεί κανείς να εφεύρει πάμπολλες εκδοχές της αλήθειας, ώστε να τον
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κατηγορήσει ή και όχι, καθώς και εκδοχές της δικής του ταυτότητάς ως έμπιστου ή
προδότη, όπως θα μπορούσε να υποδεικνύει το «επισκεπτήριό» του, όπως θα δούμε
και στη συνέχεια. Αυτή η απομάκρυνση από τον φορμαλισμό του Λόγου και τον
ορθολογισμό του μοντερνισμού χαρακτηρίζει τη μεταμοντέρνα κατάσταση (LYOTARD
1993, 19).
Ένα άλλο στοιχείο μεταμοντερνισμού είναι η εμμονή του αφηγητή στις
λεπτομέρειες. Αυτή η τακτική του αφηγητή παρεισάγει ένα στοιχείο παρωδίαςειρωνείας (ΠΑΡΙΣΗΣ 2007, 1402), αφού η παράθεση τόσο πολλών φαινομενικά
ανούσιων λεπτομερειών, από τις οποίες προσπαθεί να «πιαστεί» ο αφηγητής για να
αποδείξει την αθωότητά του, αντίκειται στη δομή της γραπτής αναφοράς προς έναν
ανακριτή, όπου κάποιος πρέπει να καταγράψει μόνον ό,τι σχετικό γνωρίζει με την
υπόθεση.
Παράλληλα με τη σωρεία λεπτομερειών, απ’ όπου ο αναγνώστης δεν ξέρει τι να
αναγνωρίσει και να επιλέξει ως ουσιώδες και τι ως επουσιώδες, ο αφηγητής συγχύζει
και αναστατώνει τον αναγνώστη και με τις αντιφάσεις και τις ανακολουθίες του. Ο
αφηγητής αναιρεί στη ροή του λόγου του πολλά από αυτά που έχει αρχικά αναφέρει,
αφαιρώντας έτσι το έδαφος κάτω από τα πόδια όποιου θέλει να τον παρακολουθήσει
(ΤΖΙΟΒΑΣ 1987, 297). Με τον τρόπο αυτό παίζει με τη γλώσσα και σύμφωνα με τα
διδάγματα των μεταδομιστών επιχειρεί να ανατρέψει τα θεμέλιά της για να καταδείξει
ότι αν την υποβάλουμε σε αυστηρό έλεγχο, η φαινομενική ύπαρξη νοήματος
διασκορπίζεται σε ένα παιχνίδι αντικρουόμενων απροσδιοριστιών, ή για να
καταδείξει ότι κάθε μορφή πολιτισμικού λόγου εκφράζει την ιδεολογία ή τις σχέσεις
και τις κατασκευές της εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία (ABRAMS 2006, 275). Ίσως
η αποστροφή για την επιβολή εξουσίας από το Κόμμα κάνει τον αφηγητή να
σταματήσει τελικά να γράφει, δηλαδή να αρνείται την ίδια τη γλώσσα ως μέσον
εξουσίας επάνω του.
Τελικά, ο συγγραφέας-αφηγητής αναγνωρίζει την α-νοησία του κειμένου του.
Αυτή η μηδενιστική τάση τον φέρνει κοντά πάλι με το μεταμοντέρνο, στόχος του
οποίου είναι να καταλύσει τα θεμέλια των παραδεδεγμένων τρόπων σκέψης και
εμπειρίας, ώστε να αποκαλυφθεί η α-νοησία της ύπαρξης και η υποκείμενη
«άβυσσος» ή το «κενό» ή το «τίποτα», επί του οποίου κάθε υποτιθέμενη βεβαιότητα
βρίσκεται σε επισφαλή μετεωρισμό (ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 1978, 30· ABRAMS 2006, 275).
Απόδειξη για το τελευταίο είναι το «κλείσιμο» του έργου με μια μακροσκελή
σαράντα πέντε σελίδων περίοδο λόγου, η οποία καταλήγει σε ερωτηματικό.
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6. Η κομματική ταυτότητα και το «επισκεπτήριο» του ήρωα
Ο αφηγητής του κειμένου έχει δύο στοιχεία ταυτότητας επάνω του: την κομματική
του ταυτότητα, η οποία είναι πλαστή και του την έχει φτιάξει η γυναίκα του και το
«επισκεπτήριο» που του έδωσε ο ταξίαρχος Οδυσσέας για να το παραδώσει σε όποιον
του το ζητήσει στην πόλη Ν, όπου τον έστειλε το Κόμμα. Το «επισκεπτήριο» ήταν
ένας φάκελος που περιείχε ένα τσιγαρόχαρτο, το οποίο πρέπει να είχε γραμμένο
κάποιο μήνυμα με συμπαθητική μελάνη και για την ταυτότητα του οποίου περιεργεί ο
ήρωας τι μπορεί να λέει.
Με τη βοήθεια της γυναίκας του, της Ρένας, και των ειδικών υγρών που αυτή
διέθετε καταφέρνει να αποκαλύψει τα οχτώ νούμερα που ήταν όντως γραμμένα με
συμπαθητική μελάνη πάνω στο τσιγαρόχαρτο. Φοβάται όμως το τι μπορεί να
κρύβουν, για παράδειγμα τη λέξη «έμπιστος» ή τη λέξη «προδότης» και γι’ αυτό δεν
το έχει μέχρι τώρα παραδώσει στις αρχές της πόλης.
Τα δύο παραπάνω στοιχεία ταυτότητας θυμίζουν τις δύο αντιτιθέμενες θεωρίες
σχετικά με την ταυτότητα, συγκεκριμένα την ουσιοκρατική προσέγγιση και τη θεωρία
της κοινωνικής κατασκευής. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, η ταυτότητα είναι ένα
αμετάβλητο και αναλλοίωτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, το οποίο προσδιορίζεται
κυρίως από τη συμμετοχή τους σε ή/και την ταύτισή τους με ομοιογενείς (ουσιαστικά
ομογενοποιημένες) κοινωνικές ομάδες και σχηματισμούς (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ
2011, 34, 35). Έτσι είναι και η κομματική ταυτότητα που έχει δοθεί άνωθεν στον
ήρωα και τον εντάσσει επίσημα στην αριστερή παράταξη.
Δε συμβαίνει το ίδιο με το «επισκεπτήριο» του ήρωα. Το «επισκεπτήριο», αν
ετυμολογήσουμε τη λέξη, είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να σκεφτεί κάποιος, να
συλλογιστεί («αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις»), παρόλο που ο συγγραφέαςαφηγητής μάς υπενθυμίζει συνεχώς ότι «με τις λέξεις θα παίζουμε τώρα;». Αυτό
ακριβώς όμως κάνει ο ήρωας, όταν αποκαλύπτει τα οκτώ νούμερα του μηνύματος.
Σπάει το κεφάλι του τι μπορεί να σημαίνουν, δίνοντας διάφορες πιθανές και απίθανες
εκδοχές, παίζοντας με τον λόγο, τόσο με την έννοια της γλώσσας όσο και με την
έννοια της λογικής, αφού ωθεί και τα δύο στα άκρα, ακόμα και εφευρίσκοντας
ανύπαρκτες λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ως κωδικές ονομασίες. Μέσα
από τις πολλαπλές ερμηνείες που δίνει δεν καταλήγει κάπου, το ερώτημα για την
ταυτότητα που του αποδίδεται μένει ανοιχτό και ο αναγνώστης, όπως και ο αφηγητής,
μετέωρος. Η παραπάνω διαδικασία, όπως τη βρίσκουμε στο τελευταίο κεφάλαιο του
μυθιστορήματος, συνάδει με τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής, σύμφωνα με την
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οποία η ταυτότητα των ατόμων δεν είναι κάτι μοναδικό και δεδομένο, αλλά, αντίθετα,
είναι συνεχώς διαπραγματεύσιμη και στο πλαίσιο συγκεκριμένων συμφραστικών
περιορισμών και προσανατολισμών, μπορεί να παρουσιάζει πολλαπλότητα και
εναλλαγή, στοιχεία τα οποία πρέπει να αναγνωρίσει και να αποκωδικοποιήσει
γλωσσικά κάποιος (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 39, 40).
Τελικά, ολόκληρο το κείμενο μοιάζει να αποτελεί μια διαρκή διαδικασία ετεροκαι αυτοπροσδιορισμού, μια δοκιμασία από την οποία θα κριθεί η ενοχή ή η
αθωότητα του ήρωα-αφηγητή (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 54· JENKINS 2007, 235), ο
οποίος είναι υπόλογος για τη στάση του απέναντι στους άλλους, όπως για τις
εκτελέσεις ανθρώπων στο όνομα του Κόμματος, αλλά τελικά περισσότερο για τη
στάση απέναντι στον ίδιο του τον πιο ανθρώπινο εαυτό, που τον παραμέρισε προς
χάριν της ομάδας και απανθρωποποιήθηκε. Τα ιδανικά του φαίνονται να κλονίζονται
και να αυτοαναιρούνται, ο ίδιος όμως φτάνει στην απάντηση που προσδοκά η Σφίγγα
από τον Οιδίποδα, που είναι πάντα ο «άνθρωπος». Ίσως εκεί θέλει να μας
παραπέμψει η αναφορά στον μύθο του Οιδίποδα στο τέλος του μυθιστορήματος.

7. Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του μυθιστορήματος Το κιβώτιο υπό το πρίσμα
της έννοιας της ταυτότητας, μπορούμε να προβούμε σε ορισμένα συμπεράσματα.
Πρώτον, ο συγγραφέας μέσω του αφηγητή διεκδικεί έναν προσωπικό πλουραλισμό
στο θέμα των ταυτοτήτων που τον ορίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διχασμένη
προσωπικότητα αλλά ένα ελεύθερο πνεύμα εν εγρηγόρσει και μια πολυσχιδής
προσωπικότητα με πολλαπλές ταυτότητες σε πολλά επίπεδα (κομματικό, εθνικό,
γλωσσικό, λογοτεχνικό).
Συγκεκριμένα, στην πορεία του κειμένου αποτυπώνεται ανάγλυφα η όλη πορεία
ζωής και σκέψης του συγγραφέα, τον οποίο ταυτίσαμε με τον αφηγητή, γι’ αυτό και
το μυθιστόρημα αποτελεί το απαύγασμα της συγγραφικής δραστηριότητας του
Αλεξάνδρου. Αποδεικνύεται έτσι ότι η αφηγηματική πράξη μπορεί να θεωρηθεί
πράξη συγκρότησης των ταυτοτήτων του εαυτού και του κόσμου που περιβάλλει τον
συγγραφέα (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 62).
Έπειτα, χάρη ακριβώς στην αφηγηματική πράξη και στην επιθυμία του ήρωα να
ακουστεί η κατάθεσή του, μια κατάθεση ζωής –ή θανάτου–, φαίνεται να συναινεί ο
συγγραφέας ότι τα άτομα πρέπει να εκλαμβάνονται όχι ως παθητικοί οργανισμοί
αλλά ως ενεργητικοί δράστες, διαμορφωτές της κοινωνικής τους πραγματικότητας
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στο πλαίσιο των κοινωνικών τους περιορισμών και των επικοινωνιακών τους
προσανατολισμών. Μας προσανατολίζει έτσι στη δράση και αυτό το κάνει μέσα από
τον πρωτότυπο και ιδιαίτερο λόγο του, ο οποίος λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός
παράγοντας που συμβάλλει δραστικά στην οικοδόμηση και σύσταση της
συγγραφικής του ταυτότητας (ΑΡΧΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ 2011, 38).
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ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ
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Abstract
Several critics believe that in the autobiography the gendered representations are
either confirmed and kept or revised and reconstructed. This paper attempts to search
whether the male and the female characters in the ElizabethMoutzan-Martinegou’s
autobiographyare adapted to the conventional aspects of masculinity and feminity or
they alter and deconstruct them. The research will conclude that the male and female
characters of the autobiography are in some cases adjusted to the conventional aspects
of masculinity and feminity and in other cases they corrupt them. This change is
caused by Elizabeth Moutzan-Martinegou, not only because she managed to diverge
from these conceptions but also because she reversed them.
Λέξεις-Kλειδιά
Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία, Θηλυκότητα, Αρρενωπότητα,
Ταυτότητα

Διάφοροι κριτικοί εκτιμούν ότι στην αυτοβιογραφία οι έμφυλες αναπαραστάσεις
άλλοτε επιβεβαιώνονται και συντηρούνται και άλλοτε αναθεωρούνται και
ανακατασκευάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η μελέτη φιλοδοξεί να διερευνήσει το
εάν οι γυναίκες και οι άντρες, που η αποκαλούμενη ως πρώτη Ελληνίδα πεζογράφος
Ελισάβετ

Μουτζάν-Μαρτινέγκου

περιλαμβάνει

στην

αυτοβιογραφία

της,

προσαρμόζονται στις συμβατικές όψεις της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας ή τις
αλλοιώνουν και τις αποδομούν.
Η κοινωνία του 19ου αιώνα είχε κατασκευάσει μια τυπική εικόνα για τη
θηλυκότητα, στην οποία όφειλε να ευθυγραμμίζεται το σύνολο του γυναικείου φύλου.
Οι γυναίκες που πάλευαν για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους
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προσπαθούσαν να αποδείξουν τη θηλυκότητά τους, καθώς αυτή αμφισβητούνταν
συστηματικά (JELINEK 1986, 98). Για αυτόν τον λόγο, προέβαλαν επανειλημμένα τη
χριστιανική ηθική τους, ώστε να νομιμοποιήσουν την κατά τον ανδροκεντρικό λόγο
«μη γυναικεία» συμπεριφορά τους, ερμηνεύοντάς την ως θεϊκή επιταγή. Η Ελισάβετ
καταφεύγει στην στρατηγική αυτή, προκειμένου να αιτιολογήσει ενώπιον της
πατριαρχικής εξουσίας την απόφασή της να μονάσει. Ενώ στην πραγματικότητα η
επιθυμία της να μονάσει σφυρηλατείται από τις ευνοϊκές συνθήκες που φαντάζεται
ότι θα διαθέτει για ολοκληρωτική αφοσίωση στη πνευματική καλλιέργεια και
συγγραφή, η θέληση αυτή –έτσι διατυπωμένη– δεν θα γίνονταν αποδεκτή από την
πατριαρχική εξουσία. Έτσι, επενδύει την επιθυμία της με έναν θρησκευτικό μανδύα,
ισχυριζόμενη ότι αυτή η ιδέα προήλθε έπειτα από την κρίση της μητέρας της πως η
Ελισάβετ δεν είναι για τίποτα κατάλληλη και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να
κλειστεί σε μοναστήρι: «και ονειδίζωντάς με μου λέγει πως δεν είμαι καλή διά
τίποτες, πως δεν είμαι διά κόσμον, πως δεν είμαι δι’ άλλο, παρά διά να γίνω
καλογραία» (ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 1997, 95). Αν και η φράση αυτή εκφράστηκε
σχεδόν ασυνείδητα από τη μητέρα της και δίχως στην πραγματικότητα να την εννοεί,
ερμηνεύτηκε από την Ελισάβετ ως θεϊκό κάλεσμα. Παραθέτουμε: «Ο λόγος της
μητρός μου ήταν λόγος του αέρος, αλλ’ εγώ εστοχάσθηκα πως μία κάποια θεία
έμπνευσις την έκαμε να τον προφέρη» (ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 1997, 95).
Επομένως, μια επιθυμία η οποία πηγάζει από τη θέληση απελευθέρωσης από τις
συνθήκες εγκλεισμού, λαμβάνει μια θρησκευτική χροιά, τόσο για να αποκρυφτεί η
κυρίαρχη διάστασή της, όσο και για να επικυρωθεί από την πατριαρχική εξουσία.
Τα συνήθη ενδιαφέροντα των γυναικών κατά τον 19ο αιώνα περιορίζονταν στην
ενασχόλησή τους με την προσωπική εμφάνιση, δηλαδή την ενδυμασία και το
χτένισμα των μαλλιών. Ωστόσο, η Ελισάβετ φαίνεται να αδιαφορεί για τα παραπάνω,
δεδομένου ότι πουθενά στην αυτοβιογραφία δεν υπάρχει κάποια αναπαράσταση της
εξωτερικής μορφής της, ούτε καν κάποια ένδειξη για την εμφάνισή της. Επιπλέον,
στα συστατικά της θηλυκότητας συγκαταλέγονταν η ταπεινότητα και η αυτοπειθαρχία (ETHERINGTON-WRIGHT 2009, 40), στοιχεία τα οποία διέθετε και η
Μουτζάν. Αναλυτικότερα, είναι ιδιαίτερα υπάκουη απέναντι στους γονείς της, αφού
επιδιώκει να μην δρα ανεξέλεγκτα αλλά οι πράξεις της να συνοδεύονται από την
έγκριση και την εμπιστοσύνη τους. Άλλωστε, όταν αντιλαμβάνεται ότι οι πιθανότητες
να τους πείσει για το μοναστήρι είναι μηδαμινές, υποχωρεί τελικά στις δικές τους
επιθυμίες. Ακόμα, η πολιτισμικά κυρίαρχη θηλυκή ταυτότητα απαιτούσε την
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εσωτερίκευση της κατωτερότητας από το γυναικείο φύλο, διαμορφώνοντας μια
αυτοπεποίθηση αισθητά μειωμένη, αν όχι μηδαμινή. Η Ελισάβετ, αν και σε μεγάλο
βαθμό συμμορφώνεται σε αυτές τις επιταγές, η στάση της δεν είναι αρραγής, αλλά σε
ορισμένα σημεία αναδύονται ρωγμές που την υποσκάπτουν. Πρόκειται για την
ικανοποίηση που νιώθει για τα συγγραφικά της επιτεύγματα. Με άλλα λόγια, η
συγγραφική της πρόοδος λειτουργεί ενισχυτικά στην αυτοπεποίθησή της, η οποία σε
όλα τα υπόλοιπα επίπεδα παραμένει ασθενής.
Η κυρίαρχη θηλυκή ταυτότητα απέδιδε στην εκπαίδευση των γυναικών καθαρά
διακοσμητικό χαρακτήρα, καθώς τα κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο και η εκπαίδευσή
τους εξαρτιόνταν αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η πατριαρχική
νοοτροπία προέβαλε σθεναρή αντίσταση σε οποιαδήποτε προσπάθεια των γυναικών
να λάβουν ανώτερη μόρφωση, με την αιτιολογία ότι παραμελούσαν τις σπιτικές
ενασχολήσεις (ΒΑΡΙΚΑ 1987, 66). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεραίνουμε
ότι η μόρφωση της Ελισάβετ ήταν εκτεταμένη για την εποχή και το φύλο της.
Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία της αυτοβιογραφίας αναπαράγονται αναχρονιστικές
αντιλήψεις για την υποτιθέμενη αρνητική επίδραση της εκπαίδευσης στις γυναίκες,
καθώς υποστηρίζεται ότι ο υπερβολικός ζήλος των κοριτσιών για τη μόρφωση τις
αποσπά από τις οικιακές ασχολίες. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η αφοσίωση της
Ελισάβετ στη μελέτη την έκανε να παραμελεί το εργόχειρο της: «Μία τέτοια σπουδή
με ηνάγκασε ν’ αφίνω το εργόχειρόν μου και να καταγίνωμαι εις αυτήν» (ΜΟΥΤΖΑΝΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 1997, 86). Αλλού σημειώνεται πως κατά την εγκυμοσύνη της μητέρας
της, η ίδια ανέλαβε μέρος των σπιτικών εργασιών, όμως κάποια μέρα αφιερώνοντας
πολύ χρόνο στο διάβασμά της, λησμόνησε να τοποθετήσει το πουλί στο κλουβί:
«Διατί (μου λέγει) δεν έκαμες να εμβάσουν το κλουβί, και να το κρεμάσουν εις τον
τόπο του, αλλά άφηκες το μαύρον το πουλί ακόμη εις τον κρυερόν αέρα;»
(ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 1997, 87). Ακόμα, σε άλλο σημείο επισημαίνεται ότι η
Ελισάβετ έραψε ιδιαίτερα αδέξια ένα εσώρουχο του αδερφού της, πράγμα που
οδήγησε τη μητέρα της στον αφορισμό ότι είναι ανάξια για τις οικιακές δουλειές και
κατάλληλη μόνο για να κλειστεί σε μοναστήρι: «μου λέγη πως δεν είμαι καλή διά
τίποτες, πως δεν είμαι διά κόσμον, πως δεν είμαι δι’ άλλο, παρά διά να γίνω
καλογραία» (ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ, 95).
Οι κυρίαρχες αντιλήψεις έθεταν ως μοναδικό προορισμό των γυναικών κατά την
ενηλικίωσή τους την ταυτότητα της παντρεμένης γυναίκας-μητέρας, ενώ η μόνη
προοπτική που διανοίγονταν για όσες γυναίκες δεν κατάφερναν να παντρευτούν ήταν
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αυτή του θανάτου. Μάλιστα, η πατριαρχική νοοτροπία δεν περιορίζονταν απλώς στην
προβολή του προορισμού των γυναικών, αλλά εκτείνονταν και στα στοιχεία που η
ιδανική γυναίκα-σύζυγος όφειλε να διαθέτει. Η παντρεμένη γυναίκα έπρεπε να είναι
αόρατη από τη δημόσια σφαίρα και σιωπηρή στον χώρο του σπιτιού. Το φιλοσοφικό
όμως πνεύμα της Ελισάβετ την οδηγεί στη διερεύνηση της έννοιας του γάμου και
στην συνακόλουθη απόρριψη αυτής της προοπτικής για τον εαυτό της όπως και της
τυπικής εικόνας της γυναίκας-συζύγου που τη συνοδεύει. Η απόφασή της να μην
παντρευτεί προκαλεί αντιδράσεις στο οικογενειακό της περιβάλλον, καθιστώντας τη
μετέωρη μεταξύ κοινωνικών αντιλήψεων και ατομικής επιθυμίας. Τελικά, υποχωρεί
στη θέληση των γονιών της, αφού όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις μοιάζουν
ανέφικτες. Η ίδια περιγράφει τις στιγμές αυτές με το πάθος και την ένταση ενός
βαθύτατα πάσχοντος ανθρώπου (ΠΑΜΠΟΥΚΗ 1980, 41), δηλωτικό του ότι η
πεποίθησή της απέναντι στον γάμο μένει σταθερή και ακλόνητη ακόμα και όταν
αποδέχεται να παντρευτεί. Η απόρριψη της κυρίαρχης εικόνας της γυναίκας-συζύγου
διατηρείται και έπειτα από την παρέλευση του γάμου της, αφού προς το τέλος της
αυθιστόρησης της και όταν πια ο γάμος έχει ολοκληρωθεί, εκφράζει την επιθυμία να
αποτελέσει κάτι παραπάνω από μια τυπική νομική και οικονομική ένωση (ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
1994, 863). Με άλλα λόγια, η Ελισάβετ επιθυμεί ο σύζυγος της να καταστεί
σύντροφος στη ζωή της και όχι ένας καταπιεστικός δυνάστης, πράγμα που όμως
στάθηκε αδύνατο να αποδειχτεί, διότι η ίδια πέθανε δεκαέξι μέρες μετά τη γέννηση
του γιου της.
Επιπλέον, κατά την πατριαρχική κουλτούρα βασικό χαρακτηριστικό της
θηλυκότητας είναι η απόλυτη καταστολή της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η
καταστολή αυτή εμφανίζεται συνήθως με δύο μορφές. Είτε επιτυγχάνεται μέσω της
σιωπής των γυναικών, είτε τονίζοντας εμφατικά την υπερβατικότητα της ψυχής τους
(SMITH 1987, 37). Η Ελισάβετ ακολουθεί κυρίως το δεύτερο μοντέλο. Η δυσφορία
της απέναντι στη γαμήλια προοπτική και η συνακόλουθη ισχυρή θέληση να
διατηρήσει την παρθενικότητα της μέσα από τη μοναχική ζωή, ώστε να αφιερωθεί
στις μελέτες και στη συγγραφή διοχετεύονται σε όλη την έκταση της αυτοβιογραφίας.
Άλλωστε, πουθενά μέσα στην αυτοβιογραφία δεν ανευρίσκεται κάποια ένδειξη
αισθήματος ή έστω κάποια υποψία ενός αθώου ερωτικού σκιρτήματος.
Ο περιορισμός των γυναικών στην ιδιωτική αποκλειστικά σφαίρα έστρεψε τις
γυναίκες του 19ου αιώνα στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τις υπόλοιπες γυναίκες
του σπιτιού, αποδίδοντας συχνά στους δεσμούς αυτούς μια ιδεολογική λειτουργία
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(ΒΑΡΙΚΑ 1987, 177). Η γυναικεία αλληλεγγύη γίνεται εμφανής στην αυτοβιογραφία
από την εποχή που η Ελισάβετ μαθαίνει τα πρώτα της γράμματα, καθώς ο πρώτος
άνθρωπος που προβληματίζεται για τη μόρφωση της είναι η μητέρα της. Ωστόσο,
δεδομένου ότι η μητέρα της δεν διέθετε καμία εξουσία, αδυνατούσε να προσλάβει
δάσκαλο για την Ελισάβετ. Έτσι, της μαθαίνει η ίδια ανάγνωση και γραφή, αλλά η
Ελισάβετ δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην προσπάθειά της. Όταν όμως
στρέφεται στη γιαγιά της, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, πράγμα που, όπως
εξηγεί ο Γεώργιος Καλογεράς, σχετίζεται με τις εξουσιαστικές σχέσεις που
επικρατούν στην οικογένεια. Οι γυναίκες όντας αποκλεισμένες από τη δημόσια ζωή,
περιορίζονται στον ιδιωτικό χώρο. Ακόμα όμως και σε αυτόν κυριαρχούν
εξουσιαστικές ιεραρχικές σχέσεις, αφού η μητέρα είναι τελείως παραγκωνισμένη
ακόμη και από τα του οίκου της, καθώς αυτές οι αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στη
γιαγιά. Η ανώτερη ιεραρχικά θέση της γιαγιάς πιστοποιείται από το ότι είναι μητέρα
δύο εκπροσώπων της πατριαρχίας, δηλαδή του πατέρα και του θείου της Ελισάβετ, με
αποτέλεσμα την άσκηση εξουσίας μέσω αυτών (ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1993, 76). Επιπλέον,
σύμφωνα με την Johnie Stover, η γυναικεία αλληλεγγύη εκφράζεται και μέσα από την
αποκάλυψη προσωπικών μυστικών σε άλλες γυναίκες (STOVER 2003, 98). Αυτό το
κλίμα συντηρείται και στην αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου, αφού ο πρώτος
άνθρωπος στον οποίο η Ελισάβετ εκμυστηρεύεται την επιθυμία της να μονάσει είναι
γυναίκα και μάλιστα η μητέρα της. Ακόμα, η μητέρα της παίζει συχνά το ρόλο του
ήπιου υποστηρικτή απέναντι στην κόρη της, καθώς προσπαθεί να κατευνάσει την
οργή του πατέρα εξαιτίας της αποκλειστικής αφοσίωσης της Ελισάβετ στη μόρφωση
και της απόφασής της να μονάσει.
Επομένως, η μητέρα της συμπεριφέρεται με αγάπη και ενδιαφέρον στην
Ελισάβετ, αλλά αυτά δεν αρκούν για να καταστεί σύμμαχός της, καθώς η μητέρα της
αναπαράγει τις κυρίαρχες πατριαρχικές νόρμες της γυναίκας-συζύγου. Πιο
συγκεκριμένα, δυσανασχετεί όταν η Ελισάβετ αφιερώνει πολύ χρόνο στη μελέτη και
δεν ανταποκρίνεται στις σπιτικές της εργασίες. Επιπλέον, αν και δείχνει ενδιαφέρον
για την υγεία της κόρης της όταν αυτή πέφτει σε κατάθλιψη, δεν δέχεται να
ικανοποιήσει την επιθυμία της Ελισάβετ να μονάσει. Ακόμα, είναι υποτελής στον
άνδρα της, δίχως αρμοδιότητες ούτε ακόμα και για τις υποθέσεις του σπιτιού της.
Επομένως, η μητέρα λόγω της ιδιάζουσας θέσης της ανάμεσα στον πατέρα και στην
κόρη καθίσταται μια μεταιχμιακή φιγούρα, καθώς άλλοτε συναινεί με την
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πατριαρχική εξουσία και άλλοτε παρηγορεί την βαλλόμενη από την πατριαρχία
Ελισάβετ.
Ιδιαίτερα ισχυρή φιλία αναπτύσσει η Ελισάβετ και με ένα άτομο του ευρύτερου
οικογενειακού της περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με την ξαδέρφη της Αγγελική.
Ωστόσο, αυτός ο δεσμός διακόπτεται βίαια με τον γάμο της Αγγελικής, καθώς μετά
από αυτόν η ίδια έφυγε μακριά από τη Ζάκυνθο με τον σύζυγό της. Αν λάβουμε
βέβαια υπόψη και το γεγονός ότι απαγορεύονταν στην Ελισάβετ να βγει από το σπίτι,
η επικοινωνία μεταξύ τους έμοιαζε ανέφικτη. Ενδέχεται βέβαια στην προκειμένη
περίπτωση η απαγόρευση της εξόδου στην Ελισάβετ να μην υπαγορεύονταν μόνο από
τη συνήθεια του εγκλεισμού. Σύμφωνα με τη Martha Vicinus, η κυρίαρχη νοοτροπία
του 19ου αιώνα αντιμετώπιζε τις γυναικείες φιλίες με αρνητική προδιάθεση, καθώς τις
θεωρούσε σημάδι της απόρριψης του γάμου και ένδειξη της αποκλειστικής
αφοσίωσης στην προσωπική σταδιοδρομία (ETHERINGTON-WRIGHT2009, 31). Αυτή η
διαδεδομένη αντίληψη ίσως αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για τον οποίο οι γονείς της
Ελισάβετ της απαγόρευαν να βγει, για να συναντήσει την Αγγελική.
Όπως η θηλυκότητα, έτσι και η αρρενωπότητα αποτελούσε μια πολιτισμικά
κατασκευασμένη κατηγορία, τις συνιστώσες της οποίας οι άνδρες όφειλαν να
εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η αρρενωπότητα σχετίζεται κυρίως
με τον δημόσιο βίο και προϋποθέτει την ατομική διάκριση και την επίτευξη
κατορθωμάτων. Στην αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου, αυτό το πρότυπο ενσαρκώνει
ο πατέρας της Φραγκίσκος Μουτζάν, αφού ασχολείται ενεργά με την πολιτική ζωή
του τόπου, έχοντας καταφέρει να λάβει το αξίωμα του επάρχου της Ζακύνθου και με
τη λήξη της θητείας του να τιμηθεί με το παράσημο του βασιλιά.
Στερεοτυπικό χαρακτηριστικό της αρρενωπότητας αποτελεί ο ορθός λόγος εν
αντιθέσει με τη θηλυκότητα που συνοδεύεται κυρίως από τη δύναμη του
συναισθήματος. Η διάκριση αυτή εφαρμόζεται και στην αυτοβιογραφία της Μουτζάν
αλλά σε ένα πιο εξειδικευμένο πεδίο και συγκεκριμένα αφορά τις δημιουργικές
δυνάμεις αντρών και γυναικών. Κατά την Ελισάβετ, τα στοιχεία που συναπαρτίζουν
τις πνευματικές δυνάμεις της γυναίκας είναι η πίστη και η αγάπη, αφού, όπως
σημειώνει, κινητήριοι μοχλοί του συγγραφικού της έργου είναι η βοήθεια του Θεού
και η επιθυμία της να ωφελήσει τους ανθρώπους. Τα στοιχεία αυτά τα οποία
εμπερικλείει στην ευρύτερη κατηγορία «φύση» προσιδιάζουν περισσότερο σε έναν
λόγο σχεδόν μεταφυσικό, που αντίκειται στον ανδρικό ορθολογισμό. Από την άλλη,
στις δημιουργικές δυνάμεις των ανδρών συγκαταλέγονται η μόρφωση και η εμπειρία,
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δηλαδή στοιχεία αμιγώς ορθολογικά, τα οποία η Ελισάβετ τοποθετεί στην ευρύτερη
κατηγορία «τέχνη» (ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 1997, 69).
Κατά την πατριαρχική κοσμοαντίληψη, βασικό στοιχείο της αρρενωπότητας
είναι η δύναμη. Ωστόσο, υπάρχουν γυναικείες αυτοβιογραφίες που αποδομούν αυτή
τη στερεοτυπική εικόνα, δείχνοντας πως τόσο η δύναμη όσο και η αδυναμία μπορούν
να συνυπάρχουν στον ίδιο άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου (STANLEY 1992, 164-165).
Στην αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου εκφραστές της δύναμης είναι ο πατέρας και ο
θείος της, διότι ο πρώτος είναι σπουδαίος πολιτικός παράγοντας του τόπου και ο
δεύτερος είναι υπεύθυνος για την ακίνητη περιουσία των Μουτζάν. Ωστόσο, η
δύναμη δεν ισοσκελίζεται με την αρρενωπότητα σε όλη την έκταση της
αυτοβιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας της Ελισάβετ αρρωσταίνει από
μελαγχολία και κατάθλιψη κατά το ταξίδι του στην Ιταλία. Η αρρώστια αυτή
συνεχίζει να τον καταβάλλει και ύστερα από την επιστροφή του στη Ζάκυνθο, με
αποτέλεσμα να αδυνατεί να εξουσιάσει τόσο τον οίκο του, όσο και τις δημόσιες
υποθέσεις. Επομένως, ο πατέρας της –για μια παροδική βέβαια περίοδο– έχει χάσει τη
δύναμή του. Ιδιαίτερα πρωτοποριακό στοιχείο για την εποχή που γράφεται η
αυτοβιογραφία είναι όχι μόνο η απώλεια της δύναμης από έναν φορέα της
πατριαρχίας, αλλά και η μεταφορά της δύναμης στην αυτοβιογραφούμενη. Την ίδια
στιγμή που ο πατέρας της έχει χάσει τη δύναμή του, φαίνεται ότι η δύναμη
μετακυλίεται στην Ελισάβετ, διότι έχει φτάσει στην περίοδο της συγγραφικής της
ωριμότητας και τα έργα της δέχονται επαινετικές κρίσεις. Επομένως, η Μαρτινέγκου
καταδεικνύει με έμμεσο τρόπο την προβληματική φύση της αρρενωπότητας ως
συνώνυμο της δύναμης και της θηλυκότητας ως συνώνυμο της αδυναμίας.
Η συμπεριφορά του πατέρα της απέναντι στην Ελισάβετ δεν συμμορφώνεται
πάντοτε στις πατριαρχικές κοσμοαντιλήψεις, καθώς άλλοτε δρα καταπιεστικά
απέναντί της και άλλοτε ενισχυτικά στις συγγραφικές και πνευματικές της
αναζητήσεις. Από τη μια αποδέχεται την πρόταση της μητέρας να προσλάβουν
δάσκαλο, της δίνει την άδεια να χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη του, της διδάσκει με
δική του πρωτοβουλία για ένα διάστημα ιταλικά, συνιστά τον πρώτο αναγνώστη των
έργων της για τα οποία την επαινεί, ενώ από την άλλη αντιδρά σε οποιοδήποτε είδος
συστηματικής διδασκαλίας και στην απόφασή της να μονάσει. Όταν μάλιστα
συνειδητοποιεί την επιμονή και σταθερότητά της να μονάσει, υιοθετεί μια από τις
πάγιες τακτικές του εξουσιαστικού λόγου που είναι αυτή της αναβολής και της
παραπλάνησης (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 52). Επιδιώκοντας να σιγάσει την αντίδρασή
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της, προσποιείται από τη μια ότι συναινεί, ζητώντας από την άλλη να επιλέξει ο ίδιος
το μοναστήρι, πράγμα που οδηγεί σε μια σειρά αναβολές.
Εκφραστές της αρρενωπότητας στην αυτοβιογραφία είναι ακόμα ο θείος της
Ελισάβετ και ο αδερφός της. Σε αντίθεση με τον πατέρα της που μόνο όταν η
πνευματική της πρόοδος γίνεται αιτία παραμέλησης των σπιτικών της καθηκόντων
εναντιώνεται στις πνευματικές της ασχολίες, ο θείος της Αντώνιος Μουτζάν στέκεται
ρητά αντίθετος σε οποιαδήποτε προσπάθεια για μόρφωση και συγγραφή
(ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1924, 38-40). Συγκριτικά με τον πατέρα της αντιστέκεται με
μεγαλύτερη οξύτητα και αγριότητα στην απόφασή της να μονάσει, επιπλήττοντας την
άγρια και αρνούμενος οποιοδήποτε διάλογο μαζί της. Ακόμα, ο θείος και ο αδερφός
της αδιαφορούν για τις επιθυμίες της Ελισάβετ, διότι σπάνια διαλέγονταν τόσο μαζί
της, όσο και με τις υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειας. Επιπλέον, περιφρονούν το
συγγραφικό της έργο και είναι συχνά περιπαικτικοί απέναντι στα σχέδιά της. Οι ίδιοι
συνιστούν την πιο άγρια μορφή πατριαρχικής εξουσίας, πράγμα που αντιλαμβάνεται
και η Ελισάβετ. Συνειδητά διαχωρίζει αυτή την εξουσία από την πατρική. Εξάλλου,
δεν είναι τυχαίο ότι αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της, όταν συνειδητοποιεί ότι
λόγω της κατάθλιψης του πατέρα της, βρίσκεται πλέον κάτω από την εξουσία του
θείου και του αδελφού της (ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 2004, 220). Άλλωστε, εάν εξίσωνε την
καταπίεση του πατέρα με αυτήν του θείου και του αδερφού της, οποιαδήποτε έστω
και προσωρινή απαλλαγή από την εξουσία του πατέρα θα λειτουργούσε λυτρωτικά.
Όταν όμως ο πατέρας της απουσιάζει στην Ιταλία επιθυμεί την άμεση επιστροφή του
και νιώθει θλίψη και νοσταλγία. Ωστόσο, η δυσφορία της απέναντι στην εξουσία του
θείου και του αδελφού της φτάνει σε τέτοιο βαθμό που αποφασίζει εκουσίως να
αποκοπεί από αυτήν, επιχειρώντας να αποδράσει από το αρχοντικό των Μουτζάν.
Καταλήγοντας, διαφαίνεται ότι οι γυναικείες και ανδρικές ταυτότητες της
αυτοβιογραφίας άλλοτε είναι συμβατές με τις κυρίαρχες όψεις της αρρενωπότητας
και

της

θηλυκότητας

και

άλλοτε

αλλοιώνουν

αυτές

τις

στερεοτυπικές

αναπαραστάσεις. Η διάβρωση αυτή επέρχεται κατά κύριο λόγο μέσα από την ίδια την
Ελισάβετ, η οποία κατάφερε να αποστασιοποιηθεί από τις συμβατικές αντιλήψεις της
εποχής της και ως ένα βαθμό να τις ανατρέψει. Η αντίσταση αυτή δεν είναι
αποτέλεσμα νεανικού πείσματος και τυφλής αντίδρασης απέναντι στους γονείς της
αλλά απόρροια σοβαρής και επίμονης μελέτης, μέσω της οποίας συνειδητοποιεί την
κοινωνική ανισότητα των γυναικών, αντιλαμβάνεται το παράλογο αυτής της
ανισότητας και μέσα από την ατομική της περίπτωση αλλά και την ίδια τη γραφή της
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αγωνίζεται για τη βελτίωση τόσο της προσωπικής της θέσης, όσο και του συνόλου
του γυναικείου φύλου.
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Abstract

In this paper, the issue of the represented literary stigmatization of women against any
form of regime, is specifically studied in Modern Greek prose texts of the thematic of
the World War II, the Occupation, the Resistance and the Civil war. The poetic image
of the woman is considered mainly with regard to gender differences and, therefore,
this approach is carried out in the light of constructivist theories assisted by the views
of feminist criticism.
The issue relates to women who, because a dissident morale, are devoted to an
ideology and as such violate the power regulations. The “dedicated” heroines
involved in the action of the resistance movement, as struggling or politically
persecuted during the Occupation, or later, the events of the Civil war, as
ideologically different and scapegoat. Their diversity is based on a personal defect,
often by children, however, evolutionary shape an entire group with common visions,
common path and common fate.
Λέξεις-Κλειδιά
Stereotypes, Gender, Stigmatization practices, War, Ideology, Power

1. Εισαγωγή
Η νεοελληνική πεζογραφία της θεματικής του Πολέμου του ’40, της Κατοχής, της
Αντίστασης και του Εμφυλίου –έντονα πολιτικοποιημένη (TONNET 32010, 268-274)
από τη σκοπιά της Αριστεράς αλλά και της Δεξιάς παράταξης–, αναπαριστά ακραίες
συμπεριφορές και αντιπαραθέσεις, επώδυνες καταστάσεις βίας και αποκλεισμού και
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αυθαιρεσίες στην άσκηση της εξουσίας. Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η
αναζήτηση της γυναικείας απόκλισης, μέσα σε αυτό το λογοτεχνικό περιβάλλον.1
Ειδικότερα,

μελετάται

το

θέμα

του

λογοτεχνικά

αναπαριστώμενου

2

στιγματισμού των γυναικών της Αντίστασης ενάντια σε κάθε μορφή ηγεμονίας
(κατοχικής ή παραταξιακής). Οι ηρωίδες αυτές, μολονότι με τη συμπεριφορά τους
προκαλούν την έκπληξη και τον θαυμασμό, συνιστούν ένα νέο Παράδειγμα στο οποίο
η μετάβαση μοιραία προσκρούει σε αντιδράσεις, αμφισβητήσεις και συχνά σε
απόρριψη. Πρόκειται για γυναίκες που, λόγω ενός αντικαθεστωτικού φρονήματος,
αφιερώνονται σε μιαν ιδεολογία και ως τέτοιες παραβαίνουν τους κανόνες εξουσίας.
Οι «αφιερωμένες» ηρωίδες εμπλέκονται στη δράση του αντιστασιακού αγώνα, ως
αγωνιζόμενες ή πολιτικά διωκόμενες στη διάρκεια της Κατοχής, ή αργότερα, στα
γεγονότα του Εμφυλίου πολέμου, ως ιδεολογικά διαφορετικές και αποδιοπομπαίες. Η
διαφορετικότητά τους εκκινεί από ένα προσωπικό τους ελάττωμα, συχνά παιδιόθεν,
ωστόσο, εξελικτικά διαμορφώνουν μιαν ολόκληρη ομάδα με κοινά οράματα, κοινή
πορεία και τύχη.

2. Γυναίκες εκτός των κανόνων στο περιβάλλον του Πολέμου
2.1. Έμφυλα στερεότυπα και αποκλίσεις
Σύμφωνα με τις φεμινίστριες θεωρητικούς, το σημαίνον ‘γυναίκα’, κωδικοποιημένο
μέσα από μια μακρά ιστορία διπολικών αντιπαραθέσεων, αναγνωρίζεται ως μια
κατασκευασμένη φύση και τελικά ως ένα σημαίνον προβληματικό (BRAIDOTTI 2006,
203-204). Πρόκειται για μιαν αναπαράσταση που βαραίνει όλες τις γυναίκες,
προβάλλοντας ιστορικά κατασκευασμένες αντιλήψεις για τη θηλυκότητα, οι οποίες
επιβάλλονται στις γυναίκες ως πρότυπα εαυτού επικυρώνοντας έτσι την έμφυλη
διαφορά. Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, η συγκρότηση της γυναίκας ως έμφυλου και
ενσώματου κοινωνικού υποκειμένου περιλαμβάνει τη σεξουαλικότητα, αλλά και τη
φυλή, την τάξη και όποιες άλλες σημαντικές κοινωνικοπολιτισμικές κατατάξεις και
αναπαραστάσεις την αφορούν. Ιδιαίτερα, το φύλο αποτελεί πρόβλημα μόνο όταν οι
γυναίκες, ως ειδική κατηγορία, παρεκκλίνουν από τα καθιερωμένα και γίνονται θέμα
1

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει μέρος των πορισμάτων που προκύπτουν από τη διερεύνηση της
τυπολογίας του γυναικείου στίγματος στο πλαίσιο ενός ευρέος κειμενικού corpus της κατοχικής,
αντιστασιακής και εμφυλιακής πεζογραφίας. Για την τυπολογία αυτή και για εκτενή σχετική
βιβλιογραφία, βλ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ 2014.
2
Ως στίγμα νοείται το μη συμβατό με τα στερεοτυπικά γνωρίσματα μιας κατηγορίας, ενώ ο φορέας
του «δεν πληροί με ικανοποιητικό και επαρκή τρόπο τις προσδοκίες περί κοινωνικής ταυτότητας»
(GOFFMAN 2001, 18).
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συζήτησης (GLEDHILL 1997, 345). Η θέση αυτή αφορά σε ποικίλες περιπτώσεις,
μεταξύ των οποίων και σε εκείνες όπου οι γυναίκες εμπλέκονται σε καταστάσεις
πολέμου, υπερβαίνοντας τους στερεοτυπικούς τους ρόλους. Και μολονότι νέες
συνθήκες και ανάγκες προκαλούν μετατοπίσεις ή ολισθήσεις από το πρωταρχικό
στερεοτυπικό μοντέλο, τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν ότι δεν το
ανατρέπουν, απλά το αντικαθιστούν, διατηρώντας τον πυρήνα του σταθερό και
αναλλοίωτο.
2.1.1. Οι «αφιερωμένες»: περιφρονώντας τη φύση και την εξουσία
Στη διάρκεια της Κατοχής, η συμμετοχή στην Αντίσταση και ο ανταρτοπόλεμος
συνιστούσαν ανώτερες μορφές δράσης κατά των κατακτητών, έτσι που ο τίτλος του
αντιστασιακού και του αντάρτη θεωρείτο τίτλο τιμής, ταυτιζόμενος με εκείνον του
ήρωα και προκαλώντας τον αίνο και τον θαυμασμό.
Ωστόσο, στην περίπτωση των γυναικών αγωνιστριών τα πράγματα δεν είναι
τόσο συγκεκριμένα και αυτονόητα, καθώς αυτές προσκρούουν στην καχυποψία και
την επιφύλαξη για το έργο τους,3 ακόμη κι αν αυτό δεν εκφράζεται απροκάλυπτα
αλλά ανιχνεύεται υπαινικτικά. Απέναντί τους, η στάση των κοινωνικών εταίρων, και
όταν ακόμη συγκλίνουν ιδεολογικά,4 αποτελεί ένα μείγμα επιδοκιμασίας και
καταδίκης, μια διάθεση ερμαφρόδιτη και μετέωρη.
Ήδη από την αρχαιότητα, διάχυτη παραμένει η αντίληψη για τη γυναίκα ως
ειδική κατηγορία, ως υποκείμενο με συγκεκριμένη θέση εντός του πλέγματος μιας
καθορισμένης και παραγωγικής εξουσίας (ΦΟΥΚΟ 1991, 87-100).5 Καθώς, μάλιστα, ο
πόλεμος ορίζεται παλαιόθεν ως ανδρική υπόθεση, η –ενταγμένη στο πολεμικό
περιβάλλον– εικόνα της γυναίκας οικοδομείται με όρους ανδρικής κυριαρχίας και
πατριαρχικής σύλληψης. Αλλά και κατά τη Γαλλική Επανάσταση η ιδιότητα του
πολίτη, ορισμένη για τον άνδρα και τη γυναίκα με διαφορετικά κριτήρια και
εκδηλώσεις, αποτυπώνεται ευρύτατα «στο πανταχού παρόν γυναικείο σώμα και στις
σημαντικές πολιτικές συνδηλώσεις του» (ΒΑΡΙΚΑ 22005, 78), λαμβάνοντας υπόψη την
3

Η συμμετοχή των γυναικών στην Αντίσταση και οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν εξετάζονται στο
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, 1994.
4
Η Καστρινάκη υποστηρίζει ότι η επίσημη αριστερά επεδείκνυε μιαν αντιφατική στάση στο θέμα της
χειραφέτησης των γυναικών, «αναβάθμιση από τη μια, λανθάνουσα υπονόμευση από την άλλη»
(ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 2005, 518).
5
Η «μικροφυσική» της εξουσίας (ΦΟΥΚΟ 1991) δέχεται ότι αυτή είναι «παραγωγική» και δημιουργεί
ένα «παραγωγικό δίκτυο». Γίνεται, μάλιστα, «τριχοειδής» μέσα στο σώμα της κοινωνίας. Σύμφωνα με
τη θέση αυτή, η εξουσία δεν είναι μόνο κατασταλτική και ελεγκτική, αλλά και παράγει καταστάσεις,
μορφές γνώσης, λόγο, ακόμη και θετικά συναισθήματα. Πρόκειται για ένα παραγωγικό δίκτυο που
διασχίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα.
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αγνότητα και την αφοσίωση που έπρεπε να υποδεικνύει η γυναίκα πολίτης στα
ιδιωτικά θέματα του οίκου της. Ωστόσο, στις περιπτώσεις απόκλισης από αυτό το
μοντέλο επιχειρήθηκε η εξομοίωση ατιμωτικών ιδιοτήτων, όπως της εταίρας, της
γυναίκας ελευθερίων ηθών και της επαναστάτριας (ΒΑΡΙΚΑ 22005, 78-80, 141), έτσι
που να στοιχειοθετούνται διαφορετικές εκδοχές και κατηγορίες ύβρεως, προσβολής
και περιφρόνησης της φύσης, καθώς οι αγωνίστριες θέλησαν να υπερβούν το μέτρο
του φύλου τους και ό,τι οριζόταν ως πολιτική αρετή τους. Με αυτούς τους
συσχετισμούς η έμφυλη διαφορά ταυτίζεται με την τερατώδη απόκλιση6 και την
πολιτική παραδοξότητα.
Παράλληλα, σαν εκδήλωση παράλογη και αταίριαστη προς την ιδιότητα της
γυναίκας, σαν διατάραξη μιας παγιωμένης ισορροπίας, η συμμετοχή των γυναικών
στον επαναστατικό-δημόσιο χώρο συχνά ερμηνεύτηκε σαν ένα είδος τρέλας. Όπως
παρατηρεί ο Foucault σχετικά με την οικονομική και πολιτική ερμηνεία της τρέλας
τον 18ο αιώνα, η ελευθερία της συνείδησης είναι πιο επικίνδυνη από τον αυταρχισμό
και τον περιορισμό του δεσποτισμού (ΦΟΥΚΩ χ.χ., 211-212). Ο φιλελευθερισμός
θεωρείται φορέας των αμαρτιών της τρέλας, γιατί υπερβαίνει τους νόμους της φύσης.

2.1.2. Το σκοτεινό και παράδοξο παρελθόν
Αν αναζητήσουμε κοινούς τόπους τόσο στην ενήλικη συμπεριφορά όσο και στην
παιδική εμπειρία των μυθιστορηματικών ηρωίδων της Αντίστασης και της πολιτικής
ρήξης, θα διαπιστώσουμε ότι τις ενώνει ένα σκοτεινό όσο και παράδοξο παρελθόν.
Στο σύνολό της, η συμμετοχή των γυναικών σε αντιστασιακές ομάδες και
εκδηλώσεις, όπως εμφανίζεται στα έργα μυθοπλασίας, συσχετίζεται με κάποιες
ελαττωματικές τους καταστάσεις, παθογενείς ή ψυχολογικές, εγγενείς ή επίκτητες, ή
τραυματικά βιώματα της παιδικής και εφηβικής τους ηλικίας. Η διαπίστωση αυτή
επιβεβαιώνει την επικρατούσα αντίληψη για το ανάρμοστο, αταίριαστο και αφύσικο
αυτής της επιλογής κάποιων γυναικών να ασχοληθούν με θέματα πέραν του οίκου και
της γυναικείας φύσης τους: ό,τι αποκλίνει από τα καθιερωμένα και φρόνιμα συνιστά
θανάσιμο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή της ηρωίδας, συχνά μάλιστα και για το οικείο
περιβάλλον
6

της.

Στο

μυθιστόρημα

Εικοστός

αιώνας

(ΑΞΙΩΤΗ

3

1982)

η

Η αρνητική αυτή ιδιότητα αναγνωρίζεται «στο τερατώδες σώμα της αφύσικης ανδροπρεπούς
γυναίκας που συμμετέχει στις αδελφότητες, τις οργανώσεις που δέχονταν ως μέλη τους και γυναίκες
και που χαρακτηρίζονταν από τον Τύπο της Επανάστασης ως ερμαφρόδιτες· αλλά ακόμη και στις
θορυβώδεις αντρογυναίκες που […] πρόσφεραν […] το τρομαχτικό θέαμα ανάμικτης ενδυμασίας και
μασκαράτας αδιάντροπων και αφύσικων όντων που τόλμησαν να απαρνηθούν το φύλο τους» (ΒΑΡΙΚΑ
2
2005, 79).
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πρωταγωνίστρια Πολυξένη, μέλος της Αντίστασης και αιχμάλωτη στη φυλακή, από
μικρή ήταν διαφορετική και δύσκολη. Η πολιτική της δράση, συνδυασμένη με τη
γυναικεία χειραφέτηση, έρχεται σαν επιβεβαίωση του δύσκολου και ξεχωριστού
χαρακτήρα της.7
«Εγεννήθηκε πρόωρα. Δεν την ήθελε η μητέρα της. […] Την παράδωσε αμέσως
σε μια παραμάνα. […] Ώσπου, πριν γίνει το παιδί τριώ χρονώ, τους παράτησε
όλους: σπίτι, άντρα και την Πολυξένη. Κι έφυγε. Κι η Πολυξένη έζησε από τότε
δίχως μάνα.»
(ΑΞΙΩΤΗ 31982, 9-10)
«Την επήγαν στο σκολειό. […]Το σκολειό ήτανε μιχτό. Γνώρισε το Φιφίνο.
Ήτανε το άλλο της δυστύχημα. Ήθελε να γίνει άντρας. Γιατί ο Φιφίνος να φορεί
βρακιά; “Κάμετέ με αγόρι!” εφώναζε. Στο σπίτι της εσάστιζαν. Οι τρέλες όλο
επλήθαιναν. Τι να της κάνανε όμως… δεν μπορούσαν.»
(ΑΞΙΩΤΗ 31982, 11)
«“Ντύσου να σε πάω ογλήγορα!”, της είπε ένα πρωί η νταντά. Ήτανε το
Επιτάφιο. […]“Προσκύνα πρώτα”, της λέει. Πέφτει αυτή και προσκυνά, όπως το
’καναν κι άλλοι. “Πέρασε από κάτω”. Έδωσε μια κλοτσιά κι επέρασε
[…].Κάποιος κύριος ήτανε δίπλα. “Τι έχει η μικρή;” λέει στη νταντά. “Έχει
κάτιτις ο νους του”.»
(ΑΞΙΩΤΗ 31982, 12)
Στα παραπάνω αποσπάσματα τονίζεται η σύνδεση του διαφορετικού και του ξένου με
ανίερα, μιασματικά ακόμη και τερατώδη χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην
απομόνωση και την αποβολή (DOUGLAS

13

2002). Ο συσχετισμός της ηρωίδας με

παράδοξες και ανόσιες καταστάσεις καταδεικνύει αυτή τη μιασματική αντίθεση
ιερού/ανίερου και εικονοποιείται μέσα από την παράθεση «παραεγκληματικών»
(ΦΟΥΚΩ 2010, 61) συμπεριφορών. Η παραβατικότητα αυτή, δείγμα ανατροπής της
τάξης,8 επισύρει τον στιγματισμό τόσο της ίδιας όσο και όλης της οικογένειας. Η
ηρωίδα, παρά τις διορθωτικές προσπάθειες του περιβάλλοντός της, είναι ανεπίδεκτη
σωφρονισμού και διαπαιδαγώγησης. Η διαφορετικότητά της εκδηλώνεται με
ποικίλους τρόπους. Είναι η πρόωρη γέννησή της, η εγκατάλειψή της από τη μητέρα, ο
ανυπάκουος και απροσάρμοστος χαρακτήρας της, η ανατροφή της με τον φόβο και

7

Μιλώντας για τις γυναίκες συγγραφείς της περιόδου 1940-1950, η Καστρινάκη παρατηρεί ότι η
Αξιώτη προσφέρει στην ηρωίδα της Πολυξένη έναν ηρωικό θάνατο –κάτι που δεν συμβαίνει με τις
ηρωίδες ανδρών συγγραφέων– και έτσι προβάλλει αυξημένο το κύρος της γυναικείας προσφοράς
(ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 2005, 105-107, 516-521).
8
Η Douglas υποστήριξε ότι τόσο το χάος όσο και το μίασμα σχετίζονται με τα όρια της τάξης, η οποία
συνεπάγεται περιορισμούς και γίνεται έτσι πηγή εξουσίας. Αντίθετα η αταξία δημιουργεί χαώδεις
καταστάσεις και είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης (DOUGLAS 132002, 95).
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τις προλήψεις, η απαίτησή της να είναι αγόρι, η ενοχοποίηση του νου της για όλες τις
συμπεριφορές της, η αμφισβήτηση και διακωμώδηση των ιερών συμβόλων.
Ο ρόλος της μάνας είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση της ταυτότητας και
τη μετέπειτα εξέλιξη της ηρωίδας.9 Ο χωρισμός μητέρας-παιδιού γίνεται με βίαιο
τρόπο από πολύ νωρίς, έτσι που ισοδυναμεί με θάνατο ή με έναν άλλο Καιάδα. Η
απόρριψη του παιδιού από τη μάνα ως ξένου σώματος, δεσμευτικού για την ίδια και
γι’ αυτό αποβλητέου, γίνεται για την Πολυξένη ένα σημείο στιγματισμού που την
καθιστά αφενός άξια συμπόνιας αφετέρου περιθωριακό άτομο, ακριβώς λόγω της
αποπομπής της στο περιθώριο της ζωής της μητέρας. Η σχέση μητέρας-κόρης, όμως,
συνιστά τον συνδετικό κρίκο με την κοινωνική ζωή. Γι’αυτό, η στέρηση της μητέρας
απομακρύνει την κόρη από τη δυνατότητα ένταξής της στο κοινωνικό σώμα, έτσι που
η ίδια την ενσαρκώνει ως αντικοινωνική συμπεριφορά και αμφισβήτηση του φύλου
της. Κατά συνέπεια, με την αποπομπή αυτή σχετίζεται και η επιθυμία της ηρωίδας να
γίνει άντρας: «“Κάμετέ με αγόρι!” εφώναζε» (ΑΞΙΩΤΗ 31982, 11), σε μιαν επιδίωξη
να απαλλαγεί από έναν στιγματισμένο, στη δική της αντίληψη, ρόλο. Ωστόσο, η
επιτέλεση του φύλου, όπως και η υποκειμενικότητα, δεσμεύονται από την ηγεμονική
κανονικότητα έτσι, ώστε το υποκείμενο να μην μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ανάμεσα
στις πολιτισμικά διαθέσιμες αναπαραστάσεις φύλου (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2007, 27).
Σε όλα αυτά προστίθεται μια ακόμη σημαντική έλλειψη, αυτή της αναγνώρισης
του εαυτού. Η απουσία του βλέμματος της μητέρας, τόσο σημαντικού για την
εδραίωση του εαυτού στη λακανική θεωρία, στερεί από το άτομο την
αυτοαναγνωρισιμότητά του.10 Έτσι, στην περίπτωση της Πολυξένης, αφού η
κατοπτρική νοητή εικόνα που παράγει η ηρωίδα για τον εαυτό της είναι ελλιπής και
ανολοκλήρωτη, ελλείψει του ίδιου του ‘καθρέφτη’-μητέρας, η απόρριψη του φύλου
της είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεχυμένης και ελλειμματικής φύσης, δηλαδή μιας
άλλης τερατωδίας. Η απόρριψη αυτή μετουσιώνεται σε δική της άρνηση προς τη
γυναικεία ταυτότητα –ως αντικατοπτρική ταυτόχρονα άρνηση και αποκήρυξη της
σκληρής μητέρας. Αυτός ο διχασμός φύλου και προσωπικότητας την καθιστά
9

Η Αναγνωστοπούλου, διερευνώντας την ανάδυση της γυναικείας ταυτότητας σε έργα γυναικών
συγγραφέων της γενιάς του ’30, παρατηρεί ότι σε αυτά είναι πολύ συχνή η ανάδειξη δυναμικών
γυναικείων χαρακτήρων που αποκλίνουν από τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής, ενώ το ίδιο συχνή
είναι η αναφορά τους στη νοσταλγική παιδική ηλικία και στον χώρο της μητέρας, που κάποτε είναι
επιστροφή στο ‘τραύμα’ της απόρριψης ή της κακιάς μάνας (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2007, 212).
10
Αυτό το λακανικό «στάδιο του καθρέφτη», το κοίταγμα από την πλευρά του άλλου, λειτουργεί
«παραδειγματικά, διότι αποκαλύπτει μερικές από τις σχέσεις του υποκειμένου με την εικόνα του στο
βαθμό που είναι το […] αρχέτυπο του εγώ […].“[Τ]ο εγώ είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα των
ταυτίσεων που το διαμορφώνουν”» (ΜΠΑΤΛΕΡ 2008, 166).
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ελλειμματική φύση, ένα αιμομικτικό τέρας,11 που απειλεί και προσβάλλει τους
νόμους της επικοινωνίας. Κομβικό σημείο στην πρώιμη ενοχοποίησή της είναι η
λειτουργία του νου, που αποκλίνει από τα ειωθότα για το φύλο και την ηλικία της. Γι’
αυτό, η κρίση «Έχει κάτιτις ο νους του» (ΑΞΙΩΤΗ 31982, 12) την αντιμετωπίζει ως
απροσάρμοστη μιαρότητα και ως τερατωδία.
Είναι εντυπωσιακό, επίσης, το γεγονός ότι η ηρωίδα ταυτίζεται από μικρή με
εγκληματικές διαθέσεις. Στα χέρια της ακόμη και το παιχνίδι γίνεται αντικείμενο
φόνου, θύμα μιας σκληρής και ακραίας αντίδρασης. Η ηρωίδα αναπαράγει
κατοπτρικά τα βιώματά της επάνω σε ένα άλλο σώμα, της κούκλας της. Γίνεται η ίδια
μητέρα της άψυχης αυτής κούκλας, την οποίαν εκδικείται, όπως έκανε η δική της
μητέρα σε αυτήν. Γίνεται δήμιος, με την κούκλα υποκατάστατο πτώματος –άψυχο και
κατακερματισμένο, καθώς τα έντερα βγαίνουν από μέσα της–, αναπαράγοντας
αιμοδιψείς και κανιβαλιστικές τάσεις. Τελικά, στο πρόσωπο της ηρωίδας
συνδυάζονται οι δύο απόλυτες απαγορεύσεις, η σεξουαλική τής αιμομιξίας και η
διατροφική τής ανθρωποφαγίας, δύο μορφές παραβατικότητας που διατρέχουν το
πεδίο του μη κανονικού (ΦΟΥΚΩ 2010).
Όλα αυτά, μάλιστα, είναι συνέπεια μιας βαριάς κληρονομικότητας. Είναι κάτι
που χαρακτηρίζει γενετικά το παρελθόν της ηρωίδας –το οποίο, βέβαια, η ίδια δεν
γνώριζε και το πληροφορείται τυχαία. Το έγκλημα κυλά στις φλέβες της, είναι ένα
κληρονομικό χαρακτηριστικό, καθώς η ίδια η μητέρα της αποτέλεσε ντροπή για την
πατρική οικογένειά της και προκάλεσε την αυτοκτονία της δικής της μάνας.
Πρόκειται, κατά τον Foucault, για «το ιστορικό του μη κανονικού: ψυχιατρικόδικαστικό σύμπλεγμα και ψυχιατρικό-οικογενειακό σύμπλεγμα» (ΦΟΥΚΩ 2010, 501),
που παραπέμπει σε ένα κληρονομικό δίκτυο, σε ένα «κρυφό» και «φανταστικό σώμα
ανωμαλιών» (ΦΟΥΚΩ 2010, 592, 594), το οποίο ευθύνεται για τον εκφυλισμό του μη
κανονικού.

Η

ανακάλυψη

αυτού

του

κρυφού

σώματος

αποτελεί

μια

«μετασωματοποίηση» και «θα δικαιολογήσει, θα εξηγήσει, χάρις στη δική του
αιτιότητα, την εμφάνιση ενός ατόμου που είναι θύμα, υποκείμενο, φορέας […] της
κατάστασης δυσλειτουργίας» (ΦΟΥΚΩ 2010, 592). Αυτό το σώμα που βρίσκεται πίσω
11

Ο Foucault παρατηρεί ότι «το τέρας αποτελεί […] την ωμή μορφή, αλλά και, κατά συνέπεια, τη
φυσική μορφή του παρά φύσιν. Είναι το μεγεθυντικό μοντέλο, η μορφή όλων των δυνατών
μικροανωμαλιών που εκδιπλώνονται μέσα από τα παιχνίδια της ίδιας της φύσης. […][Το] τέρας είναι
το μεγάλο μοντέλο όλων των μικρών παρεκκλίσεων. Είναι η βάση κατανόησης όλων των μορφών της
ανωμαλίας» (ΦΟΥΚΩ 2010, 121-122).
Περιπτώσεις τερατωδίας και κολασμού της –από την άποψη των μύθων– σε συνδυασμό με
τελετές κάθαρσης και αποδιοπόμπησης των ενόχων, βλ. KEARNEY 2006, 57.
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από το μη κανονικό σώμα, είναι το σώμα των γονιών, το σώμα των προγόνων, της
οικογένειας, το σώμα της κληρονομικότητας, όπως και της οικογένειας της
Πολυξένης:
«Ήταν νύχτα μια φορά. Στην κουζίνα ήταν γυναίκες. Ερημιά στο σπίτι. Η
Πολυξένη εβάσταγε την καινούρια της κούκλα και την εξεκοίλιαζε. Οι γυναίκες
μιλούσανε. […] “Ε, να, δεν τσ’ ήθελε, και τσ’ απαράτησε. Μήτε παιδί, μήτε
άντρα. Η μάνα της δεν το σήκωσε πως ξεναγάπησε η κόρη της, κι ελούστη κι
εχτενίστη, εγέμωσε μπιστόλι κι εξαπλώθη στην κλίνη της, και εχτυπήθη στην
καρδιά. Τη βρήκανε λέει, ως να κοιμάται. Κι απάνω στα σαράντα της, η κόρη
έκαμε τον καινούριο γάμο. Μα το παιδί της, λέει, δεν το θέλει.”. Κι η Πολυξένη
τ’ άκουσε, κι η κούκλα που ξεκοίλιαζε απόμεινε στη μέση. Και με τα χυμένα
άντερα, την έπαιρνε σφιχτά αγκαλιά, από τότε, και της έλεγε: “Δε μας θέλει η
μαμά μας, ούτε εσένα, ούτε εμέ! πρόσεχε! θα μας ρίξουνε ένα μπιστόλι στην
καρδιά! έλα δω να σε κρύψω!”. Κι η νύχτα εκείνη εγνώρισε στην Πολυξένη τη
ζωή, που κόβει σαν μαχαίρι.»
(ΑΞΙΩΤΗ 31982, 13-14)
Μέσα από την περιγραφή μιας σειράς σφαλμάτων –αντίστοιχων της
Πολυξένης– που αφορούν στη συμπεριφορά, τη στάση, τον χαρακτήρα, τα
ελαττώματα του ατόμου από ηθική άποψη, επιχειρείται να φανεί ότι ο δράστης
έμοιαζε με το έγκλημά του πριν ακόμη το διαπράξει (ΦΟΥΚΩ 2010, 57). Οι
προσπάθειες να εντοπιστούν ενδείξεις, που να επιτρέπουν την πρώιμη ανίχνευση των
εγκληματικών τάσεων πριν από την πραγματική έναρξη της εγκληματικής
σταδιοδρομίας του ατόμου, ενοχοποιούν τον παιδισμό και τα συμπτώματά του για την
εγκληματική προδιάθεση και διαστροφή.12 Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται ο ηθικός
εκφυλισμός με την ψυχική διαταραχή και την ασθένεια, ενώ παράλληλα
επιτυγχάνεται η μετάβαση από το επίπεδο του κατηγορουμένου σε εκείνο του ενόχου.
Ίδια απόρριψη από τη μάνα της –ήδη από την παιδική ηλικία–, με σωρεία
συνεπειών, δέχεται και η Φωτεινή, ηρωίδα στην Εντολή (ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981). Πλάσμα
διαφορετικό, και αυτή, από τις συνομήλικές της, γεμάτη όνειρα για μουσικές
περιπλανήσεις:
«Μαζί μ’ ένα δυο συμμαθήτριές της κάνανε συχνά σκασιαρχείο.
Περιπλανιόντανε σε δάση και ακρογιαλιές. Οι φίλες της μαζεύανε χόρτα,
κοχύλια. Αυτή, πάντα συνεπαρμένη, μάζευε ήχους. Τους απόθετε μέσα της, τους
ζέσταινε και περίμενε τη στιγμή της δημιουργικής εκκόλαψης. Δεν αξιώθηκε να
τη χαρεί. Πάντα κάποιος την έσπρωχνε την υστάτη στιγμή κι η μαγεία χανόταν.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981, 130)
12

Η εισαγωγή του «βιογραφικού στοιχείου» κρίνεται πολύ σημαντική στην ιστορία της ποινής, γιατί
αποκαλύπτει την ύπαρξη του εγκληματία πριν από το έγκλημά του (ΦΟΥΚΩ 2011, 329).
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Ωστόσο, οι κοινωνικές συμβάσεις της εποχής και του τόπου της δεν επιτρέπουν την
υλοποίηση των ονείρων της. Η διαφορετική της συμπεριφορά και εδώ συνδέεται με
μιαν ελαττωματική φύση, κυρίως με την ά-νοια, την πνευματική σύγχυση, αλλά και
με τη στερεότυπη εικόνα της αμαρτωλής γυναίκας που αψήφησε τον πατρικό νόμο
και γι’ αυτό αποβάλλεται από τον ‘παράδεισο’. Έτσι, οι επιθυμίες της θεωρούνται
ντροπή, οι αναζητήσεις της κατάρα, η στάση της επαχθής για όλη την οικογένεια:
«Στο χωριό την παίρνανε για λειψή. “Άφτηνα, λέγανε, είναι παλαβιάρα”. Μα πιο
σκληρή απ’ ολουνούς ήταν η ίδια η μάνα της. Τήνε μαύριζε στο ξύλο, της
πάταγε τσιμπιές στα ψαχνά. “Αμαρτωλό, καταραμένο θηλυκό! Τι ρεζιλίκια ειν’
τούτα; Πριμαντόνα θα γενείς; Θα σε σφάξου, κακομοίρα, τ’ αδέρφια σου, πριν
μας ντροπιάσεις”. Άλλοτες πάλι την πλήγωνε με λόγια πικρά για την ασκήμια
της. “Τήρα στον καθρέφτη, να δεις το μαύρο χάλι σου. Όλα τα χτήματά μας να
δώσουμε προικιό, άντρα δε θ’ αποτάξεις”.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981, 130)
Η αλήθεια, για όλα τα παραπάνω, κρύβεται και πάλι ‘στον καθρέφτη’. Η μορφή
που διαγράφεται εκεί δεν είναι πια είδωλο αλλά η πραγματικότητα της γυναικείας
κατάστασης. Η μάνα προτρέπει την κόρη να δει όχι την ασχήμια της μορφής αλλά τη
δυσμορφία της κοινωνικής θέσης, τη χωλότητα της έμφυλης ταυτότητας, τη
σημαίνουσα διαφορά της. Είναι, λοιπόν, αυτή η συνθήκη του δεύτερου φύλου που
φοβάται η μητέρα, γι’ αυτό και το πρόβλημα της ανταλλάξιμης13 προικοδότησης, το
οποίο

επικαλείται,

δεν

έγκειται

στην

εξωτερική

εμφάνιση

αλλά

στη

συμπεριφοριστική δυσλειτουργία, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια σφαίρα.
Η δύναμη της γλώσσας, πιο δραστική από οποιαδήποτε πράξη, αναγνωρίζεται
σαν ένα μέσο καθυπόταξης και αποκλεισμού των γυναικών (BUTLER 2009, 54), στη
δε συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται από τη μητέρα ως αναπαραγωγή μιας
πατριαρχικής κατασκευής. Ο λόγος της μάνας δεν είναι άλλο από την ηχώ της
παραγωγικής εξουσίας, η ίδια η μητέρα φερέφωνο ενός διαρκώς ανανεούμενου
‘δικτύου’ που εγκαθιστά και διατηρεί το (φουκωικό) ‘καθεστώς της αλήθειας’. Η
συμπεριφορά της Φωτεινής ερμηνεύεται με όρους οικιακής οικονομίας και
ρυθμίζεται σε συνθήκες κοινωνικής σταθερότητας.
«Γιατί όμως η μάνα της τής φερόταν σαν άπονη μητριά; Μόνο σ’ αυτήν; Σε
κάθε θηλυκό. Έβλεπε τις τυράγνιες που έκανε στην πρωτοκόρη της. Την είχε
καταντήσει δούλα των αγοριών. Στο σπίτι αγάδες ήταν οι τρεις γιοι. Αν τους
κάπνιζε να χαστουκίσουν τις αδερφάδες τους, ακόμα και να τις σκοτώσουνε,
13

Στη φεμινιστική κριτική, η γυναίκα, ως δώρο και αντικείμενο ανταλλαγής, «αποτελεί “σημείο και
αξία” που ανοίγει ένα δίαυλο ανταλλαγής […] ανάμεσα σε ομάδες ανδρών» (BUTLER 2009, 67).
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κανένας δε θα τους ζητούσε το λόγο. Ό,τι κάνουν οι άντρες “καλώς κανωμένο”.
[…] “Τα θηλυκά είναι ντροπής και βάρος για το γονιό. Απ’ θα γιννηθούνι
συλλογάτι τα προικιά τ’ς”.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981, 130-131)
Η κοινωνική θέση της γυναίκας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, σε
σημείο που να αμφισβητείται η ακεραιότητά της ως όντος, καθώς, κατά την Butler,
«το γυναικείο δεν είναι ποτέ σημάδι του υποκειμένου· το γυναικείο δεν θα μπορούσε
να είναι “γνώρισμα” ενός φύλου. Απεναντίας, είναι η σημασιοδότηση της έλλειψης,
[…] ένα σύνολο διαφοριστικών γλωσσικών κανόνων, το οποίο δημιουργεί στην
πράξη την έμφυλη/σεξουαλική διαφορά» (BUTLER 2009, 55). Η μάνα, βέβαια, από
την πλευρά της επωμίζεται την ευθύνη και το άγχος της αναπαραγωγής του δικού της
στερεοτυπικού μοντέλου, επιβεβλημένου κοινωνικά, τόσο που κάθε απόκλιση της
κόρης της ορίζει και μια δική της αποτυχία και έλλειψη. Γι’ αυτό, η κρίση της
μητέρας για την αποδοχή ή την απόρριψη της θυγατρικής προσωπικότητας και τη
συγκρότηση της ταυτότητάς της υπακούει στην ιδέα της παραστασιακής
επιτελεστικότητας του φύλου (BUTLER 2009, 177, 182) και της συντήρησης του
πατρικού νόμου.
Τα σπέρματα, ωστόσο, της απόκλισης και της ενοχής υποφώσκουν και
μετουσιώνονται σε αντιστασιακή δράση και ιδεολογικό παράπτωμα. Η παιδική
ιδιορρυθμία

της

ηρωίδας

εξελίσσεται

σε

προβληματική

χειραφέτηση

και

επιβεβαιώνεται στην αφελή εμπιστοσύνη που δείχνει στον σύντροφο και μελλοντικό
της προδότη. Τότε η ηρωίδα, άναυδη και κεραυνοβολημένη, δέχεται κακοποιήσεις
σωματικές και ψυχικές, αντίστοιχες με εκείνες της παιδικής της ηλικίας (ΣΩΤΗΡΙΟΥ
9

1981, 135-136). Αυτό είναι το τίμημα για την υπέρβαση της φύσης, όπως την

πραγματοποιεί μέσω του στοχασμού και της πολιτικής παράβασης. Κι αυτό επειδή,
κατά τον Foucault, «μέσα από αυτή την υπέρβαση εξουσίας, η φύση στρέφεται
ενάντια στον ίδιο της τον εαυτό […] με αποτέλεσμα να μην είναι πια παρά ένα είδος
τερατώδους μανίας, η οποία δεν ξεσπά μόνο πάνω στους άλλους αλλά και πάνω στον
ίδιο της τον εαυτό» (ΦΟΥΚΩ 2010, 202).
Παρόμοια δύσκολη και προβληματική, παιδιόθεν, είναι και η περίπτωση της
Μαργαρίτας Περδικάρη (ΧΑΤΖΗΣ 51999). Η φυσική της κατάσταση δεν προϊδεάζει
για μια παράτολμη και γενναία συμπεριφορά σαν αυτή που αποκαλύπτεται μετά τη
σύλληψή της:
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«[Ό]ταν πιάστηκε η Μαργαρίτα γίνηκε σούσουρο τόσο μεγάλο. Ο καθένας
δυσκολευότανε να πιστέψει πως το χαϊδεμένο στερνοπαίδι των Περδικάρηδων
θα μπορούσε να ’ναι ένας παράγοντας τόσο σημαντικός […] μέσα στο κίνημα
της Αντίστασης. […] Πλάσμα καχεκτικό, μαζωμένο, απέραντα μοναχικό, με μια
λύπη χυμένη στο πρόσωπο, φαινότανε πιο πολύ να σκιάζεται τους ανθρώπους,
παρά να γνοιάζεται για το μέλλον της ανθρωπότητας.»
(ΧΑΤΖΗΣ 51999, 184)
«Το μαύρο ρούχο της οικογένειας δεν της είχε λείψει κι αυτηνής αποπάνω της.
[…] Τα μαλλιά, χωρισμένα στη μέση και δεμένα πίσω σφιχτά –λίγο ακόμα και
θα ’τανε σαν την “πάπια”– τα μεγάλα τα μάτια λυπημένα […], τα μακριά της
ποδάρια και τ’ άχαρο ντύσιμο, όλα, δίνανε μια εικόνα αδεξιότητας, συστολής,
σχεδόν γελοία.
– Ήρθε και το μυξιάρικο, κακολογούσανε κα κρυφογελούσαν τα κορίτσια της
πόλης […]. Αυτή ’τανε πάντα ολομόναχη. Δεν πλησίαζε κανένα κορίτσι μήτε τις
παλιές συμμαθήτριες, μήτε τα κορίτσια της γειτονιάς της μήτε τις πλούσιες μήτε
τις φτωχές. Ο γυρισμός της το καλοκαίρι δημιουργούσε για την οικογένεια τα
πιο δύσκολα ζητήματα.»
(ΧΑΤΖΗΣ 51999, 185-186)
Η ηρωίδα παρουσιάζει έλλειψη σε πολλά σημεία της προσωπικότητάς της, στην
εμφάνιση, στην ανάπτυξη, αλλά και στην επικοινωνία, στις σχέσεις με τους άλλους
ανθρώπους, κυρίως τους συνομηλίκους. Για την οικογένειά της γίνεται μπελάς, όπως
παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις παρόμοιων ηρωίδων που συνιστούν
αιτίες οικογενειακών ή συλλογικών δεινών. Ανασφαλής και υπερπροστατευμένη από
το οικογενειακό περιβάλλον, επιζητά καθημερινά την επιβεβαίωση της «καληνύχτας»
(ΧΑΤΖΗΣ 51999, 190-191), που από παιδική ευχή γίνεται βίωμα (η Μαργαρίτα εκπονεί
το αντιστασιακό της έργο πάντα νύχτα και κρυφά) μιας ενήλικης προσπάθειας για την
έλευση μιας καλύτερης ημέρας. Ο τελευταίος προ της εκτέλεσης λόγος της, ένας
συμβολικά και ιδεολογικά φορτισμένος λόγος –σαν παραλήρημα–, συμπυκνώνει όλες
τις άρρητες αποφάσεις και τις καταπιεσμένες ελπίδες της: «Καληνύχτα, ντε!... […]
Φτιάξτε τον, έναν καλύτερο κόσμο!...» (ΧΑΤΖΗΣ 51999, 211).
Κοινόν τόπο στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν πιο πάνω αποτελεί η εγγενής
διαφορετικότητα, η πρώιμη παραεγκληματική συμπεριφορά, η ρήξη με το
οικογενειακό περιβάλλον, πρωτίστως δε ο χωρισμός από τη μητέρα, και η
κληρονομική τους προδιάθεση. Οι ηρωίδες ζουν έναν μονήρη και εσωστρεφή βίο,
κάτω από μια πειθαναγκαστική συνθήκη, υπακούοντας «αφιερωμένες» (GOFFMAN
2001, 228) στην κρυφή συλλογική αποστολή τους, ένα έργο που οφείλουν να
εξασφαλίσουν από πιθανή αποτυχία. Τα βιώματα και τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους αποκαλύπτουν περιπτώσεις τερατωδίας, συνιστούν κινδύνους

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /347/

για την οικογενειακή και δημόσια ασφάλεια και οδηγούν στην εκούσια ή ακούσια
απομόνωση ή αποπομπή τους. Τέλος, με τη συχνότητα που εμφανίζονται τα
‘εγκλήματά’ τους, συνιστούν μιαν ομάδα14 κολάσιμη, ως μια «ασθένεια του
κοινωνικού σώματος», μια «ασθένεια της συλλογικότητας» (ΦΟΥΚΩ 2010, 184).

2.1.3. Αποκλεισμένες από την έμφυλα νοούμενη ευτυχία και φυσιολογική ζωή
Όλες οι αγωνίστριες ηρωίδες, εγκαταλείποντας τον φυσιολογικό βίο για να
προσχωρήσουν στο πεδίο μιας ζωής βασάνων και διωγμών, σχεδόν πάντα
ονειρεύονται ότι όταν θα τελειώσει ο πόλεμος θα μπορέσουν να υλοποιήσουν κάποιες
άδηλες επιθυμίες σε μιαν ειρηνική ζωή, αν τελικά επιβιώσουν. Όνειρο άπιαστο για τις
περισσότερες, μιας και τις προλαμβάνουν θανατηφόρες εξελίξεις. Ωστόσο, εκείνο
που παραμένει ενδιαφέρον σε αυτές τις σκέψεις είναι ότι το ‘κοριτσίστικο’ όνειρο για
αποκατάσταση, ένας κατασκευασμένος από τη γέννηση οικογενειακός στόχος,
εξακολουθεί, παρά τις αντιστάσεις τους, να αποτελεί την ιδεώδη πραγμάτωση της
γυναικείας τους ταυτότητας.
Στο έργο της Αξιώτη, της Σωτηρίου, του Χατζή και του Αλεξανδρόπουλου,
αλλά και άλλων πεζογράφων που πραγματεύονται το ίδιο θέμα, η εικόνα της
τολμηρής και αφοσιωμένης αγωνίστριας, που στερείται κάθε προσωπική ευτυχία
προς όφελος του κοινού αγώνα, επαναλαμβάνεται συχνά. Οι ηρωίδες στερούνται
άλλοτε τα παιδιά τους, άλλοτε την ήσυχη συζυγική ζωή, άλλοτε ματαιώνουν την
πραγματοποίηση ενός γάμου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες αδυνατούν να
συνδυάσουν και τους δύο ρόλους, αυτόν της στερεοτυπικής ερωτικής συντρόφου και
εκείνον της αναδυόμενης ιδεολόγου συναγωνίστριας, παρότι τις περισσότερες φορές
μυούνται στον ιδεολογικό αγώνα από έναν άνδρα (ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 2005, 518-519). Η
ανάδειξη, εξάλλου, γυναικών σε θέσεις ή ρόλους παραδοσιακά ανδρικούς
εισπράττεται ως απειλή για το ‘ισχυρό’ φύλο. Γι’ αυτό, και οι δύο παραπάνω
συνθήκες απαιτούν ξεκάθαρη επιλογή και αποκλειστικότητα, ειδάλλως συγκρούονται
και καταρρακώνουν την επίδοξη φορέα αυτής της διπλής επιθυμίας, ως μιαρής και
άτιμης:
«Ήσουνε λεύτερη και διάλεξες. Τώρα δεν είσαι πια. Έχεις λάβει υποχρέωσες.
Μια γυναίκα που διάλεξε άντρα επαναστάτη, δεν είναι πια μόνου γυναίκα. Είναι
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Λόγω οικονομίας χώρου, εδώ περιοριστήκαμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις μυθιστορηματικών ηρωίδων εξετάζονται στο ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ 2014,108-126.
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συντρόφισσα. Τ’ άκουσες; Δεν είναι πια ωσάν τις άλλες. Πρέπει να μην
ντροπιάσει το κίνημα, αλλιώτικα είναι… άτιμη. Άτιμη είναι.»
(ΑΞΙΩΤΗ 31982, 68-69)
Η κριτική αυτή καθιστά τις γυναίκες υπολόγους, κατευθύνοντας τις να προτάξουν τη
στράτευση έναντι του (κατασκευασμένου) ονείρου της προσωπικής ευτυχίας. Έτσι,
ως αποκλίσεις, πρέπει να αρκεστούν «σ’ ένα λειψό κόσμο» (GOFFMAN 2001, 86), που
συχνά τον θεμελιώνουν πάνω στο μειονέκτημά τους για να οργανώσουν τη ζωή τους.
Γι’ αυτό, στο έργο Τα παιδιά του Σπάρτακου (ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012) η Δεσπούλα αρνείται
την πλήρωση της ευτυχίας της με τον Νεόφυτο, προς όφελος του συλλογικού αγώνα,
γύρω από τον οποίο στρέφει όλη της την ύπαρξη:
«Δυο νέοι αγαπιόντανε φλογερά. Μα, όπως κι η ζωή τους, ήταν κι η αγάπη
φυλακισμένη. “Η αρετή είναι κι αυτή μέσα στις θυσίες μας”, είχε πει κάποτε ο
Νεόφυτος.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012, 246)
«“Έχεις δίκιο. Αύριο έχουμε δουλειές, πηλάλες. Καληνύχτα!”.[…] Πάλευε μέσα
και στους δυο ο άνθρωπος με τον αγωνιστή.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012, 249)
Αυτή, όμως, η αποκλίνουσα και ρηγματική εικόνα προκαλεί αντιδράσεις εκ
μέρους των ανδρών, αντιπάλων ή και συντρόφων, που αισθάνονται ως απειλή την νέα
ιδιότητα της γυναίκας, έναν ζοφερό κίνδυνο που πρέπει να περιορίσουν: «“Έβαλαν
πανταλόνια τα κορίτσια και μεις εθηλυκέψαμε, πάει στο διάβολο”» (ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981,
15). Γι’ αυτό η Λαμπρινή, μητέρα των Παιδιών του Σπάρτακου (ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012),
κατηγορείται από τον άνδρα της ως υπεύθυνη, λόγω των αριστερών της πεποιθήσεων,
για τη φυλάκισή και τους διωγμούς που αυτά υπέστησαν:
«Πράγματα παράξενα για γυναίκα έλεγε κι έπραττε η Λαμπρινή. […] Και σαν
να μην της φτάναν όλα αυτά, την έβρισκες ανακατωμένη σε κάθε ξεσηκωμό είτε
για την πατρίδα είτε για το λαό. Συναντιόταν κρυφά με αγωνιστές. […] Κάποτε
έκρυβε στο σπίτι της έναν ξενοφερμένον επαναστάτη φοιτητή.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012, 72-73)
«Τον κυρ Ανέστη τον τρόμαζαν όλα αυτά κι ήβρισκε πως τα μυαλά των παιδιών
του είχαν πάρει αέρα από τη μάνα.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012, 75)
Η Λαμπρινή κληροδοτεί και στις κόρες της αυτήν την πλούσια πολιτική
δραστηριότητα, αντιβαίνοντας στο πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο. Γίνεται
‘κακό’ παράδειγμα γι’ αυτές, τις «θαμμένες διά βίου στη φυλακή» (ΣΩΤΗΡΙΟΥ 32012,
85): τη Χρύσα, τη Βασιλιώ, τη Νίκη, που στερούνται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
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η καθεμιά, την προσωπική ζωή. Κι εδώ πάλι η εκτροπή και η περιθωριοποίηση έχουν
έρεισμα κληρονομικό.

2.1.4. «Σαν» άνδρες: η παρωδία του φύλου
Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η επιτέλεση του έμφυλου γυναικείου ρόλου και η
συμμετοχή στην Αντίσταση αναπαριστώνται ως αμοιβαία αποκλειόμενοι τόποι. Και
καθώς οι αγωνιζόμενες διεκδικούν την είσοδό τους σε περιοχές ανδροκρατούμενες, ο
αγώνας τους είναι διπλός: πολιτικός και κοινωνικός ταυτόχρονα. Για κάποιους,
μάλιστα, η ανάληψη κινδύνου και το θάρρος τους παραπέμπουν σε ανδρικές
ιδιότητες:
«[Στη φυλακή] μ’ αυτόν τον μπάρμπα-Γιώργη είχαμε κάποτε γελάσει. Μου
’λεγε πως κάθομαι και σαπίζω μέσα στα μπουντρούμια για να με γράψει η
ιστορία. Δε θυμάμαι τι τ’ απάντησα και κείνος μου είπε: “Είσαι όμως… μεγάλος
άντρας!”.»
(ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981, 358)
Η Αυγερινή, ηρωίδα στο έργο Φωτιά (ΧΑΤΖΗΣ 1946), εγκαταλείπει το σπίτι της
στο χωριό για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο αντάρτικο ως σύνδεσμος και
στρατιώτης.15 Στον αγώνα της κατά των εθνικών εχθρών δεν προσκρούει μόνο στις
επικρίσεις της οικογένειάς της αλλά αναμετράται και με ζητήματα ταυτότητας, πριν
φτάσει στην τελική χειραφέτηση, στην αυτογνωσία και την εξοικείωση με τον
θάνατο. Αναρωτιέται: «[λ]οιπόν είναι αλήθεια, πως μπορώ να σκέφτουμαι μοναχή
μου;» (ΧΑΤΖΗΣ 1946, 20), ενώ βιώνει ενοχικά σύνδρομα για την έμφυλη εικόνα της:
«[Τ]ην κοιτούσανε μ’ έναν τρόπο που την έκανε να μαζεύεται. Μοναχή της εκεί
πέρα, κορίτσι που ξεπόρτισε και πήρε τους μεγάλους δρόμους, νόμιζε πως όλοι
τη βλέπανε με μάτι πονηρό. […] Όμως και πάλι το σκέφτονταν μήπως είταν
δικό της το φταίξιμο. Και ντρεπότανε πιότερο. Όταν έβλεπε τα μάτια τους να
καρφώνουνται πάνω στο στήθος της, θάθελε καλύτερα να μην τόχε.
Παιδεύονταν το πρωί να το συμμαζέψει, μα εκείνο ξεχείλιζε μέσα στη λευκή της
ποδιά. Όμως είταν σίγουρη πως δεν πρόσεχε κιόλας. Έσκυβε μπροστά στους
άντρες και φαινόνταν τα πόδια της, ψηλά πίσω απ’ τα γόνατα. […] Όλα αυτά
είταν δικά της φταιξίματα κ’ έπρεπε σιγά-σιγά να πασκίζει από μόνη της ν’
ανοίγει τα μάτια της.»
(ΧΑΤΖΗΣ 1946, 37)
Στην αντίληψη της ηρωίδας αντιμάχονται η κατασκευασμένη θηλυκότητα,
επιβεβλημένη στις γυναίκες ως θετική ουσία (BRAIDOTTI 2006, 205), με την ανάγκη
15

Το όνομα της ηρωίδας «Αυγερινή» είναι «κάτι που από μόνο του την καθιστά παραδειγματική»
(ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, 2005, 495).
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και επιθυμία να την υπερβεί.16 Γι’ αυτό, δυσκολεύεται να αγνοήσει την κοινωνική
προκατάληψη που βλέπει τη γυναίκα υπόπτου ηθικής, όταν αυτή δεν ασχολείται με
όσα της επιτάσσει και της χρεώνει το δίκτυο της εξουσίας, μέσα στο οποίο φυσικά
κινείται και αυτή.17 Έτσι, αντιμετωπίζει διλημματικά τον έμφυλο κανονιστικό της
ρόλο και την ικανότητά της να τον περιβάλει με έναν άλλο μανδύα:
«Ένας λυγμός ξέσπασε μέσα στο στήθος της. Κανένας δεν έβλεπε, δεν άκουγε
τίποτις. Είναι τόσους μήνες μαζί τους, κι αν γύρισε κανένας να τη δει, είταν το
στήθος της και τα πόδια της που κοιτούσαν.»
(ΧΑΤΖΗΣ 1946, 41)
Η αμφισβήτηση της αγωνιστικής ικανότητας των γυναικών εκφράζεται όμως και
μέσα από τη ρητορική της παρώδησης. Η Αυγερινή και η συναγωνίστριά της
Ασημίνα γίνονται δέκτες της χλεύης των ανδρών, όταν πηγαίνουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο στρατόπεδο των ανταρτών στο βουνό: «Σκασίλα που την είχαν οι
γερμανοί, όσο που δεν ερχόσασταν!.. Όλοι γελάσανε με το πείραγμα. Η Αυγερινή
ένιωσε τα μάτια τους να γυρίζουν πάνου στις δυο τους κοροϊδευτικά» (ΧΑΤΖΗΣ 1946,
71). Μια τέτοια γελοιοποίηση ακυρώνει τη γυναικεία προσπάθεια να εισχωρήσει στον
ανδρικό χώρο του στρατού –η οποία αποκωδικοποιείται ως υπονόμευση και απειλή
της ανδρικής κυριαρχίας– και στοχεύει στην περιθωριοποίηση των δύο ηρωίδων και
στην απαξίωση της συμμετοχής τους, ακόμη και μέσα στην ίδια «παρεκκλίνουσα
κοινότητα» (GOFFMAN 2001, 228). Οι πρακτικές παρωδίας, λοιπόν, χρησιμοποιούνται
για να εδραιωθεί η διάκριση ανάμεσα σε ένα προνομιακό αρχέτυπο (τον άνδρα) και
στην απομίμησή του (τη γυναίκα) –ένα αποτυχημένο αντίγραφο του πρώτου (BUTLER
2009, 190).
Ωστόσο, η Αυγερινή εισχωρεί στον κόσμο των ανδρών περνώντας από
«αναβαθμούς μύησης» (ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 2005, 495). Ξεπερνά τους δισταγμούς,
εκδικείται τον θάνατο της φίλης της Ασημίνας, πρωτοστατεί στις μάχες και κερδίζει
τελικά την αποδοχή των ανδρών συντρόφων της, ενώ γίνεται πρότυπο για άλλες
γυναίκες. Μέσα από αυτή την πορεία αυτονομείται και ανακαλύπτει τον εαυτό της. Η
16

Κατά την Butler, το φύλο δεν είναι μια σταθερή ταυτότητα, αλλά «συγκροτείται επισφαλώς στο
χρόνο, που θεσπίζεται σ’ έναν εξωτερικό χώρο μέσω μιας στιλιζαρισμένης επανάληψης πράξεων».
Έτσι, το φύλο πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως «συγκροτημέν[η] κοινωνικ[ή] χρονικότητ[α]», «μια
κατασκευασμένη ταυτότητα, μια επιτελεστική πραγματοποίηση την οποία […] επιτελούν ως πίστη τα
καθημερινά κοινωνικά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των δρώντων» (BUTLER 2009,
182-183).
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Ο Bourdieu παρατηρεί ότι οι ίδιες οι γυναίκες «εφαρμόζουν σε κάθε πραγματικότητα, και ιδίως στις
σχέσεις εξουσίας μέσα στις οποίες είναι φυλακισμένες, σχήματα σκέψης που αποτελούν προϊόν της
ενσωμάτωσης αυτών των σχέσεων εξουσίας και τα οποία εκφράζονται στις θεμελιακές αντιθέσεις της
συμβολικής τάξης» (BOURDIEU 2007, 79).
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αιχμαλωσία της στο τέλος του έργου φέρνει τη δικαίωση και απαντά στη βασανιστική
γι’ αυτήν αμφιβολία: «Έμαθα πια να σκέφτουμαι μοναχή μου» (ΧΑΤΖΗΣ 1946, 147).
Ο δρόμος για την ωρίμανση περνά, επομένως, μέσα από ανδρικά πεδία.
Οι περισσότερες αντάρτισσες αναπαριστώνται μάλλον αδιάφορες εμφανισιακά,
αν όχι και άσχημες, αλλά ικανές και ανεξάρτητες, τολμηρές και ριψοκίνδυνες.
Εξάλλου, το στοιχείο που πρέπει εδώ να εξαρθεί δεν είναι της αισθητικής αλλά της
ηθικής τους υπόστασης, που μάλιστα οικειοποιείται ανδρικές αρετές. Γιατί εκείνο που
τους προσδίδει κάποια χάρη μέσα στην άκομψη όψη τους είναι η αντάρτικη στολή
τους. Φυσικά, η εμφάνισή τους στο ανδροκρατούμενο αντάρτικο στράτευμα προκαλεί
αντιδράσεις έκπληξης και απορίας:
«Από την πόρτα πετάχτηκαν τρέχοντας κάποιες αντάρτισσες. Ο Κοσμάς ήξερε,
βέβαια, ότι ήταν στο βουνό κι αντάρτισσες, αλλά τώρα κάπως του ήρθε ξαφνικό
αυτό που έβλεπε –τόσες μαζί αρματωμένες κοπέλες […] στρογγυλές
στρατιωτίνες, κοντοστούπες οι περισσότερες, μα όμορφες μέσα στ’ αντάρτικά
τους.»
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 31979, 16)
Ό,τι, λοιπόν, κάνει όμορφες και ξεχωριστές τις γυναίκες-στρατιώτες είναι η στολή και
η παλικαριά τους. Η στολή, ως σύμβολο στίγματος, καλύπτει τα γυναικεία
γνωρίσματα και τις μεταμορφώνει, είτε μετριάζοντας τη θηλυκότητα και την
ελκυστικότητά τους έναντι των ανδρών συναγωνιστών –που πρέπει απαρέγκλιτα και
απρόσκοπτα να υποστηρίξουν έναν κοινό αγώνα, όπου οι ατομικές επιθυμίες πρέπει
να περιμένουν– είτε αφαιρώντας τους ελαττώματα εξωτερικής εμφάνισης. Οι
γυναίκες αυτές μοιάζουν μεταξύ τους (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 31979, 160), ξεχνούν
ακόμη και το όνομά τους υιοθετώντας συχνά άλλα ονόματα με σημαίνουσα
λειτουργία, όπως «Ελευθερία» και «Λαοκρατία» (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 31979, 79,
160), λησμονούν μάλιστα ότι είναι γυναίκες. Σε όλες αυτές τις αναπαραστάσεις
αναγνωρίζουμε τεχνικές παρενδυσίας και μεταμόρφωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι
αντάρτισσες μιμούνται τη σωματική εικόνα και τις πρακτικές, τις χειρονομίες και τις
δεξιότητες μιας αρρενωπής συμπεριφοράς, ενώ κάποιες από αυτές έχουν «περίσσια
αντρειά» (ΣΩΤΗΡΙΟΥ 91981, 83). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόκειται για μια
καυστική παρωδούμενη επανάληψη ενός κοινωνικά επιβεβλημένου πρωτοτύπου. Αν,
μάλιστα, δεχτούμε την φέρουσα στρατιωτική εξάρτυση των ανταρτισσών σαν μια
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μεταμφίεση και σκάνδαλο που προκαλούν γέλωτες και θριαμβολογίες, τότε μιλάμε
για μια καρναβαλοποίηση.18
Οι στρατιωτίνες, λοιπόν, αγωνίζονται και πεθαίνουν «σαν παλικάρια»
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 31979, 478). Αυτό, βέβαια, έχει διπλή ανάγνωση, καθώς μέσα
από αυτή την επώδυνη θητεία οι ηρωίδες κατοχυρώνουν την ιδιότητα του
σκεπτόμενου και ανεξάρτητου ατόμου (ΧΑΤΖΗΣ 1946). Η κατάκτηση, όμως, της
ωρίμανσης και χειραφέτησης μέσα από την ενσωμάτωση ανδρικών χαρακτηριστικών
αναδεικνύει την αντίληψη για την ελλειμματική γυναικεία φύση. Γι’ αυτό,
αναγνωρίζονται «σχεδόν» σαν τους άνδρες (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 31979, 253), όπως
τεκμαίρεται συχνά από την αντιστικτική/συγκριτική θεώρηση της δράσης της
αντάρτισσας και εκείνης του άνδρα συναγωνιστή, μέσα από την οποία προκύπτει το
ασυμβίβαστο της γυναίκας και της αντάρτισσας/γυναίκας-στρατιώτη.

3. Συμπέρασμα
Όπως φάνηκε, οι μυθιστορηματικές ηρωίδες της πεζογραφίας του πολέμου που
μετέχουν στις μορφές αντίστασης, στις πόλεις ή στα βουνά, ορίζονται ως πολλαπλή
απειλή για την επιβίωση της οικογένειας και της κοινότητας, καθώς ακυρώνουν τους
μηχανισμούς επιβολής της εξουσίας και τις στερεοτυπικές παραστασιακές επιτελέσεις
–με την κατάργηση των κανόνων και αρετών που αρμόζουν στη γυναικεία φύση. Γι’
αυτό, αντιμετωπίζονται με καχυποψία, παρωδούνται και αποκλείονται από την
έμφυλα νοούμενη ευτυχία. Μάλιστα, η ποιητική και η πολιτική του επιδιωκόμενου
κάθε φορά νοήματος, η ρητορική και οι πρακτικές του στιγματισμού, είναι εξίσου
πολεμικές με το πνεύμα της εποχής αναφοράς, ενώ παρουσιάζουν μια σημαντική
σύγκλιση

και

ομοιογένεια

μεταξύ

των

συγγραφέων.

Θέση,

τελικά,

που

υποστηρίχθηκε είναι ότι, αν και τα περισσότερα πεζογραφικά πολεμικά έργα του
λογοτεχνικού corpus που εξετάστηκαν εδώ επιχειρούν να αποδώσουν έναν νέο τύπο
γυναίκας, που βαίνει προς τη χειραφέτηση και την ανεξαρτησία, αυτή στην ουσία
παραμένει εγκλωβισμένη σε νέες μορφές περιορισμού, ανεπτυγμένες ειδικά για τα
νέα ιστορικοπολιτικά δεδομένα.
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Ο Bakhtin μιλά για «την ικανότητα της καρναβαλικής κοσμοαντίληψης να μεταμορφώνει»
(ΜΠΑΧΤΙΝ 2000, 171).
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Abstract

Τhe purpose of this paper is to present the female identity as it unfolds in the Greek
drama of the 20th century, by tracing the elements that comprise the character of the
heroines in the selected plays. At first, the personalities and characteristics of said
women are examined, taking into account their connection to the social reality of the
time period when the play was written. Subsequently, an analysis of their relationship
with the male gender as well as their progress towards emancipation is realized,
followed by a study of the tendencies that prevail in Modern Greek drama, which
determine their general image and actions. Through the comparison of these dramatic
texts, an attempt is made to explore the way the female character was formed, detect
whether there are any elements of it that remain stable over time, and evaluate the
significance and reason behind any changes that occurred with the purpose of
achieving an overall assessment of the female identity.
Λέξεις-Κλειδιά
γυναικεία ταυτότητα, 20ός αιώνας, ελληνική δραματουργία, κοινωνική
πραγματικότητα, σχέση με το ανδρικό φύλλο

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση της γυναικείας ταυτότητας
μέσα από κείμενα της ελληνικής δραματουργίας του 20ού αιώνα. Η δημιουργία της
ταυτότητας του δραματικού προσώπου είναι μια διαδικασία σύνθετη. Η θεατρική
πράξη σημαίνει ή συμβολίζει την πραγματικότητα χωρίς να ταυτίζεται μαζί της.
Παρόλα αυτά, αν και δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε την πλήρη αντιστοιχία του
θεατρικού με τον πραγματικό κόσμο, μπορούμε να εντοπίσουμε την επιρροή που ο
τελευταίος ασκεί στο δημιουργό.
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Η ελληνική πραγματικότητα στον εικοστό αιώνα καθορίστηκε από ένα πλήθος
μεταβολών.

Δύο

παγκόσμιοι

πόλεμοι,

πολιτικές

αλλαγές,

κοινωνικοί

μετασχηματισμοί και οικονομικές αναδιαρθρώσεις. Η ελληνική θεατρική παραγωγή
του αιώνα που πέρασε, έστρεψε το ενδιαφέρον της προς την ανάλυση του κοινωνικού
περίγυρου και αποτύπωσε την επίδρασή του στη διαμόρφωση των γυναικείων
χαρακτήρων.
Η εισήγηση μας αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε καλλιτέχνη δημιουργού να
σχετίζεται με τους χαρακτήρες του πέρα από τις δεσμεύσεις του φύλου. Επομένως,
στο επίκεντρο της μελέτης μας τίθενται τα γυναικεία δραματικά πρόσωπα χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη, ως κριτήριο, το φύλο του συγγραφέα τους. Η έρευνα μας
επικεντρώθηκε στις ηρωίδες των ακόλουθων θεατρικών έργων: Το μυστικό της
κοντέσας Βαλέραινας του Γ. Ξενόπουλου, το Φιντανάκι του Π. Χορν, Αγγέλα του Γ.
Σεβαστίκογλου, το Πανηγύρι του Δ. Κεχαΐδη , η Νίκη της Λ. Αναγνωστάκη, το Ματς
του Γ. Μανιώτη, Οι Χρωματιστές γυναίκες του Β. Ζιώγα .
Τα θεατρικά κείμενα που επιλέξαμε αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες
δραματουργικές τάσεις του 20ού αιώνα: Το Θέατρο Ιδεών και το Μεταπολεμικό
Θέατρο. Στο Θέατρο των Ιδεών ανήκουν έργα που γράφονται από το 1895 και μετά
(ΓΟΥΝΕΛΑΣ 1983, 232). Ο Ξενόπουλος με τον όρο Θέατρο των Ιδεών προσδιορίζει
έργα τα οποία είχαν συγκεκριμένο ιδεολογικό περιεχόμενο, αντιπαραβάλλοντάς τα με
εκείνα που στόχευαν απλώς στη διασκέδαση του θεατή ( ό.π, 274). Από τα έργα που
έχουμε επιλέξει, στην κατηγορία αυτή ανήκουν το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας
και το Φιντανάκι.
Το Μεταπολεμικό Θέατρο αποτελεί το τελευταίο εγγύτερο στάδιο ανάπτυξης
του νεοελληνικού θεάτρου (ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 2002α, 176). Σημείο σταθμός για το
ελληνικό μεταπολεμικό θέατρο θεωρείται η παράσταση της Αυλής των Θαυμάτων του
Ι. Καμπανέλλη από του Θέατρο Τέχνης το 1957. Η παράσταση αυτή σήμανε την
απαρχή μιας νέας εποχής για τη νέα ελληνική δραματουργία (ΜΑΓΙΑΡ 2004, 92).
Τόσο το θέμα του συγκεκριμένου έργου όσο και τα θέματα των υπολοίπων έργων που
έγραψε ο Καμπανέλλης εκείνη την περίοδο τα ανέπτυξαν οι συγγραφείς της γενιάς
του ’60, στη δραματουργία των οποίων συντελέστηκε μια μεγάλη αλλαγή όσον
αφορά τη θεματολογία και το ύφος (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1975, 17).
Το Μεταπολεμικό θέατρο εκπροσωπείται στην ανακοίνωση μας από την Αγγέλα
του Γ. Σεβαστίκογλου, το Πανηγύρι του Δ. Κεχαΐδη , τη Νίκη της Λ. Αναγνωστάκη,
το Ματς του Γ. Μανιώτηκαι το έργο Χρωματιστές γυναίκες του Β. Ζιώγα .
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Παρακολουθώντας διαχρονικά τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας του 20ού
αιώνα όπως αυτές διαγράφονται στα επιλεγμένα μας δραματικά κείμενα,
διαπιστώνουμε τον τρόπο που επιδρούν στη διαμόρφωση της γυναικείας ταυτότητας.
Στο μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας παρατηρούμε δύο γυναίκες, η ιδιαίτερη
φυσιογνωμία των οποίων είναι αποτέλεσμα του τρόπου που αντιλαμβάνονται τη νέα
πραγματικότητα που ανατέλλει τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Τότε
σηματοδοτείται το πέρασμα της χώρας από τις πρώιμες μορφές ανάπτυξης του
κεφαλαίου στο βιομηχανικό καπιταλισμό (ΜΗΛΙΟΣ 1988, 242). Η πρώτη (κοντέσα)
αντιστέκεται στο καθεστώς που επιβάλλει η εμφάνιση του καπιταλισμού και η άνοδος
της νέας αστικής τάξης αρνούμενη σταματήσει να προσφέρει ανιδιοτελώς την
ιαματική οφθαλμική της σκόνη. Η δεύτερη, η νύφη της (Τασία) υιοθετεί
ανεπιφύλακτα τα νέα ήθη και μάλιστα αγωνίζεται για την εδραίωσή τους,
εκτοπίζοντας τις αξίες τις παλιάς φεουδαλικής αριστοκρατίας.
Το έργο γράφτηκε πρώτη φορά το 1904 και ξαναγράφτηκε το 1918. Στην πρώτη
γραφή η κοντέσα υπέκυπτε στις προτροπές του περιβάλλοντός της και κυρίως στη
νύφη της και παραχωρούσε οικιοθελώς το μυστικό της συνταγής της. Τη δεύτερη
φορά ο Ξενόπουλος πρόσθεσε την αυτοκτονία της κοντέσας προκειμένου να μην
αποκαλύψει το μυστικό της. Η κοντέσα, όταν συνειδητοποιεί τον κίνδυνο, αγωνίζεται
με κάθε τρόπο για τη διάσωση του κόσμου όπου ανήκει. «Συγκρούεται με ένα
σύμπτωμα που θα φανεί ανίατο στο μέλλον, την κοινωνία της κατανάλωσης και τους
νόμους της» (ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΙΣ 1991, 39). Όμως, σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για
το έργο του 1904 είτε για το έργο του 1918, έρχεται αντιμέτωπη με την ήττα. Η
ομαλή υποχώρηση της παλαιάς τάξης στο έργο του 1904 δεν ήταν ικανή να αναδείξει
και να στηλιτεύσει τον αμοραλισμό των νέων κοινωνικών συνθηκών. Αντίθετα, στην
απλή ομολογία του μυστικού από μέρους της κοντέσας υποβόσκει μια διάθεση
συμβιβασμού −ίσως μια ελπίδα ότι η καινούρια πραγματικότητα δεν θα αφανίσει
τελείως την παλιά.
Στο κείμενο όμως του 1918, με την προσθήκη της αυτοκτονίας, η αντιπαράθεση
φτάνει στα άκρα. Η συνύπαρξη της νέας αστικής τάξης με τη φεουδαλική
αριστοκρατία, η συνύπαρξη του εύκολου πλουτισμού με την αφιλοκερδή
συμπεριφορά, καθίσταται αδύνατη. Η επικράτηση της νέας τάξης είναι οριστική και
σημαίνει τον πλήρη αφανισμό της παλαιάς.
Στο Φιντανάκι που γράφτηκε το 1921, οι επιπτώσεις του αστικού
μετασχηματισμού που έλαβε χώρα στο διάστημα από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /358/

Πολέμου ως τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) καθορίζουν την προσωπογράφηση
των γυναικών του έργου. Το έργο διαδραματίζεται σε μια παλιά Αθηναϊκή αυλή. Η
αυλή στο Φιντανάκι βρίσκεται εντός του αστικού χώρου, λειτουργεί, όμως ξεκομμένα
από αυτόν. Οι άνθρωποι της αυλής είναι αυτοί που ζουν στο περιθώριο του αστικού
περιβάλλοντος. Προέρχονται από την ύπαιθρο και τώρα ανήκουν στην εργατική τάξη.
Οι ίδιοι, προσπαθώντας να διαφύγουν από τα στεγανά του περιθωρίου, υιοθετούν
αντιλήψεις που αλλοιώνουν την ψυχοσύνθεση τους. Στο Φιντανάκι η ανάγκη για
επιβίωση που οδηγεί στον αγοραίο έρωτα είναι ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο
οικοδομείται ο χαρακτήρας των γυναικών της αυλής. Ο Χορν ψύχραιμα και
αντικειμενικά δείχνει πόσο αθόρυβα κατεδαφίζονται οι αξίες του ηθικού πολιτισμού,
όπως είναι η τιμή της γυναίκας και πόσο κούφιες είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες
(ΠΟΥΧΝΕΡ 1984, 327).
Το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγέλα του Σεβαστίκογλου, ένα έργο του 1957. Εδώ,
το κεντρικό γυναικείο πρόσωπο του έργου στρέφεται κατά της αδικίας και της
εκμετάλλευσης της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει, ενώ οι άλλες ηρωίδες
απλώς την αναπαράγουν. Οι ηρωίδες της Αγγέλας, είναι οι υπηρέτριες μιας
πολυκατοικίας. Περιγράφονται, ταυτόχρονα, ως θύματα και ως αναπόσπαστα μέρη
ενός υπόκοσμου, η άνθηση του οποίου οφείλεται στην περιθωριοποίηση και
εκμετάλλευση που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των αστικών
κέντρων, καθώς η ελληνική μετεμφυλιακή κοινωνία προσπαθεί να ανακάμψει
οικονομικά και πολιτικά. Το έργο αν και περιγράφει την πραγματικότητα μιας άλλης
εποχής, αρκετά μακρινής από τη δική μας, κατορθώνει να ξεπεράσει τη συγκεκριμένη
χρονική συμπτωματολογία, αφού οι σχέσεις εξάρτησης, η ανέχεια που οδηγεί στην
εξάρτηση και η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο δεν είναι περιορισμένο
ιστορικά φαινόμενο, αλλά πάγιο νομοτελειακό σύνδρομο του καπιταλιστικού
μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης (ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2005).
Η Δέσποινα στο Πανηγύρι, που είναι γραμμένο το 1962, όπως και οι Έλληνες
των αρχών του ’ 60, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της εποχής της. Ο
Μαγιάρ αναφέρει: «Όπως και οι περισσότεροι Έλληνες έτσι και οι χαρακτήρες του
Κεχαΐδη είναι αδιόρθωτα αισιόδοξοι και αντί να προσγειωθούν ομαλά στην
πραγματικότητα, προτιμούν να ζουν στις φαντασιώσεις τους, ενώ παράλληλα, όπως
οι φυλακισμένοι συνωμοτούν για τη μεγάλη απόδραση. Υπάρχει όμως, και μια Τρίτη
λύση –ίσως πιο ρεαλιστική για να επιτύχει κανείς αυτό που επιζητά στο συγκεκριμένο
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κόσμο− να ξεπουλήσει τον εαυτό του προκειμένου να αποκτήσει υλικά αγαθά ή να
ανέβει κοινωνικά» (ΜΑΓΙΑΡ 2004, 99).
Αυτή τη λύση εφαρμόζει η Δέσποινα επιδιώκοντας το γάμο της ανήλικης κόρης
της με τον πλούσιο φραγκοράφτη, προκειμένου να της εξασφαλίσει ένα μέλλον
μακριά από τη στασιμότητα και την ένδεια της ζωής στο θεσσαλικό κάμπο. Με τον
τρόπο αυτό η ηρωίδα ασπάζεται τη μικροαστική ιδεολογία που ανατέλλει εκείνη την
εποχή καθώς οι νεοέλληνες αδυνατούν να εξασφαλίσουν την ουσιαστική
συμμετοχήτους στην παραγωγική διαδικασία και να αναγνωρίσουν τον κοινωνικό
τους ρόλο.
Το Ματς, γράφτηκε 1978, δηλαδή, δεκαπέντε χρόνια αργότερα από το Πανηγύρι.
Τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, μια νέα τάξη πραγμάτων κάνει εμφανή
παρουσία της, καθώς με τις ευοίωνες δημοκρατικές προοπτικές που παρουσιάζονται,
δίνονται νέες προοπτικές στο μικροαστικό όραμα (ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 2002, 262). Ο
μικροαστισμός φτάνει στο απόγειό του ως απόρροια της στασιμότητας που
καλλιέργησε η πολιτική ομαλότητα της Μεταπολίτευσης. Ο μικροαστός, που έχει δει
το όραμα του για οικονομική αποκατάσταση και οικογενειακή ευτυχία να κλονίζεται
από τις πολιτικοκοινωνικές εντάσεις που μάστιζαν τη χώρα από τον Εμφύλιο και εξής
και κορυφώθηκαν στη δικτατορία, γίνεται ακόμα πιο άτολμος. Έτσι και αλλιώς, η
αναζήτηση της ασφάλειας και του μέτρου, η επικράτηση της κοινής λογικής είναι
στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μικροαστό σε όλη την πορεία της ύπαρξής του.
Η μητέρα του Ματς είναι εκπρόσωπος αυτής της αντίληψης. Αποτελεί την
έκδοση της γυναίκας αράχνης, μιας οικείας μορφής της κοινωνίας στη νεοελληνική
της διατύπωση (ΛΙΓΝΑΔΗΣ 1984,49). Προσπαθεί να παγιδεύσει στα στενόμυαλα
δίχτυα της το γιο της, προβάλλοντας του συνεχώς την ιδέα ότι είναι συμφέρον του να
υπακούει εκείνη και τα μικροαστικά ιδεώδη της. Ο νέος, αν και αντιστέκεται, στο
τέλος υποχωρεί και ασπάζεται την ιδεολογία της μητέρας.
Η Νίκη της Λούλας Αναγνωστάκη παρουσιάστηκε πρώτη φορά από το Θέατρο
Τέχνης το Ι978. Αν και πρόκειται για ένα έργο σύγχρονο του Ματς, η συγγραφέας του
δημιουργεί γυναικεία πρόσωπα μέσα από τα οποία αναδεικνύεται μια άλλη διάσταση
της ελληνικής πραγματικότητας. Η Βάσω και η μητέρα της πλήττονται από το φόβο,
την ανασφάλεια και το υπαρξιακό αδιέξοδο, που είναι κατάλοιπα της δικτατορίας και
εξακολουθούν να στιγματίζουν την υπάρχουσα κατάσταση της εποχής. Η Βάσω
ζώντας σε μια ξένη χώρα αγωνίζεται για ένα μέλλον μακριά από τις προκαταλήψεις
και το κυρίαρχο αίσθημα του φόβου της δικτατορικής και μεταδικτατορικής εποχής.
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Η μητέρα της, από την άλλη πλευρά, αδιαφορεί και αντιδρά σε κάθε προοπτική
αλλαγής εμμένοντας στο εφιαλτικό παρελθόν.
Στο εν λόγω θεατρικό έργο παρουσιάζεται η υποκειμενική αλήθεια των δύο
προσώπων, της Βάσως και της μητέρας της, χωρίς όμως καμιά από τις δυο να
υπερισχύει ή να δικαιώνεται. Η πραγματικότητα, που τελικά επικρατεί ορίζει την
αλήθεια τους μόνο ως ψευδαίσθηση. Ο Αρδίτης χαρακτηρίζει τη Νίκη της
Αναγνωστάκη ως «ανθρωπογεωγραφία» μιας ιστορικής στιγμής» (2000, 84). Το
έργο, πράγματι επιμένει στην παρουσία του απειλητικού περίγυρου, στην αθλιότητα
της ιστορίας, στις δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, την τάση φυγής και την ύπαρξη
μιας μόνιμης παγίδας, στοιχεία που προσδίδουν στις ηρωίδες του έργου συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και προμηνύουν με κάποιο τρόπο τη δράση τους.
Στις Χρωματιστές γυναίκες, ένα έργο του 1981, οι ηρωίδες επιχειρούν μια
ενδοσκοπική προσέγγιση, η οποία αποτελεί περισσότερο μια διαχρονική αποτύπωση
του ρόλου και της φυσιογνωμίας της γυναίκας, παρά που συνδέεται στενά με τη
συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα των αρχών του ’80. Εξάλλου το θέατρο του
Ζιώγα δεν ασχολείται με την ανάλυση των κοινωνικών δομών, τον ιδιαίτερο ψυχισμό
και τις διαπροσωπικές σχέσεις, αν και ασχολείται μαζί τους, δεν τις θίγει άμεσα.
Μέσα από τις δύο αδελφές, παρουσιάζεται σε ένα πρώτο επίπεδο μια γυναικεία
ζωή άδεια. Το νόημα της ζωής έχει χαθεί και για τις δυο ηρωίδες. Τόσο η γυναίκαπόρνη (Άννα) όσο και γυναίκα που υπακούει στην παραδοσιακή ηθική (Έλλη) είναι
δέσμιες της ανδρικής εξουσίας.
Εξετάζοντας λοιπόν τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα και στη
σύνθεση της γυναικείας ταυτότητας, συμπεραίνουμε, καταρχάς ότι υπάρχουν δύο
κατηγορίες γυναικών.
α) Είναι οι ηρωίδες που διεκδικούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως
είναι η ελευθερία και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι γυναίκες αυτές
διαθέτουν υψηλά ιδεώδη και αξίες. Πρόκειται για ηρωίδες με ισχυρή θέληση που
επιχειρούν την καταγγελία και την ανατροπή των κακώς κειμένων της κοινωνικής
πραγματικότητα
β) Είναι οι γυναίκες που επιδιώκουν την κοινωνική και οικονομική
αποκατάσταση, οι οποίες συνδέονται με το δόλο και τη διαφθορά. Αυτές οι
γυναικείες προσωπικότητες είναι που αναπαράγουν τα αρνητικά στοιχεία του
συστήματος.
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H αρχική αυτή διάκριση των ηρωίδων ακολουθείται από μια σειρά
διαπιστώσεων μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται με πληρέστερο τρόπο η γυναικεία
ταυτότητα.

1. Οι γυναίκες ως θύματα του κατεστημένου
Αξιοπαρατήρητο είναι ότι, παρά τις διαφορές τους, όλες οι ηρωίδες των έργων μας
βάλλονται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο από τις κοινωνικές συνθήκες. Τα γυναικεία
πρόσωπα αντιμετωπίζουν την ήττα, τον αφανισμό και την εξαθλίωση. Το μοτίβο αυτό
επιβεβαιώνει η τύχη όλων των ηρωίδων από το μυστικό της Κοντέσας Βαλέραινας ως
τις Χρωματιστές γυναίκες, ακόμα και αν οι ηρωίδες αντιστέκονται στους μηχανισμούς
που συντηρούν την εξάρτηση και την εξαθλίωση.
Η κοντέσα, για παράδειγμα, με την αυτοκτονία της μπορεί να εξυψώνεται ηθικά.
Στην πράξη, όμως, μπορούμε να κάνουμε λόγο για τον πρόωρο και αναγκαστικό
αφανισμό μιας γυναίκας που αρνείται να ζήσει σε έναν κόσμο, όπου κυριαρχεί η
εμπορευματοποίηση και η έκπτωση των ηθικών αξιών.
Η νεαρή ηρωίδα στο Φιντανάκι αντιμετωπίζει τον έρωτα εντελώς ιδεαλιστικά,
τελικά όμως αφομοιώνεται από το περιβάλλον της και εξωθείται στην εκπόρνευση.
Στην Αγγέλα, η ομώνυμη ηρωίδα αγωνίζεται για την καταστολή της αδικίας, το
αποτέλεσμα όμως του αγώνα της είναι αβέβαιο.
Η Δέσποινα στο Πανηγύρι γνωρίζει εξαρχής ότι το καλύτερο μέλλον που
ονειρεύεται δεν αφορά την ίδια άμεσα αλλά μόνο την κόρη της. Εκείνη την περιμένει
ο θάνατος –αναπόδραστη συνέπεια της φτώχειας που βιώνει. Η Μαρίτσα του Ματς
είναι ίσως η μόνη ηρωίδα που κατορθώνει να μετατρέψει τους γύρω της σε υποχείριά
της. Η ηρωίδα δημιουργεί θύματα γιατί κι η ίδια είναι θύμα ενός συστήματος που
ευνοεί την αδράνεια και το βόλεμα.
Στη Νίκη, η προοπτική της ηρωίδας για μια νέα αρχή κατακερματίζεται καθώς ο
κοινωνικός στιγματισμός και η αθλιότητα λειτουργούν ως μόνιμη απειλή που
υποθηκεύει το μέλλον. Τέλος, στην προσπάθεια των δύο γυναικών του Ζιώγα δεν
μπορούμε να κάνουμε λόγο για την απελευθέρωση της γυναικείας ύπαρξης από τα
δεσμά της ανδρικής επιρροής, γιατί τα όρια φαντασίας και αλήθειας συμπλέκονται
αξεδιάλυτα.
Ως θύματα, επίσης παρουσιάζοντα και τις ηρωίδες που αντίθετα από τις
προηγούμενες είτε δεν αντιλαμβάνονται την εικόνα της εξαθλίωσης και της
αδυναμίας που αντανακλούν είτε αδιαφορούν γι’ αυτήν εντελώς. Αυτό συμβαίνει,
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γιατί λειτουργούν ως αναπόσπαστα μέρη ενός διαβρωμένου συστήματος. Έτσι,
συνεχίζουν άκαμπτες την πορεία τους προς τον ευτελισμό προκειμένου να επιτύχουν
αποκλειστικά και μόνο την επιβίωσή τους.

2. Η κοινωνική θέση των γυναικών
Τα γυναικεία πρόσωπα των συγκεκριμένων έργων, από τις ηρωίδες του Ξενόπουλου,
ως τις ηρωίδες του Ζιώγα έχουν εκπέσει από την κοινωνική ιεραρχία και ανήκουν στα
χαμηλόβαθμα οικονομικοκοινωνικά στρώματα.
Τα περισσότερα πρόσωπα που αποτέλεσαν το αντικείμενο της έρευνας μας είτε
ανήκουν στο λούμπεν προλεταριάτο, είτε δεν ασχολούνται με καμία εργασία. Με τον
τρόπο αυτό η παρουσία των δραματικών ηρωίδων συνάδει με τη γενική αντίληψη που
θέλει τη γυναίκα περιορισμένη στα του οίκου της ή, σε περίπτωση που εργάζεται, να
μη μετέχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και να ασχολείται με “υποτιμητικά”
επαγγέλματα (μοδίστρα, πλύστρα, υπηρέτρια). Επίσης, το γεγονός ότι παράλληλα με
την εργασία τους, οι γυναίκες παρουσιάζονται συχνά να εκπορνεύονται ή να ασκούν
αποκλειστικά το επάγγελμα της πόρνης, συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην
ανάδειξη του υποβαθμισμένου κοινωνικού ρόλου της γυναίκας.

3. Το αξιακό σύστημα των γυναικών - Η σχέση τους με το ανδρικό φύλο
Σύμφωνα πάντα με τα κείμενά μας, ο κώδικας ηθικής των γυναικών επηρεάζει και τη
σχέση που δημιουργούν με το ανδρικό φύλο και αντίστροφα. Από τη μια πλευρά, η
ιδιότητα της πόρνης ή η συστηματική επιδίωξη των γυναικών για την αποκατάστασή
τους μέσω του γάμου προκύπτει ως δικαιολογημένη επιλογή μπροστά στις συνθήκες
της απόλυτης ανέχειας. Το δεδομένο αυτό όμως δεν κατορθώνει να εξιλεώσει τις
ηρωίδες. Η ευκολία με την οποία προσφέρουν το σώμα τους συμβάλλει και στην
ηθική απαξίωσή τους, καθώς προτιμούν να δημιουργούν σχέσεις ολοκληρωτικής
εξάρτησης από το ανδρικό φύλο, απορρίπτοντας έννοιες όπως ο έρωτας, η υπόληψη
και αξιοπρέπεια.
Η αδυναμία των γυναικών για αυτοπραγμάτωση και επιβίωση τις συνδέει επίσης
με το δόλο, ένα στερεοτυπικό γνώρισμα του γυναικείου χαρακτήρα. Οι ηρωίδες των
έργων μας κατέχουν καλά την τεχνική της «επινόησης ενός τεχνάσματος». Ξέρουν να
δημιουργούν παγίδες προκειμένου να επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους.
Την ηθική απαξίωση των γυναικείων προσώπων ενισχύει και η αποκαθήλωση
του μητρικού προτύπου. Οι περισσότερες μητέρες των έργων λειτουργούν πιεστικά.
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Έτσι υπό την επιρροή των μητέρων οι δραματικές ηρωίδες και ήρωες αρνούνται τον
έρωτα και επιδιώκουν μόνο τον πλούσιο γάμο, καλύπτουν εγκλήματα ή καταφεύγουν
σε αυτά. Σε κάποια έργα υφίσταται ως δικαιολογία για τη συμπεριφορά αυτή των
μητέρων η ένδεια (Φιντανάκι, Πανηγύρι). Υπάρχουν όμως και έργα όπως η Νίκη και
το Ματς όπου οι μητέρες παρουσιάζονται άκαμπτες, νευρωτικές, που στοχεύουν μόνο
στο πώς θα δημιουργήσουν αισθήματα ενοχής ή αποστέρησης.
Από την άλλη πλευρά οι ηρωίδες που επιθυμούν και αγωνίζονται για τη
διασφάλιση συνθηκών δικαιοσύνης και ηθικής τάξης παρουσιάζονται ανεπηρέαστες
από την ανδρική επιρροή και από τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.
Εξακολουθούν να αγωνίζονται για την αυτοδιάθεσή τους και την ιδεολογική
αφύπνιση του περίγυρού τους (Βαλέραινα - Αγγέλα).

Επίλογος
Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στα δραματικά έργα που
αποτέλεσαν το αντικείμενο της έρευνάς μας, προκύπτει μια αμφισήμαντη ή και
εντελώς αρνητική εντύπωση για τα γυναικεία πρόσωπα, όχι γιατί τα αρνητικά τους
στοιχεία υπερτερούν αλλά απλώς γιατί τα θετικά, αν και αναδεικνύονται, δεν είναι
αυτά που δικαιώνονται. Παρ’ όλα αυτά, η αντιθετική σκιαγράφηση των γυναικείων
χαρακτηριστικών εκφράζει και το δυαδισμό της ελληνικής πραγματικότητας. Στη
σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην ηθική και την ανηθικότητα, στην
πρόοδο και τη στασιμότητα, στην αυτονομία και την εξάρτηση που εκφράζει η
προσωπογράφηση

των

δραματικών

ηρωίδων

που

μελετήσαμε,

επικρατούν

αναμφισβήτητα τα γυναικεία πρόσωπα που φέρουν τα δεύτερα χαρακτηριστικά, που
άλλωστε ταυτίζονται και με τη φύση της ελληνικής κοινωνίας του αιώνα που πέρασε.
Οι πρώτες αφανίζονται, γιατί επιδιώκουν την ανατροπή οι δεύτερες καταφέρνουν να
υπάρχουν, γιατί σε εκείνες το εκάστοτε σύστημα οφείλει την ύπαρξη και τη διαιώνισή
του.
Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να οφείλεται στην αντιφεμινιστική διάθεση των
συγγραφέων που αντιλαμβάνονται τη γυναικεία παρουσία ως υποδεέστερη. Η ένταξη
των συγγραφέων που μελετήσαμε στις δυο θεατρικές πρωτοπορίες του αιώνα
(Θέατρο των Ιδεών και Μεταπολεμικό θέατρο), που συνάδει με την ανήσυχη φύση
τους, την τάση τους να ανανεώσουν τη θεματολογία και τη δραματική γραφή, θα
απέκλειε την προσκόλλησή τους σε συντηρητικές απόψεις σχετικά με το γυναικείο
φύλο.
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Η εικόνα των γυναικών είναι περισσότερο αποτέλεσμα μιας κοινωνίας η οποία
στην πάροδο του χρόνου ελάχιστα μεταβάλλεται ουσιαστικά. Η διαδρομή που
ακολουθήσαμε μέσα από τη μελέτη και την ερμηνεία των συγκεκριμένων γυναικείων
προσώπων καταδεικνύει τη σταθερά διατηρημένη δυσάρεστη όψη της ελληνικής
πραγματικότητας. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο παρουσιάζονται οι δραματικές
ηρωίδες από το 1908 ώς το 1981, σύμφωνα με τα θεατρικά κείμενα που επεξεργαστήκαμε, περισσότερο στοχεύει στην άσκηση κοινωνικής κριτικής και όχι στην
απαξίωση του ρόλου και της φύσης της γυναίκας. Ειδικά σ’ αυτό το τελευταίο,
συμβάλλει η παρουσίαση κάποιων γυναικών των οποίων η προσωπικότητα και η
δράση αποτέλεσε διαχρονικά σύμβολα αντίστασης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας
(Κοντέσα Βαλέραινα, Αγγέλα, Βάσω).
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Η ΔΥΣΔΑΙΜΟΝΑ ΤΟΥ ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ:
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΕΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΘΕΟΤΟΚΗ (1915)
Δαλπαναγιώτη Δήμητρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
dimitradalpan@yahoo.gr

Abstract
In 1915, and in the context of the volatile Greek gender politics of the turn of the century,
Konstantinos Theotokis offered a progressive translation of William Shakespeare’s
Othello. It departed from preceding translations of the play in its sympathetic and
idealized representation of Desdemona. This is because it presented her revolutionary
potential as a daughter in a positive light, by framing it in her desexualization and willing
devotion, subjection and victimization as a wife. This article sheds light on the reception
of the Shakespearean tragic heroine in Theotokis’s translation by reading it in the context
of late 19th- and early 20th-century Greek gender politics and the previous translations of
the play.
Λέξεις-Κλειδιά
Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Οθέλλος, Δυσδαιμόνα, γυναικεία ταυτότητα, γυναικείο ζήτημα, 20ός
αιώνας

Μεταφράζοντας τον Οθέλλο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ το 1915 ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης
εισήγαγε τη Δυσδαιμόνα στο ρευστό έμφυλο περιβάλλον της Ελλάδας των αρχών του
20ού αιώνα. Πρόκειται για μία εξιδανικευμένη εκδοχή της σαιξπηρικής ηρωίδας η
οποία τονίζει τη δημόσια επανάσταση και παρρησία της ως κόρης μέσα στο ασφαλές
περιβάλλον που δημιουργούν η αποερωτικοποίησή της και η έμφαση στη συζυγική
της αφοσίωση, υποταγή και θυματοποίηση. Η πρωτοποριακή αυτή αναπαράσταση
έφερε τη Δυσδαιμόνα κοντά στα πρότυπα των ηρωίδων των ηθογραφικών
διηγημάτων και τη διαφοροποίησε από τη μέχρι τότε πρόσληψή της στη Ελλάδα από
τους προηγούμενους μεταφραστές, Δημήτριο Βικέλα (1876) και Άγγελο Βλάχο
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(1905). Έλαβε μάλιστα χώρα προς το τέλος μίας εποχής κατά την οποία η κοινωνία
είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να οριοθετήσει τις Ελληνίδες μέσω αντίθετων
προτύπων συμπεριφοράς, ενώ εκείνες με τη σειρά τους βίωναν την πρώτη περίοδο
«συστηματικής γυναικείας αμφισβήτησης» (ΑΒΔΕΛΑ - ΨΑΡΡΑ 1985, 15). Καθώς και η
Δυσδαιμόνα βιώνει ένα είδος αφύπνισης και επανάστασης από τη θέση της κόρης,
ενώ τελικά συντρίβεται ως σύζυγος, θα μελετήσω τη διαλεκτική που αναπτύχθηκε
ανάμεσα στην αναπαράστασή της στη μετάφραση του Θεοτόκη και τις τότε
λογοτεχνικές και κοινωνικές ζυμώσεις γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα.
Η έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας φανερώνει ότι στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ού αιώνα μάχονταν για επικράτηση αντίθετα πρότυπα γυναικείας
συμπεριφοράς.1 Από τη μία πλευρά, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και στην
προσπάθεια της Ελλάδας να προσεγγίσει τα δυτικά πρότυπα, εξιδανικεύτηκε η
προερχόμενη από την Ευρώπη εικόνα της αδύναμης, εύθραυστης γυναίκας που ζει
εξαρτημένη από τον σύζυγό της, επιβεβαιώνει την κοινωνική του θέση και
εκπληρώνει αναπαραγωγικό σκοπό.2 Μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας,
ωστόσο, με τον έντονο προσανατολισμό της στο όραμα της «Μεγάλης Ιδέας»,
απέρριψε το παραπάνω μοντέλο γυναικείας συμπεριφοράς ως φθοροποιό, και στη
θέση του υποστήριξε το πρότυπο της Ελληνίδας ως μητέρας του έθνους, ικανής να
γαλουχήσει πολίτες άξιους να υπερασπισθούν και να ενδυναμώσουν την πατρίδα.
Αυτό το πρότυπο διατηρήθηκε έως την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και
συνυπήρξε με το νέο πρότυπο της γυναίκας ως εργατικής δύναμης. Αυτό με τη σειρά
του υποστηρίχθηκε από την ανερχόμενη μεσαία οικονομική τάξη των εμπόρων και
των επιχειρηματιών, αλλά και από τον αναδυόμενο κύκλο των σοσιαλιστών, διότι
εξυπηρετούσε το αίτημά τους για αποσυσχέτιση της Ελλάδας από τον οπισθοδρομικό
κόσμο της Ανατολής, την ισχυρότερη εδραίωσή του στην Ευρωπαϊκή οικογένεια και
τη βελτίωση των όρων εργασίας και παραγωγής.
Θεωρώ ότι η παραπάνω σύγκρουση και εναλλαγή προτύπων δημιούργησε για
τις Ελληνίδες στο γύρισμα του αιώνα μία αντιφατική κατάσταση ταυτόχρονης
1

Στοιχεία για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος αντλήθηκαν από τις παρακάτω έρευνες:
ΒΑΡΙΚΑ 1981· ΜΟΣΧΟΥ-ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ 1990· ANASTASOPOULOU 1997· ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 1998· ΨΑΡΡΑ
1999· AVDELA 2005· AVDELA - PSARRA 2005· TZANAKI 2009.
2
Το συγκεκριμένο πρότυπο γυναικείας συμπεριφοράς έγινε ευρύτερα γνωστό ως «ο άγγελος του
σπιτιού» (angel in the house). Ο όρος προερχόταν από το ομώνυμο ποίημα του Coventry Patmore στο
οποίο παρουσίαζε τη σύζυγό του ως αγγελική μορφή που μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα
και για τις άλλες γυναίκες. Αργότερα απέκτησε αρνητικές συνδηλώσεις και χρησιμοποιήθηκε για
λόγους άσκησης κριτικής από φεμινίστριες συγγραφείς, όπως η Virginia Woolf και η Charlotte Perkins
Gilman.
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χειραγώγησης και χειραφέτησης. Η αίσθηση χειραγώγησης είναι αναμενόμενη γιατί
βίωναν την πολλαπλή και από πολλές κατευθύνσεις προσπάθεια της κοινωνίας να
οριοθετήσει και να καθορίσει τη συμπεριφορά τους. Αυτή η ρευστή, ωστόσο,
κατάσταση που δημιούργησε η συχνή εναλλαγή ρόλων και προτύπων συμπεριφοράς
ανέδειξε ρωγμές στην πατριαρχική κοινωνία που επέτρεψαν στις Ελληνίδες να
καλλιεργήσουν σταδιακά γυναικεία συνείδηση και να εξέλθουν από την ιδιωτική
σφαίρα στην ευρύτερη κοινωνική.3
Στο αρχικό στάδιο της χειραφέτησής τους οι Ελληνίδες ασχολήθηκαν με
φιλανθρωπικές δράσεις που θεωρούνταν συμβατές με τη γυναικεία τους φύση. Στη
συνέχεια, όμως, εισχώρησαν σε ανδροκρατούμενους φορείς, ως εργαζόμενες στον
τομέα της βιοτεχνίας και ως φοιτήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σταδιακά,
απέκτησαν και πρόσβαση στον τύπο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Εφημερίδα
των Κυριών της Καλιρρόης Σιγανού-Παρρέν. Έως το 1910, η ελληνική εκδοχή της
γυναικείας χειραφέτησης, η οποία συνδύαζε τα οικιακά καθήκοντα με τις εξωοικιακές
ενασχολήσεις, έπαψε να αποτελεί φόβητρο για την κοινωνία, ούτε προκαλούσε τις
οργισμένες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν στις αρχές του αιώνα (ΨΑΡΡΑ 1999,
410).
Οι παραπάνω έμφυλες ζυμώσεις αντικατοπτρίζονται στην εγχώρια λογοτεχνική
παραγωγή και υπάρχουν έρευνες που παρέχουν παραδείγματα αντιπροσωπευτικών
κειμένων στα οποία προβάλλονται αυτά τα πρότυπα (ΒΑΡΙΚΑ 1981, 54-131). Πέρα,
όμως, από τα προαναφερόμενα πρότυπα, αναδύθηκε και διαδόθηκε μέσα από μία
«φιλογυνική» στροφή στη λογοτεχνία το πρότυπο της γυναίκας ως θύματος της
κοινωνίας (ΒΑΡΙΚΑ 1981, 113). Ήδη από τη λογοτεχνική γενιά του ΄80
εγκαταλείφθηκαν οι «άνευρες ηρωίδες που είχε εμπνευστεί η πεισιθάνατη φαντασία
του ρομαντισμού» και προβλήθηκαν «γυναίκες πιο γήινες, περισσότερο αντιφατικές,
αλλά πάντοτε εξιδανικευμένες· γυναίκες […] που συχνά κινούν τη συμπάθεια ως
θύματα άδικων κοινωνικών συμβάσεων, που κάποτε δοκιμάζουν την εξέγερση
ξέροντας πως το τέλος θα συντριβούν» (ΨΑΡΡΑ 1999, 433).
Στις αρχικές του δημιουργίες ο Θεοτόκης προσέφερε θετικές αναπαραστάσεις
γυναικείων χαρακτήρων τονίζοντας δύο στοιχεία: τη δυναμικότητα και τη
θυματοποίηση μέσα στις διάφορες κοινωνικές δομές. Σχετικά αναφέρεται ότι ο
3

Η αρχή αυτής της εξόδου των Ελληνίδων των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων στη
δημόσια σφαίρα, καθώς και της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία, εντοπίζεται συχνά στον
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 (AVDELA - PSARRA 2005, 67-79).
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Θεοτόκης εξέφρασε «τη διαμαρτυρία του για τη χαμηλότατη στάθμη της ατομικής
ελευθερίας της γυναίκας στο χωριό» και διατύπωσε τη συμπάθειά του «για τ’ αθώα
τούτα θύματα της γενικής οπισθοδρομικότητας στην κοινωνία της ελληνικής
επαρχίας» (ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ 1979, 99).

Κάποιες έρευνες υπογραμμίζουν αυτό το

συμπέρασμα μόνο για τα αρχικά έργα του Θεοτόκη, ενώ υποστηρίζουν ότι στα
μεταγενέστερα έργα του, κάτω από την πίεση των πολιτικών και ερωτικών του
διαψεύσεων, βγήκε στην επιφάνεια ο πατριαρχικός φόβος για τον γυναικείο ερωτισμό
και καθιέρωσε στα έργα του τη μοιραία γυναίκα-πηγή του κακού λόγω της
σεξουαλικής της χειραφέτησης (ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2001, 597-600, 611).4
Όταν το 1915 ο Θεοτόκης καταπιάστηκε με τη μετάφραση του σαιξπηρικού
έργου Οθέλλος, η επιλογή δεν φαίνεται να εξυπηρετούσε απλώς την άποψη που
παραδοσιακά είχαν οι Επτανήσιοι για τη συμβολή της μετάφρασης ξένων
λογοτεχνικών έργων στον εμπλουτισμό της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής και
της γλώσσας. Το περιεχόμενο του έργου πρέπει να αποτέλεσε ενδιαφέρον κίνητρο για
τον μεταφραστή. Πρώτον, ευνοούσε την εξερεύνηση των ανθρώπινων παθών, όπως
έκανε και στα πρωτότυπα έργα του, καθώς ο Οθέλλος αποτελεί πραγματεία στο πάθος
της ζήλιας και τις επιπτώσεις της. Επιπλέον, πρέπει να τον προσέλκυσε και η μορφή
της Δυσδαιμόνας, στην οποία εντόπισε τα δύο βασικά στοιχεία της δυναμικότητας
και της θυματοποίησης που τότε υπογράμμιζε στους γυναικείους χαρακτήρες των
δικών του έργων. Η θετική του στάση προς τη σαιξπηρική ηρωίδα τον ώθησε μάλιστα
να την προστατεύσει απαλλάσσοντάς την από στοιχεία ερωτισμού, χαρακτηριστικό
βαθιά ενοχοποιημένο στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.5
Η μετάφραση του Θεοτόκη κρίνεται ιδιαίτερα πρωτοποριακή διότι τα
χαρακτηριστικά της δυναμικότητας, της θυματοποίησης και της αποερωτικοποίησης
που τόνισε δεν ήταν αυτά που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στη διεθνή και εγχώρια
πρόσληψη της σαιξπηρικής ηρωίδας.6 Από τον 19ο αιώνα και έως την εποχή που ο
4

Η προοδευτική στάση του Θεοτόκη για την κοινωνική θέση των Ελληνίδων αποτυπώνεται στα
ηθογραφικά διηγήματά του, όπως «Πίστομα» (1899), «Ακόμα;» (1904), «Η Παντρειά της Σταλαχτής»
(1905), και στη νουβέλα του Η Τιμή και το Χρήμα (1912). Με τα έργα αυτά συμμετείχε στη
«φιλογυνική στροφή στη λογοτεχνία» μαζί με τους Γρηγόριο Ξενόπουλο, Δημήτριο Ταγκόπουλο, Νίκο
Καζαντζάκη και Κωνσταντίνο Χατζόπουλο (ΒΑΡΙΚΑ 1981, 113).
5
Στο βιβλίο της Έρως (αντ)εθνικός μελετάται η πρόσληψη της γυναικείας σεξουαλικότητας και η
εμπλοκή της σε ζητήματα εθνικής ταυτότητας σε κείμενα του 19ου αιώνα, ενώ επισημαίνεται ότι η
εκδήλωση γυναικείας ερωτικής επιθυμίας έφερε αρνητικές συνδηλώσεις (ΜΙΚΕ 2007).
6
Χαρακτηριστικό είναι ότι η μετάφραση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε συνέχειες το καλοκαίρι του
1915 στο προοδευτικό περιοδικό Ο Νουμάς, και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και σε βιβλίο από τον
εκδοτικό οίκο Γεώργιος Ι. Βασιλείου. Για τις αναφορές στο μεταφρασμένο κείμενο του Οθέλλος από
τον Θεοτόκη χρησιμοποιώ την έκδοση της μετάφρασης σε βιβλίο. Οι λέξεις υπό μελέτη είναι σε
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Θεοτόκης πραγματοποίησε τη μετάφραση του έργου η επικρατούσα ερμηνεία για τη
Δυσδαιμόνα υπογράμμιζε αρετές όπως η σεμνότητα, η αφοσίωση στην αγάπη, η
ικανότητα συμπόνιας, η έλλειψη καχυποψίας, η αθωότητα και η αιθέρια ή αγγελική
διάσταση της ύπαρξής της. Τέτοιου είδους κριτική συνέδεε τη Δυσδαιμόνα με την
παθητικότητα, την βραδύτητα, και την απουσία ισχυρού πνεύματος και θέλησης,
χαρακτηριστικά που την καθιστούσαν το τέλειο θύμα που υποβοηθούσε το δραματικό
αποτέλεσμα.7 Ορισμένοι κριτικοί, ωστόσο, προέβαλαν μία εναλλακτική Δυσδαιμόνα
η οποία συνδυάζει την ευγένεια και την αθωότητα με μια τόλμη που δεν θεωρούσαν
ότι θέτει σε κίνδυνο τις αρετές της. Το 1911 αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Έχουμε διδαχθεί να τη σκεφτόμαστε με το κεφάλι σκυφτό και με ελκυστικές
χειρονομίες, ασθενικά υποτακτική, πρώτα στον πατέρα της, στη συνέχεια στο
σύζυγό της, δακρυσμένη και να υποκύπτει από την πρώτη στιγμή που ο επίγειος
παράδεισος της κλονίζεται. Κατά τη διατύπωση του Swinburne «είναι ευγενική
σχεδόν πέρα από κάθε πίστη, υποτακτική σχεδόν πέρα από κάθε συμπάθεια».
Αλλά ασφαλώς αυτό δεν είναι το νόημα που ήθελε να αποδώσει ο Σαιξπηρ. […]
H Δυσδαιμόνα είναι η σπανιότερη ένωση της δύναμης με την ευγένεια. Το
θάρρος της είναι ακλόνητο, η διάνοια της αγνή και καθαρή, ενώ η υψηλή
καταγωγή της, η ευγένεια στην σκέψη και τη συμπεριφορά της, η γενναιόδωρη
φύση της και η προθυμία της, όταν συμβαίνουν λάθη, να αναζητήσει το
φταίξιμο στον εαυτό της και όχι σε άλλο πρόσωπο, της προσδίδουν αυτή την
υπέροχη γοητεία της ευγένειας που έχει φτάσει να θεωρείται το κύριο
χαρακτηριστικό της.»
(HINTON STEWART 1911, 538)8
Στην Ελλάδα οι προκάτοχοι του Θεοτόκη στη μετάφραση του έργου, Βικέλας
(1835-1908) και Βλάχος (1838-1920), φαίνεται να υιοθέτησαν την πρώτη άποψη και
παρουσίασαν τη Δυσδαιμόνα ως ενάρετη, αβρή, ευαίσθητη, «εν πλήρη αθωοτήτι»,
απόνηρη και βαθιά ερωτευμένη με τον Οθέλλο (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 225). Ωστόσο, αυτός
ο έρωτας επιβραδύνει παρά «εξεγείρει τη διάνοιά της», αναφέρει ο Βικέλας στα
σχόλια που συνοδεύουν τη μετάφρασή του, και λόγω του απόνηρου του χαρακτήρα
της πέφτει στην παγίδα του Ιάγου (1876, 225). Στη συνέχεια, μάλιστα, «καταβάλλεται
άνευ αμύνης» και υπομένει την προσβολή της τιμής και της αγάπης της, τη δημόσια
πλάγια γράμματα. Χρησιμοποιώ μόνο αριθμό σελίδας, καθώς οι μεταφραστές δεν αριθμούν τους
στίχους. Για τις αναφορές στο σαιξπηρικό κείμενο χρησιμοποιώ την έκδοση Variorum (FURNESS
1886). Για την ανάλυση των λέξεων χρησιμοποίησα το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης (ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
1883).
7
Την ερμηνεία αυτή συναντούμε στα κείμενα των Samuel JOHNSON (1765), William HAZLITT (1817,
33-43), Anna JAMESON (1832, 194-204), Algernon SWINBURNE (1880, 180-184) και Andrew Cecil
BRADLEY (1904).
8
Η μετάφραση του αποσπάσματος είναι δική μου. Τέτοιου είδους ερμηνεία υιοθέτησαν και άλλες
γυναίκες κριτικοί όπως η Henrietta LEE PALMER (1867, 53-59) και η Helena Faucit, LADY MARTIN
(1885, 45-82).
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περιφρόνησή της και τέλος τον θάνατό της από τα χέρια του Οθέλλου (ΒΙΚΕΛΑΣ
1876, 225-226).
Σε αντίφαση και παράλληλα με το πρότυπο της παθητικής αθωότητας που
εντοπίζουν στη Δυσδαιμόνα όσον αφορά την στάση της στις κατηγορίες που της
προσάπτει ο Οθέλλος, ο Βικέλας και ο Βλάχος την παρουσιάζουν και ως ιδιαίτερα
ενεργή κατά την γνωριμία της μαζί του, καθώς και κατά την απόδραση από το σπίτι
της. Η έντονη αυτή σεξουαλικότητα, ωστόσο, υπονομεύει την αθωότητά της. Κάνει,
μάλιστα, την προειδοποίηση του πατέρα της προς τον Οθέλλο να αντηχεί κατά τη
διάρκεια του έργου, και ενδεχομένως να ωθεί στη θεώρηση της συμπεριφοράς της με
άλλους χαρακτήρες, όπως με τον Ιάγο, τον Κάσσιο και τον Λοδοβίκο, ως
ερωτότροπης:
«Looke to her (Moore), if thou hast eies to see:
Sha ha’s deceiv’d her Father, and may thee.»
(I.iii.323-324)
Την ροπή αυτή στον ερωτισμό οι προκάτοχοι του Θεοτόκη συνδέουν
αιτιολογικά με το τραγικό τέλος της ηρωίδας. Η Δυσδαιμόνα, δηλαδή, παρουσιάζεται
ως θύμα του πάθους της για τον Οθέλλο, και για αυτό μας εμπνέει μεν συμπάθεια,
αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να αποτελεί και παράδειγμα προς αποφυγή για την
παρακοή της. Υπό αυτήν την έννοια μάς διδάσκει διπλό μάθημα τόσο για την τύχη
της κόρης που επιλέγει μόνη της τον σύζυγό της όσο και για την κατάληξη ενός
ψυχικού πάθους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βικέλας η Δυσδαιμόνα μάς
διδάσκει ότι «[η] κόρη, ήτις αποδιδράσκει εκ της πατρικής οικίας, όπως
παρακολουθήση τον σύζυγον, τον οποίον αυτή μόνη εξελέξατο, δεν θα
ευδαιμονήση», ενώ ταυτόχρονα μάς υποδεικνύει και «πού το πάθος απολήγει, ότε
χάριν αυτού θραύονται οι κοινωνικοί δεσμοί και καταπατούνται τα οικογενειακά
καθήκοντα» (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 226).
Η μετάφραση του Θεοτόκη διαφοροποιήθηκε τόσο από τις επικρατούσες
ερμηνείες της εποχής όσο και από τους προηγούμενους μεταφραστές. Τα στοιχεία
που τονίζονται στη δική του Δυσδαιμόνα δεν είναι η παθητικότητα όταν κατηγορείται
από τον Οθέλλο, ούτε και ο ενεργός της ρόλος κατά τη γνωριμία ή στον κρυφό γάμο
μαζί του, πράγμα που θα συνέδεε τον θάνατό της με την παρακοή της στην πατρική
εντολή και τον ερωτισμό της. Αντίθετα, η μετάφραση του Θεοτόκη υποβαθμίζει ή
εξαλείφει κάθε υπονοούμενο σχετικά με την ερωτική της πρωτοβουλία προς τον
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Οθέλλο. Αυτό που φαίνεται να υπογραμμίζεται είναι η αγάπη της για εκείνον που την
οδηγεί στην αντιφατική εμπειρία της χειραφέτησής της ως κόρη και της αφοσίωσης,
υποταγής και θυματοποίησής της ως σύζυγος. Στο πλαίσιο αυτής της αναπαράστασης
η δυναμική δημόσια παρουσία της απενοχοποιείται και ο θάνατός της δεν
παρουσιάζεται ως η τιμωρία που αρμόζει στην κόρη που παράκουσε την πατρική
εντολή και υπάκουσε στο πάθος της, αλλά ως η σκληρή μοίρα της υποταγμένης και
αφοσιωμένης συζύγου που θυματοποιείται μέσα στον γάμο.
Εξάλλου, κατά τη συμμετοχή του στην προαναφερόμενη φιλογυνική στροφή της
λογοτεχνίας, ο Θεοτόκης στηλίτευε και ξεσκέπαζε τις παθογένειες των κοινωνικών
δομών, όπως ο γάμος, και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες μέσα σε
αυτές. Η Δυσδαιμόνα του, λοιπόν, ισορροπεί ανάμεσα στο πρότυπο της δυναμικής
γυναίκας που επαναστατεί και δηλώνει τις επιθυμίες της και στο πρότυπο της
γυναίκας-θύματος της κοινωνίας, τα οποία προβάλλονται έντονα στα ηθογραφικά
διηγήματα και τις νουβέλες του. Με τον τρόπο αυτό διαφοροποιήθηκε έντονα από τον
Βικέλα και τον Βλάχο που προσάρμοσαν την σαιξπηρική ηρωίδα στο δημοφιλές για
την εποχή τους πρότυπο της γυναικείας παθητικής αθωότητας, το οποίο ωστόσο
υπονόμευσαν μέσω της έντονης σεξουαλικότητας που της προσέδωσαν.
Αν προσεγγίσουμε τη μετάφραση έχοντας υπόψη το κοινωνικό της συγκείμενο,
παρατηρούμε ότι τα σημεία που υπογραμμίζονται αντικατοπτρίζουν βασικούς άξονες
του γυναικείου ζητήματος της εποχής: τα όρια ελευθερίας των γυναικών, την έξοδό
τους από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα και τη θέση τους στις πατριαρχικές
κοινωνικές δομές. Στη Δυσδαιμόνα του Θεοτόκη, λοιπόν, θα μπορούσαμε να
ισχυριστούμε ότι διαφαίνεται η τάση χειραφέτησης των Ελληνίδων μέσα σε αποδεκτά
όρια εκμεταλλευόμενες ρήγματα και αντιφάσεις της πατριαρχικής κοινωνίας, αλλά
και η δεινή κοινωνική θέση τους. Από αυτήν την άποψη η μετάφρασή του αποτελεί
ένα έξοχο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνονται και στις μεταφράσεις
των σαιξπηρικών έργων οι ζυμώσεις της εποχής σχετικά με τη γυναικεία ταυτότητα.
Η ιστορία του Οθέλλου και της Δυσδαιμόνας γράφτηκε περίπου το 1603 και
παρουσιάζει το άτυχο τέλος της αγάπης τους κάτω από την επιρροή του φιλόδοξου
και εκδικητικού στρατιώτη Ιάγου, ο οποίος δηλητηριάζει με ζήλια τον Οθέλλο όταν
αντιλαμβάνεται ότι τα όνειρά του για προαγωγή ματαιώνονται. Το ζευγάρι έχει
παντρευτεί κρυφά, χωρίς την πατρική συναίνεση. Ο Βραβάντιος, ο πατέρας της
Δυσδαιμόνας, κατηγορεί τον Οθέλλο ότι έκανε μάγια στην κόρη του, καθώς αδυνατεί
να πιστέψει ότι εκείνη τον αγάπησε με τη θέλησή της. Ο Οθέλλος με τη σειρά του
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παρουσιάζει την εκδοχή του για το πώς αναπτύχθηκε ο δεσμός ανάμεσα στον ίδιο και
τη Δυσδαιμόνα, υποστηρίζοντας ότι η αγάπη τους στηρίχθηκε σε συναισθήματα
θαυμασμού και συμπόνιας:
«She lov’d me for the dangers I had past,
And I lov’d her, that she did pitty them.»
(I.iii.191-192)
Παρακολουθούμε, λοιπόν, αρχικά τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πατριαρχικές
δυνάμεις που διεκδικούν τη γυναίκα για δικό της λογαριασμό η κάθε μία. Η
σύγκρουση αυτή οδηγεί σε ρήξη ανάμεσα στον πατέρα και τον σύζυγο, και η γυναίκα
καλείται να δώσει λύση παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Έτσι η
Δυσδαιμόνα ανεβαίνει στην σκηνή, παίρνει τον λόγο και υπερασπίζεται την επιλογή
της μπροστά στον πατέρα της, τον άντρα της και τον Δόγη της Βενετίας. Σε αυτές τις
λίγες γραμμές όπου έχει πρόσβαση στον λόγο κατά την πρώτη της εμφάνιση
παρατηρούμε ότι οι μεταφραστικές επιλογές του Θεοτόκη υπογραμμίζουν την
αντιφατική εμπειρία που βιώνει εξαιτίας της αγάπης της για τον Οθέλλο: από τη μία
πλευρά, τονίζεται η χειραφέτησή της ως κόρη και η εξαιρετική παρρησία της προς
την πατρική και πολιτική εξουσία μέσω της σθεναρής δημόσιας υποστήριξης της
επιλογής του συντρόφου της, ενώ από την άλλη δίνεται έμφαση και στο γεγονός ότι
αφοσιώνεται και υποτάσσεται πλήρως στη συζυγική εξουσία, καταλήγοντας τραγικό
θύμα των αδυναμιών του συζύγου της.
Η μετάφραση του Θεοτόκη τονίζει από τα πρώτα κιόλας λόγια της ηρωίδας τη
βίαιη απελευθέρωσή της από την πατρική εξουσία. Ο απότομος, μονολεκτικός τρόπος
που απευθύνεται στον πατέρα της (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 25) απέχει πολύ από την
αντίστοιχη γεμάτη σεβασμό προσφώνηση στο πρωτότυπο:
«My noble father»
(I.iii.205)
«Πατέρα»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 25)
Στη συνέχεια, η Δυσδαιμόνα του Θεοτόκη «κηρύχνει» την υποταγή της προς τον
Οθέλλο, ρήμα που αποδίδει ιδιαίτερη λεκτική δύναμη και επισημότητα στην
ομολογία της αγάπης της για αυτόν (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 25):
«And so much duty as my mother show’d
To you, preferring you before her father,
So much I challenge that I may profess
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Due to the Moor, my lord.»
(I.iii.211-214)
Παρακάτω περιγράφει την παρακοή προς τον πατέρα της με τον πολεμικό όρο
«ανταρσία» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 27). Αυτή η επιλογή μεταφορικά την εγγράφει
κατευθείαν στο πεδίο της μάχης, αντί να την περιορίζει στα μετόπισθεν, όπου
παραδοσιακά ήταν ο χώρος που προοριζόταν για τις γυναίκες σε καιρό πολέμου.
Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο όρος ειρηνικός «σκώρος» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 28)
που χρησιμοποιεί η ίδια η Δυσδαιμόνα για να περιγράψει τον εαυτό της στην οικιακή
ζωή της μακριά από τον σύζυγό της, στην προσπάθειά της να αποσπάσει τη
συγκατάθεση του Δόγη να τον ακολουθήσει στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των
Τούρκων στην Κύπρο. Ο Βικέλας απέδωσε τη λέξη ως «πεταλούδα» (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876,
32) και ο Βλάχος ως «κηφήν» (ΒΛΑΧΟΣ 1905, 35). Η επιλογή του Θεοτόκη δείχνει να
είναι πολύ κοντά σε αυτή του Βλάχου, διότι και οι δύο επιλογές παραπέμπουν στην
εικόνα ενός παρασιτικού όντος που ζει σε βάρος των άλλων. Ωστόσο, η επιλογή του
Βλάχου, όπως φανερώνει και ο ίδιος σε μία υποσημείωσή του, περιέχει το στοιχείο
της ευχαρίστησης και παραπέμπει στην άποψη που είχαν τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα για τις γυναίκες ως διακοσμητικά όντα που αποδείκνυαν την οικονομική
ευρωστία των συζύγων τους και εξασφάλιζαν τη συνέχιση της οικογένειας μέσω της
αναπαραγωγής (ΒΛΑΧΟΣ 1905, 203). Με άλλα λόγια, η Δυσδαιμόνα του Βικέλα και
του Βλάχου φαίνεται να συνδέει με θετικές αναπαραστάσεις ομορφιάς, απόλαυσης
και αναπαραγωγής την ειρηνική της ζωή στην οικιακή σφαίρα, ενώ αντίθετα η
Δυσδαιμόνα του Θεοτόκη ασκεί κριτική στον οικιακό της εγκλεισμό και έμμεσα
επικρίνει την παρεμπόδιση των γυναικών να εισέλθουν στη δημόσια σφαίρα. Αυτό
δεν είναι καθόλου παράξενο διότι κατά τη μετάφραση του έργου ο Θεοτόκης είχε ήδη
ασπαστεί τη σοσιαλιστική ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες αποτελούν
ενεργά μέλη της εργατικής παραγωγής.
Τέλος, η μορφή της επαναστατημένης κόρης διακρίνεται ξεκάθαρα και σε μία
ακόμη παρέμβαση του μεταφραστή στα τελευταία λόγια της Δυσδαιμόνας. Ενώ στο
σαιξπηρικό κείμενο η ηρωίδα ζητάει την άδεια του Δόγη για να ακολουθήσει τον
Οθέλλο στην εμπόλεμη ζώνη, στη μετάφραση του Θεοτόκη απερίφραστα εκφράζει
την επιθυμία της με τη χρήση του πρωτοπρόσωπου βουλητικού ρήματος «θέλω»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 28):
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«Let me go with him.»
(I.iii.287)
«Θέλω να πάω μαζή του.»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 28)
Στη μετάφραση του Θεοτόκη η επανάσταση της Δυσδαιμόνας ως κόρης
συντελείται με κάποιες δικλείδες ασφαλείας και με τρόπο τέτοιο ώστε να μην τεθεί
υπό αμφισβήτηση η ηθική της ακεραιότητα. Κατ’ αρχήν φαίνεται να διαγράφονται τα
υπονοούμενα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έλαβε κατά την γνωριμία της με τον
Οθέλλο και κατά τον κρυφό γάμο μαζί του. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται όχι μόνο
η αφοσίωσή της αλλά και η εκούσια υποταγή της σε αυτόν και χρησιμοποιείται το
στοιχείο της υπερβολής για να τονισθεί η θυματοποίησή της από τον ίδιο. Με τον
τρόπο αυτό αποσυνδέεται η επανάστασή της ως κόρης και η δυναμική δημόσια
παρουσία και παρρησία της από πιθανές κατηγορίες ανηθικότητας και σεξουαλικής
ελευθεριότητας.
Χαρακτηριστικά

παραδείγματα

της

τακτικής

αποερωτικοποίησης

της

Δυσδαιμόνας εντοπίζονται στον τρόπο που ο Θεοτόκης μεταφράζει τόσο τον διάλογο
του Ιάγου και του Ροδρίγο με τον Βραβάντιο, όπου αποκαλύπτεται η σχέση της
Δυσδαιμόνας με τον Οθέλλο και η φυγή της από το σπίτι (I.i.4-201), όσο και την
περιγραφή του ίδιου του Οθέλλου για την γνωριμία του με τη Δυσδαιμόνα (I.iii.151192). Στην πρώτη περίπτωση η Δυσδαιμόνα παρουσιάζεται απλώς ως αποδέκτρια της
λαγνείας του Οθέλλου και της αφαιρείται οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Τη Δυσδαιμόνα
του Θεοτόκη χρησιμοποιεί ο Οθέλλος για να «ξεθυμάνει» και να ικανοποιήσει τα
καταπιεσμένα σεξουαλικά του ένστικτα (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 9). Αντίθετα, στις
μεταφράσεις του Βικέλα και του Βλάχου το υποτιθέμενο σμίξιμο του ζευγαριού
υποδηλώνει ευχαρίστηση και αρμονία (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 9· ΒΛΑΧΟΣ 1905, 13). Πιο
κάτω στη μετάφραση του Θεοτόκη, στη Δυσδαιμόνα αποδίδεται παθητικότητα και
παρουσιάζεται να «κουβαλιέται» στην αγκαλιά του Οθέλλου (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 10).
Αντίθετα, οι προκάτοχοι του Θεοτόκη μέσω του Ροδρίγου τής αποδίδουν
πρωτοβουλία και προθυμία να συναντηθεί μαζί του καθώς υποστηρίζεται ότι «επήγε
να παραδοθή» (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 11) ή ότι «δράμη να ριφθή» (ΒΛΑΧΟΣ 1905, 13) στην
αγκαλιά του.
Κατά την περιγραφή της γνωριμίας του ζευγαριού από τον Οθέλλο, η
Δυσδαιμόνα του Θεοτόκη τού χαρίζει «έναν κόσμο στεναγμούς» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915,
24). Στο σημείο αυτό το σαιξπηρικό κείμενο παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα διότι
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είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις –Folio (F) και Quarto (Q1)– οι οποίες διαφέρουν
μεταξύ τους ως προς ορισμένους στίχους που επηρεάζουν την αναπαράσταση των
χαρακτήρων.9 Στον συγκεκριμένο στίχο το F παρουσιάζει μία πιο ερωτική
Δυσδαιμόνα η οποία φιλά τον Οθέλλο σε αντάλλαγμα της ιστορίας που της
διηγήθηκε:
«My storie being done,
She gave me for my paines a world of kisses.»
(I.iii.182-183)
Στο Q1 η λέξη «kisses» έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «sighs» (I.iii.183). Ο
Θεοτόκης απορρίπτει την ερωτική Δυσδαιμόνα του F και ακολουθεί την εκδοχή του
Q1:
«Μα για τον κόπο,
Αφού την ιστορία μου είχα τελειώσει,
Μου χάρισε έναν κόσμο στεναγμούς.»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 24)
Επίσης, η σαιξπηρική ηρωίδα εύχεται «να την είχε πλάσει ο ουρανός κ’ εκείνην
τέτοιον άντρα» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 24), σε αντίθεση με τη Δυσδαιμόνα του Βικέλα και
του Βλάχου που εμφανίζεται να δηλώνει ξεκάθαρα ότι εύχεται να παντρευτεί έναν
άντρα σαν τον Οθέλλο (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 28· ΒΛΑΧΟΣ 1905, 31). Στη μετάφραση του
Θεοτόκη διατηρείται η αμφισημία του πρωτότυπου κειμένου, όπου σύμφωνα με
ερμηνευτές δεν είναι ξεκάθαρο αν η Δυσδαιμόνα αναφέρεται στο είδος του άντρα που
επιθυμεί ως σύζυγο ή στην επιθυμία της να ζήσει τις περιπέτειες ενός άντρα σαν τον
Οθέλλο (FURNESS 1886, 60-61). Βεβαίως, η εν λόγω φράση θα μπορούσε να είναι
αποτέλεσμα του ιδιαίτερου γλωσσικού ιδιώματος του μεταφραστή και των μετρικών
συμβάσεων που ακολουθεί. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας την έμφαση που έδωσε
στην επανάσταση της ηρωίδας ως κόρης λίγους στίχους παρακάτω, και στην επιθυμία
της να συνοδεύσει τον σύζυγό της στην εμπόλεμη ζώνη, η συγκεκριμένη επιλογή δεν
μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε γλωσσικά κίνητρα, αλλά σχετίζεται με την
εικόνα που έχει ο μεταφραστής για τη Δυσδαιμόνα. Υπέρ αυτού συνηγορεί και μία
ακόμη μεταφραστική επιλογή του Θεοτόκη, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της εν λόγω
φράσης από τον Οθέλλο ως «αφορμής» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 24), και όχι ως εκούσιας

9

Ο Lois POTTER (2003, 81-94) προσφέρει μία κατατοπιστική ανάλυση των διαφορών μεταξύ των δύο
εκδόσεων του έργου και πώς αυτές επηρεάζουν την αναπαράσταση της Δυσδαιμόνας.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /377/

«νύξης» (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 29· ΒΛΑΧΟΣ 1905, 31), την οποία εκμεταλλεύτηκε για να
προσεγγίσει περαιτέρω τη Δυσδαιμόνα.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω περιγραφή, στην απαίτηση του Βραβάντιου
να μάθει αν ο ρόλος της Δυσδαιμόνας στη γνωριμία της με τον Οθέλλο ήταν η «μισή
μνηστεία» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 25), θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη μετάφραση του
Θεοτόκη η ίδια περιορίζεται στο να δείξει έμμεσα ενδιαφέρον και να αποδεχθεί τις
πρωτοβουλίες του Οθέλλου. Δεν είναι διαχυτική μαζί του, ούτε απόμακρη ή
αδιάφορη, αλλά δείχνει συγκρατημένο ενδιαφέρον και κρατάει τα προσχήματα. Αυτή
η αναπαράσταση δεν προσβάλλει και είναι κοντά στα αποδεκτά από την ελληνική
κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα πρότυπα γυναικείας συμπεριφοράς σύμφωνα με
τα οποία ο έντονος ερωτισμός δεν ήταν αποδεκτός στις γυναίκες. Επιπλέον, η
Δυσδαιμόνα του Θετόκη απέχει πολύ από τη Δυσδαιμόνα του Βικέλα για την οποία ο
Βραβάντιος ρωτά αν «ήθελε και […] ενοστιμεύθη» τον Οθέλλο (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 29),
αλλά και από τη Δυσδαιμόνα του Βλάχου για την οποία ρωτά αν «πρόσκλησην του
έρωτος του έκαμεν αυτή» (ΒΛΑΧΟΣ 1905, 31).
Εκτός από την αποερωτικοποίηση της Δυσδαιμόνας ο Θεοτόκης υπογράμμισε
και την άμεση μετάβαση της από τη θέση της επαναστατημένης κόρης σε αυτή της
αφοσιωμένης και εκούσια υποταγμένης συζύγου που τελικά θυματοποιείται στον
γάμο της. Η επιθυμία της αυτή για συζυγική αυτοδιάθεση και αφοσίωση πηγάζει
βέβαια από το γεγονός ότι είναι μία νιόπαντρη, ερωτευμένη γυναίκα που ορίζεται από
το συναίσθημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Δυσδαιμόνα του Θεοτόκη περιγράφει τα
αισθήματά της ως εξής:
«Είναι η καρδιά μου στο είναι του Κυρίου μου
Υποταγμένη.»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 27)
Και σε αυτό το σημείο οι δύο εκδόσεις του σαιξπηρικού κειμένου διαφέρουν. Το Q1
παρουσιάζει μία πιο ερωτική Δυσδαιμόνα η οποία είναι ταγμένη να προσφέρει
ύψιστη ευχαρίστηση στον Οθέλλο:
«My heart’s subdued,
Even to the utmost pleasure of my lord»
(I.iii.279)
Η μετάφραση του Θεοτόκη, ωστόσο, ακολουθεί την εκδοχή του F. Έτσι ο Θεοτόκης
συνεχίζει την τακτική απόρριψης της έντονα ερωτικής Δυσδαιμόνας που είναι
υποταγμένη στην ευχαρίστηση του συζύγου της και την παρουσιάζει ως θρησκευτικά
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αφοσιωμένη στην ουσία και τον χαρακτήρα του Κυρίου της, όπως η ίδια τον
αποκαλεί.
«My heart’s subdued,
Even to the very quality of my lord.»
(I.iii.279)
«Είναι η καρδιά μου στο είναι του Κυρίου μου υποταγμένη.»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 27)
Το ίδιο πνεύμα της αγάπης της Δυσδαιμόνας ως θρησκευτικής λατρείας
επιβεβαιώνεται λίγους στίχους παρακάτω όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους
επιθυμεί να ακολουθήσει τον Οθέλλο στην εμπόλεμη ζώνη:
«So that (deere Lords) if I be left behind
A moth of peace and he go to the war,
The rites for which I love him are bereft me,
And I a heavy interim shall support
By his dear absence.»
(I.iii.283-287)
Στο σημείο αυτό υπάρχει διαχρονική διαμάχη για την ερμηνεία της λέξης «rites»
(I.iii.285), η οποία έχει τη σημασία της τελετής ή ιεροτελεστίας και αναφέρεται στην
ερωτική ολοκλήρωση του ζευγαριού. Ο κριτικός William Warburton στην έκδοση
του έργου που ο ίδιος επιμελήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα απέρριψε το ερωτικό
περιεχόμενο της λέξης, θεωρώντας το ανάρμοστο και αταίριαστο με τον χαρακτήρα
της Δυσδαιμόνας (FURNESS 1886, 71). Πρότεινε μάλιστα την αντικατάστασή της από
την ομόηχη λέξη «rights» ως αναφορά στο δικαίωμα της Δυσδαιμόνας να συνυπάρξει
με το σύζυγό της ακόμα και στην εμπόλεμη ζώνη, μοιραζόμενη μαζί του τους
κινδύνους της στρατιωτικής του ζωής (FURNESS 1886, 71).
Σε αντίθεση με τους προκάτοχούς του, οι οποίοι υιοθέτησαν την πρόταση του
Warburton και μετέφρασαν τη λέξη «rights» αντί για «rites» (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 33·
ΒΛΑΧΟΣ 1905, 35), ο Θεοτόκης ακολούθησε το σαιξπηρικό κείμενο θεωρώντας τη
λέξη «rites» ως τη σωστή προς μετάφραση λέξη. Ωστόσο, δεν μετέφρασε πιστά, αλλά
αφαίρεσε το ερωτικό περιεχόμενο της λέξης και την απέδωσε ως «λατρεία»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 28). Και ενώ μια αναφορά στα δικαιώματα της Δυσδαιμόνας μέσα
στον έγγαμο βίο θα ταίριαζε περισσότερο στη δυναμική, επαναστάτρια κόρη που
παρακολουθήσαμε στην αρχή της εμφάνισής της στην σκηνή, ο Θεοτόκης επιλέγει να
μην τονίσει τον δυναμικό της χαρακτήρα. Αντίθετα, μετατρέπει τον ερωτισμό σε
συζυγική προσήλωση που αγγίζει τα όρια της θεοποίησης του συζύγου, καθώς η
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Δυσδαιμόνα τον αναγάγει σε αντικείμενο θρησκευτικής αγάπης και δηλώνει την
πλήρη αφοσίωσή της.
Οι παραπάνω μεταφραστικές επιλογές παραπέμπουν σε μία ερωτευμένη και με
θρησκευτική ευλάβεια αφοσιωμένη σύζυγο. Ωστόσο, υπάρχει και η διάσταση της
ανισότητας και της υποταγής σε αυτή την αγάπη. Στη μετάφραση του Θεοτόκη η
Δυσδαιμόνα συστηματικά προσφωνεί τον Οθέλλο «κύριε» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 27, 89,
108, 109, 112, 129, 130, 132), λέξη η οποία μπορεί κατά την εποχή της μετάφρασης
δευτερευόντως να αποτελούσε προσφώνηση σε αγαπημένο πρόσωπο ή σύζυγο,
ωστόσο η βασική της σημασία ήταν αυτή του εξουσιαστή ή κυρίαρχου.
Επιπλέον, στο βασικό σημείο όπου η επαναστατημένη κόρη αντιτίθεται στον
πατέρα της, δηλώνει «υποταγή» στον Οθέλλο και τον αποκαλεί «αφέντη» της
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 25). Και αυτός ο όρος δεν δείχνει απλώς την αφοσίωσή της ως
συζύγου. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο ανάλυσης, πρόκειται για έναν πολιτικό τίτλο
προσφώνησης ηγεμόνων ή του Σουλτάνου κατά την περίοδο του ελληνικού
μεσαίωνα, τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Η χρήση του από τον Θεοτόκη
ενδεχομένως να πηγάζει από την επιθυμία του να διατηρήσει το μεσαιωνικό χρώμα
του κειμένου-πηγή. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας το πρότυπο της γυναίκαςθύματος που προωθεί στα έργα του, η εν λόγω μεταφραστική επιλογή φαίνεται να
εξυπηρετεί ζητήματα αναπαράστασης της Δυσδαιμόνας. Της αποδίδει την
εσωτερίκευση μίας ανατολίτικης εννοιολόγησης του γάμου σύμφωνα με τους όρους
της πλήρους ανισότητας που διαφαίνεται στις σχέσεις μεταξύ αφέντη και υπηρέτριας
ή δούλας.
Έτσι, υπομένει, σχεδόν αδιαμαρτύρητα, με μία μόνο μικρή διαπίστωση πικρίας,
τη δημόσια βίαιη συμπεριφορά του Οθέλλου, και στη συνέχεια αποσύρεται:
«I have not deserv’d this. […]
I will not stay to offend you.»
(IV.i.266-267, 275)
Παρόμοια είναι η αντίδρασή της και όταν ο Οθέλλος άδικα αμφισβητεί την ηθική της
και τη συζυγική της πίστη (IV.ii.91-101).
Ως τελική απόδειξη της υποτακτικής πλευράς της Δυσδαιμόνας ως συζύγου
παραθέτω τον τρόπο θανάτωσής της από τον ζηλόφθονα σύζυγο, τον οποίο επιλέγει ο
Θεοτόκης, και ο οποίος υπογραμμίζει εντονότερα τον ρόλο της ως γυναίκα-θύμα. Πιο
συγκεκριμένα, οι σκηνικές οδηγίες και στις δύο εκδόσεις του σαιξπηρικού κειμένου
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προβλέπουν ότι η αιτία του θανάτου της Δυσδαιμόνας είναι η ασφυξία, χωρίς ωστόσο
να προσδιορίζουν το μέσο που την προκαλεί:
Q1 «He stifles her.»
(V.ii.105)
F «Smothers her.»
(V.ii.105)
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη λεξικογραφική αναζήτηση της ερμηνείας των
λέξεων «stifle» και «smother» στο Oxford English Dictionary. Ο Βικέλας (1876, 190)
και ο Βλάχος (1905, 179) θεώρησαν ότι η ασφυξία προκλήθηκε από την πίεση με
μαξιλάρι. Αντίθετα, ο Θεοτόκης προβάλλει ως αιτία της ασφυξίας τον στραγγαλισμό,
επιλογή που υποδηλώνει τη χρήση των χεριών του Οθέλλου:
«Τη στραγγαλίζει.»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 132)
Η αναπαράσταση της πιστής Δυσδαιμόνας ως θύματος της εκδικητικότητας του
Οθέλλου είναι πιο έντονη στη μετάφραση του Θεοτόκη, καθώς όργανο του φόνου της
γίνονται τα γυμνά χέρια του ζηλόφθονα συζύγου μέσω της παρατεταμένης επαφής με
το σώμα της αφοσιωμένης και παραδομένης χωρίς αντίσταση γυναίκας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω αναπαράστασης της Δυσδαιμόνας ως αφοσιωμένης
και εκούσιας υποταγμένης συζύγου η οποία τελικά θυματοποιείται, θα μπορούσαμε
να ισχυριστούμε ότι κάποιες συμπεριφορές της, οι οποίες συχνά έχουν χαρακτηρισθεί
ως ερωτότροπες, απενοχοποιούνται και ερμηνεύονται από την οπτική του δυναμικού
χαρακτήρα και της ευγλωττίας της. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συμμετοχή της με
άνεση και ελευθερία λόγου σε μία συζήτηση με σεξουαλικά αστεία και κρίσεις κατά
των γυναικών με τον Ιάγο, τη στιγμή μάλιστα που αγωνιά για την τύχη του συζύγου
της (II.i.122-202). Η ίδια δικαιολογεί τη συμμετοχή της στη συζήτηση λέγοντας ότι
προσπαθεί να διασκεδάσει την ανησυχία της:
«I am not merry: but I do beguile
The thing I am, by seeming otherwise.»
(II.i.146-147)
Στη Δυσδαιμόνα έχει ανατεθεί ενεργός ρόλος στη συζήτηση. Όχι μόνο κρίνει τις
απαντήσεις του Ιάγου, αλλά στην εκδοχή του F, την οποία ο Θεοτόκης ακολουθεί σε
αυτούς τους στίχους, αναγνωρίζει και αντιδρά στα σεξουαλικά του αστεία:
«Oh, fie upon thee, Slanderer.»
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(II.i.134)
«Ντροπή, ντροπή σου, ψεύτη.»
(ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915, 39)
Επίσης, του ζητάει επίμονα να χαρακτηρίσει και την ίδια καθώς δεν πιστεύει ότι
ταιριάζει στις προηγούμενες περιγραφές γυναικών που παρέθεσε, αλλά περισσότερο
θα ταίριαζε στην περιγραφή μιας αξιέπαινης γυναίκας που «γνωρίζοντας η ίδια την
αξία της, με το δίκηο της κράζει μάρτυρα την ίδια την κακοσύνη» (ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1915,
40). Στο πλαίσιο της προηγούμενης αναπαράστασης της Δυσδαιμόνας ως πιστής και
ερωτικά μη προκλητικής συζύγου, αλλά με σθεναρό δημόσιο λόγο, αυτή η λεκτική
άνεση με τον Ιάγο και η επιμονή της να της αναγνωρισθεί κάποιου είδους αρετής μας
θυμίζει την δυναμική παρουσία της μπροστά στον Δόγη και την τάση της να διεκδικεί
αυτό που πρεσβεύει. Επομένως, μπορεί να δικαιολογηθεί ως στοιχείο του χαρακτήρα
της χωρίς να τη συνδέει με την ανηθικότητα. 10
Σε μία σύγχρονη ανάλυση του χαρακτήρα της Δυσδαιμόνας από ιστορικοφεμινιστική οπτική, η Tina Krontiris παρατηρεί ότι η σαιξπηρική ηρωίδα δομείται
αντιφατικά ως εξής: αρχικά από τη θέση της επαναστατημένης κόρης θυμίζει ηρωίδα
του μεσαιωνικού ρομάντζου, στη συνέχεια μεταβαίνει στο ρόλο της τρυφερής
συζύγου που ερωτικοποιεί κάθε χαρακτηριστικό του συζύγου της, και τέλος
μετατρέπεται σε πιστή, σιωπηλή και υπάκουη σύζυγο (KRONTIRIS 1994, 206). Οι
μεταφραστικές επιλογές του Θεοτόκη φαίνεται να υποβαθμίζουν την ερωτική πλευρά
της ηρωίδας και να υπογραμμίζουν δύο στοιχεία που είχαν αποσιωπηθεί, αλλοιωθεί ή
δεν είχαν τονισθεί σε τέτοιο βαθμό από τους προηγούμενους μεταφραστές: την
επαναστατική φύση της ως κόρης και τη συζυγική της αφοσίωση, υποταγή και
θυματοποίηση. Με τον τρόπο αυτό η μετάφραση αντικατοπτρίζει τις λογοτεχνικές και
κοινωνικές ζυμώσεις γύρω από το ζήτημα της γυναικείας ταυτότητας στην Ελλάδα
της στροφής του 20ού αιώνα. Μέσα από την έμφαση στην επανάστασή της ως κόρη
10

Στις προγενέστερες μεταφράσεις και στο πλαίσιο αναπαράστασης της Δυσδαιμόνας ως ερωτικά
δραστήριας, η συγκεκριμένη σκηνή ενδεχομένως να αποκτά αρνητική χροιά. Ο Βικέλας, μάλιστα,
παραθέτοντας στις σημειώσεις του μετάφραση από την ερμηνεία του Ιταλού μεταφραστή M. Leoni,
κατακρίνει την αδυναμία της Δυσδαιμόνας να «περιστείλει την φυσικήν αυτής επιθυμίαν του ν’
ακούση την περιγραφήν αυτής, έστω και εκ χειλέων τοιούτων γενομένην, επί τη ελπίδι, ότι θ’ ακούση
ίσως εαυτήν υπερυψουμένην», και εντοπίζει σε αυτή στοιχεία φιλαρέσκειας και εγωπάθειας που δεν
αρμόζουν στην περίσταση αγωνίας και αναμονής του συζύγου της (ΒΙΚΕΛΑΣ 1876, 217). Αντίθετα, για
την αποερωτικοποιημένη Δυσδαιμόνα του Θεοτόκη που διαθέτει ισχυρή προσωπική έκφραση
ενδεχομένως να δικαιολογείται και η αναπάντεχη έκφραση θαυμασμού για τον Λουδοβίκο κατά τη
διάρκεια της συνομιλίας της με την Αιμιλία (IV.iii.42-44). Εξάλλου, λίγους στίχους νωρίτερα απέρριψε
την απευχή της Αιμίλιας και επιβεβαίωσε ακόμα μία φορά την αγάπη της για τον Οθέλλο (IV.iii.2326).
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και τη συντριβή της ως σύζυγος-θύμα της ανδρικής βίας η Δυσδαιμόνα προσεγγίζει
τις ηρωίδες των ηθογραφικών λογοτεχνικών έργων της εποχής και συγκαταλέγεται σε
αυτές της φιλογυνικής στροφής της εγχώριας λογοτεχνίας. Ταυτόχρονα, όμως, λόγω
της αντιφατικής εμπειρίας της ελευθερίας ως κόρη και ανελευθερίας ως σύζυγος
μοιάζει με φιγούρα ομόλογη των Ελληνίδων στις απαρχές του 20ού αιώνα. Και οι δύο
δέχονται πιέσεις από πατριαρχικές δυνάμεις με σκοπό τον καθορισμό της ταυτότητάς
τους και τον έλεγχο της σεξουαλικότητάς τους, αλλά παράλληλα βιώνουν τη
δυνατότητα γυναικείου αυτοπροσδιορισμού που ανακύπτει ανάμεσα στις ρωγμές των
πατριαρχικών δυνάμεων και ιδεολογιών, με μόνη, αλλά πολύ σημαντική διαφορά ότι
η Δυσδαιμόνα βιώνει στιγμιαία μόνο την αίσθηση απελευθέρωσης. Αντίθετα, οι
Ελληνίδες της εποχής μέσω αυτής της αντιφατικής εμπειρίας οδηγήθηκαν στην
πρώτη συντονισμένη φάση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα κατά την
περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940).
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Βασιλική Μόσχου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
mosxou.v@gmail.com

Abstract
In Yiannis Ritsos’ Chrysothemis and in Iakovos Kampanellis’ Letter to Orestes the
configuration of gendered identities of the two heroines takes place through a
completely subversive (Kampanellis) or subtly diversified interpretation of the
mythological order. The investigation of identities and their interpretation under the
light of gender studies will take into consideration a) the women’s voice, the female
version of history, the view of facts through a perspective which is drastically
different from masculine authority, and b) l’écriture féminine, the narrative
characteristics which compose its fundamental otherness from the mighty masculine
writing. The features of feminine writing constitute the experimental nature of both
texts.
Λέξεις-Κλειδιά
Ritsos, Kampanellis, Clytemnestra, Chrysothemis, gender studies /
Ρίτσος, Καμπανέλλης, Κλυταιμνήστρα, Χρυσόθεμις, σπουδές φύλου

1. Μεταξύ γυναικείου λόγου και θηλυκής γραφής
Στο θεατρικό μονόλογο Χρυσόθεμιν του Γιάννη Ρίτσου1 και στον ποιητικό μονόλογο
Γράμμα στον Ορέστη του Ιάκωβου Καμπανέλλη η διαμόρφωση των έμφυλων
ταυτοτήτων των δύο ηρωίδων συντελείται μέσα από μια εντελώς ανατρεπτική
(Καμπανέλλης) ή διαβρωτικά διαφοροποιημένη (Ρίτσος) ερμηνεία της μυθολογικής
τάξης.

1

Οι παραπομπές γίνονται στα: ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994 και ΡΙΤΣΟΣ 1972.
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Η διερεύνηση των ταυτοτήτων και η ερμηνεία τους υπό το πρίσμα των gender
studies θα γίνει σε δύο άξονες, εξετάζοντας
α) τον γυναικείο λόγο, τη γυναικεία εκδοχή της ιστορίας, τη θέαση των
γεγονότων από μια οπτική γωνία η οποία διαφοροποιείται δραστικά από την ανδρική
αυθεντία
β) τη θηλυκή γραφή, τα χαρακτηριστικά της αφήγησης που συγκροτούν τη
θεμελιώδη ετερότητά της από την κρατούσα αρσενική. Η έννοια της θηλυκής γραφής
συναρτάται με τον πειραματικό χαρακτήρα των κειμένων.

2. Γυναικείος λόγος: οι μικροαφηγήσεις μητέρας και κόρης μέσα σε μια
πατριαρχική φυλακή
Η γυναικεία εκδοχή της ιστορίας προτείνει τη θέαση των γεγονότων υπό μια οπτική
γωνία η οποία διαφοροποιείται δραστικά από την ανδρική αυθεντία. Η αφήγηση των
δύο ηρωίδων τοποθετείται στο περιθώριο του επίσημου μύθου –όπως παγιώθηκε από
την ανδρική ανάγνωση.
Η καθιέρωση της επίσημης εκδοχή του μύθου –που προέρχεται ή αναπαράγεται
από τα έργα των μεγάλων τραγικών– ισοδυναμεί με τη συγκρότηση μιας συμπαγούς
μεγάλης αφήγησης με κανονιστική και νομιμοποιητική λειτουργία (LYOTARD 1988,
26). Οι μεγάλες αφηγήσεις έχουν καθολικό, ολιστικό χαρακτήρα και έγκεινται στη
διατύπωση αφηγηματικών σχημάτων που χαρακτηρίζονται από ενότητα και συνοχή
και παρουσιάζονται ως μεταγλωσσικά-θεωρητικά παραδείγματα νοηματοδότησης και
ερμηνείας της ζωής και της γνώσης (MCHALE 1992, 17-33).
Οι μικροαφηγήσεις των δύο γυναικών χρησιμεύουν ως μοχλοί αποδόμησης της
μεγάλης μυθικής (ανδρικής) αφήγησης. Η προσωπική της αλήθεια αντιστρέφει την
ανδροκεντρική ερμηνεία η οποία, ωστόσο, τελικώς θα εγκαθιδρυθεί ως αυθεντική.
Στην περίπτωση της καμπανελλικής Κλυταιμνήστρας, η διαφοροποίηση από τη
μυθολογική παράδοση οδηγεί στην ανατροπή της παραδεδομένης αρνητικής εικόνας
της και στην ανάδειξη της αποσιωπημένης θετικότητάς της. Η περιθωριακή,
χαμηλόφωνη μαρτυρία της ηρωίδας του Ρίτσου αναδεικνύει μια γυναικεία ταυτότητα
η οποία αναπτύσσεται αντιστικτικά και απελευθερώνεται από τα κυρίαρχα έμφυλα
στερεότυπα.
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2.1. Γράμμα στον Ορέστη: ο γυναικείος λόγος και η ανατίναξη της μυθολογικής
παράδοσης
Στο Γράμμα στον Ορέστη το διακύβευμα δεν είναι η ζωή της ηρωίδας αλλά η φωνή
της. Η προσωπική της αλήθεια αντιστρέφει την ανδροκεντρική ερμηνεία που θα
εγκαθιδρυθεί ως αυθεντική. Η επίγνωση εκ μέρους της ότι η ιστορία γράφεται από
τους νικητές προβάλλει τη ματαιότητα και την τραγικότητα του εγχειρήματός της:
«Πιο πολύ είν’ ο φόβος μου ότι μπορεί να ’ρθεις όταν θα ’ναι αργά πια. Ότι
μπορεί ν’ ακούσεις μόνο από τους άλλους πώς έγιναν όσα έγιναν, και ποτέ
από μένα. Όμως ποιος άλλος μπορεί να ξέρει για μένα πιο πολλά από εμένα
την ίδια; […] Πόσο εύκολο είναι για τους άλλους να θέλουν […] να
πιστέψεις μόνο αυτά που θα σου πουν εκείνοι. Και πόσο πιο εύκολο θα είναι
όταν εγώ δε θα μπορώ πια να μιλήσω.»
(ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994, 25-26)
Η αφήγηση της Κλυταιμνήστρας δίνει φωνή σε μια πλευρά καταδικασμένη στη
σιωπή από την ανδρική ηγεμονία όπως αυτή εκφράζεται κατ’ εξοχήν από τον
Αγαμέμνονα και από το συμπαραστάτη του, την Ηλέκτρα (η οποία αρνείται το
γυναικείο γένος της για να συνταχθεί με την πηγή της εξουσίας, τον πατέρα). Η
περιθωριακότητα (marginality) ως βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας αφήγησης
την ορίζει σε σχέση (ακριβέστερα: σε αντίθεση) προς την πατριαρχική /
ανδροκρατική συμβολική τάξη, η οποία καταπιέζει και αποσιωπά την ανεξάρτητη
γυναικεία φωνή (KRISTEVA 1981, 13-35· MOI 1985, 150-173). Ο ανδρικός
αυταρχισμός αφήνει μόνο δύο διεξόδους: την υπακοή / συναίνεση (Ηλέκτρα) ή τη
φίμωση/εξόντωση (Κλυταιμνήστρα).
Το γράμμα περιέχει την άλλη αλήθεια, την εκδοχή της Κλυταιμνήστρας, η οποία
περιθωριοποιήθηκε από την επίσημη γραμμή και καταδικάστηκε στη σιωπή. Το
γράμμα της Κλυταιμνήστρας περιέχει μια αλήθεια που κανείς δεν θέλει να ακούσει,
παρά τις διαδοχικές της προσπάθειες να την κοινωνήσει. Επιχειρεί να σπάσει την
απομόνωση και τη φίμωσή της με συνεχή ανοίγματα που πέφτουν στο κενό, μπροστά
στην άρνηση της Ηλέκτρας και την απουσία του Ορέστη. Του Γράμματος στον
Ορέστη προηγήθηκε το γράμμα στην Ηλέκτρα: «Τρεις φορές την παρακάλεσα να
’ρθει να μιλήσουμε. Δεν ήρθε. Της έγραψα. Έστειλε πίσω το γράμμα χωρίς να το
ανοίξει.» (ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994, 26).
Στόχος της Κλυταιμνήστρας του Καμπανέλλη είναι να αρθρώσει την προσωπική
της γυναικεία αφήγηση, σε μια επιστολή με την οποία εξηγεί στο γιο της τους λόγους
και τις καταστάσεις οι οποίες την οδήγησαν ως το έγκλημα. Μέσα στα συμφραζόμενα
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του εξομολογητικού μονολόγου, το έγκλημά της καθαίρεται από τη δολιότητα και το
μίσος που της προσάπτεται και παρουσιάζεται ως πράξη αυτοάμυνας απέναντι στον
αληθινό φορέα της βίας, τον Αγαμέμνονα.
Προγραμματική πρόθεση του συγγραφέα είναι η αποκατάσταση του προσώπου
της Κλυταιμνήστρας μέσα από μια εντελώς νέα ερμηνεία της καθεστηκυίας
αφηγηματικής τάξης. Ο Καμπανέλλης προσφέρει φωνή και βήμα ομιλίας στην
ηρωίδα που ασφυκτιά μέσα στα ανελαστικά παραδεδομένα σχήματα της αττικής
τραγωδίας. Η ανατροπή της καθιερωμένης, παραδεδομένης αρνητικής εικόνας της
Κλυταιμνήστρας γίνεται μέσα από την ανάδειξη της αποσιωπημένης θετικότητάς της.
Η «διεφθαρμένη, διεστραμμένη, αρχομανής, αιμοχαρής» (ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994, 26)
σύζυγος δίνει τη θέση της σε μια γυναίκα και μητέρα που υποφέρει δίπλα στον
τυραννικό Αγαμέμνονα. «Τον πατέρα σου, Ορέστη, δεν τον διάλεξα εγώ για άντρα
μου […] Εμάς τις γυναίκες μάς αφήνουν να διαλέγουμε μόνο το νυφικό μας, όχι και
τη ζωή μας. Με δώσανε στον Αγαμέμνονα» (ό.π., 28). Η ανδρική ηγεμονία στερεί την
Κλυταιμνήστρα από κάθε δυνατή διέξοδο. Το αρσενικό παρουσιάζεται ως αρπακτικό.
Οι κατά τη μυθολογική παράδοση ρόλοι του θύτη και του θύματος αντιστρέφονται. Ο
Αγαμέμνονας τής αρνείται την προσωπικότητα και τής στερεί τα παιδιά της. Η
κορυφαία πράξη άλωσης του προσώπου της είναι ο βιασμός του σώματός της, που
επισφραγίζει την απόλυτη κυριαρχία του αρσενικού.
Στο κείμενο του Καμπανέλλη η μεγαλειώδης πτώση των τραγικών προσώπων
μεταφράζεται ως ανθρώπινη περιπέτεια, κατά την οποία η προσωπική πορεία
διαπλέκεται με τη συλλογική/ιστορική. Τόπο της φεμινιστικής πολιτικής συνιστά η
θέση ότι ο μιλιταρισμός και η κοινωνική αδικία απορρέουν από την πατριαρχία, και
ειδικότερα από τη σεξιστική διάκριση μέσα στο οικογενειακό κύτταρο (REARDON
1996, 37-63). Ο πόλεμος λειτουργεί ως προβολή και μεγέθυνση της απολυταρχικής
ανδρικής εξουσίας η οποία ασκείται μέσα στην οικογένεια. Ο πραγματικός εχθρός
δεν βρίσκεται στο αντίπαλο πολεμικό στρατόπεδο αλλά μέσα στο σπίτι. Η διεύρυνση
του ζωτικού χώρου του αρσενικού οδηγεί στην πολεμική σύγκρουση με τη φενάκη
των ιδεολογημάτων.
«Αλλά όταν τόλμησα να τον ρωτήσω με τρόπο αν άξιζαν τόσες θυσίες, έγινε
θηρίο, ούρλιαξε πως μου απαγορεύει να ξαναθίξω αυτό το θέμα, πως “σε τέτοια
ζητήματα μια γυναίκα δεν είναι σε θέση να έχει γνώμη”. Καταλαβαίνεις,
Ορέστη; Μου απαγόρεψε να ’χω γνώμη για έναν πόλεμο που τον πλήρωσα με
την Ιφιγένειά μου.»
(ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994, 29)
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Η προσωπική μικροαφήγηση της Κλυταιμνήστρας προκαλεί ρωγμές στη μεγάλη
μυθική τοιχογραφία. Υπογραμμίζεται η ανθρώπινη διάσταση των προσώπων που τα
καθιστά οικεία και καθημερινά. Από το μακρόκοσμο της τραγωδίας μεταφερόμαστε
στο μικρόκοσμο της οικογένειας. Βάση της τραγικότητας δεν είναι η μοίρα αλλά η
έλλειψη επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, η οποία τροφοδοτείται από τα κοινωνικά
στερεότυπα περί φύλου. Οι πρωταγωνιστές κινούνται στο μυθικό χώρο σαν
ανεξάρτητες μονάδες, απρόθυμες ή αδύναμες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους: είτε
δεν μπορούν (όπως η Κλυταιμνήστρα) ή δεν θέλουν (Αγαμέμνονας, Ηλέκτρα) να
επικοινωνήσουν. Σε αντίθεση με την ανδρική ψυχοσύνθεση, η οποία παρουσιάζεται
περίκλειστη και μονολιθική, η γυναικεία ψυχοσύνθεση, που κατ’ εξοχήν
αντιπροσωπεύει η Κλυταιμνήστρα, παρουσιάζεται ως ανοιχτή, διαλογική.
Ωστόσο, όλες οι απόπειρές της να μιλήσει διακόπτονται ή δεν αρχίζουν καν. Ο
Αγαμέμνονας τής αφαιρεί το δικαίωμα της έκφρασης, η Ηλέκτρα αρνείται να την
ακούσει, η Ιφιγένεια (η μοναδική ακροάτρια και σύμμαχός της μέσα στην οικογένεια)
σφαγιάζεται από τον τυραννικό της σύζυγο, ο Ορέστης απάγεται. Η ύστατη πράξη της
Κλυταιμνήστρας είναι λεκτική, αλλά αποδεικνύεται θνησιγενής.
Στην αφήγηση της Κλυταιμνήστρας το τυπικό δίπολο αρσενικό vs θηλυκό
αντιστοιχεί στο αντιθετικό ζεύγος αρνητικό vs θετικό. Η συγκεκριμένη δυαδική
αντίθεση δεν παίρνει τη μορφή της στεγανής διχοτόμησης ανδρικό vs γυναικείο,
καθώς οι παραπληρωματικοί χαρακτήρες του Αίγισθου και της Ηλέκτρας
αμφισβητούν το στερεότυπο του γένους τους και συμπαρατάσσονται (ως
Συμπαραστάτες) με εκπροσώπους του άλλου φύλου, υιοθετώντας χαρακτηριστικά
θηλυκά ή αρσενικά αντιστοίχως.
H έμφυλη ταυτότητα του Ορέστη βρίσκεται διαρκώς υπό διαπραγμάτευση. Τον
προσδιορισμό της διεκδικούν τόσο η Κλυταιμνήστρα όσο και ο Αγαμέμνονας και –
μετά το θάνατό του– η Ηλέκτρα. Η Κλυταιμνήστρα μέχρι το τέλος αγωνίζεται να τον
σώσει από το στερεότυπο του ανδρικού γένους, το οποίο ενισχύεται από το
στερεότυπο της κοινωνικής του τάξης: «Τελειώνω, Ορέστη, έγραψα ό,τι είχα να σου
πω. Όμως... προς Θεού, μην παρασυρθείς κι εσύ απ’ τα καμώματα του παππού σου
και του πατέρα σου! ελευθερώσου, Ορέστη» (ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994, 29). Ο Ορέστης
αποδεικνύεται, όμως, πολύ αδύναμος. Βρίσκεται στο μέσο της απόστασης που
χωρίζει τον Αγαμέμνονα και την Κλυταιμνήστρα τη φαλλοκρατική και τη
φεμινιστική όχθη, στο επίκεντρο μιας διαμάχης για τον προσεταιρισμό του. Η
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επιλογή του γίνεται ανάμεσα στο Σώμα της Μητέρας και το όνομα του Πατέρα. Η
βίαιη απομάκρυνση από την Κλυταιμνήστρα και η επιρροή της Ηλέκτρας που
υπηρετεί και μετά θάνατον τον πατριάρχη της οικογένειας, οδηγεί τον Ορέστη στο να
απαρνηθεί και τελικά να εξοντώσει το σώμα της μητέρας εις το όνομα του πατρός.

2.2. Χρυσόθεμις: ο γυναικείος λόγος και η αποκατάσταση της μυθικής τάξης (sic
transit gloria mundi)
Εάν ο γυναικείος λόγος της Κλυταιμνήστρας προσγειώνει στο ανθρώπινο, ο λόγος
της Χρυσοθέμιδος στον ποιητικό μονόλογο του Ρίτσου επαναφέρει το κύρος του
μυθικού που κρύβεται κάτω από τον φλοιό των ιστορικών γεγονότων. Τα κείμενα της
Τέταρτης Διάστασης αποδεικνύουν τη συστηματική και προγραμματική καταφυγή του
Ρίτσου στο μυθικό. Μια τέτοια επιλογή κατά τη διαδικασία της λογοτεχνικής
δημιουργίας στοχεύει στη στρατηγική υπερσημειοδότηση του κειμένου μέσω της
αναγωγής σε μια δάνεια δομή παραγωγής νοήματος –το μύθο–, που βρίσκεται έξω
από το ίδιο το κείμενο (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1992, 222-3). Μέσω της αναφοράς στο
μύθο κατορθώνεται η διαχρονική και πανανθρώπινη προοπτική και η εξαντικειμένιση
της υποκειμενικής συγκίνησης, καθώς το εγώ του δημιουργού συντονίζεται με το εγώ
του συνόλου, και η αποσπασματική μερική εμπειρία που αποτυπώνεται στο έργο
αποκτά αντιπροσωπευτικότητα ως εκδοχή της καθολικής ανθρώπινης μοίρας (GOULD
1981, 256).
Στην Χρυσόθεμιν ο μετασχηματισμός του γυναικείου λόγου σε φορέα του
μυθικού υπηρετεί την πρόθεση αναγωγής από το επίκαιρο, το ατομικό, το
υποκειμενικό στο άχρονο, οικουμενικό, αντικειμενικό και άφθαρτο. Κάτω από την
ταραχώδη ιστορική μεταβολή, ο μύθος για τον Ρίτσο παραμένει ο συνεκτικός αρμός
της φαινομενικής ασυνέχειας της ανθρώπινης περιπέτειας. Η δομική αντίθεση
ιστορική επιφάνεια vs μυθικό βάθος βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης
τραγωδίας και θα αποτελέσει το σταθερό μοτίβο χρήσης του μυθικού στοιχείου. Η
ιστορική πορεία του ανθρώπου, παρά τις συγκρούσεις και τις τομές της, συμβαδίζει
και εναρμονίζεται με το θεμελιακό μυθικό κύκλο που ρυθμίζει τη λειτουργία
ολόκληρου του σύμπαντος και καθρεφτίζει την κοσμική αρμονία και ισορροπία. Η
γυναίκα στη Χρυσόθεμιν γίνεται κιβωτός του αέναου μυθικού ρυθμού ο οποίος μένει
ανεπηρέαστος από τις επιφανειακές ιστορικές εναλλαγές και το παιχνίδι εξουσίας που
παίζεται με ανδρικούς κανόνες:
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«Τα ίδια και τα ίδια –άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι κατεβαίνουν ίδιοι οι πρώτοι κι οι
δεύτεροι κι οι τρίτοι (κι οι πιο καλοί, σαν φτάσουνε στην εξουσία –ξέρετε) […]
Ωστόσο αυτή η κουραστική επανάληψη, στο τέλος-τέλος […] σου δίνει την
εντύπωση, έτσι κάπως, του φευγαλέου και του ανεξάντλητου ταυτόχρονα –μια
γαλήνια διάρκεια […] μια ιδέα τρομερής αιωνιότητας –αιωνιότητας ωστόσο»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 11-12)
«Χαίρομαι τα καινούρια πράγματα –μου επιτρέπουν να βλέπω μες απ’ τις
αλλαγές αυτό που λέμε αμετάβλητο»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 17)
«Σε χρόνο αργό, σχεδόν ακίνητο
μες στο αμετάβλητο και το αμετακίνητο
[ενν. ο Ορέστης] περπατούσε καθούμενος –ίσως γιατί, όπως λένε, κάποιες ώρες
κάθε μετακίνηση μας καθηλώνει στο ίδιο μέρος –δεν υπάρχει άλλο μέρος.»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 11)
Συχνά στο έργο του Ρίτσου περιθωριακές, αντιηρωικές μυθικές μορφές έρχονται
στο προσκήνιο. Στο ομώνυμο κείμενο πρωταγωνίστρια αναδεικνύεται η σχεδόν
αποσιωπημένη από τη μυθολογική παράδοση Χρυσόθεμις, η οποία επέλεξε να
παραμείνει στο περιθώριο των γεγονότων που συγκλόνισαν την οικογένεια των
Ατρειδών, αμέτοχη και σιωπηλή, αφανής και μοναχική. Κατά το προσφιλές στον
Ρίτσο τέχνασμα, αφορμή του μονολόγου της πρωταγωνίστριας είναι η επίσκεψη ενός
προσώπου που παραμένει αμίλητο (στην προκειμένη περίπτωση μιας νεαρής
δημοσιογράφου η οποία έρχεται στο ερειπωμένο παλάτι για να πάρει συνέντευξη από
την ηλικιωμένη, ετοιμοθάνατη Χρυσόθεμιν).
«Πώς έγινε και με θυμήθηκαν; Εμένα κανένας ποτέ δε με θυμάται; Κανένας
ποτέ δε με πρόσεξε. Παράπονο δεν έχω. Καλά μου ήταν όλα, κι ίσως καλύτερα
έτσι.
[...] Λοιπόν, μες από την αφάνειά μου, χαιρόμουν να βλέπω και ν’ ακούω.
Μπορούσα να ονειρεύομαι ελεύθερα.
[…] σα να ’ζησα έξω απ’ την ιστορία, σ’ έναν δικό μου ανέγγιχτο, απόλυτο
χώρο, προφυλαγμένη, και παρούσα ωστόσο.
[...] Αποτραβήχτηκα εδώ πέρα. Είναι ήσυχα. Μήτε ο απόηχος δε φτάνει απ’ τις
γεννήσεις, τους γάμους, τους θανάτους. Κουράστηκα.»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 11-12)
«Φωτοστεφανωμένη μες στην παραμέληση, μέσα στη μοναξιά μου, μες στην
αφάνειά μου
Λησμονημένη, μόνη, περήφανη από μιαν ουράνια περηφάνια».
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 13)
Η αποχή της από το ιστορικό γίγνεσθαι τής εξασφάλισε μια ιδιαίτερη,
«ποιητική» όραση που φτάνει έως τον βυθό των πραγμάτων, αφού «η αφάνεια είναι
το προσωπείο του βάθους» (ΡΙΤΣΟΣ 1972, 15). Η Χρυσόθεμις είναι προικισμένη με
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μια οξύτητα αντίληψης η οποία διακρίνει τα απλά, καθημερινά και ασήμαντα που
περνούν απαρατήρητα από τους πρωταγωνιστές της Ιστορίας, οι οποίοι είναι
απασχολημένοι κυνηγώντας το παροδικό μεγαλείο των σπουδαίων γεγονότων. Ο
λόγος της συνιστά κατάφαση στον κόσμο του μικρού και ουσιώδους:
«Φώναξα τότε τη μεγάλη αδελφή μου. “Κοίτα, κοίτα” της είπα. […] Εκείνη
κοίταξε προς τα εκεί. Δεν είδε τίποτε.
[...] Κανείς δε βλέπει τα ολοφάνερα. Τα άλλα –ω, τα άλλα –ποια;– μετακινήσεις,
ασχολίες, χειρονομίες μες στο αμετάβλητο και το αμετακίνητο, που λένε. Δε
βλέπουν καθόλου. Καλύτερα τάχα; Χειρότερα; Ποιος ξέρει;»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 11)
«Έτσι κάπως σαν προνόμιό μου –η άλλη μου όραση, η κρυφή χαρά μου.
[...] Κάτι τέτοια ασήμαντα πράγματα φτιάχνουν καμιά φορά το πρόσωπό μας
και τον κόσμο.»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 15)
«Το μάτι εκείνο βασίλευε ήρεμο, αβασίλευτο, πάνω απ’ την αχρηστία και την
ερήμωση».
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 17)
Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει προσωπικό
και ανθρώπινο το αιώνιο και μυθικό, είναι η μόνη ιστορική πράξη που μπορεί να
συλλάβει, να αιχμαλωτίσει και να εξεικονίσει το μυθικό στοιχείο σε κάθε ανθρώπινη
ενέργεια. Η ποίηση προσεγγίζει και εξανθρωπίζει τη μυθικότητα, προσφέρει την
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κάθε άτομο είναι απλώς μια μονάδα ενός
προαιώνιου συστήματος που διέπεται από ένα αρμονικό μυστικό ρυθμό. Το σημείο
τομής Ιστορίας και μύθου είναι η οδύνη, που αναδεικνύει τις μυθικές προοπτικές του
ανθρώπινου και τις ανθρώπινες διαστάσεις του μυθικού. Η οδύνη είναι γενικότερα το
κομβικό σημείο της (προσωπικής/ατομικής) ιστορίας, της (επίσημης/συλλογικής)
Ιστορίας και του μύθου. Ο μακροϊστορικός χρόνος συσκοτίζει το μυθικό ρυθμό ενώ ο
μικροϊστορικός, μέσα στην καθημερινή του ευτέλεια, τον συναντά στην ανθρώπινη
ρίζα του. Μάρτυρας των πολέμων, των εγκλημάτων, της φρίκης και του παραλόγου,
η Χρυσόθεμις στέκεται έκθαμβη μπροστά στη μυθική λάμψη των μικρών πραγμάτων
και προσπερνά τη ματαιότητα των μεγάλων γεγονότων. Το μυθικό κρύβεται στα
απλά:
«Όσο για τ’ άλλα, των μεγάλων, ποτέ μου δεν κατάλαβα τίποτα. Ανέβαζαν τα
χέρια τους πάνω ψηλά, ψηλά, σα να ‘ταν να κρατήσουνε κάποιο δοκάρι που θα
’πεφτε οπωσδήποτε. Βέβαια, θαρρούσαν αυτή τους τη στάση μεγαλόπρεπη.
Ανοίγαν το στόμα αρπαχτικό, ρητορικό ή θρηνητικό –μια τρύπα γεμάτη σκοτάδι
και μέσα-μέσα θαμπόφεγγε μια σιδερένια, πανάρχαιη, αστήριχτη σκάλα.»
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(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 15)
«Όλα τα ξόδεψαν για το όνομά τους κι όχι για τον εαυτό τους.»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 16)
«Ένας τοίχος με σκουριασμένους γάντζους ως επάνω ψηλά, μες στη νύχτα.
Ποτέ μου δεν τα κατάφερα να πιαστώ σ’ ένα γάντζο ν’ ανέβω. Δεν προσπάθησα,
βέβαια. Ξεχνιόμουνα κοιτάζοντας ένα άστρο διαλυμένο στο νερό.»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 17)
Η Χρυσόθεμις ως γυναίκα-σύμβολο του μυθικού, του άχρονου, του
τελετουργικού, με την κρυφή της όραση εντοπίζει τον αιώνιο μυθικό ρυθμό, το
ατάραχο βάθος κάτω από την τρικυμισμένη επιφάνεια:
«Η μητέρα φαινόταν οργισμένη, το ίδιο κι ο πατέρας, κι η μεγάλη αδελφή μου.
Μιλούσαν δυνατά [.. Πνίγονταν. Έπνιγε ο ένας τον άλλον. Τους κοιτούσα. Δεν
ξεχώριζα λόγια. [...] Η κουβέντα ξανάρχισε πιο δυνατή. Δε μ’ ένοιαζε. Ήμουν
ήσυχη. Τους λυπόμουνα μόνο.»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 15)
«Έτσι περάσαν τα χρόνια (πώς περάσαν; Δεν το’νιωσα) κι εγώ πάντα στο
περιθώριο των συμβάντων –είμαι τάχατε εγώ που έχω ζήσει μη ζώντας τόσες
και τόσες ζωές, και την ίδια τη ζωή μου;»
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 17)
Στην άλλη άκρη βρίσκεται ασφαλώς η Ηλέκτρα, η οποία επιδιώκει την είσοδό
της στον ανδρικό κόσμο που σπαράσσεται από τον ανηλεή αγώνα για εξουσία και την
ατέλειωτη διαδοχή από φόνους, προδοσίες και αντεκδικήσεις, άσκοπες και
αδικαίωτες θυσίες. Η Ηλέκτρα εμφανίζεται, μάλιστα, να απεμπολεί την ταυτότητα
του φύλου της και να ταυτίζεται απολύτως με τον πατέρα, ακόμη και φορώντας την
στρατιωτική του στολή. Ψάχνει σκοπό και νόημα, αλλά η έμμονη προσήλωσή της
στην ιστορική επιφάνεια την εμποδίζει από το να διακρίνει το μυθικό βάθος:
«Άσκοπη κι αναίτια η ζωή, όλο το μάταιο κι ανεξήγητο, χωρίς ελπίδα δικαίωσης
ή ανάστασης […] Η αδελφή μου δεν ανεχόταν το ανεξήγητο –κι ίσως γι’αυτό
παραλόισε
Προς τι, λοιπόν, η επέμβασή μας; Πολύ νωρίς διδάχτηκα πως τίποτε κανένας
δεν μπορεί να αποτρέψει.
Για τ’ άλλα –μήτε μάθαμε τι φταίει, ποιος φταίει. Από τα πριν τραβηγμένος ο
κλήρος
Σκυφτή στο εργόχειρό μου, αναμετρώντας το άσκοπο των γεγονότων, το
άσκοπο του ίδιου του κεντήματος –μη σταματώντας ωστόσο να κεντάω
Είμαστε φίλοι πια [με το θάνατο], σ’ αυτόν χρωστάω τα περισσότερα: το νόημα
της ζωής –θέλω να πω την έλλειψη κάθε νοήματος
Ξέροντας το άχρηστο (και μάλιστα επιζήμιο) του τιμονιού, του κουπιού, της
πυξίδας».
(ΡΙΤΣΟΣ 1972, 18)
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Για τη Χρυσόθεμι, η σιωπηλή παρατήρηση (δηλαδή ο μη-λόγος και η μη-πράξη)
που φτάνει έως τη βυθομέτρηση των γεγονότων είναι η μόνη διάσταση της ύπαρξής
της, σε αντίθεση με την Κλυταιμνήστρα, η οποία προσπαθεί και να μιλήσει/
επικοινωνήσει και να πράξει. Η ηρωίδα του Καμπανέλλη επιχειρεί να συμμετάσχει
στον ιστορικό χρόνο, στην ανδρική ιστορία με σκοπό να τη μετασχηματίσει με τη
θηλυκή ματιά της, αλλά αποτυγχάνει. Οι πράξεις της παραμένουν ατελέσφορες και
αδικαίωτες, όπως και η απόπειρα να κοινωνήσει την αλήθεια της. Η Χρυσόθεμις από
νωρίς είχε συνειδητοποιήσει ότι θα ήταν αδύνατον να μεταδώσει τη δική της αλήθεια
σε ώτα μη ακουόντων, ωστόσο, ενδόμυχα δεν έπαψε ποτέ να αναμένει παθητικά την
επικοινωνία, χωρίς και πάλι να αναλαμβάνει πρωτοβουλία να την κάνει πράξη: «Ω,
ναι, κι εγώ περίμενα. Ήμουνα η πρώτη να τρέξω στο χτύπημα της πόρτας –κι ας μην
ήταν για μένα. […] Περίμενα πως κάποιο γράμμα θα ’ρχόταν και για μένα. Ανάμεσα
σε τόσα επίσημα έγγραφα κι αναφορές κι αιτήσεις, ένας ρόδινος φάκελος» (ό.π., 15).
Η Χρυσόθεμις περιμένει μάταια ένα γράμμα που δεν έρχεται, γι’ αυτό τελικά με
το μονόλογό της γράφει ένα γράμμα στον εαυτό της. Η Κλυταιμνήστρα διεκδικεί
ενεργητικά την επικοινωνία γράφοντας ένα γράμμα στο γιο της με το οποίο
αποκαλύπτει την αυθεντική της φωνή, αλλά αποτυγχάνει, καθώς ο Ορέστης, ο
μοναδικός αρσενικός αποδέκτης που θα μπορούσε να την καταλάβει και να της
συμπαρασταθεί, ακυρώνει βίαια τη φωνή και τη ζωή της. Μέσα στον κόσμο της
ανδρικής βίας «μόνη μορφή ελευθερία απέμεινε η σιωπή» θα πει η Χρυσόθεμις.

3. Θηλυκή γραφή
Τα δύο κείμενα μπορούν να θεωρηθούν επίσης ως ενδιαφέρουσες εκδοχές θηλυκής
γραφής. Η έννοια της θηλυκής γραφής είναι κεντρική στη γαλλόφωνη φεμινιστική
κριτική της λογοτεχνίας, η οποία εκπροσωπείται κυρίως από τρεις εμβληματικές
προσωπικότητες, τη Julia Kristeva, την Hélène Cixous και τη Luce Irigaray, και
βασίζεται στη λακανική ψυχανάλυση και τον αποδομισμό του Derrida (RUTHVEN
1984, 51-56).
Σημείο εστίασης δεν είναι πια το φύλο του φορέα του λόγου αλλά το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, το κείμενο. Με αυτή τη μετατόπιση του ερμηνευτικού
κέντρου, το αντικείμενο της φεμινιστικής ανάγνωσης υπερβαίνει τον συνήθη
εντοπισμό των ιδεολογικών δομών του κειμένου που υποστηρίζουν ή ανατρέπουν τα
κοινωνικά στερεότυπα του γένους, στα πλαίσια της φεμινιστικής πολεμικής. Η
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φεμινιστική αντίσταση στον φαλλοκεντρισμό θα πρέπει να γίνει μέσα στη γλώσσα,
αφού αυτή είναι ο προνομιακός χώρος όπου κατασκευάζονται και διαιωνίζονται
αναπαραγόμενα τα σεξουαλικά στερεότυπα. Αντικείμενο μελέτης πλέον γίνεται η ίδια
η γλώσσα, οι θεωρητικές προϋποθέσεις και τα δυνητικά χαρακτηριστικά της θηλυκής
(και όχι κατ’ ανάγκη γυναικείας) γραφής, η οποία διαφέρει επαναστατικά από την
κρατούσα αρσενική (SELDEN - WIDDOWSON 1993, 97 κ.εξ.).
Οι λακανικές και ντερινταϊκές καταβολές της γαλλόφωνης πτέρυγας της
φεμινιστικής λογοτεχνικής κριτικής οδήγησαν στη συστηματική αποδόμηση των
καθιερωμένων αξιολογικών ζευγών του τύπου ανδρικό vs γυναικείο. Ολόκληρη η
δυτική σκέψη είναι λογοκεντρικά οργανωμένη, πάνω σε απόλυτες ιεραρχικές δυαδικές
αντιθέσεις που δημιουργούνται και λειτουργούν μέσα στο λόγο (discourse). Ο ένας
όρος είναι θετικός / κανονικός, ενώ ο δεύτερος είναι ο αρνητικός, ο άλλος. Σε μια
πατριαρχική κοινωνία ο πριμοδοτημένος όρος είναι αυτός που ταυτίζεται με το
ανδρικό (σε αντίθεση με το γυναικείο). H αντίθεση ανδρικό vs γυναικείο συναιρεί τα
εννοιολογικά αξιολογικά ζεύγη που αποτελούν το υπόβαθρο της κατ’ ουσίαν
ανδροκρατικής δυτικής σκέψης: δράση vs παθητικότητα, πολιτισμός vs φύση, λογική
vs συναίσθημα, νόηση vs αίσθηση, συνειδητό vs ασυνείδητο, φως vs σκοτάδι, μέρα vs
νύχτα, λόγος vs πάθος. (CIXOUS 1992, 287).
Κατά τον Derrida, με τη σύζευξη λογοκεντρισμού και φαλλοκεντρισμού
συγκροτείται ένα φαλλογοκεντρικό σύστημα, ένας αυστηρά ανδροκεντρικός λόγος,
μια ανδροκρατούμενη γλώσσα. Προϊόν του ανδροκεντρικού λόγου είναι η κατασκευή
της έννοιας του ανδρικού και του γυναικείου γένους, η οποία προβάλλεται και
υιοθετείται μιμητικά από άνδρες και γυναίκες ως φυσική απόρροια της βιολογικής
διαφοράς των δύο φύλων. Πεδίο της σύγκρουσης και πάλης εναντίον της δημιουργίας
και της αναπαραγωγής των σεξουαλικών στερεοτύπων αναδεικνύεται η γλώσσα και
κατά συνέπεια η επαναστατική χειρονομία του θηλυκού θα ήταν η υιοθέτηση μιας
δικής του γλώσσας που θα ανέτρεπε εκ των έσω τον φαλλογοκεντρισμό (RUTHVEN
1984, 53).
Σύμφωνα με τη φεμινιστική κριτική η δυτική κουλτούρα πριμοδοτεί αξίες
αμιγώς αρσενικές, όπως η μοναδική αλήθεια, η αυθεντία, η λογική, η τάξη, η συνοχή
και η μονοσήμαντη σαφήνεια, γεγονός που έχει οδηγήσει στην αποσιώπηση και τον
αποκλεισμό στοιχείων που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά και έχουν χαρακτηριστεί ως
θηλυκά, όπως είναι το παράλογο, το χαώδες, το αποσπασματικό, το ασαφές, το
σκοτεινό, το αμφίσημο. Οτιδήποτε αποκλίνει από τον αρσενικό κανόνα, την
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ανδροκεντρική γλώσσα, καταδικάζεται και περιθωριοποιείται. Γίνεται φανερή η
σημασιολογική διεύρυνση του όρου, ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον για να περιλάβει
κάθε γραφή που δεν εναρμονίζεται με το κατεστημένο, την γλωσσική τάξη
πραγμάτων και αποδεσμεύεται έτσι από το φύλο του συγγραφέα (IRIGARAY 1985,
103).
Ο προσδιορισμός του όρου θηλυκή γραφή (l’écriture féminine) από τη
φεμινιστική κριτική βασίζεται στη θετική θεώρηση των ίδιων χαρακτηριστικών που
καταδικάστηκαν από την αρσενική νόρμα σαν θηλυκές αποκλίσεις. Αντί της
πατριαρχικής απόρριψης η φεμινιστική επιβράβευση. Οι αξιολογικές διχοτομήσεις
απορρίπτονται ως ψευδοδιλήμματα και απέναντι στη μονολιθικότητα της αυθεντικής
αλήθειας του ανδροκεντρικού λόγου προβάλλεται η δυναμική πολλαπλότητα των
νοημάτων, το ελεύθερο παιχνίδι των σημασιών, η ρευστότητα της πολυσημίας. Στη
θηλυκή γραφή τίποτε δεν είναι οριστικό, καθορισμένο και αμετάβλητο. Όλα είναι
ανοιχτά και κυμαινόμενα (CIXOUS 1980, 245-264).
Η θηλυκή δύναμη της ετερογένειας και της διαφορότητας (différance) στοχεύει
στο να ανατρέψει τη (φαλ-)λογοκεντρική τυραννία της επιβεβλημένης συνοχής και
της βεβιασμένης ενότητας που διέπουν τον ανδροκρατούμενο λόγο. Επειδή, ωστόσο,
τίποτα δεν υφίσταται εν κενώ, έξω από τη γλώσσα, και δεδομένης της κυριαρχίας του
φαλλοκεντρισμού στο λόγο, η θηλυκή γραφή προσπαθεί να έρθει στην επιφάνεια
κάτω από το επίστρωμα της αρσενικής γλώσσας.2 Κάτω από τη δικτατορία του
φαλλογοκεντρισμού, η θηλυκή γραφή αναπνέει μόνο στα κενά και τις σιωπές του. Η
απελευθέρωση της θηλυκής γραφής θα σήμαινε την επικράτηση μιας γλώσσας
ουσιαστικά ποιητικής, που θα αντέτασσε στην κρατούσα αρσενική γραμμικότητα και
στατικότητα τη μεταβλητότητα και την ποικιλία των σημειακών διακλαδώσεων της.
Η εφαρμογή της θηλυκής γραφής στο χώρο της λογοτεχνίας ενθαρρύνει το
παιχνίδι με το κείμενο που συνιστά τη μοναδική συνθήκη για την απόλαυσή του. Η
θηλυκή λογοτεχνική γραφή είναι επαναστατική έως ριζοσπαστική, καθώς
επαναπροσδιορίζει ή ακόμη και ανατρέπει τους λογοτεχνικούς κανόνες και τις
παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις. Το θηλυκό κείμενο είναι ανοιχτό, χωρίς οριστικό
κλείσιμο, ευνοεί προγραμματικά την ποικιλία των ερμηνειών και αντιστέκεται
2

Αφού η γλώσσα είναι ερμαφρόδιτη, ο χαρακτηρισμός της ως αρσενικής έγκειται στην πριμοδότηση
των αρσενικών χαρακτηριστικών ως δεσπόζουσας και στην παράλληλη καταπίεση των θηλυκών, τα
οποία όμως ποτέ δεν εξαλείφονται πλήρως: οι μεγάλες ανδροκεντρικές αφηγήσεις πάντοτε
προσπαθούν να ελέγξουν το ελεύθερο θηλυκό στοιχείο που περιέχουν, και το οποίο μπορεί να
οδηγήσει στην κατάρρευση του οικοδομήματός τους.
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πεισματικά σε κάθε απόπειρα ορισμού της με βάση τις συνήθεις ορίζουσες. Δεν χωρά
πουθενά.

3.1. Η θηλυκή γραφή στη Χρυσόθεμιν και στο Γράμμα στον Ορέστη
Εν προκειμένω, η έννοια της θηλυκής γραφής συναρτάται με τον υβριδικό, οριακό
ειδολογικό χαρακτήρα των δύο κειμένων τα οποία ταλαντεύονται αφενός μεταξύ
θεατρικού και αφηγηματικού (Γράμμα στον Ορέστη), αφετέρου μεταξύ δραματικού
και ποιητικού (Χρυσόθεμις).
Στη ροή του μονολόγου του Ρίτσου δημιουργούνται παρεκβάσεις, αυτόνομα
επεισόδια τα οποία, αν και παρεκκλίνουν από τον κύριο αφηγηματικό κορμό, εν
τούτοις τον υπομνηματίζουν ή τον σχολιάζουν. Αυτές οι συνειρμικές εξακτινώσεις –
στις οποίες κυριαρχεί η αποσπασματικότητα και η ρευστότητα της ανάσυρσης από τη
μνήμη διάχυτων αισθήσεων και φευγαλέων εντυπώσεων– συνιστούν εν τέλει τις
εστίες ποιητικότητας του κειμένου. Ο διαλογικός χαρακτήρας είναι προσχηματικός:
υπάρχει παρών αποδέκτης, ο οποίος όμως παραμένει αφανής και στην ουσία
ανενεργός, με αποτέλεσμα ο λόγος να καταλήγει ενδοσκοπικός. Αντίθετα, στο
κείμενο του Καμπανέλλη το δραματικό στοιχείο αναβαθμίζεται εντυπωσιακά, καθώς
ο αποδέκτης του λόγου, ο Ορέστης, είναι μεν σκηνικά απών (μόνο την τελευταία
στιγμή εμφανίζεται για να διαπράξει το φόνο που διακόπτει τον μονόλογο της
μητέρας του), αλλά η λειτουργία του είναι καθοριστική, καθώς υπογραμμίζει την
αγωνιώδη προσπάθεια της Κλυταιμνήστρας να ακουστεί, να επικοινωνήσει και
τελικά να ζήσει.
Στο Γράμμα το διαρκές παιχνίδι με ετερογενή αφηγηματικά υλικά στοχεύει στη
δοκιμή των ορίων του δραματικού λόγου για τη δημιουργία ενός ανοιχτού κειμένου.
Ο αφηγηματικός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα έντονος και φέρνει το Γράμμα στον
Ορέστη στο μεταίχμιο πεζής αφήγησης και δράματος. Τα δάνεια από την περιοχή του
αφηγηματικού πεζού λόγου δεν περιστέλλουν τις εστίες θεατρικότητας, καθώς η
αφηγηματική φόρμα που επιλέγεται, η επιστολή, είναι το κατ’ εξοχήν διαλογικό
αφηγηματικό είδος, καθώς στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην έννοια του αποδέκτη. Η
κεντρική λειτουργία του αποδέκτη στην επιστολική αφήγηση αποτελεί το σημείο
τομής της αφήγησης και του δραματικού λόγου.
Το Γράμμα στον Ορέστη τοποθετείται ακριβώς στο πέρασμα από την πεζή
επιστολή στο θεατρικό μονόλογο, και διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα, με κριτήριο τα
αφηγηματικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκφορά του λόγου: ανάγνωση,
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γραφή, ομιλία. Η Κλυταιμνήστρα άλλοτε διαβάζει φωναχτά ένα γραπτό κείμενο,
άλλοτε γράφει και συγχρόνως εκφωνεί τα γραφόμενα και άλλοτε μιλάει χωρίς να
συμβουλεύεται τα χαρτιά της. Οι συνεχείς εναλλαγές αντιστοιχούν στην κλίμακα
έλξης και άπωσης του λόγου από την αφήγηση και το δράμα. Η ανάγνωση οδηγεί το
κείμενο πολύ κοντά σε μια πεζή αφήγηση με έντονο δραματικό χαρακτήρα, ενώ η
ομιλία δημιουργεί ανοίγματα προς τον καθαρό θεατρικό μονόλογο. Η γραφή είναι μια
μεταβατική μορφή. Το τέλος του έργου συντελείται με το πέρασμα από την ομιλία
στη γραφή:
«Αποχαιρετήσαμε το όνειρο να φύγουμε και να ζήσουμε ήσυχα στον Πάρνωνα.
Και περιμένουμε... (Ξανάρχεται στο τραπέζι και γράφει. Ταυτόχρονα ανοίγει
αθόρυβα η πόρτα και εμφανίζεται η ΗΛΕΚΤΡΑ που παραμερίζει για φανεί ο
ΟΡΕΣΤΗΣ. Η ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ συνεχίζει ανύποπτη.) Τελειώνω, Ορέστη,
έγραψα ό,τι είχα να σου πω. Όμως... προς Θεού, μην παρασυρθείς κι εσύ απ’ τα
καμώματα του παππού σου και του πατέρα σου! ελευθερώσου, Ορέστη. Και
ακόμη γιε μου, σώσε την Ηλέκτρα μας, δε φταίει η αδερφή σου. Ό,τι κι αν έχει
κάμει, συγχώρησέ την. Διάβασέ της το γράμμα μου και εξήγησέ της ότι ποτέ, μα
ποτέ...(Ο ΟΡΕΣΤΗΣ την έχει πλησιάσει και σαν να κρατά με τα δυο χέρια
μαχαίρι ετοιμάζεται να τη χτυπήσει. Τα φώτα σβήνουν στην τελική κίνησή
του.)»
(ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ 1994, 18)
Με την αιφνίδια διακοπή, το κείμενο της Κλυταιμνήστρας μένει ανοιχτό,
χωρίς τέλος και οριστικές απαντήσεις, ένα κείμενο δηλαδή ουσιαστικά θηλυκό.
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Abstract
Gifted with an unrepeatable verbal richness, imaginative and combative vulgarity
Aristophanes as a groundbreaking bellwether takes advantage of the theatrical immunity
and deals with combustive social matters. He releases the morally stagnant Athenian
audience from his pretentious prudishness and contrived propriety by offering him a solid
springboard for a mirthful externalization of his oppressed malevolence or his disdainful
attitude concerning the contradictory image of Athens.
In the framework of defending the family structure and of the unrestricted
achievement of “psychological catharsis” he decries the effeminate behavior confirming
the essential genesis of comedy as an admirable development of the phallic songs.
In his completely eleven and the one fragmentarily saved comedy sophisticated
Aristophanes harmonizes the moralistic seriousness with unbridled imagination. With
conciliatory spirit he approaches to the multidimensional aspects of gender
subjectification in relation to the human body, while he realizes the disdemonization of
his contemporaries’ non-statutory sexual behavior.
Λέξεις-Κλειδιά
Aristophanes, homosexuality, pederasty

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πλούσιας θεματολογίας που αντικατοπτρίζουν οι
απαράμιλλες εκφάνσεις της «αρχαίας» αττικής κωμωδίας1 λογίζεται η εμπνευσμένη
αναπαράσταση της καθημερινής, πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της

1

Η κωμωδία ως εξελικτικό στάδιο της διονυσιακής λατρείας και των φαλλικών τραγουδιών (Arist. Po.
1449a9) συνυφαίνεται με την αποτροπαϊκή δύναμη απρεπών πειραγμάτων (ΣΚΙΑΔΑΣ 1968, 105).
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Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ., απαλλαγμένης ωστόσο από το μυθικό υπόβαθρο2 ή τα
ιστορικά θέματα των τραγωδιών.
Αναμφίβολα, στην αίσια επίτευξη της επιδιωκόμενης ιλαρότητας και του
αβίαστου γέλιου συνεισέφεραν, κατά εποικοδομητικό τρόπο, η εσκεμμένη υπερβολή,
η σατιρική προσέγγιση, το ευφάνταστο λεξιλόγιο, η πληθωρική δύναμη των λέξεων.
Οι γλαφυρές οπτικές παραστάσεις, καθώς και οι ακραιφνείς ηχητικές εικόνες
αξιοποιούν τον συγκερασμό ευφυολογημάτων, συχνά προκλητικών,3 αλλά ποτέ
χυδαίων (RΟMILLY DE 1988, 142∙ MURRAY 1957, 292).
Μέσα από την κωμικά διαστρεβλωμένη και περίτεχνα σμιλευμένη επικαιρότητα
ο Κυδαθήναιος Αριστοφάνης αντλεί τα πρωταγωνιστικά του πρόσωπα προσδίδοντάς
τους ευπροσάρμοστη αποστολή: «H ανθρώπινη φύση έχει τόσο περίπλοκη και τόσο
απέραντη ποικιλία, ώστε οι συγγραφείς, όπου δεν δεσμεύονται από τις επιταγές μιας
δεδομένης πλοκής, τείνουν πάντοτε να συνάζουν τους ανθρώπους σε ορισμένες
τάξεις έτοιμων τύπων, είτε να αντιγράφουν επιμέρους χαρακτήρες από τη ζωή και να
τους αφήνουν να διεκπεραιώνουν τη δράση, όπως αυτοί θέλουν» (CONFORD 1993,
241)∙ ο δημαγωγός Κλέων (ROMILLY DE 1998, 132∙ GOMME 1954, 1-10∙ EHRENBERG
1973, 274) στους Ιππής παρουσιάζεται ως δούλος4 από την Παφλαγονία και
ουσιαστικά μετουσιώνει την ετυμολογική χροιά της καταγωγής του: «παφλάζω» =
«λυσσομανώ, όπως τα κύματα», αλλά και «είμαι αμετροεπής» και ως σκύλος Κύων
στους Σφήκες, ενώ για τον τραγικό Ευριπίδη επιφυλάσσει τριπλή παρουσία: στις
Θεσμοφοριάζουσες, τους Βατράχους και τους Αχαρνής.
Ο οξύμωρος αντικομφορμισμός του Αριστοφάνη διαφαίνεται και από το ότι οι
βασικοί του ήρωες δε διαθέτουν κοινωνικά ερείσματα, ενώ οι «αντιήρωές» του

2

Σχετικά με τη διαλεκτική σχέση μύθου - τραγωδίας ο Σπυρόπουλος (1988, 37-38) υπογραμμίζει ότι,
αν και δεν αποτελούν βασική πηγή έμπνευσής τους, ψήγματα αρχαιοελληνικών μύθων εντοπίζονται
στις χαμένες αριστοφανικές κωμωδίες και συγκεκριμένα: στην κωμική επανεξέταση μύθου (Δαναΐδες,
Δράματα ή Κένταυρος, Φοίνισσαι) και στις επονομαζόμενες «μυθοπαρατραγωδίες» (Αιολοσίκων,
Ανάγυρος, Κώκαλος), ενώ ο Τσακμάκης (1997, 36) εντοπίζει στην κωμωδία την ενεργό παρουσία
μυθικής εκδοχής, προερχόμενης από την τραγωδία.
3
Το άσεμνο των αριστοφανικών χωρατών, των προσβλητικών εκφράσεων υποδεικνύει τη λατρευτική
τους καταγωγή (LESKY 1981, 342), την ελευθεριάζουσα συμπεριφορά μεθυσμένων πιστών του
Διονύσου (ZIMMERMANN 2002, 42) που εκστασιασμένοι τραγουδούν τον κώμο (EASTERLING - KNOX
2000, 520), αλλά και τους ανασταλτικούς μηχανισμούς κατάλυσης του δημοκρατικού καθεστώτος:
περιθωριοποιημένα άτομα εξωτερίκευαν τη δυσαρέσκειά τους, χωρίς να υφίστανται εκδικητική
τιμωρία (Hermog. Meth. II, 7-9) και χωρίς να απειλούν την εσωτερική συνοχή.
4
Ο πολυάριθμος πληθυσμός δούλων από την Παφλαγονία οδηγεί το Finley (1991, 21-22) στο να
ταυτίσει τις δύο έννοιες. Περισσότερα για το δουλικό πληθυσμό στην Αθήνα των κλασικών χρόνων:
βλ. στον GOMME 1933.
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διέπονται από πολιτική δύναμη και οικονομική ευρωστία.5 Έτσι αιτιολογείται το ότι
οι δευτεραγωνιστές υλοποιούν την εκάστοτε σκηνοθετική του στοχοθεσία: είτε
ενσαρκώνουν επιθυμητή ιδιότητα (π.χ. η Λυσιστράτη: η γυναίκα που ακυρώνει /
καταργεί το στρατό, ή ο Πεισθέταιρος: αυτός που πείθει τους φίλους του) είτε δε
φέρουν κανένα ιδιαίτερο εννοιολογικό φορτίο (π.χ. ο Χρεμύλος, ο Βλέπυρος). Συχνά
η ακριβής ταυτοποίησή τους πραγματώνεται μέσω συγγενικών δεσμών (οι κόρες του
Τρυγαίου στην Ειρήνη), διαπροσωπικών σχέσεων (οι μαθητές του Σωκράτη στις
Νεφέλες), της επαγγελματικής τους ενασχόλησης (ο Επίσκοπος στους Όρνιθες), της
καταγωγής τους (Αθηναίος), του φύλου ή της ηλικίας τους (άνδρας, νέα, γέρος) ή και
προσωποποιημένων αφηρημένων υποστάσεων (ο Δίκαιος και ο Άδικος Λόγος στις
Νεφέλες).
Αξίζει να υπογραμμίσουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία με την οποία ο δημιουργός
περιβάλλει τους δούλους, καθώς με την επώνυμη ή ανώνυμη παρουσία τους
συμμετέχουν δυναμικά στα κωμικά δρώμενα: ο Ξανθίας στους Σφήκες, η υπηρέτρια
της Πραξαγόρας στις Εκκλησιάζουσες.
Υπό το πρίσμα της ψυχολογικής κάθαρσης «η κωμωδία συνιστά απόκριση του
ποιητή αφενός στη δραματική παράδοση, αφετέρου στις επιθυμίες του θεατή, ο
κωμικός ποιητής έχει μια διπλή ιδιότητα: δημιουργεί τους προγόνους του αλλά και
κατασκευάζει τους θεατές του» (ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 1997, 37). Ως εκ τούτου ο –γνωστός για
τις ριζοσπαστικές, αριστοκρατικές του ιδέες και τις συντηρητικές του πεποιθήσεις–
Αριστοφάνης απελευθερώνοντας την αθηναϊκή κοινωνία από σεξουαλικούς
καθωσπρεπισμούς και στηλιτεύοντας τους αυστηρούς κανόνες της επιτηδευμένης
κοσμιότητας εξασφαλίζει την ουσιαστική αποδοχή συμπολιτών του με διαφορετικές
καταβολές και ιδεολογικές πεποιθήσεις.
Με υποδειγματική αντικειμενικότητα και ισότιμο ενδιαφέρον προς την πόλη και
τον οίκο εξαπολύει δριμεία σάτιρα τόσο στους ταγούς του δημοκρατικού καθεστώτος
όσο στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, τον πυρήνα της «αορίστου αρχής»
(ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 576, 612). Ενδελεχώς επεξεργάζεται τη χαρακτηρολογική
υπόσταση των ηρώων του, ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις επιδιωκόμενες
ανάγκες του ρόλου τους. Στην πραγματικότητα παραμένουν αναλλοίωτοι, παρόλο
που ο Αριστοφάνης «δημιουργεί στην πραγματικότητα έναν ανάποδο κόσμο που
βασίζεται σε μια συστηματική ανατροπή των τρεχουσών αξιών» (THIERCY 2001, 49).
5

Για την ιδεατή αλληλεπίδραση σοβαρού και αστείου και την αρμονική συνύπαρξη ηρώων και
αντιηρώων βλ. APTE 1985, 157· BOWIE 1999, 29· NESSELRATH 2001, 239.
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2. Παιδεραστία
Στον ελλαδικό χώρο η κοσμοϊστορική κάθοδος των Δωριέων6 ταυτίζεται με τη
ραγδαία διάδοση των παιδοφιλικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη σεξουαλική
εκμετάλλευση ανήλικων αγοριών (REINSBERG 1999, 226) από γνήσιους πολίτες7 και
ήταν ιδιαίτερα προσφιλείς στους βαρβάρους (X. An. II, 6, 28).
Ο εν λόγω κοινωνικός θεσμός «είναι γέννημα της ζωής του στρατοπέδου8 και
ανήκει εις εποχάς μεταναστεύσεων και νομαδικών περιπετειών κατά τας οποίας αι
γυναίκες λείπουν ή είναι αριθμητικώς ανεπαρκείς» (ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 1934, 45) που από
καθιερωμένη διαδικασία μύησης9 των εφήβων στο ανδρικό κατεστημένο εξελίχθηκε
μέσω Λυδίας σε κατακριτέα παιδοφθορία. Δεδομένου ότι η ουσιαστική μετάβαση
από την παθητική υποταγή στις επιθυμίες του εραστή στην προσήκουσα για Αθηναίο
πολίτη ενεργητική σεξουαλική ζωή χρονικά ταυτιζόταν με τη συμπλήρωση των
είκοσι πέντε ετών. Γι’ αυτό και πριν από αυτή τη μεταιχμιακή ηλικία οι υποψήφιοι
νεαροί αγορητές βίωναν τον απροκάλυπτο εμπαιγμό και τη ζωηρή δυσπιστία10 των
συμπολιτών τους.
Ενώ για τον ενήλικο εραστή δεν προβλεπόταν κανένας ηλικιακός περιορισμός, ο
Αθηναίος πολίτης απολάμβανε την ελκτική του απήχηση και το ρόλο του ερωμένου11
βαθμιαία από τα δώδεκα, όπως καταγράφει ο Στράτων [2ος αιώνας μ.Χ.] (AP. 12. 4),
ιδιαίτερα αν, σύμφωνα με το Μελέαγρο [2ος αιώνας π.Χ.], είχε κατσαρά μαλλιά (AP.
12. 164). Η ερωτική ακμή του ερωμένου συνέπιπτε με τα 16-17 έτη [Σκυθίνος, 4ος
αιώνας π.Χ.] (AP. 12. 22), έπαυε με την είσοδο του εφήβου στην ανδρική ηλικία, την
πλούσια ανάπτυξη τριχών στο πιγούνι [Αλκαίος ο Μεσσήνιος 3ος/2ος αι. π.Χ.] (AP.
12, 30) και κυρίως στα γεννητικά όργανα. Η επαφή με έφηβο «μαλλιαρής
6

Και στις ιωνικές περιοχές παρατηρούνται ανάλογες περιπτώσεις, αλλά «περιωρίζοντο εις ξένους και
δούλους και εθεωρούντο ως παραπτώματα, ως προϊόντα θλιβεράς ανάγκης ή διατροφής φυσικής…»
(ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 1934, 41).
7
Ο Πλούταρχος διασαφηνίζει ότι δεν επιτρεπόταν στους δούλους να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες:
Plu. Sol. I, 1, 3.
8
Οι Θηβαίοι, προκειμένου να αυξήσουν τη στρατιωτική ετοιμότητα προβαίνουν στην πρωτοποριακή
σύσταση του περίφημου Ιερού Λόχου που αποτελούνταν αποκλειστικά από ομοφυλοφιλικά ζευγάρια
(Plu. Pel. XVIII, 1-5). Μα και στην Ήλιδα αναφέρονται ανάλογοι στρατιωτικοί σχηματισμοί (X. Smp.
VIII, 34).
9
Για τον μη επιλήψιμο χαρακτήρα τέτοιων σχέσεων η Cantarella (1988, 17-24) διασαφηνίζει ότι: (1) η
ηλικία των παιδικών να είναι μεταξύ δώδεκα και δεκαεπτά ή δεκαοκτώ, (2) ο εραστής να είναι
τουλάχιστον είκοσι πέντε ετών, (3) ο ερώμενος να μη δέχεται χρηματικό ποσό ως αμοιβή.
10
Η δυναμική παρουσία στα δικαστήρια και στην Εκκλησία του Δήμου προϋπέθετε ενεργητικό
σεξουαλικό ρόλο. Όσοι παρέβαιναν αυτόν τον άγραφο κανόνα στοχοποιούνταν από τους
κωμωδιογράφους: Ar. Eq. 877· Nu. 991-999 και 1002-1104· X. Mem. IV, 2, 1-3.
11
Η συμβατή, διττή συμπεριφορά του ερωμένου αντανακλάται στο ότι ο ίδιος ταυτόχρονα μπορούσε
να είναι και εραστής, όπως ο όμορφος ερωμένος του Σωκράτη, ο Κριτόβουλος ήταν εραστής του
Κλεινία (X. Smp. IV, 12-28).
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περιπρωκτικής χώρας» (AP. 12. 41) θεωρούνταν αηδιαστική και συντελούσε στη
δυσφήμιση του παθητικού συμμετόχου.12 Παράλληλα λειτουργούσε ως σκανδαλώδης
αφορμή για να υποβαθμιστεί ο έρωτας σε πορνεία και ο ερωμένος σε πόρνο.
Η ομοερωτική συμπεριφορά της παιδεραστίας εδράζεται σε ηθική, ερωτικά
χρωματισμένη παραδοχή του αμοιβαίου θαυμασμού και ακραιφνούς παιδαγωγικής
έλξης μεταξύ εραστή και ερωμένου. Μάλιστα συχνά αναδεικνυόταν περισσότερο
προτιμητέα, ακόμη και από τον έρωτα προς τις γυναίκες, γεγονός που μαρτυρά την
πλήρη αποδοχή της, την ισότιμη θέση της στο σύστημα των κοινωνικών αξιών. Το αν
πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ομοφυλοφιλία, αυτό είναι έντονα αμφισβητήσιμο
(DEVEREUX 1967, 69).
Ωστόσο αδιαμφισβήτητη κινητήρια δύναμη της παιδεραστίας λογίζεται το
παιδαγωγικό της υπόβαθρο, ακόμα και από την αρχαϊκή εποχή:13 ο ενήλικος εραστής
ως πρότυπο αρετής μεταλαμπαδεύει τα κοινωνικά ιδεώδη, τις καθιερωμένες ηθικές
αξίες, τα θεμελιώδη στοιχεία του «καλού καγαθού».
Βασικός χώρος, όπου οι οικονομικά ανεξάρτητοι, ενδιαφερόμενοι εραστές,
μπορούσαν με άνεση χρόνου να συσχετιστούν με τους υποψήφιους ερωμένους τους
ήταν η παλαίστρα. Εκεί θαύμαζαν τα σφριγηλά νεανικά κορμιά που μοχθούσαν να
επιτύχουν την επιθυμητή σωματική ευεξία, τη δέουσα πνευματική θωράκιση και κατ’
επέκταση τη στρατιωτικής υφής αυτοπειθαρχία τους.
Η εξασφάλιση της εύνοιας του νεαρού αγοριού διευκολυνόταν από τη διαρκή
προσφορά ακριβών δώρων (στέφανος, αθλητικά είδη, πλάκα γραφής, μουσική λύρα,
λαγός, πετεινός14) που αποσκοπούσε στην αποφυγή ανταγωνιστικών συγκρούσεων
μεταξύ των υποψηφίων εραστών, αλλά και την ιδιοτελή αναμονή για ανταπόδοση
σεξουαλικών επιθυμιών.
Όμως ο διεκδικούμενος νέος δεν επέλεγε τον πιο γενναιόδωρο εραστή, αλλά τον
ανεξαρτήτως καταγωγής ελεύθερο πολίτη που με το κοινωνικό του γόητρο και τα
ηθικά του προτερήματα λειτουργούσε ως υψηλό πρότυπο αρετής. Προς αυτήν την
κατεύθυνση η ενδελεχής (κατά το επίγραμμα του Καλλίμαχου, 4ος αιώνας π.Χ.,
τουλάχιστον εικοσαήμερη) εξέταση του υποψηφίου εραστή (AP. 12. 149) αποδείκνυε
12

Στην πραγματικότητα ο ερωμένος δε βίωνε σεξουαλική ηδονή από την παιδεραστική γενετήσια
επικοινωνία (Pl. Phdr. 240 c-d· Pl. Smp. 184 c-e). Στην αντίθετη περίπτωση ευτελιζόταν ως κίναιδος
πεζοδρομίου (DOVER 1980, 53, 96 και 150).
13
Στις ελεγείες του προς τον ευνοούμενό του Κύρνο ο Θέογνης (τέλος 6ου και αρχές 5ου αιώνα π.Χ.)
παρουσιάζει παιδαγωγικές αποχρώσεις παιδεραστίας (KOCH-HAMACK 1983, 157).
14
Οι πετεινοί επιστρατεύονταν σε αλεκτορομαχίες, αλλά και ενσάρκωναν την ανδρική σεξουαλική
ικανότητα (KOCH-HAMACK 1983, 99).
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την απαραίτητη σεξουαλική συγκράτηση και την υποδειγματική του μετριοπάθεια,
στοιχεία που εύλογα έκαμπταν τη φυσική επιφυλακτικότητα του ερωμένου, καθώς
απομάκρυναν τους φόβους του για ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή (Pl. Smp. 183 c-d·
Pl. Phdr. 231e).

3. Ομοφυλοφιλία
Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην παιδεραστία και την ομοφυλοφιλία είναι η
συνισταμένη πέντε σημαντικών παραμέτρων:
(α) η παιδεραστία αναφέρεται στις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενήλικων
ανδρών και αγοριών ή νεαρών ατόμων ηλικίας δώδεκα και δεκαοκτώ ετών·
(β) οι παιδοφιλικές επαφές δε διατηρούνται, όταν το νεότερο μέλος φτάσει στη
νεανική ηλικία·
(γ) δεν υπαγορεύονται από μια ιδιότυπη, ατομική σεξουαλική κλίση ενός άρρενα
που, ενώ δύναται να συνάπτει ετεροφυλοφιλικές σχέσεις με ενήλικες γυναίκες,
ενδεχομένως να είναι παντρεμένος, επιδιώκει ερωτικές συνευρέσεις με νεότερα
αρσενικά·
(δ) η αξιοπρεπής, αποδεκτή από την αθηναϊκή κοινωνία γενετήσια σχέση
περιορίζεται στην «τριβή του πέους του εραστή μεταξύ των ποδιών του ερωμένου»,
ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταπεινωτική διείσδυση του γεννητικού
οργάνου στο σώμα του συντρόφου·
(ε) ο νεότερος δε συμμερίζεται τη σεξουαλική επιθυμία του μεγαλύτερού του,
αλλά νιώθει αγάπη, αυτοεκτίμηση και ευγνωμοσύνη.
Συνυφασμένη με το αυστηρό στρατιωτικό υπόβαθρο (υγιής συντροφικότητα,
πνευματική15 καθοδήγηση του νεότερου ερωμένου από τον ώριμο εραστή,16
αυθεντικός σεβασμός προς το συμπολεμιστή, μύηση στα ανδροπρεπή ιδανικά) και τις
κυρίαρχες φιλοσοφικές πεποιθήσεις αναδεικνύεται η ομοφυλοφιλία.
Ωστόσο, η οποιαδήποτε σαρκική επαφή μεταξύ ελεύθερων ανδρών και κυρίως
«η παρά φύση» (Pl. Lg. A. 636c) συνεύρεση θεωρούνταν ηθικά επιλήψιμη17 και
απαγορευόταν από το θεσπισμένο νομικό πλαίσιο.18 Ο ενήλικος που σύναπτε ερωτική
15

Στο Πλατωνικό Συμπόσιο γίνεται σαφής λόγος για το σαρκικό (ΙΧ, 181b-c) και πνευματικό έρωτα
(17. 208e-209d).
16
Τις παραμέτρους των διακριτών ρόλων επισημαίνουν: Aeschin. Tim. 136-139· X. Smp. 8. 7-11 και
26-27· Pl. R. 403b.
17
Για ένα ενήλικα πολίτη η παθητική ομοφυλοφιλία ήταν όνειδος (ROBSON 2009, 138).
18
Στοιχεία που αφορούν την παραδειγματική τιμωρία κατά της ομοφυλοφιλίας παρέχουν: Aeschin.
Tim. 12-13, 16-17, 21, 72· Pl. Lg. 836c, 840d-e, 841d-e· X. Mem. Α, ΙΙ, 29-30.
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σχέση επ’ αμοιβή με άλλον άντρα, στερούνταν εφ’ όρου ζωής των βασικών
πολιτικών του δικαιωμάτων (DOVER 1978, 23-30∙ ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ 2002, 69).
Οι κωμωδιογράφοι της κλασικής εποχής καυτηρίαζαν δηκτικά τέτοιες απρεπείς
συμπεριφορές (HENDERSON 1991, 213-215). Ο Αριστοφάνης με τους συνήθεις στα
έργα του χαρακτηρισμούς ευρύπρωκτος19 και καταπύγων επέρριπτε στους
ομοφυλοφίλους την ευθύνη για την κατάπτωση της αθηναϊκής κοινωνίας (Ar. Nu.
1098-1099).

4. Αριστοφάνης και έμφυλες σεξουαλικές παρεκκλίσεις
Με την πολυπλόκαμη ερωτική συμπεριφορά των συγχρόνων του ασχολήθηκε ο
Αριστοφάνης. Ο πολυβραβευμένος δημιουργός20 ασκώντας δριμεία κριτική στις
εκδηλώσεις ομοφυλοφιλίας και παιδεραστίας των πλούσιων ευγενών τύχαινε της
σταθερής επιδοκιμασίας των λαϊκών μαζών:
(α) στους Σφήκες ο ποιητής εξωτερικεύει τον έντονο αποτροπιασμό του και την
προσωπική του αηδία κατά παιδοφιλικών επιθυμιών·
(β) στους Βατράχους ιεραρχεί τις σεξουαλικές πρακτικές που κυμαίνονται από
την κανονιστική ετεροφυλοφιλία στην τερατώδη νεκροφιλία: η παιδεραστία
εντάσσεται αμέσως μετά από την ετεροφυλοφιλία, ενώ η έλξη προς και από
θηλυπρεπείς άρρενες ακριβώς πριν από τη νεκροφιλία·
(γ) στις Θεσμοφοριάζουσες δεσπόζει η μορφή του παρενδυσία τραγικού ποιητή
Αγάθωνα, του γνωστού από το Πλατωνικό Συμπόσιο οικοδεσπότη·
(δ) στους Όρνιθες ενθουσιάζεται από τη φανταστική πόλη στην οποία οι
πατεράδες θα αντιμετώπιζαν θετικά το ενδιαφέρον μνηστήρων για τους γιους τους,
εικόνα που ωστόσο απέχει κατά πολύ από τη σύγχρονη εικόνα της αθηναϊκής
κοινωνίας·
(ε) στον Πλούτο ταυτίζει τα πλούσια δώρα των παιδεραστών που κατά κύριο
λόγο προέρχονταν από ανώτερα κοινωνικά στρώματα με τα χρηματικά ποσά με τα
οποία οι Αθηναίοι απολάμβαναν τις ερωτικές υπηρεσίες κάποιας πόρνης. Αντίθετα τα
φτωχά αγόρια που εκπορνεύονταν για βιοποριστικούς λόγους αντιμετωπίζονταν με
συμπόνια·
19

Η τόσο εύχρηστη λέξη εὐρύπρωκτος διακωμωδεί ομόρριζες λέξεις από την επική γλώσσα, όπως
εὐρυμέτωπος, εὐρύνωτος, εὐρυπυλής, εὐρυρέεθρος (Вейсман 1991).
20
«Με το όνομα του Αριστοφάνη μας σώζονται έντεκα κωμωδίες. Από αυτές ή παλαιότερη παίχτηκε
το 425 και ή νεότερη το 388 π. Χ. Καθώς όμως ο ποιητής έγραψε σαράντα τουλάχιστον κωμωδίες η
κρίση μας περιορίζεται αναγκαστικά στο ένα τέταρτο μόνο της παραγωγής του.» (DOVER 21981, 15).
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(στ) στις Νεφέλες μέσω της ζωηρής αντιπαράθεσης του Δίκαιου με τον Άδικο
Λόγο περιγράφει διεξοδικά τις παραδοσιακές παιδοφιλικές σχέσεις·
(ζ) στους Ιππείς η ελεύθερη ανταλλαγή έμφυλων ρόλων περιβάλλεται από
αλληγορική ερμηνεία βάναυσης εκμετάλλευσης και κοινωνικής χειραγώγησης, αλλά
και έμμεσης επίθεσης κατά των ομοφυλοφιλικών δραστηριοτήτων εκ μέρους της
πολιτικής ηγεσίας·
(η) στα διασωθέντα αποσπάσματα:
1) διακωμωδούνται οι ενεργοί παιδεραστές (fr. 583 PCG) ή οι θηλυπρεπείς άντρες
(fr. 178, 422 PCG)
2) η παιδεραστία αποδίδεται ως σεξουαλική διαστροφή Ιώνων ή Σπαρτιατών και σε
καμία περίπτωση Αθηναίων (fr. 358 PCG).
Ως κίναιδοι ή έκφυλοι σατιρίζονται άνδρες με πολιτική ισχύ, όπως ο Αλκιβιάδης
(Ar. Ach. 716), άσημοι συμπολίτες του, όπως ο Επίγονος (Ar. Ec. 167) ή ο Φιλόξενος
(Ar. V. 84), αλλά και συνάδελφοί του: ο κωμικός Αριφράδης (Ar. Eq. 1281-1289· V.
1280-1284· Eq. 883) σκώπτεται ως έκφυλος, ο ελεγειακός ποιητής Αντίμαχος (Ar.
Nu. 1022-1023) και ο αδερφός του Αισχύλου, ο Αμυνίας (Ibidem: 690-691), είναι
γνωστοί για τη θηλυπρέπειά τους. Ωστόσο ο Αριστοφάνης παρουσιάζεται ιδιαίτερα
επικριτικός με ορισμένα άτομα:
Ο Αγάθων λόγω της υπερβολικής του ωραιοπάθειας (Ar. Th. 191-192), της
επιμελούς του εξωτερικής εμφάνισης με ευδιάκριτες τις γυναικοπρεπείς αποχρώσεις,
της θηλυπρεπούς του συμπεριφοράς (Ar. Th. 97-98), (ψιλή φωνή, περιποιημένο
ξύρισμα γενειάδας, επίμονη διατήρηση νεανικότητας), θυμίζει την περιβόητη εταίρα
Κυρήνη, στοιχεία που σχολιάζονται συχνά από τον Αριστοφάνη. Η εδραιωμένη
πεποίθηση περί της παθητικής του ομοφυλοφιλίας συνυφαίνεται και με την εφηβική,
ερωτική περιπέτειά του με τον Παυσανία, η οποία διατηρήθηκε και μετά την
ενηλικίωσή του (Pl. Prt. 315e και Smp.193e· X. Smp. 8, 32· βλ. και DOVER 1980, 80),
και προκάλεσε έντονη κοινωνική κατακραυγή.
Η τακτική απομάκρυνση της γενειάδας ενέταξε τον ηγέτη της δημοκρατικής
παράταξης Αγύρριο στην πολυπληθή ομάδα των κίναιδων. Παρόλο που διακρινόταν
για την επιτυχή πολιτική του δράση (αύξηση του «εκκλησιαστικού μισθού», δηλαδή
της αμοιβής των πολιτών που συμμετείχαν στην Εκκλησία του Δήμου [Arist. Ath. 41,
3] και επαναφορά των «θεωρικών»), πιστεύεται ότι μείωσε το μισθό των κωμικών
ηθοποιών λόγω της σκληρής κριτικής (Ar. Ec. 102-103) των κωμωδιογράφων.
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Ο Καλλίας (Ar. Ra. 428-431) έχοντας συμμεριστεί την ομοφυλοφιλική τάση
του πατέρα του, του Κλεισθένη, κλαίει γοερά για τον αγαπημένο του, το Σεβίνο (< σέ
+ βινέω: συμμετέχω σε παράνομη συνουσία), ενώ ο Αριστοφάνης τον αποκαλεί
ἀναφλύστιο (< ἀναφλάω: αυνανίζομαι), (Ar. Lys. 1098-1099· Luc. Peregr. 17).
Ο πλούσιος χορηγός του 430 π.Χ. Κλεισθένης ξύριζε τα γένια του για να
εξασφαλίζει τον ερωτικό πόθο νεαρών αγοριών (Ar. Eq. 1373· ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥΑΓΑΘΟΥ 2007, 190). Παράλληλα ο Αριστοφάνης του αποδίδει ανερυθρίαστα το ρήμα
ἐπιβατεύω που φανερώνει κτηνώδη πράξη συνουσίας, ώστε να καταγράψει τη
σεξουαλική του ζωή (Ar. Ra. 48), ενώ δε διστάζει να αποκαλύψει το όνομα του
εραστή του, του Σιβύρτιου (Ar. Ach. 117).
Βάσει της ίδιας προσήλωσης για προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση ο
Αριστοφάνης επιτίθεται βάναυσα στον Κλέωνα με αισχρούς χαρακτηρισμούς, όπως
λακαταπύγων (Ar. Ach. 664), κυνοκέφαλος (Ar. Eq. 416) ή «χάσκει ο πρωκτός του»
(Ibidem: 380-381· Ar. V. 1492-1493), αλλά και στο φίλο του, το Στράτωνα (Ar. Ach.
118-121· Nu. 355).

4.1. Παιδεραστία
4.1.1. Νεφέλες (423 π.Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Τρίτο βραβείο)


Στίχοι 973-978: Οι συνετοί νέοι μεριμνούσαν να μην αφήνουν σε κοινή θέα τα
γεννητικά τους όργανα, ώστε να μη σκανδαλίζουν τους υποψήφιους εραστές,
αλλά και να προστατεύουν την ακεραιότητά τους.



Στίχοι 979-983: Η εσκεμμένη αυτοπροβολή με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση
εραστή αντιμετωπιζόταν ως ένδειξη εκφυλισμένου νέου και ματαιόδοξης
ανωριμότητας.



Στίχοι 1075-1085: Η παιδεραστία απροκάλυπτα εξισώνεται με την εξωσυζυγική
συνουσία ως αποδεκτή πρακτική σεξουαλικού υπόβαθρου, ακόμα και αν ο μοιχός
τιμωρηθεί με «ραφανίδωση», δηλαδή το μπήξιμο ραπανιού μεγέθους καρότου
στον πρωκτό του.

4.1.2. Σφήκες (422 π.Χ. – Λήναια – Δεύτερο βραβείο)


Στίχοι 97-99: Οφθαλμοφανής εκδήλωση ασυγκράτητου παιδεραστικού πάθους
αποτελεί η ενθουσιώδης δήλωση του Ξανθία για το γοητευτικό Δήμο.
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Στίχοι 578-580: Με τα λόγια του γέροντα Φιλοκλέωνα πληροφορούμαστε για την
ξεχωριστή σεξουαλική ευχαρίστηση που νιώθουν κάποιοι άνδρες ώριμης ηλικίας:
κατά τη διαδικασία της κατάταξης των νέων πολιτών στο στρατό οι δικαστικοί
κοίταζαν με ηδυπάθεια τα γεννητικά όργανα των υποψηφίων στρατευσίμων.



Στίχος 687: Το ευρύπρωκτο παλικαράκι, ο γιος του Χαιρέα κινείται με απίστευτη
ακολασία και ξεδιάντροπη προκλητικότητα.



Στίχοι 1025-1026: Στις παλαίστρες οι εραστές θυσιάζοντας τον εγωισμό τους
είχαν μοναδική ευκαιρία να εντοπίσουν το ερωτικό αντικείμενο του πόθου τους.



Στίχοι 1068-1071: Οι σεβάσμιοι ηλικιωμένοι Ηλιαστές υπογραμμίζουν την έντονη
αηδία.



Στίχος 1317: Η μακριά, περιποιημένη κώμη των νέων που άνηκαν στα ανώτερα
κοινωνικά στρώματα συνδεόταν με επηρμένη συμπεριφορά, τρυφηλή διαβίωση
και ως εκ τούτου θηλυπρεπή στάση και προθυμία για παθητικό ρόλο.

4.1.3. Ειρήνη (421 π.Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Δεύτερο βραβείο)


Στίχοι 762-764: Στους χώρους άθλησης τα σφριγηλά νεανικά κορμιά συνήθως
αποτελούσαν στόχο αποπλάνησης.

4.1.4. Όρνιθες (414 π.Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Δεύτερο βραβείο)


Στίχοι 139-142: Θυμίζοντας παραστατική σκηνή πλατωνικού διαλόγου ο
Πεισθέταιρος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι πατρικός του φίλος δεν
προθυμοποιήθηκε να προσεγγίσει ερωτικά τον εμφανίσιμο γιο του («οὐκ
ὠρχιπέδισας, ὢν ἐμοὶ πατρικὸς φίλος»), καθώς επέστρεφε από την παλαίστρα.



Στίχοι 705-707: Ορτύκια, πετεινοί, πέρδικες και χήνες ήταν ακριβά δώρα, με τα
οποία οι οικονομικά ευκατάστατοι Αθηναίοι δελέαζαν νεαρά αγόρια.

4.1.5. Βάτραχοι (405 π.Χ. – Λήναια – Πρώτο βραβείο)


Στίχοι 145-151: Ο Ηρακλής περιγράφει στο Διόνυσο τις τρομερές τιμωρίες που
στον Κάτω Κόσμο υφίστανται οι έχοντες αμαρτωλό εγκόσμιο βίο ανάμεσα στους
οποίους συναντάμε και τους παιδεραστές.
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4.1.6. Πλούτος (388 π.Χ. – Άγνωστη εορτή – Άγνωστο βραβείο)


Στίχοι 153-158: Ο Χρεμύλος στηλιτεύει τη φιλοχρήματη συμπεριφορά και την
αναξιοπρεπή δραστηριότητα νέων ανδρών να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες
προσδοκώντας κάποιο δώρο (άλογο, κυνηγόσκυλο): «ὁ μὲν ἵππον ἀγαθόν, ὁ δὲ
κύνας θηρευτικάς».

4.1.7. Τριφάλης (Άγνωστη ημερομηνία – Άγνωστο βραβείο)
Στην αποσπασματικά διασωθείσα κωμωδία Τριφάλης (ο έχων τρεις φαλλούς) στην
οποία ο Αριστοφάνης κατά πάσα πιθανότητα επιτίθεται στον αμφιλεγόμενης ηθικής
και σεξουαλικής ταυτότητας Αλκιβιάδη σατιρίζει τις παιδοφιλικές συνήθειες των
Ιώνων.

4.2. Ομοφυλοφιλία
4.2.1. Αχαρνής (425 π.Χ. – Λήναια – Πρώτο βραβείο)


Στίχοι

65-90:

Διατυπώνεται

έντονη

αγανάκτηση

για

τους

Αθηναίους

απεσταλμένους, οι οποίοι παραμένοντας για δώδεκα συναπτά έτη στην Περσία
έχουν υιοθετήσει την τρυφηλή ζωή (στίχοι 594-619) και τις ερωτικές ανωμαλίες
των βαρβάρων, γεγονός που εκλαμβάνεται ως απολύτως φυσιολογικό από το
Δικαιόπολι.21


Στίχοι 119-124: Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άμεση αποκάλυψη του ερωτικού
συντρόφου του Κλεισθένη, του Σιβυρτίου: στίχος 118 «ἐγᾦδ᾽ ὅς ἐστι, Κλεισθένης
ὁ Σιβυρτίου». Ο Δικαιόπολις προσποιείται ότι αναγνωρίζει τους ξυρισμένους
(στίχος 119 «ὦ θερμόβουλον πρωκτὸν ἐξυρημένε») Κλεισθένη και το Στράτωνα
ανάμεσα στους ευνούχους που συνοδεύουν τον Πέρση ευγενή.



Στίχοι 142-144: Η διαβρωτική παρακμή που διέπει την ηθική στάθμη της
αθηναϊκής κοινωνίας διαφαίνεται από την αποδοχή των σεξουαλικών –
ομοφυλοφιλικών συνηθειών του αλλόγλωσσου βασιλιά της Θράκης, Σιτάλκη.



Στίχοι 263-279: Ο Αριστοφάνης αναφέρεται στο κωμικό δεδομένο της
σεξουαλικής χρήσης του αντρικού πρωκτού, όταν απουσιάζουν οι γυναίκες,
σύνηθες σε πολλούς πολιτισμούς, με εμφανή την ανεκτική χροιά του στους
ενεργούς εταίρους, αλλά κάθετα αρνητική στους παθητικούς ρόλους. Έτσι

21

Πρβλ. στίχοι 77-79.
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αιτιολογείται η έμπνευση του ποιητή να υμνεί ο Δικαιόπολις με το ευφάνταστο
τραγούδι του τη θεότητα του Φαλλού.


Στίχοι 713-716: Ο Χορός ασκώντας κριτική στους δικομανείς Αθηναίους και
κυρίως στους ιταμούς νέους που συγκρούονται με τους ηλικιωμένους βρίσκει την
ευκαιρία να στηλιτεύσει την ομοφυλοφιλική συμπεριφορά του γιου του Κλεινία.



Στίχοι 842-847: Ο Πρέπις, γραμματέας του αθηναϊκού κράτους για το 422 π.Χ.,
πρωτοεμφανίζεται στους Αχαρνής και, ως φορέας πολιτικής εξουσίας, χλευάζεται
ως κίναιδος.

4.2.2. Ιππείς (424 π.Χ. – Λήναια – Πρώτο βραβείο)


Στίχοι 75-79: Ο αμφιλεγόμενος ρόλος και οι ανάρμοστες μεθοδεύσεις του
πολιτικού Κλέωνα τροφοδοτούν την αριστοφανική σάτιρα, η οποία ανελέητα
τονίζει την ομοφυλοφιλική ταυτότητα του Παφλαγόνα.



Στίχοι 164-167: Η πνευματική ποδηγέτηση του αλλαντοπώλη Αγοράκριτου από
το δούλο Δημοσθένη αποσκοπεί στο να ενταθεί η πολιτική αποδοκιμασία κατά
του Κλέωνα. Ανάμεσα στα πειστικά του επιχειρήματα συγκαταλέγεται η άσωτη
ζωή και η δυνατότητα εκπόρνευσης στο Πρυτανείο, σαφής υπαινιγμός για την
ερωτική ζωή του δημαγωγού.



Στίχοι 364-365: Στον προκαταρκτικό λεκτικό διαξιφισμό ο Κλέων και ο
αλλαντοπώλης εκφράζουν σαφή σεξουαλικά υπονοούμενα, χαρακτηριστικά για
ομοφυλοφιλικές περιπτύξεις.



Στίχοι 375-381: Ο Δημοσθένης εξαπολύει μια ακόμα σεξιστική απειλή κατά του
Κλέωνα που αφορά πεολειχία.



Στίχοι 415-428: Με την έντονη σεξουαλική δραστηριότητα των σκυλιών και την
ανεξέλεγκτη εναλλαγή των ερωτικών τους συντρόφων ο Κλέωνας επιτίθεται στον
αλλαντοπώλη. Ο Δημοσθένης βρίσκει απρόσμενο υπερασπιστή στο πρόσωπο του
Χορού που υπενθυμίζει ότι η κλοπή, η επιορκία και η ευρυπρωκτία προσιδιάζουν
στους πολιτικούς (όπως ο Κλέων) και στους κοινωνικά ισχυρούς.



Στίχος 580: Η καλλωπισμένη εξωτερική εμφάνιση, η ιδιαίτερη φροντίδα των
μαλλιών συχνά παρερμηνεύονταν και θεωρούνταν έμμεση ένδειξη παθητικής
ομοφυλοφιλίας.
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Στίχος 639: Ο Δημοσθένης ως οιωνό ερμηνεύει την αποβολή εντερικών αερίων
του Κλέωνα, καθώς ο πρωκτός του «καταπύγωνα» έχει υποστεί σημαντικές
αλλαγές λόγω της παθητικής συνουσίας στην οποία κατά κόρον επιδίδεται.



Στίχοι 719-721: Την αυθεντική κομπορρημοσύνη του Κλέωνα ότι διαθέτει την
εξαιρετική ικανότητα να ελέγχει τον αθηναϊκό λαό, ο Δημοσθένης αιτιολογεί από
τη γνωστή ροπή τού δημαγωγού σε παθητικές συνουσίες.



Στίχοι 728-740: Ο Κλέων μαζί με τον Αλλαντοπώλη καλούν το Δήμο έξω από το
σπίτι του και ευθαρσώς διακηρύσσουν ότι είναι αντίζηλοι εραστές του.



Στίχοι 875-880: Ο αλλαντοπώλης και ερωτικός διεκδικητής του Δήμου εκθειάζει
το υπέροχο δώρο (ένα νέο ζευγάρι παπούτσια) με τα οποία διεκδικεί την εύνοια
του. Από την άλλη ο Αριστοφάνης μέσω του Κλέωνα μάς πληροφορεί ότι το 424
π.Χ. ίσχυε ο μεροληπτικός υπέρ των Αθηναίων πολιτών νόμος περί τιμωρίας των
ομοφυλοφίλων που εικαζόταν ότι κατά κύριο λόγο ήταν ξένοι.



Στίχος 1242: Την αθλιότητα που διέπει τη ζωή του αλλαντοπώλη αντικατοπτρίζει
αφενός η εκπληκτική παραδοχή του ότι μεγάλωσε στο ξεδιάντροπο πεζοδρόμιο,
και αφετέρου ότι εξασφαλίζει τα προς το ζην με το να συμμετέχει, έστω και σε
περιορισμένη κλίμακα, σε ομοφυλοφιλικές συνουσίες.



Στίχοι 1373-1374: Μετά από την οριστική επικράτηση του αλλαντοπώλη ο Δήμος
ανακοινώνει πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Ανάμεσά τους δεσπόζει η έμμεση
απαγόρευση αγόρευσης στους ξυρισμένους (υπαινικτικό στοιχείο παθητικής
ομοφυλοφιλίας), όπως είναι ο Κλέων και ο φίλος του Στράτων.
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4.2.3. Νεφέλες (423 π. Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Τρίτο βραβείο-το σωζόμενο έργο
συνιστά αναθεώρηση του πρώτου και δε διδάχθηκε ποτέ)


Στίχοι 348-350: Το λεκτικό παιχνίδι, βασισμένο στο γραμματικό γένος των
ουσιαστικών που φανερώνουν ζώα μετουσιώνει την επιδίωξη του ποιητή να
επιτεθεί σε όσους22 έλκονται από ομοφυλοφιλικές συνευρέσεις.



Στίχος 529: Ο ηθικός νέος χαρακτηρίζεται από σύνεση σε αντιδιαστολή προς τον
επιπόλαιο «καταπύγωνα».



Στίχοι 670-680: Στην Αθήνα του Αριστοφάνη η άνανδρη στάση στη μάχη
θεωρούνταν σοβαρή ένδειξη θηλυπρέπειας. Λόγω της κυρίαρχης εικασίας ότι ο
Κλέωνας ήταν ρίψασπις παρουσιάζεται ως «Κλεωνύμη».



Στίχος 909: Ο Δίκαιος Λόγος επιτιθέμενος λεκτικά στον Άδικο Λόγο τον
κατηγορεί για αναίσχυντη συμπεριφορά και ομοφυλοφιλικές ορέξεις.



Στίχοι 964-972 και 1354-1356: Η μουσική παιδεία συνιστούσε υψηλής σημασίας
παιδαγωγική προτεραιότητα των εφήβων. Υπό αυτό το πρίσμα αιτιολογείται το
οξυμένο ενδιαφέρον ομοφυλόφιλων ανδρών για νεαρούς μουσικούς.



Στίχοι 1094-1104: ο Δίκαιος Λόγος, αν και διαρκώς ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει
χειρότερο ελάττωμα από το να είναι κανείς εὐρύπρωκτος, στο τέλος πείθεται από
τον Άδικο Λόγο ότι οι πολιτικοί, οι τραγικοί ποιητές, ακόμη και πολλοί από τους
παρευρισκόμενους θεατές ανήκουν σε αυτήν την ομάδα.



Στίχοι 1327-1330: Η άσκηση βίας κατά των γονέων που αντιμετωπιζόταν ως ένα
από τα σοβαρότερα ποινικά αδικήματα, όπως επίσης και η διάρρηξη ξένων οικιών
που πρόδιδε φαύλο χαρακτήρα ολοκληρώνουν την ανηθικότητα του ευρύπρωκτου
Φειδιππίδη.

4.2.4. Σφήκες (422 π.Χ. – Λήναια – Δεύτερο βραβείο)


Στίχος 84: Ο σκωπτικός χαρακτηρισμός του «καταπύγωνα» καταλήγει να είναι
αποκλειστικό συνώνυμο του διαχρονικά στιγματισμένου για την ομοφυλοφιλία
του Φιλόξενου.

22

Οκτώ άνδρες που διακωμωδούνται ως ενεργητικοί παιδεραστές περιλαμβάνει η λίστα του
HENDERSON (21991, 218): (1) Αγάθων, (2) Αλκιβιάδης, (3) Αυτοκλείδης, (4) Κλέων, (5) Μέλετος, (6)
Φαίαξ, (7) Φαίνιππος, (8) Τεισάμενος.
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Στίχοι 1023-1028: Το ασυγκράτητο πάθος που βιώνει ο ερωτόπληκτος ποιητής για
το νεαρό αγόρι τον ωθεί να αδιαφορεί για την ατομική του αξιοπρέπεια και τα
κακεντρεχή σχόλια του κοινωνικού του περίγυρου.



Στίχοι 1280-1283: ο ταλαντούχος κωμικός ποιητής και μαθητής του Αναξαγόρα, ο
Αριφράδης περιγράφεται ως πιστός θαμώνας χαμαιτυπείων.

4.2.5. Ειρήνη (421 π.Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Δεύτερο βραβείο)


Στίχοι 11-12: Οι λεπτές διακριτές γραμμές ανάμεσα στην ανδρική πορνεία και την
παιδεραστία εξαλείφονται από την αριστοφανική τους αναγωγή στην ίδια τη
σωματική επαφή. Έτσι πιστοποιείται η επιθυμία του Τρυγαίου να φέρει ο δούλος
στον κοπροσκάθαρο που τρέφεται με κόπρανα και τον παχαίνει εσκεμμένα μια
κοπρόπιτα από ευρύπρωκτο παρασκευαστή.



Στίχοι 97-101: Με απίστευτη παρρησία ο Τρυγαίος προτρέπει τους συμπολίτες του
να υιοθετήσουν περισσότερη σεμνή στάση και να απόσχουν από παθητικές
ομοφυλοφιλικές ενέργειες με το να φράξουν τον πρωκτό τους.



Στίχος 724: Ενώ ο Τρυγαίος έχει αποφασίσει να επιστρέψει στον Όλυμπο και το
σκαθάρι του να παραμείνει στη γη, ο Ερμής διευκρινίζει ότι θα τρέφεται από την
αμβροσία του θεοποιημένου Γανυμήδη. Έτσι διαφαίνεται η βάναυση, σεξουαλική
απομύζηση του νέου από τον ερωτομανή Δία.

4.2.6. Όρνιθες (414 π.Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Δεύτερο βραβείο)


Στίχοι 829 -831: Ο Πεισθέταιρος εκδηλώνει τη ζωηρή του αγωνία για την ευταξία
και την πρόοδο της πόλης, στην οποία δεσπόζουν η γυναικεία θεότητα της
πάνοπλης Αθηνάς και η θηλυπρεπής φυσιογνωμία του αισχρού Κλεισθένη.

4.2.7. Θεσμοφοριάζουσες (411 π.Χ. – Λήναια – Άγνωστο βραβείο)


Στίχοι 31-33: Την εποχή των Θεσμοφοριαζουσών ο τριαντάχρονος Αγάθων, ο
εξαιρετικής ομορφιάς νέος, αδυνατεί να αποχωριστεί τον εραστή του Παυσανία,
μολονότι πια η ηλικία του δεν εναρμονίζεται με το ρόλο του ερωμένου. Με την
ξυρισμένη του επιδερμίδα και τη γυναικωτή του φωνή διαιωνίζει την ισχυρή φήμη
περί παθητικής ομοφυλοφιλικής ταυτότητας.
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Στίχοι 35 και 50: Στην αθώα παραδοχή του Μνησίλοχου ότι δεν γνωρίζει τον
περιβόητο Αγάθωνα ο Ευριπίδης διατρανώνει την πεποίθηση ότι έχουν σίγουρα
συνευρεθεί ερωτικά, καθώς ο ομοφυλόφιλος ποιητής δρούσε ως αρσενική πόρνη.
Το ίδιο σεξουαλικό υπονοούμενο σχετικά με την πορνική συμπεριφορά του
Αγάθωνα επαναλαμβάνεται στο στίχο 50: «μῶν βινεῖσθαι;».



Στίχοι 59-62: Ο ηλικιωμένος Μνησίλοχος, αφού άκουσε την πομπώδη διακήρυξη
των σκλάβων τού Αγάθωνα, περιγράφει με απίθανο πάθος την παρά την ηλικία
του νεανική σεξουαλικότητα, αλλά και την ασυγκράτητη διάθεση να σοδομίσει
τον εξοικειωμένο με τέτοιες εμπειρίες Αγάθωνα.



Στίχοι 98-99 και 136-140: Η πάνω σε εκκύκλημα εμφάνιση του παρενδυσία
Αγάθωνα που με ηδυπάθεια φοράει χιτώνα σε χρώμα κρόκου και περιβάλλεται
από αντικείμενα γυναικείου καλλωπισμού οδηγούν τον απορημένο Μνησίλοχο
στο να τον ταυτίσει με την εταίρα Κυρήνη: «Ἀλλ’ ἦ τυφλὸς μέν εἰμ’; Ἐγὼ γὰρ
οὐχ ὁρῶ ἄνδρ’ οὐδέν’ ἐνθάδ’ ὄντα, Κυρήνην δ’ ὁρῶ».



Στίχος 200: Το σταθερά, χλευαστικά προσωνύμια «καταπύγων», «ευρύπρωκτος»
που υποδεικνύουν την σεξουαλική παρέκκλιση του Αγάθωνα εντάσσονται
αυθόρμητα στο υβρεολόγιο του Μνησίλοχου.



Στίχος 206: Παρά την επίμονη αξίωση του Ευριπίδη ο Αγάθων να μεταμφιεστεί
σε γυναίκα και να παρευρεθεί στη γυναικεία συνάντηση, εκείνος αρνείται
πεισματικά. Ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες θα υποψιαστούν πως επιδιώκει να κάνει
κρυφά έρωτα μαζί τους, κάτι που εναντιώνεται στην ερωτική του τάση και που
εξοργίζει το Μνησίλοχο: «Ἰδού γε κλέπτειν· νὴ Δία, βινεῖσθαι μὲν οὖν».



Στίχος 254: Εντυπωσιακή είναι η σε κάθε περίπτωση παρωδιοποίηση της
παθητικής ομοφυλοφιλίας: ο Μνησίλοχος με τρυφερό ύφος υπογραμμίζει το
ευχάριστο άρωμα που αναδίδουν τα γεννητικά όργανα νεαρών αγοριών.



Στίχοι 574-581: Ο ξυρισμένος Αγάθων δηλώνοντας «ὅτι μὲν φίλος εἴμ´ ὑμῖν,
ἐπίδηλος ταῖς γνάθοις» απευθύνεται –με σχετική δυσαρέσκεια– στις γυναίκες ως
ισότιμο μέλος της κοινότητάς τους και αυτοπροβάλλεται ως πιστός και
αφοσιωμένος φίλος τους.



Στίχοι 936-938: Η διάχυτη άποψη ότι οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είχαν σαφές
υπόβαθρο οικονομικών δοσοληψιών και αφορούσαν κυρίως υψηλά διοικητικά
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στελέχη διαφαίνεται από τη γλαφυρή παράκληση του Μνησίλοχου: «Ὦ πρύτανι,
πρὸς τῆς δεξιᾶς, ἥνπερ φιλεῖς κοίλην προτείνειν ἀργύριον ἤν τις διδῷ, χάρισαι
βραχύ τί μοι καίπερ ἀποθανουμένῳ».


Στίχοι 1115-1124: Στην αθηναϊκή κοινωνία το ομοφυλοφιλικό ήθος εξισώνεται
ως ξεκάθαρη επιθυμία για πρωκτική διείσδυση: ο Ευριπίδης εκμεταλλεύεται τον
ερωτικό παροξυσμό του Σκύθη τοξότη, του παρουσιάζεται ως Περσέας, ενώ τον
ηλικιωμένο γέροντα τον συστήνει ως Ανδρομέδα.

4.2.8. Λυσιστράτη (411 π.Χ. – Μεγάλα Διονύσια – Άγνωστο βραβείο)


Στίχος 1092: Η εναγώνια επιθυμία του Αθηναίου να συναφθεί όσο το δυνατόν
γρηγορότερα ειρήνη και να σταματήσει η σεξουαλική αποχή των γυναικών τον
οδηγεί στο να δηλώσει, χωρίς καμία συστολή: «οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ Κλεισθένη
βινήσομεν».



Στίχοι 1173-1174: Η αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων και η άμεση
συμφιλίωση των δύο αντιμαχόμενων πλευρών πυροδοτούν την πηγαία
σεξουαλική ανακούφιση των Αθηναίων «ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλομαι
και Σπαρτιατών ἐγὼ δὲ κοπραγωγεῖν γα πρῶτα ναὶ τὼ σιώ». Στην ουσία οι
ενθουσιώδεις δηλώσεις τους λειτουργούν ως ευφυολόγημα του Αριστοφάνη, όχι
για να αναδείξει έμμεση σύγκρουση ανάμεσα στους ετεροφυλόφιλους Αθηναίους
και ομοφυλόφιλους Σπαρτιάτες, αλλά να υπογραμμίσει ότι οι ομοφυλοφιλικές
σχέσεις ήταν σύνηθες εκφυλιστικό φαινόμενο.

4.2.9. Βάτραχοι (405 π.Χ. – Λήναια – Πρώτο βραβείο)


Στίχοι 48 και 57-59: Το γεγονός ότι ο ίδιος ο θεός Διόνυσος συνομολογεί την
ερωτική του συνεύρεση με τον Κλεισθένη και το διακαή του πόθο να πλαγιάσουν
ξανά φανερώνει την ανεπιτήδευτη σκωπτική διάθεση του Αριστοφάνη. Ο ποιητής
αξιοποιεί κάθε μορφή θηλυπρέπειας, κάθε έκφανση παθητικής ομοφυλοφιλίας,
ώστε να προκαλέσει το αβίαστο γέλιο των θεατών.



Στίχοι 82-84: Η πανθομολογούμενη επιδοκιμασία του ποιητικού ταλέντου του
Αγάθωνα και η ιδιαίτερη συμπάθεια που τρέφουν όλοι, ακόμα και οι θεοί, για το
πρόσωπό του θεωρούνται αποτέλεσμα της εμφανούς ομοφυλοφιλίας του.
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Στίχοι 426-428: Η απώλεια του εραστή του, Σεβίνου, γεννά τις σπαραξικάρδιες
αντιδράσεις και το γοερό θρήνο του Καλλία πάνω στο μνήμα του.

4.2.10. Εκκλησιάζουσες (392 π.Χ. – Άγνωστη εορτή – Άγνωστο βραβείο)


Στίχοι 110-114: Ο συλλογισμός της Πραξαγόρας έμμεσα προτρέπει τις γυναίκες
να συνάψουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις και να μιμηθούν τους δεινούς ρήτορες που
είναι παθητικοί ομοφυλόφιλοι (Pl. Smp. 192 a-c).



Στίχοι 360-368: Οι ηδονικοί αναστεναγμοί του παθητικού ομοφυλοφίλου
Αντισθένη τον καθιστούν εξαιρετική συντροφιά.

5. Συμπεράσματα
Η πολυμορφική σεξουαλική συμπεριφορά των αρχαίων Ελλήνων διαχρονικά
αποτελεί δαιδαλώδες θέμα με ακραίες ερμηνείες και επιθετικές προσεγγίσεις, κυρίως
όσον αφορά τις ομοφυλοφιλικές και παιδεραστικές σχέσεις.
Η πλήρης διαλεύκανση των αιτιακών παραμέτρων που κατοχύρωναν την υψηλή
κοινωνική τους απήχηση δυσχεραίνεται από τις ετερόκλιτες, ασαφείς μορφές τους
στα διασωθέντα έργα της γραμματείας και τέχνης, αλλά και στις συρρικνωμένες
γραπτές ή εικαστικές πηγές.
Ως γενεσιουργές αποχρώσεις τέτοιων κοινωνικών παθογενειών θεωρούνται: (α)
η ψυχολογική επιδίωξη των Ελλήνων να καθίστανται ισότιμοι κοινωνοί της νεανικής
δημιουργικότητας μέσω του στενού τους συγχρωτισμού με νεαρά αγόρια (DEVEREUX
1967, 69-92) και (β) ο περιθωριοποιημένος ρόλος της γυναίκας λόγω του οποίου δεν
ήταν εφικτός ένας πνευματικά και ψυχικά εξισορροπημένος έρωτας.
Ωστόσο τα πλέον αξιόπιστα πορίσματα των επιστημονικών μελετών συγκλίνουν
στη δυναμική εναντίωση έναντι σε κάθε γενετήσια απόκλιση: «Θέλησαν να
παραστήσουν την αρχαία Ελλάδα σαν ένα παράδεισο για τους διεστραμμένους,
πράγμα που είναι υπερβολικό. Το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας και η νομοθεσία
των περισσότερων πόλεων επιβεβαιώνουν πως η διαστροφή δεν έπαψε ποτέ να
θεωρείται σαν ένα ανώμαλο γεγονός» (MARROU 1961, 55).
Ανεξάρτητα από τις αλληλοσυγκρουόμενες ενδείξεις και τις αποδεκτές επιταγές
του κοινωνικού ή καλλιτεχνικού καθεστώτος αναφορικά με τις αδιαμφισβήτητες
σεξουαλικές παρεκκλίσεις των συγχρόνων του, ο Αριστοφάνης υιοθετεί παντελώς
ρηξικέλευθη στάση. Χωρίς επιτηδευμένη σεμνοτυφία, με τολμηρό, συχνά αισχρό
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λεξιλόγιο αναπαριστάνει την κραυγαλέα κατάπτωση των κοινωνικών δομών, τις
κατακριτέες αντιφάσεις της αθηναϊκής δημοκρατίας. Πρωταρχικό του μέλημα είναι
να απογυμνώσει το κατ’ επίφαση χρηστό κοινό από πουριτανικές αγκυλώσεις, να
καταγγείλει τη σαθρότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και αναπόδραστα να
συμβάλει στην ηθικοπνευματική κάθαρση των θεατών.
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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ
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Δημήτριος Θεοχάρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Abstract
The current study presents 14 epigraphic testimonies of women who practice
medicine in a wide geographic area of the ancient world from 4th century BCE to 6th
century CE, outlining at the same time the different terms used to articulate and
reference the medical profession. Although the majority of these women were referred
to as ἰατρίνη, two cases of women were interestingly titled as ἰατρός, revealing
perhaps that their level of knowledge and training was equal to that of their male
colleagues. Altogether these epigraphic testimonies bring to light valuable
information about the medical education and training of those women, which
sometimes goes beyond the field of gynecology and obstetrics.
Λέξεις-Κλειδιά
ἰατρίνη, ἰατρός, μαῖα, ἰατρομαία, ἀρχιειατρήνα

Από τα αρχαϊκά χρόνια έως και την ύστερη αρχαιότητα η ενασχόληση με την ιατρική
υπήρξε ένας προνομιακός τομέας για τους άνδρες, οι οποίοι ασκούσαν κατά κύριο
λόγο το επάγγελμα του γιατρού είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, καταλαμβάνοντας θέσεις
δημόσιου γιατρού2 ή αρχιάτρου.3 Αντιθέτως, οι γυναίκες περιορίζονταν κυρίως στην
1

Για τη βοήθεια στην επιλογή του θέματος ευχαριστώ θερμά τη φίλη και συνάδελφο Α. Οικονομάκη
(Δρ. κλ. Φιλολογίας Α.Π.Θ.). Για τις υποδείξεις, παρατηρήσεις και διορθώσεις είμαι ευγνώμων στον
καθηγητή κλασικής φιλολογίας και επιγραφικής, κ. Ι. Ζ. Τζιφόπουλο.
2
Για τους δημόσιους γιατρούς στην αρχαιότητα, βλ. COHN-HAFT 1956. Για τους δημόσιους γιατρούς
στον ελληνιστικό κόσμο, βλ. CHANIOTIS 2005, 96-97. Στη ρωμαϊκή περίοδο οι δημόσιοι γιατροί
διορίζονταν σε διάφορες πόλεις με βασική αρμοδιότητα τη θεραπεία των ασθενέστερων οικονομικά
τάξεων και αμείβονταν από την τοπική κοινότητα στην οποία ασκούσαν το επάγγελμά τους. Ενίοτε ο
δημόσιος γιατρός θεράπευε δωρεάν τους πολίτες και στις περιπτώσεις αυτές η πόλη τον τιμούσε.
Ενδεικτικά βλ. Syll3 620 (τιμητικό ψήφισμα για έναν Μιλήσιο γιατρό) και PATON-HICKS 1891, 344
(τιμητικό ψήφισμα για έναν γιατρό από την Κω). Για τους δημόσιους γιατρούς στον ελληνορωμαϊκό
κόσμο, βλ. PLEKET 1995, 27-34· KRUG 1997, 196-199· SAMAMA 2003, 38.
3
Το αξίωμα του αρχιάτρου εμφανίζεται σε επιγραφές μετά τον 3ο αιώνα π.Χ. Στην περίοδο των
ελληνιστικών βασιλείων με τον όρο ἀρχίατρος προσδιορίζονται κάποιοι ξεχωριστοί γιατροί, οι οποίοι
είχαν άμεση πρόσβαση στη βασιλική αυλή και τις περισσότερες φορές αποτελούσαν τον προσωπικό
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ενασχόληση με τη μαιευτική και έφεραν τον τίτλο της μαίας, ενώ σπάνιες είναι οι
περιπτώσεις στις οποίες έφεραν τον τίτλο της γιατρού και είχαν τα ίδια δικαιώματα με
τους άνδρες συναδέλφους τους. Αυτή η «απαγορευμένη» για τις γυναίκες
ενασχόληση γίνεται αντιληπτή από την απουσία εκτενών αναφορών σε λογοτεχνικές
πηγές και σε επιγραφικές μαρτυρίες.
H παρούσα μελέτη στοχεύει στο: α) να παρουσιαστούν οι ελάχιστες περιπτώσεις
γυναικών που σχετίζονται με την ιατρική και απαντούν σε ελληνικές επιγραφές· β) να
επισημανθεί η φυλετική ταυτότητά τους σε συνδυασμό με την άσκηση της ιατρικής·
γ) να διερευνηθεί η θέση των γυναικών γιατρών στον αρχαίο κόσμο και δ) να
προσδιορισθεί o τρόπος απόκτησης της ιατρικής τους γνώσης. Στο επίκεντρο της
έρευνας τίθενται δεκαπέντε επιγραφικές μαρτυρίες, οι οποίες καλύπτουν μια μακρά
χρονική περίοδο από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. και ένα ευρύ
γεωγραφικό φάσμα του αρχαίου κόσμου, όπως η Αττική, η Μακεδονία, η Θράκη και
η Μικρά Ασία.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η θεά Αθηνά υπήρξε η πρώτη μαία, βοηθώντας τη
Λητώ στη γέννα της, ενώ αργότερα δίδαξε την τέχνη της στη θεά Αρτέμιδα (Αριστ.
13.26-30). Στην αρχαία Ελλάδα η πρώτη μαία που μαρτυρείται είναι η Αγνοδίκη, η
οποία διδάχτηκε τη μαιευτική από τον Ηρόφιλο, μεταμφιεζόμενη σε άνδρα (Υγίν.,
Fab. 274). Ο Πλάτωνας (Θεαίτ. 149b-e) αναφέρει ότι μαία ήταν η μητέρα του ίδιου
του Σωκράτη, η Φαιναρέτη. Συγχρόνως, παρουσιάζει την κατάλληλη μαία ως μια
ηλικιωμένη γυναίκα που έχει υπερβεί την ηλικία τεκνοποίησης και δεν υπήρξε
στείρα, καθώς πρέπει να έχει ζήσει την τέχνη που θα εξασκήσει. Επιπλέον, οφείλει να
χρησιμοποιεί διάφορα φάρμακα και να προβαίνει σε ποικίλα διαβάσματα,
προκειμένου να επιτευχθεί μια γέννηση με λιγότερους πόνους, να βοηθάει όσες
γυναίκες δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, αλλά και να γνωρίζει τη διαδικασία της
απόξεσης ενός εμβρύου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Στη Ρώμη οι πληροφορίες για το
επάγγελμα της μαίας προέρχονται από το έργο του Σωρανού του Εφέσιου. Ο

γιατρό του εκάστοτε μονάρχη. Ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα της θέσης αυτής, ο αρχίατρος δεν
είχε περισσότερα προνόμια σε σύγκριση με τους υπόλοιπους γιατρούς, αλλά ήταν ο πρώτος μεταξύ
ίσων (primus inter pares). Από τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο τίτλος περιορίζεται και προσδιορίζει συγχρόνως
τον γιατρό, αλλά και τον φορέα ενός δημόσιου λειτουργήματος που απολαμβάνει ιδιαίτερα προνόμια.
Από τον 3ο αιώνα μ.Χ. τον τίτλο έφεραν συγκεκριμένες κατηγορίες γιατρών, όπως οι ανακτορικοί
γιατροί (medicus palatinus), οι οποίοι αμείβονταν με σταθερό μισθό (salarium). Σε όλη τη διάρκεια της
αυτοκρατορικής περιόδου το επάγγελμα του αρχιάτρου ήταν κληρονομικό, καθώς περνούσε από τον
πατέρα στον γιο. Για τον θεσμό του αρχιάτρου, ενδεικτικά βλ. RÖMER 1990, 85-88· KRUG 1997, 199201· SAMAMA 2003, 42-43· NUTTON 2005, 151-152.
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Σωρανός (Γυναικεῖα Α 2-3 και Β 4-5) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της ιδανικής
μαίας, επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι νηφάλια, διακριτική, όχι προληπτική,
εργατική και να έχει κατάρτιση στη δίαιτα, τη χειρουργική και τη φαρμακολογία.
Σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας το επάγγελμα της μαίας ήταν αρκετά
συνηθισμένο για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η μαθητεία της τέχνης αυτής διεξαγόταν
μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής σε διαδικασίες γέννας άλλων γυναικών.
Οι μαίες ήταν υπεύθυνες για την κοπή του ομφάλιου λώρου [ὀμφαλητόμοι] (Πλ.,
Θεαίτ. 149e· Ιππ., Γυν. 1.46),4 ενώ ο Πλίνιος (ΗΝ 28.23) αναφέρει ότι μπορούσαν να
γράφουν βιβλία, δίνοντας διάφορες συμβουλές για προβλήματα σύλληψης και
εγκυμοσύνης. Στη διάρκεια του 3ου και του 4ου αιώνα μ.Χ. έχει διαμορφωθεί ο όρος
ἰατρομαῖα, ο οποίος απαντά σε δύο λατινικές επιγραφές και μια ελληνική από τη
Μικρά Ασία, χωρίς, όμως, να είναι ευδιάκριτη η διαφορά της ιδιότητας αυτής από την
κατ᾽ επάγγελμα μαία (CIL 6.9477, 9478· ΜΑΜΑ ΙΙΙ 292).
Συγχρόνως με τον όρο μαῖα, σε επιγραφές απαντά και ο όρος ἰατρίνη, ο οποίος
δεν δηλώνει ακριβώς τη γυναίκα γιατρό, αλλά συνήθως υπονοεί τη μαία ή τη γυναίκα
με ιατρικές δεξιότητες που αντιστοιχούν στους τομείς της γυναικολογίας και της
μαιευτικής. Επιπλέον, με τον όρο αυτό περιγράφονται και οι γυναίκες που φροντίζουν
τα παιδιά (LSJ s.v. ἰατρίνη).5 Το γεγονός ότι μια γυναίκα μπορούσε να ασχολείται με
την περίθαλψη άλλων γυναικών ως ἰατρίνη δεν ήταν σπάνιο. Ο Ξενοφώντας (Οικ.
7.37) αναφέρει ότι στα καθήκοντα της γυναίκας οικοδέσποινας ήταν και η περίθαλψη
των δούλων του συζύγου της, χωρίς διάκριση φύλου. Συνεπώς, δεν ήταν σπάνιο το
φαινόμενο γυναίκες να επιφορτίζονται με περιπτώσεις μικρών τραυματισμών ή
άλλων ασθενειών σε γυναίκες, δούλους και παιδιά. Αναμφισβήτητα ορισμένες
γυναίκες περιέθαλπαν άνδρες, μολονότι οι κοινωνικές συμβάσεις αποθάρρυναν ή και
απαγόρευαν τέτοιου είδους υπηρεσίες (FLEMMING 2000, 382-391· NUTTON 2005,
101-102, 196-197).
Οι δεκαπέντε επιγραφικές μαρτυρίες που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη
στην πλειονότητά τους έχουν καταλογογραφηθεί από την É. Samama στην έρευνά της
για τους γιατρούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τους αρχαϊκούς χρόνους έως

4

Για τη διαδικασία της ομφαλοτομής, βλ. Σωρ., Γυναικεῖα Β 6.
Για τις γυναίκες γιατρούς, καθώς και για τον όρο ἰατρίνη, βλ. KUNZL 1995, 309-322· SAMAMA 2003,
15-16· NUTTON 2005, 196.
5
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και την ύστερη αρχαιότητα.6 Οι περισσότερες από τις υπό εξέταση επιγραφές (8)
αναφέρονται σε γυναίκες γιατρούς με τον όρο ἰατρίνη σε όλες τις φωνολογικές του
παραλλαγές (εἰατρείνη, εἰατρίνη, ἰατρείνη). Σε τέσσερις επιγραφές η ιατρική ιδιότητα
δεν δηλώνεται ρητά με κάποιον ενδεδειγμένο όρο, αλλά περιφραστικά, υπονοώντας
τις ιατρικές δεξιότητες και γνώσεις της γυναίκας. Σε μια περίπτωση απαντά ο όρος
ἀρχιειατρήνα, ενώ σε δύο επιγραφές εμφανίζεται η σπάνια δήλωση της ιδιότητας της
γιατρού στο αρσενικό γένος και της μαίας συγχρόνως.
Ο όρος ἰατρίνη απαντά σε ελληνικές επιγραφές προερχόμενες από ένα
ετερόκλητο γεωγραφικό φάσμα. Η αρχαιότερη από αυτές τις επιγραφές εντοπίστηκε
στην περιοχή της Θράκης (Βυζάντιο-Κων/πολη), είναι χαραγμένη σε επιτύμβια στήλη
και ανάγεται μεταξύ 2ου και 1ου αιώνα π.Χ. (για την έκδοση της επιγραφής, ενδεικτικά
βλ. FIRATLI-ROBERT 1964, 96, no. 139· IK.BYZANTIUM 128· SEG 24: 811·
SAMAMA 2003, 413-414, no. 310):7
Μοῦσα Ἀγαθοκλέους
ἰατρείνη.
Στην επιγραφή μνημονεύεται κάποια γυναίκα με το όνομα Μούσα και προσδιορίζεται
ως ἰατρείνη. Στην ανάγλυφη επιφάνεια του μνημείου απεικονίζεται μια γυναίκα που
φέρει χιτώνα, αριστερά και δίπλα της διακρίνεται ένα μικρό κορίτσι και στα δεξιά της
δύο σκυλιά. Η γυναίκα κρατάει έναν κύλινδρο-βιβλίο στο χέρι, υπονοώντας πιθανόν
ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις της με σπουδές και διάβασμα (KRUG 1997, 192-193,
εικ. 87). Η παρουσία του ανήλικου κοριτσιού ενδεχομένως υπονοεί μια από τις
αρμοδιότητές της που σχετίζεται με τη φροντίδα των παιδιών, ενώ τα σκυλιά ίσως
υπομνηματίζουν τη λατρεία του Ασκληπιού.8 Συγχρόνως, το όνομα της νεκρής
παραπέμπει στη μυθική παράδοση των Μουσών, υπονοώντας πιθανόν τη Μούσα
Μελέτη.9
Ως ἰατρίνη χαρακτηρίζεται και η Τρεβουλία σε μια επιτύμβια στήλη από την
Άγκυρα της Τουρκίας του 2ου αιώνα μ.Χ. (BOSCH 1967, 269, no. 205· SΑΜΑΜΑ 2003,
421-422, no. 320):
6

Η Samama (2003) στη μελέτη της για τους γιατρούς του αρχαίου κόσμου συγκεντρώνει συνολικά
524 περιπτώσεις γιατρών, μεταξύ των οποίων και 13 περιπτώσεις γυναικών που σχετίζονται με την
ιατρική.
7
Αρχαιολογικό Μουσείο Κων/πολης, αρ. ευρ. 5029.
8
Για τον μύθο που συσχετίζει τα σκυλιά με τον Ασκληπιό, βλ. Παυσ. 2.26.3.
9
Σύμφωνα με τον Παυσανία (9.29.2) υπήρχαν δύο γενιές Μουσών. Στην πρώτη γενιά οι Μούσες ήταν
τρεις (Μνήμη, Μελέτη, Αοιδή), κόρες του Ουρανού και της Γαίας και κατάγονταν από τον Ελικώνα.
Στη δεύτερη γενιά περιλαμβάνονται οι εννέα κόρες του Δία και της Μνημοσύνης. (Ησίοδ., Θεογ. 53).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /425/

5

Τρε[β]ουλία ἰατρίνη ζῶσα φρονοῦσα
κατεσκεύασα τὸ περίφραγμα ἑαυτῇ
καὶ Αἰλ(ίᾳ) Ἀγάθῃ μάμμη καὶ Αἰλ(ίᾳ) Πωσφορίδι μητρὶ καὶ Στατωρίῳ Γάιου πάππῳ
καὶ Αἰλ(ίῳ) Λεωνίδα ἀνδρὶ καὶ μετὰ τὸ
ἐμὲ κατατεθῆναι παρορίζω μηδένα
ἔχειν ἐξουσίαν ἐπισενέγκαι ἕτερον
σῶμα· ἐὰν δέ τις τολμήσει, τῷ ταμείῳ δώσει
χ μύρια πεντακισχίλια.

Η Τρεβουλία (όνομα άπαξ σε επιγραφές) ενδεχομένως περιοριζόταν σε ζητήματα
γυναικολογίας και μαιευτικής, καθώς δεν αναφέρεται κάποια πληροφορία για
συγκεκριμένες ιατρικές γνώσεις ή αρμοδιότητες. Με τη μετοχή φρονούσα (στ. 1)
επαινείται η πνευματική της ανωτερότητα και οι διανοητικές της αρετές. Στο τέλος
(στ. 8-9) με το αναγραφόμενο επιτύμβιο πρόστιμο επιχειρείται μια προσπάθεια
αποτροπής βεβήλωσης ή χρήσης του τάφου για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον
οποίο ανατέθηκε.10
O όρος ἰατρίνη εμφανίζεται και σε μια επιτύμβια επιγραφή από την Κείο της
Βιθυνίας, χρονολογούμενη μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. (ΙΚ.KIOS 52· CIG 3736·
SAMAMA 2003, 408, no. 304):

5

Γάιος Ἰούλιος
Βεττιανὸς
ζῶν ἑαυτῇ
καὶ Ἐμπειρίᾳ
εἰατρείνῃ
ἑαυτοῦ γυναικὶ ζησάσῃ
ἔτη μθ´ κατεσκεύασεν.

Ο Γάιος Ιούλιος Βεττιανός11 αφιέρωσε το επιτύμβιο μνημείο στη σύζυγό του
Εμπειρία, η οποία ήταν εἰατρείνη και πέθανε σε ηλικία 48 χρονών.12 Ο όρος με τη
συγκεκριμένη φωνολογική παραλλαγή εμφανίζεται σε μια ακόμη επιγραφή από την
Αττική ως προσδιοριστικό επίθετο της θεάς Ρέας.13 Το όνομα Εμπειρία (στ. 4) είναι
σπάνιο και επανέρχεται σε δύο ακόμη επιγραφές (LGPN I, VB, s.v.), αλλά μόνο στην
υπό εξέταση περίπτωση προσδιορίζει γιατρό. Σημασιολογικά υποδεικνύει τη γνώση,
10

Για τα επιτύμβια πρόστιμα στον αρχαιοελληνικό κόσμο, βλ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ 2015.
Από το όνομα του συζύγου συμπεραίνεται ότι ο ίδιος ή η οικογένειά του είχε αποκτήσει τη ρωμαϊκή
πολιτεία, στοιχείο δηλωτικό της κοινωνικής θέσης του ζευγαριού.
12
Η ηλικία δηλώνεται με γράμματα του αλφαβήτου (μθ´). Για τη δήλωση της ηλικίας σε επιγραφές της
ρωμαϊκής περιόδου, βλ. MCLEAN 2002, 267.
13
Πρβλ. IG II2 4759 (Μητρὶ θεῶν εὐαντήτῳ|εἰατρείνῃ).
11
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την πείρα και την πρακτική άσκηση και συνδέεται πιθανόν με τη γνώση και εμπειρία
της γυναίκας στην ιατρική. Το ουσιαστικό ἐμπειρία απαντά σε ιατρικά συμφραζόμενα
επιγραφών (ενδεικτικά βλ. SEG 41: 680· IG XII 7, 231), ενώ με ιατρικές
συνδηλώσεις υπάρχει και στους Νόμους του Πλάτωνα (857c). Η μετοχή ζῶν (στ. 3)
είναι επαναλαμβανόμενη σε επιτύμβιες επιγραφές της αυτοκρατορικής περιόδου,
υπονοώντας ότι ο αναθέτης κατασκεύασε το μνημείο για τη σύζυγό του και τον ίδιο
όσο ήταν ακόμα ζωντανός. Συγχρόνως, λειτουργεί αποτρεπτικά για οποιονδήποτε
μελλοντικό κακό οιωνό και είναι αντίστοιχη προς το vi(vus) των λατινικών
επιγραφών.14
Ως ἰατρίνη χαρακτηρίζεται και η Ατταλίς σε μια επιγραφή του 3ου αιώνα μ.Χ.
από την Πισιδία στη Μικρά Ασία (SEG 57: 1486):
Ἀντιοχίδι, τῇ θυγατρί, Τροκονδας
Δώρου καὶ Ἀτταλὶς
Μολεους, ἰατρίνη
οἱ γονεῖς.
Η επιγραφή, χαραγμένη σε σαρκοφάγο, εντοπίστηκε στη βόρεια πλευρά του
νεκροταφείου της πόλης και αποτελεί μια αφιέρωση των γονιών στην κόρη τους
Αντιοχίδα. Η Ατταλίς χαρακτηρίζεται ως ἰατρίνη, ένδειξη η οποία αναδεικνύει την
επαγγελματική της ιδιότητα, αλλά δεν αποσαφηνίζει τις ιατρικές της δεξιότητες.
Σε ανάλογο σημασιολογικό πλαίσιο είναι και η επιγραφή σε επιτύμβια στήλη
από την περιοχή του Βυζαντίου-Κων/πολης που χρονολογείται μεταξύ 4ου και 5ου
αιώνα μ.Χ. (EBERSOLT 1921, 53, no. 10· SAMAMA 2003, 414, no. 311):15

5

Ἐ<ν>θάδε κατάκοιτε ἰατρίνα Ἀμαζόνη,
Ἀμα[ζ]όνη πιστὴ
δούλη τοῦ [Θ](εο)ῦ [ἀ]ρέσουσα Θ(ε)ῷ καὶ ἀνθρώποις.

Η επιτύμβια στήλη είναι αφιερωμένη σε κάποια Αμαζόνη, η οποία επιγραφικά
μαρτυρείται ως η πρώτη χριστιανή γυναίκα με τον τίτλο ἰατρίνα. Το όνομα
παραπέμπει στις μυθικές Αμαζόνες16 και επαναλαμβάνεται δύο φορές (στ. 2, 3) για
14

Για τη χρήση της μετοχή ζῶν, βλ. ΡΙΖΑΚΗΣ-ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ 2000, 258 και σημ. 99· ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ
2015, 70, σημ. 415, 87 και σημ. 539 (για την παραπλήσια έκφραση: ζῶν καὶ φρονῶν)· FRIGGERI 1980,
95-172 (για το vivus σε λατινικές επιγραφές).
15
Μουσείο Κων/πολης (Top-Kapi), αρ. ευρ. 701.
16
Α. LEY, s.v. Ἀμαζόνες, Brill’s New Pauly, 563-565.
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εμφατικούς λόγους. Eνδεχομένως υπομνηματίζει την παρθενία της γυναίκας, γεγονός
που ενισχύει την υπόθεση ότι ήταν χριστιανή (πιστὴ | δούλη τοῦ Θεοῦ) και ίσως είχε
σχέση με τον μοναχικό βίο (SAMAMA 2003, 414, σημ. 27). Η έκφραση ἀρέ|σουσα θεῷ
καὶ ἀν|θρώποις (στ. 4-6) αποτελεί ένα είδος περιεκτικού επαίνου, αναδεικνύοντας
εμμέσως τις αρετές της που την έκαναν αρεστή τόσο στον Θεό όσο και στους
ανθρώπους.
O όρος ἰατρίνη απαντά σε μια επιγραφή χαραγμένη σε σαρκοφάγο, προερχόμενη
από τη Σελεύκεια της Μικράς Ασίας και χρονολογούμενη μεταξύ 4ου και 5ου αιώνα
μ.Χ. (CIG 9209· SAMAMA 2003, 449, no. 354):
Θήκη Θέκλας εἰατρίνης. ☩
☩
Η Θέκλα προσδιορίζεται ως εἰατρίνη, ενώ η παρουσία του σταυρού υποδηλώνει τη
χριστιανική ταυτότητά της. Το όνομα απαντά συχνά στη Μικρά Ασία (LGPN VA,
VB, s.v.) και συνδέεται ιδιαιτέρως με τη Σελεύκεια, καθώς σύμφωνα με τη
χριστιανική παράδοση η Αγία Θέκλα υπήρξε προστάτιδα της περιοχής (SAMAMA
2003, 449, σημ. 13). Ο όρος θήκη αναφέρεται στον τάφο και απαντά σε επιτύμβιες
επιγραφές από τη Μικρά Ασία.17
Στο ίδιο νοηματικό και εκφραστικό πλαίσιο είναι και μια επιγραφή από την
Κόρυκο της Καρίας, χαραγμένη σε σαρκοφάγο και χρονολογούμενη μεταξύ 4ου και
6ου αιώνα μ.Χ. (CIG 9164· ΜΑΜΑ ΙΙΙ 269· SAMAMA 2003, 451, no. 358):
☩ Σωματοθήκη
Βασίλ[- - -] τ[ῆ]ς ἰ[α]- (φύλλο κισσού)
τρίνης.
Η συμπλήρωση του ονόματος παραμένει αβέβαιη, αλλά ο όρος ἰατρίνης μαρτυρεί πως
πρόκειται για τάφο κάποιας γυναίκας. Ο όρος σωματοθήκη αναφέρεται στον τάφο
(στην προκειμένη περίπτωση στη σαρκοφάγο,18 ενώ η παρουσία του σταυρού
δηλώνει τη χριστιανική ταυτότητα της νεκρής. Το φύλλο κισσού (στ. 2) αποτελεί
συνηθισμένο διακοσμητικό στοιχείο σε επιγραφές της αυτοκρατορικής περιόδου.19

17

Για τον όρο θήκη ως προσδιορισμό της σαρκοφάγου, βλ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ 2015, 102, σημ. 635. Επίσης,
βλ. ΜCLEAN 2002, 262-263, n. 5 (σύντομος κατάλογος γνωστών ταφικών όρων και συμπληρωματική
βιβλιογραφία).
18
Ό.π. σημ. 29.
19
Ο διακριτικός κισσός (hedera distinguens) αποτελεί γνώρισμα των ελληνικών και λατινικών
επιγραφών της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου και έχει, κατά πάσα πιθανότητα, διακοσμητικό
ρόλο, εφόσον δεν αποτελεί κάποιο ισχυρό σημείο στίξης (HOMMEL 1970, 293-303). Για τη χρήση του
κισσού ως σημείο στίξης, βλ. (THREATTE 1980, vol. I, 85-86).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /428/

Η τελευταία επιγραφή που φέρει την απλή δήλωση της ιατρικής ιδιότητας ως
ἰατρίνη προέρχεται από την Αθήνα, είναι επιτύμβια και χρονολογείται μεταξύ 5ου και
6ου μ.Χ. (IG II2 13330· SIRONEN 1997, no. 45· SAMAMA 2003 132, no. 26):20
[Κοιμητήριον? - - κ]αὶ Σωσάννας ἰατ[ρ]ίνης
[- - - - - - - - - -]ην πλισίον τ[ῶ]ν ἀγγέλ[ων].
Η επιτύμβια επιγραφή είναι αφιερωμένη στην ἰατρίνη Σωσάννα. Το όνομα σχετίζεται
με το ρήμα σώζω, μέσω του θέματος σωζ-, παραπέμποντας εμμέσως στην ικανότητα
της γυναίκας να σώζει / θεραπεύει τους αρρώστους από τις ασθένειες. Με την
έκφραση πλισίον τ[ῶ]ν ἀγγέλ[ων] (στ. 2) υπογραμμίζεται η εσχατολογική αντίληψη
του χριστιανισμού για τη μετά τον θάνατο ζωή.
Σε άλλες περιπτώσεις η δήλωση της ιατρικής ιδιότητας των γυναικών
επιτυγχάνεται μέσω μεταφορικών περιφράσεων, οι οποίες αποκαλύπτουν τη γνώση
και την ενασχόλησή τους με την ιατρική. Ειδικότερα, σε μια επιγραφή του 1ου αιώνα
π.Χ. από την Τλω της Λυκίας, οι κάτοικοι της πόλης τιμούν με την ανέγερση ενός
ανδριάντα την Αντιοχίδα, η οποία με την ιατρική της τέχνη και εμπειρία ωφέλησε την
πόλη (WILHELM 1932, 84· SAMAMA 2003, 389-390, no. 280):

5

Ἀντιοχὶς Διοδότου
Τλωὶς, μαρτυρηθεῖσα ὑπὸ τῆς Τλωέων
βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ἐπὶ τῇ περὶ
τὴν ἰατρικὴν τεχνην ἐνπειρίᾳ,
ἔστησεν τὸν ἀνδριάντα ἑαυτῆς.

Η Αντιοχίς της επιγραφής δεν είναι άγνωστη λογοτεχνικά, καθώς ο Γαληνός (13.250
KÜHN) την αναφέρει ως ευρέτρια ενός φαρμάκου για τους πόνους της σπλήνας, της
ισχυαλγίας και των ρευματισμών. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η
Αντιοχίς είχε γενικές γνώσεις ιατρικής, στοιχείο που αποδεικνύεται και μέσω της
περιφραστικής δήλωσης της ιατρικής της ιδιότητας. Στην περίπτωση που ο πατέρας
της Διόδοτος ταυτίζεται με το πρόσωπο που αναφέρει ο Διοσκουρίδης (Προοίμιο 2),
τότε το επάγγελμά της είχε οικογενειακή παράδοση. Το ουσιαστικό ἐμπειρία (στ. 7)
επανέρχεται συχνά σε ιατρικά συμφραζόμενα επιγραφών.21

20
21

Βυζαντινό Μουσείο Αθήνας, αρ. ευρ. 1590.
Ό.π. σημ. 20.
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Ενδεικτική για την οικογενειακή παράδοση που είχε το επάγγελμα του γιατρού
είναι και η επιγραφή της Πανθείας από την Πέργαμο. Η επιγραφή είναι έμμετρη σε
ελεγειακό δίστιχο, χαραγμένη σε μαρμάρινη βάση και χρονολογείται μεταξύ 1ου και
2ου αιώνα μ.Χ. (GVI 2040· SAMAMA 2003, 310-311, no. 188):

5

10

Χαῖρε, γύναι Πάνθεια, | παρ᾽ ἀνέρος, ὅς μετὰ μοῖραν|
σὴν ὀλοοῦ θανάτου πένθος | ἄλαστον ἔχω.
Οὐ γάρ πω τοί||ην ἄλοχον Ζυγίη<ν> ἴδεν Ἤρη|
εἶδος καὶ πινυτὴν ἠδὲ σαοφρο|σύνην·
αὐτή μοι καὶ παῖδας ἐγεί|ναο πάντας ὁμοίους
αὐτὴ καὶ | γαμέτου κήδεο καὶ τεκέων||
καὶ βιοτῆς οἴακα κατευθύνεσκες | ἐν οἴκῳ
καὶ κλέος ὕψωσας ξυνὸν ἰητορίης,
οὐδὲ γυνή περ | ἐοῦσα ἐμῆς ἀπολείπεο τέχνης.|
Τοὔνεκα σοι τύμβον τεῦξε Γλύ||κων γαμέτης,
ὅς γε καὶ ἀθ[ανά]|τοιο δέμας κεύθει Φιλαδέλ[φου], |
[ἔ]νθα καὶ αὐτὸς ἐγὼ κείσομ[αι], | αἵ κε θά[νω]·
ὡς [εὐνῆ]ς μο[ύνη] | σοι ἐκοινώνησα κατ᾽ αἶσαν, ||
ὧδε δὲ κα<ὶ> ξυνὴν γαῖαν ἐφεσ|σάμενος.

Η δήλωση της ιατρικής ιδιότητας της Πανθείας επιτυγχάνεται με την έκφραση καὶ
κλέος ὕψωσας ξυνὸν ἰητορίης, οὐδὲ γυνή περ | ἐοῦσα ἐμῆς ἀπολείπεο τέχνης (στ. 8-9).
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ιατρικές
αρμοδιότητες και οι ικανότητες της νεκρής, αν και ενδεχομένως ξεπερνούσαν τους
τομείς της γυναικολογίας και της μαιευτικής. Το επίγραμμα αποτελεί έναν έπαινο του
συζύγου της, Γλύκωνα, ο οποίος ήταν και ο ίδιος γιατρός. Συγχρόνως ανακαλείται και
η μνήμη του γιατρού πατέρα της, Φιλάδελφου, γεγονός που αναδεικνύει την
οικογενειακή παράδοση του επαγγέλματος.
Με εξίσου περιφραστικό τρόπο δηλώνεται η ιατρική ιδιότητα της Δομνείνας σε
μια επιτύμβια στήλη από τη Νεοκλαυδιόπολη της Μικράς Ασίας. Η επιγραφή
χρονολογείται μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. (WILHELM 1932, 75-84, no. 3· GVI
1486· SAMAMA 2003, 424-425, no. 324):

5

Σπεῦ[σας] | ἐς ἀθα[νά] | τους, Δο[μνεῖν], | ἀνδρὸς δ´ἀμέ||λησας
ἀστράσιν | οὐρανίοις σῶ|μα καθηραμέ|νη·
οὔ τις ἐρ(ε)ῖ με | ρόπων ὅτι δὴ || θάνες, ἀλλ´ ὅ|τι πάτρην
ῥυ|ομένην νού|σων ἅρπασαν | ἀθάνατοι·
χαῖ||ρε καὶ Ἠλυσίοις | ἐπιτέρπεο, σοῖς | δ´ ἄρ´ ἑταίροις |
λύπας καὶ θρή|νους κάλλιπες || /ἀιδ<ί>ους. | (φύλλο κισσού)

Το επίγραμμα είναι σε ελεγειακό δίστιχο, και ο A. Wilhelm ήταν ο πρώτος που
παρατήρησε ότι αναφέρεται σε γυναίκα γιατρό (WILHELM 1932, 75-84, no. 3). Η
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δήλωση της ιατρικής ιδιότητας επιτυγχάνεται μέσω της έκφρασης πάτρην ῥυομένην
νούσων ἅρπασαν (στ. 4), υποδηλώνοντας ότι η Δομνείνα είχε πιθανόν γενικότερες
γνώσεις ιατρικής και με την τέχνη της βοήθησε και απάλλαξε την πόλη από τις
αρρώστιες. Με τη λέξη ἑταίροις (στ. 5) πιθανόν υπονοούνται οι άνδρες συνάδελφοί
της, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως ήταν και ο σύζυγός της (SΑΜΑΜΑ 425, σημ. 72)
και στους οποίους ο θάνατός της επέφερε λύπη και θρήνο.
Με περιφραστικό τρόπο επαινείται για την ιατρική της τέχνη και η Αυρηλία
Αλεξανδρία Ζωσίμη σε μια επιτύμβια στήλη από την Πισιδία της Μικράς Ασίας του
3ου αιώνα μ.Χ. (STERRETT 1884/85, 303, no. 424· IGR III 376· SAMAMA 2003, 437438, no. 339):

5

Αὐρ. [Ἀ]λ[εξ]ανδρίαν
Ζ[ωσ]ίμην ἀπὸ ἐπισ[τή]μης ἰατ[ρι]κ[ῆ]ς. Αὐρ.
[Πονπω]νι[α]νὸ[ς Ἀ]σκ[λη]πι[άδ]ης ὁ ἀν[ὴρ] αὐ[τ]ῆς
καὶ
Αὐρ. [Μ]οντ[άνη]ν τὴν
γλυκυτάτην θυγατέρα ὁ αὐτὸς Ἀσκληπιάδης.

Η επιτύμβια στήλη ανατέθηκε από τον σύζυγο της νεκρής, Ασκληπιάδη, ο οποίος
ίσως ήταν και ο ίδιος γιατρός, καθώς η ετυμολογία του ονόματός του παραπέμπει σε
ανάλογη επαγγελματική ιδιότητα. Με την έκφραση ἀπὸ ἐπιστήμης ἰατρικῆς (στ. 2-3)
δηλώνεται η ιατρική ιδιότητα της νεκρής, χωρίς, όμως, να επεξηγούνται οι ακριβείς
γνώσεις και δεξιότητές της. Ενδεχομένως η Ζωσίμη είχε ευρύτερες γνώσεις ιατρικής
που ξεπερνούσαν τα όρια της γυναικολογίας και της μαιευτικής. Το στοιχείο αυτό
συνάγεται και από την κοινωνική της θέση που αποδεικνύεται από τα τρία nomina
(nomen, gentilicium, cognomen), υποδηλώνοντας την απόκτηση της ρωμαϊκής
πολιτείας. Επομένως, η υψηλή κοινωνική θέση της Ζωσίμης ίσως συνέδραμε
αποφασιστικά στην ιατρική της εκπαίδευση.
Εντύπωση προξενεί η περίπτωση της Αυγούστας, η οποία αποκαλείται
ἀρχιειατρήνα και, όπως αναφέρεται, γνώριζε να θεραπεύει τις ασθένειες των
ανθρώπων. Πρόκειται για μαρμάρινη επιτύμβια στήλη από την περιοχή της
Λυκαονίας που χρονολογείται μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. (ΜΑΜΑ VII 566·
SAMAMA 2003, 442-443, no. 342):
Αὐρ. Γάιος ἀρχίειατρος ἀνέσ-
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5

10

τησα εἰστήλην
θῇ συμβίου μου
Αὐγούστης ἀρχιειατρήνα ἥτις
φολλῶν σώμα[σι]ν ἀ[ρ]ρώσθων
[ἴασ]ιν δέδω[κε ἧς] δώσι αὐτῆς
[σ(ωτὴ)ρ Ἰ(ησοῦ)ς]
Χρ(ιστὸ)ς ἀμ[οι][βὴν - - - - - -].

Στην επιγραφή αναφέρεται ότι ο σύζυγος, Γάιος, έστησε προς τιμήν της Αυγούστας
την επιτύμβια στήλη. Ο όρος ἀρχιειατρήνα απαντά άπαξ. Από το γεγονός ότι ο
σύζυγος ήταν αρχίατρος συνάγεται ότι η Αυγούστα προωθήθηκε και καθιερώθηκε
στην τοπική κοινωνία. Το ζευγάρι έδρασε ενδεχομένως από κοινού, ενώ πρέπει να
θεωρηθεί βέβαιο ότι τα ιατρικά προσόντα της γυναίκας ήταν εφάμιλλα με αυτά του
συζύγου της, ώστε να μη θεωρείται βοηθός του ή κατώτερή του. Η υπόθεση αυτή
προκύπτει από την έκφραση ἥτις | φολλῶν σώμ-|[σιν] ἀ[ρ]ρώσθων | [ἴασ]ιν δέδω-|[κε].
(στ. 6-10). Οι τελευταίοι στίχοι (10-13) εκφράζουν τη χριστιανική εσχατολογική
αντίληψη, σύμφωνα με την οποία οι ενάρετες πράξεις της επίγειας ζωής αμείβονται
από τον Θεό.
Τον κατάλογο των γυναικών γιατρών συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν δύο
ξεχωριστές περιπτώσεις που επισύρουν την προσοχή εξαιτίας της διπλής δήλωσης
των ιδιοτήτων της γιατρού και της μαίας συγχρόνως. Η αρχαιότερη επιγραφή
προέρχεται από την Αθήνα και χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ. Είναι έμμετρη σε
δακτυλικό εξάμετρο στίχο, χαραγμένη σε μαρμάρινη στήλη, ενώ στην ανάγλυφη
επιφάνεια απεικονίζονται δύο γυναίκες και γύρω από αυτές δύο μικρά παιδιά (GVI
342· CLAIRMONT 1970, 130, no. 53· SEG 33: 214· CEG II 569· SAMAMA 2003, 109110, no. 002):22
Μαῖα καὶ ἰατρός Φανοστράτη ἐνθάδε κεῖται,
[ο]ὐθενὶ λυπη<ρ>ά, πᾶσιν δὲ θανοῦσα ποθεινή.
Η επιγραφή αποτελείται από τρία μέρη: α) επάνω από την ανάγλυφη επιφάνεια είναι
χαραγμένη η επιγραφή Φανοσ[τράτη] Μελιτέως· β) στα αριστερά και επάνω από την
ανάγλυφη απεικόνιση της όρθιας νεαρής κοπέλας είναι χαραγμένο το όνομα Ἀντιφίλη.
Στα δεξιά και επάνω από την ανάγλυφη απεικόνιση της καθιστής γυναίκας είναι
22

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, αρ. ευρ. 993.
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χαραγμένο το όνομα Φανοστράτη· γ) κάτω από την ανάγλυφη επιφάνεια είναι
χαραγμένο το υπό εξέταση επίγραμμα.
Η Φανοστράτη φέρει τη διπλή ιδιότητα της μαίας και της γιατρού, γεγονός που
οδηγεί στη σύνδεση των δύο επαγγελματικών ιδιοτήτων της. Αν και η πρόταξη της
λέξης μαῖα υπονοεί ότι αυτή ήταν ενδεχομένως η κύρια αρμοδιότητά της, εντούτοις ο
χαρακτηρισμός στο αρσενικό γένος ἰατρός,23 αφενός αποτελεί μια ειδοποιό διαφορά
από την πλειονότητα των γυναικών γιατρών, οι οποίες προσδιορίζονται ως ἰατρίνες,
αφετέρου ίσως επισημαίνεται ότι δεν ήταν απλώς και μόνο μια «σοφή» γυναίκα, αλλά
είχε γενικότερες γνώσεις ιατρικής και πιθανόν μπορούσε να θεραπεύσει κάθε είδους
ασθένειες.24 Παράλληλα, με τις γνώσεις και τις ικανότητές της δεν προξένησε σε
κανέναν πόνο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται (στ. 2).
Ανάλογο περιεχόμενο εκφράζεται και σε μια ακόμη επιγραφή από την περιοχή
του Δίου στη Μακεδονία του 2ου αιώνα μ.Χ. (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2011, 249-256 [ed. pr.]·
SEG 61: 494):25

5

10

Ἥδε περικλήιστος ἔην ἰατρὸς Εὐτυχιανή,
ἀνδρῶν ἰητήρ, μαῖα δὲ
θηλυτέρων.
Οὔλπιος
Ζωσᾶς Ἰουλίᾳ Εὐτυχιανῇ τῇ συνβίῳ
καὶ αὑτῷ ζῶν.

Ο επιτύμβιος βωμός ανατέθηκε από τον Ούλπιο Ζωσά, προκειμένου να τιμήσει τη
μνήμη της συζύγου του, Ιουλίας Ευτυχιανής, η οποία υπήρξε γιατρός ανδρών και
μαία γυναικών. Η διπλή αυτή διακριτή ιδιότητα καθιστά την περίπτωση της
Ευτυχιανής μοναδική στο Δίον και στη Μακεδονία. Η Ευτυχιανή αποκαλείται αρχικά

23

Ο όρος ἰατρός, καθώς και οι διαλεκτικοί τύποι εἰατρός, ἰητρός, εἰητρός, οἰατρός, αλλά και οι ιωνικοί
τύποι ἰατήρ, εἰατήρ, ἰητήρ, εἰητήρ, ἰήτωρ απαντούν σε αρκετές επιγραφές ιατρικού περιεχομένου (SEG
26: 1390, 29: 227, 33: 158, 39: 189, 36: 620, 37: 840, 41: 193, 46: 1360) και χρησιμοποιούται για να
προσδιορίσουν άνδρες γιατρούς. Βλ. SAMAMA 2003, 13-15· ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2011, 252).
24
Στην υπό εξέταση επιγραφή η αναφορά στον όρο ἰατρός ίσως υπονοεί και τη μαία, λειτουργώντας ως
ένας λεκτικός επιτονισμός της ιδιότητάς της. Η υπόθεση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ο
ενδεδειγμένος όρος για τις γυναίκες (ἰατρίνη) σύμφωνα με το LSJ είναι μεταγενέστερος και
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Γαληνό. Συγχρόνως, η χρήση του όρου στο αρσενικό γένος
συμβάλλει και στη μετρική συνέπεια.
25
In situ στο μεταπύργιο Β3-Β4 του ρωμαϊκού τείχους του Δίου.
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ἰατρός, επισημαίνοντας την ιδιότητά της ως θεραπεύτρια, έχοντας πιθανόν
εγκωμιαστική χροιά.
Η έκφραση μαῖα θηλυτέρων δηλώνει κυριολεκτικά ότι η Ευτυχιανή ήταν πλήρως
επιφορτισμένη με τη φροντίδα των νέων εγκύων γυναικών (θηλυτέρων) τις οποίες
βοηθούσε στην εγκυμοσύνη και κατ΄ επέκταση στη γέννα. Ο επικός τύπος θηλυτέρων
έχει διττή σημασία. Αφενός η λέξη μπορεί να χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό και να
αναφέρεται στο γυναικείο φύλο γενικότερα, αφετέρου ίσως χρησιμοποιείται ως
επίθετο, υποδηλώνοντας τις πολύ νεαρές κοπέλες και υπονοώντας την ιδανική ηλικία
κατά την οποία το γυναικείο σώμα είναι βιολογικά ώριμο προς τεκνοποίηση.26
Η Ευτυχιανή χαρακτηρίζεται ως ἀνδρῶν ἰητήρ. Η ιδιότητα αυτή είναι αρκετά
σπάνια, καθώς ήταν δύσκολο για μια γυναίκα στην αρχαιότητα να αποκτήσει γενικές
γνώσεις ιατρικής και να θεραπεύει κάθε είδους ασθένειες, παρά μόνο σε ελάχιστες
και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η μαθητεία κοντά σε κάποιο άνδρα γιατρό ήταν
εφικτή.27 Η πρόταξη της λέξης ἀνδρῶν πριν από το ουσιαστικό ἰητήρ τονίζει τη
δυνατότητα της Ευτυχιανής να επισκέπτεται ή να δέχεται κατ’ οίκον άνδρες ασθενείς,
παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες, ενώ συγχρόνως προσδίδει έναν διακριτό τόνο από
την άλλη ιδιότητά της, ως μαία. Σε αντίθεση με τη λέξη θηλυτέρων που έπεται της
ιδιότητας της μαίας, η πρόταξη της λέξης ἀνδρῶν ίσως υπονοεί ότι αυτή ήταν η
βασική επαγγελματική της ιδιότητα. Συγχρόνως, η συγκεκριμένη λεκτική ακολουθία
συμβάλλει και στην ολοκλήρωση του μέτρου.
Η παραπάνω σύντομη επισκόπηση των επιγραφικών μαρτυριών ανέδειξε
ορισμένα κρίσιμα σημεία για τον ρόλο και τη θέση των γυναικών γιατρών στον
αρχαίο κόσμο. Ειδικότερα, ο ρόλος της γιατρού δεν ήταν αρκετά διακριτός από αυτόν
της μαίας, γεγονός που καθιστά επισφαλή την οποιαδήποτε υπόθεση για τη φύση και
τις αρμοδιότητες της κάθε ιδιότητας. Ο πλουραλισμός στο λεξιλόγιο, καθώς οι
γυναίκες αποκαλούνται άλλοτε μαίες, άλλοτε ιατροί και άλλοτε ιατρίνες, προβάλλει
26

Ο Ησίοδος (Ἔργ. 698-699) καθορίζει ως τον κατάλληλο χρόνο για να παντρεύεται μία γυναίκα και
κατ’ επέκταση να τεκνοποιεί το πέμπτο έτος της εφηβείας. Ο Αριστοτέλης (Πολ. 1335a) ορίζει τα
δεκαοχτώ έτη για τη γυναίκα και τα τριαντεπτά έτη για τον άνδρα, καθώς θεωρεί ότι τότε το σώμα
βρίσκεται στη μεγαλύτερη ακμή του. Ο Πλούταρχος (Ἠθικά, 16.228Α) επισημαίνει ότι από ώριμους
γονείς μπορούν να γεννηθούν δυνατά παιδιά. Ο Ιπποκράτης (Παρθ. Ι) συμβουλεύει τις νεαρές γυναίκες
να παντρεύονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να διαφύγουν τον κίνδυνο από την
προσβολή της ιερής νόσου. Ο Ορειβάσιος (Ἰατρικαί Συναγωγαί, vol. IV, Inc 16, ιη) υποστηρίζει ότι η
παιδοποιία σε νεαρή ηλικία, δηλαδή κάτω από τα δεκαοχτώ έτη επιβαρύνει και τη γυναίκα, αλλά και
το ίδιο το βρέφος. O Σωρανός (Γυναικεῖα Α 11) οριοθετεί ως κατάλληλη ηλικία προς τεκνοποίηση το
χρονικό διάστημα μεταξύ δεκαπέντε έως σαράντα ετών.
27
Γενικότερα για τη διδασκαλία των γιατρών στη ρωμαϊκή περίοδο, βλ. SINGER-UNDERWOOD 1962,
51-55.
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τις ιδιαίτερες δεξιότητες της κάθε γυναίκας ξεχωριστά, διευκρινίζοντας τις
προϋποθέσεις άσκησης της τέχνης.
Οι γυναίκες με ιατρικές γνώσεις σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούσαν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άνδρες, όπως για παράδειγμα η Ευτυχιανή στο
Δίον και ενδεχομένως η Φανοστράτη στην Αθήνα, η Αντιοχίς στην Τλω και η
Ζωσίμη στην Πισιδία. Οι γυναίκες μπορούσαν να αποκτήσουν γνώσεις γενικής
ιατρικής είτε μέσω κάποιας οικογενειακής παράδοσης, όπως στις περιπτώσεις της
Αντιοχίδας και της Πανθείας, είτε μέσω του γάμου τους, όπως στην περίπτωση της
Αυγούστας, είτε μέσω της μαθητείας κοντά σε κάποιο φημισμένο γιατρό, όπως
πιθανολογείται για την Ευτυχιανή.
Σημαντικό ρόλο για την απόκτηση της ιατρικής γνώσης των γυναικών μάλλον
διαδραμάτιζε η κοινωνική τους θέση. Η υψηλή κοινωνική θέση, η οποία στη διάρκεια
της ρωμαϊκής περιόδου συνεπάγεται από τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, αποτελούσε
ένα ισχυρό εχέγγυο για την παροχή της απαιτούμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Τέλος,
οι γυναίκες ασκούσαν το επάγγελμά τους κυρίως ιδιωτικά, καθώς αποκλείονταν από
δημόσιες θέσεις, με εξαίρεση πιθανόν την περίπτωση της αρχιειατρήνας Αυγούστας.
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ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΟΥ …από το στόμα της παλιάς Remington…
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΪΣΤΟΡΙΑ
Ειρήνη Χατζοπούλου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
irenhatz@gmail.com
Abstract
The object of this paper is Giannis Panou’s novel, ...από το στόμα της παλιάς
Remington... Τhe aim is to trace the postmodern character and the intertextual
“dialogue” between this novel and the spirit and the rhetoric of the postmodernism
and to comment on specific metafictional, self-referential and metahistorical
principles of this Modern Greek novel.
The work unfolds its myth simultaneously with the agonizing effort of its writing
process and structure, presenting issues concerning the act and methodology of
writing. The text also experiments on issues of historiographic metafiction. It
undermines the traditional historical representation, since, as a narration, it is a
human, verbal construction that doesn’t reflect directly the objective reality. It
exposes the fictional and textual nature of all representation efforts of the reality and
the past, implying that reality is a composition of multiple perceptions, views and
interpretations and therefore ideologically subjective.
Λέξεις-Κλειδιά
Γιάννης Πάνου, μεταμυθοπλασία, μεταϊστορία, αυτοαναφορικότητα, κειμενική
αυτοσυνειδησία

1. Γενική εισαγωγή στις αρχές της μεταμυθοπλασίας
«Once we knew that fiction was about life and criticism was about fiction-and
everything was simple. Now we know that fiction is about other fiction,
fiction is criticism in fact, or metafiction».
(SHOLES 1979, 1)
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Η κριτική έχει ήδη αποφανθεί γενικά για τον μεταμοντέρνο χαρακτήρα του
μυθιστορήματος που εξετάζουμε.1 Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να
χαρτογραφηθούν πιο συστηματικά τα μεταμυθοπλαστικά και μεταϊστορικά μονοπάτια
στα οποία κινείται η Remington, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές και στρατηγικές
που αξιοποιεί.
Κατά τη Linda Hutcheon, ο όρος μεταμυθοπλασία αφορά στη μυθοπλασία για
τη μυθοπλασία, το μυθιστόρημα για το μυθιστόρημα – «fiction about fiction»
(HUTCHEON 1991, 1-3). Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, το οποίο χαρακτηρίζεται
από αυτοαναφορικότητα, και κειμενική αυτεπίγνωση. Περιέχει, δηλαδή, μέσα του ένα
σχόλιο για την ίδια την αφηγηματική και/ή την γλωσσολογική του ταυτότητα και
αυτοπροσδιορίζεται ως τέχνημα-καλλιτέχνημα, για ν’ αμφισβητήσει τη μιμητική
σχέση μυθοπλασίας και πραγματικότητας.
Η Patricia Waugh (1984, 2-3) αντίστοιχα, ορίζει τη μεταμυθοπλασία ως τη
λογοτεχνία που έχει αυτοσυνειδησία και συστηματικά δίνει προσοχή στο ίδιο το
καθεστώς της, στην ύπαρξή της ως ένα τέχνασμα με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση
λογοτεχνίας-πραγματικότητας, να προβάλει μια κριτική των ίδιων των μεθόδων
κατασκευής της. Το κείμενο γίνεται ο καθρέφτης του εαυτού του και αντανακλά την
ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας του.
Οι συγγραφείς αυτού του είδους εκθέτουν μια θεωρία της λογοτεχνίας μέσα από
την πράξη του «γράφειν» λογοτεχνία. Στηριγμένη στην προβολή της συμβατικότητάς
της και την απογύμνωση των επινοήσεών της, η μεταμυθοπλασία

συνιστά μια

θεωρία της αφήγησης μέσα από την ίδια την πρακτική της μυθιστορηματικής γραφής.
Γενικά, ο όρος μεταμυθοπλασία εισάγεται για πρώτη φορά από τον W. Gass,
αναφέρεται στις νεωτερικές τάσεις που επικράτησαν μετά το 1960 στον χώρο του
Αγγλο-αμερικάνικου μυθιστορήματος και θεωρείται ως μια από τις πολλαπλές και
ποικίλες εκφάνσεις του μεταμοντέρνου. Εκπρόσωποι του είδους θεωρούνται οι
Μπόρχες, Ναμπόκοφ, Μπέκετ, όπως και οι John Barth, Donald Barthelme, Raymond
Federman, John Fowles, Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut και άλλοι (ABRAMS 2005,
274), ενώ φαίνεται ότι παρόμοιες τεχνικές και μορφικοί πειραματισμοί της
μεταμυθοπλασίας απαντούν προδρομικά σε κάποια αρκετά προγενέστερα έργα, όπως
για παράδειγμα στον Δον Κιχώτη του Θερβάντες (1604), τον Tristram Shandy του
Laurence Sterne (1760) ή στον συγγραφέα William Thackeray, τα οποία και

1

Βλ. χαρακτηριστικά τα: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2006 και ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΣΚΑΣΣΗΣ κ.ά. 2006.
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θεωρούνται οι πρόγονοι του σύγχρονου μεταμυθοπλαστικού μυθιστορήματος
(ΤΖΙΟΒΑΣ, 1987, 288).
Σύμφωνα με την Waugh (1984, 5-6), η μυθοπλασία και οι συγγραφείς του 19ου
αι. (στον Ρεαλισμό) ασπάζονταν και πρόβαλλαν μια πίστη σε έναν κοινώς βιωμένο,
αντικειμενικά υπαρκτό κόσμο. Η μυθοπλασία εξαρτιόταν και οριζόταν από την
αναλογική της σχέση προς την πραγματικότητα και τη ζωή και οι βασικές της αρετές
ήταν η αληθοφάνεια, η πειστικότητα και η εγκυρότητα. Όταν όμως «η έννοια της
πραγματικότητας άρχισε να καθίσταται αμφίβολη, απροσδιόριστη και μεροληπτικά
προσλήψιμη», παρατηρεί ο Τζιόβας, «τότε […] το λογοτεχνικό κείμενο έπαψε να
θεωρείται η επαρκής ή μη αναπαραγωγή της εξωτερικής πραγματικότητας και να
υπόκειται σε κριτική αληθοφάνειας ή αυθεντικότητας» (ΤΖΙΟΒΑΣ, 1987, 286).
Οι μοντέρνοι λογοτέχνες του 20ού αι. προβάλλουν την απώλεια της πίστης σε
μια τέτοια αναλογική/μιμητική σχέση λογοτεχνίας και πραγματικότητας. Η
μεταμυθοπλαστική γραφή ανατρέπει και αμφισβητεί την υλιστική-θετικιστικήεμπειρική οπτική του κόσμου, πάνω στην οποία βασίστηκε το κίνημα του Ρεαλισμού,
και αποκαλύπτει την αυξανόμενη καχυποψία της για μια αντικειμενική προσέγγιση
και προσπέλαση της πραγματικότητας. Η μυθοπλασία πια δεν συστοιχεί με την
πραγματικότητα. Γι’ αυτό οι συγκεκριμένοι συγγραφείς συχνά απορρίπτουν αυτή την
τακτοποιημένη πραγματικότητα μέσα στον κόσμο του μυθιστορήματος, δηλαδή την
καλοφτιαγμένη και συνεκτική πλοκή, τη γραμμική χρονική ακολουθία, τη λογική ή
την αιτιολογική σύνδεση των γεγονότων κ.λπ.
Η γλώσσα της μεταμυθοπλασίας εκφράζει τη διάσπαση, το αίσθημα κρίσης,
αποξένωσης και καταπίεσης που βιώνει το υποκείμενο στη σύγχρονη κοινωνία
(WAUGH 1984, 5-6), μια εμπειρία που η γλώσσα του Ρεαλισμού αλλά και των
παραδοσιακών λογοτεχνικών ειδών αδυνατεί να εκφράσει, καθώς επιμένει να
διατηρεί και να εγκρίνει μια οπτική για τη σχέση λογοτεχνίας και πραγματικότητας,
ότι δηλαδή η τέχνη αναπαριστά έναν αντικειμενικό, πραγματικό κόσμο και τα
γεγονότα του.
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1.1. Από την αναπαράσταση στην αυτοαναφορικότητα/αυτοσυνειδησία
«Focus from fiction to the narration»,
L. Hutcheon.

Με την εγκατάλειψη της ιδέας της μίμησης, η μεταμυθοπλασία επιχειρεί ένα πέρασμα
από την έννοια της αναπαράστασης στην έννοια της αυτοαναφορικότητας. Η
αναπαράσταση σταδιακά εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από την προβολή των
ίδιων των μέσων, τα οποία πλέον γίνονται τα ίδια αισθητικά αντικείμενα.
Το μυθιστόρημα αρχίζει να αντανακλά μέσα στην ίδια του τη δομή, τη
διαδικασία της γέννησης και της ανάπτυξής του, καθώς και τη δραστηριότητα της
ανάγνωσής του. Όπως παρατηρεί η Hutcheon, «το κείμενο γίνεται το ίδιο ο
καθρέφτης του» (HUTCHEON 1991, 12-13). Οι κανόνες κατασκευής ενός
μυθοπλαστικού κειμένου γίνονται το ίδιο το θέμα του. Με την υπονόμευση των
παραδοσιακών λογοτεχνικών συμβάσεων του μυθιστορηματικού είδους, της συνοχής,
του ειρμού του μύθου (fiction), ή με διάφορες τεχνικές, όπως του mise en abyme, της
αλληγορίας και της μεταφοράς, η έμφαση μετατοπίζεται στη διαδικασία της
αφήγησης (HUTCHEON 1991, 28-29), η οποία γίνεται η ουσία του περιεχομένου του
μυθιστορήματος.
Σε αρκετές περιπτώσεις, το μυθιστόρημα παύει ξαφνικά να αφηγείται μια
ιστορία και μετατρέπεται σε εξιστόρηση των δυσκολιών και των εμποδίων που
συναντά η ίδια η αφήγηση. Σύμφωνα με τη γνωστή φράση του Γάλλου
μυθιστοριογράφου και θεωρητικού Jean Ricardou, αν η παραδοσιακή μυθοπλασία
αποτελεί την αφήγηση μιας περιπέτειας, το μοντέρνο μυθιστόρημα μπορεί να οριστεί
ως η περιπέτεια μιας αφήγησης (ΠΑΡΙΣΗΣ 2007, 1462).

1.2. Η αυτοαναφορικότητα της Remington. Οι τίτλοι: τα βασικά στάδια
παραγωγής του μυθιστορήματος
Πράγματι, το μυθιστόρημα αναλαμβάνει συνειδητά να διαλογιστεί και να ομιλήσει
για τον εαυτό του, εκθέτοντας την αυτοαναφορικότητά του. Χρησιμοποιώντας
διάφορες αυτοανακλαστικές στρατηγικές, ο συγγραφέας είναι σαν να καθοδηγεί και
να ξεναγεί τον αναγνώστη στο εργαστήρι ενός συγγραφέα, με σκοπό να του δείξει
τον τρόπο με τον οποίον οικοδομείται και κατασκευάζεται ο μυθοπλαστικός κόσμος
των μυθιστορημάτων.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /441/

Παρακολουθώντας, λοιπόν, προσεκτικά την οργάνωση και διάταξη των
κεφαλαίων του βιβλίου, ο συγγραφέας από τους τίτλους τους ακόμη μας προσφέρει
μια αδρή περιγραφή της περιπέτειας του βιβλίου του, μας αποκαλύπτει δηλαδή την
πορεία-διαδικασία που ακολουθεί, για να γράψει το μυθιστόρημά του: η αναζήτηση
της πρώτης ύλης για ένα μυθιστόρημα, η συγκέντρωση υλικού, η επεξεργασία και την
οργάνωση του υλικού αυτού, η μετουσίωσή του σε αφήγηση.
Οι πιο εύγλωττοι τίτλοι είναι εκείνοι των πρώτων τριών κεφαλαίων: «Το
συγγραφικό έργο», «Η αναζήτηση της αλήθειας», «Ο καμβάς». Στα αντίστοιχα
κεφάλαια ο ανιψιός-αφηγητής επιχειρεί να γίνει πρώτα ερευνητής και στη συνέχεια
συγγραφέας, θέτοντας προοδευτικά τα διάφορα ζητήματα μεθόδου και τεχνικής που
συναντά: Τι είναι μυθιστόρημα; Ποια είναι η πρώτη ύλη για ένα μυθιστόρημα; Τι
αφηγείται; Με ποιες τεχνικές και μέσα; Αναρωτιέται ο αφηγητής:
«Είναι δυνατό, μια ερωτική ιστορία δύο ανθρώπων, όσο παράφορη κι αν
εμφανίζεται […] ν’ αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά, τον καμβά, για ένα
μυθιστόρημα αξιώσεων; Το μυθιστόρημα συνθέτει ένα πίνακα της ζωής. Μα
όπως σ’ ένα ζωγραφικό πίνακα […] έτσι και στο μυθιστόρημα είμαστε
αναγκασμένοι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο υπόβαθρο […] που θα δεχτεί
πάνω του το κυρίως εποικοδόμημα του μύθου […]».
(ΠΑΝΟΥ 1988, 44-45)
Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του οφείλει να ακολουθήσει πιστά τα
γραπτά τεκμήρια που διαθέτει. Ποιες πηγές πρέπει να αξιοποιήσει; Πώς πρέπει να τις
επεξεργαστεί, για να ικανοποιήσει το «κύριο μέλημά του που είναι η αναζήτηση της
βαθύτερης ουσίας των πραγμάτων» (ΠΑΝΟΥ 1988, 45);
«Ο αφηγητής, σκέφτομαι, είναι ένας άνθρωπος χαμένος μέσα στο χρόνο.
Αμέτρητα κομμένα καλώδια ξεχύνουν στα πόδια του το καθένα και από μιαν
ασύνδετη πληροφορία για ό,τι κάποτε υπήρξε. Καθώς πλανιέται μέσα στα
γεγονότα, διαγράφει μια τροχιά κυκλική, πάντα την ίδια, συναντά τα ίδια τοπία
και πρόσωπα, μα απέχει τόσο πολύ από το κέντρο που έχει την ψευδαίσθηση
του ταξιδιού σε ευθεία».
(ΠΑΝΟΥ 1988, 55)
«Είμαι υποχρεωμένος από τα πράγματα πλέον, να ξεκινήσω μια μακρά κι
επίπονη έρευνα χωρίς να ξέρω πού θα με οδηγήσει τελικά. Είναι φορές που η
αφήγηση κυλάει μόνη της, η ιστορία χτίζεται αρμονικά, τα πρόσωπα, οι
χαρακτήρες, τα γεγονότα ολοκληρώνονται μέσα στο γενικό πλαίσιο της εποχής
τους, χωρίς ασάφειες και κενά. Είναι πάλι φορές που ένα σωρό εμπόδια
εμφανίζονται και που με πρώτη ματιά φαίνονται αξεπέραστα».
(ΠΑΝΟΥ 1988, 143)
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Τα αυτοαναφορικά/μεταμυθοπλαστικά μυθιστορήματα, αποκαλύπτοντας στον
αναγνώστη παράλληλα με τον μύθο τους και τον τρόπο κατασκευής αυτού του
μύθου, έχουν σκοπό να επι-κοινωνήσουν τη διαδικασία του «ποιεῖν», να τη
μεταμορφώσουν σε μια απόλαυση που μπορεί να τη μοιραστεί και ο αναγνώστης
μέσω της διαδικασίας της ανάγνωσης.
Για τον αναγνώστη ενός ναρκισσιστικού-αυτοαναφορικού μυθιστορήματος η
διαδικασία της ανάγνωσης παύει πλέον να είναι μια απλή, εύκολη κι ελεγχόμενη
εμπειρία. Ο νέος του ρόλος είναι πιο ενεργός, πρέπει να μεταφέρει τις δικές του
εμπειρίες και προσδοκίες στο έργο, πρέπει να ελέγχει, να οργανώνει, να ερμηνεύει.
Ενώ ο συγγραφέας πραγματώνει τον φανταστικό του κόσμο μέσα από τις λέξεις, τους
λόγους των άλλων και μέσω της γλώσσας, ο αναγνώστης οφείλει να στρέψει την
προσοχή του στο κείμενο ως γραπτό έργο και από αυτά τα ίδια υλικά να
κατασκευάσει, σε μια αντίστροφη, ανάποδη πορεία, ένα λογοτεχνικό σύμπαν, το
οποίο είναι τόσο δική του δημιουργία, όσο και του συγγραφέα.
Αυτή ακριβώς την αντίστροφη-ανάποδη αναγνωστική διαδικασία που οφείλει να
ενεργοποιήσει ο αναγνώστης εκθέτει ξεκάθαρα ο συγγραφέας στο τελευταίο
κεφάλαιο του βιβλίου μας, με τίτλο «Απόκρυφον»:
«Αν γελάσεις μ’ αυτή τη σκέψη και αδιαφορώντας για τις συνέπειες σηκώσεις
πιο πολύ το ύφασμα τότε θα δεις την πίσω όψη του παραμυθιού, χαμένη τη
μαγεία των χρωμάτων, την τεχνική ξεμπροστιασμένη, όλο κόμπους και
στηρίγματα και μεγάλες βελονιές».
(ΠΑΝΟΥ 1988, 34)
Η Remington έχει δύο όψεις. Διαβάζεται και από την αρχή προς το τέλος αλλά
και αντίστροφα, από το τέλος προς την αρχή. Σαν τα παλιά ανδρικά πανωφόρια που
φοριούνται από την καλή και από την ανάποδη, έτσι και η Remington διαβάζεται και
από την καλή και από την ανάποδη. Από την καλή διαβάζοντάς την, παρακολουθεί
κανείς τη γραφή μιας περιπέτειας. Τη ζωή, τα ταξίδια και τον έρωτα του Δημητρίου
για
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κοινωνικοπολιτική περιπέτεια μιας οικογένειας, ενός τόπου αλλά και μιας ολόκληρης
χώρας.
Από την ανάποδη, όμως, το μυθιστόρημά μας παρουσιάζει την περιπέτεια μιας
γραφής, την περιπέτεια κατασκευής του, την αγωνία της γραφής του και το
ξεμπρόστιασμα της τεχνικής του. Ο ανιψιός-ερευνητής-αφηγητής προσπαθεί μέσα
από μνήμες, βιώματα, ημερολόγια, εφημερίδες και άλλα ντοκουμέντα να
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ανασυστήσει και να αναπαραστήσει σε λόγο αφηγηματικό την ζωή του θείου
Δημητρίου και της εποχής.
Ο ίδιος ο αφηγητής, κλείνοντάς μας πονηρά το μάτι, μας προτρέπει σε μια
τέτοια διπλή ανάγνωση, χωρίς βέβαια να την επιβάλλει τυραννικά. Αρχικά μας
αφήνει να απολαύσουμε τον μύθο, διαβάζοντάς τον ορθόδοξα, στο τελευταίο όμως
κεφάλαιο χαμογελά υπονομευτικά στην αφηγηματική μαγεία και μας στέλνει και πάλι
πίσω στην αρχή, για να ξαναδιαβάσουμε το έργο πιο υποψιασμένα αυτήν τη φορά και
από την ανάποδη.
Σκοπός αυτού του μυθιστορήματος δεν είναι απλά να κάνει τον αναγνώστη να
απολαύσει τη δράση, αλλά να συνειδητοποιήσει την ίδια τη διαδικασία της γραφής
της, μένοντας διαρκώς σε πνευματική εγρήγορση. Ο αναγνώστης πρέπει να
αναγνωρίσει και να συνειδητοποιήσει ότι η μυθοπλασία δεν είναι η ίδια η ζωή, αλλά
είναι «σαν τη ζωή», να αντιληφθεί την πλαστότητα αυτών των κόσμων, αλλά και να
συμμετέχει στη συν-δημιουργία και τη νοηματοδότησή τους μέσω της γλώσσας
(HUTCHEON 1991, 30).

2. Μεταϊστορικές αρχές
Σύμφωνα με την ρητορική του μεταμοντερνισμού, τόσο η ιστορία (στη μορφή της
ιστοριογραφίας) όσο και η μυθοπλασία (το ιστορικό μυθιστόρημα) είναι είδη που
αμοιβαίως επηρεάζουν το ένα το άλλο, εφόσον πραγματώνονται μέσω της αφήγησης,
και ως εκ τούτου αποτελούν γλωσσικές κατασκευές και όχι άμεσες και διαυγείς
αναφορές/απεικονίσεις της πραγματικότητας που αναπαριστούν (HUTCHEON 1988,
105). Είναι έννοιες ιστορικές, άρα και οι ορισμοί και συσχετισμοί τους είναι
προσδιορισμένοι ιστορικά και ποικίλουν από εποχή σε εποχή.
Οι αρχές του μεταμοντερνισμού επηρέασαν βέβαια και την επιστήμη της
ιστορίας και οδήγησαν τους επιστήμονες σε ανανεωμένες και συχνά ανατρεπτικές
μορφές αντιμετώπισης του λόγου (discourse) της ιστοριογραφίας, με χαρακτηριστική
την άποψη του Άγγλου ιστορικού Collingwood ότι η επιστημονική ιστορική αφήγηση
σε ένα μεγάλο μέρος της αποτελεί στην ουσία μυθοπλασία, εφόσον διαμεσολαβείται
από την φαντασία του ιστοριογράφου που κατασκευάζει το ιστοριογραφικό του
κείμενο μέσω της αφήγησης και της γλώσσας (ΚΟΣΜΑΣ 2002, 70). Ο Paul Veyne
μάλιστα ονομάζει την ιστορία «αληθινή νουβέλα, πραγματικό μυθιστόρημα»
(HUTCHEON 1988, 111).

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /444/

Καρπός αυτών των ιδεολογικών ζυμώσεων υπήρξε η σχολή της Μεταϊστορίας,
μια θεωρητική κίνηση-σχολή που συστηματοποιήθηκε περίπου τη δεκαετία του 1970
από τον Hayden White και αξιοποιεί στο πεδίο της ιστορίας τις διάφορες
μεταμοντέρνες παρατηρήσεις σχετικά με την νέα αντίληψη για την κατανόηση και
την αναπαράσταση του ιστορικού παρελθόντος.
Η κυρίαρχη θέση της σχολής της Μεταϊστορίας υπήρξε η άρση της κατηγορικής
αντίθεσης ανάμεσα στον λόγο της ιστοριογραφίας και της μυθοπλασίας και η
αιρετική κάπως πεποίθηση ότι οποιαδήποτε αφήγηση, ακόμη και η επιστημονική
ιστορική αφήγηση, σε μεγάλο βαθμό αποτελεί μυθοπλασία, εφόσον διαμεσολαβείται
από την φαντασία του ιστοριογράφου που κατασκευάζει το ιστοριογραφικό του
κείμενο μέσω της αφήγησης και της γλώσσας (ΚΟΣΜΑΣ 2002, 70-72). Η
ιστοριογραφία και το κυρίαρχο όχημά της, η ιστορική αφήγηση, σύμφωνα με την
παραπάνω θέση αποτελεί στη βάση της μυθοπλασία, αφού ο ιστορικός προσπαθεί να
οργανώσει σε ένα αφηγηματικό κείμενο, μια αφηγηματική δομή ένα ασύνδετο
σύνολο γεγονότων, να τους δώσει δηλαδή μια πλοκή, να τα συνθέσει σε μια ιστορία.
Το ίδιο επιχειρεί να κάνει και ο συγγραφέας ενός ιστορικού μυθιστορήματος, να
αναπαραστήσει μια ιστορική πραγματικότητα μέσω της αφήγησης και φυσικά της
γλώσσας. Κατά συνέπεια, η βασική οργανωτική αρχή σε αυτή την προσπάθεια είναι η
φαντασία του ιστορικού/μυθιστοριογράφου, η οποία μεσολαβεί ως «προϋπάρχον
δίκτυο φανταστικών κατασκευών» (ΚΟΣΜΑΣ 2002, 70-72), για να συνδέσει τις
διάφορες πηγές, από τις οποίες αντλεί υλικό, προκειμένου να κατασκευάσει μια δομή
με συνοχή, αλληλουχία και αιτιώδεις σχέσεις.
Το νέο είδος ιστορικών μυθιστορημάτων, η ιστοριογραφική μεταμυθοπλασία ή
το μεταϊστορικό μυθιστόρημα, ανοίγει έναν διάλογο με θεωρητικά ζητήματα που
έθεσε και μελέτησε η σχολή της Μεταϊστορίας και συχνά πειραματίζονται με την
θεμελιώδη μεταμοντερνιστική αρχή της, ότι η καθημερινή πραγματικότητα αποτελεί
μια κατασκευή ανάλογη με την μυθοπλασία κι ως εκ τούτου απαιτεί έναν εκ νέου
ορισμό και προσδιορισμό των ορίων των λόγων (discourses) της ιστοριογραφίας και
της μυθοπλασίας. Στα έργα αυτά συχνά θεματοποιούνται θεωρητικά ζητήματα που
απασχολούν εξίσου και τους μελετητές της ιστορικής γραφής (επιστημονικής
ιστοριογραφίας), όπως η κοινή χρήση των συμβάσεων της αφήγησης, οι αναφορές
στην πραγματικότητα, η υποκειμενικότητα, η ταυτότητά τους ως κειμενικές και
διακειμενικές κατασκευές, η συλλογή-επιλογή υλικού, η οργάνωσή του, η διήγησηαφήγηση κ.ά., ζητήματα που φέρνουν κοντά την ιστορία με τη μυθοπλασία.
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Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από έναν ανατρεπτικό και αναθεωρημένο τρόπο
κατανόησης και παράστασης του παρελθόντος και της ιστορικής πραγματικότητας, ο
οποίος έρχεται σε αντίθεση με τη θετικιστική ιστορική παρουσίαση που επικρατούσε
στο παραδοσιακό ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο προσπαθούσε να αναπαραστήσει
ρεαλιστικά και να περιγράψει θετικιστικά κι αντικειμενικά μια εξωκειμενική ιστορική
πραγματικότητα, ακριβώς επειδή τη θεωρούσε μια αυτόνομη, ανεξάρτητη, κοινώς
αποδεκτή κι αντικειμενική ενότητα.
Αντίθετα, το μεταμοντέρνο ιστορικό μυθιστόρημα, συνεπές στον κοινό τόπο του
μοντερνισμού του 20ού αι. ότι η πραγματικότητα δεν αποτελεί μια αντικειμενική
ενότητα

αλλά

ένα

πλέγμα

από

επιμέρους

τρόπους

υποκειμενικής

και

ιδεολογικοποιημένης αντίληψής της, μεταφέρει την πεποίθηση αυτή στα κείμενα τα
ίδια και τη θεματοποιεί· διαψεύδει και διαλύει την μυθοπλαστική ψευδαίσθηση ότι τα
μυθοπλαστικά σύμπαντα-ετερόκοσμοι που κατασκευάζει η λογοτεχνία βρίσκονται σε
απόλυτη μιμητική σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα (μεταϊστορία) και,
αποκαλύπτοντας στον αναγνώστη τις τεχνικές που η λογοτεχνία χρησιμοποιεί για να
κατασκευάσει αυτά τα σύμπαντα (αυτοαναφορικότητα/μεταμυθοπλασία), τον
αναγκάζει να συμμετάσχει και ο ίδιος ενεργητικά στην κατασκευή του κόσμου του
κειμένου και κατ’ επέκταση της ιστορικής εικόνας, εποχής που ένα μεταϊστορικό
μυθιστόρημα προβάλλει. Έτσι και στο έργο του Γ. Πάνου αρκετά από τα παραπάνω
ζητήματα θεματοποιούνται και προβάλλονται εμφατικά μέσα στην πλοκή, ενώ
κάποια άλλα υποβάλλονται-υπονοούνται πιο έμμεσα.

2.1. Είναι η Remington ιστορικό μυθιστόρημα;
Όπως έχει επισημάνει και η κριτική, η Remington δεν αποτελεί ένα αμιγές ιστορικό
μυθιστόρημα, αφού οι ιστορικές αναφορές δεν είναι το κεντρικό θέμα του, ωστόσο
αυτές λειτουργούν «ως εγκοπές-υποδοχές ιστορικότητας ή ως τοποχρονικές
συντεταγμένες»,2 για να δομηθεί πάνω τους ο πολυθεματικός κορμός του έργου.
Ούτε βέβαια και αδιάφορη απέναντι στην ιστορία στέκεται η Remington, αφού η
αφήγηση θεμελιώνεται πάνω στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας (1910-1960) και
γειώνεται πάνω σε ιστορικούς αρμούς που διατρέχουν όλο το κείμενο, παρόλη την
αποσπασματική, επιλεκτική και μη γραμμική παρουσία τους μέσα σε αυτό.

2

ΔΑΛΛΑΣ Γιάννης, «Επαναξίωση ενός έργου», στον τόμο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΣΚΑΣΣΗΣ κ.ά. 2006.
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Ενώ η πρώτη ανάγνωση φέρνει μπροστά μας ένα ιδιωτικό, ερωτικό θέμα –την
σχέση του κεντρικού ήρωα, Δημητρίου με την Ελένη– μια πιο προσεκτική ματιά
αποκαλύπτει ότι το ερωτικό θέμα λειτουργεί κάπως σαν πρόσχημα, για να
ξετυλιχθούν

παράλληλα

τα

πολλαπλά

επάλληλα

στρώματα

της

ποικίλης

θεματολογίας του. Γύρω από το κεντρικό πρόσωπο του Δημητρίου συσπειρώνονται
και άλλες θεματικές, αφού η ατομική του ζωή και πορεία καθρεφτίζει και
καθρεφτίζεται τις/στις συλλογικές εμπειρίες. Η ατομική μοίρα συνδέεται με την
συλλογική, με το εθνικό πεπρωμένο. Ψαύει και ψηλαφεί την μικροϊστορία, την
ατομική ιστορία του Δημητρίου, τα μικρά δηλαδή ατομικά και ιδιωτικά συμβάντα
μέσα από διάφορες προσωπικές αλλά και δημόσιες πηγές και τεκμήρια, για να
παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τελικά και τα συλλογικά γεγονότα, την μακροϊστορία,
τις χαίνουσες πληγές της νεότερης ελληνικής ιστορίας μας.
«Είναι δυνατό μια ερωτική ιστορία δύο ανθρώπων […] ν’ αποτελέσει τη
ραχοκοκαλιά, τον καμβά για ένα μυθιστόρημα αξιώσεων; […] στο
μυθιστόρημα είμαστε αναγκασμένοι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο
υπόβαθρο, τις σταθερές εκείνες υποδομές που θα δεχτούν πάνω τους το
κυρίως εποικοδόμημα του μύθου, όσο και κάθε ευχάριστο πέταγμα της
φαντασίας».
(ΠΑΝΟΥ 1988, 45)

2.2. H μεταϊστορική αμφιβολία της Remington
«Καμιά αφήγηση δεν αναπαριστά αντικειμενικά και άμεσα τον κόσμο ή την
πραγματικότητα, παρά μόνο τους λόγους (discourses) για αυτόν τον κόσμο.
Το παρελθόν είναι μόνο κειμενικά προσβάσιμο».
(HUTCHEON 1988, 114)

Αρχικά το έργο φαίνεται να αποδέχεται την αρχή του παραδοσιακού Ρεαλισμού, την
ανάγκη δηλαδή πιστότητας κι αληθοφάνειας των εξιστορουμένων και της
αναπαράστασης που επιχειρεί, καθώς μάλιστα ο αφηγητής αναλαμβάνει να στήσει
πρωτίστως «το κατάλληλο υπόβαθρο, […] εκείνες τις υποδομές που θα δεχτούν πάνω
τους το κυρίως εποικοδόμημα του μύθου, όσο και κάθε ευχάριστο πέταγμα της
φαντασίας» (ΠΑΝΟΥ 1988, 45) και αυτό ακριβώς το εποικοδόμημα αποτελεί η
ελληνική ιστορική πραγματικότητα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. μέχρι και το
1950 περίπου. Στην προσπάθειά του λοιπόν να στήσει τους αρμούς και τις θεματικές
της αφήγησής του πάνω στην πραγματικότητα αξιοποιεί χειρόγραφα, αρχεία, πηγές,
τεκμήρια από την προσωπική συλλογή του θείου Δημητρίου και με αυτόν τον τρόπο
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μας διαβεβαιώνει για την αληθινή, αυθεντική και τεκμηριωμένη ιστορία που θα
αφηγηθεί:
«Οφείλουμε ακόμη να προσθέσουμε ότι θα ακολουθήσουμε πιστά τα
γραπτά τεκμήρια που βρίσκονται στην κατοχή μας, και […] θα
απαλλάξουμε την αφήγησή μας από επουσιώδη περιστατικά, με κύριο
μέλημά μας την αναζήτηση της βαθύτερης ουσίας των πραγμάτων».
(ΠΑΝΟΥ 1988, 45)
Επιπρόσθετα, η μακροσκελής ιστορική αναδρομή στην αρχή του βιβλίου,
καθαρή ιστορική αφήγηση, που αφορά στις ιστορικές περιπέτειες της Κυνουρίας,
δημιουργεί την εντύπωση ότι ο αφηγητής θα επιχειρήσει μια εμπεριστατωμένη
παρουσίαση της ιστορίας του τόπου, που θα αποτελέσει το βασικό φόντο πάνω στο
οποίο θα ξετυλιχθούν τα διάφορα προσωπικά, οικογενειακά αλλά και συλλογικά
δράματα. Αυτό το εισαγωγικό μέρος «αυθεντικοποιεί», κατά την έκφραση της Λ.
Τσιριμώκου,3 «και νομιμοποιεί την αλήθεια της κατοπινής αφήγησης».
Ωστόσο, τελικά καταλήγει να αντιμετωπίζει αυτή τη σύμβαση με μια δόση
μεταϊστορικής ειρωνείας. Πρόκειται για ειρωνεία απέναντι στη θετικιστική αφέλεια
και εμμονή του ιστορικού επιστημονισμού, αφού παράλληλα υποβάλλει την ιδέα ότι
η χρήση όλων αυτών των τεχνικών, για την εξασφάλιση της πολυπόθητης
αντικειμενικότητας και αληθοφάνειας, δεν σημαίνει ότι οδηγεί απαραίτητα στην
αντικειμενική, έγκυρη, συνεκτική και ολοποιητική εικόνα και παρουσίαση των
γεγονότων παρά μόνο σε μια υποκειμενική απόπειρα επιβολής τάξης σε ένα ασύνδετο
και χαώδες σύνολο γεγονότων.

2.3. Mise en abyme
Ο προαναφερθείς μεταϊστορικός υπαινιγμός σχηματοποιείται εύγλωττα στο έργο μας
με ένα τέχνασμα προσφιλές στα μεταμυθοπλαστικά κείμενα, την τεχνική του mise en
abyme (HUTCHEON 1991, 55). Στη λογοτεχνία η τεχνική αυτή εμφανίζεται όταν
υπάρχει ένας αναδιπλασιασμός εικόνων ή εννοιών, οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο το
κείμενο. Είναι ένα παιχνίδι σημαινόντων μέσα σε ένα κείμενο, ένα παιχνίδι, όπου
υπο-κείμενα –μικρότερα κείμενα– καθρεφτίζουν το ένα το άλλο, μια εικόνα
αντανάκλασης, καθρεφτίσματος της διαδικασίας κατασκευής του μυθοπλαστικού
κόσμου ή της διαδικασίας της αφήγησης, ή και της διαδικασίας ανάγνωσης, μια
3

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ Λίζυ, «Ιστορίες παράλληλες: τα δράματα της οικογένειας και οι περιπέτειες του τόπου»,
στον τόμο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΣΚΑΣΣΗΣ κ.ά. 2006.
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τεχνική με την οποία είναι κατασκευασμένα τα κινέζικα κουτιά ή οι ρώσικες κούκλες,
όπου η ίδια ακριβώς πανομοιότυπη μορφή επαναλαμβάνεται κι αναπαράγεται σε
μικρότερο μέγεθος όσο προχωρούμε από το εξωτερικό προς το εσωτερικό τους. Έτσι
και στο έργο παρατηρούμε μια εις το άπειρον επανάληψη και έναν χωρίς τέλος
αναδιπλασιασμό της ίδιας της διαδικασίας της γραφής/συγγραφής.
Σε πρώτο πλάνο ο αφηγητής ως ερευνητής και αναγνώστης άλλων κειμένων –
αρχείων, ημερολογίων, επιστολών, δημοσιευμάτων– προσπαθεί να προσεγγίσει μια
πραγματικότητα και μια εποχή, και στη συνέχεια ως συγγραφέας να τα ανασυνθέσει
σε μια αφήγηση, να συνθέσει δηλαδή ένα κλασικό μυθιστόρημα, που να αποδίδει μια
συμπαγή εικόνα της πραγματικότητας και της εποχής αυτής (της ζωής του θείου
Δημητρίου και το ιστορικό αποτύπωμα της εποχής του). Τονίζει μάλιστα διαρκώς ότι
στόχος του είναι «η αναζήτηση της βαθύτερης ουσίας των πραγμάτων». Όλη του η
αφηγηματική προσπάθεια αρθρώνεται γύρω από αυτόν τον σκοπό. Φυσικά
προσλαμβάνει αυτήν την πραγματικότητα μέσα από άλλα κείμενα, διηγήσεις και
πηγές, ημερολόγια, άρθρα από τον Τύπο, επιστολές, μέσα δηλαδή από τους λόγους
(discourses) των άλλων, μια διαδικασία που στη συνέχεια θα ακολουθήσει και ο
αναγνώστης αυτού του έργου, επιχειρώντας μια νέα πρόσληψη μέσα από τον λόγο
(discourse) – την αφήγηση του συγγραφέα και του εκάστοτε συγγραφέα.
Σε δεύτερο επίπεδο, πριν από τον ανιψιό, την ίδια ακριβώς διαδικασία
ακολούθησε και ο ίδιος ο θείος Δημήτριος, πρότυπο του αφηγητή-ανιψιού, εφόσον
και αυτός με τη σειρά του αποπειράθηκε να γράψει ημερολόγια, ποίηση, διήγημα. Κι
οι δυο τους πρώτα ως ιστορικοί-ερευνητές και κατόπιν ως συγγραφείς μελετούν,
αξιοποιούν και συνδέουν τις πηγές που έχουν στα χέρια τους, ώστε να οργανώσουν
μια νέα αφηγηματική δομή, με συνοχή, αλληλουχία, που να οδηγεί σε ένα νόημα.
Αναζητούν δηλαδή την αλήθεια μέσα από τους διαφορετικούς λόγους (discourses)
των άλλων.
Σε ένα τρίτο, πιο αφανές επίπεδο η περιπέτεια της συγγραφής που πέρασε ο
θείος Δημήτριος και ο ανιψιός-αφηγητής καθρεφτίζει αναπόφευκτα κι αντανακλά την
προσωπική περιπέτεια του συγγραφέα του βιβλίου μας, του Γιάννη Πάνου, που ως
συγγραφέας γράφει το μυθιστόρημά μας, την Remington.
Και αν συνεχίσουμε να εισερχόμαστε στην άβυσσο αυτή των αναδιπλασιασμών
του ίδιου θέματος δεν θα ήταν δύσκολο να δούμε ότι, πίσω από όλη αυτή την επ’
άπειρον αναπαραγωγή, καθρεφτίζεται η από καταβολής κόσμου περιπέτεια της
Ιστορίας των Ιδεών, του λόγου και της γραφής, σε όλη την ιστορία της

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /449/

ιστοριογραφίας, της λογοτεχνίας, αλλά και άλλων γνωστικών πεδίων της ανθρώπινης
γνώσης και σκέψης γενικότερα.
Ο καθένας τους διερωτάται και συνειδητοποιεί προοδευτικά, και μαζί τους και ο
αναγνώστης, ότι κάθε συγγραφέας λειτουργεί πρώτα ως αναγνώστης και ερευνητής
άλλων κειμένων/λόγων κι έπειτα ως συγγραφέας. Υπονομεύεται έτσι η ψευδαίσθηση
της ελεύθερης δημιουργικής φαντασίας του συγγραφέα, που δήθεν συνιστά τον
απόλυτο κάτοχο και δημιουργό του ενός και μοναδικού νοήματος του εκάστοτε
κειμένου. Υποβάλλεται ακόμη η ιδέα ότι «ο συγγραφέας ενός κειμένου δεν είναι ποτέ
ένας αλλά πολλοί καθώς και ότι όλη η Μυθοπλασία στην μακρά ιστορία της δεν είναι
παρά μια συνδυαστική επινόηση και κατασκευή των τρόπων αντίληψης των
πραγμάτων και του κόσμου».4 Αυτό το παλίμψηστο παιχνίδι της γραφής, όπου η
ανάγνωση γίνεται γραφή και η γραφή ανάγνωση παίζεται και θα παίζεται σε όλη την
ιστορία της ανθρώπινης πνευματικής παραγωγής.

2.4. Το κατακερματισμένο αφήγημα: η υποκειμενικότητα των ιστορικών και
μυθοπλαστικών αναπαραστάσεων
Η προσδοκία και των τριών επίδοξων συγγραφέων μας, όπως είδαμε παραπάνω, είναι
να παρουσιάσουν μια συνεκτική δομή κι ένα συμπαγές ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο
οποίο θα κινούνται τα πρόσωπα και ο μύθος τους. Ωστόσο, η απόπειρά τους αυτή
καταλήγει μάλλον σε αδιέξοδο, εφόσον το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα που
προσλαμβάνει ο αναγνώστης είναι ένα έργο κατακερματισμένο. Η αφηγηματική
δομή που προκύπτει αποτελεί μια επιλεκτική και συμπυκνωμένη παρουσίαση
γεγονότων μέσα από σκόρπια συμβάντα, σπαράγματα μνήμης και ανακλήσεων του
βασικού ήρωα Δημητρίου ή του ίδιου του αφηγητή-ανιψιού ή μέσα από διηγήσεις
άλλων. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια αφηγηματική δομή που χαρακτηρίζεται
από αποσπασματικότητα, χρονική αποδιάρθρωση, κατακερματισμένη πλοκή, με
χαρακτήρες ανολοκλήρωτους, ατελείς και θραυσματικούς.
Τα γεγονότα δεν αρθρώνονται στον άξονα της ευθύγραμμης χρονικής
αλληλουχίας, αλλά η αφήγηση διαρκώς μετατοπίζεται και πισωγυρίζει σε ένα παιχνίδι
συνεχών παλινδρομήσεων και μνημονικών αναδρομών ή προλήψεων. Αποτυγχάνει
με λίγα λόγια η προσπάθειά τους να αποτυπώσουν μια συνεκτική εικόνα της
πραγματικότητας, ένα μοναδικό και ασφαλές Νόημα για αυτήν, μια μονοσήμαντη κι
4

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτρης, «“Ο ατέρμων κοχλίας” και η ποιητική του μυθιστορήματος», στον τόμο
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΣΚΑΣΣΗΣ κ.ά. 2006.
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αντικειμενική ερμηνεία της, μια αιτιακή ή λογική σύνδεσή της με τα γεγονότα ή την
μοίρα των ανθρώπων.
Μέσα από αυτή την επιλεκτική, ελλειπτική και αποσπασματική παρουσίαση της
ιστορικής συγκυρίας-πλαισίου υπολανθάνει η μεταϊστορική δυσπιστία-αβεβαιότητα
ότι το παρελθόν, η ιστορική πραγματικότητα δεν είναι μια a priori αντικειμενική
ενότητα, και ολότητα αλλά ένα πλέγμα, μια σύνθεση από προσωπικούς και
υποκειμενικούς τρόπους αντίληψης κι ερμηνείας της. Αμφισβητείται η δυνατότητα
ακριβούς απεικόνισης μιας ενιαίας-μονοσήμαντης πραγματικότητας, όπως και η
πιθανότητα να οδηγηθούμε μέσα από αυτήν την απεικόνιση σε μια και μοναδική
Αλήθεια για την ουσία και το νόημα των πραγμάτων.
Το κείμενο, αμφισβητώντας την πίστη όλων των μεγάλων αφηγήσεων που
αναπτύχθηκαν μεταπολεμικά και φιλοδοξούσαν να συνθέσουν μια ολιστική εικόνα
για την ιστορία προς δημόσια κατανάλωση, δεν επιχειρεί να αποδώσει πιστά μια
κοινώς αποδεκτή εικόνα της ενιαίας και αντικειμενικής πραγματικότητας, αφού ένα
τέτοιο εγχείρημα είναι αλυσιτελές, αλλά αποδεικνύει ότι το μόνο που μπορεί να
επιτύχει μια αφήγηση (ιστορική ή μυθοπλαστική) είναι μια οργανωτική προσπάθεια
υποκειμενικής μορφοποίησης και επιβολής τάξης σε αυτό το ασύνδετο και χαώδες
σύνολο γεγονότων που είναι η ιστορία (ΚΟΣΜΑΣ 2002, 70).
Η θεωρία της μεταϊστορίας αμφισβητεί την εξουσία-δεσποτεία του εκάστοτε
υποκειμένου-αυθεντίας (συγγραφέα ή ιστορικού) που αφηγηματοποιεί γεγονότα,
δηλαδή κατασκευάζει μια πραγματικότητα και την παρουσιάζει ως τη μοναδική
αληθινή κι αντικειμενική (ΛΥΟΤΑΡ 1993, 84). Παρόμοια, η άρνηση/αμηχανία του
αφηγητή της Remington να συνδέσει σε μια λογική αφηγηματική σχέση αιτίουαιτιατού τα γεγονότα που πραγματεύεται με τη ζωή των μυθιστορηματικών
προσώπων, να τα συναρμόσει σε μια συμπαγή κι εξελικτική ιστορική αφήγηση με
αρχή, μέση και τέλος, έτσι ώστε να αναπαριστά με πληρότητα και ρεαλισμό μια
εποχή, υποβάλλει ακριβώς την παραπάνω μεταϊστορική αμφιβολία. Τελικά, δεν
υπάρχει

μια

αυθεντία,

μια

οργανωτική

αρχή

(ιστορικός

επιστήμων

ή

μυθιστοριογράφος) που μπορεί να κατασκευάσει, να παράγει τη μία και μοναδική
αυθεντική ιστορία ή πραγματικότητα παρά μόνο μια υποκειμενική και κατά συνέπεια
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ιδεολογικοποιημένη5 προσπάθεια οργάνωσης πάνω σε ένα ασύνδετο, χαώδες σύνολο
γεγονότων.
Ακριβώς αυτή η αποσπασματικότητα του έργου μας, που αναπόφευκτα
χαρακτηρίζει

κάθε

προσπάθεια

αφήγησης

μιας

εποχής,

καθρεφτίζει

την

αποσπασματικότητα της ικανότητας αναπαράστασης και γνώσης που μπορούμε να
έχουμε γι’ αυτήν την εποχή και για κάθε πραγματικότητα κι εποχή. Η απόπειρα
ολιστικής προσέγγισης του παρελθόντος ή της ιστορίας, μιας οριστικής ιστορίας για
το παρελθόν, μέσω της αφήγησης παραμένει ανέφικτη.

2.5. Η πολυφωνικότητα - διαλογικότητα της Remington
Η

μεταϊστορική

αμφιβολία

ότι

καμιά

αφήγηση

δεν

μπορεί

να

αναπαραστήσει/απεικονίσει αντικειμενικά και άμεσα την πραγματικότητα, παρά μόνο
τους λόγους (discourses) για αυτήν την πραγματικότητα (HUTCHEON 1988, 114)
εξυπηρετείται στο έργο μας και από την αυτούσια παράθεση κάποιων αρχείων και
τεκμηρίων χωρίς την μετατροπή τους σε αφηγηματοποιημένο λόγο από την πλευρά
του αφηγητή. Σε αρκετά σημεία του βιβλίου ο αφηγητής αφήνει τα τεκμήριά του –
ημερολόγια, τύπος, λογοτεχνικά και ιστορικά διακείμενα– να μιλήσουν από μόνα
τους, αφήνει τις φωνές των υποκειμένων που τα εκφέρουν να ακουστούν, χωρίς να τις
φιμώνει, να τις εξουσιάζει και να τις ενσωματώνει στη δική του φωνή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 13ο κεφάλαιο, «Η δολοφονία», όπου
πληροφορούμαστε με λεπτομέρειες την εν ψυχρώ δολοφονία του αδελφού του
Δημητρίου, αρχιφύλακα Θεόδωρου, στα 1932. Στα αρχεία που παραθέτει αυτούσια ο
αφηγητής διαβάζουμε απ’ την μια πλευρά τον επίσημο λόγο του κυβερνητικού τύπου
των λαϊκών, που καταδικάζει δημόσια την ανήθικη αυτή πράξη και αποδίδει τιμές
ήρωα στον δολοφονηθέντα, «ο οποίος έπεσε θύμα του καθήκοντος […] αμυνόμενος
της Κοινωνίας εναντίον των κακοποιών και φθοροποιών στοιχείων της […]» (ΠΑΝΟΥ
1988, 191).
Ακούμε απ’ την άλλη τον πολιτικό λόγο των βενιζελικών εφημερίδων, οι οποίες
καταγγέλλουν την ανοχή των κυβερνητικών υπευθύνων για «την έκλυση των πάντων,
το ξεχαρβάλωμα του κράτους, την ασυδοσία του υποκόσμου» και επιτρέπουν «να
κυκλοφορούν ατιμωρητί […] ολόκληραι στρατιαί κακοποιών» (ΠΑΝΟΥ 1988, 197).

5

«And this raises the suspicion that narrative in general […] has to do with the topics of law, legality,
legitimacy, or, more generally, authority» (WHITE 1987, 10-13).
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Αμέσως παρακάτω παρατίθεται αυτούσια μια επιστολή ενός κρατικού
υπαλλήλου και προϊσταμένου του θύματος, ο οποίος αποφεύγει κάθε λεπτομέρεια
σχετικά με τον φόνο και αποδίδει το συμβάν στην… τύχη, ενώ μια άλλη επιστολή
ενός φίλου και συνεργάτη του θύματος, υπογραμμίζει την βαθιά κρίση και διαφθορά
του κρατικού μηχανισμού της εποχής, πληροφορώντας μας ότι ο διοικητής της
Γενικής Ασφάλειας και προϊστάμενος του αδικοχαμένου νεκρού ολιγώρησε στις
έρευνες για την εξιχνίαση του φόνου, ακριβώς επειδή ο ίδιος είχε ύποπτες μυστικές
σχέσεις με τον φονιά και γενικότερα παράνομη δράση.
Όπως, κατά τη θεωρία της διαλογικότητας, πολλές φωνές έρχονται σε επαφή
μεταξύ τους, συνεργάζονται ή συγκρούονται για να παράγουν νόημα, έτσι και το έργο
μας γίνεται μια «αρένα», όπου συγκρούονται πολλές διαφορετικές φωνές –οι λόγοι,
δηλαδή, και οι αφηγήσεις των άλλων– που προσπαθούν να συλλάβουν διαλογικά την
αλήθεια και την πραγματικότητα. Η συνθήκη, βέβαια, που καθιστά ένα έργο
διαλογικό δεν είναι η απλή συμπαράταξη διαφορετικών υφών, φωνών, ιδιωμάτων όσο
η «διαλογική γωνία με την οποία αυτά τα ύφη συμπαρατίθενται και αντιπαρατίθενται
μέσα στο δεδομένο έργο» (BAKHTIN 1984, 200). Ο αφηγητής του έργου μας δεν
παραθέτει απλά τους διαφορετικούς λόγους και τα ιδιώματα της επίσημης
κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, ενός κρατικού υπαλλήλου κι ενός επιστήθιου φίλου
του

θύματος,

αλλά

τους

ιδεολογικά

διαφορετικούς

και

αντιτιθέμενους

λόγους/φωνές/εκδοχές τους για το συγκεκριμένο συμβάν. Κάθε μια από αυτές τις
φωνές προβάλλει τη δική της διαφορετική οπτική και ερμηνεία για το γεγονός του
φόνου, με τις δικές της αντίστοιχα στοχεύσεις και σκοπιμότητες υπεροχής, επιβολής
και κυριαρχίας της δικής της ερμηνείας έναντι των υπολοίπων.
Αυτός ο πλουραλισμός φωνών προωθεί τη μεταϊστορική πεποίθηση ότι πίσω
από αυτές τις φωνές των διαφόρων αρχείων κρύβονται αντίστοιχα και πολλαπλές –
και συχνά διαφορετικές– προσλήψεις, εκδοχές και ερμηνείες για την πραγματικότητα.
Η αλήθεια για το παρελθόν και η πραγματικότητα είναι πολυφωνική και διαλογική.
Αυτές τις διαφορετικές φωνές των τεκμηρίων ο αφηγητής ως ερευνητής –αλλά
και κάθε ερευνητής, μυθιστοριογράφος ή ιστορικός– οφείλει να τις επεξεργαστεί, να
τις οργανώσει και να τις συνδέσει, προκειμένου να παράγει μια νέα αφηγηματική
δομή, μια επαρκή αναπαράσταση του κόσμου, το μυθιστόρημά του. Η ρηματική και
γλωσσική, βέβαια, ύλη από την οποία είναι φτιαγμένες όλες οι αναπαραστάσεις που
αξιοποιούνται στο έργο, από τα αρχεία και ντοκουμέντα έως και την αφήγηση του
ίδιου του αφηγητή, αποκαλύπτουν ότι η μυθοπλασία αλλά και κάθε άλλη αφήγηση
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δεν μπορούν να αναπαραστήσουν άμεσα την πραγματικότητα και τον κόσμο, αλλά
μόνο τους λόγους (discourses) γι’ αυτόν τον κόσμο και να προτείνουν μόνο
διαμεσολαβημένες, προσωρινές και συσχετικές κατασκευές της πραγματικότητας.
Εδώ προβάλλει υπόρρητα ένας από τους κυρίαρχους μεταμυθοπλαστικούς και
μεταϊστορικούς στόχους του κειμένου, ότι δηλαδή η αφήγηση και το θεμελιώδες μέσο
της, η γλώσσα, δεν είναι διαυγή-διαφανή κάτοπτρα που μπορούν ευθέως να
παραπέμψουν ή να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα και την ιστορία με
αντικειμενικότητα και πιστότητα, ούτε και να οδηγήσουν σε ένα ασφαλές, επαρκές,
αντικειμενικό και μονοδιάστατο νόημα. Η αλήθεια δεν είναι μονόπλευρη αλλά
διάλογος και σύνθεση απόψεων, εκδοχών κι ερμηνειών.
Στο παρόν κεφάλαιο η αυτούσια παράθεση των πηγών και η άρνηση του
αφηγητή να τις «αφηγηματοποιήσει»,6 υποτάσσοντας έτσι τις αντίστοιχες φωνές στη
συγγραφική, αφηγηματική βούληση και παντοδυναμία, δηλώνει την μεταϊστορική του
καχυποψία στον διαμεσολαβητικό και ίσως διαστρεβλωτικό ρόλο του αφηγητή και
της λειτουργίας της αφήγησης γενικότερα. Μια τέτοια ενέργεια θα πρόσθετε μια
επιπλέον φωνή, εκδοχή ή ερμηνεία –αυτή του αφηγητή– μια φωνή που θα είχε
μεγαλύτερη δύναμη κι εξουσία να επιβάλει μια μονοφωνική, μονοσήμαντη προοπτική
και ερμηνεία για το συμβάν και για την πραγματικότητα γενικότερα, πεποίθηση που
σφοδρά αντιμάχεται η γενικότερη μεταμοντέρνα θεώρηση της πραγματικότητας.
Το μυθιστόρημά μας συμμερίζεται τη μεταϊστορική πίστη στην ύπαρξη μιας
πραγματικότητας, ενός παρελθόντος, την υλικότητα του οποίου δεν μπορεί να
αμφισβητήσει κανείς, αλλά παράλληλα αναγνωρίζει ότι αυτό το παρελθόν είναι
κειμενικά προσβάσιμο σε μας σήμερα, στο παρόν (HUTCHEON 1988, 114), άρα, και
πιθανώς

ιδεολογικοποιημένο.

Οι

πολλαπλές

διαμεσολαβήσεις

από

όσους

διαχειρίζονται και ερμηνεύουν το υλικό των πηγών –ή άλλων κειμένων– όσο και η
διύλιση των γεγονότων από το γλωσσικό, αφηγηματικό φίλτρο, την φαντασία,
δηλαδή, και το πολιτιστικό υπόβαθρο του γράφοντος, οδηγούν όχι σε μια συμπαγή
και ασφαλή εικόνα της πραγματικότητας αλλά σε διάφορες διαμεσολαβημένες,
υποκειμενικές, κειμενικές και διαλογικές κατασκευές της, όψεις, εκδοχές ή ερμηνείες
της: «Πιθανόν να μην μπορέσουμε ν’ αποφύγουμε μερικές εντελώς προσωπικές
επεμβάσεις […] ή ακόμη να ριψοκινδυνεύσουμε κρίσεις για πρόσωπα που δεν
ανήκουν στα άμεσα προσωπικά μας βιώματα […]» (ΠΑΝΟΥ 1988, 45).
6

Περισσότερα για τη διαδικασία της «αφηγηματοποίησης» στην ενότητα 2 του παρόντος,
«Μεταϊστορικές αρχές».
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Γιατί, τίποτα δεν παραπέμπει απ’ ευθείας σε μια παρελθούσα, ιστορική εποχή ή
πραγματικότητα. Εκτός κειμένου υπάρχει μόνο ο χαώδης σωρός άλλων κειμένων,
άλλων λόγων, άλλων φωνών. Όπως η σύγχρονη μεταϊστορική μυθοπλασία, έτσι και
το μυθιστόρημά μας προσπαθεί έμμεσα να καλλιεργήσει στον αναγνώστη του αυτήν
την επίγνωση, ότι οφείλει να είναι πάντα εγρήγορος να αμφισβητεί και να
αναγνωρίζει την υποκειμενικότητα στις διάφορες προσλήψεις, ερμηνείες και εκδοχές
της πραγματικότητας και της ιστορίας (HUTCHEON 1988, 115).

Επίλογος
Όπως αναφέρει και η Λίζυ Τσιριμώκου, «η Ιστορία στο έργο του Πάνου γίνεται
μυθιστόρημα και το μυθιστόρημα ενεργοποιεί την Ιστορία ή αλλιώς, Μύθος και
Ιστορία διαπλέκονται»,7 ώστε δύσκολα διακρίνει κανείς τα όρια της κάθε περιοχής.
Έτσι, με την διαπλοκή μύθου και Ιστορίας σε επάλληλα στρώματα αφήγησης ο
συγγραφέας βρίσκει χώρο για να μας εμπιστευτεί πρωτίστως τα μεταμυθοπλαστικά
και κάπως πιο διστακτικά τα μεταϊστορικά του ενδιαφέροντα. Παράλληλα λοιπόν με
τον μύθο και η Ιστορία, πλάι στον μύθο η μεταμυθοπλασία και πίσω από την Ιστορία
η μεταϊστορία.
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ΑΓΙΩΝ» ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑ (2005-2008)

Εύα Γανίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
evaganidou@hotmail.com

Abstract
The aim of this paper is to present the series ‘Vitae Sanctorum (Underground Routes)’
of Elektra editions, which was published from 2005 to 2008 and consists of thirteen
fictional biographies of Modern Greek artists. As a matter of fact, it is explained on
the back covers of the books that the series “Vitae Sanctorum (Underground Routes)”
consists of monographs or rather biographical essays on the “maudits” of letters and
arts, with particular literary and, at the same time, personal style, that distinguishes
them from an ordinary biography. Through sensational narrations memories revive,
moments are described and unknown aspects of the life and work of extraordinary
creators are revealed”. In particular, the following paper will examine the case of
Dimitris Papachristos’s fictional biography Yeoryios Vizyinos. The tender-hearted Mr
Y.V. A bitter fairy tale, which was published in 2005 and is the latest fictional
biography thematising the whole life o Vizyinos.
Λέξεις-Κλειδιά
«Βίοι Αγίων», Ηλέκτρα, Μυθοπλαστικές βιογραφίες, Γεώργιος Βιζυηνός

Οι βιογραφίες καλλιτεχνών συγκροτούν μια κατηγορία που απασχόλησε και
απασχολεί σε αξιοπρόσεχτο βαθμό τους μελετητές του είδους της μυθιστορηματικής
βιογραφίας. Ειδικότερα, οι προσωπικότητες των καλλιτεχνών και δη των λογοτεχνών
αποτέλεσαν ίσως από τις πλέον ελκυστικές περιπτώσεις για τους βιογράφους, οι
οποίοι στα έργα αυτά καλούνται όχι μόνο να απεικονίσουν τα έργα και τις ημέρες του
εκάστοτε λογοτέχνη, αλλά –πολύ περισσότερο– να εισέλθουν στα άδυτα του
εσωτερικού του κόσμου, ώστε να καταφέρουν να αναπαραστήσουν την καλλιτεχνική
ανησυχία, το εσωτερικό δράμα και την αγωνία της προσωπικής δημιουργίας, ενώ
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ταυτόχρονα, βιογραφώντας ομοτέχνους τους, οι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να
ενσωματώσουν στο έργο τους και τις δικές τους ιδέες γύρω από την τέχνη τους. Η
σειρά «Βίοι Αγίων (υπόγειες διαδρομές)» των εκδόσεων Ηλέκτρα, η οποία
κυκλοφόρησε από το 2005 ώς το 2008, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της
τάσης, καθώς περιλαμβάνει 13 μυθοπλαστικές βιογραφίες ελλήνων καλλιτεχνικών
δημιουργών του 19ου και 20ού αιώνα, γραμμένες από διαφορετικούς σύγχρονους
βιογράφους. Όπως, μάλιστα, εξηγείται στα οπισθόφυλλα των βιβλίων:
«η σειρά “Βίοι Αγίων (Υπόγειες Διαδρομές)” αποτελείται από μονογραφίες, ή,
άλλως, βιογραφικά δοκίμια για τους “καταραμένους” των γραμμάτων και των
τεχνών, με ιδιαίτερο λογοτεχνικό και, παράλληλα, προσωπικό ύφος, που τα
διαφοροποιεί από μια συνηθισμένη βιογραφία. Μέσα από ατμοσφαιρικές
διηγήσεις αναβιώνουν μνήμες, περιγράφονται στιγμές και αποκαλύπτονται
άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου ξεχωριστών δημιουργών».
Ειδικότερα, μέσα σε αυτήν την τριετία ο εν λόγω εκδοτικός οίκος εξέδωσε στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης σειράς βιογραφίες μυθοπλαστικού τύπου για τις εξής
περιπτώσεις καλλιτεχνών: το έτος 2005 ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης BachΣπυρόπουλος βιογραφεί την τραγουδίστρια Φλέρυ Νταντωνάκη (Φλέρυ Νταντωνάκη.
Εγώ είμαι ένα σύννεφο…), ο αναρχικός συγγραφέας Τέος Ρόμβος τον ακαδημαϊκό και
πολιτικό ακτιβιστή Πλωτίνο Ροδοκανάκη (Πλωτίνος Ροδοκανάκης. Ένας έλληνας
αναρχικός), ο δημοσιογράφος Ηλίας Καφάογλου την ποιήτρια Μελισσάνθη (Οι
εποχές της Μελισσάνθης), ο συγγραφέας Δημήτρης Τσιμιτάκης τον ποιητή Μιχάλη
Κατσαρό (Μιχάλης Κατσαρός. Πρίγκηπας Ανδαλουσίας και Κυπαρισσίας), η ποιήτρια
και πεζογράφος Έλενα Χουζούρη τον μεταπολεμικό λογοτέχνη Γιώργο Ιωάννου
(Γιώργος Ιωάννου. Σαν σπόρος αγκαθιού…) και ο ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός
συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος τον θρακιώτη λογοτέχνη Γεώργιο Βιζυηνό
(Γεώργιος Βιζυηνός. Ο τρυφερόκαρδος κύριος Γ.Β.).
Την επόμενη χρονιά, το 2006, κυκλοφορούν από την ίδια εκδοτική σειρά τρεις
ακόμη μυθοπλαστικές βιογραφίες κι έτσι ο συγγραφέας και φιλόλογος Κώστας
Ακρίβος αναλαμβάνει να βιογραφήσει τον λογοτέχνη και εκπρόσωπο της αιολικής
σχολής Στρατή Δούκα (Στρατής Δούκας. Ιστορία ενός οδοιπόρου), ο κερκυραίος
πεζογράφος Φίλιππος Φιλίππου τον συντοπίτη ομότεχνό του Κωνσταντίνο Θεοτόκη
(Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Σκλάβος του πάθους), ενώ ο Γιάννης Bach-Σπυρόπουλος
επανέρχεται αυτήν τη φορά με τη μυθοπλαστική βιογραφία της λαϊκής στιχουργού
Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου (Ένα μπλουζ για την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου).
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Το 2007 εκδίδονται άλλα δύο βιβλία της σειράς, αυτήν τη φορά από τον
εφημεριδογράφο Κώστα Ξ. Γιαννόπουλο για τον ελληνολάτρη διανοητή Περικλή
Γιαννόπουλο (Περικλής Γιαννόπουλος. Πορτραίτο που κάηκε στο φως) και από την
ιστορικό Λήδα Καζαντζάκη για τον γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά (Γιαννούλης Χαλεπάς.
Ο σμιλευτής της αγωνίας), ενώ τον επόμενο χρόνο το εκδοτικό εγχείρημα
ολοκληρώνεται με την έκδοση της μυθοπλαστικής βιογραφίας του ποιητή Γιώργου
Μπλάνα για τον κομμουνιστή ποιητή Φώτη Αγγουλέ (Φώτης Αγγουλές. Νυχτερινός
τραγουδιστής) και του δημοσιογράφου Γιώργου Τσάμπρα για τον κλαριντζή
Παναγιώτη Κοκοντίνη (Παναγιώτης Κοκοντίνης. Αντάρτης κλαριτζής).
Η παράθεση των παραπάνω έργων αποκαλύπτει ότι η ανάθεση της συγγραφής
βιογραφιών από τον εν λόγω εκδοτικό οίκο δεν έγινε σε «επαγγελματίες» λογοτέχνες,
αλλά σε ανθρώπους που καταπιάνονται ευκαιριακά με τη συγγραφή ή την έχουν ως
πάρεργο.1 Ακόμη, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι κάποιες φορές ο βιογράφος
διατηρεί πρόδηλη σχέση με το αντικείμενο της βιογραφίας, όπως, λόγου χάρη, στην
περίπτωση του Γιάννη Bach-Σπυρόπουλου και της Φλέρυς Νταντωνάκη, που είχαν
συνεργαστεί ως ντουέτο ή σε αυτήν του Δημήτρη Τσιμιτάκη, ο οποίος ανήκε στον
κύκλο του Μιχάλη Κατσαρού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η σχέση βιογράφου και
βιογραφούμενου δεν είναι εμφανής κι έτσι παραμένουν σκοτεινά τα κριτήρια που
υπαγόρευσαν την ανάθεση της βιογράφησης.
Ελλείψει χρόνου, η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν θα παρακολουθήσει
εξαντλητικά όλα τα έργα του παραπάνω καταλόγου, αλλά θα εστιάσει την προσοχή
της στην αντιπροσωπευτική περίπτωση της μυθοπλαστικής βιογραφίας του Δημήτρη
Παπαχρήστου για τον Γεώργιο Βιζυηνό, η οποία εκδόθηκε το 2005 και αποτελεί την
πιο πρόσφατη ανάπλαση της ζωής και της δράσης του θρακιώτη λογοτέχνη,2 του
1

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι βιογραφίες που γράφονται από ερασιτέχνες συγγραφείς υπολείπονται
ποιοτικά σε σύγκριση με αυτές που προέρχονται από την έμπειρη και ασκημένη πένα ενός
επαγγελματία λογοτέχνη.
2
Ο Δημήτρης Παπαχρήστος (1950) σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε ως αρθρογράφος σε
περιοδικά κι εφημερίδες, καθώς και ως παραγωγός κι εκφωνητής ραδιοφωνικών εκπομπών, ως
παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, όπως επίσης και ως δημιουργός ντοκιμαντέρ πολιτικού,
ιστορικού και οικολογικού περιεχομένου. Έγινε γνωστός κυρίως ως βασικός εκφωνητής στον
ραδιοσταθμό των φοιτητών κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, οπότε και συμμετείχε
ενεργά στο αντιδικτατορικό κίνημα. Ωστόσο, έχει ασχοληθεί συστηματικά με τη συγγραφή κι έχει
εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Ο άλλος Κεμάλ (1979) και Με το ποδήλατο (1980), τα πεζογραφήματα
Διάτρητος (1982), Το μοναστήρι να ’ν’ καλά (1983), Το Άγριον Όρος της Ψυχής (1992), Ο Ήλιος του
Μουσείου (1994), Οργισμένος άγγελος (1997), Έξοδος Ονείρου (2001), Ζούσε τη ζωή του σαν να τη
θυμόταν (2003), Γιουχανάν (2009), Άγια μνήμη (2012), καθώς και τα θεατρικά έργα Νηρέας ο Βάρας
(1997), Έρωτας και θάνατος στο Internet (1998) και Η Μπράχενα (2004), ενώ συμμετείχε και στα
συλλογικά έργα Εντός σχεδίου (;) (1998) και Η άμεση δημοκρατία στον 21ό αιώνα (2013).
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οποίου ο βίος έχει γνωρίσει πολλές μυθοπλαστικές μεταφορές μέχρι σήμερα (για μια
γενικότερη επισκόπηση των μυθοπλαστικών βιογραφιών του Βιζυηνού βλ. ΓΑΝΙΔΟΥ
2015).
Ο πλήρης τίτλος Γεώργιος Βιζυηνός. Ο τρυφερόκαρδος κύριος Γ. Β. συνοδεύεται
από τον υπότιτλο «Ένα πικρό παραμύθι», γεγονός που πιστοποιεί ότι το εν λόγω έργο
παραπέμπει ήδη από τον τίτλο του σε μια ρομαντική βιογραφία παλαιότερης κοπής,
ενώ προς την κατεύθυνση μιας μάλλον αγιογραφικής προσέγγισης συνηγορεί και ο
γενικότερος τίτλος της εκδοτικής σειράς στην οποία υπάγεται: «Βίοι Αγίων».
Συνεπώς, παρά την εποχή στην οποία γράφεται και το πολύ πρόσφατο μοντερνιστικό
παράδειγμα της Ελληνικής Αϋπνίας (2004) του Μισέλ Φάις, η συγκεκριμένη
μυθοπλαστική βιογραφία, όπως φαίνεται ήδη από τον τρόπο με τον οποίο
αυτοσυστήνεται στο αναγνωστικό κοινό, προτιμά να κινηθεί στα πρότυπα μιας
παραδοσιακής vie romancée, κρατώντας περισσότερο λυρικούς τόνους και
επιλέγοντας να παραλληλίσει τη ζωή του βιογραφούμενου με παραμύθι, θυμίζοντας
ως προς αυτό το στοιχείο τις τάσεις και τις επιλογές προηγούμενων μυθοβιογράφων.3
Αλλά και η επιλογή του συγγραφέα να αποκρύψει το πλήρες όνομα του
βιογραφούμενου, τόσο στον τίτλο του έργου όσο και σε όλη την έκταση της
αφήγησης, δεν είναι πρωτότυπη.4 Αυτήν τη φορά, λοιπόν, ο βιογράφος,
αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση αναφορά στο ονοματεπώνυμο «Γεώργιος
Βιζυηνός», επιλέγει να κρατήσει τα αρχικά γράμματα «Γ. Β.», τα οποία, ωστόσο,
είναι εύκολα αποκρυπτογραφήσιμα από τον αναγνώστη. Βέβαια, ο βιογραφούμενος
δεν αποκαλείται εντός του έργου αποκλειστικά και μόνο ως «κύριος Γ. Β.».
Ειδικότερα, στα κεφάλαια του έργου που σκιαγραφούν την παιδική ηλικία και τα
πρώτα νεανικά του χρόνια, εκείνος απαντά ως «Γιωργής», ενώ στα χρόνια της
ωριμότητας εμφανίζεται ως «τρυφερόκαρδος κύριος Γ. Β.», αν και κατά περιπτώσεις
το επίθετο «Τρυφερόκαρδος» χρησιμοποιείται μετωνυμικά.5 Με τον τρόπο αυτό ο
3

Ως προς την επιλογή του τίτλου αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα της εν λόγω μυθοπλαστικής
βιογραφίας με εκείνη του Γιάννη Καιροφύλα «Γεώργιος Βιζυηνός. Ο διηγηματογράφος με την
τρυφερή καρδία» (ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ 1986), ενώ η αφήγηση του βίου σαν να πρόκειται για παραμύθι
απαντά και στο αφήγημα του Δ. Ι. Καλογερόπουλου (ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1898).
4
Βλ. ενδεικτικά τις περιπτώσεις του Δ. Ι. Καλογερόπουλου (ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1898), όπου ο
Βιζυηνός αναφέρεται μέσα από τη βασική του ιδιότητα ως «ο ποιητής», καθώς και εκείνη του Μισέλ
Φάις (ΦΑΪΣ 2004), ο οποίος απευθύνεται στον «κύριο Μιχαηλίδη».
5
Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Βιζυηνός δεν φαίνεται να χρησιμοποιούσε συχνά τα αρχικά
«Γ. Β.», αλλά κυρίως υπέγραφε ως «Γ. Μ. Βιζυηνός» (ΒΑΡΕΛΑΣ 2014, 45). Γενικώς, όμως, όπως
πιστοποιεί και η συγκεκριμένη μυθοπλαστική βιογραφία, το παιχνίδι με τα ονόματα στην περίπτωση
του Βιζυηνού δεν είναι ασυνήθιστο, ενώ στην προκείμενη περίπτωση δομείται με τέτοιον τρόπο, ώστε
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συγγραφέας κατασκευάζει εντός της αφήγησης ένα παιχνίδι εναλλασσόμενων
ταυτοτήτων.
Στην αρχή του έργου προτάσσεται ένα σύντομο προλογικό σημείωμα του ποιητή
Γιώργου Μπλάνα, ο οποίος εκτός του ότι είναι ένας από τους συντελεστές της εν
λόγω εκδοτικής σειράς, είχε και πρότερη ενασχόληση με το έργο του Γεωργίου
Βιζυηνού.6 Στο προλογικό αυτό σημείωμα, όπως φαίνεται, διατηρούνται τόσο η
επίμονη προσέγγιση της εργογραφίας του Βιζυηνού μέσα από ένα εντελώς
αυτοβιογραφικό πρίσμα, όσο και η μυθολογική διάσταση που έλαβε ο βίος του:
«Ο Βιζυηνός είναι ένας από τους ήρωες των κειμένων του. Έγραφε αυτά που
ζούσε και δεν μπορούσε παρά να ζει αυτά που έγραφε. Για να φτάσει κανείς στο
μεδούλι της θαυμάσιας αυτής ύπαρξης, οφείλει να διαβάσει τα κείμενα που μας
άφησε σαν να ’ταν –και ήταν– κομμάτια της αυτοβιογραφίας του».
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 7)
Και, αντίστοιχα:
«Ο τάφος του βρίσκεται στο Πρώτο Νεκροταφείο των Αθηνών, αλλά αυτό
ακούγεται σαν παραμύθι. Πηγαίνεις, τον βλέπεις, μα και πάλι έχεις την αίσθηση
πως δεν ανήκει σε κάποιον που υπήρξε. Λες πως ανήκει σε κάποιο όνομα
μυθικό, με τον ίδιο τρόπο που το Θησείο ανήκει στον Θησέα. Το Δρομοκαΐτειο
Θεραπευτήριο βρίσκεται ακόμα στο Δαφνί. Μπορείς να το επισκεφθείς. Μα
έχεις την αίσθηση πως ο Βιζυηνός πέρασε από κει, με τον ίδιο τρόπο που
πέρασε ο Πλάτων από την Ιερά Οδό για να πάει κάποτε στην Ελευσίνα».
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 8)
Μετά το τέλος του προλόγου ξεκινά η αφήγηση της βιογραφίας, η οποία εκκινεί
in medias res και για την ακρίβεια το έτος 1893, οπότε και ο ήρωας «περνούσε το
δεύτερο έτος της τρέλας του στο Δρομοκαΐτειο» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 14). Στο
πρώτο κεφάλαιο, ο Δημήτρης Παπαχρήστος συναντά τον φρενοβλαβή ποιητή στο
ψυχιατρείο και παρακολουθεί βήμα-βήμα τις κρίσιμες ημέρες λίγο πριν τον
εγκλεισμό του.7 Μάλιστα, ο Παπαχρήστος, έπειτα από την αναπαράσταση των

να σηματοδοτεί και τη μετάβαση του ήρωα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και, τέλος, στην
ωριμότητα: «[…] και ο Γιωργής σιγά-σιγά γινόταν Γεώργιος […]», «Όλα τα ήθελε ο Γιωργής που ήταν
Γεώργιος και δεν έγινε ποτέ “Γοργίας” […]» και «Ξεθάρρεψε ο Γιωργής, που αν και δεν ήταν πια ο
Γιωργής αλλά ο Κύριος Γ. Β. […]» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 51, 52, 100 αντίστοιχα).
6
Βλ. την επιμέλεια της έκδοσης του διηγήματος Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2005)
και των Ατθίδων Αυρών (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 2006).
7
Ο συγκεκριμένος τρόπος έναρξης δεν είναι πρωτότυπος, καθώς θυμίζει τόσο τη δομή που είχε
επιλέξει ο Στέφανος Δάφνης στην πολύ προγενέστερη μυθοπλαστική βιογραφία του για τον Γεώργιο
Βιζυηνό, η οποία δημοσιεύθηκε στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας και συγκεκριμένα το 1939 στην
εφημερίδα Ο Τύπος (ΔΑΦΝΗΣ 1939), όσο και τις κατοπινές αναπαραστάσεις της ζωής του στη μικρή
και τη μεγάλη οθόνη από τους Γιάννη Τζιώτη (Η σιωπή των αγγέλων 2000) και Λάκη Παπαστάθη (Το
μόνον της ζωής του ταξείδιον 2001) αντίστοιχα.
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τελευταίων ταραγμένων ημερών που πέρασε ο Βιζυηνός πριν την προσαγωγή του στο
άσυλο και μετά την περιγραφή της επίμαχης αυτής σκηνής, επιστρέφει στη στιγμή
της γέννησης του βιογραφούμενου, πιάνοντας από την αρχή το νήμα της ζωής του,
την οποία ξεκινά να αφηγείται, επιλέγοντας την τυπική φράση έναρξης των λαϊκών
παραμυθιών «μια φορά κι έναν καιρό» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 25). Χαρακτηριστική
ως προς αυτό είναι η έναρξη του δεύτερου κεφαλαίου του έργου: «Και τώρα ήρθε η
στιγμή να πιάσουμε την κόκκινη κλωστή, τη δεμένη στην ανέμη της ιστορίας μας, να
της δώσουμε έναν κλώτσο να γυρίσει, το πικρό παραμύθι της ζωής του Κυρίου Γ. Β.
ν’ αρχινήσει» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 25).
Από αυτό το σημείο κι έπειτα η αφήγηση εξελίσσεται γραμμικά,
παρακολουθώντας τα γεγονότα στη χρονολογική τους σειρά, χωρίς να περιορίζεται
χρονικά, αλλά καλύπτοντας όλα τα στάδια του βίου και τηρώντας τις απαραίτητες
αναλογίες κατά την παρουσίαση αυτή. Συνεπώς, με εξαίρεση το πρώτο κεφάλαιο, το
οποίο συνιστά μια πρόδρομη αφήγηση, στο υπόλοιπο μέρος της η μυθοπλαστική αυτή
βιογραφία κινείται στα συνήθη όρια του βιογραφικού είδους, ακολουθώντας τον
βιογραφούμενο «από την κούνια ώς το μνήμα», καθώς τον συναντά την ημέρα της
γέννησής του και τον εγκαταλείπει την ημέρα της κηδείας του. Μάλιστα, η τελευταία
φράση του έργου είναι η εξής: «Με έρανο που έκανε η Εστία, και με τη γενναία
προσφορά της Ιφιγένειας Συγγρού, κατασκευάστηκε απέριττος τάφος και χαράχτηκαν
στο λευκό μάρμαρο οι στίχοι του: Κι αντηχούνε στη μαύρη σιγή / τα πικρά, τα πικρά
μου τραγούδια». Οι στίχοι με τους οποίους ολοκληρώνεται η αφήγηση τοποθετούνται
και ως μότο στην αρχή του βιβλίου, στοιχείο που προσδίδει ένα κυκλικό σχήμα στην
αφήγηση (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 10 και 213). Εντούτοις, πολύ σπάνια καταγράφονται
κατά τη διάρκεια της αφήγησης συγκεκριμένες χρονολογίες και, ως εκ τούτου, ο
χρόνος στην αφήγηση προσδιορίζεται βασικά από τις αναφορές του αφηγητή στην
ηλικία του βιογραφούμενου, καθώς και μέσα από ορισμένα σημαίνοντα ιστορικά
γεγονότα, στα οποία ο συγγραφέας κάνει μνεία.
Αναφορικά με τις πηγές από τις οποίες ο συγκεκριμένος μυθοβιογράφος αντλεί
το υλικό του, θα λέγαμε πως το 2005, οπότε και γράφεται η εν λόγω μυθοπλαστική
βιογραφία, ο Δημήτρης Παπαχρήστος έχει πλέον στη διάθεσή του ένα πλούσιο
ταμείο, το οποίο παρέχει άφθονο και οργανωμένο υλικό γύρω από την εργοβιογραφία
του Γεωργίου Βιζυηνού. Ο συγγραφέας, αν και ουσιαστικά δεν αποκαλύπτει τις πηγές
του, φαίνεται πως εργάζεται επιλεκτικά, αξιοποιώντας το υλικό που παρέχει η
δεξαμενή αυτή, καθώς συλλέγει στοιχεία που προέρχονται τόσο από τις παλαιότερες
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πηγές8 όσο και από τις πιο σύγχρονες και ενημερωμένες μελέτες γύρω από τη ζωή και
το έργο του βιογραφούμενου, όπως είναι οι επιστημονικές εργασίες του Μαρίνου
Ξηρέα (ΞΗΡΕΑΣ 1949), του Πάνου Μουλλά (ΒΙΖΥΗΝΟΣ 1980), του Βαγγέλη
Αθανασόπουλου (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1996) και της Ελένας Κουτριάνου (ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ
2003). Αντίστοιχα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες απόπειρες μυθοπλαστικής
αναπαράστασης της ζωής και της δράσης του Γεωργίου Βιζυηνού, έτσι και σε αυτήν
την περίπτωση, αξιοποιείται σαν μια παράλληλη και εναλλακτική πηγή βιογράφησης
και το ίδιο το διηγηματογραφικό έργο του λογοτέχνη, το οποίο, όπως φαίνεται ήδη
από το σημείωμα που προλογίζει την έκδοση, για άλλη μια φορά διαβάζεται με
αυτοβιογραφικές αξιώσεις, ενώ στη βιογραφία ενσωματώνονται και αρκετοί στίχοι
από την πληθωρική ποιητική του παραγωγή.
Πιο αναλυτικά, οι κεντρικές βιογραφικές πηγές από τις οποίες ο εν λόγω
βιογράφος αντλεί στοιχεία για τα παιδικά και προεφηβικά χρόνια του Βιζυηνού είναι
τα διηγήματα «Το αμάρτημα της μητρός μου» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 26, 27, 28 και
33) και «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 26 και 36), από τα
οποία

δεν

αξιοποιούνται

μόνο

ορισμένες

διάσπαρτες

λεπτομέρειες,

αλλά

παρατίθενται σχεδόν αυτούσια ορισμένα χωρία, τα οποία μεταπλάθονται ελαφρώς ή
μεταγλωττίζονται στη δημοτική, προκειμένου να ενταχθούν αφομοιωμένα στην
αφήγηση της βιογραφίας. Με ανάλογο τρόπο, αξιοποιούνται πληροφορίες που
προέρχονται και από τα διηγήματα «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 33), «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
2005, 58, 60, 70) και «Μοσκώβ Σελήμ» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 135),9 καθώς και από
το υβριδικό κείμενο «Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 26).
Παράλληλα, ο Παπαχρήστος φαίνεται να ακολουθεί το παράδειγμα των
προηγούμενων μυθοβιογράφων και ως προς την αξιοποίηση του ποιητικού έργου του
Βιζυηνού κι έτσι στο έργο απαντούν και παραθέματα στίχων του, τα οποία
ενσωματώνονται σε διάφορα σημεία από την αρχή ώς το τέλος της αφήγησης.
8

Βλ. το σημείο όπου αξιοποιούνται οι λεπτομέρειες που παρέχει το δημοσίευμα του Μιλτιάδη
Μαλακάση (πιθανότατα διαμεσολαβημένο από τη μελέτη του Β. Αθανασόπουλου) «Ο κόσμος του
πνεύματος. Γεώργιος Βιζυηνός» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 15-16 και 20) καθώς και το σημείο όπου
μεταπλάθεται η μαρτυρία του Κωστή Παλαμά αναφορικά με την τελευταία συνάντηση που εκείνος
είχε με τον Γεώργιο Βιζυηνό (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 16-17). Εξίσου αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
αποτελεί και το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 169-198), στο οποίο ο
συγγραφέας ουσιαστικά ενσωματώνει αυτούσια την αφήγηση του Νικόλαου Βασιλειάδη, στην οποία ο
στενός φίλος του Βιζυηνού αναπαριστά μια από τις επισκέψεις του στο φρενοκομείο (ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
1910, 327-339).
9
Ειδικότερα, από το συγκεκριμένο διήγημα παρατίθεται αυτούσιος και ο περίφημος πρόλογος του
Βιζυηνού. Βλ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 138-139.
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Ειδικότερα, ο συγγραφέας ξεχωρίζει τα ποιήματα «Αποχωρισμός Β΄. Το παιδί»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 17 και 32· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 32), «Στην αγάπη μου»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 18-19· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 220), «Το Φάσμα μου»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 20 και 203· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 132-134), «Μια καρφίτσα»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 22-23· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 197-199), «Η Τέχνη μου»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 50· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 557-560), «Το συμβούλιον των
γραμματέων» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 63· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 514-517), «Επί του
τάφου του πατρός μου» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 70· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 254-256),
«Η μητέρα των επτά» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 77-78· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 56-77),
«Η επαίτις της Βιζύης» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 95· βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 443-446),
«Πένθος, Προς την Α. Β. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Γεώργιον τον Α΄ ως
φιλόστοργον και πενθούντα πατέρα» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 165· βλ.

ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ

2003, 215-217), καθώς και το παιδικό ποίημα «Το σκυλί» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 146·
βλ. ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ 2003, 418). Εκτός όμως από τα παραπάνω ποιήματα του Βιζυηνού η
συγκεκριμένη μυθοπλαστική βιογραφία εμπλουτίζεται και με κάποια στιχοπλόκια
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 161-162) ή συνθέσεις άλλων ποιητών (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005,
122), καθώς και με θρακιώτικα μοιρολόγια (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 130-131), ενώ
απαντούν ακόμη και ο ολυμπιακός ύμνος που έγραψε ο Κωστής Παλαμάς
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 207) ή η ωδή στον μαραθωνοδρόμο Σπύρο Λούη
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 211).
Επιπροσθέτως, στο έργο εμφιλοχωρεί και ένα πλήθος άλλων ντοκουμέντων, τα
οποία συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο σε μια μεστή σκιαγράφηση του πορτρέτου
του βιογραφούμενου, όπως, λόγου χάρη, ένα σώμα επιστολών από την αλληλογραφία
του,10 η παράθεση των οποίων φωτίζει σημαντικά όχι μόνο το δίκτυο επαφών αλλά
και τον ψυχισμό του Βιζυηνού. Παρατίθεται επίσης το ιδιόγραφο βιογραφικό
σημείωμα που ο Βιζυηνός συνέταξε για τη διατριβή του στο πανεπιστήμιο της
Γοτίγγης, γραμμένο στα ελληνικά και τα λατινικά (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 85-88),
10

Μάλιστα, ενώ οι επιστολές αποτελούν από τις πλέον σταθερές πηγές αξιοποίησης και
εκμετάλλευσης για τη βιογράφηση μιας προσωπικότητας, στην περίπτωση του συγκεκριμένου
λογοτέχνη τα κείμενα αυτά παρέμεναν δυσεύρετα, μέχρι και το 2004, οπότε και κυκλοφόρησε ο τόμος
με τις Επιστολές του Γεωργίου Βιζυηνού από τον Γιάννη Παπακώστα (ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 2004), έργο που
φαίνεται να στάθηκε πολύτιμο στη σύνταξη της βιογραφίας του Δημήτρη Παπαχρήστου, ο οποίος
εντάσσει πολλές από αυτές στην αφήγησή του. Συγκεκριμένα, στο έργο απαντούν επιστολές του
βιογραφούμενου προς τους εξής παραλήπτες: Ελένη Φυσεντζίδη (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 47, 55, 66-67),
Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 48-49), Ηλία Τανταλίδη (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 71-74),
Émile Legrand (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 106-107), Δημήτριο Βικέλα (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 108-109),
καθώς επίσης και στον αδερφό του Μιχαήλο (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 155-156), όπως και στον πιστό
φίλο και βιογράφο του Νικόλαο Βασιλειάδη (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 157-159).
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καθώς και ένα απόσπασμα από την απάντησή του στη διαμαρτυρία του ψευδώνυμου
«Ακυρωτικού» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 140). Πλάι στα παραπάνω ντοκουμέντα, στην
αφήγηση ενσωματώνεται και ένα πλήθος άλλων κειμένων που δεν προέρχονται από
το χέρι του βιογραφούμενου, αλλά σχετίζονται άμεσα με την περίπτωσή του, όπως το
παραπεμπτικό της εισαγωγής του στο ψυχιατρικό ίδρυμα (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 2021), ένα παράθεμα από την εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη στον ποιητικό
διαγωνισμό του 1876 (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 75), ένα απόσπασμα του Hermann Lotze
για τη διατριβή του Βιζυηνού (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 84-85), καθώς επίσης και
αποκόμματα από ορισμένες κριτικές που του ασκήθηκαν, όπως οι περιπτώσεις του
Βλάση Γαβριηλίδη στη στήλη «Φρου Φρου» του Μη Χάνεσαι (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005,
97-99) και του Εμμανουήλ Ροΐδη (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 119-120).
Εντούτοις, παρά την αρκετά πυκνή παράθεση ντοκουμέντων που σχετίζονται με
τη ζωή και τη δράση του βιογραφούμενου, η αφήγηση της ζωής του Βιζυηνού δεν
παύει να κινείται σε ένα ευρύτερα μυθιστορικό πλαίσιο από το οποίο δεν θα
μπορούσαν να απουσιάζουν οι μυθοπλαστικές κατασκευές11 και οι επινοημένοι
διάλογοι,12 πόσο μάλλον η επικοινωνία με τη μυθολογία του καλλιτέχνη. Για την
ακρίβεια, ο κεντρικός μύθος της ζωής του Βιζυηνού, ο οποίος σχετίζεται με την
παράλληλη εκδήλωση της ψυχικής νόσου και του ερωτικού αισθήματος για την
Μπετίνα Φραβασίλη, φαίνεται πως επιβιώνει και στη μυθοπλαστική βιογραφία του
Παπαχρήστου. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο συγγραφέας επιλέγει να τοποθετήσει
11

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μυθοπλαστικής κατασκευής στο εν λόγω έργο αποτελεί το γεγονός ότι
το ερωτικό αίσθημα του Βιζυηνού για τη Μπετίνα Φραβασίλη παρουσιάζεται ως αμοιβαίο
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 13-14): «[…] και η Μπετίνα κρυφά τον είχε ερωτευτεί τον υφηγητή του
πανεπιστημίου Αθηνών, τον Τρυφερόκαρδο Κύριο Γ. Β. […]» ή «[…] κι η μικρή Μπετίνα άφηνε ν’
ανθίσει ο θαυμασμός της, να γίνει αγάπη κι ανομολόγητος έρωτας». Επιπρόσθετα, ο Παπαχρήστος
αξιοποιεί στην αφήγησή του τις πληροφορίες από το αφήγημα του Δημήτρη Καλογερόπουλου «Ο
έρως του ποιητού» (ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1898), αλλά μεταπλάθει τα σχετικά δεδομένα με τον ίδιο
τρόπο που το κάνει και ο Γιάννης Καιροφύλας (ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ 1986) στη δική του μυθοπλαστική
βιογραφία για τον Βιζυηνό, αντικαθιστώντας στο σχετικό σημείο τη Σοφία Φραβασίλη με τον σύζυγό
της, ο οποίος στην πραγματικότητα εκείνη την εποχή είχε εγκαταλείψει την οικογένειά του και την
Ελλάδα. Επιπρόσθετα, από το έργο δεν λείπουν και ορισμένες λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν
πλάσματα της φαντασίας του μυθοβιογράφου, ο οποίος τις εντάσσει στην αφήγηση προκειμένου να
ενισχύσει την τραγικότητά της: «Η άμαξα διασχίζει τους δρόμους της πόλης. Σιωπή. Η ατμόσφαιρα
θλιμμένη, υγρή, μουδιασμένη. Στα Χαυτεία, ο αμαξάς στρίβει αριστερά γύρω από την Πλατεία
Ομονοίας. Δεν αφήνει τ’ άλογα να καλπάσουν. Ήταν ο ίδιος που είχε πάρει τον ποιητή αμαξάδα, την
προηγουμένη. Στην Ιερά Οδό ο ποιητής άρχισε ν’ απαγγέλλει, σαν ν’ απευθυνόταν σε κάποιο φάσμα»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ2005, 22). Και: «Όχι πως δεν δούλεψε μέχρι τότε. Κάποτε ήταν βοηθός του μάστροΚώστα του σιδηρουργού. Τράβαγε το φυσερό και φούντωναν τα κάρβουνα κι έλιωνε το σίδερο και το
’πλαθε ο μάστορας με το σφυρί και με τ’ αμόνι» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 31).
12
«“Ήρθατε; Σας περίμενα. Πρέπει να προλάβουμε τη μνηστή μου. Μας αναμένει. Σήμερα θα
τελεστούν οι γάμοι μας. Όλα είναι έτοιμα κι ο παπάς έχει ειδοποιηθεί. Γρήγορα να τρέξουμε στην
εκκλησία”. Ο Νάζος τον πλησιάζει. Τον αγκαλιάζει με σπαραγμό. Προσπαθεί να γελάσει, για να μην
κλάψει. “Γι΄ αυτό ήρθαμε”» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 22).
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την έναρξη της βιογραφίας εντός των τειχών του Δρομοκαϊτείου, ανακαλώντας έτσι
ευθύς εξ αρχής τον μύθο της φρενοβλάβειας και του αμοιβαίου πλην ατελέσφορου
έρωτα και αναγνωρίζοντας, συνεπώς, το λεγόμενο μοτίβο της «τραγικής ανατροπής»
(«tragische Umkehr»· βλ. GAERTNER 1970, 29) τη στιγμή που πραγματοποιείται ο
εγκλεισμός του βιογραφούμενου στο ψυχιατρείο, εντούτοις η αφήγηση του
Παπαχρήστου δεν επιμένει ιδιαίτερα στα περιστατικά που σχετίζονται με την
εκδήλωση του ψυχικού και ερωτικού πάθους του Βιζυηνού.13 Αντ’ αυτού ο
συγγραφέας φαίνεται ότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον του πολύ περισσότερο στον
μύθο που σχετίζεται με τη μανία του βιογραφούμενου για πλουτισμό, υφαίνοντας,
μάλιστα, διακριτικά τη συγκεκριμένη εμμονή του Βιζυηνού ήδη από την
αναπαράσταση της προεφηβικής του ηλικίας και υπογραμμίζοντάς την προοδευτικά
στα χρόνια της ωριμότητας, οπότε και η έμμονη αυτή ιδέα αποκτά συγκεκριμένη
υπόσταση και ταυτίζεται πλέον με την υπόθεση του μεταλλείου στο Σαμάκοβο και
την τραγική διάψευση που ακολούθησε.14
13

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι στη συγκεκριμένη μυθοπλαστική βιογραφία η φρενοβλάβεια του
Βιζυηνού αποδίδεται αποκλειστικά στη σύφιλη και όχι στην παραγνώριση της κοινωνίας ή στην άτυχη
έκβαση που είχε ο έρωτάς του για την Μπετίνα Φραβασίλη, όπως συναντά κανείς στις περισσότερες
μυθοβιογραφίες του Βιζυηνού: «Στο Βερολίνο, όταν τον έπνιγε η σεξουαλική στέρηση, έσπευδε –
αποβάλλοντας τις ενοχές του– να κρυφτεί στο “σπίτι”, στην αγκαλιά της λευκής (με πολλές πανάδες,
σταρένια μαλλιά και πλούσια κάλλη) Γερμανίδας» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 154). Αναφορικά με το
ερωτικό πάθος του Βιζυηνού για την ανήλικη μαθήτριά του, φαίνεται πως στο έργο αυτό η εκδήλωσή
του παρουσιάζεται ως ένα σύμπτωμα της ασθένειας από την οποία έπασχε: «Το σακατεμένο του μυαλό
είναι ερωτευμένο με την Μπετίνα Φραβασίλη. Της είχε γράψει πολλά ποιήματα· κάθε μέρα κι από ένα.
Η σύφιλη είχε τσακίσει εντελώς το νευρικό του σύστημα. Είναι ήδη τρελός και ζει το μεγαλείο όσων
λαχτάρησε πολύ στη ζωή του: όλο το χρυσάφι της Θράκης και τη γλυκιά Μπετίνα, στην αγκαλιά του»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 166).
14
Ειδικότερα, η μανία του πλούτου εντοπίζεται ήδη στη νεανική ηλικία του βιογραφούμενου και
συγκεκριμένα στο διάστημα που αυτός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη: «Ο Γιωργής βρέθηκε
μόνος κι ορφανός σε μια πόλη άγνωστη. Πολλές φορές πήγαινε στην εκκλησία του Άι Γιώργη να βρει
παρηγοριά. Άλλοτε πλησίαζε στα “γυαλιά”, τα όμορφα εξοχικά σπίτια των προυχόντων, κι
ονειρευόταν» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 43). Έκτοτε η εμμονή του πλουτισμού φαίνεται να τον κατατρύχει
σε όλη την υπόλοιπη ζωή του: «Επισκέφθηκε τη θεία του, την αδελφή της μάνας του. Άκουσε για το
χρυσάφι που τάχα έκρυβε το χωράφι τους. Ο Χρηστάκης κι ο Μιχαήλος δεν έκαναν όνειρα και
παλάτια. Τη φτώχεια που τους βάραινε ήθελαν να διώξουν από πάνω τους, γι’ αυτό δεν είχαν δώσει
σημασία στα λόγια για το μεταλλείο. Ούτε κι ο Γιωργής έδωσε σημασία, κι ας άκουγε κάθε βράχο,
κάθε χαράκι, κάθε μικρή σπηλιά, να τον καλούν και να του ψιθυρίζουν: –Εδώ κρύβεται ο θησαυρός,
τρέξτε γρήγορα, κοιμάται ο δράκος ο φοβερός» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 54). Ο Παπαχρήστος αξιοποιεί
τη μαρτυρία ότι την ιδέα της εκμετάλλευσης του μεταλλείου έσπειρε στο νου του Βιζυηνού ο
γραμματέας του προστάτη του, Γεωργίου Ζαρίφη, ο Νικολάκης Διαμαντόπουλος (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
2005, 81-82) και ότι έκτοτε η εμμονή αυτή δεν φαίνεται να τον εγκατέλειψε ποτέ: «Είχε συνεπαρθεί κι
αυτός απ’ την ιδέα των μεταλλείων», «Ο νους του γύριζε στο μεταλλείο», «Ζήτησε από τον Μιχαήλο
να προετοιμάσει τη μάνα τους για τη νέα αναχώρησή του, και του ξανάκανε λόγο για το μεταλλείο: –
Του χρόνου θα ’ρθούμε οργανωμένοι ν’ αρχίσουμε την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, και να δεις
που όλα θ’ αλλάξουν», «–Μάνα θα πλουτίσουμε, κάθε σπιθαμή και λίρα», «–Μιχαήλο, μέχρι το τέλος
της εβδομάδας περιμένουμε να ’ρθει ο Διαμαντόπουλος κι ο Μπένστον απ’ την Αγγλία, είπε στον
αδελφό του. Αυτή τη φορά πρέπει να τελειώνουμε. Κανόνισε εσύ για τη συνοδεία μας, να μην είναι
παραπάνω από πεντ’ έξι οπλοφόροι. Μας στοιχίζουν ακριβά», «Ήταν μεγάλο σφάλμα να πουλήσει
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Έτσι, η μυθοπλαστική βιογραφία του Παπαχρήστου αποτελεί άλλο ένα
παράδειγμα βιογράφησης που δεν καταφέρνει να κρατήσει αποστάσεις και
αντιστάσεις απέναντι στην ισχυρή μυθική άλω, που πυκνώνει κυρίως πάνω από τις
τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος της ζωής του βιογραφούμενου λογοτέχνη,
ενώ παράλληλα το εν λόγω έργο κλίνει, όπως ήδη είπαμε, μάλλον προς τις
προδιαγραφές μιας μυθιστορηματικής βιογραφίας τύπου vie romancée παρά στα
πρότυπα μιας μεταμοντέρνας βιογραφικής απεικόνισης. Ωστόσο, αν και τα παραπάνω
δεδομένα αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη μυθοπλαστική βιογραφία κινείται κατά
βάση στα ασφαλή όρια μιας περισσότερο συμβατικής βιογραφικής κατασκευής, η
οποία προκρίνει ουσιαστικά την αυστηρή χρονολογική σειρά στη διάρθρωση των
γεγονότων και αξιοποιεί με τον συνήθη τρόπο τόσο την εργογραφία του
βιογραφούμενου όσο και τις ποικίλες πηγές που αφορούν την περίπτωσή του,
εντούτοις το εν λόγω έργο πρωτοτυπεί σε έναν βαθμό και διαφοροποιείται από τις
προηγούμενες μυθοπλαστικές αναπαραστάσεις της ζωής του συγκεκριμένου
λογοτέχνη.
Ειδικότερα, το στοιχείο που διακρίνει τη βιογραφία αυτή και την καθιστά
ενδιαφέρουσα είναι το ότι ο συγγραφέας εντάσσει το πορτρέτο του Βιζυηνού στο
ευρύτερο ιστορικό κάδρο της εποχής, καθώς σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης
σκιαγραφεί με αδρές πινελιές την κρίσιμη κοινωνικοπολιτική συγκυρία των χρόνων
εκείνων.15 Έτσι, λοιπόν, σε πολλά σημεία της αφήγησης ενσφηνώνονται ιστορικές
λεπτομέρειες και σημαίνοντα πολιτικά γεγονότα του 19ου αιώνα,16 ενώ δεν λείπουν

ό,τι είχε η οικογένεια στο Κρυόνερο: το σπίτι, τα χωράφια, ακόμη και το αμπέλι, για το μεταλλείο. Αν
είχαν προλάβει να εξορύξουν το μετάλλευμα, αν είχαν βάλει σε λειτουργία την επιχείρηση, ίσως να
μην είχε φτάσει εκείνη η μαύρη μέρα, η κλεισμένη στο γράμμα του σουλτάνου. Κι όμως, δεν είχε
εκλείψει ακόμη κάθε ελπίδα. Υπήρχε δυνατότητα να πουληθεί η εταιρεία σε ξένους κεφαλαιούχους. Η
γαλλική εταιρεία δημοσίων έργων, την οποία εκπροσωπούσε κάποιος κ. Αλ. Σαπουντζιάδης, είχε
δείξει ενδιαφέρον και ζητούσε διαπραγματεύσεις. Του το είχε μηνύσει ο Νικολάκης Διαμαντόπουλος»,
«Το “μέταλλο” στο μυαλό του είχε θαμπώσει, αλλά πάντα πίστευε πως θα έρθει η στιγμή που θα τα
καταφέρει» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 114, 116, 117, 130, 150, 160 και 163)
15
Τηρουμένων των αναλογιών, θα λέγαμε ότι η τακτική αυτή προσομοιάζει αρκετά την προσέγγιση
της Μάρως Δούκα στο έργο Η Μάρω Δούκα διαβάζει Γεώργιο Μ. Βιζυηνό (ΔΟΥΚΑ 2005), στο οποίο η
συγγραφέας επιλέγει να παρουσιάσει τη ζωή του βιογραφούμενου συντάσσοντας ένα χρονολόγιο, η
μορφή και η δομή του οποίου επιτρέπει στη συγγραφέα να εντάξει τη βιογραφία του λογοτέχνη μέσα
στο ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό της εποχής.
16
Πολλά από τα ιστορικά γεγονότα που ανακαλεί η αφήγηση του Παπαχρήστου σχετίζονται κυρίως με
την πολύπαθη ιστορία της Θράκης, από την οποία καταγόταν ο βιογραφούμενος: «Οι Μεγάλες
Δυνάμεις συνεδριάζανε πότε στο Βερολίνο πότε στην Κωνσταντινούπολη, κι η Ρωσία ήθελε τη
Βουλγαρία μέχρι τη Θεσσαλονίκη, κι ακόμη πιο κάτω. Ο Βοεβόδας Πέτικο, ο αρχιλήσταρχος της
Θράκης, ο πράκτορας των Ρώσων, πολεμούσε τους Τούρκους αλλά ξεπάστρευε στα μετόπισθεν τους
Έλληνες της περιοχής, για να κατεβούν οι Βούλγαροι στο Αιγαίο. Παρουσιαζόταν και σαν Έλληνας.
Μιλούσε καλά τη γλώσσα, κι ύψωνε ελληνικές σημαίες, ότι τάχα είχε πάρει μέρος στην επανάσταση
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και οι περιγραφές της παλιάς Αθήνας και των άλλων πόλεων που έζησε ο
βιογραφούμενος, μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης μεταφέρεται στο κλίμα και την
ατμόσφαιρα της εποχής.17
στην Κρήτη, κι ας ήταν ο φόβος και ο τρόμος της Θράκης» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 32)· «Η Θράκη
βρισκόταν σε αναταραχή. Την έτρωγε η αγωνία για το αύριο. Ο σουλτάνος είχε ιδρύσει τη Βουλγαρική
Εξαρχία. Το Πατριαρχείο την αποκήρυξε, κι ο Γιωργής γνώριζε πως οι Ρώσοι ήθελαν πολύ να φτάσουν
ως την Πόλη. Τα σύννεφα του πολέμου πύκνωναν, κι οι άνθρωποι φοβούνταν –Έλληνες και Τούρκοι–
και σιγοψιθύριζαν, κι η Βιζύη είχε ερημώσει. Κι όμως τα στρογγυλά βουναλάκια του Αίμου, που
έσβηναν κατά τη Μαύρη Θάλασσα, δεν έδειχναν πως σε λίγο θα γινόταν μάρτυρες πολεμικών
συγκρούσεων» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 53). Παράλληλα, όμως, δεν λείπουν και αναφορές στις ιστορικές
εξελίξεις που στιγμάτισαν την ελληνική πρωτεύουσα, το διάστημα που «φιλοξένησε» τον Βιζυηνό:
«Τις επόμενες μέρες, από τις συζητήσεις και τις εφημερίδες έμαθε πως η φοιτητική φάλαγγα ήταν
ένοπλο σώμα εθελοντών φοιτητών και καθηγητών, με σκοπό την προστασία του πανεπιστημίου, πως
είχε πρωτοστατήσει στην ανατροπή του Όθωνα, και πως οι φοιτητές ζητούσαν την ανασύστασή της,
προκειμένου να εκστρατεύσουν για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων ελληνικών περιοχών. Όμως
ο Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, παλιός υποστηρικτής της φάλαγγας, ήταν πια πρωθυπουργός κι
ακολουθούσε πολιτική συνεννόησης με την Τουρκία» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 61). Εξίσου
αντιπροσωπευτικό είναι και το εκτενές απόσπασμα των σελίδων 78-80, το οποίο δεν παραθέτουμε για
λόγους οικονομίας του χώρου, ενώ δεν λείπουν και αναφορές στη διεθνή πολιτική συγκυρία της
εποχής. «Οι εφημερίδες γράφανε για την επίσκεψη του Βουλγάρου ηγεμόνα Αλέξανδρου στη
Φιλιππούπολη, για την ουδετερότητα της Τουρκίας, για τις βλέψεις της Γερμανίας στα Βαλκάνια, για
τη διπλωματική προσπάθεια της Αγγλίας να έλεγξει τη Βουλγαρία, ώστε ν’ αποτελέσει μαζί με την
Τουρκία ανάχωμα στον πανσλαβισμό της Ρωσίας, και για την αδυναμία της Ελλάδας να προστατεύσει
τον ελληνικό πληθυσμό της Ανατολικής Ρωμυλίας από τις επιθέσεις των Κομιτατζήδων. Τον
Σεπτέμβρη του 1885 οι Αθηναίοι τον πέρασαν στους δρόμους διαδηλώνοντας. Η κυβέρνηση
Δηλιγιάννη, ανήμπορη να καθησυχάσει τον λαό, υποσχέθηκε βοήθεια στους Έλληνες της Ανατολικής
Ρωμυλίας, που απειλούνταν με εξαφάνιση, αλλά δεν την έστειλε ποτέ» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 124).
Γίνεται, επιπλέον, αναφορά σε ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος. «Είδε την Αγία Σοφία, το μέγα
μοναστήρι με τον μαρμαρωμένο βασιλιά στα σπλάγχνα του. Κι έψαξε να τον βρει στα ερειπωμένα
κάστρα, και τον είδε να πολεμάει με το σπαθί στο χέρι στον προμαχώνα, κι είδε το χέρι στον
προμαχώνα, κι είδε το χέρι του προδότη ν’ ανοίγει την Κερκόπορτα. Μέτρησε στον ιππόδρομο τα
βήματα των αλόγων κι άκουσε τις ιαχές των Βένετων και των Πράσινων, το Εν Τούτω Νίκα του
πλήθους και τον Ακάθιστο Ύμνο. Φαντάστηκε τις φωτιές που έκαψαν την Πόλη και νόμισε πως απ’ το
πολύ αίμα που στέγνωσε ο χρόνος, το χρώμα στα πόδια του είχε γίνει αρχεία σκουριά. Στάθηκε
μπροστά στον Τρικάρηνο Όφι, χωρίς να ξέρει πως αυτό το άγαλμα ήταν ό,τι είχε απομείνει από τον
χρυσό τρίποδα που αφιέρωσαν οι Έλληνες στον Απόλλωνα μετά τη νίκη τους στις Πλαταιές, το 479
π.Χ., γράφοντας στα κορμιά των φιδιών τα ονόματα 31 πόλεων που πολέμησαν: Όσαι ξυνκαθελούσαι
τον βάρβαρον έστησαν ανάθημα» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 35). Τέλος, το προτελευταίο κεφάλαιο
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 199-203) κινείται εξ ολοκλήρου γύρω από την εγχώρια επικαιρότητα της
εποχής, καθώς αναπαριστά τους ολυμπιακούς αγώνες του 1896.
17
Συγκριτικά, μάλιστα, με τη μυθοπλαστική βιογραφία του αθηναιογράφου και ιστοριοδίφη Γιάννη
Καιροφύλα (ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ 1986), η μυθοπλαστική βιογραφία του Δημήτρη Παπαχρήστου αποδίδει με
ακόμη μεγαλύτερη ενάργεια την εικόνα της πρωτεύουσας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα: «Η πόλη
μικρή, οι δρόμοι χωμάτινοι, η σκόνη καθισμένη παντού να τυφλώνει τους περαστικούς με το πιο
ανάλαφρο αεράκι, που φέρνει τη μυρουδιά των σφαχτών που κρέμονταν στα τσιγκέλια έξω από τα
χασαπιά. Τα σπίτια όμορφα και χαμηλά γύρω στον ιερό βράχο, και παρεκεί τ’ ανάκτορα, το σπίτι του
βοτανολόγου Θ. Ορφανίδη και το καφενείο του Ζαχαράτου, όπου σύχναζαν οι λογοτέχνες της εποχής.
Λίγο πιο κάτω οι στάβλοι του βασιλιά και το Ζάππειο Μέγαρο, δίπλα στο Βασιλικό Κήπο της
Αμαλίας, το Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία, η Βιβλιοθήκη και το Πολυτεχνείο» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005,
16). «Η Αθήνα ήταν το κέντρο της ελεύθερης Ελλάδας, η απτή πραγματικότητά της: σπασμένα
μάρμαρα, μεγαλειώδη ερείπια ενός ένδοξου παρελθόντος, να αιωρούνται μέσα στην πλημμυρίδα ενός
υπέρλαμπρου ήλιου, αλλά και βρώμα και φτώχεια, και χαμόσπιτα, πενιχρή κληρονομιά τεσσάρων
αιώνων ανατολίτικης παρουσίας» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 57)· «Εξερεύνησαν μαζί την Αθήνα. Έκαναν
βόλτες στο Μοναστηράκι και στου Ψυρρή. Ανέβηκαν την Αιόλου διστακτικά, πέρασαν έξω από το
καφενείο η “Ωραία Ελλάς”, μέχρι την Καπνικαρέα έφτασαν. Η περιοχή γύρω από του Ψυρρή και την
οδό Αθηνάς τους θύμιζε μαχαλά της Πόλης: εστιατόρια, κουρεία, ταβερνάκια, εργαστήρια… Γωνία
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Επιπλέον, αυτό που αξίζει να επισημάνει κανείς είναι ότι παρά τον γενικότερο
τίτλο της σειράς, στην οποία εντάσσεται το εν λόγω έργο («Βίοι Αγίων») και παρά τη
μάλλον παραδοσιακή οργάνωση του υλικού, το τελικό πορτρέτο του Βιζυηνού δεν
είναι ιδιαίτερα αγιογραφικό, καθώς ο συγκεκριμένος μυθοβιογράφος δεν ηρωοποιεί
απόλυτα τον βιογραφούμενο ούτε προτίθεται να τον κατατάξει στο μαρτυρολόγιο της
βιογραφίας, ωραιοποιώντας την εικόνα του. Ειδικότερα, ο Παπαχρήστος διαπλάθει
την προσωπικότητα του Βιζυηνού χωρίς να επιχειρεί να λειάνει τις αιχμηρές πτυχές
της κι έτσι, παρά τη συμβατική προσέγγιση που επιχειρεί ως προς την παρουσίαση
του βίου, η στάση που κρατάει απέναντι στον βιογραφούμενο δεν είναι ιδιαίτερα
εξιδανικευτική. Έτσι, ο ήρωας παρουσιάζεται ως μια γκροτέσκα φιγούρα, τα
χαρακτηριστικά της οποίας αλλοιώνονται σταδιακά εξαιτίας του φθοράς του χρόνου
και της ψυχικής νόσου, η οποία, μάλιστα, στο στάδιο της έξαρσής της λειτουργεί
παραμορφωτικά, δίνοντας στην όψη του μια εντελώς αποκρουστική εικόνα.18
Αξιοσημείωτο είναι και το ότι η τουρκομερίτικη καταγωγή, η ανατολίτικη
φυσιογνωμία και η θρακιώτικη προφορά του Βιζυηνού, χαρακτηριστικά για τα οποία
γελοιοποιήθηκε και λοιδορήθηκε στη διάρκεια της ζωής του (ΒΑΡΕΛΑΣ 2014, 31-45),
σε συνδυασμό, μάλιστα, με την προκλητική του εμφάνιση, δεν αποτελούν στοιχεία
που απομονώνονται ή αποσιωπώνται από τον συγκεκριμένο συγγραφέα, προκειμένου
να αποδοθεί αψεγάδιαστη η εικόνα του ήρωα.19

Αιόλου και Ερμού υπήρχαν τραπέζια έξω από τα καφενεία. Οι θαμώνες, άλλοι ντυμένοι φράγκικα,
άλλοι με φουστανέλες, κι άλλοι με βράκες νησιώτικες, έπιναν τον καφέ τους, ρουφούσαν τους
ναργιλέδες τους, και κουβέντιαζαν ζωηρά και φωναχτά, σαν να μάλωναν» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 59).
18
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εικόνα του Βιζυηνού, έτσι όπως αποδίδεται από τον Παπαχρήστο,
βρίσκεται αρκετά κοντά τόσο στις σωζόμενες περιγραφές της όψης και του παρουσιαστικού του
Βιζυηνού, όσο και στις φωτογραφίες και τα γελοιογραφικά σκίτσα του (ΒΑΡΕΛΑΣ 2014,33-34).
Ενδεικτικά: «Φορούσε το καπέλο του. Ύστερα το ξανάβγαζε, πήγαινε στον καθρέφτη και μόλις
αντίκριζε την προϊούσα φαλάκρα του το φορούσε πάλι. Στεκόταν εκεί, έκανε γκριμάτσες κι άξαφνα
σοβαρευόταν, παρατηρούσε το πρόσωπο, τα μαύρα μάτια, τη μελαγχολία του, υπογραμμισμένη από τα
χείλη και τα μεγάλα φουσκωμένα μάγουλά του. Γελούσε νευρικά. Σήκωνε τα φρύδια του τα μεγάλα,
σαν ν’ απορούσε με τον εαυτό του κι άφηνε να του ξεφύγουν λόγια ακατάληπτα, κουβέντες στη μέση
κομμένες, νοήματα καλά κρυμμένα» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 18). «Ήταν μετρίου αναστήματος, λεπτός,
μελαψός, με ανατολίτικη κατατομή […]» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 100). «Έλαμψαν τα κατάμαυρα μάτια
του. Δυο φωτεινές ρυτίδες σχηματίστηκαν στις άκρες των σχιστών κινέζικων ματιών του»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 46).«Το δέρμα του είναι γεμάτο κομμιώματα και ογκίδια. Τα δόντια του είναι
φαγωμένα. Τα μαλλιά του είχαν πέσει σε μερικά σημεία. Τα φρύδια του το ίδιο. Η μύτη του έχει
συρρικνωθεί» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 169).
19
«Κινδύνευε όμως να απογοητευθεί από τα ειρωνικά πειράγματα των συμμαθητών του, που τους
περνούσε τέσσερα ολόκληρα χρόνια, και διασκέδαζαν με την θρακιώτικη προφορά του»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 58). «Τους ενοχλούσε που ήταν νεαρός και Τουρκομερίτης, έστω κι αν πολλοί
συγγραφείς και δημοσιογράφοι είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη» (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 62)·
«Ήλπιζε πως, μαζί με την Αθήνα, ίσως είχαν αλλάξει και οι άνθρωποι των γραμμάτων. Έκανε λάθος.
Το προκλητικό ντύσιμό του τους ενοχλούσε όπως πριν από δέκα χρόνια. Τα φαρμακερά σχόλια έδιναν
κι έπαιρναν. Οι νεωτερικές απόψεις του για τη φιλοσοφία και την ψυχολογία απορρίπτονται από το
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Μολονότι, λοιπόν, το έργο αυτό γράφεται σε μια εποχή κατά την οποία έχει
συντελεστεί η ανανέωση του βιογραφικού είδους μέσα από τη χρήση μοντερνιστικών
τεχνικών, ο συγκεκριμένος συγγραφέας επιλέγει να αξιοποιήσει διακριτικά τους
προκατόχους του και να επιστρέψει στο παράδειγμα μιας μυθιστορηματικής
βιογραφίας σαν αυτές που ανήκουν στον 20ό αιώνα. Εξάλλου, παρά την τάση των
πεπαιδευμένων λογοτεχνών να γράψουν μεταμοντέρνες βιογραφίες, στις οποίες η
αρχειακή έρευνα συναντά τις θεωρητικές ανησυχίες και μια ποικιλία ενδιαφερόντων
στο πλαίσιο μιας μοντερνιστικής κατασκευής, τελικά φαίνεται ότι το βιογραφικό
είδος αρνείται σχεδόν πεισματικά να απαγκιστρωθεί από το βιογραφικό παράδειγμα
που όρισε η vie romancée και τελικά επιστρέφει σε αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη της βιογραφίας του Βιζυηνού στο ευρύτερο
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής του με την αναφορά στην ταραγμένη
ιστορικοπολιτική συγκυρία, καθώς και η μη εξιδανικευτική και ωραιοποιημένη
εικόνα του βιογραφούμενου, κάνουν τελικά το εν λόγω έργο να μην αποτελεί μια
ανιαρή και επίπεδη αφήγηση, αλλά να διατηρεί αμείωτο το αναγνωστικό ενδιαφέρον.
Πρόκειται, μάλιστα, για μια αρκετά οργανωμένη και συνεπή παρουσίαση της ζωής
του Γεωργίου Βιζυηνού, η οποία καταφέρνει να τηρήσει με επιτυχία τις απαραίτητες
ισορροπίες και αναλογίες τόσο ως προς τη διευθέτηση του υλικού όσο και ως προς
την αναπαράσταση της ζωής και της σταδιοδρομίας του βιογραφούμενου. Το γεγονός
αυτό οδηγεί σε μια πληρέστερη βιογραφική απεικόνιση του θρακιώτη καλλιτέχνη, η
οποία απομακρύνεται αρκετά από τις αποκρυσταλλωμένες και εν πολλοίς
στερεοτυπικές αναπαραστάσεις του, ενώ παράλληλα καταφέρνει να καλύψει
ικανοποιητικά όλες τις πτυχές του πολυκύμαντου βίου και της έντονης δράσης του,
χωρίς να εστιάζει αποκλειστικά στη λογοτεχνική του ιδιότητα. Έτσι, το εν λόγω έργο
δεν αντανακλά μόνο το πορτρέτο του ποιητή ή διηγηματογράφου Βιζυηνού, αλλά
φωτίζει συνολικότερα τις όψεις και την ταυτότητα ενός ανήσυχου πνεύματος, που
αναμείχθηκε με τους κύκλους της αριστοκρατίας, συγχρωτίστηκε με σημαντικούς
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, αναμετρήθηκε με το πανεπιστημιακό
κατεστημένο20 και αγωνίστηκε όχι απλώς για να βιοποριστεί, αλλά για να βρει
διεξόδους στις προσωπικές του φιλοδοξίες και στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του.
πανεπιστημιακό κατεστημένο, που είχε εδραιωθεί στο πανεπιστήμιο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά»
(ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2005, 121).
20
Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το ότι ο Παπαχρήστος είναι ουσιαστικά ο μόνος μυθοβιογράφος του
Βιζυηνού που αναφέρεται στη διαμάχη του βιογραφούμενου με τον Μαργαρίτη Ευαγγελίδη: «[…] την
έδρα που του έκλεψε μια μέρα δύσκολη, ο συνομήλικός του Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, που είχε
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Abstract
The present paper is part of the research work on the autobiographical texts Mitria
patrida (M. Gkanas); Minima memoralia. I istoria tou pappou mou (A. Elefantis);
Diplomena ftera and Tholos Vythos (G. Atzakas). Albeit differently by each author,
these narratives reflect the acute trauma of exile, confinement and isolation,
consequential of the Civil War historical conjuncture. Moreover, all three texts not
only present the typical daily life, but also extensively reflect the historical setting, in
which a man battles with history while being shaped by it. In other words, the ‘I’ is
always connected to ‘we’ and an individual’s open wound is actually a deep historical
trauma.
Λέξεις-Κλειδιά
άλλος, ταυτότητα, εγωιστορία, μακροϊστορία, αυτοβιογραφία, τραύμα, αποκλεισμός

1. Η Ιστορία και οι Άνθρωποι: Από τη μικρή ιστορία στη μεγάλη Ιστορία
Τι κοινό έχουν ένας ποιητής, ένας ιστορικός και ένας «νεοσσός» της γραφής; Τα
κείμενα που θα μας απασχολήσουν –η διλογία Διπλωμένα φτερά (ΑΤΖΑΚΑΣ 2010) και
Θολός βυθός (ΑΤΖΑΚΑΣ 2010), η Μητριά Πατρίδα (ΓΚΑΝΑΣ 2007) και το
πεζογράφημα Minima memorialia. Η ιστορία του παππού μου (ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ 2001)–
ενδημούν όλα στο φιλόξενο χώρο της γραφής, όπου η δεξαμενή της εμπειρίας, άμεσα
και έμμεσα βιωμένης, κομίζει πρωτογενές υλικό για το ιστορικά βαρύ αποτύπωμα της
21

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής
μεταπτυχιακής μου εργασίας «Μ. Γκανάς, Α. Ελεφάντης, Γ. Ατζακάς: τρεις αφηγήσεις στο μεταίχμιο
του αυτοβιογραφικού λόγου και της ιστορίας», με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κα Βασιλική
Κοντογιάννη (υποστήριξη: 2016).
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ιστορίας του Εμφυλίου αλλά και των γκρίζων μετεμφυλιακών χρόνων. Η αφετηρία
των τριών διαφορετική, όλοι όμως συναντιούνται στο «εκεί» της ιστορικής στιγμής,
όπου οι έννοιες «ξερίζωμα», υποχρεωτική «αποδημία» και «ξενιτιά» –έστω και με
διαφορετικούς όρους στον καθένα– επηρεάζουν τις τύχες των απλών ανθρώπων και
συνάμα της ελληνικής κοινωνίας.
Ο Α. Ελεφάντης, ο ιστορικός, ο Μ. Γκανάς, ο ποιητής, και ο Γ. Ατζακάς, ο
«απόστρατος» της εκπαίδευσης, εκκινούν από διαφορετικά πεδία˙ το χώρο της
ιστορίας και της δημοσιογραφίας ο πρώτος, το χώρο της ποίησης ο δεύτερος και το
χώρο του μυθιστορήματος ο τρίτος. Και τους τρεις, όμως, «βαραίνει» το στίγμα της
αιματηρής εποχής του Εμφυλίου, της οποίας τα γεγονότα κανείς δε βίωσε άμεσα, με
την έννοια ότι ήταν πολύ μικροί σε ηλικία για να κατανοήσουν τις εχθροπραξίες, να
ενταχθούν άμεσα στις πολεμικές συγκρούσεις, να ταυτιστούν ιδεολογικά με το
«φίλο» ή τον «εχθρό», να αποκρυσταλλώσουν πολιτική άποψη. Ο Γ. Ατζακάς
περισσότερο νιώθει το «κακό» από σκόρπιες κουβέντες της γιαγιάς και κάποια
μεμονωμένα περιστατικά που συμβαίνουν στο χωριό. Ο Α. Ελεφάντης μετακομίζει το
1947, έντεκα ετών, στην Αθήνα, λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας στο
γενέθλιο τόπο (Νεοχώρι Ευρυτανίας). Ο Μ. Γκανάς είναι μόλις δύο χρονών, όταν
αρχίζει ο Εμφύλιος.
Εντούτοις, και οι τρεις, προσπαθούν μετά από χρόνια να ξαναπιάσουν το νήμα
των γεγονότων της γκρίζας ζώνης και να χρησιμοποιήσουν τη γραφή σα στημόνι,
πάνω στην οποία ενυφαίνεται η παιδική ζωή του Ατζακά στο χωριό και ο εγκλεισμός
του αργότερα στις παιδοπόλεις της Φρειδερίκης, η εμπειρία από τη ζωή στις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης (1948-1954) του Μ. Γκανά και το πορτρέτο του παππού
και ο αποκλεισμός του στην Αμερική μέσα από τα λόγια της γιαγιάς, του Α.
Ελεφάντη. Με λίγα λόγια, αυτό που δένει τις τρεις γραφές είναι ο απόηχος του
Εμφυλίου- άμεσα στον Γκανά και στον Ατζακά, στην περίπτωση του παππού του
Ελεφάντη ο εκτοπισμός του παππού προηγείται του Εμφύλιου σπαραγμού- ή αλλιώς
το επιγέννημα του πολέμου στις ζωές των ανθρώπων, σε ατομικό, οικογενειακό και
συλλογικό επίπεδο.
Κάθε κύκλος εγγράφει μέσα του και άλλους και το ατομικό δράμα -όπως η
υποχρεωτική «στρατολόγηση» του Ατζακά στα ορφανοτροφεία της Φρειδερίκης, ο
εκπατρισμός του Γκανά και του παππού του Ελεφάντη από τη γενέθλια γη- δεν
μπορεί να αναγνωστεί και να κατανοηθεί ξέχωρα από το τεράστιο μεταναστευτικό
ρεύμα των αντιφρονούντων αριστερών μετά τον Εμφύλιο ή την ψυχολογική,
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προπαγανδιστική καθοδήγηση σε χιλιάδες παιδιά ανταρτών. Και οι τρεις αφηγούνται
ιστορίες ατομικές ή οικογενειακές «απόκληρων», για να διαπιστώσουμε εντέλει πως
αυτές κοινωνούν και επικοινωνούν όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και άμεσα με την
ελεγειακή τραγωδία του Ελληνισμού.
Αρχικά, όσον αφορά τον Γκανά, η οικογένειά του, αν και φιλικά προσκείμενη
στο Ζέρβα και στον ΕΔΕΣ, εξιλαστήριο θύμα της πολιτικής συγκυρίας, εκπατρίζεται
μαζί με άλλους δεξιούς και αριστερούς από την Ήπειρο, όταν οι αντάρτες εκπορθούν
τη Μουργκάνα. Στο «εκεί» της «κοφτερής» συντυχίας ο ξεριζωμός από τα ελληνικά
χώματα γίνεται αδιάκριτα, χωρίς ιδεολογικές συγκλίσεις ή αποκλίσεις, σχεδόν
τυχαία. Κάπου εδώ ξεκινάει κι η αφήγηση στη Μητριά Πατρίδα. Κι από αυτό το
χρονικό «τότε» αρχίζει να διαπλέκεται η Μνήμη, ο Μύθος κι η Ιστορία.
Η οικογένεια του Γκανά εγκαταλείπει την Ελλάδα το Σεπτέμβρη του 1948. Η
μοίρα της θα ενωθεί με τη μοίρα όσων θα περάσουν τα σύνορα λίγους μήνες
αργότερα με το τέλος του Εμφυλίου. Επομένως, όπως στην ποίηση του Γκανά, έτσι
και στη Μητριά πατρίδα ο όρος «αυτοβιογραφικό» αποτύπωμα αποκτά ευρύτερη
έννοια. Ναι, οι εμπειρίες από την Ουγγαρία έχουν κατακαθήσει βαθιά μέσα του και
το τραύμα παραμένει μετά από τόσα χρόνια οξύ και διαμπερές. Ταυτόχρονα, όμως, η
φωνή του ποιητή είναι και η φωνή της ομάδας, όσων έζησαν παρόμοιες εμπειρίες με
αυτόν ή αισθάνθηκαν την τρέλα του πολέμου και την ανομία της εξουσίας. Με λίγα
λόγια η φωνή του είναι η φωνή της Ιστορίας από την πλευρά των αδικημένων και
ταυτόχρονα ένας θλιβερός απολογισμός του ελληνικού Εμφυλίου, μέσα κι έξω από
την πατρίδα.
Το οδοιπορικό βίου του Μ. Γκανά είναι μια ακόμα τραυματική περίπτωση των
Ελλήνων που κατέφυγαν στο εξωτερικό κατά το πέρας των εμφυλίων συγκρούσεων.
Στην περίπτωση του, όμως, βαραίνει το γεγονός πως, αν και δεν προερχόταν από
οικογένεια προσκείμενη στο Δ.Σ.Ε, «εκβιάστηκε» να εγκαταλείψει την πατρίδα: Δύο
πράγματα κάνουν εντύπωση: πρώτον, η εξαναγκαστική αποδημία που επιβάλλεται
συνήθως σε περιπτώσεις εμφυλίου σπαραγμού, άλλοτε ως αντίποινα κι άλλοτε ως
μοναδικός τρόπος διαφυγής από τη νικήτρια παράταξη· δεύτερον, η έννοια της
απώλειας που κυοφορείται μέσα στις λέξεις «ξενιτιά» και «θάνατος» (βιολογικός ή
συναισθηματικός). Ακόμα, απώλεια σημαίνει και την αλλοτρίωση εαυτού, εφόσον το
άτομο

δυσκολεύεται να ενταχθεί στην

ευρύτερη κοινωνική ομάδα,

ενώ

περιχαρακώνεται και τροφοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τον οικογενειακό και
συγγενικό πυρήνα, όπως συμβαίνει στη Μητριά Πατρίδα. Έτσι, η κοινωνία του
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«εμείς» σμικρύνεται, απομακρύνεται από τα κοινά, αποστασιοποιείται από τις
γενικότερες εξελίξεις και το συνάνθρωπο, ιδιωτεύει, αποκόπτεται από την Ιστορία.
Το βιβλίο κατατέμνεται ακροθιγώς σε δύο ενότητες: την εμπειρία της
οικογένειας από τη διαμονή στην Ουγγαρία και την επιστροφή στην πατρίδα, που
έχει γίνει πλέον «μητριά». Έτσι, με την ανάγνωση μπορεί κάποιος να κατανοήσει πως
κοινός παρονομαστής που δένει τους δύο κεντρικούς άξονες είναι ο όρος «μητριά»·
στη φιλόξενη Ουγγαρία η οικογένεια (η μάνα, τα παιδιά, η γιαγιά, ο παππούς, η
αδερφή του παππού κι η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας) ενδημεί για τόσο
διάστημα όσο για να λυθεί η «υπόθεσή» τους στην Ελλάδα. Ουσιαστικά για όλους,
συναισθηματικά και ψυχολογικά, πρόκειται για μια παρένθεση ζωής, ένα μικρό
διάλειμμα, μέχρι να διευθετηθεί η επιστροφή τους από τον πολιτικό μηχανισμό. Από
την άλλη, ο πολυπόθητος γυρισμός δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Από τη
«θετή» πατρίδα η οικογένεια επιστρέφει σε κάτι χειρότερο˙ έναν αφιλόξενο τόπο για
τους πολιτικούς πρόσφυγες, μια εκδικητική «ψυχομάνα».
Συναισθηματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, η οικογένεια του Γκανά, «εξώθυρη»
από το ουγγρικό οικοδόμημα, απόμακρη από τη ντόπια κοινότητα, κάνει το νέο της
ξεκίνημα. Με σχεδόν απρόσωπη συναισθηματικά γραφή, καταγραφή- ντοκουμέντο,
το αφήγημα ανήκει, σύμφωνα με τη Β. Αποστολίδου (2010, 76-77), στα κείμενα
«όπου διασταυρώνεται η ελληνική εμπειρία του Εμφυλίου με την ευρωπαϊκή
εμπειρία των κομμουνιστικών καθεστώτων […]. Ανήκει στα έργα που γράφτηκαν
από συγγραφείς πρόσφυγες και μιλούν για τη ζωή τους στην υπερορία και τον
επαναπατρισμό. Ο επαναπατρισμός είναι αξεχώριστος από την προσφυγιά, πρώτον
διότι πολλά έργα μιλούν ταυτόχρονα και για τα δυο, αλλά, κυριότατα, διότι ο
πρόσφυγας παραμένει πρόσφυγας και μετά τον επαναπατρισμό».
Η δεύτερη εκφορά λόγου που θα μας απασχολήσει είναι αυτή του Α. Ελεφάντη,
ο οποίος με την ευθυβολία της κρίσης του δίνει σε ένα τόσο συμπυκνωμένο κείμενο
μεγάλες διαστάσεις και βαθιά νοήματα. Είναι αλήθεια πως, όταν κάποιος προσεγγίζει
τo Minima memorialia για πρώτη φορά, δεν μπορεί να κατανοήσει πως βρίσκεται
κοντά σε ένα τόσο σφιχτοδεμένο κείμενο που δεν αφορά μόνο την ιστορία του
παππού του Ελεφάντη, αλλά θίγει υποδόρια καυτά ζητήματα του ελληνισμού και της
σύγχρονης ιστορίας. Γιατί, αναμφίβολα, με μια προσεκτικότερη ματιά, ο ψύχραιμος
αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί πως αυτό το ολιγοσέλιδο βιβλίο είναι μια
υπόρρητη σπουδή πάνω στον ελληνικό Εμφύλιο, μια προσέγγιση αποκατάστασης της
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ιστορικής αλήθειας κι ακόμα, μια λογοτεχνική κίνηση ψυχής με ταυτόχρονο ιστορικό
προσανατολισμό.
Ο τίτλος Minima memorialia, Η ιστορία του παππού μου, υπαγορεύει δύο
πράγματα, κάτι το προφανές και κάτι το καμουφλαρισμένο. Από τη μια είναι αυτό
που νοείται ξεκάθαρα από την αρχή, δηλαδή η καταγραφή σπαραγμάτων μνήμης της
ιστορίας του παππού, μέσα από ξεθωριασμένες ενθυμήσεις της γιαγιάς και η
αναβίωση του παρελθόντος σε ανοιχτό πλάνο, για το οποίο δίνεται η ελευθερία στον
αναγνώστη να το αναστήσει όπως θέλει. Από την άλλη πλευρά, όμως, υπονοείται και
κάτι πιο βαθύ˙ το κείμενο θα μιλήσει για μια ταραγμένη περίοδο της ελληνικής
ιστορίας, αυτή του εμφύλιου αλληλοσπαραγμού, με συγκεκριμένα παραδείγματα,
πολλά από αυτά βιωματικά, σε μια προσπάθεια να συντεθεί ένα μεγάλο πλάνο της
εποχής και των προσώπων της. Με όρους της μακροφωτογραφίας –για να
χρησιμοποιήσουμε την κινηματογραφική γλώσσα– στο έργο του Ελεφάντη
παρουσιάζονται σε γκρο πλαν (gros plan) περιστατικά καθημερινού βίου, ώστε να
φωτιστεί επαγωγικά η ελεγεία του ελληνισμού και οι σημαντικότερες συμφορές του
μέσα από το πρίσμα της ιστορικής συνέχειας.
Ενθυμήματα και θολά περιγράμματα ενός βίου από τη μια, ντοκουμέντα της
ελληνικής φυλής από την άλλη. Ακόμα, στο κείμενο παρατηρούνται δύο επίπεδα
γλώσσας και ύφους˙ η χρήση γλώσσας παραμυθιού για το γιγαντόκορμο παππού και
τη μικροϊστορία του, παράλληλα με την επιστημονική προσέγγιση και την πρόθεση
ιστορικής ακρίβειας για τη μακροϊστορία της χώρας, με αναφορές που ξεκινούν από
το 17ο αιώνα –σε ό,τι αφορά το χρονικό του χωριού– έως και τα μέσα του 20ού αιώνα,
στον οποίο δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση. Ο ιστορικός Ελεφάντης, αναμφισβήτητα,
συμπλέει με το λογοτέχνη Ελεφάντη.
Στην περίπτωση της Ιστορίας του παππού μου αναρωτιέται κανείς αν οι
άνθρωποι διαμορφώνουν την Ιστορία ή αν η Ιστορία –μέσα από μια σειρά
συμπτώσεων– απεργάζεται το βίο τους. Ο παππούς, Δημήτριος Χρήστου Μηλιάκης,
γεννιέται γύρω στα 1870, πιάνεται το 1909 από το απόσπασμα, πηγαίνει στο Τατόι,
όπου γίνεται φονιάς –κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες– του λοχαγού του,
εγκαταλείπει φυγάς την Ελλάδα και πεθαίνει στο Άθενς της Γεωργίας το 1937. Όλα
αυτά τα χρόνια δεν ξανασυναντά την οικογένειά του, η αλληλογραφία για τα νέα του
είναι ελάχιστη και ο ίδιος, κομμάτι πια μιας άλλης κοινότητας και ιστορίας,
μετατρέπεται για οικείους και χωριανούς σε ένα «φασματικό» κενό.
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Η ιστορία αποδεικνύεται αμείλικτη· ο παππούς πεθαίνει ξαφνικά «από άνθρακα
που του έπνιξε το λαιμό» (ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ 2001, 13) και η περιουσία του εξανεμίζεται,
λόγω του πληθωρισμού μετά την Απελευθέρωση. Ο παππούς είναι σα να μην έζησε
ποτέ˙ από αυτόν απομένουν μονάχα ως κληρονομιά με τα υποτιμημένα πια λεφτά
«μια κούτα τσιγάρα για τον πατέρα, μια καφέ μαντίλα για τη μάνα, ένα κουτί
καραμέλες αστακού, γεμιστές, για τα παιδιά» (ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ 2001, 76). Η δύναμη των
γεγονότων και των αιφνίδιων αλλαγών αποκόπτει και πάλι κάθε πιθανότητα
επαναπατρισμού και επανασύνδεσης.
Τον παππού «σκιά» προσπαθεί να επαναφέρει ο Ελεφάντης στο φως και μέσα
από τη γραπτή κατάθεσή του να τον εντάξει στην ιστορία των ζωντανών, γιατί και
αυτός κάποτε υπήρξε στο συλλογικό σώμα, αν και από το πέρασμά του δεν έμεινε
σχεδόν τίποτε. Έτσι κατά το 1962-63 αρχίζει να συλλέγει πληροφορίες από έναν
γνωστό του παππού, Αμερικάνο, τη μάνα, τον πατέρα και κυρίως τη γιαγιά. Όλα
αυτά, όπως μας καταθέτει, «τα κράτησα όσα άκουσα, τα ανακάτωσα με άλλα λίγο
απόμακρα από το βίο του παππού, πάντως αληθή και σχετικά, και όλα μαζί τα
ιστόρησα ως minima memorialia, ελάχιστα ενθυμήματα. Είναι τα ελάχιστα οι
ιστορίες αυτές που φέρνουν πίσω το χαμένο χρόνο» (ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ 2001, 75).
Η ιστορία του χαμένου χρόνου του παππού εξυπηρετεί και μια άλλη ανάγκη, πιο
ουσιαστική: αποτελεί την αφορμή για το συγγραφέα- ιστορικό να περιδιαβεί την
ιστορία του τόπου και της φυλής. Απέναντι στην ιστορία του αέναου χρόνου, της
τάξης, της αλληλοδιαδοχής των εποχών, των γεννήσεων και των θανάτων, της
σποράς και της συγκομιδής στέκεται η άλλη ιστορία˙ η ιστορία της δράσης, των
αλλαγών, των κοινωνικών αναταραχών, του αίματος και των νέων αγώνων. Ο
Ελεφάντης, με την τεχνική των πρόδρομων και ανάδρομων αφηγήσεων, σμίγει το βίο
του Δημήτριου Μηλιάκη με την ιστορία του Νεοχωρίου και ολόκληρης της
ελληνικής κοινότητας.
Έτσι, από την ιστορική αναδρομή στον Κοστριά, η αφήγηση «επιταχύνεται»
στις κτηνωδίες των Γερμανών και από το κίνημα στο Γουδί επανερχόμαστε πάλι
μπροστά στο Αντάρτικο, τη μεραρχία Πινερόλο, τον αλληλοσπαραγμό, τους
«ανταρτόπληκτους» –τους οποίους ο Ελεφάντης στο υπόμνημα «αποκαθιστά»
ιδεολογικά ως «στρατόπληκτους» (ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ 2001, 84)– τις συναντήσεις των
χωριανών με τους αντάρτες στο σχολείο, τους ληστές κ.ά. Τα «ελάχιστα
ενθυμήματα», κατ’ αυτόν τον τρόπο, λειτουργούν ως μαθήματα ανθρωπογνωσίας, ως
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οξυδερκής βυθομέτρηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και παράλληλα ως ένας χάρτης
πατριδογνωσίας.
Η τρίτη φωνή που θα ακουστεί παρακάτω είναι αυτή του Γιάννη Ατζακά. Ο
Ατζακάς γεννιέται το 1941 στο χωριό Θεολόγος της Θάσου. Αποφοιτεί το 1966 από
τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από το 1975 εργάζεται
στην ιδιωτική και δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Η λογοτεχνική του παραγωγή δεν
είναι πλούσια, εντούτοις είναι σημαντική. Το 2007 κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο
με τίτλο Διπλωμένα φτερά από τις εκδόσεις Άγρα. Η λογοτεχνική του αξία ως
συγγραφέα αναγνωρίζεται αμέσως και το 2009 βραβεύεται με το Κρατικό Βραβείο
Μυθιστορήματος για το βιβλίο του Θολός βυθός (2008). Το 2010 κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Άγρα το βιβλίο του Κάτω από τις οπλές.
Η διλογία Διπλωμένα φτερά και Θολός βυθός είναι κατά κάποιον τρόπο ένα
Bildungsroman, με την έννοια ότι τα βιώματα της παιδικής ηλικίας - η ζωή στο χωριό
και έπειτα στις Παιδοπόλεις της Φρειδερίκης- μυούν τον ήρωα στην ενήλικη ζωή και
αποτελούν το κύριο εργαλείο, για να επιτύχει την αυτογνωσία του και να ανακαλύψει
με -προσωπικό κόστος- την ταυτότητά του. Βέβαια, η πορεία προς την ενηλικίωση δε
γίνεται αβασάνιστα˙ αντίθετα, εκπληρώνεται μέσα από δοκιμασίες και συγκρούσεις.
Οι εσωτερικές, κυρίως, συγκρούσεις του πρωταγωνιστή προκαλούνται από
εξωτερικούς παράγοντες, όπως την αλήθεια που αποσιωπείται στο χωριό από τους
παππούδες και το μηχανισμό της επίσημης «αλήθειας» που αναμασάται στις
Παιδοπόλεις και θέλει τα παιδιά των ανταρτών «ορφανά πατρός» και τους ίδιους τους
αντάρτες εχθρούς της πατρίδας.
H αρχική ζωή στο χωριό περνάει ανέμελα για το μικρό Γιάννη και η πληγή της
ορφάνιας –εξαιτίας του θανάτου της μητέρας του και της απουσίας του αντάρτη
πατέρα του– μοιάζει να γιατρεύεται προσωρινά με το υποκατάστατο της μητρικής και
πατρικής φιγούρας από τη γιαγιά και τον παππού, οι οποίοι αναλαμβάνουν την
κηδεμονία του από οκτώ ημερών. Το μαχαίρι, όμως, θα ξύσει ξανά την πληγή, όταν
βίαια θα αποσπαστεί από την πατρική γη στις Παιδοπόλεις, στις οποίες σπέρνονται
αμφιβολίες και ερωτηματικά σχετικά με τη «νοσηρή» καταγωγή του, από την πλευρά
του πατέρα.
Τα οκτώ πρώτα χρόνια της ζωής του (από το 1941 μέχρι το 1949)
καταγράφονται, μέσα από πρόδρομες και ανάδρομες αφηγήσεις, με εξαιρετική
παραστατικότητα στα Διπλωμένα φτερά. Ο ώριμος αφηγητής ανακαλεί από το
πηλιορείτικο σπίτι του και το παρόν της γραφής τον κόσμο της παιδικής ηλικίας, τον
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οποίο κυβερνά η φύση, η παράδοση, τα λαϊκά έθιμα, η αγάπη των παππούδων, το
ανέμελο παιχνίδι, οι πρώτες σχολικές εμπειρίες. Από την κλειστή κοινωνία του
Θεολόγου και την προσωπική του Εδέμ ο Γιάννης, μετά από την απόφαση της γιαγιάς
Βενετιάς, θα οδηγηθεί σε επτά Παιδοπόλεις για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα
στην καθεμία. Εκεί, θα ανοίξει ο δεύτερος μεγάλος κύκλος της παιδικής βιωτής του,
η ζωή στα ορφανοτροφεία της «μεγάλης μητέρας» Φρειδερίκης και ταυτόχρονα η
καταβύθιση στο «θολό βυθό» της μνήμης του ομώνυμου βιβλίου.
Όπως και στα Διπλωμένα φτερά, έτσι και στο Θολό βυθό το σχόλιο και οι
παρεμβάσεις γίνονται από την πλευρά του ώριμου αφηγητή, κυρίως με τη μορφή ενός
μονόλογου εις εαυτόν. Η περιδιάβαση στα παιδικά στρατόπεδα («Απόστολος
Παύλος», «Άγιος Χαράλαμπος», «Καλή Παναγιά», «Άγιος Δημήτριος») την περίοδο
1949-1955 και η διαβίωση του παιδιού σε αυτά είναι η άτρακτος, πάνω στην οποία
ξεδιπλώνεται το νήμα της μνήμης εναλλάξ, μία από τον αφηγητή παιδί και μία από
τον ώριμο αφηγητή. Η ανάκληση της παιδικής βιωτής γίνεται ένα απόγευμα του
Ιούνη σε κάποια ερημική ακτή του Αιγαίου, όταν ο Γιάννης Αρχοντής έχει περάσει
τα εξήντα του χρόνια.
Η φωνή του παιδιού ιδεολογικά αποχρωματισμένη και γεμάτη παιδική αφέλεια
αναπαριστά με φωτογραφική λεπτομέρεια το σκηνικό της ζωής στα στρατόπεδα, την
ομαδική πειθαρχία, τα παραγγέλματα, τη ρουτίνα του προγράμματος, το παιχνίδι,
τους ομαδάρχες και τον εξουσιαστικό μηχανισμό της κοινότητας˙ η φωνή του ώριμου
αφηγητή, από την άλλη, όμοια με ξυράφι, αναρωτιέται, κρίνει, καταμαρτυρά και
καταγγέλλει. Ψυχολογικό ζητούμενο είναι η μία φωνή να «ακουμπήσει» την άλλη και
ο ενήλικος Γιάννης Αρχοντής να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του. Μόνο τότε και
μόνο μέσα από τον επώδυνο απολογισμό του παρελθόντος το ενήλικο πρόσωπο θα
συναντήσει το παιδικό του και ταυτόχρονα το παραμορφωμένο πρόσωπο της
Ιστορίας θα αποκατασταθεί.
Το

θέμα

των

Παιδοπόλεων

παρουσιάζει

εξαιρετικό

ενδιαφέρον,

αν

αναλογιστούμε πως πρόκειται για μία εξαιρετικά μελετημένη επιλογή με πολιτικές
σκοπιμότητες εκ μέρους της επίσημης εξουσίας, που στόχο είχε την ιδεολογική
«διάπλαση» της ευαίσθητης παιδικής κοινότητας. Μαζί με τα άλλα παιδιά που
σκοτώθηκαν ή εξορίστηκαν μαζί με τις οικογένειές τους ή ορφάνεψαν, τα παιδιά των
ορφανοτροφείων της Φρειδερίκης αποτελούν μια άλλη ομάδα παιδιών της ιστορίας
του Εμφυλίου που υπέστησαν τη βαρβαρότητα –άλλου είδους βέβαια– αυτής της
έντεχνης προπαγάνδας και χειραγώγησης.
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Τη μαρτυρία του, επομένως, για αυτήν την εποχή καταθέτει ο Ατζακάς, μέσα
από το παιχνίδι των εναλλαγών των φωνών και της οπτικής γωνίας. Και, ενώ ο
Γιάννης-παιδί μοιάζει να κατανοεί τη λογική του στρατοπέδου, ο ενήλικας-Γιάννης,
άλλοτε ψυχρά, άλλοτε συναισθηματικά, καταφέρεται εναντίον της στρατευμένης
κατήχησης και ξύνει με το μαχαίρι την πληγή της μνήμης, για να καταλάβει, να
συγχωρέσει, να συμφιλιωθεί. Το σημαντικότερο ,όμως, όλων είναι πως πέρα από
ψυχοθεραπευτικό μέσο, η διλογία αυτή είναι μια ανάγνωση της ιστορίας με
συλλογικούς όρους.
Τα τρία κείμενα για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, μοιράζονται το εξής κοινό:
διεκδικούν, μέσω του πρωτοπρόσωπου λόγου και του εξομολογητικού χαρακτήρα
τους, τη νομή στην αλήθεια που σχεδόν πάντα αποσιωπείται από τον απρόσωπο και
«αντικειμενικό» λόγο της επίσημης Ιστορίας. Και τα τρία (οι μυθιστορηματικές
αυτοβιογραφίες, όπως θα λέγαμε, Θολός βυθός και Διπλωμένα φτερά του Γ. Ατζακά,
το αφήγημα λογοτεχνικών προθέσεων Minima memorialia. Η ιστορία του παππού μου
και το ποιητικό πεζογράφημα Μητριά Πατρίδα του Μ. Γκανά) φιλοδωρούν την
ανάγνωση του μετεμφυλιακού παρόντος με καινούριες ερμηνείες και πολυφωνικές
εκδοχές.
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Abstract
This paper turns towards the representation of gender identity, in order to discuss the
marginalisation and subjugation of the female subjects as “ethnosexual others”, in
Stratis Tsirkas’s The Club and M. Karagatsis’s The Big Chimaera. This study draws
largely on Joane Nagel’s term “ethnosexuality” and Athina Athanasiou’s feminist
criticism, alongside the theoretical texts of Edward Said and Ian Chambers. It
provides an analysis of the extreme sexualisation and demonisation of the female
characters (Marina and Emmie), the performance of maternity, and, finally, the
objectification of the heroines through the narrative techniques. I intend to showcase
the monological texture of the texts, which, based on gender binarism (femininity
versus masculinity), function as exemplary of modernity and patriarchal discourse.
This paper offers an alternative (re)reading of Tsirkas’s and Karagatsis’s novels,
hoping to provide valuable insights into the overlooked negotiation of female
subjectivity and androcentrism, and to bring to the fore the political character of
literature in general.
Λέξεις-Κλειδιά
μυθιστόρημα, έμφυλος λόγος, εθνική ταυτότητα, σεξουαλικότητα, ετερότητα

1. Εισαγωγή
Το ζήτημα της ετερότητας ήταν και είναι ένας μείζων θεματικός άξονας της
ελληνικής (και όχι μόνο) λογοτεχνίας, ο οποίος όλο και περισσότερο προσελκύει το
ενδιαφέρον της Κριτικής τις τελευταίες δεκαετίες. Έργα στα οποία εντοπίζονται
μορφές του άλλου ή ξένου επαναξιολογούνται και επανεξετάζονται με βάση
καινούργια ερμηνευτικά εργαλεία, και έτσι αναδέχονται νέες (συχνά ανατρεπτικές)
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ερμηνείες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κείμενα τα οποία, αν και ανήκουν σε
διαφορετικά κοινωνικό-πολιτικά συμφραζόμενα, έχουν έντονη θεματική-ιδεολογική
συνάφεια και αισθητοποιούν με δραστικό τρόπο ζητήματα ετερότητας, συχνά
συναιρώντας παραπάνω από μια μορφές της. Εν προκειμένω, θα αναφερθώ σε δύο
σημαίνοντα έργα ανδρικής γραφής, τη Λέσχη (1960) του Στρατή Τσίρκα και τη
Μεγάλη Χίμαιρα1 του Μ. Καραγάτση, τα οποία προσφέρουν πρόσφορο έδαφος για τη
μελέτη της κατασκευής και αναπαράστασης της εθνικής ετερότητας και έμφυλης
ταυτότητας.
Πιο συγκεκριμένα, αντλώντας ερμηνευτικά εργαλεία από τη Φεμινιστική
Κριτική (J. Nagel, Α. Αθανασίου), τον θεωρητικό λόγο περί «εκτοπισμού» (I.
Chambers, E. Said), αλλά και την αφηγηματολογία, η παρούσα μελέτη θα φέρει στο
προσκήνιο την καθυπόταξη του «εθνοσεξουαλικού» άλλου από τον πατριαρχικό
λόγο. Είναι γεγονός πως ο θεματικός πυρήνας της ετερότητας διατρέχει και τα δύο
έργα. Η Μεγάλη Χίμαιρα εντάσσεται στην τριλογία «Εγκλιματισμός κάτω από τον
Φοίβο»,2 η οποία θεματοποιεί το ανέφικτο του εγκλιματισμού τριών αλλοεθνών
χαρακτήρων στην κοινότητα υποδοχής τους (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2009, 568).3 Καθώς
τελούν δέσμιοι της κληρονομικότητας και του αδυσώπητου Ριζικού, οι ήρωες
αδυνατούν να αποκοπούν πλήρως από τον γενέθλιο τόπο και το παρελθόν. Κοινός
θεματικός άξονας της τριλογίας είναι ο έντονος σεξουαλισμός και ο κτηνώδης
ερωτισμός των χαρακτήρων. Είναι άξιο παρατήρησης πως στη Μεγάλη Χίμαιρα
εντοπίζεται στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας, Μαρίνας, εκτός από τη φυλετική και
η έμφυλη διαφορά. Η Λέσχη,4 αντίστοιχα, αποτελεί τμήμα της τριλογίας
«Ακυβέρνητες Πολιτείες», στην οποία με ιστορικό φόντο τα πολιτικά γεγονότα στη
Μέση Ανατολή5 κατασκευάζονται χαρακτήρες που μοιράζονται το βίωμα της εξορίας
και μοναξιάς. Παρά το γεγονός ότι έχει απασχολήσει συστηματικά την κριτική, δεν
έχει δοθεί επαρκής προσοχή στα γυναικεία πρόσωπα του έργου και στην
αφηγηματική τους λειτουργία (ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 1987, 60). Όμοια, η κριτική ανάλυση της
1

Πρώτη έκδοση το 1936 και η αναθεωρημένη το 1953.
Μαζί με το Συνταγματάρχης Λιάπκιν (1933) και Γιούγκερμαν (1938).
3
Αξίζει να σταθούμε στην συχνή χρήση περιθωριακών και απροσάρμοστων ανθρώπων ως
μυθιστορηματικών χαρακτήρων από τον Καραγάτση. Ο ίδιος, όπως παρατηρεί ο Βαγγέλης
Αθανασόπουλος (2009, 566-7), ο Καραγάτσης έχει βιωματική σχέση με το συναίσθημα της
αποξένωσης λόγω της διαφορετικότητας, της προκλητικότητας και της συχνής μετακίνησής από πόλη
σε πόλη, γεγονός που τον καθιστά κατ’ εξοχήν ευαίσθητο σε λογοτεχνικά ζητήματα ετερότητας.
4
Τα αποσπάσματα που έπονται αντλούνται από τις εκδόσεις της Εστίας (2012) για τη Μ. Χίμαιρα και
Κέδρου (2005) για τη Λέσχη.
5
Συγκεκριμένα, o Τσίρκας στοχεύει στην ηθική δικαίωση και πολιτική αιτιολόγηση του αριστερού
κινήματος των ενόπλων δυνάμεων στην Αίγυπτο, τον Απρίλη του 1944.
2
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Μεγάλης Χίμαιρας, ενός από τα παραγνωρισμένα καραγατσικά μυθιστορήματα, ως
προς την κατηγορία του φύλου, δεν έχει υπερβεί τις κλασικές κατηγορίες περί
μισογυνισμού του συγγραφέως. Παρά ταύτα, είναι έκδηλο πως και στα δύο έργα
ανιχνεύεται ο «σεξουαλικός ερωτικός κώδικας» καθώς και το ζήτημα της φυλετικά
ξένης, τρόπον τινά εξόριστης γυναικείας ύπαρξης στο πλαίσιο κατεστημένων
σχηματισμών λόγου και εξουσίας.6 Συνεπώς η μεθοδική προσέγγιση του σημείου
τομής της εθνικής και έμφυλης ετερότητας καθίσταται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα·
αφενός θα αποκαλύψει τη (συχνά αφανή) διαπλοκή των δύο αυτών συνιστωσών της
ταυτότητας και αφετέρου θα αποκαλύψει τις λεπτές αποχρώσεις και αδιερεύνητες
ιδεολογικές συντεταγμένες των δύο μυθιστορημάτων.
Κέντρο βάρους της ανάλυσης θα αποτελέσει ο τρόπος με τον οποίο η
σεξουαλική απόκλιση των χαρακτήρων διαπλέκεται με την εθνική, μεταβάλλοντας
την κοινωνική τους θέση και οδηγώντας τες στην καθυπόταξη από το ανδροκρατικό
κατεστημένο. Η εξέταση θα αναπτυχθεί σε δύο άξονες· αρχικά, θα εξεταστεί ο
έλεγχος του γυναικείου σώματος μέσω της ακραίας ερωτικοποίησης και
δαιμονοποίησης, καθώς και της επιβολής του μητρικού ρόλου. Έπειτα, θα σχολιαστεί
η αντικειμενοποίηση των ηρωίδων με βάση τις αφηγηματικές τεχνικές που
χρησιμοποιούνται. Απώτερος στόχος είναι να αποδειχθεί πως η γυναικεία
περιθωριοποίηση και υπαγωγή στον πατριαρχικό λόγο μπορεί να αποδοθεί στον
νεωτερικό προβληματισμό που εκφράζεται στα έργα, καθώς και στους δύο
«εξουσιαστικούς» λόγους που διέπουν το μυθιστορηματικό σύμπαν: τον βιολογικό
ντετερμινισμό του Καραγάτση και την αριστερή ιδεολογία του Τσίρκα.

2. Εθνική και έμφυλη ετερότητα: μια διττή θεωρητική προσέγγιση
Πριν την εκ του σύννεγγυς ανάγνωση των μυθιστορημάτων, θα αναφερθούν τα
μεθοδολογικά εργαλεία της παρούσας μελέτης. Η επεξεργασία του όρου
«εθνοσεξουαλικότητα»7 παρέχει ένα συνθετικό πλαίσιο εξέτασης των τρόπων με τους
οποίους η εθνική και σεξουαλική απόκλιση από τα κανονιστικά πρότυπα μεταβάλλει
τη θέση των γυναικείων χαρακτήρων μέσα στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον και τις
καταδικάζει
6

στην

περιθωριοποίηση.

Οι

κοινωνικό-πολιτικές

συνθήκες

και

Οι κατεξοχήν χαρακτήρες που εκπροσωπούν την ετερότητα στη Λέσχη και τη Μεγάλη Χίμαιρα είναι
οι Έμμη και Μαρίνα αντίστοιχα. Αναλυτική παρουσίαση αυτών ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.
7
Ο όρος “εθνοσεξουαλικότητα” (ethnosexuality) εισήχθη από την Joane Nagel (2003, 10-15) και
αναφέρεται στη διάδραση μεταξύ εθνικότητας, φυλής και σεξουαλικότητας και στον τρόπο, με τον
οποίο αλληλοκαθορίζονται ως προς τη συμβολή τους στην κατασκευή της ατομικής ταυτότητας.
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ιδεολογικές ορίζουσες νομιμοποιούν τους περιορισμούς και την καταπίεση της
γυναικείας υποκειμενικότητας βάσει μιας διχοτομικής διάκρισης των φύλων. «Ο
άνδρας ορίζεται ως Εαυτός/υποκείμενο, ως ουσιαστικό ον του δυτικού πολιτισμού,
ενώ αντίθετα, η γυναίκα ορίζεται ως Άλλος/αντικείμενο. […] Οι διχοτομίες
εαυτός/άλλος,

άνδρας/γυναίκα,

νους/σώμα

βρίσκονται

στη

βάση

των

κατηγοριοποιήσεων που δομούν τον πατριαρχικό λόγο» (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2006, 19).
Ωστόσο, προκειμένου να συνεξεταστεί η κατηγορία του φύλου με αυτή της
εθνικότητας, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη πως οι υπό εξέταση χαρακτήρες, Μαρίνα και
Έμμη, συνιστούν γυναίκες που έχουν εκουσίως εγκαταλείψει τον γενέθλιο τόπο για
να μετοικήσουν σε έναν νέο. Παρ’ ότι ως αυτοεξόριστες έχουν τη δυνατότητα
επιλογής, η εξορία εξακολουθεί να αποτελεί «μια κατάσταση ασυνεχούς ύπαρξης»
(SAID 2006, 291). Οι ηρωίδες βιώνουν το εσωτερικό δράμα του ξένου λόγω της
αποκοπής τους από το πολιτισμικό παρελθόν, ερχόμενες παράλληλα αντιμέτωπες με
τις ισχυρές αντιστάσεις μιας κοινότητας εχθρικής προς το γυναικείο φύλο. Το γεγονός
αυτό, όπως θα φανεί στη συνέχεια, αμβλύνει την αίσθηση του ανήκειν και ναρκοθετεί
τον εγκλιματισμό τους. Έτσι, όπως υποστηρίζει ο Ian Chambers (1994), η
μετανάστευση «συστήνει έναν ασταθή, μη ασφαλή τόπο προέλευσης και διαμονής
[στον οποίο η] υπόσχεση της επιστροφής καθίσταται αδύνατη» (5).8
Για τη διερεύνηση της ετερότητας στα μυθιστορήματα επελέγησαν δύο
γυναικείοι χαρακτήρες με σημαίνουσα αφηγηματική συμπεριφορά· από τη Μ.
Χίμαιρα, η γαλλίδα Μαρίνα Μπαρέ, η οποία, μετά τον γάμο της με τον εφοπλιστή,
Γιάννη Ρεΐζη, μεταναστεύει στο μεγαλοαστικό περιβάλλον της Σύρου. Από τη Λέσχη,
η αυστριακή Έμμη Μπόπρερτσμπεργκ, η οποία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων
του συζύγου της διπλωμάτη, Χανς, μετακινείται στην Ιερουσαλήμ, μια εθνικά και
κοινωνικά πλουραλιστική πόλη. Όπως καθίσταται φανερό, οι ηρωίδες είναι διπλά
άλλες –στο επίπεδο του φύλου και της εθνικότητας– και προσωποποιούν το δυτικό
έμφυλο υποκείμενο, υποταγμένο στο πλαίσιο της πατριαρχικής βαρβαρότητας. Με
γνώμονα την άποψη ότι τα υποκείμενα παράγονται μέσω του λόγου και ότι ο
ιδεολογικός χαρακτήρας της αφήγησης εντοπίζεται τόσο σε αυτά που λέγονται όσο
και σε αυτά που αποσιωπώνται, στις ακόλουθες ενότητες θα εξεταστεί η κατασκευή
της γυναικείας ταυτότητας κατ’ αντιδιαστολή με την ανδρική και θα υποδειχθεί ο
πατριαρχικός έλεγχος του σώματος και της «φωνής».

8

Η μετάφραση είναι δική μου.
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3. Το διπολικό σύστημα των αμοιβαία αποκλειόμενων φύλων:
Όπως προαναφέρθηκε, τόσο ο Τσίρκας όσο και ο Καραγάτσης εκμεταλλεύονται το
θέμα της σεξουαλικότητας συνδέοντάς το με την εθνικότητα. Τα κείμενα
παρουσιάζουν τη γυναίκα ως το σημείο αναφοράς της ετερότητας να αντιπαρατίθεται
κατοπτρικά με τον άνδρα, ο οποίος αντιπροσωπεύει την υποκειμενικότητα.
Υιοθετείται, δηλαδή, το διπολικό σχήμα «θηλυκότητα» vs. «αρρενωπότητα», το
οποίο μεταφράζεται και ως γυναικεία υποτέλεια vs. ανδρική κυριαρχία, με τις έννοιες
της ισχύος, της επιθετικότητας και του ορθολογισμού να αντιτίθενται στη γυναικεία
αδυναμία, αισθησιασμό και ένστικτο. Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσω να δείξω
πως η θηλυκή προσωπικότητα διαγράφεται στη βάση της δαιμονοποιημένης, άμετρης
σεξουαλικότητας, η οποία αποτελεί την αιτία της κοινωνικής περιθωριοποίησης, του
αυτό-εγκλεισμού και του κατοπινού αυτό-βασανισμού των ηρωίδων.
Στη Μεγάλη Χίμαιρα τονίζεται η δύναμη, ο ηγετικός ρόλος και ο «πραχτικός
νους» των ανδρικών υποκείμενων σε αντιδιαστολή με την ανεξέλεγκτη, μυστηριακή
και ονειροπόλα γυναικεία φύση. Πρόκειται για μία βιολογικής τάξης διαφορά. Η
πίστη του Καραγάτση στον καθοριστικό ρόλο της κληρονομικότητας και της
καταγωγής ορίζει την εθνοσεξουαλική ταυτότητα της Μαρίνας ως την αιτία
ετεροποίησης, περιθωριοποίησης και υποταγής. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Μαίρη
Μικέ (2012, 70):
«η αποτυχία του εγκλιματισμού της ευρωπαϊκής εξορθολογισμένης Μαρίνας –
και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών διαστάσεων της ερωτικής
επιθυμίας–
οφείλεται
μεταξύ
άλλων,
στη
διαφορετική
έμφυλη
υποκειμενικότητα, σ’ έναν σαγηνευτικό (αλλότριο) ερωτισμό που απαξιώνει
καίριους θεσμούς της νεοελληνικής κοινωνίας […]. Η θηλυκότητα της Μαρίνας
που αποτελούσε ευφρόσυνο θέαμα ανδρικών βλεμμάτων και ναρκισσιστική
αναπαράσταση τιμωρείται με την απώλεια της μητρότητας, τη γερασμένη σάρκα
και την αυτοκτονία.»
Ακόμη, ο σεξιστικός λόγος καταδικάζει τη γυναίκα στη θέση του υποταγμένου
όντος και του σκεύους ηδονής κάτι που θα έρθει στο προσκήνιο στη βίαιη ερωτική
σκηνή του αδερφού του Γιάννη, Μηνά, με την Μαρίνα. Ωστόσο, και στη σχέση της
με τον Γιάννη, διαγράφονται σαφείς σχέσεις εξουσίας9 αλλά και ιδιοποίησης, όταν ο
Γιάννης δηλώνει πως πρόκειται για μία «άγνωστη» που την έκανε «σκλάβα» του
αρπάζοντάς την από την πατρίδα της (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 66). Η Μαρίνα συμβολίζει
μια κατώτερη, ετεροπροσδιορισμένη υποκειμενικότητα, η οποία συγκροτήθηκε από
9

Πρβλ. τα λόγια της Μαρίνας, «ξέρω το κορμί σου που δυναστεύει το κορμί μου» και «ακούμπησε το
κορμί της πάνω στον άντρα που το κέρδισε με τον αντρισμό του» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 78 και 123).
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τη σεξουαλική ένωση με τον Γιάννη· «Είσαι ο θεός, που ήμουν νεκρή και μ’
ανάστησε. Ζω γιατί εσύ το θέλεις. Θα ζω μονάχα όσο εσύ το θέλεις» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
2012, 70).
Αντίστοιχα, η ενστικτώδης και αισθαντική Έμμη που κυριαρχείται από τις
σωματικές τις ορμές αντιδιαστέλλεται τόσο από τον θρησκόληπτο, παλαιών αρχών
Χανς όσο και από τον διανοητικό, και συγκρατημένο Μάνο, που αντιλαμβάνεται τον
έρωτα στην πνευματική, εξιδανικευμένη του μορφή. Η εσωτερικότητα της Έμμης, ως
εκπροσώπου της πολιτικής αδιαφορίας και του ατομικισμού,10 του έρωτα και της
μικροαστικής νοοτροπίας φέρνει στο προσκήνιο τους φόβους του Μάνου για τον
εαυτό του και θα έρθει σταδιακά σε οξεία αντίθεση με τη επιβεβλημένη από την
κομμουνιστική ιδεολογία εξωστρέφεια. Γι’ αυτό ο Μάνος τελικώς απορρίπτει τα
εκμαυλιστικά κελεύσματα της Έμμης, ώστε να ανασυγκροτήσει την ταυτότητα του
προτάσσοντας το δημόσιο και πολιτικό έναντι του προσωπικού και ιδιωτικού.
Η Έμμη ενσαρκώνει το αδύναμο, ανίσχυρο φύλο, που χρήζει της προστασίας
του άρρενος –του Χανς ή του Μάνου. Οι πατριαρχικές στρατηγικές συγκροτούν ένα
κατώτερο υποκείμενο, έρμαιο στα χέρια κάθε αρρενωπότητας, (όπως του Αμερικάνου
στρατηγού Μπένυ ή του Αδάμ). Ειδικά στη σχέση με τον επιβήτορα-Αδάμ, η
βαρβαρότητά του οδηγεί στην απόλυτη ιδιοποίησή της, είναι η «σκλάβα του» που
προσμένει με ανυπομονησία τον αφέντη της. Όπως και στην περίπτωση της Μαρίνας,
το έμφυλο υποκείμενο υποστασιοποιείται από την αρσενική κυριότητα του σώματος·
«ν’ ανήκεις σε κάποιον απόλυτα, χτήμα του πρόθυμο και πειθήνιο, όπως η ψυχή
εμπρός στον Κύριο» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 255). Μάλιστα, η Έμμη καταλήγει να λατρεύει
τον Αδάμ, διότι ως δυνάστης την εγκλωβίζει σε μία ανώδυνη (συναισθηματικά και
ηθικά) σαρκική υποτέλεια, αποδεσμεύοντάς την από τις αντιφάσεις και συγκρούσεις
μεταξύ αρρενωπότητας και θηλυκότητας, ιδίου και αλλότριου· «Ω Αδάμ, πόσο σ’
ευγνωμονώ που δε μου δίνεις καμιά λύπη, καμιά τύψη» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 273).
Τέλος, η αποικιοκρατούμενη περιφέρεια της Ανατολής, αναγνωρίζει τον
εθνοσεξουαλικό (δυτικό) άλλο ως αντινομική ετερότητα. Αυτό εκδηλώνεται με τα
χλευαστικά και σαρκαστικά σχόλια των γηγενών προς την Έμμη για τη σεξουαλική
της δραστηριότητα· «διαισθάνονται τη μοιχαλίδα» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 63). Σε άλλο
σημείο οι σαρκικές ορμές και ηθική της έκλυση να αποδίδονται στην φυλετική της
10

Η προσωπικότητά της Έμμης κηλιδώνεται από την συνεργασία της με τους Αμερικάνους ενώ
αντιδιαμετρικά αντίθετο διαγράφεται το ήθος του Μάνου με την άρνησή του να χρησιμοποιήσει την
Έμμη ως πηγή πληροφοριών για το κομματικό συμφέρον. Αν και υπάρχει πνευματική σύγκλιση –το
κοινό πάθος για τον Χάιλντρελιν– το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ τους είναι η πολιτική συνείδηση.
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ταυτότητα –«έτσι είναι όλοι τους στην Ευρώπη;» και «οι Φράγκισσες είναι όλες σαν
τα διψασμένα περβόλια» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 294 και 273).

3.1. Η ερωτικοποίηση της θηλυκότητας: η femme fatale και η πανσεξουαλική
ύπαρξη
Το διπολικό σχήμα που υιοθετείται (αρρενωπότητα vs. θηλυκότητα, Ανατολή vs.
Δύση), ενισχύεται με προβολή της γυναίκας ως αδιαμεσολάβητης σεξουαλικότητας,
άλλοτε ως «μοιραίας γυναίκας» και άλλοτε ως υπερ-σεξουαλικής οντότητας. Τόσο η
Μαρίνα όσο και η Έμμη ενσαρκώνουν το πρότυπο της σαγηνευτικής γυναίκας που
μαγνητίζει τα ανδρικά βλέμματα. Λειτουργούν ως καθρέφτης της αρρενωπότητας,
δεδομένου ότι η ερωτική τους επιθυμία δεν προκύπτει ανεξάρτητη αλλά «είναι η
προβολή, το συμπληρωματικό αντίθετο της αντρικής […]. Η γυναικεία επιθυμία
μεταφράζεται ως αντρική επιθυμία γι’ αυτές» (ΜΙΚΕ 2012, 51). Συνεπώς, το
γυναικείο

υποκείμενο

αναδέχεται

συνειδητά

τον

ρόλο

του

μυστηριώδους

αντικειμένου του πόθου, επιβεβαιώνοντας τις κυρίαρχες μυθοπλασίες της
πατριαρχικής κοινωνίας. Η Μαρίνα λόγου χάρη παρουσιάζεται «ευτυχισμένη σαν
κάθε γυναίκα που βλέπει την ομορφιά της να καθρεφτίζεται με θαυμασμό στα μάτια
των αντρών» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 193), ενώ η Έμμη εκούσια υποτάσσει το σώμα της
στον σεξουαλικό ρόλο που η πατριαρχία της αποδίδει, δείχνοντας εξίσου να
απολαμβάνει και να επιδιώκει τον ανδρικό θαυμασμό.
Αμφότερες συναιρούν τον αισθησιασμό με το πνεύμα, σωματοποιώντας τον
«μύθο της θηλυκότητας στην πιο ιδανική της μορφή, έτσι όπως την έπλασε και
συνεχίζει να αναπλάθει η αντρική φαντασία» (ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 1987, 62). Συγκεκριμένα,
η Μαρίνα χαρακτηρίζεται από σπάνια ομορφιά11 και το σώμα της εγγυάται
απολαύσεις στο άπληστο ανδρικό βλέμμα, το οποίο τη θαυμάζει, την επιθυμεί, ασκεί
εξουσία πάνω της. Όπως η ίδια ομολογεί, «ήμουν όμορφη, πολύ όμορφη. Το ‘νιωθα
όταν περνούσα τις παλάμες μου πάνω στο κορμί μου. Το διάβαζα στα μάτια των
αντρών» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 35). Αντίστοιχα, η Έμμη αποτελεί την «ωραιότερη
γυναίκα στα Γεροσόλυμα» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 234).12 Συνδυάζοντας την προκλητικότητα
με την αιδημοσύνη συμβολίζει την γυναίκα-αράχνη που παγιδεύει στα δίχτυα της το
11

Το σώμα της έχει «θαυμαστές αισθητικές αναλογίες» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 172) και η έκφρασή της
είναι γεμάτη σκοτεινό μυστήριο.
12
Για την περιγραφή της εξωτερικής της εμφάνισης χρησιμοποιούνται οι φράσεις: «τα μάτια της ήταν
δυο νυχάτες ρόγες χρυσό μέλι», «τα καστανόχαλκα μαλλιά, τα φρύδια, το στόμα», «χρυσαφένιο κορμί»
(ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 45, 121, και 276) κ.α.
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θύμα-Μάνο και εκμεταλλεύεται το μυστηριακό βλέμμα, το χαμόγελο και την απτική
επαφή, ώστε να προσελκύσει κι άλλους άνδρες στην «παγίδα» της.
Ταυτόχρονα, η κραυγαλέα σεξουαλικότητα των υπό εξέταση προσώπων
οριοθετεί την κοινωνική τους ταυτότητα και πυροδοτεί τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα
στα δύο φύλα. Όπως το σύνολο των καραγατσικών ηρώων, η Μαρίνα αδυνατεί να
αντισταθεί στις άμετρες απολαύσεις του σώματος και αυτό προδιαγράφει την τραγική
της Μοίρα. Χαρακτηριστικά είναι τα σημεία στα οποία παραλληλίζεται με την Ωραία
Ελένη και έτσι προοιωνίζεται η μοιχεία και το επώδυνο τέλος ως αποτέλεσμα της
έκνομης ηδονής. Αναντίρρητα, η «ακόρεστη βουλιμία της ηδονής» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
2012, 138) διαχέεται στην καθημερινότητά της υπό τη μορφή του ναρκισσευόμενου
ειδώλου στον καθρέφτη, του αυτοερωτισμού και των φαντασιώσεων. Η φύση, επίσης,
λειτουργεί ως καταλύτης στην εκδήλωση του ερωτικού ενστίκτου, διεγείρει την
επιθυμία και οδηγεί τη «βουλιμική σάρκα […] σε τέτοιο κορύφωμα ηδονής»
(ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 115), γι’ αυτό και αποδίδεται με αισθησιακό λεξιλόγιο –όργιο
του ηλίου, διεγερτικά χάδια, ηδονικό λίκνισμα. Τέλος, η απουσία του αντρικού
συμπληρώματος, όταν ο Γιάννης αναγκάζεται να μπαρκάρει εκ νέου, και η μοναξιά
καθιστά τη στέρηση της ηδονής ανυπόφορη και οδηγεί στον αυτοερωτισμό. Οι γύρω
της την αντιμετωπίζουν ως μια υπερσεξουαλικοποιημένη οντότητα –ο Μηνάς λόγου
χάρη την θεωρεί «μια μήτρα διψασμένη για συνουσία με πέη υποταγμένα στην
ηδονική της έκρηξη» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 346)– και η ίδια εσωτερικεύει ενοχικά
αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Η πρωτόγονη, άμετρη λαγνεία της συνδέεται με την
εθνική της ετερότητα στο βαθμό που την διαφοροποιεί από τη σεμνότητα που
διακρίνει τις ντόπιες κοπέλες, όπως την επίδοξη αρραβωνιαστικιά του Μηνά, Λιλή.
Η Έμμη με τη σειρά της προσωποποιεί εξίσου την αστείρευτη σαρκική
επιθυμία, δηλώνοντας «σκλάβα των ενστίκτων» της (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 203), τα οποία
συνιστούν την «αδυναμία» της. Η σεξουαλική διέγερση προκαλείται εύκολα και
γεννά την αναζήτηση της ανδρικής ανταπόκρισης. Αυτό αποτυπώνεται εύγλωττα
στην βραδινή έξοδο με τον Μάνο: «Πέρασε το χέρι στη μέση της. Αμέσως η Έμμη
ένιωσε το ρίγος. […] –Δώσε μου τα χείλια σου, σε ικετεύω –Ντροπή σου, Έμμη! Σε
βλέπει κόσμος» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 161). Ταυτόχρονα, επηρεάζεται εμφανώς από την
πατριαρχική ηθική που επιβάλλει τον έλεγχο των παθών και εκφράζεται τόσο από τον
Μάνο όσο και τον συντηρητικό Χανς. Γι’ αυτό και τοποθετεί τον εαυτό της σε
υποδεέστερη θέση από τις υπόλοιπες, κοινωνικά καθώς πρέπει γυναίκες και συχνά
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αυτολογοκρίνεται για τον ακόρεστο αισθησιασμό της: «Αηδία, αηδία […]. Όχι, είπε,
σου άρεσε. Μην κρύβεσαι.» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 55).
Ο Τσίρκας εκπροσωπώντας την αποικιοκρατούμενη περιφέρεια, όπως σημειώνει
η Τζίνα Πολίτη (2001, 176), υποδεικνύει πως οι εξουσιαστικές σχέσεις αποικιοκράτηαποικιοκρατούμενου δεν περιορίζονται σε εδαφικές, οικονομικές ή πολιτικές
διαδικασίες αλλά εξακτινώνονται και στο διαπροσωπικό πεδίο. «Η επιθυμία της
[Έμμης] είναι παν-σεξουαλική, άγρια και ακόρεστη, και όπως και η αποικία, αναζητά
τον πραγματικό της εξουσιαστή» στα ζωώδη ένστικτα του Αδάμ (ΠΟΛΙΤΗ 2001, 176).
Έτσι, το αποικιοκρατικό μοντέλο αντιστρέφεται και το (συνήθως σε θέση ισχύος)
δυτικό γυναικείο σώμα καθυποτάσσεται, υιοθετώντας τον παθητικό ρόλο του
αποικιοκρατούμενου σώματος της Ανατολής (ΠΟΛΙΤΗ 2001). Η «έκφυλη Βιεννέζα»
(ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 236), όπως υποτιμητικά χαρακτηρίζεται η Έμμη, υποβαθμίζεται
διπλά (ως γυναίκα και ως δυτικό υποκείμενο) στα πλαίσια του ανδροκρατικού
μοντέλου οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. Συνεπώς, η προβολής της γυναίκας
ως αδιαμεσολάβητης σεξουαλικότητας έχει διττή λειτουργεία: αφενός επιτελεί τον
έλεγχο και περιορισμό της από την πατριαρχική σκέψη, και αφετέρου αποκαλύπτει τη
διαπλοκή της εθνικής με την έμφυλη ταυτότητα, καθώς οι αδάμαστες σεξουαλικές
ορμές των ηρωίδων αποδίδονται στην αλλοεθνή τους υπόσταση.

3.2. Η δαιμονοποίηση του εθνοσεξουαλικού άλλου
Όπως διαπιστώθηκε, το θηλυκό υποκείμενο συγκροτείται βάσει της διχοτομικής
διάκρισης των φύλων και του ακραίου ερωτισμού. Στην παρούσα υποενότητα, θα
εστιάσω στην ταύτιση της γυναικείας ύπαρξης με το δαιμονικό και εκμαυλιστικό,
ώστε να δείξω την (κατά)χρήση του έμφυλου σώματος ως πεδίου σύγκρουσης και
άσκησης εξουσίας.
Η Μαρίνα εξ αρχής σχετίζεται με τη γυναίκα-πόρνη μέσω της μητρικής
φιγούρας. Δεν θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από την κληρονομικότητα και τις
γονιδιακές καταβολές· φέρει με άλλα λόγια μια ταυτότητα ουσιοκρατική.
Συγκεκριμένα, η αδέσμευτη σεξουαλικότητα της Μαρίνας αισθητοποιείται με
μυθολογικές αναφορές στο διονυσιακό στοιχείο. Όταν χορεύει με τον Μηνά, στην
δεξίωση που έχει οργανωθεί προς τιμή του, κοινωνεί «στον διονυσιακό παλμό του
υπερενστίκτου» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 202) και ταυτίζεται με τις Μαινάδες. Στη
συνέχεια, όταν η ψυχοπαθολογία της στέρησης βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και
η ηρωίδα τελεί υπό το αρχέγονο διονυσιακό πάθος, παραδίδεται στις υποχθόνιες

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /490/

θεότητες, Ευμενίδες, «συνουσιάζεται» με το Κακό και η ψυχή της γνωρίζει την
«ευφροσύνη και [τον] λυτρωμό» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 290).
Η Μαρίνα προσωποποιεί την αναίσχυντη, διαβολική γυναίκα, καθώς η
ακόρεστη σεξουαλικότητά της προκαλεί την ασθένεια (πνευμονία), της κόρης της,
και συνακόλουθα τον θάνατό της. Παρασυρμένη από τα κελεύσματα της ηδονής, δεν
περιμένει την Αννούλα να επιστρέψει από το παιδικό πάρτυ αλλά κατεβαίνει στο
λιμάνι της Σύρου, όπου ενώνεται ερωτικά με έναν άγνωστο άντρα. Το γεγονός αυτό
προκαλεί τα αιχμηρά λόγια της μητέρας Ρεΐζη αλλά και του Μηνά, ο οποίος λέει:
«Δεν μπορώ να τη βλέπω. Το μούτρο της το κτηνώδες. Το κορμί της που το κυβερνάν
οι βρόμικες ορμές» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 365). Η ίδια καταδικάζει σκληρά τον εαυτό
της και εσωτερικεύει τις υποτιμητικές κρίσεις των γύρω της. Χαρακτηριστικά,
υποστηρίζει πως:
«Δεν αξίζω να με κλάψει ούτε ο ίδιος ο Χριστός.[…] Είμαι τρελή. Είμαι
υποκείμενο αχρείο. Αλλά δεν θέλω να το ξέρει κανείς άλλος. […] τα θέλω όλα
δικά μου. […] εγωισμός, πλεονεξία, που βρήκαν όργανο την υποκρισία για να
ικανοποιηθούν… Σιχαμάρα! […] Μα εγώ είμαι πια χαμένος άνθρωπος· γιατί η
συνείδηση δεν με απέλιψε. Ο εαυτός μου θα μου προκαλεί αηδία ως το τέλος.»
(ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 337-8)
Η δαιμονοποίηση του σεξουαλικά ακόρεστου θηλυκού κορυφώνεται στην βίαιη
ερωτική συνεύρεση με τον Μηνά,13 στην οποία λανθάνουν οι εξουσιαστικές
επιδιώξεις του άρρενος απέναντι στο αξιολογικά κατώτερο θήλυ. Τότε, η αγωνία της
Μαρίνας για την επισφαλή υγεία της Αννούλας εξανεμίζεται, από μέσα της αναβλύζει
η «ζωική κτηνωδία της, η παντοδύναμη θηλύτητα» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 364), ενώ ο
Μηνάς τη βλέπει ως μια «κτηνώδη πόρνη». Το κάτωθι απόσπασμα αποδίδει εύγλωττα
την βάναυση διαχείριση του γυναικείου σώματος, το οποίο παθητικά υποτάσσεται
την ανδρική κυριαρχία:
«Απόμειναν αντιμέτωποι, αμίλητοι. […] Εκείνος ένιωσε τη ναρκωμένη δύναμη
του να ξυπνάει, […] να τον κάνει πρωτόγονο σερνικό […]. Ανοιγόκλεισε τα
δάχτυλα σαν τον τίγρη που δοκιμάζει τα νύχια του πριν επιτεθεί. […] Η γυναίκα
στηλώθηκε, έτοιμη να αντιμετωπίσει το θανατερό αγώνα που γύρευε, που
προκαλούσε. […] Τα δυο θεριά αναμετρήθηκαν. […] Ήσαν έτοιμοι. Ο Μηνάς
στάθηκε απέναντί της […] και της είπε με φωνή πνιχτή:
- Πουτάνα!
13

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στον Μηνά και τη Μαρίνα. Ο πρώτος,
φέροντας χαρακτηριστικά τόσο θηλυπρέπειας όσο και ανδρισμού, αποτελεί το alter ego της Μαρίνας.
Μοιράζονται την ίδια διανοητικότητα και αγχίνοια, πνευματική και συναισθηματική ευαισθησία,
σαγηνευτική σεξουαλικότητα και διαβολική ασέλγεια. Εντούτοις, μια τέτοιου είδους ανάλυση
υπερβαίνει τους στόχους και τις δυνατότητες της παρούσας εργασίας.
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Την άρπαξε απ’ τον ώμο, την έσπρωξε στην άλλη άκρη της κουζίνας […]
Εκείνη […] δεν μίλησε. Δέχτηκε τη βρισιά ατάραχη. Μ’ ένα πήδημα χίμηξε
πάνω της κι άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι, στο πρόσωπο στο στήθος. […]
δεχόταν [τα χτυπήματα] δίχως φωνή, χωρίς την παραμικρή αντίδραση. Στη
μορφή της είχε χυθεί η ύπουλη εκείνη έκφραση, που κυμαίνεται ανάμεσα σε
οδύνη και ηδονή.»
(ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 371-2)
Όσον αφορά στην Έμμη, η ευαισθησία και η πνευματική της καλλιέργεια
οδηγούν τον Μάνο στη θεοποίησή της –«θα πάρω την Έμμη στη Βηθλεέμ» (ΤΣΙΡΚΑΣ
2005, 80)–, εντούτοις, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον ακόρεστο αισθησιασμό της,
ομολογεί πως: «Φανταζόμουν, ο βλάκας, μια Διοτίμα! Δεν ξανάκουσα γυναίκα να
ομολογεί έτσι ανοιχτά την πείνα της» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 147). Ακριβώς αυτή η
υπέρμετρη σεξουαλικότητα της Έμμης, ως μη αποδεκτή από τις φαλλοκεντρικές
κοινωνικές συμβάσεις, ευθύνεται για την δαιμονοποιημένη εκδοχή που σκιαγραφεί ο
Τσίρκας. Ο Μάνος περιγράφει της σεξουαλική της ένωση με τον Αδάμ ως εξής:
«Στα κατακόκκινα χείλια της ήταν ένα χαμόγελο αλλόκοτο, σχεδόν διαβολικό,
και τα μελένια μάτια της, δυο φορές πιο μεγάλα ήταν καρφωμένα πάνω του.
[…] Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω στον τόσο εξευτελισμό της καλλονής της.»
(ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 195)
Αντίστοιχα, Ο Χανς την ταυτίζει με τον σατανά συστήνοντας πως «η μετάνοια
μπορεί να σε σώσει από αιώνια φωτιά», ενώ η Έμμη αποδέχεται τον ρόλο αυτό,
«σχεδόν μ’ έκανες να ξεχάσω πως είμαι μια αμαρτωλή» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 85 και 91).
Η οξυμμένες σαρκικές ορμές της Έμμης επιτάσσουν τον αυτοεγκλεισμό στην
έπαυλη, όπου η ανία και η απάθεια εναλλάσσονται με το ερωτικό παραλήρημα.14
Εκεί λαμβάνουν χώρα οι βίαιες ερωτικές ενώσεις με τον Αδάμ, ως ηδονική πράξη και
συνάμα τιμωρητική πρακτική για την καταστροφική και κοινωνικώς απαράδεκτη
σωματική επιθυμία. Η ταπείνωση και ο αυτοεξευτελισμός δηλώνονται με φράσεις
όπως «το ναδίρ, η απόλυτη εκμηδένιση […] βρίσκεται όταν ξεπεράσεις την ντροπή»
(ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 131). Παρ’ ότι η ίδια δηλώνει πως δεν αισχύνεται αλλά είναι
περήφανη για την σεξουαλικότητά της και τον βασανισμό του σώματος –
χαρακτηριστική είναι η στιγμή που θαυμάζει το πληγιασμένο της κορμί– είναι
φανερό πως η αυτoϋποβάθμιση και η εκούσια κακοποίηση του σώματος
χρησιμοποιείται ως θυσιαστήρια ιεροτελεστία με στόχο τη λύτρωση (ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
14

Η πρακτική αυτή της Έμμης φέρει ομοιότητες με την απόσυρση της Μαρίνας στο ασφυκτικό σπίτι
στο Πισκοπιό και την εκστατική της μανία, όταν εμφορείται από το διονυσιακό στοιχείο (βλ.
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 276-286).
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1987, 63). Χαρακτηριστικά, η Έμμη αναφέρει πως «όσο πιο βαθιά βουλιάξω τόσο πιο
δυνατά θα λαχταρήσω τη χάρη Του» και πως «πρέπει να γνωρίσω τον έσχατο
εξευτελισμό κι έτσι να σώσω την ψυχή μου» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 202 και 231). Στον ίδιο
άξονα τοποθετείται και η συμβολική λειτουργία του καθαρτήριου μπάνιου με καυτό
νερό έπειτα από κάθε σεξουαλική επαφή, το οποίο παραπέμπει στην χριστιανική
μυθολογία του μαρτυρίου που οδηγεί στην λύτρωση.15
Η Έμμη εσωτερικεύει πλήρως την υποτέλειά και τα δαιμονικά χαρακτηριστικά
που τις προσγράφονται. «Κι εγώ δαίμονας είμαι», ομολογεί ταυτιζόμενη με τον
Αδάμ, «τον έχω μέσα μου το Σατανά» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 201). Η επαφή με τον δυνάστη
της την ευχαριστεί, «Ναι, μ’ αρέσει φοβερά» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 255), διότι στερημένη
από κάθε δυνατότητα αντίδρασης, απολαμβάνει την ευδαιμονία της παθητικής
υποταγής. Μια σχέση με τον Μάνο θα προϋπέθετε ευθύνες που, σύμφωνα με το
ανδροκρατικό κατεστημένο, δεν θα μπορούσε να αναλάβει αυτή η «επιπόλαιη και
ανεύθυνη Βιεννέζα […]τόσο άστατη και φιλάρεσκη, τόσο ανίκανη να αντισταθεί και
στο παραμικρό ψιθύρισμα πόθου οποιοδήποτε άντρα» (ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 138).
Αναμφίβολα, η εμπλοκή της Έμμης και της Μαρίνας σε ζωώδεις ερωτικές
συνευρέσεις συναρτάται με την ξένη εθνότητά τους. Όπως προαναφέρθηκε, στην
περίπτωση της Μαρίνας πρόκειται για την ερωτική απληστία και την καταστροφική
σεξουαλικότητα του Δυτικού σώματος, που καταπατά τους πατροπαράδοτους
οικογενειακούς θεσμούς (ΜΙΚΕ 2012, 69), ενώ όσον αφορά στην Έμμη παραπέμπει
στη διπλή υποταγή (έμφυλη και φυλετική) του αποικιοκρατούμενου σώματος της
Ανατολής. Συνακόλουθα, οι δύο ηρωίδες κυριαρχούμενες από σαρκικές ορμές
καταφεύγουν στη μοιχεία και για το ανδρικό φαντασιακό συμβολίζουν το δαιμονικό
σώμα που εξάπτει το αρχέγονο αρσενικό ένστικτο και αναζητά τον δυνάστη του.
Αμφότερες εσωτερικεύουν την πατριαρχική αυτή αντίληψη, προβαίνοντας σε σκληρή
αυτοκριτική και αυτοτιμωρία που οδηγεί στον μαρασμό της σάρκας, επιτυγχάνοντας,
όμως, την κάθαρση· η μεν Μαρίνα μέσω του εξαγνιστικού «υγρού θανάτου», η δε
Έμμη με τη λυτρωτική μητρότητα. Έτσι προκύπτει το κάτωθι σχήμα:
Ακραία
σεξουαλικότητα
15

Δαιμονοποίηση
του θηλυκού 

Μοιχεία - βίαιη
ερωτική ένωση 

Ενοχές αυτοτιμωρία

Κάθαρση

Η Ιωάννα Νικολαϊδου (1987, 63-4) διεισδυτικά αναλύει την αφηγηματική κατασκευή και εξέλιξη
των χαρακτήρων με βάση χριστιανικές αναφορές. Η μοναδική εξαίρεση στη χριστιανική σημειολογία
εντοπίζεται στα παρακάτω λόγια του Μάνου, τα οποία παραπέμπουν σε αρχαιοελληνικά μυθολογικά
πρότυπα: «έπρεπε με πυρωμένο σίδερο να σβήσω από πάνω μου τη μαυλιστική στάμπα της Κίρκης»
(ΤΣΙΡΚΑΣ 2005, 237).
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3.3. Η ανδροκρατική φαντασίωση της γυναίκας ως μητέρας
Η κοινή αντίληψη που τα κείμενα εκθέτουν για τη μητρότητα ταυτίζεται με «το
προνομιακό πεδίο στο οποίο εμπεδώνεται η πατριαρχική δοξασία της “γυναικείας
φύσης”» (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2006, 19). Με άλλα λόγια, η τεκνοποίηση γίνεται αντιληπτή
ως μέσον αυτοπραγμάτωσης της γυναίκας, αλλά και ως βασική αιτία της ύπαρξης και
της ερωτικής επιθυμίας. Εντούτοις, η προσέγγιση των δύο μυθιστορημάτων διαφέρει
σημαντικά. Στη Μεγάλη Χίμαιρα η ηρωίδα αδυνατεί να επιτελέσει τον μητρικό ρόλο,
όπως πατριαρχικά προκαθορίζεται, και συνακόλουθα συντρίβεται, ενώ στη Λέσχη η
ηρωίδα επιβεβαιώνει και υποτάσσεται στο πρότυπο της μητέρας.
Αναλυτικότερα, για την Μαρίνα η μητρότητα έχει δύο εκφάνσεις, την νόμιμη
τεκνοποίηση με τον Γιάννη και την παράνομη εγκυμοσύνη από τον Μηνά. Στη πρώτη
εκδοχή της, η μητρότητα φέρει θετικό πρόσημο. Μετασχηματίζει τη σχέση της με τον
Γιάννη, ο οποίος από εραστής γίνεται σύντροφος, και φαίνεται να επιφέρει την
αφομοίωση της από την εχθρική κοινότητα αποδοχής.16 Ωστόσο, η Μαρίνα μόνο
πρόσκαιρα «γυμνώνεται από τα πάθη του πρώτου καιρού» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 182).
Όπως είδαμε, η ανυπόφορη έλλειψη του Γιάννη, και άρα της ηδονής, διαταράσσει την
ψυχολογία της και τροχοπεδεί τη μητρική φροντίδα, προκαλώντας τον θάνατο της
Αννούλας.
Η έκνομη εγκυμοσύνη από το Μηνά έχει ολωσδιόλου διαφορετική μορφή.
Καθώς αντίκειται στον κοινωνικό-πολιτισμικό κώδικα ηθικής της κοινότητας,
ενοχοποιείται από το θηλυκό έμφυλο υποκείμενο, που θεωρείται ακάθαρτο. Η ανάγκη
απόκρυψης της απειλητικής για την κοινότητα θηλυκότητάς της –υπό τη μορφή της
έκνομης εγκυμοσύνης– είναι αυτή που (με την προτροπή της φαλλικής μητέρας) την
ωθεί βίαια να εγκαταλείψει την Σύρο.17 Τότε, προβάλλει η χίμαιρα της
παλιννόστησης και της μητρικής αυτοπραγμάτωσης και η ηρωίδα ηττημένη οδηγείται
στην αυτοχειρία. Αυτό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με το δυτικό φαντασιακό, για την
προσοικείωση της λυτρωτικής μητρότητας ως επιστέγασμα της ευτυχίας, η γυναίκα
οφείλει να αποβάλει τη σεξουαλικότητά της. Συνεπώς, η «τίσις» της Μαρίνας, η

16

Λόγου χάρη προκαλεί την μερική αποδοχή της μητέρας Ρεΐζη, η οποία βλέπει στην Αννούλα «την
ιερή συνέχεια της οικογένειας, με τους ακατάλυτους δεσμούς του αίματος και της ψυχής», χωρίς,
όμως, να μπορεί να κρύψει την «υποσυνείδητη δυσπιστία της για την ξένη γυναίκα, που ανακάτεψε το
άγνωστο αίμα της με το αίμα της δικής της φυλής» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 182).
17
Αυτή ακριβώς η επιλογή (αποπομπή του μολυσματικού στοιχείου με τη φυγάδευση της Μαρίνας)
αποκαλύπτει το ανέφικτο της γεφύρωσης της πολιτισμικής διαφοράς και εγκόλπωσης του
εθνοσεξουαλικού άλλου.
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οποία απέτυχε να εκπληρώσει τον μητρικό ρόλο,18 είναι η συντριβή και διπλή
μητροκτονία· η Αννούλα πεθαίνει από αμέλεια κατά την ερωτική ένωση της Μαρίνας
με τον Μηνά και το δεύτερο, αγέννητο παιδί της σκοτώνεται μαζί της κατά την
παράφρονα πτώση από τον γκρεμό.19
Για την Έμμη, αντίθετα, η μητρότητα παρουσιάζεται ως μια λύση των
διαταραχών που της προκάλεσε η άμετρη σεξουαλικότητά της. Έπεται του
συμβολικού θανάτου στην έπαυλη και ταυτίζεται με τη ζωή, το φως και τη
δημιουργία –όπως το πρώτο παιδί για την Μαρίνα. Χαρακτηριστικά δηλώνει πως
«μόλις ξυπνώ και σκέφτομαι πως υπάρχει […] είναι σα να μου χαρίζουν τον κόσμο,
είναι μια καινούργια ζωή ελπίδας και ευφροσύνης που αρχίζει για μένα» (ΤΣΙΡΚΑΣ
2005, 319). Και σε αυτή την περίπτωση η μητρότητα δεν εκλαμβάνεται ως
πατριαρχικά επιβεβλημένη παραγωγική διαδικασία αλλά ως φυσικός σκοπός της
έμφυλης υποκειμενικότητας· το γυναικείο εξισώνεται με το μητρικό. Κατόπιν της
τεκνοποιίας το πρόσωπο της Έμμης περιβάλλεται με εκτίμηση και σεβασμό, ενώ
παρουσιάζει ισορροπία και νηφαλιότητα. Συμπερασματικά, η διαφορά μεταξύ των
δύο ηρωίδων, εδράζεται στο γεγονός ότι η Έμμη, θυσιάζει τον αισθησιασμό ώστε να
αφοσιωθεί στο κανονιστικό μητρικό πρότυπο της μητέρας, και έτσι «επιβιώνει», ενώ
η Μαρίνα αδυνατεί να αντισταθεί στα σαρκικά κελεύσματα, και, έτσι, δραματικά
συντρίβεται. Για τους συγγραφείς δεν υπάρχει τρόπος ανατροπής ή αντιμετώπισης
των μητρικών συγκρούσεων, παρά μόνο η υποταγή στη νόρμα ή η ολοσχερής
καταστροφή.

4. Η ιδεολογική λειτουργία των αφηγηματικών τεχνικ ών
Αναντίρρητα, οι αφηγηματικές τεχνικές των δύο συγγραφέων διαφέρουν σημαντικά.
Ο Καραγάτσης ακολουθεί το βασικό αφηγηματικό πρόγραμμα του παραδοσιακού
ρεαλισμού με τον ντετερμινισμό της πλοκής20 και τη μονοεστιακή αφήγηση, η οποία
αξιώνει την εγκυρότητα της αναπαράστασης (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2009, 34).21

18

Δεν δάμασε τη σαρκική επιθυμία αλλά ενώθηκε ερωτικά με τον Ιταλό ναυτικό και τον Μηνά.
Σημαντική είναι η συμβολική ταύτιση της Μαρίνας, που σκοτώνει αθέλητα τα παιδιά της, με την
Μήδεια, η οποία από ερωτικό πάθος και ζήλια οδηγείται στη μητροκτονία.
20
Αυτός εκδηλώνεται στην ιστορία ως ντετερμινισμός της δράσης (μοίρα) των πρωταγωνιστικών
χαρακτήρων.
21
Η προκαθορισμένη, άφευκτη μοίρα των Καραγατσικών ηρώων φαίνεται στα λόγια της Μαρίνας
«νιώθω του χέρι του άγνωστου ριζικού να βαραίνει στην ψυχή μου» (ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 2012, 132). Βλ.
επίσης τις παρατηρήσεις της Χ. Ντουνιά (2010, 123) για τον καραγατσικό νατουραλισμό: «ο
νατουραλισμός ανέδειξε με ποικίλους τρόπους τη μειονεκτική θέση της γυναίκας σε σχέση με τον
άντρα (…). Οι νατουραλιστές, όπως και ο Καραγάτσης δεν είναι φεμινιστές, αλλά χρησιμοποιούν τη
19
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Αντίθετα, ο Τσίρκας, αν και δεν κατορθώνει την ουσιαστική ντοστογιεφσκική
πολυφωνία και ετερογλωσσία, με την πολυεστιακή ανάπτυξη της αφήγησης,
τοποθετείται ένα βήμα εγγύτερα στη νεωτερική γραφή, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη
διάφορων κοσμοαντιληπτικών προοπτικών και την περιορισμένη πρόσβαση στη
γνώση (ΤΖΙΟΒΑΣ 2012· ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1987).22
Μολαταύτα, τα δύο έργα αντιμετωπίζουν τη γυναίκα όχι ως υποκείμενο λόγου
αλλά απλώς ως αντικείμενο του κυρίαρχου λόγου μέσω της χρήσης της
τριτοπρόσωπης αφήγησης, η οποία τους στερεί το δικαίωμα αυτόνομης έκφρασης. Οι
ηρωίδες αντικειμενικοποιούνται και αποκτούν υπόσταση μόνο μέσα από το βλέμμα
και τους λόγους των άλλων για αυτές. Ο Καραγάτσης, ειδικότερα, επιτρέπει την
εκφορά του γυναικείου λόγου στο πρώτο πρόσωπο μέσω λιγοστών εσωτερικών
μονολόγων που αποδίδουν με λυρισμό τον εσωτερικό κόσμο της Μαρίνας. Εντούτοις,
η ανδρική φωνή του αφηγητή ηχεί ξεκάθαρα αναπαράγοντας τις πατριαρχικές
συμβάσεις στο μονολογικό μυθιστορηματικό σύμπαν. Ο δε Τσίρκας μόνο στο τέλος
του έργου, στην επιλογική επιστολή της Έμμης προς τον Μάνο, επιτρέπει στην
ηρωίδα να αρθρώσει προσωπικό λόγο. Έτσι, για πρώτη φορά και για ελάχιστο
παρέχεται η δυνατότητα ανάδυσης της γυναικείας υποκειμενικότητας.23 Σε κάθε
περίπτωση, ο αφηγηματικός μονόλογος της Έμμης είναι σχετικά ελεύθερος και
συνειρμικός, ώστε να συνάδει με την αισθαντικότητα και το πάθος της. Αντίθετα, με
«το πρώτο πρόσωπο κι έναν μονόλογο που χαρακτηρίζεται από τάξη και συνοχή»
διαφυλάσσεται προνομιακή θέση στο ανδρικό υποκείμενο, το οποίο ανάγεται σε
ενσάρκωση των αξιών της αλήθειας και του ορθού λόγου (ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1987, 52).

5. Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη παρακολούθησε τον διάλογο ανάμεσα στην εθνική και έμφυλη
ετερότητα στις περιπτώσεις γυναικών των οποίων η σεξουαλική επιθυμία διασχίζει τα
γυναίκα για να καταδείξουν μια κοινωνία σε κρίση, είναι το μέσον για να στηλιτευθεί το ψέμα, η
ανηθικότητα και η υποκρισία των κοινωνικών σχέσεων».
22
Βλ. και τις παρατηρήσεις του Δ. Τζιόβα (2002) για την υποτονική ετερογλωσσία του Τσίρκα: «ο
συγγραφέας περιορίζεται στην γλώσσα της διανόησης και της πολιτικής και όχι των λαϊκών
στρωμάτων ή των άλλων κοινωνικών κατηγοριών» (209-210). Αντίστοιχα, η Νάτια Χαραλαμπίδου
(1987) επισημαίνει πως «η πολυφωνία που φαίνεται να υπάρχει, είναι μόνο φαινομενική. Τα πρόσωπα
έχουν το δικαίωμα να έχουν διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις, αλλά μόνο ορισμένες από αυτές
θεωρούνται σωστές από το αξιολογικό σύστημα του κειμένου, με αποτέλεσμα να αποκλείεται κάθε
δυνατότητα πραγματικής διεπίδρασης των συνειδήσεων. (…) Το κείμενο είναι στην τελική ανάλυση
μονολογικό» (50).
23
Μάλιστα, εάν συνδέσουμε την λεκτική αυτοδιάθεση της Έμμης με την μητρότητα, θεωρώντας πως
«μόνο όταν έχει οριοθετηθεί από τη μητρότητα προβιβάζεται σε υποκείμενο» (ΠΟΛΙΤΗ, 2001, 188),
προβάλλεται ακόμη εντονότερα ο φαλλικός» λόγος του κειμένου.
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όρια της φυλής, του έθνους και της θρησκείας. Διαπιστώθηκε πως οι αρσενικές
αναπαραστάσεις αλλοεθνών γυναικών από τον Τσίρκα και Καραγάτση, θεματοποιούν
τη γυναικεία υποτέλεια από τον φαλλοκεντρικό λόγο και επικυρώνουν την έμφυλη
διχοτομική οντολογία. Η εθνοσεξουαλική ταυτότητα εμφανίζεται στο συλλογικό
φαντασιακό ως ένας ουσιακός, αμετάβλητος πυρήνας και οι γυναικείοι χαρακτήρες
εξουσιάζονται και περιθωριοποιούνται ως εγγενώς διαφορετικοί, καθώς δεν γίνεται
αντιληπτή η ετερογενής σύσταση του εαυτού αλλά και της κουλτούρας.
Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τους δύο κυρίαρχους λόγους που διέπουν
τα μυθιστορήματα:24 τη Μεγάλη Χίμαιρα ο λόγος της βιολογίας και τη Λέσχη ο λόγος
της αριστερής ιδεολογίας, στοιχειοθετώντας ένα μονολογικό αναπαραστασιακό
σύστημα που αποκλείει την έμφυλη υποκειμενικότητα. Αναλυτικότερα, Ο
Καραγάτσης εγκολπώνεται τη νατουραλιστική ερμηνεία του βιολογικού φύλου και
της σεξουαλικότητας, σύμφωνα με την οποία το νόημα της κοινωνικής ύπαρξης των
γυναικών εξάγεται από τη φυσιολογία τους (ορμόνες, κληρονομικότητα), η οποία τις
καθιστά a priori υποδεέστερες. Ο δε Τσίρκας, τοποθετώντας τη μαρξιστική ιδεολογία
στη κορυφή της αξιολογικής κλίμακας του κεντρικού χαρακτήρα Μάνου, πρεσβεύει
ως αποδεκτό γυναικείο πρότυπο το «πολιτικό θηλυκό» –ιδεολογικά στρατευμένο και
αγωνιστικά ενεργό– ταυτίζοντας έτσι την πολιτική αδιαφορία και αστική νοοτροπία
με μια εκφυλισμένη, άρα αποκλειόμενη εκδοχή της γυναίκας.25
Τοποθετώντας τα πορίσματα της παρούσας μελέτης σε ευρύτερο πλαίσιο, η
εχθρική διάθεση απέναντι στον εθνοσεξουαλικό άλλο, όπως αποτυπώνεται στα δύο
μυθιστορήματα, μπορεί να ερμηνευθεί ως μια γενικότερη έκφραση της ακαμψίας
υποδοχής και δεξίωσης του ξένου, η οποία εκπορεύεται από τη νεωτερική ιδεολογία
των κειμένων. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζιόβα (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2000), «η θεμελιώδης
αρχή της νεωτερικότητας είναι η αυτονομία και η αυτοδιάθεση του υποκειμένου που
ορίζει την ταυτότητά του μέσω της σχέσης αλλά και της καθυπόταξης της
ετερότητας. Για τη νεωτερικότητα ο αυτο-προσδιορισμός συνεπάγεται τον
24

Εδώ η λέξη «λόγος» «δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα αλλά αναφέρεται σε μία ιστορικά, κοινωνικά και
θεσμικά συγκεκριμένη δομή αποφάνσεων, όρων, κατηγοριών και πεποιθήσεων» (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2006,
67).
25
Είναι σαφές πως η ανωτέρω διερεύνηση, αν και μεθοδολογικά άρτια, δεν αξιώνει να λειτουργήσει
ως η μοναδική έγκυρη προσέγγιση της έμφυλης υποκειμενικότητας στα υπό εξέταση έργα. Μάλιστα,
το πολύπτυχο αφηγηματικό σύμπαν της Λέσχης επιδέχεται (και έχει προκαλέσει) ποικίλες –και
ενδεχομένως αντικρουόμενες– ερμηνείες των ιδεολογικών μηχανισμών του. Βλ. λόγου χάρη τα σχόλια
της Ελένης Παπαργυρίου (2009) η οποία, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν, σημειώνει πως η
αλλοεθνής Έμμη κατορθώνει να συμφιλιωθεί με τη νέα πατρίδα μέσω του έρωτά της για τον Μάνο και
πως μετά από τη μητρότητας ευαισθητοποιείται κοινωνικά, αναθεωρώντας την πολιτική της
αδιαφορία.
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προσδιορισμό και τον έλεγχο του ετέρου». Ωστόσο, ενώ στη Μεγάλη Χίμαιρα η
πόλωση του εαυτού από τον άλλον είναι ακραία, στη Λέσχη δεν μπορούμε
παραβλέψουμε πως για τα δεδομένα της εποχής η στοιχειώδης πολυφωνία του
κειμένου συνιστά μια πρώιμη παραδοχή της ύπαρξης του ετέρου, μια λανθάνουσα
απόκριση στην κλήτευση του άλλου. Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι
πως η ανδρική γραφή των μυθιστορημάτων αδυνατεί να αντιμετωπίσει το σημαίνον
γυναίκα ως πεδίο διεκδίκησης λόγου και υποκειμενικότητας και να αναγνωρίσει την
ιδιότητα του ξένου ως εγγενές ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθηνά (επιμ.) 2006, Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, μτφρ.
Πελαγία Μαρκέτου, Μαργαρίτα Μηλιώρη, Νήσος, Αθήνα.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης 2009, «Μ. Καραγάτσης», στον τόμο Οι μάσκες του
ρεαλισμού, Εκδοχές του Νεοελληνικού Αφηγηματικού Λόγου, τόμ. Β΄, Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα, 545-569.
_______ 2009, «Στρατής Τσίρκας», στον τόμο Οι μάσκες του ρεαλισμού, Εκδοχές του
Νεοελληνικού Αφηγηματικού Λόγου, τόμ. Γ΄, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 24255.
CHAMBERS Ian 1994, Migrancy, Culture, Identity, Routledge, London.
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ. 2012, Η Μεγάλη Χίμαιρα, Εστία, Αθήνα.
ΝAGEL Joane 2003, Race, Ethnicity and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden
Frontiers, Oxford University Press, New York, Oxford.
NΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Ιωάννα 1987, «Πατριαρχική Παράδοση και χριστιανική μυθολογία στη
Λέσχη του Στρατή Τσίρκα», Διαβάζω 171 (1987), 60- 65.
MIKΕ Μαίρη 2012, Eναρμόνιον Κράμα Δοκίμια για την πεζογραφία, Εκδόσεις Άγρα,
Αθήνα.
ΝΤΟΥΝΙΑ Χριστίνα 2010, «Μορφές θανάτου στο έργο του Μ. Καραγάτση», στον
τόμο Μ. Καραγάτσης ιδεολογία και ποιητική: πρακτικά συνεδρίου, Παρασκευή 4
και Σάββατο 5 Απριλίου 2008, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 238-252.
PAPARGYRIOU Eleni 2009, «The poetics of Transit: Exile Diaspora and Repatriation in
Stratis Tsirkas’s Novels», στον τόμο Greek Diaspora and Migration Since 1700:
Society, Politics and Culture, επιμ. D. Tziovas, Ashgate Publishing Limited,
Farnham, 193-203.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /498/

ΠΟΛΙΤΗ Τζίνα 2001, Η ανεξακρίβωτη σκηνή: Δοκίμια για τους Ν. Καζαντζάκη, Α.
Τερζάκη, Μ. Καραγάτση, Σ. Τσίρκα, Λ. Ντάρρελλ, Γ. Πάνου, Ρ. Γαλανάκη, Γ.
Κιουρτσάκη, Δ. Δημητριάδη, Άγρα, Αθήνα.
SAID Edward W. 2006, Αναστοχασμοί για την εξορία και άλλα δοκίμια λογοτεχνικής
και πολιτισμικής θεωρίας, μτφρ. Γιάννης Παπαδημητρίου, Scripta, Αθήνα.
ΤΖΙΟΒΑΣ Δημήτρης 2000, «Η κυριαρχία της Νεωτερικότητας», Ημερομηνία
πρόσβασης

[25.3.2016]

από

τον

ιστότοπο

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129186.
_______ 22002, Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Από την αφηγηματολογία στη
διαλογικότητα, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα.
ΤΣΙΡΚΑΣ Στρατής 2005, Η Λέσχη, Kέδρος, Αθήνα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Νάτια 1987, «Η ειρωνεία στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή
Τσίρκα», Διαβάζω 171 (1987), 42-55.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /499/

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚΑΡΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΣΔΑΓΛΗ

Κλήμης Χωλίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
klimischo@gmail.com

Abstract
The paper deals with the representation of military masculinities in modern greek
literature and specifically in the Kekarmenoi (1959) by Nikos Kasdaglis. At the
beginning, it provides a general conceptualization of gender and masculinity based on
the academic field of studies on men and masculinities and a more specific
conceptualization of masculinities constructed within the institution of the military. It
continues with an overview of the representation of military masculinities in the
modern greek literary texts of the “literature of the military”. Finally, the paper
focuses on the literary text of Kekarmenoi, in which, around the fictional center of the
love story between the “tall” soldier Giannilos and the charming prostitute Tzina,
aspects of the greek postwar military and society are unraveled, and a multiplicity of
masculinities and shifting gender hierarchies are presented.
Λέξεις-Κλειδιά
κοινωνικό φύλο, στρατιωτικός ανδρισμός, στρατός, Κεκαρμένοι, Νίκος Κάσδαγλης

1. Κοινωνικό φύλο, ανδρισμός, στρατιωτικός ανδρισμός
1.1. Κοινωνικό φύλο, ανδρισμός
Οι σπουδές των ανδρών και των ανδρισμών, που έχουν αναπτυχθεί έντονα τα
τελευταία είκοσι χρόνια, επιδιώκουν «να διαλύσουν το μύθο πως οι άνδρες γενικά
επωφελούνται από αυτήν [την πατριαρχία] και αναγνωρίζουν μια πολλαπλότητα από
ανδρικές ταυτότητες στην θέση των κοινωνικά πάγιων στερεοτύπων» (HOBBS 2013,
384). Προέρχονται από το χώρο της κοινωνιολογικής επιστήμης, αν και
ενσωματώνουν πορίσματα και άλλων επιστημών (Ιστοριογραφία, Εθνογραφία,
Ψυχολογία), και εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέσα στο πλαίσιο
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των θεωρητικών ζυμώσεων που προέκυψαν από τα κινήματα της απελευθέρωσης των
Γυναικών, των Ομοφυλοφίλων και των Ανδρών (CARRIGAN - CONNELL - LEE 1985,
551-589· CONNELL - MESSERCHMIDT 2005, 830-835· CONNELL - HEARN - KIMMEL
2005, 504-507· BIRD 2008, 5-11). Οι σπουδές των ανδρών και ανδρισμών
στηρίζονται στη σύγχρονη κοινωνιολογία του κοινωνικού φύλου και του ανδρισμού
(CONNELL 1995, 2006· CONNELL - MESSERCHMIDT 2005· KIMMEL 2004, 2008):
Το κοινωνικό φύλο συνιστά ένα κ ο ι ν ω ν ι κ ό ε π ί τ ε υ γ μ α , ένα προϊόν των
ενεργών διαντιδράσεών μας με τους άλλους, ένα σ ύ ν ο λ ο α π ό δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
που κάποιος κάνει επανειλημμένα στις διαντιδράσεις του με τους άλλους μέσα σε
έναν έ μ φ υ λ ο κό σ μ ο , μέσα σε θ ε σ μ ο ύ ς έ μ φ υ λ ο υ ς .
Το κοινωνικό φύλο δομεί την κοινωνική πρακτική, τα πράγματα που κάνουν οι
άνθρωποι στην καθημερινή κοινωνική τους ζωή. Ο ανδρισμός και η θηλυκότητα
συνιστούν σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ ς

κοινωνικής

π ρ α κ τ ι κ ή ς . Είναι, μάλιστα, μια

κοινωνική πρακτική που συνεχώς αναφέρεται στα σώματα και σε αυτό που κάνουν τα
σώματα, χωρίς όμως να περιορίζεται στο σώμα.
Το κοινωνικό φύλο είναι σ χ ε σ ι α κ ό . Ο ανδρισμός δεν υπάρχει παρά μόνο σε
αντίθεση με την έννοια της θηλυκότητας. Παράλληλα, είναι π λ η θ υ ν τ ι κ ό και
δ υ ν α μ ι κ ό . Μιλάμε για ανδρισμούς και θηλυκότητες που ποικίλλουν και
μεταβάλλονται ανάλογα με την ιστορική περίοδο, τη γεωγραφική περιοχή, την
κουλτούρα, την ηλικία, την φυλή, την κοινωνική τάξη, τη σεξουαλικότητα κά.
Το κοινωνικό φύλο είναι π ο λ υ δ ι ά σ τ α τ ο . Οργανώνεται γύρω από σχέσεις
εξουσίας (θεσμούς, Λόγους), σχέσεις παραγωγικές (έμφυλος καταμερισμός
εργασίας), σχέσεις συναισθηματικές (σεξουαλικότητα,), σχέσεις συμβολικές.
Σε κάθε πολιτισμικό/θεσμικό σκηνικό, οι πολλαπλές μορφές του ανδρισμού και
της θηλυκότητας οργανώνονται σε σ χ έ σ ε ι ς

ι ε ρ α ρ χ ί α ς , κάποιες μορφές

κυριαρχούν πάνω σε άλλες. Στην «πατριαρχία», που είναι και η έμφυλη δομή της
κοινωνίας των Κεκαρμένων, η ομάδα των γυναικών συνολικά υποτάσσεται στην
ομάδα των ανδρών συνολικά αλλά και κάποιοι άνδρες, με τη σειρά τους,
καταπιέζονται από άλλους. Η ιεραρχική κλίμακα του ανδρισμού στην πατριαρχία
περιλαμβάνει τον ηγεμονικό ανδρισμό (που είναι η τρέχουσα απάντηση στο
πρόβλημα της νομιμοποίησης της πατριαρχίας), τους συνενοχικούς ανδρισμούς (των
ανδρών που δεν αντιστρατεύονται, αλλά ούτε και μπορούν να θεσπίσουν τον
ηγεμονικό, μόνο επωφελούνται από τα προνόμια της συνολικής εξουσίας των
ανδρών), τους υποτακτικούς (των ομοφυλόφιλων και θηλυπρεπών ανδρών), τους
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περιθωριακούς (των ανδρών περιθωριακών εθνικών ομάδων ή κοινωνικών τάξεων,
πχ. μαύροι, γύφτοι).

1.2. Στρατός, στρατιωτικός ανδρισμός
O στρατός, στην κλασική του έννοια, αποτελεί μια κ ο ι ν ω ν ι κ ά δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ή
ο μ ά δ α με αυστηρή δομή και ιεραρχία, τυπική οργάνωση, συγκεκριμένες και
ορισμένες νομότυπα λειτουργίες, με πρωτεύουσα αποστολή την αμυντική προστασία
της ευρύτερης κοινωνικής ομάδας στην οποία εντάσσεται ή με δευτερεύουσα
αποστολή τη διεύρυνση αυτής της ομάδας με επιθετικό πόλεμο (ΚΑΦΦΕΣ 2005, 167).
Η πρωταρχική λειτουργία του είναι να οργανώνει νομιμοποιημένη βία και να
επιβλέπει την χρήση της (HIGATE 2007, 441). Η κουλτούρα του στρατού μπορεί να
περιγραφεί ως ένας μοναδικός τρόπος ζωής, καθώς είναι πολύ διακριτή από τους
πολιτικούς θεσμούς και οργανισμούς, και παράγει μια ιδιαίτερη αντίληψη για το
κοινωνικό φύλο, μια κουλτούρα κοινωνικού φύλου (HALE 2012, 700, 705). Η
δημιουργία του στρατιωτικού κοινωνικού φύλου συνιστά ένα έμπρακτο, συνεχές,
κοινωνικό επίτευγμα (HIGATE 2003, xiii).
Ο στρατός και η θεμελιώδης απασχόλησή του, δηλαδή ο πόλεμος και η βία,
συνιστούν κυριολεκτικά και συμβολικά πρακτικές ανδρισμού. Κυριολεκτικά, ο
στρατός χαρακτηρίζεται από έναν έμφυλο καταμερισμό εργασίας, σταθερό σε όλη τη
διάρκεια της νεοτερικότητας: είναι και ως τώρα ήταν οι άνδρες οι οποίοι έχουν
υπάρξει οι ηγέτες και οι πολιτικοί που έλεγχαν την απόφαση και τα μέσα της
εμπλοκής στον πόλεμο, οι άνδρες οι οποίοι είναι οι στρατιωτικοί ηγέτες και οι άνδρες
οι οποίοι είναι οι φαντάροι που πολεμούν και πεθαίνουν. Τα στρατεύματα ανά τον
κόσμο έχουν κυρίως ανδρικό πληθυσμό. Μολονότι έχουν υπάρξει κάποιες ενδείξεις
τα τελευταία χρόνια πως αυτός ο καταμερισμός γίνεται πιο ρευστός, καθώς οι
γυναίκες παίζουν ένα αυξανόμενο ρόλο στη στρατιωτική υπηρεσία, τα όρια
παραμένουν σε θέσεις που αποκλείουν τις γυναίκες από κάποιες μορφές στρατιωτικής
υπηρεσίας (HIGATE - HOPTON 2005, 433· WADHAM 2007, 24-25).
Ταυτόχρονα, οι στρατοί κυριαρχούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αξίες
υπερανδρισμού. Η παραδοσιακή και συντηρητική κουλτούρα του στρατού
ενεργοποιεί την επίσημη και ανεπίσημη αποξένωση των περιθωριακών ανδρισμών,
των γυναικών και των ομοφυλόφιλων. Η αρχετυπική φιγούρα του πολεμιστή,
εδραιωμένη στη μυθολογημένη ομάδα των Ειδικών Δυνάμεων, ή εναλλακτικά στον
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παρασημοφορημένο αρχηγό της μάχης, αντιπροσωπεύουν δύο παραδείγματα
ηγεμονικού στρατιωτικού ανδρισμού (WADHAM 2007, 24· HIGATE 2007, 441).
Μέσα στο στρατό, οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης, υφίστανται έντονη δευτερεύουσα κοινωνικοποίηση μέσα από την οποία
επιχειρείται η αντικατάσταση των πολιτικών ταυτοτήτων με τις στρατιωτικές
(HIGATE 2007, 441). Ο στρατιωτικός ανδρισμός περιγράφεται με τους όρους της
στωικότητας, του φαλλοκεντρισμού, της κυριαρχίας πάνω σε πιο αδύναμα άτομα, της
επιθετικότητας, της λογικής, του θάρρους, της ψυχραιμίας, της υπολογιστικότητας,
του ιπποτισμού, της προστατευτικότητας και της συναισθηματικής έκφρασης
(HOPTON 2003, 112· MORGAN 1994, 391-392).
Φυσικά, ο στρατιωτικός ανδρισμός, όπως γενικότερα ο ανδρισμός, έχει δεχτεί
επιρροές από τον «λόγο του πολέμου», όπως έχει δείξει η διαπολιτισμική μελέτη του
Goldstein (2001) για τον πόλεμο και το φύλο. Σύμφωνα με αυτόν, οι ανθρώπινοι
πολιτισμοί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διαρκή, φανερή ή αφανή, απειλή του
πολέμου, χρησιμοποιούν την έμφυλη ταυτότητα ως εργαλείο για να «σύρουν» τους
άνδρες τους στην μάχη, κατασκευάζοντας ορισμούς του ανδρισμού που στρέφονται
γύρω από πολεμικές ιδιότητες και αξίες, όπως, το φυσικό κουράγιο, η αντοχή, η
δύναμη, η δεξιότητα και η τιμή (GOLDSTEIN 2001, 266-267).
Ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με τον Goldstein, ο στρατός, στις σύγχρονες
βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, συνιστά το κύριο υπόλειμμα των παραδοσιακών
τελετουργιών μετάβασης από την φάση του αγοριού στην φάση του άνδρα, οι οποίες
συναντώνται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπινους πολιτισμούς μέσα στην ιστορία και
οι οποίες έχουν, παρά την ποικιλομορφία τους ανάλογα με τον εκάστοτε πολιτισμό,
τη μορφή της θαρραλέας ολοκλήρωσης σκληρών δοκιμασιών. Έτσι, στα στρατόπεδα
στρατιωτικής εκπαίδευσης και στις στρατιωτικές ακαδημίες, οι νέοι στρατεύσιμοι
υφίστανται δοκιμασίες σωματικής και ψυχολογικής αντοχής. Οι εκπαιδευτές αντλούν
από ολόκληρο το οπλοστάσιο των πατριαρχικών ιδεών, προκειμένου να μετατρέψουν
τους στρατεύσιμους πολίτες σε στρατιώτες και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν«αδελφή», «γκόμενα», «γυναίκα»- δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι το να μη γίνεις
στρατιώτης σημαίνει πως δεν είσαι άντρας (GOLDSTEIN 2001, 264-265).

2. Λογοτεχνία του στρατού και στρατιωτικός ανδρισμός
Η στρατιωτική ζωή και κοινωνία έχει απασχολήσει και αξιοποιηθεί από τη
νεοελληνική λογοτεχνία (ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1983· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1986· ΣΟΛΔΑΤΟΣ
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1995· ΧΟΥΖΟΥΡΗ 2001, 2003). Ανάμεσα στους μελετητές υπάρχει μια διάκριση
ανάμεσα στη λ ο γο τ ε χ ν ί α τ ο υ σ τ ρ α τ ώ ν α , τα έργα που πραγματεύονται τη
στρατιωτική ζωή σε καιρό ειρήνης, και την ( α ν τ ι ) π ο λ ε μ ι κ ή λ ο γ ο τ ε χ ν ί α , η
οποία περιλαμβάνει έργα που πραγματεύονται τη στρατιωτική ζωή στην περίοδο του
πολέμου. Η Ε. Χουζούρη, η οποία έχει μελετήσει συστηματικότερα τη λογοτεχνία
του στρατώνα, την ορίζει ως το σύνολο από τα «μυθιστορήματα, διηγήματα και
ποιήματα τα οποία είχαν άμεσα εμπνευσθεί από τη στρατιωτική ζωή, δηλαδή από την
καθημερινότητα του στρατιώτη ή του αξιωματικού, κυρίως μέσα στο στρατόπεδο, σε
καιρό ειρήνης» (ΧΟΥΖΟΥΡΗ 2001, 13). Η λογοτεχνία του στρατώνα προσφέρεται για
τη μελέτη της αναπαράστασης της κατασκευής μιας πολυφωνίας ανδρισμών εντός
του στρατού, αναδεικνύοντας τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα άρρενα
μέλη που υπηρετούν, είτε ως μόνιμοι είτε ως έφεδροι, και τον θεσμό που έχει
αναλάβει ως πολιτισμική του λειτουργία, κατά τον Goldstein, να τους μεταμορφώσει
από αγόρια σε άνδρες πολεμιστές (ΧΩΛΙΔΗΣ 2015, 27-43).
 Πρώιμα κείμενα
Ο κύριος όγκος της λογοτεχνίας του στρατώνα αφορά τη μεταπολεμική περίοδο από
το 1950 μέχρι σήμερα και μπορεί να διαιρεθεί σε δύο περιόδους, κατά την Χουζούρη
(2001, 14): α. από τη δεκαετία του 1950 μέχρι την πτώση της δικτατορίας και β. από
τα τέλη του 1970 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, νωρίτερα εμφανίζονται ορισμένα σχετικά
κείμενα: το 19ο αιώνα η Στρατιωτική Ζωή εν Ελλάδι (1870-1871) του Κ. Δημόπουλου
και, στις αρχές του 20ού, τα διηγήματα «ο Μπουναμάς» και «Οι Γάμοι της Ίρμας» του
Πέτρου Πικρού (Σα θα γίνουμε άνθρωποι, 1922) και το ποίημα «Μιχαλιός» (Ελεγεία
και Σάτιρες, 1927) του Κ. Καρυωτάκη.
Στη Στρατιωτική Ζωή το ιδανικό του στρατιωτικού ανδρισμού απομυθοποιείται
κατά τη διάρκεια της εθελοντικής θητείας του πρωταγωνιστή και τελικά απορρίπτεται
με την αποχώρησή του. Παράλληλα, η καταδίωξη και σύλληψη των ληστών από το
στρατό συνιστά σύγκρουση δύο διαφορετικών μορφών ανδρισμού, του θεσμικού
στρατιωτικού και ενός εξωθεσμικού «ληστρικού», σύγκρουση που αφορά την
άσκηση των μέσων της βίας μέσα στην κοινωνία και επιλύεται με την επικράτηση του
πρώτου στο δεύτερο. Τα διηγήματα του Πικρού, αν και έχουν φόντο τον πόλεμο, δεν
τον φέρνουν στο προσκήνιο και προβάλλουν ανδρισμούς που αντιστρατεύονται το
«λόγο του πολέμου»: τύποι περιθωριακοί και ακατάλληλοι για πολεμιστές στο χώρο
ενός στρατιωτικού νοσοκομείο, στον «Μπουναμά», και ένας ασεξουαλικός και βαθιά
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συναισθηματικός στρατιώτης που ερωτεύεται το θηλυκό του άλογο, την Ίρμα, στους
«Γάμους της Ίρμας». Ο επίσης συναισθηματικός φαντάρος Μιχαλιός του Καρυωτάκη
αδυνατεί να ενσωματωθεί στη στρατιωτική κοινωνία και να συγκροτήσει τον
ανδρισμό που επιβάλλει ο θεσμός του στρατού, με τίμημα το συναισθηματικό
αδιέξοδο, την απελπισία και, τέλος, τον θάνατο.
 Πρώτη περίοδος
Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει λίγα κείμενα: Κεκαρμένοι (1959) του Νίκου
Κάσδαγλη, Τ’ Αγγέλιασμα (1961) του Β.Βασιλικού, η «Δόξα του σκαπανέα» (Τα
μηχανάκια, 1962) του Μ. Κουμανταρέα, Η κάτω βόλτα (1963) του Ντίνου
Χριστιανόπουλου, το διηγ. «Κάιζερ, Κάιζερ» (Χαμένος Παράδεισος, 1965) του
Σωτήρη Πατατζή, τα διηγήματα της ενότητας «Του στρατού» (Ο τυφεκιοφόρος του
εχθρού, 1966) του Μάριου Χάκκα, το απόσπασμα «Επιστρέφοντας» του Α. Κοτζιά
στον τόμο των Δεκαοκτώ κειμένων (1970), το ποίημα «Αποστρατευμένος» (1957) του
Χριστιανόπουλου και δύο ποιήματα της ενότητας «Πεδίο ασκήσεων» της
Περιμετρικής (1970) του Γιάννη Κοντού.
Βασικό θέμα αποτελεί η διαδικασία του μετασχηματισμού των πολιτικών
ανδρισμών των στρατευόμενων στον θεσμικό στρατιωτικό ανδρισμό μέσω της
εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη σκληρή βία, όπως στους
Κεκαρμένους, όπου, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, τυπικές και άτυπες ιεραρχίες
μεταξύ των ανδρών του στρατοπέδου εδράζονται σε αυτήν, αλλά και στο Τ’
Αγγέλιασμα, με το φανταστικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των υποψήφιων αγγέλων στη
Σχολή του Ουρανού. Ο Κοντός σχολιάζει στο πρώτο ποίημα ως αλλοίωση των
χαρακτηριστικών των φαντάρων αυτή τη διαδικασία, η οποία οδηγεί και στον θάνατο,
όπως και στον «Μιχαλιό», τον φαντάρο του δεύτερου ποιήματός του.
Η απόλυση από τον στρατό έρχεται ως λύτρωση για τον φαντάρο Πέτρο
Παπαλουκά στο «Επιστρέφοντας», όπου οι ιεραρχίες μεταξύ των ανδρών του
στρατοπέδου αναπαράγονται αλλά και ανατρέπονται μέσα σε ένα βαγόνι τραίνου
αυτήν τη φορά. Για τον αποστρατευμένο, όμως, φαντάρο του Χριστιανόπουλου, την
καταπίεση της θέσπισης του στρατιωτικού ανδρισμού έρχεται να διαδεχτεί, μετά το
στρατό, η καταπίεση της θέσπισης του πολιτικού ανδρισμού. Από την άλλη, η
παραμονή στο στρατό οδηγεί στον ψυχικό κλονισμό και, τελικά, στην παράνοια τον
σκαπανέα του Κουμανταρέα και τον πρωταγωνιστή λοχαγό του «Κάιζερ, Κάιζερ»,
τον πρώτο εξαιτίας του ευαίσθητου και υποτακτικού ανδρισμού του, τον δεύτερο
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εξαιτίας της ειρωνικά υπερβολικής κατασκευής του ανδρισμού του στις αξίες και τα
ιδανικά του στρατού.
Παράλληλα, τα έργα της πρώτης περιόδου προβάλλουν και ιδιαίτερες μορφές
ανδρισμών μέσα στη στρατιωτική κοινωνία: έναν αντιρρησία συνείδησης που
αρνείται να κρατήσει όπλο λόγω της θρησκείας του χιλιασμού και δύο «καλλιτέχνες»
φαντάρους, έναν καραγκιοζοπαίχτη και έναν μάγειρα, που, όμως, αυτοί βρίσκονται
σε αρμονική σχέση με τη στρατιωτική κοινωνία, στα διηγήματα της Κάτω βόλτας του
Χριστιανόπουλου· αλλά και τους περιθωριοποιημένους ανδρισμούς των ημιονηγών,
φαντάρων συνήθως φτωχών, αμόρφωτων, αλλόφυλων ή αριστερόφρονων, που
αντιμετώπιζαν την περιφρόνηση και απαξίωση μέσα στο στρατό, στα διηγήματα του
Χάκκα.
 Δεύτερη περίοδος
Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει πολλά περισσότερα έργα που συνεχίζουν τα
θέματα της πρώτης αλλά και αναπτύσσουν νέα. Για οικονομία του χώρου, η
παρακολούθησή της γίνεται αναγκαστικά με μια σχηματική ομαδοποίηση της
πληθώρας των έργων. Έτσι, λοιπόν, μια μεγάλη ομάδα πραγματεύεται τα
αποτελέσματα, τις παραμέτρους και, περισσότερο, την ένταση και τη δυσκολία της
διαδικασίας του μετασχηματισμού των πολιτικών ανδρισμών των εκπαιδευόμενων
φαντάρων στον θεσμικό στρατιωτικό ανδρισμό, ο οποίος πρέπει να θεσπιστεί πάνω
στην πιστή υπακοή και υποταγή στον ανώτερο, την περιστολή έως και ακαμψία των
συναισθημάτων, την πολεμική ικανότητα και ετοιμότητα: Ο θάνατος του Ιππικού
(1976) του Μανόλη Ξεξάκη, «Το απόσπασμα» (Η ενηλικίωση, 1980) του Τόλη
Καζαντζή, Το Σπέρμα (1980) του Πρόδρομου Σαββίδη, οι Ικέτες της αλήθειας (1980)
του Κώστα Αυγερινού, τα ποιήματα «Μετά το εγερτήριο» και «Νυχτερινή έξοδος»
του Θωμά Γκόρπα (Περνάει στρατός…, 1980), οι Τρομαχτικές ιστορίες (1981) του
Γιάννη Σολδάτου, το Εν-δυο-κάτω (1982) του Σταύρου Λαγκαδιανού, τα πεζά
Πετροπόλεμος (1982) του Γιώργου Χριστοφιλάκη, η συλλογή ιστοριών Μετά την
αποψίλωση (1987) του Νίκου Σαραντάκου, το αφήγημα Η πρώτη μέρα (1988) του
Νίκου Καββαδία, τα διηγ. «Τα οράματα του στρατιώτη» (Ορίστε τα ρόδα, μαμά,
1992) του Γιώργου Μανιώτη, «Το συσσίτιο» και «Νεκροθάφτης» (Λουτρά, 1993) του
Τάσου Καπερνάρου, το «Α/Π Ελένη» (Ροζαμούνδη, 1995) του Η.Χ.Παπαδημητρακόπουλου, «Το κρίμα μιας Μπριζίτας» (Αλλοδαπή, 1995) του Κώστα Ακρίβου,
Ο γιός του δασκάλου (2012) του Γιάννη Ξανθούλη.
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Λίγα έργα αφορούν και τους δύο άλλους κλάδους του στρατού: την αεροπορία,
στη συλλογή διηγημάτων Τα μάτια του σμηνία (1978) του Αλέκου Δαμιανίδη, και το
ναυτικό, στη συλλογή διηγημάτων Τα καλά Παιδιά (1980) του Γιώργου Κάτου και
στα μυθιστορήματα Ο ναύτης (1993) του Θεόδωρου Γρηγοριάδη και Το ύψος των
περιστάσεων (1995) του Χρήστου Χωμενίδη. Σε αυτά η διαδικασία του
ανασχηματισμού των πολιτικών ανδρισμών των στρατεύσιμων στον θεσμικό
στρατιωτικό ανδρισμό παρουσιάζεται ομαλότερη και ηπιότερη, σε σύγκριση με τα
κείμενα του στρατού της ξηράς. Η θεσμική διαφοροποίηση στα τρία όπλα παράγει
σημαντικά διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης για τους άνδρες του κάθε όπλου και,
άρα,

διαφορετικές

διαφορετικές

εμπειρίες

εσωτερικές

στρατιωτικής

σχέσεις

και,

ζωής,

διαφορετική

αναπόφευκτα,

ψυχολογία,

διαφορετικές

μορφές

στρατιωτικού ανδρισμού.
Ορισμένα έργα εστιάζουν, πέρα από τους φαντάρους, και σε μεμονωμένες
περιπτώσεις (υπ)αξιωματικών, οι οποίοι μέσα στο στρατό θεσπίζουν το δικό τους
ανδρισμό, αφενός, στην υποταγή και υπακοή στην ιεραρχία, όπως και οι φαντάροι,
αλλά, αφετέρου, και στην επιβολή και κυριαρχία στον (ιεραρχικά) κατώτερο. Τα έργα
αυτά αναδεικνύουν, με δραματικό βάθος ενίοτε, τη δυσκολία της κατασκευής του
στρατιωτικού ανδρισμού από τους αξιωματικούς («Όπως τα είπε ο μόνιμος
επιλοχίας» [Περνάει στρατός…, 1980] του Θωμά Γκόρπα, «Έξοδος» [Ο άγνωστος
στρατιώτης, 1986] του Γιώργου Μανιώτη, «Το συσσίτιο» του Καπερνάρου, το Τανγκό
των Χριστουγέννων [2003] του Γ. Ξανθούλη) αλλά και, αντιστρόφως, την ειρωνική
υπερβολή της κατασκευής του ανδρισμού τους (Μακαβέττας [1988] του Απόστολου
Δοξιάδη, Το ύψος των περιστάσεων του Χωμενίδη).
Αρκετά έργα, όπως είναι αναμενόμενο, αναφέρονται και σχολιάζουν τη
στρατιωτική δικτατορία. Η δικτατορία μπορεί να ιδωθεί ως το αποτέλεσμα της
σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μορφές στρατιωτικού ανδρισμού στην
τάξη των αξιωματικών, αυτών που τηρούν την υπακοή στη στρατιωτική ιεραρχία και
τη συνταγματική υπαγωγή της στρατιωτικής εξουσίας στην πολιτική, και αυτών που
επιδιώκουν και επιτυγχάνουν την ανατροπή της στρατιωτικής ιεραρχίας και τη βίαιη
επιβολή της δικής τους στρατιωτικής εξουσίας πάνω στην πολιτική: Ο ωραίος
λοχαγός (1982) του Κουμανταρέα, Μακαβέττας (1988) του Δοξιάδη, Άγημα Τιμών
(1990) του Ν. Βασιλειάδη, Σοκάκι (1992) του Α. Κοτζιά, διηγ. «Ρέστα» (Χερουβικά
στα κεραμίδια, 1996) του Βασίλη Τσιαμπούση, Και νεκρούς ανασταίνει (1997) της
Μαρίας Σκιαδαρέση, διηγ. «Στραντιώντη Χουσείν Μεχμέτ» (Σαλονικάι, δηλαδή
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Σαλονικιός, 1999) του Αλμπέρτου Ναρ, Να έρχεσαι, όποτε θες (2004) του Κώστα
Λογαρά.
Λίγα έργα αφορούν και την επιστράτευση του 1974. Πρόκειται για μια
ιδιόμορφη κατάσταση στην οποία, εξαιτίας της άμεσης απειλής πολέμου, ο στρατός
καλείται επιτακτικά να μετασχηματίσει τους ποικίλους πολιτικούς ανδρισμούς των
επιστρατευμένων αρρένων πολιτών, και όχι πλέον μόνο όσων υπηρετούν την θητεία
τους, στον θεσμικό στρατιωτικό ανδρισμό γύρω από το «λόγο του πολέμου». Ο
μετασχηματισμός αποτυγχάνει παταγωδώς στο 525 Τάγμα Πεζικού (1981) του
Διονύση Χαριτόπουλου και τα διηγ. «Η επιστράτευση» (Τα τύμπανα της κοιλιάς και
του πολέμου, 1983) του Αντώνη Σουρούνη και «Επιστράτευση 1974» (Σαλονικάι,
δηλαδή Σαλονικιός, 1999) του Αλμπέρτου Ναρ., αλλά επιτυγχάνεται προς στιγμήν
κωμικά στις Πρόβες πολέμου (2014) του Χαριτόπουλου.
Ο ομοσεξουαλικός ανδρισμός, που κατά κανόνα απορρίπτεται από τη
συντηρητική και ετεροσεξουαλική κουλτούρα του στρατού, εμφανίζεται σε κείμενα
της δεύτερης περιόδου. Αυτοί οι άνδρες διαπραγματεύονται με ποικίλους τρόπους την
θέση τους μέσα σε έναν θεσμό που τους στερεί τη νομιμοποίηση και το σεβασμό:
«Κύτιον θα πει κουτί» (Επιτάφιος θρήνος, 1980) του Γιώργου Ιωάννου, «Η Έξοδος»
(Χωρίς αντίκρισμα, 1980) του Περικλή Σφυρίδη, «Αξιωματικός υπηρεσίας» (Βολή
εγγύς φιλίων τμημάτων, 1995) του Γιώργου Αδαμίδη, Konitsa, my love (1996) του
Αντώνιου Ρουσοχατζάκη, Το χτικιό της Άνω Τούμπας (2003) του Θωμά Κοροβίνη, Το
τανγκό των Χριστουγέννων και Ο γιος του δασκάλου του Γ. Ξανθούλη.
Τέλος, τα κείμενα της δεύτερης περιόδου παρουσιάζουν και αυτά μορφές
«καλλιτεχνικών» ανδρισμών φαντάρων, οι οποίοι, όμως, αναπτύσσουν σχέση
έντασης έως και ρήξης με τη στρατιωτική κοινωνία: το Καθαρό Χάδι (1997) της
Κατερίνας Ζαρόκωστα, Δύο φορές Έλληνας (2001) και Σ’ ένα στρατόπεδο, άκρη στην
ερημιά (2009) του Μ. Κουμανταρέα.

3. Κεκαρμένοι: οι ομόκεντροι κύκλοι του βίαιου στρατιωτικού ανδρισμού
Στους Κεκαρμένους (1959) του Νίκου Κάσδαγλη, η μυθιστορηματική δράση, με την
αυστηρή έννοια του όρου, είναι υποτυπώδης. Περιορίζεται στα στενά πλαίσια ενός
στρατοπέδου και ενός πορνείου, κατά την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο. Κέντρο της
μυθοπλασίας αποτελεί η ερωτική σχέση ανάμεσα στον «ψηλό» βετεράνο φαντάρο
Γιαννήλο Καλλίτση και την αλέγρα πόρνη Τζίνα και η αντιπαράθεσή του με τους
Εσατζήδες για χάρη της. Πέρα από αυτή τη βασική ιστορία αναπτύσσονται και οι
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δευτερεύουσες ιστορίες τριών άλλων φαντάρων: του Λαχίδα, που επιχειρεί να
αυτοκτονήσει σε μια περίσταση μέσα στο δωμάτιο της Τζίνας· του μάγειρα Θανάση,
που είναι παντρεμένος με την πόρνη Βάγια, με κουμπάρο τον διοικητή του
στρατοπέδου· και ενός φαντάρου Εσατζή, που ανήκει στην ομάδα αυτών που
ξυλοκοπούν στο τέλος τον Γιαννήλο.
Στους Κεκαρμένους, ο στρατιωτικός ανδρισμός κατασκευάζεται πάνω στη
σκληρή και ωμή βία, η οποία εδραιώνεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις ιεραρχίας
μεταξύ των ανδρών του στρατού. Ο Κάσδαγλης καλλιεργεί έναν «ακραίο, στυγνό,
και, συχνά, αποτρόπαιο ρεαλισμό», παρατείνοντας τις νατουραλιστικές σταθερές της
φρίκης και της εξαθλίωσης (ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1988, 308). Η ενασχόληση με τη βία έχει
αποτελέσει συνειδητή πρόθεση του συγγραφέα: «Η διερεύνηση της βίας σε
διαφορετικές μορφές της αποτελεί βασικό θέμα στις περισσότερες εργασίες μου»
(ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 2005, 253). Κατά τον Παγανό (2005, 10), ο Κάσδαγλης δουλεύει το θέμα
της βίας σε όλες τις εκφάνσεις του με τον τρόπο των παλιών νατουραλιστών, με τη
μεθοδικότητα και την ψυχραιμία του ανατόμου, ενώ, κατά τον Ζήρα (2007, 210), η
βία αποτελεί τη μητέρα-αρχή των πάντων στα πεζά του Κάσδαγλη, μια αρχετυπική
κατάσταση με ρόλο γενικό και μαζί συναρθρωτικό, δένοντας σαν μια αισθητή
κλωστή τις συμπεριφορές των προσώπων. Κατά την Τσιριμώκου (1988, 314), η
στρατιωτική θητεία παρουσιάζεται ως μια εφιαλτική διαδικασία που παραμορφώνει,
διαστρέφει ή εκμηδενίζει τον ανθρώπινο χαρακτήρα μέσα σε ένα καθεστώς ζόφου,
όπου τα πάντα ρυθμίζονται από το μηχανισμό της βίαιης αλλοτρίωσης.
Η βία εξηγείται από τον ίδιο τον Κάσδαγλη ως ένστικτο: «Η χρήση της βίας
ανάγεται στις αρχέγονες ροπές που τις ονομάζουμε συχνά ένστικτο […]. Στην
ονομασία ένστικτο περιλαβαίνω και την επίσης αρχέγονη ανάγκη της κυριαρχίας.»
(ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 252). Η εννοιολόγηση της βίας, όμως, ως ενστίκτου, ως
ντετερμινιστικού παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποκρύπτει από το θέμα
της βίας, γενικά αλλά και ειδικά στους Κεκαρμένους, την καθαρά έμφυλη διάστασή
της. Ο μυθοπλαστικός κόσμος των Κεκαρμένων είναι ένας έμφυλος κόσμος και η
κοινωνία η οποία αναπαρίσταται είναι μια παραδοσιακή πατριαρχική κοινωνία, όπου
η βία δεν συνιστά ένα ουσιοκρατικό ανδρικό ένστικτο αλλά το μέσο της εδραίωσης
του συστήματος των σχέσεων του κοινωνικού φύλου, τόσο σχέσεων μεταξύ ανδρών
και γυναικών όσο και σχέσεων μέσα στους ίδιους τους άνδρες. H βία είναι, δηλαδή,
απόρροια, αφενός, της έμφυλης δομής της πατριαρχίας, με τη διπλή ανισότητα
εξουσίας, την εξουσία των ανδρών συνολικά πάνω στις γυναίκες συνολικά και
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κάποιων ομάδων ανδρών πάνω σε άλλες, αλλά και, αφετέρου, τόσο του θεσμικού
ρόλου του στρατού, ως οργανισμού που ασκεί νομιμοποιημένη βία, όσο και της
ιδιαίτερης πολιτισμικής του λειτουργίας, ως πεδίου διάπλασης «ανδρών» πολεμιστών
για τα άρρενα μέλη της κοινωνίας μέσω σκληρών και θαρραλέων δοκιμασιών τους.
Την αναπαράσταση αυτής της έμφυλης βίας εξυπηρετεί τόσο η αφηγηματική
τεχνική του κειμένου όσο και το ύφος του. Ο Κάσδαγλης αξιοποιεί τη μοντερνιστική
τεχνική της εσωτερικής πολλαπλής εστίασης (ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1988, 314-315·
ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ 2007, 200-201· ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ 2007, 227-231): ύστερα από μια σύντομη
τριτοπρόσωπη αφήγηση ενός παντογνώστη αφηγητή, διαφορετικά πρόσωπα
(φαντάρος Δημήτρης Βουρλής, πόρνη Μαίρη, Γιαννήλος, Λαχίδας, Εσατζής και
Θανάσης) παίρνουν το λόγο και αφηγούνται, μέσα από τη δική τους οπτική γωνία, τις
δευτερεύουσες ιστορίες τους και όψεις της κύριας ιστορίας Παράλληλα, ο λόγος είναι
ο ασθματικός, νευρώδης, κοφτός προφορικός λόγο των πρώτων κειμένων Κάσδαγλη
αλλά περισσότερο λογοτεχνικά επεξεργασμένος (ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1988, 315).
 Έμφυλες σχέσεις ανδρών και γυναικών
Το πρώτο ορατό χαρακτηριστικό της κοινωνίας των Κεκαρμένων είναι ο έμφυλος
καταμερισμός εργασίας: οι άνδρες, στο στρατοπέδου, προετοιμάζονται για την ενεργή
πολεμική δράση, ενώ οι γυναίκες, στο πορνείο, έχουν αναλάβει την παθητική
δραστηριότητα της σεξουαλικής ικανοποίησης των ανδρών. Ο γυναικείος κόσμος του
πορνείου εξαρτάται οικονομικά σχεδόν απόλυτα από τον ανδρικό στρατιωτικό κόσμο,
αφού οι φαντάροι και οι (υπ)αξιωματικοί αποτελούν ως επί το πλείστον την πελατεία
του.H οικονομική εξάρτηση είναι μία μόνο όψη της συνολικής υποταγής των
γυναικών στους άνδρες. Σε όλη την έκταση του κειμένου, τα περιστατικά βιασμών,
ξυλοδαρμών και ποικίλων μορφών κακοποίησης, συχνά ενδοοικογενειακής, των
γυναικών είναι ενδεικτικά της πατριαρχικής δομής της κοινωνίας των Κεκαρμένων,
όπου η (ακραία) βία των ανδρών εξασφαλίζει την έμφυλη ανισότητα. Η αντίδραση
των γυναικών, ωστόσο, απέναντι σε αυτήν την κοινή ανδρική βία ποικίλει, από την
αδιαμαρτύρητη υπακοή τους μέχρι και την αντιδραστική και προληπτική άσκηση βίας
από τη γυναίκα στον άνδρα με τη μορφή της μητρικής βίας προς τον ανήλικο γιο
(περίπτωση της μητέρας του φαντάρου Λαχίδα κατά την παιδική ηλικία του).
 Έμφυλες σχέσεις μεταξύ των ανδρών-τυπικές σχέσεις εξουσίας
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Παράλληλα, ο ίδιος ο χώρος του στρατοπέδου αποτελεί ένα άλλο πεδίο όπου η
εξουσία των ανδρών ασκείται μέσα στην ίδια τη συνολικά προνομιούχα έναντι των
γυναικών ομάδα των ανδρών. Η θεσμική διαστρωμάτωση σε φαντάρους,
υπαξιωματικούς και αξιωματικούς, αναγκάζει τους πρώτους να υφίστανται τα πάσης
φύσεως καψώνια των άλλων δύο, καψώνια αναίτια, άγρια, βάναυσα, παράλογα,
απάνθρωπα, κυρίως των αξιωματικών που βρίσκονται στη μέση της ιεραρχίας. Τέτοια
καψώνια περιγράφονται κυρίως κατά την πρώτη περίοδο της στρατιωτικής θητείας,
την κοινή για όλους τους νεοσύλλεκτους σαρανταήμερη βασική εκπαίδευση. Αυτή
είναι εξάλλου και η πιο τυπική περίοδος, όπου, σύμφωνα με τον Goldstein, ο στρατός
λειτουργεί ως ένα είδος τελετουργίας μετάβασης από το στάδιο του αγοριού στο
στάδιο του άνδρα μέσω σκληρών δοκιμασιών που οι αξιωματικοί επιβάλλουν στους
«προς κατασκευή» άρρενες πολεμιστές.
Μετά το πέρας αυτής και την τοποθέτηση στα κατά τόπους στρατόπεδα, οι
σχέσεις φαντάρων και (υπ)αξιωματικών γίνονται ομαλότερες, ειρηνικές έως και
φιλικές, καθώς εκλείπουν οι τυπικές λειτουργίες της βασικής εκπαίδευσης και
μεταβάλλεται το πλαίσιο συνύπαρξής τους. Στην αλλαγή του κλίματος συμβάλλει η
αλληλεγγύη που αναπτύσσεται μεταξύ τους στη βάση της ετεροσεξουαλικότητας.
Τους ενώνει ο καημός για τη γυναίκα, με το συνεχή σχολιασμό όλων των γυναικών
του περιβάλλοντός τους και την επίσκεψη στα ίδια πορνεία. Βέβαια και στο πορνείο
αντανακλώνται οι εσωτερικές ιεραρχίες του στρατού: οι αξιωματικοί μπορούν να το
επισκέπτονται σε ώρες που οι φαντάροι είναι αναγκασμένοι να παρευρίσκονται εντός
του στρατοπέδου, προτιμώνται κατά κανόνα έναντι εκείνων από τις πόρνες και
φυσικά μπορούν να τιμωρούν μέσα στο στρατόπεδο όποιον παράκουσε ή δεν
σεβάστηκε αξιωματικό μέσα στο πορνείο.
Η ένταση μεταξύ φαντάρων και (υπ)αξιωματικών αποτελεί μέρος της ευρύτερης
μόνιμης έντασης στο εσωτερικό του στρατού μεταξύ φαντάρων-(υπ)αξιωματικών και
Εσατζήδων, της στρατιωτικής αστυνομίας. Σε αυτόν τον κλάδο του στρατού η
πρακτική της βίας είναι ακόμα πιο έντονη και απορρέει αναπόφευκτα από την ειδική
θεσμική λειτουργία του, την αστυνόμευση του χώρου της κατασκευής των ανδρών
πολεμιστών. Μάλιστα, η 40μερη εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων χαρακτηρίζεται μες
το κείμενο ως παράδεισος μπροστά στην ειδική τρίμηνη εκπαίδευση στην Εσά. Η
κατάχρηση της εξουσίας των Εσατζήδων προκαλεί τον φόβο και τρόμο κυρίως των
ανίσχυρων θεσμικά φαντάρων, καθώς οι πρώτοι μπορούν να επιθεωρούν και να
τιμωρούν με το παραμικρό και κατά το δοκούν τους δεύτερους εντός και εκτός του

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /511/

στρατοπέδου. Η επίθεση του Γιαννήλου στον γέρο Εσατζή ανθυπολοχαγό προκαλεί
εκδηλώσεις αυτής της έντασης, τον ξυλοδαρμό του Γιαννήλου από οργανωμένους
Εσατζήδες και τον ακόλουθο ξυλοδαρμό κάποιων Εσατζήδων από οργανωμένους
φαντάρους. Ακόμα και μετά την παρέμβαση του Φρούραρχου και την αλλαγή του
διοικητή του στρατοπέδου, η ένταση αυτή δεν παύει αλλά συνεχίζεται, βέβαια, πολύ
πιο υποτονική και με αραιά επεισόδια συγκρούσεων. Η βίαιη αντιπαράθεσή τους
συνιστά μια διαμάχη για την (ανα)κατανομή συμβολικής ισχύος μεταξύ διαφορετικών
θεσμικά καθορισμένων ομάδων ανδρών στο εσωτερικό του στρατού.
 Έμφυλες σχέσεις μεταξύ των ανδρών-άτυπες σχέσεις εξουσίας
Παράλληλα, η λειτουργία της άτυπης ιεραρχίας μεταξύ των ανδρών του στρατού
φανερώνεται στη σχέση ανάμεσα στους φαντάρους Γιαννήλο Καλλίτση, Εσατζή,
Λαχίδα και μάγειρα Θανάση. Και οι τέσσερις θεσπίζουν διακριτές μορφές
ανδρισμών, οι οποίοι, όμως, οργανώνονται αναπόφευκτα γύρω από την κεντρομόλο
της βίας. Ο Γιαννήλος συγκροτεί έναν απόλυτα κυριαρχικό ανδρισμό, καταφέρνοντας
να επιβληθεί σε όλους τους άνδρες του περιβάλλοντός του, φαντάρους και
(υπ)αξιωματικούς, μέσω της φυσικής βίας, χάρη στην υπέρτερη σωματική του
διάπλαση. Την πρακτική αυτή έχει σχηματίσει ήδη από τη μικρή πατριαρχική
κοινότητα του χωριού του και την έχει απλώς ενισχύσει μέσα στο στρατιωτικό
περιβάλλον. Μοιάζει να είναι ο απόλυτος άρχοντας του στρατοπέδου, με ξεχωριστά
προνόμια και ελευθερίες, το σεβασμό των αξιωματικών, τον θαυμασμό και την
υπακοή των φαντάρων, ακόμα και τον φόβο των Εσατζήδων. Ο εγωιστικός,
ευέξαπτος, εριστικός και συγκρουσιακός χαρακτήρας του, βασισμένος στην
αυτοπεποίθηση της σωματικής του υπεροχής, η αδιαφορία για τις πειθαρχικές
επιπτώσεις της συμπεριφοράς του και για τον χρόνο ολοκλήρωσης της στρατιωτικής
του θητείας, η αρχαιότητά του, με την ολοκλήρωση σαράντα δύο μηνών θητείας, και,
τέλος, το «κύρος» του ως πραγματικού πολεμιστή, λόγω της συμμετοχής του σε
πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις του Εμφυλίου, έχουν συμβάλλει στην τοποθέτησή
του στην κορυφή της άτυπης ιεραρχίας του στρατοπέδου. Η κυριαρχία του, φυσικά,
επεκτείνεται και στον χώρο του πορνείου, με τη διεκδίκηση της αποκλειστικής
σχέσης με την ποθητή από όλους τους άνδρες πόρνη Τζίνα και τη ρητή απαγόρευση
συνεύρεσης μαζί της προς τους υπόλοιπους φαντάρους. Η αποκλειστικότητα της
Τζίνας κατοχυρώνεται επίσης μέσω της βίας πάνω στο σώμα της εντός του πορνείου
ενώπιον των άλλων ανδρών και γυναικών.
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Ωστόσο, αυτός ο βίαιος κυριαρχικός ανδρισμός δεν είναι πάντα εύκολος,
απρόσκοπτος, μονοδιάστατος, και ωφέλιμος για τον άνδρα που τον κατασκευάζει.
Κατά τις απόλυτες ιδιωτικές στιγμές του Γιαννήλου με την Τζίνα, η βίαιη
συμπεριφορά του προς αυτήν δίνει την θέση της σε μια απρόσμενη και εκπληκτική
τρυφερότητα, υπαγορευμένη από την πρόθεσή του να την παντρευτεί και να χτίσει
μαζί της μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Παράλληλα, πολλές στιγμές ο Γιαννήλος κάνει
δεύτερες σκέψεις, έχει τύψεις και ενοχές, μετανοεί ή βρίσκεται σε εσωτερική ένταση,
διάσταση και διλήμματα εξαιτίας ακριβώς του ανδρισμού του. Στο τέλος, φυσικά,
αυτός o ανδρισμός γίνεται η αιτία της φυσικής καταστροφής του, του ανελέητου
ξυλοδαρμού του από τους οργανωμένους Εσατζήδες, και της επακόλουθης
συμβολικής καταστροφής του, της αποκαθήλωσης από την άτυπη ιεραρχία του
στρατοπέδου, εξαιτίας της μετάθεσης σε άλλο, και της διάλυσης της σχέσης με την
Τζίνα.
Ο Εσατζής φαντάρος είναι ο άνδρας που μέσα στο στρατό μεταβάλλεται από
αποδέκτης σε φορέας της θεσμικής εξουσίας και από θύμα σε θύτης της βίας, χάρη
στη μετατόπισή του στην επίσημη στρατιωτική ιεραρχία. Με τον πρώτο προβιβασμό
του σε εκπαιδευτή υποδεκανέα, μετά τη σαρανταήμερη βασική εκπαίδευσή του,
επαναλαμβάνει, σχεδόν μιμητικά, στους νεοσύλλεκτους φαντάρους του τα καψώνια
που αυτός και η δική του σειρά νεοσυλλέκτων είχαν υποστεί από τον δικό τους
σκληρό και ανελέητο εκπαιδευτή δεκανέα. Με το δεύτερο προβιβασμό του σε
δεκανέα, μετά την τρίμηνη εκπαίδευσή του στην σχολή της Στρατιωτικής
Αστυνομίας, επιχειρεί, ανεπιτυχώς, να ταπεινώσει αυτόν τον δεκανέα με τον τρόπο
που εκείνος είχε ταπεινώσει τον ίδιο ως νεοσύλλεκτο. Ο ανασχηματισμός του
ανδρισμού του Εσατζή ενισχύεται από την φιλία του με έναν φαντάρο κοσμοαγάπητο
από όλο το στρατόπεδο, ένα παιδί καλόψυχο, ευγενικό αλλά αδύναμο σωματικά και
πλήρως υποτακτικό απέναντι στην εξουσία των ανωτέρων. Η περίπτωσή του
βεβαιώνει στον Εσατζή το μονόδρομο της χρήσης της βίας για την πολύμηνη
διαβίωση μέσα στο στρατό. Το τίμημα, ωστόσο, αυτού του ανασχηματισμού είναι η
διάλυση της σύντομης ρομαντικής σχέσης με την αδελφή αυτού του συστρατιώτη, όχι
μια πόρνη, όπως η Τζίνα, αλλά ένα γλυκό και τρυφερό κορίτσι, η ιδανική, δηλαδή,
κοπέλα για σχέση για τους περισσότερους φαντάρους.
Η θεσμική εξουσία του, αν και ισχυρή πάνω στους απλούς φαντάρους,
αποδεικνύεται γρήγορα πλήρως ανίσχυρη μπροστά στον υπερανδρισμό του «ψηλού»
Γιαννήλου. Η τυπική διαδικασία της υποβολής από τον Εσατζή αναφοράς για την
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πειθαρχική τιμωρία του Γιαννήλου προσκρούει στην άτυπη εξουσία εκείνου και το
δισταγμό των άλλων Εσατζήδων, ακόμα και του ίδιου του γέρου ανθυπολοχαγού που
ξυλοκοπήθηκε από τον Γιαννήλο. Στο επεισόδιο της επίθεσης στον Γιαννήλο από
τους οργανωμένους Εσατζήδες, μπορεί συλλογικά αυτοί να επικρατούν έναντι του
αντιπάλου τους, αλλά ο ίδιος ο Εσατζής, ατομικά, αποδεικνύεται κατώτερος των
περιστάσεων και του Γιαννήλου, και σωματικά, αφού δέχεται γρήγορα βαριά
χτυπήματα από εκείνον, αλλά και ψυχολογικά, καθώς αδυνατεί να συμμετάσχει στην
τελική σκηνή του ανελέητου ξυλοδαρμού του Γιαννήλου.
Ο φαντάρος Λαχίδας είναι ο άνδρας που σε όλη του τη ζωή υφίσταται
υποτακτικά τη βία ποικίλων μορφών, λεκτική, ψυχολογική, σωματική, και από τις
γυναίκες και από τους άλλους άνδρες του περιβάλλοντός του, όπως: τις χειροδικίες
της μητέρας του, την κοροϊδία της μικρής Ελένης, με την οποία ήταν κρυφά
ερωτευμένος, το ξύλο από τα συνομήλικα αγόρια, το μαρτυρικό χλευασμό από τους
φαντάρους και αξιωματικούς της μονάδας του, σε όλη τη διάρκεια της βασικής
εκπαίδευσης, για τη σεξουαλική του απειρία και τη δήθεν συνήθεια της σεξουαλικής
αυτοϊκανοποίησης, αλλά και το πολύ άγριο καψώνι από τον Γιαννήλο. Με αφορμή το
τελευταίο περιστατικό ο Λαχίδας αποφασίζει, για πρώτη φορά στη ζωή του, να
ανασχηματίσει τον υποτακτικό ανδρισμό του και από θύμα να γίνει ο θύτης της βίας,
συμβολικής μορφής, σχεδιάζοντας να συνευρεθεί με την Τζίνα και να παραβιάσει,
έτσι, τη ρητή εντολή του Γιαννήλου. Η αποτυχία, όμως, του σχεδίου του ακυρώνει
τον ανασχηματισμό του ανδρισμού του και τον οδηγεί, τελικά, στη βία απέναντι στον
ίδιο τον εαυτό του, την απόπειρα αυτοκτονίας.
Ο μάγειρας Θανάσης είναι ο άνδρας που, ανυποψίαστα και απροσδόκητα,
ανατρέπει τις τυπικές και τις άτυπες εξουσίες του στρατοπέδου. Αν και είναι πλήρως
ανίσχυρος, αφενός, σωματικά απέναντι στον μυώδη Γιαννήλο και, αφετέρου, θεσμικά
απέναντι στον διοικητή του στρατοπέδου-με τον οποίο έχει συνάψει κρυφή ερωτική
σχέση η γυναίκα του, η πρώην πόρνη Βάγια-, επιτυγχάνει τελικά την εξόντωση και
των δύο χάρη στη στρατηγική της πλάγιας αντιμετώπισης των αντιπάλων του: τον
ξυλοδαρμό του Γιαννήλου από τους οργανωμένους Εσατζήδες, τους οποίους ο ίδιος ο
Θανάσης, παριστάνοντας τον μεθυσμένο, πληροφορεί για την θέση εκείνου, και τη
δυσμενή μετάθεση του διοικητή, που υποκίνησε την ακόλουθη επίθεση των
φαντάρων του στρατοπέδου του σε Εσατζήδες. Με την μετάθεση του διοικητή,
μάλιστα, ο Θανάσης εξασφαλίζει την απόλυτη ενδοοικογενειακή εξουσία και βία του
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πάνω στη γυναίκα και την πεθερά του, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να επωφεληθούν
από την προστασία του θεσμικά ισχυρού εραστή της Βάγιας.
Σύμφωνα με τον Διαλησμά, η εστίαση της προσοχής του Κάσδαγλη στην
άσχημη πλευρά της ζωής και η καταγραφή ακραίων καταστάσεων έχει σκοπό να
προκαλέσει την πολιτική συνείδηση και την αντίδραση του αναγνώστη. Ο ίδιος ο
Κάσδαγλης σχολιάζει την πολιτική δύναμη της λογοτεχνίας: «…η λογοτεχνία έχει
καταλυτική πολιτική δύναμη και μπορεί να επιδράσει στο πολιτικό μέλλον μιας
χώρας… Αν έχει περιορισμένες άμεσες δυνατότητες, μακροπρόθεσμα μπορεί να
συμβάλει στη δημιουργία του πολιτικού κλίματος της επόμενης γενιάς». Ο
Κάσδαγλης με το έργο του έχει αναδειχθεί σε μείζονα πολιτικό συγγραφέα, ο οποίος,
όμως, δεν υποτάσσει την πολιτική πρόθεση σε συγκεκριμένες σκοπιμότητες ή
ιδεολογικές προκαταλήψεις (ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ 2007, 201-202, όπου και το παράθεμα).
Αυτή η πολιτική που καλλιεργεί, βέβαια, με το έργο του ο Κάσδαγλης αφορά
και το κοινωνικό φύλο. Αν η απεικόνιση της ακραίας και ανελέητης βίας στις σχέσεις
μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ ανδρών προκαλεί την αποστροφή και την
απόρριψη αυτής της έμφυλης πρακτικής από τον αναγνώστη, πραγματοποιείται τότε,
σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, βραχυπρόθεσμα και, το πιο σημαντικό,
μακροπρόθεσμα, ένα βήμα εγγύτερα στην απάλειψη της έμφυλης βίας και τον
εκδημοκρατισμό των σχέσεων του κοινωνικού φύλου.
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Abstract
The paper examines the darwinian influence reflected in the way Nikos Kasdaglis
depicts and presents the portrait of soldier in his novel Oi Kekarmenoi (The shorn,
1959) and the short story “Blessed are the merciful for they will be shown mercy”
(1990), which dissect the mechanism of the military camp and the militarisation of
soldiers in turbulent political times. The naturalist influence is evident in the
deployment of the soldier as a representative figure of the contemporary greek society
in order to capture the biological and social determinism of the darwinian model,
which is directly related to the theory of the naturalist school. Thus, the comparative
study reveals that in both literary works the negative heroes bring the problematic
social structures to the fore and highlight brutality as a means of survival and
infliction, while the novelist focuses on the gradual brutalization of the soldiers who
are converted into a herd, where the strongest prevails.
Λέξεις-Κλειδιά
Ν. Κάσδαγλης, μεταπολεμική πεζογραφία, δαρβινικό πρότυπο, πορτρέτο στρατιώτη

1.1. Εισαγωγή
Ο Νίκος Κάσδαγλης είναι ο νεότερος από τους πεζογράφους της πρώτης
μεταπολεμικής γενιάς (ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1992, 304-306), ο οποίος θεματολογικά και
μορφολογικά διαμορφώνει, σύμφωνα με τον Στ. Διαλησμά, έναν ωμό ρεαλισμό στα
όρια της νατουραλιστικής σχολής (ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ 1997, 195). Όπως και πολλοί άλλοι
πεζογράφοι της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, o Κάσδαγλης επικεντρώνεται στη
μυθοπλαστική αποτύπωση της μικροαστικής άχρωμης καθημερινότητας και του
κοινωνικού περιθωρίου (ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ 2009, 122-125).
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Σε κάθε περίπτωση, οι αδιέξοδες καταστάσεις των συνήθως αρνητικών ηρώων
του συγγραφέα, όπως των νεοσύλλεκτων στο μυθιστόρημα Οι Κεκαρμένοι και στο
διήγημα «Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται», που θα μελετηθούν στην
παρούσα εισήγηση, βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με τη ζοφερή πολιτική
ατμόσφαιρα και τους κανόνες του λογοτεχνικού δαρβινισμού που επηρέασε τη γραφή
του. Έτσι, το άγχος της ζωής, η δύναμη των ενστίκτων και η υπαρξιακή αγωνία
σκηνοθετούνται κατά τρόπο που να αναδεικνύεται ο βιολογικός και κοινωνικός
ντετερμινισμός της νατουραλιστικής ποιητικής (ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ 1997, 308), ενώ ο
Κάσδαγλης προσπαθεί συνειδητά ανανεώσει τις μεθόδους της αντικειμενοποιημένης
πεζογραφίας (ΜΟΥΛΛΑΣ 1989, 29-30· ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1992, 308-209).

1.2. Δαρβινικό πρότυπο και πορτρέτα προσώπων στον Νίκο Κάσδαγλη
Ο λογοτεχνικός δαρβινισμός, το βασικό δόγμα της νατουραλιστικής κοσμοθεωρίας,
διαμόρφωσε στη δυτική πεζογραφία με την αδιάλειπτη συνέχεια της παρουσίας του
ένα δίκτυο θεμάτων και μοτίβων που ο κάθε συγγραφέας τα χειρίζεται με το δικό του
τρόπο. Το δαρβινικό πρότυπο βασίζεται σε ένα βιολογικό μοντέλο και στις θεωρίες
εξέλιξης και παρακμής, θεωρώντας τον άνθρωπο ως προϊόν του άμεσου
περιβάλλοντός του και επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη θέληση προκαθορίζεται από
φυσικούς και κοινωνικούς νόμους. Ως αφηγηματικός τρόπος έχει διπλή οπτική, η μια
είναι περιορισμένη και σχετίζεται με τους χαρακτήρες που δεν είναι ικανοί να
εξελιχθούν μέσα από τη συνειδητοποίησης της πραγματικότητας, ενώ η άλλη είναι πιο
αναλυτική και είναι αυτή του συγγραφέα-σχολιαστή που προβαίνει σε μία
θετικιστικού τύπου αιτιολόγηση της σταδιακής έκπτωσης και συντριβής των
μυθοπλαστικών προσώπωνμέσα από τη αποκάλυψη των προκαθορισμών (LEHAN
1995, 65-66).
Όσον αφορά στους λογοτεχνικούς ήρωες, ο όρος που αρχικά επικράτησε ήταν ο
χαρακτήρας, γιατί, ως συμβατικός και τυπικός, ανταποκρινόταν σε ορισμένη
κοινωνική συμπεριφορά και φανέρωνε εκ των προτέρων μια συγκεκριμένη στάση που
θα ακολουθήσει το υποκείμενο απέναντι στο περιβάλλον του. Αντίθετα, στο σύγχρονο
μυθιστόρημα οι χαρακτήρες δεν δρουν απαραίτητα με λογική, επομένως, ο όρος
πρόσωπο θεωρήθηκε καταλληλότερος (ΠΑΓΑΝΟΣ 2002, 61-63). Ειδικότερα, ο Ph.
Hamon επισημαίνει ότι ο χαρακτήρας είναι ανακατασκευή του αναγνώστη, όσο και
κειμενική κατασκευή, καταγγέλλοντας τη σύγχυση ανάμεσα στους δύο όρους
(ΗΑΜΟΝ 1977, 20-21· HAMON 1983, 115-180· ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2012, 43).
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Η συγκεκριμένη εργασία επιμένει στη μελέτη των προγραμματισμών και των
ρόλων που υπηρετεί η ταυτότητα του στρατιώτη στα δύο έργα του Κάσδαγλη, καθώς
αποτελεί για τον συγγραφέα ένα μέσο ανάδειξης των σκοτεινών ορμέμφυτων του
ανθρώπου και της αλληλεπίδρασης ατόμου και εποχής, ακολουθώντας τις
ντετερμινιστικές νομοτέλειες του δαρβινικού προτύπου. Στην ανάλυση των
πορτρέτων τους, πέρα από τις θεωρίες του Hamon, θα αξιοποιηθεί η τυπολογία του
Forster, ο οποίος διέκρινε τους χαρακτήρες: α) σε επίπεδους (flat), χαρακτήρες που
έχουν συνήθως ένα βασικό γνώρισμα και δεν εξελίσσονται και β) σφαιρικούς (round),
χαρακτήρες πιο σύνθετους και ώριμους που εξελίσσονται (ΠΑΓΑΝΟΣ 2002, 62-63).
Η θεωρία του Greimas, επίσης, θα συνδράμει σε μια επαρκέστερη
συστηματοποίηση σχετικά με την ανίχνευση του λογοτεχνικού δαρβινισμού
(ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 2010, 119-134· ΠΑΓΑΝΟΣ 2002, 77-79). Τα υποκείμενα στη θεωρία του
αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσωπα που μπορούν να αναχθούν σε ένα περιορισμένο
αριθμό δραματικών ρόλων. Οι ρόλοι των δρώντων υποκειμένων, σύμφωνα με τον
μελετητή, στο λογοτεχνικό κείμενο είναι έξι και συνδέονται μεταξύ τους με
πολλαπλούς τρόπους: υποκείμενο, αντικείμενο, πομπός, δέκτης, βοηθός, αντίμαχος
(ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 2010, 152-153).
Γενικά, οι συγγραφείς που επηρεάστηκαν από τον λογοτεχνικό δαρβινισμό, όπως
και ο Κάσδαγλης, παρουσιάζουν παρορμητικά και βίαια πρόσωπα που εναντιώνονται
στην κοινωνική νόρμα εξαιτίας της καταπιεσμένης τους φύσης (ΖΗΡΑΣ 2007, 203).
Μάλιστα, η πλοκή των έργων διαμόρφωνε μυθοπλαστικά τις συνθήκες που τα
εξωθούν σε αντίδραση, γι’ αυτό και ο Κάσδαγλης, μέσω του ποικιλόμορφου
πορτρέτου του νεοσύλλεκτου στους Κεκαρμένους και στο διήγημα, πέτυχε να
μελετήσει ιδιοσυγκρασίες και όχι χαρακτήρες, επιλέγοντας όντα που κυριαρχούνται
από τις φυσικές καταβολές τους και παρασύρονται από τις κοινωνικές συνθήκες
(LEHAN 1995, 57).
Σε κάθε περίπτωση, στη νατουραλιστική ποιητική, την οποία ακολουθεί ο
Κάσδαγλης, το προκαθορισμένο της δράσης λόγω του απόλυτα δεσμευτικού
ντετερμινισμού, δεν αφήνει περιθώρια για ελεύθερη βούληση στους ήρωες και γι’
αυτό συνήθως οι νατουραλιστικοί χαρακτήρες δεν φτάνουν να γίνουν ποτέ σφαιρικοί,
αλλά συντρίβονται από την αδυναμία τους να ελέγξουν τα ζωώδη ένστικτα και να
αντισταθούν στο κοινωνικό σύστημα (ΠΑΓΑΝΟΣ 2007, 218· RIMONN-ΚΕΝΑΝ 1987,
40-41).
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Η ταυτότητα των στρατιωτών στα δύο έργα που εξετάζονται συνδέεται με
παραβατικά

χαρακτηριστικά

και

συστήνεται

με

κτηνώδεις

συμπεριφορές,

υπογραμμίζοντας τον περιθωριακό τους χαρακτήρα. Οι νεαροί φαντάροι, μακριά από
οποιαδήποτε εξιδανίκευση, παρουσιάζονται παρηκμασμένοι στην όψη και στα ποταπά
κίνητρά τους, διαμορφώνοντας μια συμπαγή μάζα στην οποία έχει επιβληθεί
διαβρωτικά ο φυσικός νόμος της ζωώδους τους φύσης, τον οποίο αντανακλούν και
νομιμοποιούν οι κοινωνικοί κανόνες (ΠΑΓΑΝΟΣ 1984, 49).

1.3. Αφηγηματική φωτογραφίακαι ανατομία του προσώπου: Η λογοτεχνική του
απεικόνιση στον Νίκο Κάσδαγλη
Ο συγγραφέας, στο δεύτερο του μυθιστόρημα Οι Κεκαρμένοι (1959), περιγράφει τις
συνθήκες της βασικής εκπαίδευσης στο στρατό, τη ζωή των νεοσυλλέκτων και την
ειδική ψυχολογία των ομάδων. Πρόκειται για ένα σκληρό αφήγημα που αποτυπώνει
τα πάθη και τη σεξουαλικότητα των στρατιωτών χωρίς καθωσπρεπισμό,
απεικονίζοντας λεπτομερώς ωμές στιγμές (ΠΑΓΑΝΟΣ 1984, 47). Παρόμοια, το διήγημα
«Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» από τη συλλογή Μυθολογία (1977)
συνεχίζει σε ανάλογο ύφος τις μελέτες του Κάσδαγλη στην πολιτική παθολογία του
τόπου, στοχεύοντας να αναδείξει τα τοξικά βιώματα και τις απωθήσεις του
κοινωνικού ασυνειδήτου (ΠΑΓΑΝΟΣ 1984, 49-50· ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1992, 316).
Και τα δύο αφηγήματα έχουν ένα κοινό άξονα, την έμμεση ή άμεση άσκηση
ηθικής και σωματικής βίας που υφίσταται το άτομο την εποχή του μεταπολέμου μέσα
στη στρατιωτική ζωή, καθώς οι νέοι εκπαιδεύονται μεθοδικά στην υιοθέτηση μίας
αποθηριοποιημένης συμπεριφοράς, η οποία ισοδυναμεί με κοινωνική ενσωμάτωση
στον στρατώνα. Η συνεπαγωγή αυτή καταδεικνύει την άμεση σύνδεση ανθρώπου και
περιβάλλοντος, επισφραγίζοντας τον βαθμό που η κοινωνική τελμάτωση εθίζει το
άτομο σε αποκτηνωμένες συμπεριφορές.
Στο πρώτο έργο ο πεζογράφος «πειραματίζεται με επιτυχία στο είδος μιας
πολυεστιακής ή κυκλικής αφήγησης» (ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ 2007, 227; ΤΖΙΟΒΑΣ 1987, 58),
δηλαδή τα επεισόδια που συνθέτουν την πλοκήο αναγνώστης τα πληροφορείται μέσα
από τις διαδοχικές αφηγήσεις βασικών προσώπων. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια της
αφήγησης ο αναγνώστης πληροφορείται τα γεγονότα από την περιορισμένη οπτική
γωνία ενός μόνου προσώπου, το οποίο δεν παραμένει σταθερό, αλλά μεταβάλλεται
και έτσι η αλήθεια της πληροφόρησης ελέγχεται από τον αναγνώστη. Με αυτό τον
τρόπο ο Κάσδαγλης πετυχαίνει μια ανανέωση της νατουραλιστικής αφήγησης που

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /523/

βασίζεται, επίσης, στην υπεροχή της γνώσης του αναγνώστη εις βάρος του ήρωα.
Έτσι, έχουμε την εφαρμογή της ακολουθίας: άγνοια αναγνώστη → δράση ήρωα →
γνώση αναγνώστη (ΓΑΛΑΙΟΣ 2011, 81-83).
Στο διήγημα «Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» η αφήγηση
ανήκει σε έναν αγρότη που ως «δηλωσίας», σύμφωνα με την ιδιόλεκτο των
στρατιωτών, περιγράφει αναδρομικά τα βασανιστήρια που υπέστη, για να υπογράψει
δήλωση μετανοίας και αναφέρει ψυχρά τα δρώμενα, αφήνοντας τον αναγνώστη να
παρακολουθεί σοκαρισμένος (ΜΕΝΔΡΑΚΟΣ 2006, 82-83). Η Μακρόνησος ονομάζεται
«το νησί» και ο συγγραφέας εξιστορεί τα στάδια της διάβρωσης του νεοσύλλεκτου
που φτάνει να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του βασανιστή του και να υιοθετήσει
τις τακτικές σωφρονισμού των θυτών του, όταν προάγεται στην ιεραρχία. Αν και η
επιλογή του ομοδιηγητικού αφηγητή στο έργο αποκλίνει από τη νατουραλιστική
ποιητική, το πορτρέτο του πρωταγωνιστή και των άλλων στρατιωτών είναι πλήρως
ενταγμένο στο δαρβινικό πρότυπο, δείχνοντας ότι ο συγγραφέας συνεχίζει την
πειραματική μέθοδο των Κεκαρμένων κατά τρόπο που ο μυθοπλαστικός κόσμος του
διηγήματος μοιάζει να επικοινωνεί με το προγενέστερο μυθιστόρημά του.
Ο λογοτεχνικός δαρβινισμός είναι έκδηλος στις αφηγηματικές επιλογές του
πεζογράφου, όσον αφορά στην παρουσίαση των νεαρών νεοσυλλέκτων, αφού η
αντικειμενικότητα και η λεπτομέρεια της φωτογράφησης φυσιογνωμιών και
συμπεριφορών αποκαλύπτει την αλλοτρίωσή τους από τα έξω προς τα μέσα,
διατηρώντας την αληθοφάνεια της αφήγησης (BECKER 1964, 390· STOWE 1983, 3). Η
πειραματική μέθοδος, αναμφίβολα, έχει διαμορφώσει την τεχνοτροπία του Κάσδαγλη
με την αξιοποίηση παρατηρητών-εστιαστών που παίρνουν τον ρόλο του αφηγητή
(ΚΑΣΣΕΤΑ 2010, 97). Οι αφηγητές παρατηρούν και αυτό-παρατηρούνται, περιγράφουν
και αυτό-περιγράφονται, καθώς το ήθος τους είναι φωτογραφημένο στη φυσιογνωμία
τους (DUBOIS 2000, 224· ΚΑΣΣΕΤΑ 2010, 101-103). Η περιγραφή, επομένως, δεν δίνει
μία απλή πληροφορία, αλλά εξεικονίζει την ιδιοσυγκρασία και αποτυπώνει την
ασφυξία του περιβάλλοντος, βοηθώντας τον αναγνώστη να αναζητήσει τα αίτια αυτής
της βίαιης πραγματικότητας στην απασφάλιση των ενστίκτων, τα οποία ελλόχευαν
στην ανθρώπινη φύση και το κοινωνικό πλαίσιο του στρατώνα τα έφερε στην
επιφάνεια.
Κατά συνέπεια, τα συμπεράσματά μας θα εστιάσουν στη φωτογραφική
περιγραφή της φυσιογνωμίας των πορτρέτων του στρατιώτη στα δύο κείμενα
διακρινόμενη σε τρεις άξονες: α) στην απεικόνιση της λογοτεχνικής εκδοχής του
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δαρβινικά ισχυρού (ΠΟΛΙΤΗ 2005, 460), β) την επιμονή σε ωμές περιγραφές
τραυμάτων, μελλοθανάτων ή νεκρών και γ) την ανάδειξη της σαρκικότητας.
Τα δύο έργα ακολουθούν τη δομή των νατουραλιστικών έργων, εφόσον η πλοκή
σημασιολογικά εκδιπλώνεται μέσω αντιθετικών μηχανισμών που ενισχύουν τη
δυναμική του δαρβινισμού. Μάλιστα, η κατηγοριοποίηση των βασικών προσώπων με
βάση τις θεωρίες των Greimas και Hamon δείχνει ότι οι σημασιολογικοί άξονες των
δύο κειμένων οργανώνονται μέσω κοινών ρόλων και λειτουργιών που υπηρετούν οι
ήρωες του Κάσδαγλη. Έτσι, σε μία πρώτη ανάγνωση διακρίνεται ο ρόλος του αδικητή,
οι βασανιστές εκπαιδευτές, όπως ο Εσατζής στους Κεκαρμένους και ο αλφαμίτης στο
διήγημα, τα απροσάρμοστα θύματα, όπως ο Λαχίδας και οι δύο τραυματισμένοι
φαντάροι αντίστοιχα, ενώ το χαιρέκακο ανώνυμο πλήθος αποτελεί το φόντο των
έργων.
Σε κάθε περίπτωση, οι ρόλοι θύτη/θύματος δεν είναι διακριτοί, αλλά
εναλλάσσονται μέσα στις συνθήκες ανάλογα με τον εκάστοτε αντίμαχο των
προσώπων. Η έννοια του καλού και του κακού, επομένως, σχετικοποιείται, αφού το
ένστικτο και οι κοινωνικές συνθήκες μηχανοποιούν την κοινωνική δομή,
βιολογικοποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και άρα ακυρώνουν τις απλουστεύσεις
περί ηθικού και ανήθικου. Αυτό που προβάλλεται ως κυρίαρχο συναίσθημα είναι ο
υπόκωφος φόβος και το δίκαιο της πυγμής που επιβάλλεται στον αδύναμο, ο οποίος
μάταια επιδιώκει να προσαρμοστεί σε μία σκληρή πραγματικότητα.
Κεντρικά υποκείμενα στα δύο έργα είναι δύο ανυπότακτοι φαντάροι, στο πρώτο
ο Γιαννήλος και στο δεύτερο ο ανώνυμος αφηγητής-στρατιώτης, ενώ βασικό
αντικείμενο και των δύο ηρώων είναι η ερωτική επιθυμία. Η διεκδίκηση της νεαρής
πόρνης Τζίνας από τον πρωταγωνιστή των Κεκαρμένων και η προσπάθεια του
φαντάρου στο διήγημα να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του αποτελούν τα κίνητρα
δράσης των δύο πρωταγωνιστών, συνδράμοντας στην εκδίπλωση της πλοκής και των
πορτρέτων τους.
Ωστόσο, και στις δυο περιπτώσεις η φυσική εξέλιξη της σχέσης τους με τη
γυναίκα που επιθυμούν εμποδίζεται από τον κοινωνικό ιστό, με αποτέλεσμα να
ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της σύγκρουσης των δύο πρωταγωνιστών με τις
κοινωνικές σταθερές. Στην πρώτη περίπτωση, το ζευγάρι δεν μπορεί να ισορροπήσει,
γιατί η νεαρή ως πόρνη και εκείνος ως στρατιώτης είναι υποτελείς σε άλλους, ενώ στη
δεύτερη ο αριστερός στρατιώτης δεν μπορεί να ενσωματωθεί κοινωνικά, αν δεν
ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Προϋπόθεση επιτυχούς αποδέσμευσης από
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τον στρατό, όμως, είναι η υπογραφή της δήλωσης μετανοίας, έχοντας ως συνέπεια να
συγκρουστεί ο νεαρός με τον στρατιωτικό μηχανισμό και να υποταχθεί στην άτεγκτη
δύναμή του. Η αποτυχία του Γιαννήλου και του νεαρού αφηγητή-ήρωα του
διηγήματος να επιβάλουν τη θέλησή τους και να εναντιωθούν στο αξιακό σύστημα
του στρατώνα, θα τους αποκτηνώσει και θα συντρίψει τις αντιστάσεις τους, παρά τα
όποια δαρβινικά τους προτερήματα.
Και στα δύο έργα αντίμαχοι των δύο πρωταγωνιστών είναι δύο βαθμοφόροι, ο
αξιωματικός της Εσά και διεκδικητής της ερωμένης του Γιαννήλου στους
Κεκαρμένους και ο αλφαμίτης βασανιστής του αριστερού στρατιώτη στο διήγημα. Και
στις δύο περιπτώσεις οι ανώτεροι είναι εντολείς καταπιεστικών και εξευτελιστικών
πράξεων προς τους κατωτέρους τους, ενώ βοηθοί δεν υπάρχουν, γιατί ο ίδιος ο
μηχανισμός του στρατού προστάζει την εγκατάλειψη του αδύναμου.

1.3.1. Η φυσιογνωμία του στρατιώτη ως φωτογραφία της δαρβινικής δύναμης
και παρακμής
Η νατουραλιστική επίδραση του δαρβινισμού είναι φανερή, καθώς οι προσωπικότητες
των νεοσυλλέκτων και βαθμοφόρων σφραγίζονται και αποτυπώνονται μέσα από την
εξωτερική τους εμφάνιση και στα δύο έργα. Συνήθως ένα χαρακτηριστικό τους
ξεχωρίζει, τους φωτογραφίζει εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ προκαθορίζει τη δράση
τους και τη στάση που θα ’χουν οι άλλοι απέναντί τους. Το ακόλουθο παράδειγμα
είναι ενδεικτικό της φυσιογνωμίας του βασανιστή αλφαμίτη του «Μακάριοι οι
ελεήμονες….», που η μορφή του αντικατοπτρίζει τη σαδιστική του ιδιοσυγκρασία:
«Μαζί του απόμεινε ο αλφαμίτης, κακομούτσουνος, μοβόρος […] Τόνε χτυπούσε […]
μ’ άμπωξε απότομα με την αρβύλα και γελούσε» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 61, 63).
Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τον Γιαννήλο στους Κεκαρμένους, καθώς το
ύψος και η μυϊκή δύναμή του προκαλεί τον φόβο, αποτελώντας μέσο τρομοκράτησης
των αδύναμων. Ακόμα και ο εύρωστος Εσατζής, θαυμάζει την ανδρεία του
Γιαννήλου (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 201), ο οποίος από όλους τους μάρτυρες
χαρακτηρίζεται με το προσωνύμιο «ψηλός». Γενικά, η σωματική υπεροχή
επισημαίνεται ως βασικό κριτήριο ψυχολογικής ή φυσικής επιβολής του όποιου ήρωα
σε άλλους, όπως του δεκανέα και του μάγειρα. Ανάλογα στο «Μακάριοι οι
ελεήμονες…», αν και δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για τη σωματική διάπλαση του
φαντάρου-αφηγητή, έμμεσες ενδείξεις επιτρέπουν να αντιληφθεί ο αναγνώστης τη
σωματική του δύναμη, η οποία τον εξωθεί αρχικά να αντισταθεί στους ανωτέρους του
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με δύο τρόπους: α) δεν υπογράφει δήλωση αναφέροντας «πως έκαμα το νταηλίκι
μου» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 60) και β) αψηφά τον ανώτερο και επικρατεί, όταν
συγκρούονται βίαια, προδικάζοντας την πορεία του (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 48). Ο
υπερτονισμός της φυσικής υπεροχής στον λογοτεχνικό δαρβινισμό αποτελεί στοιχείο
επιβίωσης και επιβολής στον κοινωνικό στίβο και πόσο μάλλον στο στρατό, όπου η
φυσική παρουσία έχει σημαντικό ρόλο, όπως για παράδειγμα στις στρατιωτικές
παρελάσεις που οι άνδρες διαχωρίζονται με βάση το ύψος.
Συνεπώς, η ασθενικότητα του τύπου του απροσάρμοστου στρατιώτη στον
Κάσδαγλη, όπως εκπροσωπείται από τον καχεκτικό Λαχίδα στους Κεκαρμένους και
από τον τραυματισμένο φαντάρο και τον ασθματικό στρατιώτη στο διήγημα,
σημαδεύει την εξέλιξή τους. Έτσι, η επίμονη αναφορά στην ανεπάρκειά τους
εξελίσσεται σε θεματικό μοτίβο που υπογραμμίζει την ανικανότητά τους να
προσαρμοστούν

και

άρα

να

επιβιώσουν

σύμφωνα

με

το

δαρβινικό

κοσμοείδωλο.Ομολογεί ο ίδιος, για παράδειγμα, λίγο πριν συνθηκολογήσει: «[…]
έπρεπε να υπογράψω στα σβέλτα. Εδώ μήτε γιατρός, μήτε ιατρείο. Τι το ‘θελα, στα
χάλια μου, το φιλότιμο!» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 66).
Η ασθενική τους φύση, εκ γενετής του Λαχίδα και επίκτητη του
τραυματισμένου φαντάρου στο διήγημα, θα αποτελέσει την πρώτη αιτία
διαπόμπευσής τους, διότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εντολές των ανωτέρων.
Επιπλέον, κάθε πράξη αλτρουισμού και βοήθειας στρατιωτών σε χτυπημένους ή
άρρωστους φαντάρους τιμωρείται. Έτσι και ο εκπαιδευόμενος Εσατζής στους
Κεκαρμένους και ο ανυπότακτος φαντάρος στο διήγημα δείχνουν να ενστερνίζονται,
μετά τις πρώτες τιμωρίες,την περιφρόνηση του στρατώνα προς τους ανήμπορους,
διότι συνειδητοποιούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους.Χαρακτηριστικό
είναι το ακόλουθο χωρίο: «Είναι σκληρός ο στρατός, όσο πιο γρήγορα το νιώσεις,
τόσο πιο καλά. […] Μα δεν έφταιγα για ότι έγινε, μήτε άλλος κανένας, έπρεπε να το
νιώσει πως ο στρατός δεν είχε τόπο γι’ ανθρώπους σαν κι αυτόν. Έπρεπε ν’ αλλάξει
[…]» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 161, 171). Ανάλογο μοτίβο εντοπίζουμε και στο «Μακάριοι
οι ελεήμονες …», όταν ο πρωταγωνιστής αποφεύγει σταδιακά τον χτυπημένο
φαντάρο: «Ο λαβωμένος βογκούσε στην άκρη, δεν ήθελα να τον ξαναδώ»
(ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 65).
Η κληρονομικότητα, επομένως, είναι παρούσα ως επίδραση δυο παραμέτρων. Η
πρώτη αφορά τη φυσική υπεροχή που έχει τεράστιο ρόλο στη στρατιωτική ζωή, καθώς
η σωματική διάπλαση είναι μέσο επιβολής είτε λόγω του φόβου τον οποίο
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προκαλούνοι εύρωστοι στρατιώτες στους αδύναμους/ασθενικούς, όπως στην
περίπτωση του Γιαννήλου, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι η ευρωστία αποτελεί
κριτήριο βαθμολογικής ανέλιξης, όπως στις περιπτώσεις του Εσατζή Λοχία στους
Κεκαρμένους και του πρωταγωνιστή στο διήγημα. Αντίθετα, η έλλειψη σωματικής
υπεροχής προδικάζει μια δύσκολη στρατικοποίηση, αφού οι υπόλοιποι αποπειρώνται
να εκτονώσουν την καταπίεσή τους στον ασθενέστερο ως εύκολο θύμα.
Η δεύτερη παράμετρος επίδρασης της κληρονομικότητας είναι μια έμμεση, αλλά
πιο δραστική νατουραλιστικά οπτική. Η κλειστή κοινωνία του στρατού δεν
αλλοτριώνει ουσιαστικά, παρά φανερώνει τον χαρακτήρα των ανθρώπων σε
μεγαλύτερη ένταση. Η βαναυσότητα, η βία και η ανάγκη επιβολής, απολαμβάνοντας
σαδιστικά τη δυστυχία του άλλου, υπογραμμίζει έμμεσα ο Κάσδαγλης ότι είναι
εγγενή στοιχεία του ανθρώπου (ΣΑΧΙΝΗΣ 1985, 168-169).
Η νατουραλιστικού τύπου περιγραφή συμπλοκών και περιγραφών επώδυνων
τραυμάτων απεικονίζουν την κτηνωδία των στρατιωτών μέσα σε συνθήκες πολιτικής
πόλωσης, συμπληρώνοντας την παρουσίαση των ανθρώπινων πορτρέτων στα δύο
έργα. Μάλιστα, συνιστά από μόνη της μία μορφή ενδοσκόπησης στα σκοτεινά τους
κίνητρα, καθώς η περιγραφή της λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής τους βίας
αποτελεί το πλαίσιο διαμόρφωσής τους.
Σε πρώτο επίπεδο, οι βίαιες συμπλοκές μεταξύ στρατευμένων έχουν τον
χαρακτήρα μοτίβου στα δύο κείμενα:βαθμοφόροι που χτυπούν εκπαιδευόμενους,
στρατιώτες που συμπλέκονται κατά στιγμές με ανώτερους, πάντα με οδυνηρά για
τους ίδιους αποτελέσματα. Ο Κάσδαγλης φαίνεται ότι αξιοποιεί κοινά θέματα ή
εμπειρίες που εντοπίζονται και στα δύο έργα, για παράδειγμα, η περιγραφή των
στρατιωτικών ασκήσεων που έχει τον χαρακτήρα σαδιστικών δοκιμασιών στους
εκπαιδευόμενους. Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι ενδεικτικά:
α) «Ένας δεκανέας βγάζει τη βαριά ζωστήρα και χτυπάει δεξιά κι αριστερά. Ο
χαλκάς της με παίρνει στα δάχτυλα και ξεφωνίζω. [...] ακούω τη ζωστήρα να
πέφτει. [...] ».
(ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 59-67)
β) «Όπου βάλτος, μας έριχνε μέσα, κι όπου γκρεμός, έπρεπε να τόνε
σκαρφαλώσουμε […] Οι εκπαιδευτές χύθηκαν πίσω μας, με τις ζωστήρες στα
χέρια, […] το έκαναν και γούστο».
(ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 60)
Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση, παρά τις συμπλοκές και τη βία, δεν εντοπίζεται
στους Κεκαρμένους η επαναλαμβανόμενη περιγραφή του τραυματισμένου χεριού που
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εντοπίζεται στο διήγημα. Η περιγραφή της πληγής που επιμολύνεται αποτελεί μία
μορφή ενδοσκόπησης της σταδιακής αλλαγής και συμβολισμό της εσωτερικής
αλλοτρίωσης του αφηγητή που από ασυμβίβαστος αριστερός μεταμορφώνεται σε
βασανιστή εκπαιδευτή.
Μια άλλη διαφοροποίηση στο «Μακάριοι οι ελεήμονες…» είναι η απουσία του
ερωτικού ενστίκτου, το οποίο στους Κεκαρμένους είναι βασικό στοιχείο παρουσίασης
και αυτό-παρουσίασης των προσώπων, καθώς είναι παράγοντας ενίσχυσης και
εκδήλωσης των πιο βίαιων ενστίκτων των στρατιωτών. Μάλιστα, η συμπαράταξή
τους με τις πόρνες, τοποθετώντας ο συγγραφέας τον οίκο ανοχής ως τον άλλο πόλο
του στρατώνα, αποσκοπεί στην κοινωνική τους εξομοίωση και την υπογράμμιση του
περιθωριακού τους χαρακτήρα.
Ο ανδρικός πόθος συνδέεται και εκφράζεται με τη βία ως κατάκτηση,
καταλήγοντας συχνά σε πραγματική σωματική βία.Η φθορά του πόθου και η ζήλια
του μάγειρα για τη σύζυγό του, για παράδειγμα, τον οδηγεί στη βία: «Κι εγώ ξέρω τί
σόι δημόσια πήρα. Και την μπούχτισα, γιατί την είχα σα μου ’κανε κέφι, και
ξεσπούσα πάνω της» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 118). Χαρακτηριστικό, επίσης, παράδειγμα
αποτελεί και η βία της ερωτικής επαφής του μάγειρα με τη σύζυγό του, που φτάνει
στα όρια του βιασμού (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 119). Στο σύνολο του έργου οι ερωτικές
σχέσεις, πάντοτε μέσα από το ανδρικό βλέμμα, διακρίνονται από έντονες σαρκικές
επαφές νέων σε χωράφια ή σε οικοδομές, ως στιγμιαία εκτόνωση της σεξουαλικής
δίψας τους.Αναφέρει σχετικά ο Γιαννήλος για την ερωτική σχέση του με τη νεαρή
πόρνη: «Μαχότανε να μου σκίσει τα μάγουλα με τα νύχια της, να μου βγάλει τα
μάτια, βαρούσε κλοτσιές [...] Στην αρχή δεν τα πολυλογάριασα, μα το κορμί που
αναδεύτηκε πάνω μου μ’ άναψε […] την πήγα μέσα σηκωτή» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 3132).

1.3.2. Ο λόγος ως μέσο φανέρωσης της αποθηριοποίησης των στρατιωτών
Γενικά, η νατουραλιστική γραφή, όπως και του Κάσδαγλη, δομείται με άξονα την
ενσωμάτωση και ταξινόμηση των διακριτών κοινωνικών ομάδων, όπως εκφράζονται
στον διαφοροποιημένο τους λόγο (MICHAELS 1987, 91-92). Ο Greimas, άλλωστε, έχει
τονίσει ότι κάθε κοινωνική ομάδα διαμορφώνει την ιδιόλεκτό της που την
αντιπαραθέτει στις άλλες κοινωνικές ομάδες (ΠΑΠΠΑΣ 2009, 137· ΤΖΟΥΜΑ 1991, 25).
Συγκεκριμένα, η γραφή του Κάσδαγλη επιτυγχάνει να αποδώσει πειστικά την
κοινωνιόλεκτο του στρατώνα, προβάλλοντας ως αφηγητές τα ίδια τα πρόσωπα, ώστε
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χωρίς να διασπά την αληθοφάνεια, ο αναγνώστης πληροφορείται για τις σκέψεις και
τα ευτελή τους κίνητρα. Έτσι, με βάση μία κοινωνιο-γλωσσική προσέγγιση των
κειμένων, ως «κοινωνιόλεκτος» ορίζεται μια συλλογική γλώσσα που απηχεί ιδιαίτερα
συμφέροντα-αξίες και εμφανίζεται ως ένα σύνολο λόγων, ένα γλωσσικό ρεπερτόριο,
όπως οι λέξεις «φυλακή» και «καψόνι» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 54), που χρησιμοποιούνται
με τη σημασιολογική χρήση της στρατιωτικής ζωής (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 16·
ΣΦΥΡΙΔΗΣ 1986, 22).
Γενικά, η λογοτεχνία του στρατού, διακρίνεται από ωμότητα στην έκφραση, η
οποία στον Κάσδαγλη έχει καθαρά ψυχογραφικό, με νατουραλιστικούς όρους,
χαρακτήρα. Το λεξιλόγιο του μυθιστορήματος και του διηγήματος είναι διάσπαρτο
από βωμολοχίες και χυδαία ή σεξιστικά σχόλια που αποτυπώνουν την ψυχολογία των
προσώπων (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 16· ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1992, 319). Η φωνή τους
δίνεται με τον δικό τους λόγο, αποτυπώνοντας υφολογικά τα έντονα ορμέμφυτά τους
(ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ 2007, 225-226).
Ο Κάσδαγλης, ωστόσο, δεν μένει στις υβριστικές φράσεις, αφού η γλώσσα
φανερώνει τον αντιηρωικό χαρακτήρα των στρατιωτών, ενώ η φωνή τους είναι μια
συνεχής, λεκτική κακοποίηση του συναδέλφου τους και μια εκφρασμένη απειλή που
συμπληρώνεται αμέσως μετά από τις πράξεις που προλέγονται. Έτσι, γεννιέται μια
ανεπίσημη, άγραφη ιεραρχία και ένα χάσμα ανάμεσα στους άλλους στρατιώτες –
ανάλογη διάκριση «παλιάς» και «νέας» υπάρχει και στις πόρνες στους Κεκαρμένους–
(ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ 1992, 314), που φαίνεται και από το ιδιαίτερο λεξιλόγιο και φανερώνει
την «υπεροχή» των «παλιών», οι οποίοι αποκαλούνται «παλιοσειρές», ενώ οι
νεοσύλλεκτοι «στραβάδια». Επιπρόσθετα, στο δεύτερο έργο προστίθεται με βάση τις
πολιτικές συνθήκες και μία ακόμα κατηγορία διάκρισης (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 11),
οι όροι «δηλωσίες» και «αμετανόητοι» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 2005, 53).
Η κοινωνική τους ένταξη και η ιδιοσυγκρασία των στρατιωτών υπογραμμίζεται
και αποκαλύπτεται από τη γλώσσα τους. Ο Κάσδαγλης καταφέρνει, μέσω της
παρουσίασης νεαρών ηρώων που παλεύουν να επιβιώσουν στη στρατιωτική ζωή, να
αποκαλύψει μία εκτρωματική πραγματικότητα, η οποία επηρεάζει τη συνείδηση των
νεοσυλλέκτων.

Είναι,

λοιπόν,

επιτυχία του Κάσδαγλη η

αποτύπωση της

προσωπικότητας των χαρακτήρων, οι οποίοι μισούν και αγωνιούν τόσο, όσο η
γλώσσα τους μας επιτρέπει να δούμε, εφόσον ο αφηγητής μέσω της φωνής τους
φανερώνει την αλλοτρίωση του ανθρώπου μέσα σε συνθήκες καταπίεσης.
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1.3.3. Βιολογικός και κοινωνικός ντετερμινισμός και το πορτρέτο του στρατιώτη
Ο νατουραλισμός της δαρβινικής κοσμοθεωρίας οργανώνεται και στα δύο κείμενα,
όπως προαναφέρθηκε, με βάση την αντίθεση σωματική ευρωστία vs. ασθενικότητα
πουαντιστοιχεί στην αντίθεση υπεροχή vs. υποταγή. Ο κόσμος των Κεκαρμένων και
του διηγήματος «Μακάριοι οι ελεήμονες…» θεωρεί ως δεδομένη τη νεότητα, άρα ο
διαχωρισμός γίνεται με βάση την παλαιότητα και τον βαθμό. Κατά συνέπεια,
προκύπτει ένα νέο δίπολο αντίθεσης γύρω από την εξουσία, εφόσον ο άρχων διαθέτει
δικαιωματικά τη δυνατότητα να εκδηλώνει βία προς τον εκάστοτε κατώτερο: στους
Κεκαρμένους η ισχύς της παλαιότητας vs. η ισχύς της ιεραρχικής βαθμίδας και στο
διήγημα η αντίθεση επικεντρώνεται στους ιδεολογικά αμετανόητους vs. δηλωσίες.
Ο Γιαννήλος, αν και σωματικά ακμαίος, δεν μπορεί να επιβληθεί στους
εύρωστους και ταυτόχρονα ιεραρχικά ανώτερους. Συνεπώς, τη στιγμή που θα
εμφανιστεί ο πρώτος άξιος αντίπαλος για τον νεαρό, εκείνος ηττάται, γιατί δεν μπορεί
να δεχτεί την πραγματικότητα της θέσης του και συντρίβεται μαζί με την Τζίνα,
καθώς αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτει τη δαρβινική ιδιότητα της προσαρμοστικότητας.
Ανάλογα και ο αφηγητής-στρατιώτης στο διήγημα παρά το πείσμα του, τη σωματική
του δύναμη και την αρχική ανθρωπιά του δεν καταφέρνει να ενσωματωθεί, αφού όλα
τα προηγούμενα χαρακτηριστικά τον ωθούν να πιστέψει πως θα μείνει αλώβητος. Η
αδυναμία του, όμως, να αντιληφθεί τη δύναμη των μηχανισμών τον οδηγεί στην
ψυχοσωματική του εξουθένωση και απώλεια της ηθικής του. Άρα, στην πρώτη
ουσιαστική σύγκρουση και τα δύο πρόσωπα, σύμφωνα με τον λογοτεχνικό
δαρβινισμό, αποτυγχάνουν με τις συνέπειες που έχει για το νατουραλιστικό
κοσμοθεώρημα η αποτυχία να ελιχθούν και να εξελιχθούν (MITTERAND 1986, 65-66).
Ο Γιαννήλος και ο πρωταγωνιστής του διηγήματος, επομένως, ουσιαστικά
μένουν στατικοί χαρακτήρες. Και τα δύο έργα δομούνται με άξονα τη σύγκρουση
γνώση vs. άγνοια, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα που συντρίβονται, ο πρώτος
εκδιωκόμενος και ο άλλος συνθηκολογώντας. Οι επιπτώσεις της ανταρσίας τους είναι
το ίδιο αυτόματες και ανάλογες με τη βία που δείχνει ο Γιαννήλος προς τον Λαχίδα,
όταν δεν δέχεται ο νεοσύλλεκτος να υπακούσει στις εντολές του και με τις μεθόδους
που υπονοείται ότι εφαρμόζει ο δηλωσίας πλέον αφηγητής-εκπαιδευτής στους
αντιφρονούντες (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 87).
Παράλληλα, η ζοφερότητα των έργων παράγεται σε μεγάλο βαθμό από τη
χαιρεκακία της μάζας. Ο νατουραλιστικός πεσιμισμός του Κάσδαγλη χρεώνει τη
σαδιστική ικανοποίηση του πλήθους με τον πόνο του άλλου, ως στοιχείο μιας
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φυσικής κλίσης του ατόμου που μεγεθύνεται στον στρατώνα, όπως φαίνεται στο
παρακάτω απόσπασμα: «[...] ένα μάτσο φαντάροι χάσκουνε, αφουγκράζονται
ηδονικά, ν’ ακούσουνε πόση φυλακή θα σου κοπανήσει ο θεός-διοικητής»
(ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 124).
Σε δεύτερο επίπεδο, η σεξουαλική ανάγκη στους Κεκαρμένους, μοτίβο που
απουσιάζει σχεδόν εντελώς από το διήγημα, αποτελεί το κυρίαρχο ένστικτο στο
πρώτο έργο, ενώ το σχήμα στέρηση/επιθυμία παρασύρει τους ήρωες σε βεβιασμένες
ενέργειες. Οι βίαιες επαφές των ηρώων περιγράφονται ωμά και δεν μαρτυρούν αγάπη
ή αποδοχή, παρά μόνο ζωώδη πόθο. Ο όποιος συναισθηματισμός στον έρωτα, όταν
ανιχνεύεται, μένει ανενεργός και σύντομα υπονομεύεται από την εξέλιξη της πλοκής.
Ενδεικτικό ως προς τα παραπάνω είναι και το ακόλουθο χωρίο: «Και ξαφνικά μου
ρίχτηκε με ξεφωνητά. […] Μαχότανε να μου σκίσει τα μάγουλα με τα νύχια της, να
μου βγάλει τα μάτια [...]» (ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 1959, 31-32).
Οι δυο στρατώνες των κειμένων δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και
ο πολιτικός καθρέφτης της εποχής του συγγραφέα, αποκαλύπτοντας τις μεθόδους που
ενισχύουν την ύπαρξη της πιο κτηνώδους πλευράς της ανθρώπινης φύσης (ΣΦΥΡΙΔΗΣ
1986, 20-21). Το ένστικτο, η επιθυμία και η ανάγκη για επιβολή με κάθε μέσο, όπως
αποτυπώνονται στα στρατόπεδα αντιφρονούντων, αποτελούν το κοινωνικό τοπίο της
μεταπολεμικής εποχής που καταγράφει ο Κάσδαγλης μέσω των πορτρέτων των
στρατιωτών (ΣΑΧΙΝΗΣ 1985, 168-169).
Η κοινωνική τάξη εδώ δεν φωτογραφίζεται, ούτε αναφέρεται, αφού ο στρατός
έχει τους δικούς του κανόνες, δεν είναι ο πλούτος ή η μόρφωση που ξεχωρίζει τους
ανώτερους, αλλά ο βαθμός, η σωματική υπεροχή και η «παλαιότητα» του στρατιώτη.
Αυτά παραμένουν τα κριτήρια επιβολής, διότι ο συγχρωτισμός των κοινωνικών
στρωμάτων είναι η φυσική συνέπεια της στρατιωτικής ζωής (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1986,
16).
Σε τελική ανάλυση, ο δαρβινισμός του Κάσδαγλη, όσον αφορά στη βιολογική
και κοινωνική διάσταση του ντετερμινισμού του φανερώνεται μέσω της δραστικής
αλλοτρίωσης που έχει επιφέρει η στρατιωτική ζωή.

1.4. Συμπεράσματα
Ο Κάσδαγλης στα δύο έργα μελετά με παρόμοιο τρόπο την πολιτική παθολογία της
νεοελληνικής ιστορίας σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, για να καταδείξει την
σκληρότητα και τη μεθοδική ωμότητα των αυταρχικών καθεστώτων. Τα πορτρέτα των
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νεαρών

στρατιωτών

αποτελούν

σύμβολα

κοινωνικών

κατηγοριών

και

απομαγνητοφωνούν την κοινωνιόλεκτο του στρατώνα. Λόγος και φυσιογνωμία των
στρατιωτών αποκαλύπτουν τον εκμαυλισμό της στρατιωτικής ζωής και την
αγελοποίηση των κοινωνικών ομάδων. Η δίψα για αυτοσυντήρηση γίνεται το
κυρίαρχο ένστικτο των προσώπων στα δύο έργα και η αδυναμία τους να εξελιχθούν
και να διατηρήσουν την ακεραιότητά τους, τους αναγκάζει να συγκρουστούν με το
περιβάλλον με συνέπεια την εκδίωξη ή τη συμμόρφωση και τη συνέργεια στη
διαιώνιση της επιβολής του συστήματος.
Σύμφωνα με τον Μουλλά, ο Κάσδαγλης, περισσότερο πεζογράφος από
διανοητής,

δανείζεται

απλώς

από

τον

στρατώνα

ένα

ζωντανό

κομμάτι

καθημερινότητας (ΜΟΥΛΛΑΣ 1989, 31-33). Η κοσμοθεωρία του Κάσδαγλη
προδικάζει το βέβαιο τέλος για τους αντιηρωικούς χαρακτήρες, καθώς ταυτόχρονα
τους καταδικάζει λόγω της κοινωνικής τους αντιπροσωπευτικότητας σε ακινησία
(ΠΑΓΑΝΟΣ 1984, 45), ενώ τα θύματα συχνά θυτοποιούνται για να επιβιώσουν,
επιλογή που ισοδυναμεί με απώλεια της ταυτότητάς τους (ΣΦΥΡΙΔΗΣ 1986, 28).
Με το άλλοθι της εκπαίδευσης η στρατικοποίηση μεταπίπτει σε μία μεθοδική
αποκτήνωση των νεοσυλλέκτων και ειδικά όσων θα αποκτήσουν εξουσία. Σε κανένα
σημείο δεν διαφαίνεται η αγάπη για την πατρίδα και η θητεία ως ετοιμασία για την
υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο Κάσδαγλης δομεί θεατρικά δύο οριακά
συστήματα κοινωνικοποίησης, απεικονίζοντας δύο προβληματικές δομές που η
μονολιθικότητα συμπεριφορών και λόγων αποδίδει την παθολογία των μηχανισμών
ως μέσο μορφοποίησης των ανθρώπων. Ο στρατώνας στους Κεκαρμένους αποτελεί
τον χώρο της αρσενικής αποθηριοποίησης και ο οίκος ανοχής της θηλυκής, ενώ ο
ένας χώρος τέμνει τον άλλο και υποβιβάζει και τους δύο. Σε πρώτο επίπεδο,
υπονομεύεται η ιδεαλιστική διάσταση του θανάτου για την πατρίδα, καθώς ο
στρατώνας συμβολίζει τον πόλεμο και σε δεύτερο υπονομεύεται ο έρωτας που
συμβολίζει τη ζωή –οίκος ανοχής–, εφόσον η ερωτική πράξη παίρνει έναν τελεστικό
χαρακτήρα με αφαιρεμένη την προοπτική της δαρβινικής γονιμότητας.
Στο δεύτερο έργο ο αφηγητής θα αναφέρει ότι η συμμόρφωση είναι αναγκαία
συνθήκη της στρατιωτικής ζωής και ρίχνει την ευθύνη του τραυματισμού του στον
εαυτό του που δεν είχε προσαρμοστεί, αν και απουσιάζει η σαρκικότητα του έρωτα.
Οι ιδεολογίες έχουν μικρή σημασία και αυτό που προβάλλεται είναι ένα ανόητο
πείσμα για το ποιος θα επιβληθεί στον άλλο σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων.
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Η άγνοια και η ιδεοληψία των αφηγητών να κατανοήσουν το αδιέξοδο και την
αλλοτρίωσή τους λειτουργεί υπονομευτικά, δίνοντας στον αναγνώστη τα αντίθετα
μηνύματα από ό,τι επιδιώκει ο αντιήρωας-μάρτυρας των γεγονότων, οδηγώντας τον
να πάρει αποστάσεις από τον κόσμο των προσώπων. Έτσι, όπως στα περισσότερα
έργα που ακολουθούν τον λογοτεχνικό δαρβινισμό, το προβαλλόμενο ηθικό πρότυπο
δίνεται μέσω της αντίθετης προβολής του στον δέκτη. Σε τελική ανάλυση, ο
Κάσδαγλης μέσω των πορτρέτων των στρατιωτών αποδομεί τα κίνητρά τους,
φανερώνοντας την αλλοτρίωση όχι μόνο της κοινωνίας του παρόντος, αλλά και της
μελλοντικής κοινωνίας που θα δημιουργήσουν οι νέοι που γαλουχούνται μέσα σε
αυτή την ατμόσφαιρα (ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1996, 210).
Οι ισχυροί και στα δύο έργα στέκουν απαθείς σαδιστές που από νεαροί
επαρχιώτες μετατρέπονται σε πιόνια του συστήματος. Τα βασανιστήρια που
υπέφεραν είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που μετακυλίεται από τον ένα στον
άλλο, αφού αλληλοεξοντώνονται μεταξύ τους, ανάλογα με το πότε θα αισθανθεί
δυνατός κάποιος για να αντιδράσει. Έτσι, δίνεται μία νέα διάσταση στην εμφύλια
διαμάχη, καθώς ο πεζογράφος αποδεικνύει ότι το σύστημα, ακόμα και αν επενδύει
στην υποταγή των νεοσύλλεκτων στις δικές του αρχές, τους αντιμετωπίζει ως
αναλώσιμους, στέλνοντάς τους στην πρώτη γραμμή να μάχονται αλλήλους.
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Abstract
The Hippocratic text On Airs, Waters, Places offers a unique study of the many
different kinds of climates and meteorological phenomena and their impact on the
health of mankind. It is therefore characterized as a text of meteorological medicine.
On the other hand, another Hippocratic text, On Regimen, shows measurable
similarities to On Airs, as it also presents the affiliations of climate to the various
human constitutions and offers dietery advice suitable to each category of human
physis. In this paper, the nation of Scythes is presented as seen by the author of On
Airs, taking into account specific passages from the text of On Regimen, so as to
construct the cultural identity of the Scythian nation, which is a good case study of
how meteorology, as well as manners and customs, may influence the physical and
psychical condition of a people.
Λέξεις-Κλειδιά
Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, Περὶ Διαίτης, Σκύθες, πολιτιστική ταυτότητα,
περιβάλλον και ιατρική, «Σκυθία νόσος»

1. Πρόλογος
Στο κείμενο Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων της Ιπποκρατικής Συλλογής, το οποίο
αποτελεί την πρώτη για μας μέχρι τώρα πραγματεία που συνδυάζει την ιατρική με το
κλίμα, την ανθρωπολογία και τη μετεωρολογία,1 ο συγγραφέας περιγράφει τα
χαρακτηριστικά του λαού των Σκυθών, που κατοικούσαν στην Βόρεια Ευρώπη. Από
την άλλη, το ιπποκρατικό έργο Περὶ Διαίτης συνδέει επίσης το περιβάλλον με την
1

Ο ενδιαφερόμενος θα βρει κατατοπιστικότατη τη μελέτη του JACOBY 1911 σχετικά με το Περὶ
Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων. Επίσης, στον JOUANNA 1998, 274-295 υπάρχει ανάλυση της πραγματείας από
ανθρωπολογική οπτική. Για την εγκυρότητα και την ενότητα του έργου βλ. EDELSTEIN 1931· DILLER
1932· POHLENZ 1938. Το κείμενο του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων αναγνωρίζεται ως η πρώτη διεθνώς
πραγματεία «ιατρικής γεωγραφίας» (βλ. GARRISON 1932, 594-595).
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φυσική διαμόρφωση του ανθρώπινου οργανισμού και προτείνει βάσει αυτού
κατάλληλες συμβουλές διαβίωσης.2 Η παρούσα εισήγηση αξιοποιεί τις αναφορές που
υπάρχουν στο έργο Περὶ Διαίτης σχετικά με τους διάφορους τύπους ανθρώπινων
οργανισμών και τα χαρακτηριστικά τους, με στόχο η περιγραφή του λαού των
Σκυθών να πάρει ολοκληρωμένη μορφή και να ιδωθεί ως παράδειγμα για τη σύνδεση
του φυσικού περιβάλλοντος με τη σωματική και πνευματική κατάσταση ενός έθνους.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα του έθνους των
Σκυθών.

2. Οι Σκύθες στο Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων
Στα κεφάλαια 18-22 του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά των σκυθικών λαών της Ευρώπης, χωρίς να περιλαμβάνονται οι
Σαυρομάτες, οι οποίοι, Σκύθες κι εκείνοι, κατοικούσαν στην Βόρεια Ευρώπη· γι’
αυτούς μιλάει αναλυτικά ο ιπποκρατικός συγγραφέας στην παράγραφο 17.3 Η κοιτίδα
των Σκυθών βρισκόταν μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Δον, με νότιο όριο την
Μαύρη Θάλασσα (ROLLE 1989, 7).
Η πρώτη επισήμανση που κάνει ο συγγραφέας για τους Σκύθες είναι ότι αυτοί
έχουν ιδιαίτερη σωματική κατασκευή, που τους κάνει να μοιάζουν μεταξύ τους μόνο
και με κανέναν άλλο λαό. Η βασική τους κοιτίδα είναι η Σκυθική έρημος, αλλά
ονομάζονται νομάδες, γιατί δεν κατοικούν σε σπίτια, αλλά σε άμαξες, είτε
τετράτροχες είτε εξάτροχες. Η διαμονή τους στον ίδιο τόπο διαρκεί όσο επαρκεί η
βοσκή για τα ζώα τους. Όταν εξαντληθεί αυτή, τότε μεταναστεύουν. Η εμφάνισή τους
κατά τον συγγραφέα δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτική, αφού έχουν πλαδαρά και
πλατιά σώματα, κάτι που ο συγγραφέας το αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν
χρησιμοποιούν φασκιές στα βρέφη τους, αλλά και στην καθιστική ζωή τους. Τα
αγόρια περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μέσα στις άμαξες λόγω των
μετακινήσεων, ενώ τα κορίτσια έχουν κι εκείνα πλαδαρή σωματική διάπλαση.
2

Η πιο πρόσφατη μονογραφία σχετικά με το Περὶ Διαίτης είναι του BARTOS 2015, ωστόσο
περιορίζεται στην ανάλυση του πρώτου βιβλίου της πραγματείας.
3
17. «Ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ ἐστὶν ἔθνος Σκυθικὸν, ὃ περὶ τὴν λίμνην οἰκέει τὴν Μαιῶτιν, διαφέρον τῶν
ἐθνέων τῶν ἄλλων, Σαυρομάται καλεῦνται. Τουτέων αἱ γυναῖκες ἱππάζονταί τε καὶ τοξεύουσι, καὶ
ἀκοντίζουσιν ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ μάχονται τοῖσι πολεμίοισιν, ἕως ἂν παρθένοι ἔωσιν. Οὐκ
ἀποπαρθενεύονται δὲ μέχρις ἂν τῶν πολεμίων τρεῖς ἀποκτείνωσι, καὶ οὐ πρότερον ξυνοικέουσιν ἤπερ
τὰ ἱερὰ θύουσαι τὰ ἐν νόμῳ. Ἣ δ’ ἂν ἄνδρα ἑωυτῇ ἄρηται, παύεται ἱππαζομένη, ἕως ἂν μὴ ἀνάγκη
καταλάβῃ παγκοίνου στρατείης. Τὸν δεξιὸν δὲ μαζὸν οὐκ ἔχουσιν. Παιδίοισι γὰρ ἐοῦσιν ἔτι νηπίοισιν
αἱ μητέρες χαλκεῖον τετεχνημένον ἐπ’ αὐτέῳ τουτέῳ διάπυρον ποιέουσαι, πρὸς τὸν μαζὸν τιθέασι τὸν
δεξιὸν, καὶ ἐπικαίεται, ὥστε τὴν αὔξησιν φθείρεσθαι, ἐς δὲ τὸν δεξιὸν ὦμον καὶ βραχίονα πᾶσαν τὴν
ἰσχὺν καὶ τὸ πλῆθος ἐκδιδόναι».
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Εξαιτίας του κρύου εχουν πυρόξανθα χρώματα, γιατί, όπως γράφει ο συγγραφέας, το
ψύχος «ψήνει» την λευκότητα.4 Η τροφή τους είναι βραστό κρέας και γάλα φοράδας,
από το οποίο φτιάχνουν και τυρί. Όσον αφορά τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές τους,
αυτές είναι οι μόνες πληροφορίες που μας δίνει ο ιπποκρατικός συγγραφέας.5

Εικόνα 1: Οι Ελληνικές Αποικίες στη Σκυθία (πηγή: http://www.tech-news.com/another/ap201409.html)

2.1. Η φύση των σωμάτων των Σκυθών και η επίδραση του κλίματος
H εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής είναι αρκετά διαφορετική από την
αντίληψη που φαίνεται ότι κυριαρχούσε στην κλασική εποχή για το έθνος αυτό· ο
ικανός τοξότης, αλλά και αγροίκος Σκύθης, γίνεται στην αττική κωμωδία συχνά

4

20. «Ῥοϊκὰ δὲ γίγνεται καὶ πλατέα· πρῶτον μὲν ὅτι οὐ σπαργανοῦνται ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ, οὐδὲ
νομίζουσι διὰ τὴν ἱππασίην, ὅκως ἂν εὔεδροι ἔωσιν· ἔπειτα δὲ διὰ τὴν ἕδρην· τά τε γὰρ ἄρσενα, ἕως ἂν
οὐχ οἷά τε ἐφ’ ἵππου ὀχέεσθαι, τὸ πολὺ τοῦ χρόνου κάθηται ἐν τῇ ἁμάξῃ, καὶ βραχὺ τῇ βαδίσει
χρέονται, διὰ τὰς μεταναστάσιας καὶ περιελάσιας· τὰ δὲ θήλεα θαυμαστὸν οἷον ῥοϊκὰ καὶ βραδέα εἶναι
τὰ εἴδεα. Πυῤῥὸν δὲ τὸ γένος ἐστὶ τὸ Σκυθικὸν διὰ τὸ ψύχος, οὐκ ἐπιγιγνομένου ὀξέως τοῦ ἡλίου· ὑπὸ
δὲ τοῦ ψύχεος ἡ λευκότης ἐπικαίεται καὶ γίγνεται πυῤῥή».
5
18. «Ἡ δὲ Σκυθέων ἐρημίη καλευμένη πεδιάς ἐστι καὶ λειμακώδης καὶ ὑψηλὴ, καὶ ἔνυδρος μετρίως·
ποταμοὶ γάρ εἰσι μεγάλοι οἳ ἐξοχετεύουσι τὸ ὕδωρ ἐκ τῶν πεδίων. Ἐνταῦθα καὶ οἱ Σκύθαι διαιτεῦνται,
Νομάδες δὲ καλεῦνται, ὅτι οὐκ ἔστιν οἰκήματα, ἀλλ’ ἐν ἁμάξῃσιν οἰκεῦσιν. Αἱ δὲ ἅμαξαί εἰσιν, αἱ μὲν
ἐλάχισται, τετράκυκλοι, αἱ δὲ ἑξάκυκλοι· αὗται δὲ πίλοισι περιπεφραγμέναι· εἰσὶ δὲ καὶ τετεχνασμέναι
ὥσπερ οἰκήματα, τὰ μὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ τριπλᾶ· ταῦτα δὲ καὶ στεγνὰ πρὸς ὕδωρ, καὶ πρὸς χιόνα, καὶ πρὸς
τὰ πνεύματα. Τὰς δὲ ἁμάξας ἕλκουσι ζεύγεα, τὰς μὲν δύο, τὰς δὲ τρία βοῶν, κέρως ἄτερ· οὐ γὰρ
ἔχουσι κέρατα ὑπὸ ψύχεος. Ἐν ταύτῃσι μὲν οὖν τῇσιν ἁμάξῃσιν αἱ γυναῖκες διαιτεῦνται· αὐτοὶ δ’ ἐφ’
ἵππων ὀχεῦνται οἱ ἄνδρες· ἕπονται δὲ αὐτέοισι καὶ τὰ πρόβατα ἐόντα καὶ αἱ βόες καὶ οἱ ἵπποι· μένουσι
δ’ ἐν τῷ αὐτέῳ τοσοῦτον χρόνον, ὅσον ἂν ἀπόχρη ωὐτέοισι τοῖσι κτήνεσιν ὁ χόρτος· ὁκόταν δὲ μηκέτι,
ἐς ἑτέρην χώρην μετέρχονται. Αὐτοὶ δ’ ἐσθίουσι κρέα ἑφθὰ, καὶ πίνουσι γάλα ἵππων, καὶ ἱππάκην
τρώγουσιν· τοῦτο δ’ ἐστὶ τυρὸς ἵππων. Τὰ μὲν ἐς τὴν δίαιταν αὐτέων οὕτως ἔχει καὶ τοὺς νόμους».
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αντικείμενο χλευασμού.6 Επιπλέον, η εικόνα των Σκυθών στο έργο του Ηροδότου
στοιχειοθετείται από αρκετά χαρακτηριστικά βαρβαρότητας, όπως παρατηρείται στην
περιγραφή των πολεμικών τους νόμων και στην μεταχείριση των εχθρών τους (4.6469). Αυτό που ενδιαφέρει, ωστόσο, τον συγγραφέα του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων
στην παρουσίασή του για τους Σκύθες, είναι να δείξει πώς ο τόπος διαμονής τους, με
το κλίμα και τη διαμόρφωση των εποχών, επηρεάζει την ιδιοσυγκρασία των Σκυθών
και την καθιστά ιδιαίτερη.
Αυτοί κατοικούν σε μια περιοχή που έχει αιώνιο χειμώνα, είναι υγρή και ψυχρή,
και οι εποχιακές μεταβολές δεν είναι μεγάλες. Κατά την άποψη του συγγραφέα, η
απουσία εποχιακών μεταβολών έχει ως αποτέλεσμα την παρόμοια σωματική
διάπλαση μεταξύ ανδρών και γυναικών, συνεπώς την γενικότερη ομοιότητά τους. Η
αιτία που δίνει γι’αυτό είναι ότι το σπέρμα δεν παρουσιάζει αλλαγή στην σύστασή
του,7 λόγω της παρόμοιας φύσης των εποχών. Έτσι, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν
παχύσαρκα και υγρά άτριχα σώματα, ενώ ο συγγραφέας φροντίζει να τονίσει ότι οι
ανύπαρκτες εποχιακές μεταβολές καθιστούν αδύνατη κάθε σωματική ή πνευματική
προσπάθεια8. Στην παράγραφο 16, μάλιστα, ο ιπποκρατικός συγγραφέας εξηγεί την
έλλειψη θάρρους των ανθρώπων, αποδίδοντάς την στην διαμονή σε τόπους όπου το
κλίμα δεν παρουσιάζει ποικιλία ως προς την ζέστη ή το κρύο αλλά χαρακτηρίζεται
από ομοιογένεια. Ως παράδειγμα, αναφέρει τους κατοίκους της Ασίας, τους οποίους
αποκαλεί δειλούς, και τους συγκρίνει με τους Ευρωπαίους, σε σχέση με τους οποίους
υστερούν πολύ σε ανδρεία.9

6

Βλ. ενδεικτικά Λυσ. 444, 451, Ἀχ. 704, Θεσ. 1017, 1026.
Η εναλλαγή, όπως και η ποικιλία, ήταν αρχές καθοριστικές για την διατήρηση της υγείας στην
ιπποκρατική ιατρική. Bλ. υποσημ. 11. Γενικά στα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής προτείνεται η
διαφοροποιημένη θεραπεία, με στόχο την εξατομίκευση. Βλ. σχετικά EDELSTEIN 1987, 304.
8
19. «Περὶ δὲ τῶν ὡρέων καὶ τῆς μορφῆς, ὅτι πολὺ ἀπήλλακται τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων τὸ Σκυθικὸν
γένος, καὶ ἔοικεν αὐτὸ ἑωυτέῳ, ὥσπερ τὸ Αἰγύπτιον, καὶ ἥκιστα πολύγονόν ἐστιν· καὶ ἡ χώρη ἐλάχιστα
θηρία τρέφει κατὰ μέγεθος καὶ πλῆθος… ὥ σ τε τ ὸν μ ὲ ν χ ε ιμ ῶ να αἰε ὶ ε ἶναι, τ ὸ δ ὲ θέ ρος
ὀλ ίγ ας ἡμ έ ρας, καὶ ταύτας μ ὴ λίην. Μετέωρα γὰρ τὰ πεδία καὶ ψιλὰ, καὶ οὐκ ἐστεφάνωνται
ὄρεσιν, ἀλλ’ ἀνάντεα ὑπὸ τῶν ἄρκτων. Αὐτόθι καὶ τὰ θηρία οὐ γίγνεται μεγάλα, ἀλλ’ οἷά τέ ἐστιν ὑπὸ
γῆν σκεπάζεσθαι ὁ γὰρ χειμὼν κωλύει καὶ τῆς γῆς ἡ ψιλότης, καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλέη οὐδὲ σκέπη. Αἱ
γ ὰρ μ ε ταβολαὶ τῶ ν ὡ ρέ ω ν οὐ κ ε ἰσ ὶ μ ε γ άλαι οὐ δ ὲ ἰσ χ υραὶ, ἀλλ’ ὅμ οιαι κα ὶ ὀλίγ ον
μ ε ταβάλλουσ αι· δι ότ ι κα ὶ τὰ ε ἴδε α ὅμ οια αὐ τὰ ἑ ω υτέ οισ ίν ε ἰσ ιν· σ ίτ ῳ τε χ ρέ ονται
αἰε ὶ ὁμ οίω ς , ἐ σ θῆτί τε τῇ αὐ τέ ῃ καὶ θέ ρε ος κα ὶ χ ε ιμ ῶ νος , τόν τε ἠέρα ὑδατεινὸν ἕλκοντες
καὶ παχὺν, τά τε ὕδατα πίνοντες ἀπὸ χιόνος καὶ παγετῶν, τοῦ τε ταλαιπώρου ἀπεόντος· οὐ γ ὰρ οἷ όν
τε τὸ σ ῶ μ α ταλαιπω ρέ ε σ θαι, οὐ δ ὲ τὴν ψυχ ὴ ν, ὅκ ου μ ε ταβ ολαὶ μ ὴ γ ίγ νονται
ἰσ χ υραί. Διὰ ταύτας τὰς ἀνάγκας τὰ εἴδεα αὐτέων παχέα ἐστὶ καὶ σαρκώδεα, καὶ ἄναρθρα καὶ ὑγρὰ
καὶ ἄτονα…».
9
16. «Καὶ περὶ μὲν τῆς φύσιος τῆς διαφορῆς καὶ τῆς μορφῆς τῶν ἐν τῇ Ἀσίῃ καὶ τῇ Εὐρώπῃ οὕτως
ἔχει. πε ρὶ δ ὲ τῆς ἀθυμ ίης τ ῶ ν ἀνθρώ πω ν καὶ τῆς ἀνανδρε ίης , ὅτι ἀπολε μ ώ τε ροί ε ἰσ ι
τῶ ν Ε ὐ ρω παίω ν οἱ Ἀσ ιην οὶ καὶ ἡμ ε ρώ τε ροι τ ὰ ἤθε α αἱ ὧ ραι αἴτ ιαι μ άλ ισ τα, οὐ
7
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Οι παρόμοιες καιρικές συνθήκες που επικρατούν μεταξύ χειμώνα και
καλοκαιριού στον τόπο των Σκυθών έχει, κατά τον συγγραφέα, τεράστια επίδραση
στη φύση και την υγεία του οργανισμού τους. Βασικό είναι ότι η ομοιότητα του
χειμώνα με το καλοκαίρι στον τόπο αυτόν κάνει τις τροφές να είναι παρόμοιες όλο
τον χρόνο και τους στερεί την ποικιλία στην διατροφή, κάτι που για τους
ιπποκρατικούς γιατρούς ήταν ζωτικής σημασίας10 στην διατήρηση της υγείας και την
πρόληψη της ασθένειας. Ο ήλιος δεν πλησιάζει παρά ελάχιστα στην περιοχή τους,
ενώ δέχονται συνεχώς παγωμένους ανέμους από τον βοριά, όπου κυριαρχούν τα
χιόνια. Από τα χιόνια και τους πάγους προέρχεται και το νερό που πίνουν, το οποίο,
με βάση το ίδιο κείμενό μας, είναι από τα πιο βλαβερά.11
Ο συγγραφέας του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, καθότι είναι ιατρός και όχι
εθνογράφος, εστιάζει την ανάλυσή του για τους Σκύθες στη φύση των σωμάτων τους,
που είναι υγρή και ψυχρή, λόγω του τόπου διαμονής τους, και με βάση αυτήν την
ιδιοσυγκρασία περιγράφει το σκυθικό έθνος12. Στο κεφάλαιο 20, μάλιστα, παραθέτει
μια συνήθειά τους, αυτήν του καυτηριασμού, για να δείξει ότι καταβάλλουν ιδιαίτερη
μ ε γ άλας τ ὰς μ ε ταβολὰς π οιε ύμ ε ναι οὔ τε ἐ πὶ τ ὸ θε ρμ ὸν οὔ τε ἐ πὶ τ ὸ ψυχ ρ όν, ἀλλὰ
παραπλησίως. οὐ γὰρ γίνονται ἐκπλήξιες τῆς γνώμης οὔτε μετάστασις ἰσχυρὴ τοῦ σώματος, ἀφ᾽ ὅτων
εἰκὸς τὴν ὀργὴν ἀγριοῦσθαί τε καὶ τοῦ ἀγνώμονος καὶ θυμοειδέος μετέχειν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ αὐτῷ αἰεὶ
ἐόντα. αἱ γὰρ μεταβολαί εἰσι τῶν πάντων αἱ ἐπεγείρουσαι τὴν γνώμην τῶν ἀνθρώπων καὶ οὐκ ἐῶσαι
ἀτρεμίζειν».
10
Βλ. ενδεικτικά Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς, 14: «Οὐ γὰρ τὸ ξηρὸν, οὐδὲ τὸ ὑγρὸν, οὐδὲ τὸ θερμὸν, οὐδὲ
τὸ ψυχρὸν, οὐδ’ ἄλλο τουτέων οὐδὲν ἡγησάμενοι οὔτε λυμαίνεσθαι οὔτε προσδέεσθαι οὐδενὸς
τουτέων τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τ ὸ ἰσ χ υρὸν ἑ κάσ του καὶ τ ὸ κρέ σ σ ον τ ῆς φύσ ι ος τ ῆς
ἀνθρω πίνης · οὗ μ ὴ ἠδύνατο κρατέ ε ιν, τοῦ τ ο βλάπτε ιν ἡγ ήσ αντο, καὶ τ οῦ τ ο
ἐ ζήτησ αν ἀφε λέ ε ιν. Ἰσχυρότατον δέ ἐστι τοῦ μὲν γλυκέος τὸ γλυκύτατον, τοῦ δὲ πικροῦ τὸ
πικρότατον, τοῦ δὲ ὀξέος τὸ ὀξύτατον, ἑκάστου δὲ πάντων τῶν ἐόντων ἡ ἀκμή· ταῦτα γὰρ ἑώρων καὶ
τῷ ἀνθρώπῳ ἐνεόντα καὶ λυμαινόμενα τὸν ἄνθρωπον. Ἔνι γὰρ ἀνθρώπῳ καὶ πικρὸν καὶ ἁλμυρὸν, καὶ
γλυκὺ καὶ ὀξὺ, καὶ στρυφνὸν καὶ πλαδαρὸν, καὶ ἄλλα μυρία, παντοίας δυνάμιας ἔχοντα, πλῆθός τε καὶ
ἰσχύν. Τ αῦ τα μ ὲ ν μ εμ ιγ μέ να κα ὶ κε κρημ έ να ἀλλήλοισ ιν οὔ τε φανε ρά ἐ σ τιν, οὔ τε
λυπέ ε ι τ ὸν ἄνθρω πον».
11
8. «Τὰ δὲ ἀπὸ χιόνος καὶ κρυστάλλων πονηρὰ πάντα· ὁκόταν γὰρ ἅπαξ παγῇ, οὐκ ἔτι ἐς τὴν
ἀρχαίην φύσιν καθίσταται, ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτέου λαμπρὸν καὶ κοῦφον καὶ γλυκὺ ἐκκρίνεται καὶ
ἀφανίζεται, τὸ δὲ θολωδέστατον καὶ σταθμωδέστατον λείπεται. Ο συγγραφέας αποδεικνύει στη
συνέχεια τις βλαπτικές ιδιότητες του νερού του πάγου με ένα ιδιαίτερο πείραμα: αν βάλει κάποιος τον
χειμώνα μια ορισμένη ποσότητα νερού σε δοχείο και το αφήσει στο ύπαιθρο να παγώσει, και μετά, την
επόμενη μέρα, το τοποθετήσει σε ζεστό μέρος για να λιώσει, θα διαπιστώσει ότι το νερό έχει
λιγοστέψει. Επομένως, συμπεραίνει ο συγγραφέας, αυτό είναι σημάδι ότι όταν έπηξε το νερό,
εξαφανίστηκε ένα μέρος του που είναι πιο ελαφρύ και λεπτό, ενώ το πυκνότερο και βαρύτερο τμήμα
παρέμεινε. Από αυτό θεωρεί ο συγγραφέας ότι γίνεται σαφές ότι το νερό που προέρχεται από χιόνι ή
πάγο που έλιωσε δεν μπορεί να είναι υγιεινό».
12
20. «Μέγα δὲ τεκμήριον ἐς τὴν ὑγρότητα παρέξομαι. Σκυθέων γὰρ τοὺς πολλοὺς, ἅπαντας ὅσοι
Νομάδες, εὑρήσεις κεκαυμένους τούς τε ὤμους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τοὺς καρποὺς τῶν χειρέων,
καὶ τὰ σ τήθε α, καὶ τὰ ἰσ χ ία καὶ τὴν ὀσ φὺ ν, δι’ ἄλλ’ οὐ δ ὲ ν ἢ διὰ τὴν ὑ γ ρότητα τ ῆς
φύσ ιος καὶ τὴν μ αλακ ίην· οὐ γὰρ δύνανται οὔτε τοῖσι τόξοισι ξυντείνειν, οὔτε τῷ ἀκοντίῳ
ἐμπίπτειν τῷ ὤμῳ ὑπὸ ὑγρότητος καὶ ἀτονίης· ὁκόταν δὲ καυθῶσιν, ἀναξηραίνεται ἐκ τῶν ἄρθρων τὸ
πολὺ τοῦ ὑγροῦ, καὶ ἐντονώτερα μᾶλλον γίγνεται, καὶ τροφιμώτερα, καὶ ἠρθρωμένα τὰ σώματα
μᾶλλον».
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προσπάθεια για να απαλλαγούν από την περιττή υγρασία και ψυχρότητα των
σωμάτων τους. Ο καυτηριασμός ήταν μια συνήθης πρακτική των ιπποκρατικών
ιατρών, η οποία συστηνόταν όταν το υγρό και ψυχρό στοιχείο στον οργανισμό
επικρατούσε σε υπερβολικό βαθμό. Έτσι, και στο κείμενό μας ο συγγραφέας
αναφέρει ότι οι Σκύθες καυτηρίαζαν τους ώμους, τα μπράτσα, τους καρπούς, το
στήθος, τα ισχία και τη μέση τους, για να απαλλαγούν από την ατονία και την
υπερβολική υγρασία του σώματός τους.

2.2. Η έλλειψη γονιμότητας
Στο κεφάλαιο 20, ο συγγραφέας μιλά για πρώτη φορά για την μαλακίην των Σκυθών.
Η μαλθακότητά τους, ή αλλιώς, η μικρή σωματική τους δύναμη, οφείλεται στην
υγρασία που είναι υπερβολική στα σώματά τους και δημιουργεί ατονία. Η καθιστική
ζωή που κάνουν, λόγω του ότι περνούν πολλές ώρες μέσα στις άμαξες προκειμένου
να μετακινούνται, επιτείνει την αδυναμία τους. Αυτό έχει ως συνέπεια, κατά τον
συγγραφέα, την έλλειψη γονιμότητας στο σκυθικό έθνος.
Στα κεφάλαια 2113 και 22 που ακολουθούν, ο ιπποκρατικός συγγραφέας θα
αναφερθεί εκτενώς στην ανάλυση των αιτιών της υπογονιμότητας των Σκυθών.
Τέτοια φύση, γράφει, δεν μπορεί να είναι πολύγονος: «Πολύγονον δὲ οὐχ οἷόν τε
εἶναι φύσιν τοιαύτην». Εννοεί ότι η υγρή και ψυχρή φύση των σωμάτων των Σκυθών,
όπως και η μαλθακότητά τους, δεν διευκολύνουν την σεξουαλική διάθεση. Επιπλέον,
όμως, θα αναφέρει εδώ και μια συνήθειά τους, το ότι ιππεύουν για πολλές ώρες, κάτι
που θεωρεί ως αιτία στειρότητας των ανδρών. Για τις γυναίκες, αυτό που θεωρεί ως
αιτία της υπογονιμότητας είναι η παχυσαρκία σε συνδυασμό με την υγρή φύση τους,
που δημιουργούν παθογόνες καταστάσεις στον οργανισμό. Συγκεκριμένα, ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι η μήτρα τους κλείνει λόγω του λίπους, ενώ, κι όταν το
σπέρμα καταφέρνει να φτάσει σε αυτήν, η μήτρα δεν μπορεί να το απορροφήσει14.
Απόρροια αυτών είναι ότι και η εμμηνορρυσία τους δεν γίνεται ομαλά.

13

21. «Πολύγονον δὲ οὐχ οἷόν τε εἶναι φύσιν τοιαύτην· οὔτε γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἡ ἐπιθυμίη τῆς μίξιος
γίγνεται πολλὴ διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς φύσιος καὶ τῆς κοιλίης τὴν μαλθακότητά τε καὶ τὴν ψυχρότητα,
ἀπὸ τῶν ἥκιστα εἰκὸς εἶναι ἄνδρα οἷόν τε λαγνεύειν· καὶ ἔτι ὑπὸ τῶν ἵππων αἰεὶ κοπτόμενοι, ἀσθενέες
γίγνονται ἐς τὴν μίξιν. Τοῖσι μὲν ἀνδράσιν αὗται αἱ προφάσιες γίγνονται· τῇσι δὲ γυναιξὶν ἥ τε πιότης
τῆς σαρκὸς καὶ ὑγρότης· οὐ γὰρ δύνανται ἔτι ξυναρπάζειν αἱ μῆτραι τὸν γόνον· οὔτε γὰρ ἐπιμήνιος
κάθαρσις αὐτέῃσι γίγνεται ὡς χρεών ἐστιν, ἀλλ’ ὀλίγον καὶ διὰ χρόνου· τό τε στόμα τῶν μητρέων ὑπὸ
πιμελῆς ξυγκλείεται, καὶ οὐχ ὑποδέχεται τὸν γόνον· αὐταί τε ἀταλαίπωροι καὶ πίεραι, καὶ αἱ κοιλίαι
ψυχραὶ καὶ μαλακαί».
14
Στο Περὶ γονῆς 4 και στο Περὶ Ἀφόρων 1 περιγράφεται η διαδικασία «απορρόφησης» του σπέρματος
από τη μήτρα.
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Αυτό που μέχρι στιγμής γίνεται φανερό είναι ότι, για τον συγγραφέα του Περὶ
Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων πρωτίστως έχει σημασία η εύρεση της αιτίας των ιατρικών
φαινομένων. Το σκυθικό έθνος εμφανίζεται ως ολιγόγονο και ο συγγραφέας ανιχνεύει
την αιτία τόσο στην φύση του οργανισμού των Σκυθών όσο και στις δραστηριότητές
τους. Το δίδυμο φύσις-νόμος, που μας είναι γνωστό από την σοφιστική διδασκαλία,
βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των Σκυθών, αφού τόσο τα εγγενή τους
χαρακτηριστικά όσο και τα επίκτητα συντελούν στην υπογονιμότητά τους15. H
ορθολογική σκέψη του συγγραφέα φαίνεται επίσης στο τεκμήριο που θα προσκομίσει
για να ισχυροποιήσει τα όσα γράφει για την υπογονιμότητα των Σκυθών. Το τεκμήριο
αυτό σχετίζεται με τις δούλες των Σκυθών, οι οποίες μένουν πολύ εύκολα έγκυες, και
αυτό το αποδίδει ο συγγραφέας στην δραστηριότητα που κάνουν και στο λεπτό τους
κορμί, αντίθετα με την παχυσαρκία και τη νωχελικότητα που χαρακτηρίζει τις
γυναίκες του λαού αυτού.

2.3. Η «Σκυθία» νόσος και ο ρόλος του εθίμου
Στο κεφάλαιο 22 που ακολουθεί,16 ο συγγραφέας εξετάζει το επακόλουθο της
μειωμένης σεξουαλικής δραστηριότητας των ανδρών Σκυθών, το οποίο, για πολλούς
από αυτούς, είναι να γίνουν ευνούχοι. Επιπλέον, αυτοί καταλήγουν συχνά να
μοιάζουν με τις γυναίκες εξωτερικά αλλά και στην συμπεριφορά κι έτσι
αποκαλούνται ἀνανδριεῖς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η απόδοση της
αιτίας αυτής της νόσου –της λεγόμενης «σκυθικής νόσου»– τόσο σε θεϊκή όσο και σε
ανθρώπινη παρέμβαση. Συγκεκριμένα, ο ιπποκρατικός συγγραφέας θεωρεί ως πρώτη,

15

Για την αντίθεση φύσεως και νόμου βλ. POHLENZ 1953.
22. «Ἔτι τε πρὸς τουτέ οισ ιν ε ὐ ν ουχ ίαι γ ίγ ν ονται ο ἱ πλε ῖσ τ οι ἐ ν Σ κύθῃσ ι, καὶ
γ υναικε ῖα ἐ ργ άζονται, κα ὶ ὡ ς αἱ γ υναῖκε ς δια λ έ γ ονται ὁμ οίω ς · καλε ῦ νταί τε οἱ
τοι οῦ τ οι ἀνανδριε ῖς . Οἱ μὲν ἐπιχώριοι τὴν αἰτίην προστιθέασι θεῷ, καὶ σέβονται τουτέους τοὺς
ἀνθρώπους καὶ προσκυνέουσι, δεδοικότες περὶ ἑωυτέων ἕκαστοι. Ἐμ οὶ δ ὲ καὶ αὐ τέ ῳ δ οκέ ε ι
ταῦ τα τὰ πάθε α θε ῖα ε ἶναι καὶ τἄ λλα πάντα, κ α ὶ οὐ δ ὲ ν ἕ τε ρον ἑ τέ ρου θε ι ότε ρ ον
οὐ δ ὲ ἀνθρω πινώ τε ρον, ἀλ λὰ πάντα ὅμ οια καὶ π άντα θε ῖα· ἕκαστον δὲ ἔχει φύσιν τῶν
τοιουτέων, καὶ οὐδὲν ἄνευ φύσιος γίγνεται…Ἰῶνται δὲ σφᾶς αὐτέους τρόπῳ τοιῷδε· ὁκόταν ἄρχηται ἡ
νοῦσος, ὄπισ θε ν τ οῦ ὠ τ ὸς ἑ κατέ ρην φλέ βα τάμ νουσ ιν· ὅταν δὲ ἀποῤῥυῇ τὸ αἷμα, ὕπνος
ὑπολαμβάνει ὑπὸ ἀσθενείης, καὶ καθεύδουσιν· ἔπειτα ἀνεγείρονται, οἱ μέν τινες ὑγιέες ἐόντες, οἱ δ’
οὔ…Τοῦτο δὲ πάσχουσι Σκυθέων οἱ πλούσιοι, οὐχ οἱ κάκιστοι, ἀλλ’ οἱ ε ὐ γ ε νέ σ τατοι κα ὶ ἰσ χ ὺ ν
πλε ίσ την κε κτημ έ νοι, διὰ τὴν ἱππασίην· οἱ δὲ πένητες ἧσσον· οὐ γὰρ ἱππάζονται. Καίτοι ἐχρῆν,
ἐπεὶ θειότερον τοῦτο τὸ νόσευμα τῶν λοιπῶν ἐστιν, οὐ τοῖσι γενναιοτάτοισι τῶν Σκυθέων καὶ τοῖσι
πλουσιωτάτοισι προσπίπτειν μούνοισι, ἀλλὰ τοῖσιν ἅπασιν ὁμοίως, καὶ μᾶλλον τοῖσιν ὀλίγα
κεκτημένοισιν, οὐ τιμωμένοισιν ἤδη, εἰ χαίρουσιν οἱ θεοὶ καὶ θαυμαζόμενοι ὑπ’ ἀνθρώπων, καὶ ἀντὶ
τουτέων χάριτας ἀποδιδόασιν…Ταῦτα δὲ τοῖσί τε Σκύθῃσι πρόσεστι, καὶ εὐνουχοειδέστατοί εἰσιν
ἀνθρώπων διὰ τὰς προειρημένας προφάσιας, καὶ ὅτι ἀναξ υρίδας ἔχ ουσ ιν αἰε ὶ, καὶ εἰσὶν ἐπὶ τῶν
ἵππων τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου, ὥστε μήτε χειρὶ ἅπτεσθαι τοῦ αἰδοίου, ὑπό τε τοῦ ψύχεος καὶ τοῦ
κόπου ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἱμέρου καὶ τῆς μίξιος, καὶ μηδὲν παρακινέειν πρότερον ἢ ἀνανδρωθῆναι».
16
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φυσική αιτία, και πάλι την ιππασία, που προκαλεί χρόνιες αρθρίτιδες, τις οποίες
θεραπεύουν με φλεβοτομία, κόβοντας, δηλαδή, τις φλέβες πίσω από τα αυτιά. Ο
συγγραφέας, που στο σημείο αυτό τονίζει την ιατρική του ιδιότητα,17 υποστηρίζει ότι
με τον τρόπο αυτόν αλλοιώνεται το σπέρμα, γιατί οι φλέβες που τέμνονται ελέγχουν
την ροή του σπέρματος και, εν τέλει, την γονιμότητα. Ωστόσο, αναφερόμενος και
στους υπόλοιπους λαούς, και πάλι υποστηρίζει ότι η ιππασία δημιουργεί αρθρίτιδες,
ισχιαλγίες και ποδάγρα και οδηγεί στην σεξουαλική ανεπάρκεια. Ειδικά για τους
Σκύθες, όμως, εκτός από τα παραπάνω, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει το δριμύ
ψύχος της περιοχής τους αλλά και οι αναξυρίδες, ένα είδος παντελονιού το οποίο
φορούν συνέχεια. Εύλογο είναι, θα τονίσει ο συγγραφέας, η ασθένεια αυτή να
προσβάλλει τους πλούσιους Σκύθες και όχι τα φτωχά κοινωνικά στρώματα, επειδή οι
πλούσιοι είναι εκείνοι που ασχολούνται με την ιππασία. 'Ετσι, εκτός από την ιατρική
αιτιότητα που οδηγεί στην εμφάνιση της νόσου, και έχει να κάνει με τα παθολογικά
συμπτώματα που προκύπτουν από την πολύωρη ιππασία, ο συγγραφέας κάνει και μια
κοινωνιολογική επισήμανση σχετικά με τα άτομα που προσβάλλονται από την νόσο.

2.4. Η Θεϊκή παρέμβαση
Εκτός όμως από την φυσική αιτία της σκυθικής νόσου, ο συγγραφέας κάνει λόγο και
για την θεϊκή παρέμβαση και για τον ρόλο του θείου σχετικά με την εμφάνιση και την
εξάπλωση της νόσου. Στο σημείο αυτό ανήκει η διάσημη ρήση που χαρακτηρίζει το
σύνολο της ιπποκρατικής ιατρικής πρακτικής: ότι όλες οι ασθένειες είναι εξίσου
θεϊκές και ανθρώπινες και έχουν και τους δύο αυτούς παράγοντες ως συνιστώσες που
οδηγούν στην εμφάνιση μιας νόσου: «Ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτέῳ δοκέει τ α ῦ τ α τ ὰ π ά θ ε α
θ ε ῖ α ε ἶ ν α ι κ α ὶ τ ἄ λ λ α π ά ν τ α , καὶ οὐδὲν ἕτερον ἑτέρου θειότερον οὐδὲ
ἀνθρωπινώτερον, ἀλλὰ πάντα ὅμοια καὶ πάντα θεῖα· ἕκαστον δὲ ἔχει φύσιν τῶν
τοιουτέων, καὶ οὐδὲν ἄνευ φύσιος γίγνεται».
Βέβαια, επειδή ο συγγραφέας του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων είναι ιατρός, και
μάλιστα ιατρός που ανήκει στην σχολή της Κω (JOUANNA 1998, 86 κ. εξ.), όπου η
ορθολογιστική προσέγγιση στην μελέτη και θεραπεία των ασθενειών κατείχε
πρωτεύοντα ρόλο, και ο ίδιος αποδίδει την αιτιότητα των ασθενειών, γενικά αλλά και
17

Εκτενής συζήτηση έχει γίνει σχετικά με το ποιος ήταν ο συγγραφέας αυτού του κειμένου· επρόκειτο
για έναν γιατρό ή για κάποιον περιηγητή; Έχει υποστηριχθεί, επίσης, ότι ενδεχομένως το κείμενο να
είναι η ένωση δύο διαφορετικών έργων, μιας και το δεύτερο τμήμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η
περιγραφή των Σκυθών, έχει εθνολογικό χαρακτήρα, ενώ το πρώτο, στο οποίο αναλύονται τα διάφορα
είδη των πόλεων και πώς επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, έχει χαρακτήρα μετεωρολογικό. Για τις
απόψεις αυτές και τους υποστηρικτές τους βλ. GRENSEMANN 1979.
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όσον αφορά στην σκυθική νόσο, πρωτίστως στην φύση.18 Ωστόσο, παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι όχι μόνον αναγνωρίζει την ύπαρξη του θεϊκού
στοιχείου, αλλά αποδέχεται και τον ρόλο που διαδραματίζει στην εμφάνιση της
νόσου. Έτσι, αναφέρει ότι οι ντόπιοι αντιμετωπίζουν με δέος τους νοσούντες Σκύθες
γιατί φοβούνται μήπως οι θεοί στείλουν και σε εκείνους την νόσο. Από την άλλη, ο
συγγραφέας συνδυάζει την φυσική με την θεϊκή αιτία υποστηρίζοντας ότι, αφού οι
Σκύθες προβούν στην παρώτια φλεβοτομία επιζητώντας την αυτοΐαση,19 αν έπειτα
συναναστραφούν γυναίκες και δεν μπορέσουν να έλθουν σε σεξουαλική επαφή, τότε
αποδίδουν την αιτία της ανικανότητάς τους στους θεούς, θεωρώντας ότι τιμωρούνται
επειδή έχουν δείξει ασέβεια προς αυτούς. Το επακόλουθο είναι ότι στην περίπτωση
αυτή ντύνονται γυναικεία, μιμούνται τις γυναίκες στην συμπεριφορά και τις
δραστηριότητες και ομολογούν ανοιχτά την ἀνανδρείην τους.
Η στάση του ιπποκρατικού συγγραφέα απέναντι στο θεϊκό στοιχείο παρουσιάζει
αντιφάσεις. Στο σχόλιο που κάνει λίγο παρακάτω, στην ίδια παράγραφο, ουσιαστικά
αμφισβητεί όχι μόνο τη θεϊκή αιτιολογία της σκυθικής νόσου, αλλά και γενικά την
θεϊκή δύναμη. Συγκεκριμένα, αυτό που τονίζει είναι πώς είναι δυνατό να προσβάλλει
η νόσος μόνο τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και καθόλου τους φτωχούς, ιδίως αν
κάποιος αναλογιστεί ότι αυτοί δεν έχουν τα μέσα να προσφέρουν τιμές στους θεούς
και έτσι να τους ευμενίσουν. Θα περίμενε κανείς, γράφει ο συγγραφέας, να νοσούν οι
φτωχοί, μιας και εκείνοι δεν έχουν τα αγαθά που συνηθίζονται να προσφέρονται
στους θεούς εφόσον η αιτία είναι η ασέβεια· από την άλλη, οι φτωχοί συνηθίζουν να
κατηγορούν τους θεούς για την ανέχειά τους. Επομένως, θα περίμενε κάποιος να
τιμωρούν τους φτωχούς οι θεοί στέλνοντάς τους την Σκυθία νόσο λόγω ασέβειας και
όχι τους πλούσιους, οι οποίοι είναι συνεπείς στα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Θα μπορούσε ο μελετητής εδώ να υποστηρίξει ότι ο ιπποκρατικός συγγραφέας
πέφτει σε αντίφαση. Αρχικά αποδέχεται τη ύπαρξη του θείου και τον ρόλο του στην
πρόκληση των ασθενειών, στη συνέχεια όμως φαίνεται ασεβής, και μάλιστα
σαρκαστικός, όταν αμφισβητεί αρχικά την γνώμη των απλών ανθρώπων για την θεϊκή
προέλευση της νόσου και, στην συνέχεια, όταν ειρωνεύεται το κατά πόσο οι θεοί
χαίρονται με τις τιμές των ανθρώπων και αν τους ανταποδίδουν το καλό με την
18

Πρβλ. την άποψη της THOMAS 2013, 345.
O συγγραφέας υποστηρίζει ότι με την φλεβοτομία αλλοιώνεται το σπέρμα κι έτσι προκαλείται η
ανικανότητα των Σκυθών. Ο Γαληνός αμφισβητεί αυτήν την άποψη στο υπόμνημά του για το Περὶ
Ἀέρων θεωρώντας ότι η ανικανότητα είναι αποτέλεσμα της αιμορραγίας μετά την φλεβοτομία
(STROHMAIER 2004, 7).
19
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λογική της εύνοιας προς αυτούς.20 Για εκείνον, οι θεοί φαίνεται ότι λειτουργούν
ωφελιμιστικά και στέλνουν ασθένειες ως τιμωρίες σε εκείνους που δεν τους τιμούν
επαρκώς. Γι΄ αυτό υποστηρίζει ότι του φαίνεται παράλογο να νοσούν οι πλούσιοι και
όχι οι φτωχοί Σκύθες. Στο σημείο αυτό, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο συγγραφέας
υποσκάπτει την κοινή αντίληψη που επικρατούσε τότε αναφορικά με την θεία
προέλευση των νόσων, όμως φροντίζει να το πράξει αυτό με πολλή προσοχή,
πιθανότατα για να μην γίνει δυσάρεστος στους αποδέκτες του.

2.5. Συμπεράσματα
Ο συγγραφέας, λοιπόν, του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων αφιέρωσε αρκετά από τα
γραφόμενά του για να παρουσιάσει το έθνος των Σκυθών, μελετώντας τα κλιματικά
χαρακτηριστικά της περιοχής όπου διαβιούν και το πώς επηρεάζουν την
ιδιοσυγκρασία τους, περιέγραψε τον τύπο του οργανισμού τους - ψυχρό και υγρό και τις επιπτώσεις που έχει στην γενικότερη κατάσταση της υγείας τους, και κατέληξε
στην εξέταση των εθίμων και των συνηθειών της καθημερινής τους πρακτικής, οι
οποίες, κατά την άποψή του, διαμορφώνουν καθοριστικά την πορεία της υγιεινής ή
μη ζωής τους. Η σκέψη του συγγραφέα έχει ως σημείο εκκίνησης το μακρόκοσμο και
καταλήγει στον μικρόκοσμο, ξεκινά, δηλαδή, από το περιβάλλον και φτάνει στον
ανθρώπινο οργανισμό. Η σχέση, εξάλλου, του περιβάλλοντος με τον άνθρωπο,
συγκεκριμένα το κλίμα, οι εποχές του χρόνου, και οι ειδικές συνθήκες που
χαρακτηρίζουν τα διάφορα μέρη, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση των
ανέμων, των υδάτων που πίνουν οι κάτοικοι και τον τύπο του εδάφους, έχουν
άρρηκτη σχέση με την υγεία ή την ασθένεια που προκαλείται στον ανθρώπινο
οργανισμό.21 Αυτή η άποψη, η οποία εκφράζεται και αναπτύσσεται κυρίως στο Περὶ
Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, αποτελεί βασικό άξονα της ιπποκρατικής ιατρικής και
περιλαμβάνεται και στα περισσότερα κείμενα της Συλλογής.

20

Για τις απόψεις σχετικά με το ρόλο του θείου στο κείμενο βλ. VAN DER EIJK 1991, όπου ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι το επίθετο «θεῖος» δεν σημαίνει «σταλμένος από τους θεούς» αλλά ότι –
η νόσος εδώ– είναι σταλμένη από τη φύση: «the diseases in question (impotence and epilepsy) are not
more divine than other diseases; they are divine not in the sense of being sent by a god, but in the sense
of having a φύσις».
21
Πρόκειται για «περιβαλλοντική αιτιοκρατία» (environmental determinism), όπως επισημαίνει η
THOMAS 2013, 345.
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3. Το κείμενο Περί Διαίτης και η σύνδεσή του με το Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων
Ένα από τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής όπου τονίζεται ιδιαίτερα η σχέση του
ανθρώπου με το περιβάλλον είναι το Περὶ Διαίτης. Στο έργο αυτό, ο συγγραφέας
αναπτύσσει την σχέση της διατροφής με τις εποχές και το κλίμα, αλλά και, γενικά, το
πώς η δίαιτα, με την αρχαιοελληνική έννοια, συνεπώς ο τρόπος ζωής, πρέπει να
λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την ιδιοσυγκρασία ενός
ατόμου, προκειμένου, μέσω αυτής, να επιτυγχάνεται τόσο η πρόληψη των ασθενειών
και η διατήρηση της υγείας, όσο και η θεραπεία της νόσου.22 Απαραίτητο είναι να
τονιστεί, στο σημείο αυτό, ότι η έννοια της διαίτης για τον αρχαίο ιατρό περιλαμβάνει
όλους τους παράγοντες που συντελούν στην υγεία και όχι μόνο την διατροφή· οι
παράγοντες αυτοί είναι τόσο εξωτερικοί, όπως το περιβάλλον, όσο και εσωτερικοί,
όπως ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε ανθρώπινου οργανισμού, η ηλικία, η γυμναστική,
ο ύπνος αλλά και η σεξουαλική δραστηριότητα.
Το κείμενο του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων παρουσιάζει, επομένως, πολλές
δυνατότητες για συσχετισμό με το Περί Διαίτης, και, ειδικά όσον αφορά το έθνος των
Σκυθών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο παραλληλισμός αποσπασμάτων από τα δύο
κείμενα που διατυπώνουν παρόμοιες θεωρίες ή απόψεις. Ο στόχος είναι να δοθεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα της πολιτισμικής ταυτότητας των Σκυθών μέσα από τα
αποσπάσματα εκείνα του Περὶ Διαίτης που αφενός δείχνουν την συμφωνία των
θεωριών των δύο κειμένων, αφετέρου αποδεικνύουν την αναμφισβήτητη, για τον
ιπποκρατικό ιατρό, σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο.

3.1. Ο δυϊσμός νερού-φωτιάς
Αρχικά, στο πρώτο βιβλίο του Περὶ Διαίτης ο συγγραφέας αναπτύσσει την άποψή του
ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από νερό και φωτιά (1,3). Τα στοιχεία
αυτά, έχοντας το καθένα την δική του δύναμιν,23 είναι αλληλοεξαρτώμενα και
αλληλοσυμπληρούμενα· πιο συγκεκριμένα, η φωτιά, λέει ο συγγραφέας, ελέγχει το

22

1.2.18-32: «Δεῖ δὲ, ὡς ἔοικε, τῶν πόνων διαγινώσκειν τὴν δύναμιν καὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τῶν διὰ
βίης γινομένων, καὶ τίνες αὐτῶν ἐς αὔξησιν παρασκευάζουσι σάρκας καὶ τίνες ἐς ἔλλειψιν, καὶ οὐ
μόνον ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὰς ξυμμετρίας τῶν πόνων πρὸς τὸ πλῆθος τῶν σιτίων καὶ τὴν φύσιν τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τὰς ἡλικίας τῶν σωμάτων, καὶ πρὸς τὰς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν
πνευμάτων, καὶ πρὸς τὰς θέσεις τῶν χωρίων ἐν οἷσι διαιτέονται, πρός τε τὴν κατάστασιν τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Ἄστρων τε ἐπιτολὰς καὶ δύσιας γινώσκειν δεῖ, ὅκως ἐπίστηται τὰς μεταβολὰς καὶ ὑπερβολὰς
φυλάσσειν καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πνευμάτων καὶ τοῦ ὅλου κόσμου, ἐξ ὧν περ αἱ νοῦσοι τοῖσιν
ἀνθρώποισι φύονται».
23
H λέξη σημαίνει την ιδιότητα. Για την έννοιά της γενικά στην Ιπποκρατική Συλλογή βλ.
PLAMBOECK 1964.
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κινῆσαι ενώ το νερό το θρέψαι. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να
κυριαρχήσει απόλυτα πάνω στο άλλο, γιατί, αν συνέβαινε αυτό, θα διαταρασσόταν η
αρμονία και η ισορροπία του σύμπαντος. Με σημερινούς όρους, ο συγγραφέας εννοεί
πιθανότατα ότι η απόλυτη επικράτηση του ενός στοιχείου πάνω στο άλλο θα επέφερε
ένα είδος γενετικής αλλαγής, αλλά, μη έχοντας την κατάλληλη ορολογία για να το
εκφράσει αυτό, περιορίζεται στην αξιωματική διατύπωση ότι «τίποτα από αυτά που
υπάρχουν τώρα δεν θα υπήρχαν». Η φύσις, λοιπόν, δεν επιτρέπει στα στοιχεία αυτά
να κυριαρχήσουν ως μονάδες αλλά πάντοτε σε ανάμειξη μεταξύ τους. Πρόκειται για
την γνωστή από άλλα ιπποκρατικά κείμενα κρᾶσιν, δηλαδή την ισόρροπη ανάμειξη
των διαφόρων στοιχείων του ανθρώπινου οργανισμού, με στόχο την επίτευξη της
ισορροπίας, η οποία οδηγεί στην υγεία.24
Όλοι, λοιπόν, οι οργανισμοί αποτελούνται από νερό και φωτιά, άλλοι
περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Η φωτιά χαρακτηρίζεται από το θερμό και ξηρό
στοιχείο ενώ το νερό από το ψυχρό και υγρό. Επομένως, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν
σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς, όμως διαφοροποιείται η ποσότητα του
καθενός στοιχείου στον κάθε οργανισμό. Γι’ αυτό, ο συγγραφέας του Περί Διαίτης θα
εξηγήσει ότι το αρσενικό και το θηλυκό γένος στον άνθρωπο διαμορφώνονται και
πάλι ανάλογα με το κυρίαρχο στοιχείο, που για τα αρσενικά είναι η φωτιά και για τα
θηλυκά είναι το νερό. Προτείνει, μάλιστα, ότι, εάν ένα ζευγάρι επιθυμεί να αποκτήσει
αγόρι, τότε θα πρέπει να ακολουθεί τρόπο ζωής που να κυριαρχείται από το στοιχείο
της φωτιάς, δηλαδή να τρέφεται με τροφές ξηρές και θερμές και να επιδίδεται σε
ασχολίες που θερμαίνουν και ξηραίνουν τον οργανισμό. Αντίστοιχα, κάποιος που
θέλει να αποκτήσει κορίτσι, πρέπει να πράξει τα ανάλογα, που έχουν σχέση με το
υγρό και ψυχρό στοιχείο.

3.2. Η ιδιοσυγκρασία των Σκυθών
Επιστρέφοντας τώρα στους Σκύθες, διαπιστώνουμε ότι η περιγραφή που μας έδωσε ο
συγγραφέας του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων είναι απόλυτα συμβατή με τις θεωρίες
που αναπτύσσει ο συγγραφέας του Περὶ Διαίτης. Οι Σκύθες έχουν ιδιοσυγκρασία
ψυχρή και υγρή, η οποία οφείλεται στο περιβάλλον στο οποίο διαμένουν· η ίδια
24

Πρβλ. Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς 16-17: «Ψυχρότητα δ’ ἔγωγε καὶ θερμότητα πασέων ἥκιστα τῶν
δυναμίων νομίζω δυναστεύειν ἐν τῷ σώματι διὰ τάσδε τὰς προφάσιας· ὃν μὲν ἂν δήπου χρόνον
μ ε μ ιγμ έ να αὐτὰ αὐτέοισιν, ἅμα τὸ ψυχρόν τε καὶ θερμὸν ἔῃ, οὐ λυπέει· κρῆσ ις γὰρ καὶ μετριότης
τῷ μὲν ψυχρῷ γίνεται ἀπὸ τοῦ θερμοῦ, τῷ δὲ θερμῷ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ». Η κρᾶσις αναφέρεται και στο
Φύσ. Ἀνθρ., 9.
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αντίληψη υποστηρίζεται και από τον συγγραφέα του Περὶ Διαίτης στην αρχή του 2ου
βιβλίου. Εκεί, τονίζεται η σημασία που έχουν για την διαμόρφωση των φυσικών
χαρακτηριστικών του οργανισμού η θέση των χωρών, η κατάσταση των εδαφών, τα
νερά που πίνουν οι κάτοικοι και οι άνεμοι που φυσούν, όπως ακριβώς και στο Περὶ
Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων.25
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση από τον συγγραφέα του Περί
Διαίτης των διαφόρων τύπων ανθρώπινου οργανισμού που υπάρχουν, ανάλογα με την
υπερίσχυση ενός από τα δύο βασικά στοιχεία, του νερού ή της φωτιάς. Στο 1ο βιβλίο,
ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η φωτιά είναι υπεύθυνη για την τακτοποίηση όλων των
οργάνων του ανθρώπινου σώματος και κυριαρχεί σε αυτό, ρυθμίζοντας τα πάντα
σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Η φωτιά ελέγχει την ψυχή, τον νου, την σκέψη,
την ανάπτυξη, την κίνηση, την φθορά, την μεταβολή, τον ύπνο και την εγρήγορση.
Ως στοιχείο που δημιουργεί το κινῆσαι είναι πάντοτε σε δράση και ποτέ σε αδράνεια.
Βάσει αυτής της θεωρίας για την δύναμη της φωτιάς, ο συγγραφέας του Περί Διαίτης
γράφει στην παράγραφο 32 ότι ο πιο υγιής τύπος ανθρώπινου οργανισμού είναι
εκείνος στον οποίο το νερό έχει την αραιότερη μορφή και η φωτιά την ελαφρότερη.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο δυνατοί και υγιείς, αλλά και ανθεκτικοί στις εποχιακές
μεταβολές.26 Από την άλλη, ο τύπος οργανισμού που έχουν οι Σκύθες είναι αυτός
στον οποίο κυριαρχεί το πυκνότερο νερό και η αραιότερη φωτιά. Αυτοί οι οργανισμοί
είναι ψυχροί και υγροί και νοσούν περισσότερο τον χειμώνα και την άνοιξη. Όσο
γερνούν, τόσο χειροτερεύει η υγεία τους και, γενικά, γερνούν γρήγορα, γράφει ο
συγγραφέας του Περὶ Διαίτης.27

25

Εδώ οφείλονται και οι ομοιότητες που έχουν επισημανθεί μεταξύ των δύο κειμένων. Πρβλ. 1.2.1832: «Δεῖ δὲ, ὡς ἔοικε, τῶν πόνων διαγινώσκειν τὴν δύναμιν καὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τῶν διὰ βίης
γινομένων, καὶ τίνες αὐτῶν ἐς αὔξησιν παρασκευάζουσι σάρκας καὶ τίνες ἐς ἔλλειψιν, καὶ οὐ μόνον
ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὰς ξυμμετρίας τῶν πόνων πρὸς τὸ πλῆθος τῶν σιτίων καὶ τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τὰς ἡλικίας τῶν σωμάτων, καὶ πρὸς τὰς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν
πνευμάτων, καὶ πρὸς τὰς θέσεις τῶν χωρίων ἐν οἷσι διαιτέονται, πρός τε τὴν κατάστασιν τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Ἄστρων τε ἐπιτολὰς καὶ δύσιας γινώσκειν δεῖ, ὅκως ἐπίστηται τὰς μεταβολὰς καὶ ὑπερβολὰς
φυλάσσειν καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πνευμάτων καὶ τοῦ ὅλου κόσμου, ἐξ ὧν περ αἱ νοῦσοι τοῖσιν
ἀνθρώποισι φύονται».
26
Η αιτιολογία που δίνει ο ιπποκρατικός συγγραφέας γι’ αυτό το φαινόμενο είναι ότι, κατά τις μεγάλες
εποχιακές μεταβολές, κανένα στοιχείο από τα δύο δεν φτάνει στην υπερβολή. Ωστόσο, το χωρίο, όπως
και όλο το κεφάλαιο, είναι αρκετά προβληματικά στην ερμηνεία τους (βλ. ENACHE 2011).
27
1. 32. 23-32: «Ὕδατος δὲ τοῦ παχυτάτου καὶ πυρὸς τοῦ λεπτοτάτου ξυγκρηθέντων ἐν τῷ σώματι,
τοιαῦτα ξυμβαίνει, ἐξ ὧν διαγινώσκειν χρὴ ψυχρὴν φύσιν καὶ ὑγρήν· ταῦτα τὰ σώματα ἐν τῷ χειμῶνι
νοσερώτερα ἢ ἐν τῷ θέρει, καὶ ἐν τῷ ἦρι ἢ ἐν τῷ φθινοπώρῳ. Τῶν ἡλικιέων, ὑγιηρότατοι, τῶν
τοιούτων οἱ παῖδες, δεύτερον νεηνίσκοι, νοσερώτατοι δὲ οἱ πρεσβύτατοι καὶ οἱ ἔγγιστα, καὶ ταχέως
γηράσκουσιν αἱ φύσιες αὗται».
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3.3. Το ζήτημα της εκθήλυνσης
Επιστρέφοντας, τώρα, στο ζήτημα της εκθήλυνσης των Σκυθών, παρατηρούμε ότι
όσα γράφει ο συγγραφέας του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων συμφωνούν απόλυτα με
τα όσα γράφονται στο Περὶ Διαίτης. Όπως είδαμε στο Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων,
ως αιτία για την εκθήλυνση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ψυχρή και υγρή φύση των
σωμάτων. Στο Περὶ Διαίτης, μια από τις βασικές θεωρίες του συγγραφέα είναι ότι τα
θηλυκά όντα έχουν μεγαλύτερη σχέση με το νερό κι έτσι αναπτύσσονται με τροφές,
ποτά και δραστηριότητες που είναι ψυχρά και υγρά. Για τα αρσενικά ισχύουν
ακριβώς τα αντίθετα. Επομένως, και στο Περὶ Διαίτης η θηλυπρέπεια συνδέεται με το
ψυχρό και υγρό στοιχείο.
Στο Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων ο συγγραφέας μίλησε και για την
νωχελικότητα που παρουσιάζουν οι Σκύθες, άνδρες και γυναίκες, και για την σύνδεσή
της με την υπογονιμότητα του έθνους τους. Το Περὶ Διαίτης βρίσκεται και σε αυτό το
σημείο σε συμφωνία με αυτήν την άποψη, μιας και, στο κεφάλαιο 35, εξηγεί τους
λόγους για τους οποίους υπάρχει μειωμένη φρόνησις στα άτομα που η κρᾶσις τους
χαρακτηρίζεται από μειωμένη δύναμη της φωτιάς. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η
φωτιά «υποτάσσεται» στο νερό, επομένως η κίνησή της γίνεται μικρότερη, κι έτσι
φτάνει πιο αδύναμη στις αισθήσεις. Όταν η φωτιά εξασθενήσει τελείως, οι άνθρωποι
αυτοί αποκαλούνται ηλίθιοι ή βραδύνοες, γράφει ο συγγραφέας, γιατί οι λειτουργίες
της ψυχής γίνονται ακόμη βραδύτερες.28

3.4. Η δίαιτα των Σκυθών
Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και στο Περί Διαίτης
υπάρχει σαφής σύνδεση της υγρής και ψυχρής φύσης όχι μόνο με την νωχελικότητα
αλλά και με την παχυσαρκία. Έτσι, στο κεφάλαιο 35, ο συγγραφέας τονίζει την
ανάγκη για μείωση της σάρκας, για αδυνάτισμα δηλαδή, στα άτομα αυτά, κι ότι με
τον τρόπο αυτόν θα βελτιωθεί και η φρόνησή τους· έχουμε, δηλαδή, στο σημείο αυτό
μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ότι το μη υγιές σώμα δεν μπορεί να φιλοξενεί ένα
υγιές μυαλό. Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο 68, ο συγγραφέας επικυρώνει τα παραπάνω,
αλλά και το Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, αναφέροντας ότι τα αγύμναστα σώματα
28

1. 35. 38-64: «Εἰ δέ τινι ἐνδεεστέρην τὴν δύναμιν τὸ πῦρ λάβοι τοῦ ὕδατος, βραδυτέρην ἀνάγκη
ταύτην εἶναι, καὶ καλέ ονται οἱ τ οι οῦ τ οι ἠλίθ ι οι· ἅτε γὰρ βραδείης ἐούσης τῆς περιόδου, κατὰ
βραχύ τι προσπίπτουσιν αἱ αἰσθήσιες, καὶ ὀξεῖαι ἐοῦσαι ἐπ’ ὀλίγον ξυμμίσγονται διὰ βραδυτῆτα τῆς
περιόδου· αἱ γὰρ αἰσθήσιες τῆς ψυχῆς ὁκόσαι μὲν δι’ ὄψιος καὶ ἀκοῆς εἰσὶν, ὀξεῖαι, ὁκόσαι δὲ διὰ
ψαύσιος, βραδύτεραι καὶ εὐαισθητότεραι».
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έχουν υγρή σάρκα και πρέπει να ακολουθείται η κατάλληλη θεραπεία προκειμένου
αυτή να θερμανθεί και να βελτιωθεί η σύστασή της.
Στο κείμενο αυτό, εφόσον πρόκειται ουσιαστικά για οδηγό καλής ζωής, ο
συγγραφέας προτείνει την κατάλληλη διατροφή και μέσα διαβίωσης για την βελτίωση
όλων των ιδιοσυγκρασιών των ανθρώπινων σωμάτων. Έτσι, για τις ψυχρές και υγρές
φύσεις, προτείνει τροφές και άσκηση που να είναι θερμαντικές και ξηραντικές,
υιοθετώντας, έτσι, την εναντιοθεραπεία,29 η οποία είναι αρκετά συχνή στην
Ιπποκρατική Συλλογή.30
Ποιο διαιτολόγιο θα πρότεινε, επομένως, ο ιπποκρατικός συγγραφέας στους
Σκύθες για την βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης; Πρώτα απ' όλα, θα πρότεινε
να τρέφονται με τροφή θερμαντική και ξηραντική, για να ισορροπήσουν την
υπερβολική ψυχρότητα και υγρασία των σωμάτων τους. Τέτοιες ιδιότητες έχουν: το
σουσάμι, το κρέας του σκύλου, τα πτηνά όπως το περιστέρι και η πέρδικα, το τυρί, τα
μαύρα και στυφά κρασιά, το μέλι, το κρεμμύδι και τα παχιά κρέατα που διατηρούνται
στο κρασί. Έπειτα, όσον αφορά στις δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για τον
οργανισμό τους, ο συγγραφέας του Περί Διαίτης προτείνει ηλιοθεραπεία και περίπατο
μετά το γεύμα, γιατί με αυτούς τους τρόπους τα σώματα θερμαίνονται και
ξηραίνονται. Αλλά ιδιαίτερα τα άτομα με υγρή και ψυχρή σάρκα πρέπει να
επιδίδονται και σε πνευματική εργασία, αφού, όπως τονίζει ο συγγραφέας, όταν ο
άνθρωπος σκέφτεται, η ψυχή «κινείται» κι έτσι θερμαίνεται και ξηραίνεται (2. 61).
Ειδικά για τους κατοίκους των περιοχών όπου επικρατεί ο χειμώνας, όπως είναι
και οι Σκύθες, ο ιπποκρατικός συγγραφέας προτείνει επιπρόσθετες μεθόδους που
συμβάλλουν στην μείωση της ψυχρότητας και της υγρασίας του σώματος και
συντελούν στην επίτευξη της ισορροπίας στον οργανισμό. Έτσι, συστήνει ένα γεύμα
την ημέρα, με σταρένιο ψωμί, και ψητά, όχι βραστά φαγητά, μαύρο κρασί ελαφρά
αραιωμένο και ελάχιστα λαχανικά. Οι πολλές ασκήσεις επίσης ωφελούν, ειδικά όσες
29

Η εναντιοθεραπεία αποτελεί αντανάκλαση του σύμπαντος και συνδέεται με τη χυμική θεωρία
(NIKOLOVA 1999, 100). Συνεπώς, υπάρχει και εδώ σύνδεση με του ανθρώπινου οργανισμού με τον
μακρόκοσμο.
30
2. 62-63: «Ὁκόσα μεριμνᾷ ἄνθρωπος, κινέ ε ται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τουτέων καὶ θε ρμ αίνε ται κα ὶ
ξ ηραίνε ται, κα ὶ τ ὸ ὑ γ ρὸν καταναλίσ κ ουσ α π ονέ ε ι, καὶ κενοῖ τὰς σάρκας, καὶ λεπτύνει τὸν
ἄνθρωπον... Οἱ δὲ περίπατοι κατὰ φύσιν μὲν εἰσὶ, καὶ οὗτοι μάλιστα τῶν λοιπῶν, ἔχουσι δέ τι βίαιον.
Δύναμις δὲ αὐτέων ἑκάστων ἐστὶ τοιήδε· ὁ ἀπὸ δείπνου περίπατος ξηραίνει τήν τε κοιλίην καὶ τὸ
σῶμα, καὶ τὴν γαστέρα οὐκ ἐᾷ πίειραν γενέσθαι διὰ τάδε· κινευμένου τοῦ ἀνθρώπου, θερμαίνεται καὶ
τὸ σῶμα καὶ τὰ σιτία· ἕλκει οὖν τὴν ἰκμάδα ἡ σὰρξ, καὶ οὐκ ἐᾷ περὶ τὴν κοιλίην ξυνίστασθαι· τὸ μὲν
οὖν σῶμα πληροῦται, ἡ δὲ κοιλίη λεπτύνεται. Ξηραίνεται δὲ διὰ τάδε· κινευμένου τοῦ σώματος καὶ
θερμαινομένου, τὸ λεπτότατον τῆς τροφῆς καταναλίσκεται, τὸ μὲν ὑπὸ τοῦ ξυμφύτου θερμοῦ, τὸ δὲ
σὺν τῷ πνεύματι ἀποκρίνεται ἔξω, τὸ δὲ καὶ διουρέεται· ὑπολείπεται δὲ τὸ ξηρότατον ἀπὸ τῶν σιτίων
ἐν τῷ σώματι, ὥστε τὴν κοιλίην ἀποξηραίνεσθαι καὶ τὴν σάρκα».
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γίνονται κάτω από τον ήλιο και αφού έχει προηγηθεί επάλειψη με λάδι. Τέλος,
ωφέλιμος είναι ο ύπνος σε σκληρό στρώμα, το νυκτερινό περπάτημα και τρέξιμο
αλλά και η σεξουαλική επαφή.

4. Επίλογος - Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, η συγκριτική μελέτη αποσπασμάτων από το κείμενο του Περὶ Ἀέρων,
Ὑδάτων, Τόπων, καθώς και από το Περὶ Διαίτης, δείχνει ότι όσα γράφει ο συγγραφέας
του Περὶ Ἀέρων για το έθνος των Σκυθών βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τις
θεωρίες που αναπτύσσονται στο Περὶ Διαίτης. Το νομαδικό έθνος των Σκυθών
χαρακτηρίζεται από την “σκυθία νόσο”, η οποία οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία των
σωμάτων τους, και έχει και στα δύο κείμενα την ίδια φυσική αιτιολογία, δηλαδή την
υγρασία και την ψυχρότητα του οργανισμού τους. Αυτό το συμπέρασμα είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον και μπορεί να αξιοποιηθεί για την διερεύνηση και περαιτέρω
ομοιοτήτων μεταξύ των δύο κειμένων, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν στην
διατύπωση ασφαλών κρίσεων σχετικά με την πατρότητα και/ή τη χρονολόγηση των
ιπποκρατικών αυτών έργων.
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ΜΥΘΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΕΩΝ:
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Abstract
One of the ways of coping with the collective memory is the creation or the
appropriation of particular identities, which are dated back to the distant past and
serve the purposes and benefits of the present. People gain understanding of the
present through experience, knowledge about the past and all the way round these
memories are often used for the social identity to be justified, explained, legitimized
or even censored. This paper will examine how the transferal of Orestes’ bones from
Tegea to Sparta led to the expropriation of an identity which is traced back to the preDoric past and will discuss the significance it held for the Spartans and their city.
Λέξεις-Κλειδιά
Ορέστης, Δελφοί, μεταφορά οστών, Σπάρτη, Τεγέα

Ένας από τους τρόπους διαχείρισης της συλλογικής μνήμης μπορεί να θεωρηθεί η
δημιουργία ή η οικειοποίηση συγκεκριμένων ταυτοτήτων οι οποίες ανάγονται στο
απώτερο παρελθόν και συντελούν στην επίτευξη των στόχων και την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων του παρόντος. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν το παρόν μέσα από
εμπειρίες, γνώσεις και πληροφορίες του παρελθόντος και αντιστρόφως αυτές οι
μνήμες

χρησιμοποιούνται

πολύ

συχνά

για

να

δικαιολογηθεί,

ερμηνευθεί,

“νομιμοποιηθεί” ακόμη και να αμφισβητηθεί η κοινωνική πραγματικότητα του
παρόντος. Επιπλέον, η αποδοχή, η διατήρηση, ή ακόμη και η άρνηση συλλογικών
αναμνήσεων συνιστούσαν στρατηγικές μνήμης και λήθης, οι οποίες διαχρονικά
αποτέλεσαν σημαντικά όπλα στον ανταγωνισμό μεταξύ κοινωνικών ομάδων και
πόλεων για την εξουσία και την επιβολή (LE GOFF 1988). Επομένως η κατανόηση
των τρόπων με τους οποίους μια κοινότητα συγκροτεί και διαχειρίζεται τη συλλογική
της μνήμη μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /554/

οργάνωση, την ιδεολογία, τις πολιτισμικές παραδόσεις και γενικότερα τις ιστορικές
συνθήκες σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξετάσουμε πως η μεταφορά των οστών1 του
Ορέστη από την Τεγέα στην Σπάρτη συνετέλεσε στην αναγωγή της καταγωγής των
Σπαρτιατών στον οίκο των Ατρειδών και στην ιδιοποίηση μιας ταυτότητας που
ανάγεται που σχετίζεται με το προ-δωρικό παρελθόν. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος αποτελεί
την βασική πηγή γι’ αυτό το περιστατικό, το τοποθετεί στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.
Εκείνη την περιόδο οι Σπαρτιάτες προσπαθούσαν να υποτάξουν τη γειτονική περιοχή
της Αρκαδίας, αντιμετώπιζαν μεγάλη αντίσταση από την Τεγέα2 και διεξήγαγαν μια
σειρά από ανεπιτυχείς εκστρατείες εναντίον της. Οι Τεγεάτες είχαν πετύχει μια
σημαντική νίκη, όταν κατά την μάχη των Πεδών το 550 π.Χ. περίπου, συνέλαβαν
Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες μετά από τις πολεμικές αποτυχίες τους και επιθυμώντας
προφανώς να καθυποτάξουν την Τεγέα απευθύνθηκαν στο Μαντείο των Δελφών,
ρωτώντας ποιόν θεό έπρεπε να εξευμενίσουν προκειμένου να νικήσουν στον πόλεμο.3
Σύμφωνα με τον δελφικό χρησμό4 οι Σπαρτιάτες έπρεπε να μεταφέρουν (να φέρουν
πίσω) τα οστά του γιου του Αγαμέμνονος, του Ορέστη στην Σπάρτη. Ωστόσο, αυτοί
απέτυχαν να τα εντοπίσουν και γι’ αυτόν τον λόγο απευθύνθηκαν εκ νέου στους
Δελφούς και έλαβαν έναν αινιγματικό χρησμό.5 Οι Σπαρτιάτες δεν κατανοούσαν την
καθοδήγηση του χρησμού, ώσπου ο Λίχας, ένας από τους αγαθοεργούς ανακάλυψε
κατά τύχη,6 όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ηρόδοτος, τα οστά του Ορέστη στην
Τεγέα. Ένας σιδηρουργός μίλησε στον Λίχα για έναν τεράστιο σκελετό που είχε βρει.
Εκείνος τότε, κατάλαβε το βαθύτερο νόημα του χρησμού και ότι επρόκειτο για τον

1

Μια άλλη περίπτωση μεταφοράς οστών που λανθασμένα θεωρήθηκε ανάλογη με αυτήν του Ορέστη
είναι η μεταφορά των οστών του Θησέα από τη Σκύρο στην Αθήνα. Γι’ αυτήν την περίπτωση, βλ.
FRAGKAKI 2016.
2
Οι ανεπιτυχείς εκστρατείες εναντίον της Τεγέας έλαβαν χώρα υπό τους βασιλείς Λέοντα και
Ηγησικλή, c. 580-560 (Ηρόδ. 1.65.1, Παυσ. 3.3.5). Για τη χρονολόγηση αυτών των γεγονότων βλ.
ενδεικτικά MURRAY 1980, 247.
3
Ηρόδ. 1. 67. 2.
4
Ηρόδ. 1.67.2: «ἡ δὲ Πυθίη σφι ἔχρησε τὰ Ὀρέστεω τοῦ Ἀγαμέμνονος ὀστέα ἐπαγαγομένους».
5
Ηρόδ. 1.67.4: «ἔστι τις Ἀρκαδίης Τεγέη λευρῷ ἐνὶ χώρῳ,/ἔνθ᾽ ἄνεμοι πνείουσι δύω κρατερῆς ὑπ᾽
ἀνάγκης,/καὶ τύπος ἀντίτυπος, καὶ πῆμ᾽ ἐπὶ πήματι κεῖται./ἔνθ᾽ Ἀγαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος
αἶα,/τὸν σὺ κομισσάμενος Τεγέης ἐπιτάρροθος ἔσσῃ. Υπάρχει σε τόπο επίπεδο της Αρκαδίας η
Τεγέα,/εκεί όπου φυσούν άνεμοι δυο από καταναγκασμό,/και όπου υπάρχει κτύπημα και αντικτύπημα
και κακό πάνω στο κακό/εκεί η ζωοδότρα γη περιβάλλει το γιο του Αγαμέμνονα /που, αν εσύ τον
φέρεις στον τόπο σου, θα γίνεις αφέντης της Τεγέας». (μτφρ. Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑ).
6
Αυτή η αναφορά του Ηροδότου στην καλή τύχη (συντυχίῃ) του Λίχα, η οποία τον βοήθησε να
εντοπίσει τα οστά του Ορέστη, εκπορεύεται από τις πεποιθήσεις του ιστορικού, σύμφωνα με τις οποίες
ο άνθρωπος είναι έρμαιο των παρεμβάσεων του θείου και των μεταβολών της τύχης, επομένως η
εύρεση των οστών του ήρωα δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στην σοφία και την ικανότητα του Λίχα βλ.
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ 2013, 405-6.
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τάφο του Ορέστη. Όταν ο Λίχας επέστρεψε στη Σπάρτη και ενημέρωσε σχετικά με το
γεγονός, διατυπώθηκε πλαστή κατηγορία σε βάρος του και σκηνοθέτησαν την εξορία
του στην Τεγέα. Επιστρέφοντας στην Τεγέα, κατάφερε να πείσει το σιδηρουργό να
του μισθώσει το χωράφι και να μεταφέρει κρυφά τα οστά στη Σπάρτη, όπου τα
έθαψαν στην αγορά.7 Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι μετά τη μεταφορά των οστών στη
Σπάρτη οι Λακεδαιμόνιοι είχαν καλύτερες επιδόσεις στον πόλεμο (Ηρόδ. 1.68.6).
Το γεγονός ότι οι ταυτότητες σχετίζονται με τη θρησκευτική πίστη και
θεμελιώνονται σε αυτήν είναι γνωστό. Στην περίπτωση του Ορέστη, η σημασία της
θρησκείας δεικνύεται από τον ρόλο του Μαντείου των Δελφών και των χρησμών που
το τελευταίο παρείχε στους Σπαρτιάτες. Το μαντείο των Δελφών8 από το τέλος του
7ου αι. π.Χ. αποτέλεσε ένα σημαντικό θρησκευτικό –και όχι μόνο– κέντρο για τις
περισσότερες ελληνικές πόλεις και τις αποικίες που οι τελευταίες ίδρυσαν στην
λεκάνη της Μεσογείου. Το Μαντείο σύντομα απέκτησε φήμη και κύρος και άρχισε να
προσελκύει πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους από διάφορες περιοχές του
ελλαδικού χώρου. Το μαντείο συμβουλεύονταν τόσο βασιλείς από την Ανατολή,
τύραννοι από τον ελλαδικό χώρο, όσο και κοινότητες και ιδιώτες (επιμέρους άτομα)
για ποικίλα θέματα όπως οι πολιτειακές μεταρρυθμίσεις, ο πόλεμος, ο αναδασμός της
γης, οι όρκοι, η κάθαρση, η αποφυγή του λιμού (και πολλά ακόμη ζητήματα αν
κανείς θέλει να πιστέψει τις ιστορίες που μας παραδίδονται). Ως εκ τούτου, οι
χρησμοί φαίνεται να προσφέρουν θρησκευτικά προνόμια τόσο στις πόλεις όσο και
τους ηγεμόνες που τους ζητούσαν από το Μαντείο. Κάθε πόλη επιθυμούσε την
ξεχωριστή “τιμή” –το θρησκευτικό χρίσμα και την πολιτική ισχύ την οποία θα
λάμβανε από τα οστά του ήρωα επειδή αυτά αποτελούσαν έναν ζωτικής σημασίας
φυσικό δεσμό με το ένδοξο παρελθόν.
Οι μελετητές προσπαθώντας να εντοπίσουν τους λόγους για τους οποίους η
Σπάρτη προσπάθησε να οικειοποιηθεί τον Ορέστη έχουν εστιάσει άλλοτε στην
εσωτερική και άλλοτε στην εξωτερική πολιτική της πόλης και στις επιδιώξεις της
Σπάρτης κατά τη δεδομένη περίοδο. Καθώς η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στην
εξέταση της ταυτότητας που οι Σπαρτιάτες προσπαθούν να ιδιοποιηθούν, δεν θα
επεκταθούμε στις ποικίλες απόψεις σχετικά με το αν η μεταφορά των οστών

7

Παυσ. 3.11.10: «ἀνάκειται δὲ καὶ Δήμου τοῦ Σπαρτιατῶν ἀνδριὰς μεγέθει μέγας. καὶ Μοιρῶν
Λακεδαιμονίοις ἐστὶν ἱερόν, Ὀρέστου δὲ τοῦ Ἀγαμέμνονος πρὸς αὐτῷ τάφος: κομισθέντα γὰρ ἐκ
Τεγέας τοῦ Ὀρέστου τὰ ὀστᾶ κατὰ μαντείαν θάπτουσιν ἐνταῦθα».
8
Σχετικά με το Μαντείο των Δελφών, βλ. PARKE - WORMELL 1956· FONTENROSE 1978· SCOTT 2014.
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σχετίζονταν με την εσωτερική ή την εξωτερική πολιτική της πόλης.9 Εξάλλου,
θεωρούμε ότι η αυτή η κίνηση των Σπαρτιατών δεν πρέπει να ερμηνευθεί με καθαρά
πολιτικούς όρους, παραγγονίζοντας το πολύ σημαντικό για τους αρχαίους Έλληνες
θρησκευτικό συναίσθημα που κυριαρχούσε σε όλες τις εκφάνσεις του βίου τους.
Η Σπάρτη με την μεταφορά των οστών του Ορέστη επιχείρησε ίσως να
διακαιολογήσει τις αξιώσεις της για επέκταση της κυριαρχίας της στην Πελοπόννησο,
συνδεόμενη με τον οίκο του Πέλοπος που κάποτε ήλεγχε ολόκληρη την
Πελοπόννησο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να υπερκεράσει τις αξιώσεις των
Αργείων, αντιπροβάλλοντας τις δικές της αξιώσεις για παμπάλαια ηγετικά
κληρονομικά δικαιώματα. Οι Σπαρτιάτες επεχείρησαν να νομιμοποιήσουν την
ηγεμονική πολιτική τους, παρουσιάζοντας την πόλη τους ως τον κύριο φορέα της
προ-δωρικής παράδοσης στην Πελοπόννησο. Η Σπάρτη έχοντας πλέον τα οστά του
Ορέστη, και μάλιστα ενταφιασμένα στην αγορά της πόλης δεικνύει τους δεσμούς
συγγένειάς της με τον Αγαμέμνονα.10
Οι Σπαρτιάτες προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν τόσο στον εαυτό τους, όσο και
σε κάθε άλλον ότι η ηγεμονία στην Πελοπόννησο αποτελούσε νόμιμη αξίωσή τους. Η
McCauley (1999, 90) θεωρεί ότι η αναφορά του Ηροδότου στη στρατιωτική επιτυχία
που εξασφάλισε στη Σπάρτη η μεταφορά των οστών, θα μπορούσε εύκολα να
λογιστεί ως μια αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίον οι Σπαρτιάτες έβλεπαν το
γεγονός στην εποχή τους. Πριν από τη μεταφορά των οστών, είχαν πραγματοποιηθεί
πολλές συγκρούσεις με την Τεγέα που δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα για τους
Τεγεάτες.11 Οι τελευταίοι φαίνεται ότι είχαν αποφασίσει να αποδεχτούν την ειρήνη
που η Σπάρτη θα εφάρμοζε. Οι Σπαρτιάτες, έχοντας καθοδηγηθεί από τον Απόλλωνα
μετέφεραν τα οστά και απέδωσαν τις απαιτούμενες τιμές. Οι Τεγεάτες προφανώς
πρέπει να ικανοποιήθηκαν με το ότι βρήκαν έναν τρόπο πέρα από τον πόλεμο, για να
διευθετήσουν τις διαφορές τους με τη Σπάρτη και να διατηρήσουν την ελευθερία της
πόλης τους.

9

Ενδεικτικά, βλ. BOEDEKER 1998· PHILIPS 2003· PATERSSON 2010. Για μια πιο αναλυτική παρουσίαση
αυτών των θέσεων, βλ. FRAGKAKI 2016, 287 κ.εξ.
10
Ο τάφος στην αγορά της Σπάρτης κοντά στο ιερό των Μοιρών και ο Ορέστης ως ήρωας του επικού
παρελθόντος αποτελούν ασφαλή στοιχεία, για να συναγάγουμε την ύπαρξη μιας λατρείας, σύμφωνα με
την McCauley (1999, 86).
11
Για μια σύνοψη των σχέσεων Σπάρτης-Τεγέας κατά την περίοδο που ακολούθησε τη μεταφορά των
οστών του Ορέστη, Βλ. ANDREWES 1952. Οι Σπαρτιάτες νίκησαν τους Τεγεάτες σε δυο μάχες την
περίοδο του μεγάλου σεισμού που χρονολογείται το 465 π.Χ. Όταν ο Ηρόδοτος συγκέντρωνε
πληροφορίες για την ιστορία του, οι μνήμες από αυτές τις μάχες ήταν ακόμη νωπές και χρωμάτισαν τη
σύλληψη των Σπαρτιατών για τα άμεσα αποτελέσματα της μεταφοράς των οστών του Ορέστη.
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Οι Σπαρτιάτες με τη μεταφορά των οστών του Ορέστη κατέχουν πλέον ένα
αξιόλογο λείψανο. Με αυτόν τον τρόπο, οικειοποιήθηκαν έναν μύθο που προϋπήρχε,
αλλά δεν σχετιζόταν με την Σπάρτη, και παράλληλα με τους προϋπάρχοντες μύθους
για τους Ηρακλείδες, λειτούργησε ως γέφυρα με το ηρωικό παρελθόν των Ελλήνων,
από το οποίο οι Δωριείς ως νεόφερτοι είχαν εξαιρεθεί (WELWEI 2004, 223). Οι
Σπαρτιάτες με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουν εκ νέου τους εαυτούς τους ως
απογόνους ή συνεχιστές του βασιλικού οίκου που κυβέρνησε την Πελοπόννησο κατά
το ηρωικό παρελθόν. Σε αυτόν το βασιλικό οίκο ανήκε και ο Μενέλαος που
κυβέρνησε τη Σπάρτη πριν έρθουν οι Δωριείς και ο ανιψιός του ο Ορέστης που τον
διαδέχτηκε ως βασιλιάς της Σπάρτης.
Όσον αφορά τη χρήση αυτής της ταυτότητας από τους Σπαρτιάτες βασιλείς,
πρέπει να αναφέρουμε ότι ενδείξεις της οικειοποίησης αυτής της συγγένειας και της
αναγωγής της καταγωγής των βασιλέων της Σπάρτης στον βασιλικό οίκο των
Μυκηνών

διαπιστώνονται

και

μεταγενέστερα

μέσα

στον

5ο

αιώνα

π.Χ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελέι το γεγονός ότι ο βασιλιάς της Σπάρτης,
Κλεομένης, απευθυνόμενος στην ιέρεια της Αθηνάς πάνω στην Ακρόπολη των
Αθηνών, όταν του απαγόρευσε την είσοδο στο ιερό, της λέει: «ἀλλ᾽ οὐ Δωριεύς εἰμι
ἀλλ᾽ Ἀχαιός» (Ηρόδ. 5.72.3), υπονοώντας έτσι, ότι δεν ήταν μόνο Δωριεύς, αλλά και
διάδοχος Αχαιών βασιλέων, δηλαδή του Αγαμέμνονα και του Μενελάου. Στο ίδιο
πλαίσιο, ο Ηρόδοτος εμφανίζει τον Σπαρτιάτη απεσταλμένο να λέει στον Γέλωνα των
Συρακουσών: «ἦ κε μέγ᾽ οἰμώξειε ὁ Πελοπίδης Ἀγαμέμνων πυθόμενος Σπαρτιήτας
τὴν ἡγεμονίην ἀπαραιρῆσθαι ὑπὸ Γέλωνός τε καὶ Συρηκοσίων» (Ηρόδ. 7.159). Οι
Σπαρτιάτες βασιλείς επομένως παρουσιάζονται να υπερηφανεύονται για την
καταγωγή τους από τον Αγαμέμνονα.
Μετά τη μεταφορά των οστών του Ορέστη στην Σπάρτη, όπως χαρακτηριστικά
το αναφέρει και ο Ηρόδοτος, οι Λακεδαιμόνιοι είχαν καλύτερες επιδόσεις στον
πόλεμο. Η αναφορά του Ηροδότου στη στρατιωτική επιτυχία που εξασφάλισε στη
Σπάρτη η μεταφορά των οστών, θα μπορούσε εύκολα να λογιστεί ως μια
αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίον οι Σπαρτιάτες έβλεπαν το γεγονός στην
εποχή τους. Ο φόβος της ταπείνωσης από τις συνεχείς ήττες από την Τεγέα
εξαφανίστηκε και οι αμφιβολίες σχετικά με τη στρατιωτική ικανότητα των βασιλέων
ξεχάστηκαν από τη στιγμή που με τη μεταφορά των οστών οι περιπέτειες του
Μενελάου και η νίκη του Αγαμέμνονα έκανε τους Σπαρτιάτες να αισθάνονται
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πρωταγωνιστές ενός παιχνιδιού, στο οποίο οι ίδιοι ποτέ δεν συμμετείχαν, αλλά τώρα
μπορούσαν να το οικειοποιηθούν.
Στην Ορέστεια του Στησιχόρου,12 φαίνεται επίσης ότι αντανακλάται η
παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι Σπαρτιάτες βασιλείς ήταν απόγονοι των Αχαιών
βασιλέων που κάποτε εξουσίαζαν ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Bowra (1961, 176)
υποστηρίζει ότι οι πολιτικές κατευθύνσεις της Ορέστειας του Στησιχόρου
φανερώνονται με την τοποθέτηση του ανακτόρου του Αγαμέμνονος στη
Λακεδαίμονα,13 καθώς και με το γεγονός ότι ο τελευταίος παρουσιάζεται ως
Πλεισθενίδης και όχι ως Ατρείδης, μια γενεαλόγηση που εξυπηρετούσε τα
συμφέροντα της Σπάρτης. Ο Όμηρος βέβαια, παρουσιάζει το ανάκτορο του
Αγαμέμνονος στις Μυκήνες14 και συνεπώς, αυτή η αλλαγή φαίνεται να ήταν
προσχεδιασμένος νεωτερισμός του Στησιχόρου. Ο Πίνδαρος15 προχώρησε ακόμη
παραπέρα και το τοποθέτησε στις Αμύκλες· ωστόσο, αυτό οφειλόταν μάλλον στο
γεγονός ότι εκεί υπήρχε ένας τάφος που πίστευαν ότι ήταν του Αγαμέμνονος.16 Η
διαφορά ανάμεσα στις δυο εκδοχές δείχνει τη μεγάλη διάδοση που γνώρισε ο μύθος.
Κύριο μέλημα του Στησιχόρου ήταν η αποσύνδεση του Αγαμέμνονος από το Άργος,
πράγμα που το πέτυχε εντοπίζοντας το ανάκτορο και το φόνο του στη Λακεδαίμονα.
Κατά την παράδοση, η Σπάρτη ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του και σε αυτήν ήταν
φυσικό να τον βρει και ο θάνατος. Η διαμόρφωση της ιστορίας μπορεί βέβαια, να
είναι έργο αποκλειστικά του Στησιχόρου, αλλά η στόχευσή της ανταποκρινόταν στις
σπαρτιατικές διεκδικήσεις και βλέψεις των αρχών του 6ου αι. π.Χ.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η μεταφορά των οστών του
Ορέστη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λογιστεί ως μια εξολοκλήρου πολιτική
ενέργεια, εξοστρακίζοντας πλήρως το θρησκευτικό συναίσθημα, διότι κάτι τέτοιο θα
έθετε την μεταφορά εκτός των χρονικών και κοινωνικών συμφραζομένων της.
Πιστεύουμε επομένως ότι είναι λανθασμένο να «διαβάζει» κανείς την μεταφορά των
οστών μόνο με άξονα την πολιτική, αγνοώντας τα συναισθήματα που ενδεχομένως
12

Ο Bowra (1961, 174) αναφέρει ότι ο Στησίχορος προχώρησε αρκετά πέρα από την απλή εξιστόρηση
του μύθου που μας παραδίδεται στην Οδύσσεια και φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ένα ποίημα του
Ξάνθου που δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο για αυτό πέρα από αυτή την πληροφορία.
13
Schol. Eur. Or. 46, I 102 Schw.: «Ὅμηρος δὲ ἐν Μυκήναις φησὶ τὰ βασίλεια του Ἀγαμέμνονος,
Στησίχορος δὲ καὶ Σιμωνίδης έν Λακαιδαίμονι».
14
γ 304-5: «τόφρα δὲ ταῦτ᾽ Αἴγισθος ἐμήσατο οἴκοθι λυγρά./ἑπτάετες δ᾽ ἤνασσε πολυχρύσοιο
Μυκήνης».
15
Πίνδ. Πυθ. 11.31-2: «θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρεΐδας /ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις».
16
Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. τοποθετείται η ανέγερση του τάφου του Αγαμέμνονος εντός του ιερού της
Αλεξάνδρας-Κασσάνδρας (Παυσ. 3.14.6) στις Αμύκλες, τότε είναι που η λατρεία της ΑλεξάνδραςΚασσάνδρας πρέπει να μετεξελίχθηκε σε λατρεία της Κλυταιμνήστρας.
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είχε ένας Σπαρτιάτης του 6ου ή του 5ου αι. αντικρίζοντας τον τάφο του Ορέστη στην
αγορά της πόλης του.
Η αγορά ήταν ένας συμβολικός και σημαντικός τόπος για την πολιτική
ταυτότητα όλων των Σπαρτιατών. Οι τελευταίοι μπορεί να πίστευαν ότι ο Ορέστης ως
ήρωας της πρώιμης Σπάρτης θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
εχθρών. Στην όψιμη αρχαϊκή περίοδο, αυτός ο τάφος αποτελούσε ίσως μια
επιβεβαίωση της στρατιωτικής υπεροχής των Σπαρτιατών (WELWEI 2004, 225). Με
τη μεταφορά των οστών του Ορέστη, οι Σπαρτιάτες αναζητούσαν την ενίσχυση της
Σπάρτης αντλώντας δύναμη από τον ήρωα. Ο Malkin θεωρεί (1994, 27) ότι οι
Σπαρτιάτες με τη μεταφορά των οστών δεν αποκτούν απλώς κάτι σαν γούρι (το οποίο
τους εξασφαλίζει καλή τύχη), αλλά ότι ο δελφικός χρησμός και η πραγμάτωσή του,
τους προσέφερε τη μεσολάβηση ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους, για να
λαμβάνουν ad hoc αποφάσεις.
Η μεταφορά των οστών του Ορέστη συνίσταται στην οικειοποίηση μιας
ταυτότητας που ανάγεται στο ένδοξο ομηρικό παρελθόν, παράλληλα με την
συνύπαρξη της ταυτότητας που σχετίζεται με τους Ηρακλείδες. Θα μπορούσε κανείς
να υποθέσει ότι ο φόβος της ταπείνωσης από τις συνεχείς ήττες από την Τεγέα
εξαφανίστηκε και οι αμφιβολίες σχετικά με τη στρατιωτική ικανότητα των βασιλέων
ατόνησαν από τη στιγμή που οι Σπαρτιάτες οικειοποιήθηκαν τον Ορέστη και ως εκ
τούτου αποδείκνυαν την συμμετοχή τους στον Τρωικό πόλεμο, άρα και τα παλαιά
κυριαρχικά δικαιώματα τους στην Πελοπόννησο. Η Σπάρτη με αυτόν τον τρόπο
συνδεόταν άμεσα με τις περιπέτειες του Μενελάου και τη νίκη του Αγαμέμνονος,
κάνοντας τους Σπαρτιάτες να αισθάνονται πρωταγωνιστές σε ένα παρελθόν, στο
οποίο οι ίδιοι ποτέ δεν συμμετείχαν, αλλά τώρα μπορούσαν να το οικειοποιηθούν. H
Σπάρτη προσπαθούσε μέσω της ιδιοποίησης του Ορέστη να συνδέθει με το βασιλικό
οίκο των Μυκηνών που σύμφωνα με τον μύθο είχε κάποτε κυβερνήσει ολόκληρη την
Πελοπόννησο. Οι Σπαρτιάτες ως Δωριείς ήταν σχετικά νεόφερτοι στην περιοχή, με
την έννοια του ότι οι πρόγονοί τους έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της
Λακωνίας τρεις γενιές μετά την πτώση της Τροίας, επομένως, δεν είχαν λάβει μέρος
στα γεγονότα της ηρωικής εποχής. Ο μύθος αναφέρει ότι οι Δωριείς είχαν φτάσει
συνοδευόμενοι από τους Ηρακλείδες, οι οποίοι είχαν διώξει ή αιχμαλωτίσει τους
γηγενείς κατοίκους, τους Αχαιούς. Η σπαρτιατική πεποίθηση ότι οι πρόγονοί τους
είχαν κερδίσει τη Λακωνία από τους απογόνους των Αχαιών καθιστά περίεργη τη
θέση τους, γιατί ήταν αυτοί που ήρθαν αργότερα. Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι οι
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μεγάλοι μύθοι των Ελλήνων δεν αφορούν στους δικούς τους προγόνους, αλλά στους
προγόνους των ανθρώπων που οι ίδιοι εξεδίωξαν.
Η επανιδιοποίηση του παρελθόντος, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην εγκαθίδρυση της ηρωικής λατρείας, στηρίζεται συχνά στα δευτερεύοντα
μνημεία και τους τοπικούς ήρωες που επιδέχονται «νέα ανάγνωση». Είναι επομένως
φυσικό όπως υποστήριξε ο Snodgrass, οι Έλληνες που άνοιγαν έναν τάφο για να
αποθέσουν προσφορές να μην είχαν την παραμικρή ιδέα για την παραμικρή
ταυτότητα των νεκρών, αφού το σημαντικό ήταν να τους αποδώσουν μια ηρωική
ταυτότητα, την οποία αντλούσαν από τους μύθους της περιοχής (SNODGRASS 1986,
31). Στη Μεσσηνία μαρτυρούνται αρκετές περιπτώσεις προσωρινής λατρείας τάφων
γύρω στα τέλη του 8ου αι., και κατόπιν στο τέλος πάλι της κλασικής εποχής. Η
απουσία λοιπόν οποιασδήποτε μορφής λατρείας, προσωρινής ή μόνιμης συμπίπτει
προφανώς με την περίοδο της σπαρτιατικής κυριαρχίας. Αντιστρόφως, στη Σπάρτη, η
εμφάνιση πραγματικών λατρειών μυθικών βασιλέων, πάντοτε κατά τα τέλη του 8ου
αι. θέτει τον σχηματισμό της σπαρτιατικής πόλης υπό την προστασία των παλαιών
κυριάρχων του τόπου. Το κύρος, όμως, της σπαρτιατικής αριστοκρατίας και των
βασιλέων της δεν μπορούσε να ριζώσει παρά μόνο σε προδωρικό παρελθόν. Ο
Μενέλαος και η Ελένη στην Θεράπνη, ο Αγαμέμνων και η Κασσάνδρα στις Αμύκλες,
αντιμετωπίστηκαν όχι ως πρόγονοι αλλά ως ημίθεοι, όπως οι Διόσκουροι, και η
λατρεία τους δεν εγκαθιδρύθηκε σε τάφο, αλλά σε ιερό (De POLIGNAC 1995, 200-1).
Πρέπει, επιπλέον, να τονίσουμε ότι η περίπτωση της οικειοποίησης της
ταυτότητας του Ορέστη δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός μύθου ex nihilo.
Αφού στα ομηρικά έπη ο πατέρας του Ορέστη, ο Αγαμέμων φαίνεται να συσχετίζεται
με την ευρύτερη περιοχή της νότιας Πελοποννήσου. Με αυτό το σημείο θα
συμφωνούσαν και όσοι «διαβάζουν» την μεταφορά των οστών του Ορέστη με
καθαρά πολιτικούς όρους, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του ήρωα στη Σπάρτη με
όχημα το δελφικό χρησμό στη δεδομένη περίσταση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και
τις βλέψεις της Σπάρτης για τη λήψη της ηγεμονικής θέσης μέσα στην Πελοπόννησο.
Το ενδιαφέρον της Σπάρτης πρέπει να ήταν προ-δωρικό και ουδόλως ξεκινούσε με
τον πόλεμο εναντίον της Τεγέας. Με το ἐπαγαγομένους (Ηρόδ. 1.67.2) δεικνύεται μια
διαδικασία επιστροφής στη Σπάρτη. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ
ακολουθείται μια εκδοχή αντίθετη από τη γνωστή που θέλει τον Ορέστη να κατάγεται
από το Άργος και εμφανίζεται εμμέσως να κατάγεται από τη Σπάρτη. Πρόκειται για
μια εκδοχή που προπαγανδίζει η Σπάρτη από τα μέσα του 5ου αι π.Χ., για να
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εξυπηρετήσει το στόχο της: τη δημιουργία μιας συμμαχίας στην Πελοπόννησο, στην
οποία η θέση της θα είναι ηγεμονική. Η Σπάρτη επιθυμεί να κάμψει την αντίσταση
του Άργους με το να οικειοποιηθεί τον βασικό Αργείο ήρωα, τον Αγαμέμνονα. Για να
γίνει όμως, αυτό χρειάζεται μια νομιμοποίηση, η οποία εξασφαλίζεται μέσω του
δελφικού χρησμού. Βέβαια, για να καταστεί πιστευτή αυτή η προπαγάνδα πρέπει να
διαθέτει και μια βάση. Στα προ-αρχαϊκά χρόνια, λοιπόν, ο Αγαμέμνων παρουσιάζεται
ως ήρωας της Σπάρτης και στα αρχαϊκά ως ήρωας των Μυκηνών. Πραγματώνεται
έτσι μια αποσύνδεση του Αγαμέμνονος από το Άργος και τις Μυκήνες. Κάποιος θα
μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί οι εφτά πόλεις που ο Αγαμέμνων υπόσχεται να δώσει
στον Αχιλλέα είναι στη Μεσσηνία, όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα.17 Η απάντηση θα
μπορούσε να είναι ότι σε αυτό το απόσπασμα αντανακλάται μια προγενέστερη
προφορική παράδοση που παρουσίαζε τον Αγαμέμνονα ως βασιλιά της Σπάρτης ή
γενικότερα του νοτίου τμήματος της Πελοποννήσου. Επιπλέον, στην τέταρτη
ραψωδία της Οδύσσειας,18 όταν ο Μενέλαος αφηγείται τις δικές του περιπέτειες μετά
την πτώση της Τροίας απαντάται μια νύξη που συσχετίζει τον Αγαμέμνονα με την
ευρύτερη περιοχή της νότιας Πελοποννήσου. Αυτή η αναφορά θα μπορούσε επίσης
να αναχθεί στην παράδοση που θέλει τον Αγαμέμνονα ηγεμόνα της Λακωνίας. Θα
μπορούσαμε, επομένως, να συμπεράνουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια
προσπάθεια διαμόρφωσης ηγετικής πολιτικής, τεκμηριώνοντας δηλαδή το ότι ο
Αγαμέμνων ήταν βασιλιάς είτε στη Σπάρτη, είτε στην ευρύτερη περιοχή της,
συνεπάγεται ότι δικαιωματικά πρέπει να είναι ηγέτης της Πελοποννήσου. Όπως
υποστηρίζει και η Ekroth (2007, 112), η προβολή του Αγαμέμνονος και του οίκου του
από την Σπάρτη ταιριάζει με τις σπαρτιατικές αξιώσεις για ηγετική θέση στην
Πελοπόννησο εναντίον του Άργους. Στο παραπάνω πλαίσιο, εντάσσονται και

17

ι 144-154: «τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ/Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ
Ἰφιάνασσα,/τάων ἥν κ᾽ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω/πρὸς οἶκον Πηλῆος· ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ μείλια
δώσω/πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε θυγατρί·/ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα
πτολίεθρα/Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν/Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν
βαθύλειμον/καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν./πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου
ἠμαθόεντος».
18
Δ 512-520: «σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ᾽ ὑπάλυξεν/ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι· σάωσε δὲ πότνια
Ἥρη./ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ/ἵξεσθαι, τότε δή μιν ἀναρπάξασα θύελλα/πόντον
ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα,/ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιήν, ὅθι δώματα ναῖε Θυέστης/τὸ πρίν, ἀτὰρ
τότ᾽ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισθος./ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ κεῖθεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων,/ἂψ δὲ θεοὶ οὖρον
στρέψαν, καὶ οἴκαδ᾽ ἵκοντο».
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αρχαιολογικές μαρτυρίες. Ο Παυσανίας19 αναφέρει ότι κοντά στο ιερό της
Κασσάνδρας στις Αμύκλες, όπως λένε βρίσκεται ο τάφος του Αγαμέμνονος.
Εκτός από τη σημασία του ήρωα για την ταυτότητα της κοινότητας, αυτός
κάποιες φορές εξυπηρετεί την ανάγκη της πόλης να δημιουργήσει σχέσεις με τις
άλλες πόλεις, προκειμένου να προβάλλει ηγεμονικά ή ιεραρχικά δικαιώματα. Μέσω
της μεταφοράς των οστών του Ορέστη, η Σπάρτη επεχείρησε να ιδιοποιηθεί το
ηρωικό και ένδοξο ομηρικό παρελθόν και να εξασφαλίσει ηγεμονικό ρόλο στο
μέλλον. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση η μεταφορά
των οστών του Ορέστη δεν πρέπει να λογιστεί ως μια εξολοκλήρου πολιτική πράξη,
παραγγονίζοντας το θρησεκυτικό συναίσθημα, διότι αυτό θα έθετε την μεταφορά
εκτός του ιστορικού και του κοινωνικού πλαισίου.
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Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΜΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Γκινίδης Εμμανουήλ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
manginidis@yahoo.gr

Abstract
The orphic communities were the result of the major eschatological breakthrough that
Orphism inserted to mainland Greece during the 7th or 6th century B.C. and spread
rapidly throughout the southeastern Mediterranean during the following centuries. Its
simple ideas and eschatological beliefs had a huge impact on every social class of the
time and it was one of the first attempts for the field of personal eschatology to be
effectively established to the Greek world. On the contrary, Hermeticism was born at
a time when personal eschatology was the main characteristic of Greco-roman
Egypt’s religion, but little is known about the existence and organization of its
societies; what is of major interest is that both religious movements have remarkable
similarities between their teachings and community rules, while both didn’t seem to
stand in high honour among the religious groups and mainstream religious beliefs of
their time.
Λέξεις-Κλειδιά
Ορφικές κοινότητες, Ερμητικές κοινότητες, Εσχατολογία, Ορφικές Πινακίδες, Corpus
Hermeticum

Στόχος της παρούσας έρευνας δεν είναι η παράθεση στοιχείων που να αποδεικνύουν
την ευθεία γραμμή αλληλεπίδρασης μεταξύ Ορφισμού και Ερμητισμού, πόσο μάλλον
μεταξύ των κοινοτήτων τους· όσο κι αν μια τέτοια απόδειξη θα έδινε απαντήσεις
σχετικές με αρκετά ερωτήματα ως προς την υποτιθέμενη αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ
των κοινοτήτων όσο και μεταξύ των θρησκευτικών και φιλοσοφικών τους
πεποιθήσεων, εντούτοις μια τέτοια σύνδεση μεταξύ των δύο δεν μοιάζει εφικτή λόγω
έλλειψης επαρκούς αποδεικτικής υποστήριξης. Ο στόχος περιορίζεται στο να
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αποδείξει τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο θρησκευτικά
ρεύματα τόσο στη φιλοσοφία τους όσο και στον τρόπο οργάνωσης των κοινοτήτων
τους. Στην προσπάθεια αυτή θα στηριχθώ στις ορφικές χρυσές πινακίδες1 και στις
αναφορές αρχαίων συγγραφέων για την ορφική εσχατολογία, αλλά και στο Corpus
Hermeticum, 2 μαζί με μερικά ακόμη έργα της ερμητικής πραγματείας που βρίσκονται
σε άλλες συλλογές, καθώς και στους μαγικούς παπύρους (COPENHAVER 1994,
xxxviii-xxxix). 3
Το ζήτημα της ύπαρξης των ορφικών κοινοτήτων έχει απασχολήσει τους
επιστήμονες ήδη από την αρχή του 20ού αιώνα, χωρίζοντάς τους σε δύο στρατόπεδα,
τους «παν-ορφικούς» και τους «ορφεο-σκεπτικιστές» (EDMONDS 2001, 7)·4 όμως η
ανακάλυψη αυτών των μικρών φύλλων χρυσού σε τάφους που χρονολογούνται από
τον 4ο ως και τον 1ο αιώνα π.Χ. σε Ελλάδα και Κάτω Ιταλία όχι μόνο επιβεβαίωσε
την ύπαρξή τους,5 αλλά εντυπωσίασε με τη ευρεία γεωγραφική τους εξάπλωση
(Μακεδονία - Θεσσαλία - Κρήτη - Κάτω Ιταλία - Σικελία - Ρώμη) (BERNABÉJIMÉNEZ 2011, 68-101, ειδικότερα 100-101).6 Πρόκειται για μικρά φύλλα χρυσού
τοποθετημένα επάνω ή δίπλα στο νεκρό τα οποία περιέχουν οδηγίες προς τον ίδιο,
1

Οι αριθμήσεις των πινακίδων ποικίλουν σχεδόν σε κάθε έκδοσή τους, όπως και ο τρόπος
διαχωρισμού τους – ΒERNABÉ - JIMÉNEZ 2008· ZUNTZ 1971· EDMONDS 2011 (ακολουθεί τον ZUNTZ
1971), GRAF - JOHNSTON 2007. Αν και βρίσκω τον τρόπο αρίθμησης του GRAF - JOHNSTON 2007
περισσότερο λειτουργικό (χωρισμός των πινακίδων σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια και μόνο), εδώ
θα χρησιμοποιήσω τον τρόπο αρίθμησης του EDMONDS 2011, καθώς προχωρά σε χωρισμό και
αρίθμηση των πινακίδων που βοηθά στο να γίνει απολύτως κατανοητή η διαδρομή του νεκρού μύστη
στον Άδη, τα εμπόδια που συναντά και, τέλος, η ένωσή του με το θίασο των υπόλοιπων μυστών.
2
Για το Corpus Hermeticum και το απόσπασμα του Στοβαίου που περιέχει τον Κόρη Κόσμου, θα
ακολουθήσω την έκδοση των NOCK-FESTUGIÈRE 2002, ενώ για το ερμητικό Περί Ογδοάδος και
Εννεάδος της γνωστικής βιβλιοθήκης του Nag Hammadi (NHC VI 6), θα χρησιμοποιήσω την αγγλική
μετάφραση του ROBINSON 1996. Οι μεταφράσεις που θα ακολουθήσω για όλα τα αρχαία ελληνικά και
λατινικά χωρία είναι δικές μου.
3
Ο Ερμητισμός είναι στενά συνδεδεμένος με τη μαγεία. Στον Κόρη Κόσμου 68, η φιλοσοφία
αναφέρεται μαζί με τη μαγεία ως αξίες που θρέφουν και σώζουν την ψυχή. Σε αρκετούς μαγικούς
παπύρους, ο Ερμής παρουσιάζεται ως μέσο αποκάλυψης του μέλλοντος ή απαντήσεων στις ερωτήσεις
του ενδιαφερόμενου – βλ. PREISENDANZ 1928, 194-196 = PGM V, 370-445. Ακόμη, βλ. PREISENDANZ
1928, 56-58 = PGM ΙΙΙ, 591-609, ο οποίος περιέχει τον ίδιο ύμνο με τους Asclepius 41 και NHC VI 6,
63. 3-7 - 65. 7. Βλ. και GRESE 1988, 51-55, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση
Ερμητιστών και μάγων δημιουργών των μαγικών παπύρων.
4
Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν οι REINACH 1933· ΒERNABÉ - JIMÉNEZ 2008· ΒERNABÉ 2002, 422·
ROHDE 1925, 335-337· DIETERICH 1893, 73-75· GRAF - JOHNSTON 2007, 164· GUTHRIE 1993, 204-205,
ενώ στη δεύτερη οι DODDS 1951, 147-149· WEST 1983, 2· WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1931, 32.
5
Μαρτυρίες για την ύπαρξη ομάδων που αποκαλούνται Ὀρφικοὶ καἰ Ὀρφεοτελεσταὶ έχουμε ήδη από
τον Ηρόδοτο (2. 81), το Θεόφραστο (16. 11) και τον Πλούταρχο (Ἀποφθ. Λακ., 208e). Βλ. και GRAF
2011, 54-62.
6
Νεκρικά κείμενα ορφικού περιεχομένου έχουν ανακαλυφθεί στην Όλβια Ποντική της Μαύρης
Θάλασσας και χρονολογούνται τον 5ο αιώνα π.Χ. Αντί για χρυσάφι, ο δημιουργός τους προτίμησε το
κόκαλο ως χαρακτική ύλη, ενώ τα κείμενα αυτά καθαυτά περιορίζονται στην παράθεση ορισμένων
λέξεων μόνο. Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαίωσε την υπόθεση της εισαγωγής της ορφικής λατρείας από
εκείνη τη γεωγραφική περιοχή της Σκυθίας καταρχάς στη Θράκη και από εκεί σε Κάτω Ιταλία και
κυρίως Ελλάδα (βλ. ROHDE 1925, 335 κ.ε. και DODDS 1951, 138-147).
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ώστε να μη χαθεί στο σκοτάδι του Άδη και, περνώντας τα εμπόδια που θα
συναντήσει, να καταφέρει να ενωθεί με το θίασο των υπόλοιπων σωσμένων μυστών
που βρίσκονται εκεί. Ο χαρακτήρας των οδηγιών αυτών, καθώς και το γεγονός ότι
είναι χαραγμένες σε χρυσάφι,7 υποδηλώνουν την τεράστια σημασία που είχαν για τα
μέλη των κοινοτήτων του, σε σημείο που ολόκληρη η ορφική κοινότητα
αυτοπροσδιορίζεται μέσω του αντιπροσώπου της, του νεκρού, που γίνεται ο
πρωταγωνιστής της αφήγησης (EDMONDS 2004, 34).
Η περίπτωση των ερμητικών κοινοτήτων είναι πιο δύσκολη· δεν υπάρχει καμία
λογοτεχνική αναφορά ή αρχαιολογική πηγή που να μαρτυρά την ύπαρξή τους, παρά
μόνο πλήθος γραπτών που αποδίδονται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο (WILDBERG 2013,
127-128). Όπως και στη περίπτωση των ορφικών κοινοτήτων, οι ειδικοί διχάστηκαν

και εδώ·8 όμως τα ίδια τα κείμενα δίνουν τις απαντήσεις που λείπουν, καθώς
μαρτυρούν ένα είδος τελετουργίας μύησης σε μια κοινότητα, που εμφανίζεται
δομημένη με διαβαθμίσεις και διάφορα στάδια. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα ερμητικά
κείμενα τελετουργικά, παρά μόνο τα CH I, CH XIII, Asclepius και NHC VI 6.9
Όμως, από μόνη της η τελετουργική γλώσσα δεν είναι αρκετή να πείσει για την
ύπαρξη των κοινοτήτων αυτών και, κυρίως, για τη φύση τους ως ξεχωριστές
θρησκευτικές –και όχι απλά φιλοσοφικές– οντότητες, μέσα στον ευρύ θρησκευτικό
συγκρητισμό

της

Ελληνιστικής

και,

κυρίως,

της

Ρωμαϊκής

περιόδου.

Εκμεταλλευόμενος το στοιχείο του συγκρητισμού και της εσχατολογίας ως κοινού
τόπου της περιόδου σε όλες τις θρησκείες και τα φιλοσοφικά ρεύματα, ο Pereira
(PEREIRA 2012, 153-154) προσπαθεί να δώσει μια απάντηση που να γεφυρώνει τις
δύο όχθες του προβλήματος: σύμφωνα με αυτόν, ο Ερμητιστής είναι ένα άτομο
οποιασδήποτε θρησκείας, όπως φαίνεται από το πλήθος διαφορετικών στοιχείων από

7

Βλ. ZUNTZ 1971, 285-286, που αντιπαραβάλει τη χρήση χρυσού για τις νεκρικές οδηγίες με τη χρήση
μολύβδου για τους Καταδέσμους, τις κατάρες που χάρασσαν και έθαβαν στο χώμα. Το τελείως
αντιθετικό περιεχόμενο των δύο περιπτώσεων δικαιολογείται με τη χρήση υλικών αντιθετικής αξίας,
που καταλήγουν να αποκτούν αντιθετική τελετουργική και θρησκευτική σημασία.
8
Μερικοί από εκείνους που αρνούνται την ύπαρξη ερμητικών κοινοτήτων είναι οι FESTUGIÈRE 1950, Ι.
81-84· TRÖGER 1971, 34-35, 57· SCOTT 2001, I. 1-8· NILSSON 1950, II. 609-610. Μερικοί από εκείνους
που δέχονται την ύπαρξη ερμητικών κοινοτήτων είναι οι ROBINSON 1996, 321-322· MAHÉ 1978, I. 56,
110· MAHÉ 1976, 213· ZIELINSKI 1905, 350-355· TRÖGER 1973, 118-119· REITZENSTEIN 1904, 248.
9
Βλ. SCOTT 2001, II. 421-422, MAHÉ 1978, 46 και, κυρίως, DODD 1935, 58-59, ο οποίος διακρίνει πως
σε κάθε ένα χωρίο του CH. XIII λαμβάνει χώρα και από μία μυητική διαβάθμιση. Βλ. και GRESE 1979,
158-159, 165, 176, ο οποίος δέχεται τον ύμνο στο CH. XIII ως πραγματικό ύμνο της ερμητικής
κοινότητας, καθώς και τις οδηγίες του Ερμή στο κείμενο ως πραγματικές οδηγίες προς τα μέλη της.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι DIRKSE-BRASHLER 1979, 378-387, σχετικά με τον ύμνο στο
NHC. VI 6.
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ποικίλες θρησκείες της εποχής και τα οποία είναι δεκτικά πολλών και διαφορετικών
ερμηνειών από τους πιστούς.10
Ας προχωρήσουμε στην παράθεση των όμοιων μεταξύ τους στοιχείων
ξεκινώντας από τα εξωτερικού τύπου κοινά τους χαρακτηριστικά και, συγκεκριμένα,
από τον τρόπο διαβίωσής τους. Οι ορφικοί εφάρμοζαν έναν ασκητικό τρόπο ζωής
που, πέρα από τα μυστήρια και τις τελετές, περιελάμβανε την αποχή από την
κατανάλωση κρέατος και την ένδυση μόνο με λευκά λινά ενδύματα, καθώς και την
αποφυγή των πρόβειων ενδυμάτων. Συγκεκριμένα, ο Ηρόδοτος (2.81) μας
πληροφορεί ότι οι Ορφικοί ντύνονται με τους καλασίρεις και θεωρούν ανόσιο να
θαφτούν με μάλλινα ρούχα, ο Πλάτων (Νόμ. 782c) ότι αρνούνται τη βρώση κρέατος
και θυσίες στους βωμούς, ενώ καταναλώνουν μόνο «άψυχες» τροφές, ο Ευριπίδης
(Ιππόλ. 952-954) μας πληροφορεί επίσης για την αποχή από το κρέας, ενώ ο
Αριστοφάνης (Βάτρ. 1032) μας πληροφορεί ότι η αποχή από το κρέας είναι
διδασκαλία που εισήγαγε ο ίδιος ο Ορφέας, μαζί με τα μυστήρια. Για την αποχή από
τα πρόβεια ενδύματα μας πληροφορεί και ο Απουλήιος (Apol. 56), μαζί με την
εξύμνηση της καθαρότητας των λινών ενδυμάτων, διδασκαλία επίσης καθορισμένη
από τον ίδιο τον Ορφέα, μαζί με τον Πυθαγόρα.
Αυτά τα χαρακτηριστικά του ασκητικού και αγνού τρόπου ζωής εντοπίζονται, εν
μέρει, και στα ερμητικά κείμενα· σε αυτά, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην
ανάγκη χρήσης λινών λευκών ενδυμάτων και στην αποφυγή του πρόβειου μαλλιού,
όμως γίνεται ειδική μνεία στα υπόλοιπα. Έτσι, στο τέλος του Asclepius (41), o Ερμής
καλεί τον Ασκληπιό να στραφούν σε ένα αγνό γεύμα που δεν περιλαμβάνει κάποιο
ζωντανό ον, στον NHC VI 6 (57. 18-19) γίνεται λόγος για «πνευματικές», αναίμακτες
θυσίες, ενώ στον Κόρη Κόσμου (42) η αποχή από την κατανάλωση κρέατος είναι
ενδεικτική αξία δίκαιων και αγνών ψυχών.
Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις η αποχή από την κατανάλωση κρέατος παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη (και τη διατήρηση) της αγνότητας, με κορυφαίο
παράδειγμα, από πλευράς Ερμητιστών, το παράπονο της Φωτιάς προς το Θεό, που
αφορά την αναγκαστική κατανάλωση κρέατος από μέρους της, γεγονός που οδηγεί
στην απομάκρυνση της αγνότητάς της (Κόρη Κόσμου, 56).

10

Η ιδιαιτερότητα αυτή γίνεται περισσότερο κατανοητή αν υπολογίσουμε ότι και ο Γνωστικισμός, με
τον οποίο ο Ερμητισμός εμφανίζεται να έχει στενή ιδεολογική σχέση, χωρίζεται σε Παγανιστικό και
Χριστιανικό, δίνοντας την εντύπωση όχι θρησκείας αλλά κοινού φιλοσοφικού και ιδεολογικού
ρεύματος που διακατέχει όλες τις θρησκείες της εποχής.
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Ένα ακόμη εξωτερικό χαρακτηριστικό που μοιάζει να είναι κοινό στις δύο
κοινότητες είναι η μυστικότητα που περιβάλλει τις τελετουργίες και τις πεποιθήσεις
τους, η σιωπή που επιβάλλεται και απαιτείται από τα μέλη τους. Για τη μυστικότητα
των διδασκαλιών μας πληροφορεί ο πάπυρος του Δερβενίου, ο οποίος ξεκινά με την
προειδοποίηση του συγγραφέα προς τους αμύητους («βέβηλους») να «κλείσουν τις
πόρτες» ώστε να μην ακούσουν-διαβάσουν όσα θα παραθέσει παρακάτω (WEST
1983, 114), ενώ η μαρτυρία του Απουλήιου (Apol. 56) μας ενημερώνει για το πόσο
σημαντική είναι η σιωπή σχετικά με το περιεχόμενο των μυστηρίων και των
διδασκαλιών της κοινότητας, η οποία είναι σημαντικότερη και από τη ζωή των
μελών, ενώ κάνει και αυτός λόγο για «βέβηλους» (profanes).
Η μυστικότητα και η σιωπή εντοπίζονται και στα ερμητικά κείμενα. Η σημασία
τους διακρίνεται εάν ξεκινήσουμε από τον Κόρη Κόσμου (28), όπου η Σιγὴ
αναφέρεται μαζί με το Φόβο, τον Ὕπνον και τη Μνήμην (όλα, δηλαδή, τα
χαρακτηριστικά ενός πιστού μύστη) ως προσωποποιημένες έννοιες δημιουργημένες
στα πρώτα στάδια της κοσμογονίας. Επομένως, η Σιγὴ εμφανίζεται ως κάτι θεϊκό και
προϋπάρχον του ανθρώπου. Η θεοποίηση και η σημασία της ριζώνει στις πεποιθήσεις
των Ερμητιστών, όταν, στο ίδιο έργο, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος συγκεντρώνει τη
Γνώση που αποκόμισε έπειτα από τη θέαση του Σύμπαντος, την κατέγραψε σε ἱερὰς
βίβλους, τις οποίες έκρυψε, ώστε να μην τις βρει κανείς, ώσπου έρθει στον κόσμο η
άξια γενιά των ανθρώπων, κατά το σχέδιο του Θεού (Κόρη Κόσμου, 5, 8).11 Το
γεγονός ότι ο ίδιος ο δημιουργός του Ερμητισμού μιλά για σιωπή, μυστικότητα αλλά
και για συστήματα ἄξια που θα γεννηθούν και φαντάζουν ως τα μόνα ικανά να
διαβάσουν τις κρυμμένες αλήθειες, οδηγούν τους Ερμητιστές να ταυτιστούν με αυτήν
την άξια γενιά και, επομένως, να ακολουθήσουν τις ίδιες επιταγές περί σιωπής και
μυστικότητας. Οι οδηγίες για μυστικότητα και σιωπή περιορίζονται, ως επί το
πλείστον, στα τελετουργικά κείμενα του ερμητικού Corpus, όπου ο κήρυξ - οδηγός
(CH XIII 3 και FOWDEN 1986, 28)12 συμβουλεύει με ενάργεια και σαφήνεια τους
μαθητές του να κρατήσουν κρυφές τις διδασκαλίες που αποκομίζουν και να μην τις

11

Αυτή η τακτική της καταγραφής και του κρυψίματος ιερών βιβλίων παρατηρείται και στους
μαγικούς παπύρους (PREISENDANZ 1931, 98-99 = PGM XIII, 230-234).
12
Ο Ερμής λειτουργεί ως σωσμένος μύστης, ο οποίος αποκόμισε τη Γνώση της Αλήθειας του
Σύμπαντος και δρα ως ο πρώτος κήρυξ του Ερμητισμού, θέτοντας τη βάση και τον τρόπο διάδοσης της
Ερμητικής διδασκαλίας (αυτό μαρτυρεί και ο Κόρη Κόσμου, 5-8).
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φανερώσουν εἰς τοὺς πολλοὺς (CH XIII 13, 22, Asclepius 32, NHC VI 6, 59, 60), υπό
τον κίνδυνο να θεωρηθούν οι ίδιοι διάβολοι (FESTUGIÈRE 1967, 148 υποσ. 32).13
Προχωρώντας στην αντιπαράθεση των εσωτερικής φύσης κοινών τους
χαρακτηριστικών, είναι αναγκαία μια πρώτη μελέτη των πεποιθήσεών τους όσον
αφορά την ανθρωπογονία και, κατ’επέκταση, την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Για
τους Ορφικούς, η γέννηση του ανθρώπου ήταν βίαιη υπόθεση: οι Τιτάνες, έπειτα από
διαταγή της Ήρας, ξεγελούν τον Διόνυσο Ζαγρέα, γιο του Δία από άλλη γυναίκα, και
τον κατασπαράζουν. Προτού προλάβουν να τον καταβροχθίσουν, η Αθηνά
καταφέρνει να σώσει την καρδιά του, την οποία μεταφέρει στο Δία, που την έραψε
στο πόδι του και από εκεί αναγεννήθηκε ο Διόνυσος. Όσο για τους Τιτάνες, ο Δίας
τους κατακεραύνωσε οργισμένος, και από τις στάχτες τους γεννήθηκε ο άνθρωπος.14
Για τους Ερμητιστές, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τα δύο κύρια συστατικά
του κόσμου, τη θεϊκή φύση και την ύλη. Στόχος τους ήταν τόσο η συμμετοχή στη
θεϊκή αυτή φύση όσο και η φροντίδα του αισθητού κόσμου, μέσω της θνητής τους
παρουσίας σ’αυτόν. Όμως, όσον αφορά τους πρωταρχικούς λόγους της δημιουργίας
του ανθρώπου, σώζονται δύο διαφορετικές εκδοχές: στον Asclepius (8-9), βλέπουμε
τον Θεό να δημιουργεί έναν δεύτερο, αισθητό Θεό και στη συνέχεια δημιουργεί τον
άνθρωπο για να τον λατρεύει, ενώ στον Κόρη Κόσμου (26-42) η ανθρωπότητα
δημιουργείται ως φυλακή όσων ψυχών αρνήθηκαν να φέρουν εις πέρας τις εντολές
του Θεού σε πρωιμότερα στάδια της κοσμογονίας.
Έτσι, γίνεται κατανοητό πως και οι δύο κοινότητες πίστευαν στη διττή φύση του
ανθρώπου, τη θνητή (σώμα) και την αθάνατη (ψυχή). Από μόνη της η διάκριση
μπορεί να μην είναι μεγάλης σημασίας· είναι όμως η βάση της κύριας εσχατολογικής
πεποίθησης και των δύο. Ξεκινώντας από τους Ορφικούς, αυτή η διττή φύση του
ανθρώπου δείχνει από την αρχή τον κύριο ρόλο που παίζουν τα συστατικά που την
αποτελούν: οι κακοί Τιτάνες και ο καλός Διόνυσος. Από τη φύση του, λοιπόν, ο
άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος σε ένα σώμα κακό, φθαρτό και θνητό, που εμποδίζει
την ψυχή από το να ενωθεί με τη θεϊκή της φύση. Αυτή η αντίληψη περί του σώματος

13

Ο διάβολος είναι ένα είδος βλάσφημου ο οποίος προδίδει τα μυστικά των μυστηρίων στους
αμύητους.
14
Ο Ορφικός μύθος της ανθρωπογονίας σώζεται μόνο από τον Ολυμπιόδωρο, στα σχόλιά του τον 6ο
μ.Χ. αιώνα στον πλατωνικό Φαίδρο (1.3). Βλ. και ROHDE 1925, 254: Ο Ορφισμός είναι εκείνος που
πρωτοεισήγαγε την έννοια της αθανασίας της ψυχής στον Ελλαδικό χώρο και είναι, μαζί με την πίστη
στη μετεμψύχωση, το σημαντικότερο στοιχείο διαφοροποίησής του από τις υπόλοιπες μυστικές
κοινότητες του Ελλαδικού χώρου. Κατά τον BIANCHI 1965, ο Ορφισμός, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες
μυστικές κοινότητες, μπορεί να θεωρηθεί ως «μυστηριοσοφική» θρησκεία (154-155, 167-168).
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ως φυλακής (σῶμα=σῆμα) εντοπίζεται σε πολλούς αρχαίους συγγραφείς· ενδεικτικά,
ο Πλάτωνας ονομάζει το σώμα περίβολο και σῆμα της ψυχής στο Θεαίτητο (197c),
τον Γοργία (493a) και τον Κρατύλο (400c), ενώ στον τελευταίο αυτό διάλογο μας
ενημερώνει και για την αντίληψη αυτή ως διδασκαλία του ίδιου του Ορφέα. Η λέξη
περίβολος με την έννοια του τάφου εντοπίζεται και στον Ευριπίδη (Τρωάδ. 11411142).
Η ίδια αντίληψη είναι διάσπαρτη σε όλα σχεδόν τα ερμητικά κείμενα:
Ενδεικτικά, στον CH IV 6 το μίσος προς το σώμα οδηγεί στην αγάπη του εαυτού μας,
στον CH VI 1-3 τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσω των ανθρώπινων
αισθήσεων είναι φορείς του κακού, ενώ μόνο ο ασώματος Θεός είναι φορέας του
καλού, στον CH VII 2 γίνεται λόγος για τον σκοτεινὸν περίβολον και τον περιφόρητον
τάφον, που είναι φορέας αρνητικών συναισθημάτων, όπως μίσος και φθόνος, τα
οποία φεύγουν όταν η ψυχή αποχωριστεί από το σώμα (CH XII 11). Το γεγονός ότι η
αντίληψη αυτή εμφανίζεται σε όλα σχεδόν τα ερμητικά κείμενα πολλές φορές δείχνει
την περίοπτη θέση που κατείχε στην εσχατολογία των Ερμητιστών –και, γενικά, σε
όλες τις θρησκείες της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου (DODDS 1970, 29-36).
Το πρόβλημα της ανθρωπότητας και η πηγή όλων των προβλημάτων της είναι η
άγνοιά της σχετικά με την πραγματική της φύση. Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο
εάν γνωρίσει την κοσμική αυτή αλήθεια και κάνει το παν, ώστε μέσω αυτής να
οδηγηθεί στην τελική του σωτηρία, την ένωσή του με το Θεό. Η Γνώση αυτή
αποτελεί ένα ακόμη κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ενώ
καθορίζει την ίδια τους την ύπαρξη, καθώς εμφανίζονται ως οι μόνοι κάτοχοί της και,
τελικά, οι μόνοι άξιοι της σωτηρίας της ψυχής τους. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος
διακατέχεται από άγνοια, γι’αυτό και τιμωρείται.15
Όμως, η σωτηρία του ανθρώπου δεν έρχεται μόνο μέσα από τη συνειδητοποίηση
της αθάνατης φύσης της ψυχής του. Με το χωρισμό της από το σώμα μετά θάνατον, η
ψυχή εισέρχεται σε καινούργιο σώμα, η φύση του οποίου καθορίζεται από τον
πρότερό της βίο. Όσο η ψυχή διάγει άδικο βίο, στενά συνδεδεμένο με τις σωματικές
αισθήσεις, θα συνεχίσει να τιμωρείται με διαρκείς μετεμψυχώσεις, όπου η άσχημη
μοίρα της επόμενης ζωής της θα είναι η τιμωρία της προηγούμενης (Πλάτ. Πολ. 619c620d) ή σε ολοένα και υποδεέστερα του ανθρώπινου σώματα (Κόρη Κόσμου, 39). Η
τελική σωτηρία της ψυχής είναι ακριβώς η έξοδος της από τον κύκλο των
15

Για την άγνοια ως τιμωρία στους Ορφικούς, βλ. CUMONT 1949, 428-429. Για την άγνοια ως ασέβεια
που φέρνει τιμωρίες, CH X 20.
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μετεμψυχώσεων, που θα την οδηγήσει στην τελική ανταμοιβή της. Συμπερασματικά,
θα λέγαμε ότι αυτός είναι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Γνώσης: η
συνειδητοποίηση της διττής φύσης του ανθρώπου και του τελικού σκοπού –
προορισμού της ψυχής.
Κάθε ψυχή υπόκειται σε αυτόν τον κύκλο των μετεμψυχώσεων, ώσπου να
αποκτήσει τη Γνώση που θα την οδηγήσει στην τελική της σωτηρία. Μετά από κάθε
θάνατο, η ψυχή μεταφέρεται στον Άδη, όπου περιμένει την επόμενη μετεμψύχωση.
Τότε λαμβάνει χώρα ένα ακόμη πολύ σημαντικό στάδιο στον μακρύ της δρόμο προς
τη θέωση: η κάθαρση. Ανάλογα με το βαθμό «στιγματοποίησής» τους από τον
προηγούμενο βίο, οι ψυχές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τις ακάθαρτες, των
οποίων η κάθαρση μοιάζει εξ ολοκλήρου με τιμωρία, τις σχετικά καθαρές, στις οποίες
η κάθαρση είτε διαρκεί λίγο είτε δεν είναι αναγκαία, και τις καθαρές, που περιμένουν
την επόμενή τους μετεμψύχωση σε πράσινα λιβάδια, απολαμβάνοντας όλες τις
επίγειες ανέσεις. Αυτήν την πεποίθηση συναντούμε στον Πίνδαρο (Ολ. 2, 56-80), τον
Πλάτωνα (Πολ. 614d-615c, Γοργ.493b), τον Πλούταρχο (Βραδ. Τιμ. 564d-564f)16 και,
κυρίως, στις ορφικές χρυσές πινακίδες (GRAF - JOHNSTON 2007, 100-105),17 όπου ο
νεκρός δηλώνοντας την καθαρότητά του18 επιθυμεί να μεταβεί στα συμπόσια των
υπόλοιπων εὐαγέων,19 να απολαύσει την επιβράβευσή του με του άλλους ἥρωες.20
Στα ερμητικά κείμενα, οι ψυχές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εκείνες που
λυτρώνονται από τη φυλακή του σώματος και εκείνες που τιμωρούνται μέσω των
μετεμψυχώσεων. Εδώ, η μετεμψύχωση περιορίζεται στις ψυχές που δεν κατέχουν τη
Γνώση και, ενώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αγνές ψυχές σπάνε τον κύκλο αυτόν,
εντούτοις δεν γίνεται καν λόγος σε αυτό. Έτσι, στον CH II 17 βλέπουμε τον άτεκνο
να τιμωρείται με βασανιστήρια και, εν τέλει, με μετεμψύχωση21 και στον CH X 19 η
ένωση με το θείο είναι ξεκάθαρα επιβράβευση των αγνών ψυχών και η μετεμψύχωση
των ακάθαρτων. Εντύπωση, εντούτοις, προκαλεί ο Κόρη Κόσμου 38-39, όπου
16

Στο κείμενο αυτό αναφέρεται ότι τις ψυχές των νεκρών δικάζουν, ανάλογα με τα εν ζωή εγκλήματά
τους, η Ποινή, η Δίκη και η Ερινύς. Επίσης, Πλούτ. Σωκρ. Δαιμ. 591f-592c, όπου περιγράφονται τα
μαρτύρια των ακάθαρτων ψυχών.
17
Ανάλογα με τις οδηγίες που δίνονται στους νεκρούς σχετικά με την πορεία τους δεξιά ή αριστερά
από το παλάτι του Άδη διακρίνονται και εδώ οι τρεις τύποι ψυχών. Για τις ορφικές αντιλήψεις σχετικά
με τα μαρτύρια στον Άδη, βλ. και BERNABÉ-JIMÉNEZ 2008, 36-37.
18
A1, A2, A3Thurii, A5Rome, όπου, με ελάχιστες παραλλαγές, ξεκινάνε με τον ίδιο στίχο.
19
A1, A2, A3Thurii, με ελάχιστες παραλλαγές.
20
Ο χαρακτηρισμός του σωσμένου μύστη ως ήρωα, επειδή κατάφερε να σπάσει τον κύκλο των
μετεμψυχώσεων και να ενωθεί με το θείο εμφανίζεται σε αρκετές πηγές: B1Petelia, Πίνδ. Frag. 133
(=5 Maehl), Διογ. Λαέρτ. Βίοι Φιλοσ. 8. 32.
21
Βλ. και CH X 16, 20, CH XII 4, CH XIII 7, Asclepius 12, 22, 28 και Κόρη Κόσμου 17.
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παρατηρείται ο διαχωρισμός των ψυχών σε τρεις κατηγορίες, όπως και στην
περίπτωση των ορφικών, ενώ εμφανίζει τις ακάθαρτες ψυχές να μετεμψυχώνονται σε
σώματα ζώων και όχι ανθρώπων, ένα ακόμη σημείο διαφοροποίησης της αντίληψης
στο κείμενο αυτό από το CH X 19, όπου αναφέρεται ρητά ότι οι ανθρώπινες ψυχές,
όσο ακάθαρτες και να είναι, μετεμψυχώνονται μόνο σε ανθρώπινα σώματα και ποτέ
σε σώματα ζώων.
Σημαντικές ομοιότητες εντοπίζονται μεταξύ τους και στον ουρανό ως τελικό
προορισμό των αγνών ψυχών. Οι χρυσές πινακίδες δείχνουν ξεκάθαρα την
αυτογνωσία του νεκρού μύστη σχετικά με τη διττή φύση του: «είμαι παιδί της Γης και
του έναστρου Ουρανού»,22 «είμαι και εγώ από το γένος σας, θεοί»,23 «το όνομά μου
είναι Αστέριος».24 Η ίδια πεποίθηση συναντάται και στους ποιητές του τέλους της
Αρχαϊκής Εποχής, που αναφέρονται στην κοινή πατρότητα ανθρώπων και θεών από
τον Ουρανό και τη Γη (Ησίοδ. Θεογ. 105-106, Έργ. 108, Πίνδ. Νεμ. 6, 1),25 ενώ ο
Πλάτων (Τίμ. 42b) μας ενημερώνει για την επιβράβευση των δίκαιων ψυχών, οι
οποίες χαίρονται εν τέλει την αστρική τους μορφή. Επομένως, για τους σωσμένους
μύστες των πινακίδων τα συμπόσια των θεών είναι απλά μια στάση, καθώς
περιμένουν τη στιγμή που θα ενωθούν με το Θεό.
Η ένωση με το Θεό στον Ουρανό αναφέρεται σε όλα τα ερμητικά κείμενα,
καθώς αποτελεί την κορύφωση της ερμητικής εσχατολογίας. Τα τελετουργικά
κείμενα είναι χαρακτηριστικά αυτής της περιγραφής. Ο CH XIII περιέχει όλες τις
διαβαθμίσεις του πιστού στο δρόμο προς τη θέωση, ο NHC VI 6 περιέχει την
περιγραφή του όγδοου και του ένατου σταδίου μύησης, ενώ στον CH I 24-26 έχουμε
τη μοναδική περιγραφή της ανόδου της ψυχής στον Ουρανό, όπου παραδίδει στις
εφτά ουράνιες ζώνες τα πάθη και τα συναισθήματά της σταδιακά, για να φτάσει στην
όγδοη καθαρή και να ενωθεί με τις υπόλοιπες στους ύμνους προς το Θεό,
καταλήγοντας στην κεντρική και ουσιώδη αλήθεια του Ερμητισμού:26
«Τοῦτο ἐστι τὸ ἀγαθὸν τέλος τοῖς γνῶσιν ἐσχηκόσι, θεωθῆναι.»

22

B1Petelia, B2Pharsalos, B3-B8Eleutherna, Β9Thessaly, B10 Hipponion, B11Entella, B12Crete, με
ελάχιστες παραλλαγές.
23
A1, A2, A3Thurii, B1Petelia, Β9Thessaly, B11Entella.
24
B2Pharsalos. Βλ. και BURKERT 1975, 89.
25
Βλ. ΒERNABÉ - JIMÉNEZ 2008, 39-46, ιδιαίτερα 42-43, για την επιγραφή σε έναν τάφο στις Φέρρες
του 3ου π.Χ. αιώνα, όπου παρουσιάζεται η ίδια επιθυμία του νεκρού για σωτηρία, αναφέροντας και εδώ
το ουράνιο γένος του.
26
Για τα διάφορα στάδια μύησης και Γνώσης στον Ερμητισμό, βλ. HANEGRAAF 2008· CHLUP 2007.
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Τέλος, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των Ερμητιστών,27 και οι Ορφικοί
επιχειρούν μέσω της μύησης και των τελετουργικών τους μυστηρίων να επιτύχουν
την κάθαρση που θα τους επιτρέψει να κερδίσουν τη λύτρωση από τον κύκλο των
μετεμψυχώσεων ήδη από αυτό τους το θάνατο. Στις πινακίδες, η Περσεφόνη
ενημερώνει το νεκρό μύστη ότι η ως τότε ζωή του και, κυρίως, η συμμετοχή του στα
μυστήρια είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει τη θέωση που τόσο ποθούσε· και αυτός
είναι λόγος για να χαρεί. 28 Αυτή η πνευματική αναγέννηση, όμως, δηλώνει και το
τέλος της προηγούμενης ζωής του μύστη, μιας ζωής που χαρακτηρίζεται από την
άγνοια, την προσκόλληση στα πάθη του σώματος και, τέλος, στον ίδιο το θάνατο. Για
τον ίδιο, η πνευματική αναγέννηση δηλώνει την πραγματική γέννηση μέσα στη
Γνώση της αθάνατης φύσης του (WEST 1983, 143-146)· οι κοκάλινες πινακίδες της
Όλβιας Ποντικής περιέχουν ακριβώς αυτή την αλήθεια: Βίος – Θάνατος – Βίος29, ενώ
ο Πλάτων, παραθέτοντας δύο στίχους του Ευριπίδη αναρωτιέται εάν αληθεύει ο
ισχυρισμός τους:
«τίς δ’ οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν,
τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν;»
(Πλάτ. Γοργ. 492e)
Η ίδια αντίληψη παρατηρείται και στον CH VII 2, όπου, κατά την περιγραφή της
φύσης του σώματος, ο ομιλητής το χαρακτηρίζει ως ζῶντα θάνατον.
Τελευταίο εμπόδιο ανάμεσα στο μύστη και τη λύτρωσή του δεν είναι άλλος από
τον ίδιο του τον εαυτό και το χειρότερο λάθος που θα μπορούσε να πράξει ο ίδιος
είναι να ξεχάσει όσα έχει μάθει μέσα από τα μυστήρια και τις τελετές που έχει
παρακολουθήσει, με λίγα λόγια, να ξεχάσει τη Γνώση που αποκόμισε. Στις χρυσές
πινακίδες, ο φόβος αυτός είναι ο κυριότερος λόγος της συγγραφής των ίδιων των
πινακίδων. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: «Μην πιεις από την πρώτη πηγή που θα βρεις,
είναι η πηγή της Λήθης, από εκεί δροσίζονται όλες οι υπόλοιπες (αμύητες) ψυχές.
Προχώρησε παρακάτω και θα βρεις την πηγή την Μνημοσύνης· γνωστοποιώντας την
πραγματική σου φύση στους δαίμονες που τη φυλάνε, θα σου επιτραπεί να πιείς από
αυτήν και μόνο τότε θα μπορέσεις να πας στα συμπόσια των ηρώων».30 Με τον τρόπο
27

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τελετουργικής αναγέννησης είναι ο CH XIII 1. Επίσης, βλ. και
COPENHAVER 1994, 183, για τις διαφορετικές απόψεις των ερευνητών σχετικά με το εάν αυτή η
αναγέννηση επιτυγχάνεται πριν ή μετά θάνατον.
28
A1, Α4Thurii.
29
Βλέπε υποσ. 6.
30
Η πινακίδα Β10Hipponion διασώζει την πληρέστερη αναφορά ολόκληρου του ταξιδιού του νεκρού,
από τη στιγμή που πεθαίνει μέχρι την είσοδό του στο δρόμο των υπόλοιπων μυστών. Οι περισσότερες
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αυτό υπενθυμίζεται στο νεκρό όλη η Γνώση που έχει αποκομίσει εν ζωή (GRAF JOHNSTON 2007, 95).
Η σημασία της Μνημοσύνης τονίζεται και από τους αρχαίους συγγραφείς. Ο
Παυσανίας (Ελ. Περιήγ. 9. 39. 8, 13) μας ενημερώνει για τις δύο πηγές, της Λήθης και
της Μνημοσύνης, απ’όπου πρέπει να πιει όποιος θέλει να συμβουλευτεί το μαντείο
του Τροφωνίου και τη σημασία του να καθίσει στο θρόνο της Μνημοσύνης αμέσως
μόλις επιστρέψει από αυτό· στο μύθο του Ηρός στο τέλος της Πολιτείας (621a-b), οι
ψυχές που ετοιμάζονται για την επόμενη μετεμψύχωσή τους μεταβαίνουν στο Πεδίο
της Λήθης και πίνουν από τον Ἀμέλητα ποταμό προτού ξεκινήσουν και πάλι τον
κύκλο τους. Από την άλλη, η αποφυγή της Λήθης τονίζεται τόσο στις χρυσές
πινακίδες, όσο και στις κοκάλινες πινακίδες της Όλβιας, όπου τονίζεται η ετυμολογία
της λέξης Α-λήθεια. Η Αλήθεια είναι και η θεά που οδηγεί τον Παρμενίδη (Παρμ.
Frag. 1, 51-53) στις πύλες της Νύχτας και της Ημέρας και του αποκαλύπτει την
αληθινή φύση του Όντος.31
Η Λήθη ως κακό τονίζεται και από τους Ερμητιστές. Έτσι, ο CH X 15 διηγείται
τη δημιουργία της Λήθης από την ψυχή, η οποία καταλήγει να γίνεται κακία, ενώ ο
αφηγητής στον NHC VI 6, 58 νιώθει τη Γνώση να τον απομακρύνει από τη Λήθη.
Ολοκληρώνοντας την παράθεση των κοινών τους χαρακτηριστικών, αξίζει να
αναφερθούν μερικά ακόμη:


Η Ανάγκη για τους Ερμητιστές είναι εκείνη που περατώνει το σχέδιο του Θεού,
δηλαδή τον κύκλο τον μετεμψυχώσεων (Asclepius 22, CH X 15). Εντύπωση
προκαλεί η εικόνα της Ανάγκης στον CH XII 21, η οποία δεσπόζει στο κέντρο
της τάξης του κόσμου και των ουράνιων φαινομένων και ορίζει τις κοσμικές
κινήσεις, εικόνα που παρατηρούμε και στην περιγραφή του άξονα του κόσμου
και των κινήσεων των ουράνιων σφαιρών στον μύθο του Ηρός, όπου πάλι η
Ανάγκη είναι υπεύθυνη για την τήρηση της τάξης του κόσμου και της
διαδικασίας μετεμψύχωσης (Πλάτ. Πολ. 616b-617e ).



Ο Δαίμων που λειτουργεί ως οδηγός της ψυχής εμφανίζεται στα γραπτά και των
δύο κοινοτήτων: συγκεκριμένα, Δαίμονες φυλούν την πηγή της Μνημοσύνης

πινακίδες κάνουν αναφορά σε αυτή την πηγή της Μνημοσύνης, ενώ οι Β10Hipponion και B11Entella
ξεκινούν με τη φράση «Μναμοσύνας τόδε †ἐριον†», υποδηλώνοντας ότι ολόκληρη η πινακίδα είναι
αφιερωμένη σε αυτήν.
31
Περισσότερα για τη Λήθη στους Ορφικούς, βλ. ΒERNABÉ - JIMÉNEZ 2008, 15-19 - 37-39, ΒERNABÉ JIMÉNEZ 2011, 75-76 και GRAF - JOHNSTON 2007, 117-120.
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στις χρυσές πινακίδες32 και δείχνουν το δρόμο προς τα συμπόσια των νεκρών. Η
εικόνα του Δαίμονα οδηγού της ψυχής στον μύθο του Ηρός, όπου την οδηγεί
μπροστά στους κλήρους της επόμενης ζωής, ενώ η Λάχεσις της υπενθυμίζει ότι
εκείνη είναι υπεύθυνη για τις επιλογές της (αἰτία ἑλομένου, θεὸς ἀναίτιος)
(Πλάτ. Πολ. 617e) παρατηρείται και στα ερμητικά κείμενα.33 Δαίμονες οδηγούν
τον Παρμενίδη στις πύλες της Νύχτας και της Ημέρας (Παρμ. Frag. 1, 24-35),
πάνω σε άρμα,34 όπως και στον CH VII 2 Δαίμονες οδηγούν τις ψυχές στις πύλες
της Γνώσης. Ακόμη και η πεποίθηση ότι οι Δαίμονες είναι οι καλύτερες ψυχές
των ανθρώπων που αποκτούν αθανασία είναι κοινή και στις δύο κοινότητες.35


Η πεποίθηση ότι μέσω του ονείρου - οράματος η ψυχή δείχνει την πραγματική,
θεϊκή της φύση, κάνοντας περισσότερο εύκολη της πρόσληψη της Γνώσης,
παρατηρείται στους Ορφικούς ύμνους36 και στον πάπυρο του Δερβενίου (στ. 58), ενώ στην περίπτωση της Ερμητικής γραμματείας, πολλές διδασκαλίες
παρέχονται σε όραμα.37



Το στεφάνι ως χαρακτηριστικό των σωσμένων μυστών εμφανίζεται τόσο στους
Ορφικούς38 όσο και στους Ερμητιστές.



Τέλος, ο κρατήρ ως τελετουργικό μέσο μείξης είναι κοινό στοιχείο και των δύο
κοινοτήτων,39 ενώ δίνει το όνομά του στον CH IV.40
Αυτά, λοιπόν, τα δύο τόσο σημαντικά θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα

που άσκησαν επιρροή στις ιδέες και τη σκέψη της εποχής τους σε σημαντικό βαθμό,
η μοίρα δεν τους φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Η ιδιαιτερότητά τους και η
απομάκρυνσή τους από την καθεστηκυία θρησκευτική αντίληψη και status quo της
εποχής τους, αν και επέδρασε σε μεγάλο βαθμό στη φιλοσοφική σκέψη του 5ου π.Χ.
αιώνα, δεν έκαναν ποτέ τους Ορφικούς να χαίρουν του σεβασμού της κοινωνίας της
32

B1 Petelia, B2 Pharsalos, B3-B8 Eleutherna, B9 Thessaly, B10 Hipponion, B11 Entella, B12 Crete, με
ελάχιστες παραλλαγές.
33
CH X 7, CH III 8, CH XVI 11 και CH X 21.
34
Πλάτ. Φαῖδρ. 246-256 και CH XVI 7.
35
Η απάντηση του μύστη στις ερωτήσεις των φυλάκων στην B1Petelia μπορεί να ερμηνευτεί ως γνώση
που και οι ίδιοι οι δαίμονες φύλακες απέκτησαν όταν ήταν θνητοί μύστες: τόδε δ’ ἴστε καὶ αὐτοί.
Επίσης, Ησίοδ. Έργ. 140-142, όπου οι άνθρωποι του ασημένιου Γένους γίνονται υποχθόνιοι δαίμονες.
Η ανθρώπινη φύση που αλλάζει σε δαιμονική παρατηρείται και στον CH X 7.
36
Στον Όνειρο, 86, Στον Ύπνο, 85, 9-10. Για τον Ύμνο αυτό, βλ. και TOVAR, 2011.
37
CH I 1, 4, 7, CH III 11, CH V 2, 5, CH IX 2, CH X 4-6, CH XII 19, CH XIII 3, 4, NHC VI 6, 60.
38
A1Thurii. Αριστοφ. Frag. 488 K, Πλούτ. Frag. 178 Sandbach. Βλ. και ΒERNABÉ - JIMÉNEZ 2011,
81-82, GRAF - JOHNSTON 2007, 127-128.
39
Πλάτ. Φαίδ. 111d, Φίληβ. 61b-c, Τίμ. 35, 41d, Πλούτ. Βραδ. Τιμ., 566b. Βλ. και WEST 1983, 10-12,
262· DIETERICH 1893, 147.
40
Βλ. και COPENHAVER 1994, 134.
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εποχής,41 ενώ οι ενδείξεις που προέρχονται από το Corpus Hermeticum οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι και οι Ερμητιστές βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα
θρησκευτικά-φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής τους.42
Με μοναδική διαφορά τον πολυθεϊσμό της Κλασικής εποχής από τον
μονοθεϊσμό της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής (JAUREGUI 2010, 79)43 ως κυρίαρχες
θρησκευτικές τάσεις, οι δύο αυτές κοινότητες παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες
στην εσχατολογία τους. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, οι δύο αυτές θρησκευτικές
φιλοσοφίες εμφανίζουν τόσα πολλά κοινά ώστε να θεωρηθεί πολύ πιθανή μια
απευθείας σύνδεση και επιρροή του Ερμητισμού από τον Ορφισμό· αν λάβουμε
υπόψη ότι στις πρακτικές των μαγικών παπύρων συμπεριλαμβάνεται η Κατάβαση και
οι οδηγίες προς αυτόν που την επιτελεί,44 θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε μια τέτοια
σύνδεση ως κάτι παραπάνω από πιθανή. Εντούτοις, όλες αυτές οι ομοιότητες
προέρχονται από τις επιρροές του Ερμητισμού από το Νεοπλατωνισμό, με λίγα λόγια,
ο Ερμητισμός όντως επηρεάζεται από τον Ορφισμό, αλλά έμμεσα και όχι άμεσα. Όσο
περίεργο και αν φαίνεται, όπως παραδέχεται και ο Guthrie (GUTHRIE 1993, 255),
παρά τις πολλές ομοιότητες με τις πεποιθήσεις της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής
εποχής, ο Ορφισμός όχι μόνο δεν ανθεί κατά τις περιόδους αυτές, αλλά
παραγκωνίζεται και βρίσκεται σε ύφεση, πέφτοντας θύμα του θρησκευτικού και,
κυρίως, του σωτηριολογικού ανταγωνισμού της εποχής, όπου η σωτηρία της ψυχής
γίνεται πλέον το κύριο θρησκευτικό ρεύμα και δεν αποτελεί απλά μια ενοχλητική
εξαίρεση.
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Abstract
In this paper, we shall examine the types and functions of questions that do not expect
an answer and are used by female characters in Modern Greek Theater, based on the
individual social roles of mother and wife. Although it is clear that questions are used
primarily for eliciting information, speakers do not always expect an answer from the
interlocutor. However, the person asking the question inwardly aims at something
specific, that is, either to convey a piece of information indirectly, or to start a
conversation in an indirect way, etc. These questions contribute to building character
identities depending on whether they express solidarity or competition.
Λέξεις-Κλειδιά
ερώτηση, ταυτότητες, αλληλεγγύη, ανταγωνισμός

1. Εισαγωγή
Επιχειρώντας να καθορίσουμε το ζητούμενο της ερώτησης στα πλαίσια μιας
πραγματολογικής θεωρίας ερωτήσεων, θεωρούμε τις ερωτήσεις ως μια ξεχωριστή
κατηγορία γλωσσικών πράξεων, η οποία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε υποκατηγορίες
ερωτήσεων, ανάλογα με το είδος της γλωσσικής πράξης που επιτελούν. Σημείο
εκκίνησης της μελέτης μας αποτελεί η θέση ότι οι ερωτήσεις επιτελούν κάποιο στόχο
του/της ομιλητή/τριας είτε ακολουθεί μια λεκτική απόκριση από τον/την
ακροατή/τρια είτε όχι. Με άλλα λόγια, η παρουσία ή η απουσία μιας απάντησης
μπορεί να είναι βοηθητική στην αναγνώριση των λειτουργιών των ερωτήσεων αλλά
δεν αποτελεί απαραίτητο όρο για την κατηγοριοποίησή τους.
Αν και έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η απαίτηση μιας απάντησης αποτελεί
συστατικό της ερώτησης (SEARLE 1969), ωστόσο, αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η
χρήση μιας ερώτησης δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αίτημα για λεκτική ή μη
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λεκτική απόκριση (KIEFER 1981· FREED 1994). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Searle
(1969, 66-69), η απαίτηση ή η προσδοκία μιας απάντησης είναι βασικό συστατικό της
ερώτησης, εφόσον η ουσιώδης συνθήκη, βάσει της οποίας η ερώτηση μετράει ως
προσπάθεια του/της ομιλητή/τριας να αποσπάσει μια πληροφορία από τον/την
ακροατή/τρια, καθορίζει τις υπόλοιπες συνθήκες. Αντίθετα, για τον Kiefer (1981), η
στάση έκφρασης επιθυμίας εκ μέρους του/της ομιλητή/τριας, η οποία αντιστοιχεί στη
συνθήκη ειλικρίνειας του Searle, δεν αφορά απαραίτητα την επιθυμία να λάβει από
τον/την ακροατή/τρια μια απάντηση. Ο ίδιος προτείνει έναν γενικό ορισμό της
ερώτησης: «Ο/Η ομιλητής/τρια θέτει το προτασιακό περιεχόμενο της ερώτησης ως
μια ανοιχτή δομή η οποία καλεί για μια λύση» (KIEFER 1981, 162), με τον οποίο δεν
προϋποθέτει ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε μια λύση στην ερώτηση ή ότι η λύση
αυτή πρέπει να δοθεί από τον/την ακροατή/τρια. Με αυτήν την έννοια, η ερώτηση
μπορεί να εκφράζει την επιθυμία του/της ομιλητή/τριας να αναγνωρίσει ο/η
συνομιλητής/τρια ένα πρόβλημα ή μπορεί να εκφράζει τη συγκινησιακή κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο/η ομιλητής/τρια.
Αντίστοιχη άποψη διατυπώνει και η Freed (1994, 640-641) (βλ. επίσης SADOK ZWICKY 1985, 160· LYONS 1977, 753-55), η οποία αναφέρει ότι η χρήση μιας
ερώτησης δεν θα πρέπει να θεωρείται από τον/την ακροατή/τρια ως αυτόματο αίτημα
για λεκτική ή μη λεκτική απόκριση. Η ίδια μάλιστα επισημαίνει ότι «το να
υποθέσουμε ότι μια ερώτηση γίνεται δεκτή με συνεργατικό τρόπο μόνο αν
ακολουθείται από μια απάντηση, σημαίνει ότι δημιουργούμε μια λανθασμένη σειρά
κανόνων σχετικά με τη χρήση των ερωτήσεων και τη δομή της συνομιλίας».
Xωρίς να απορρίπτει την έννοια της γλωσσικής πράξης, ο Levinson (1983, 274275) δίνει έμφαση στην πολλαπλή λειτουργία των εκφωνημάτων, στην εσωτερική
σχέση των γλωσσικών πράξεων με τα συμφραζόμενά τους και στον ρόλο της
διεπίδρασης. Συγκεκριμένα, ο Levinson υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να
ξεκινήσουμε από έναν κοινό σημασιολογικό πυρήνα των ερωτήσεων, καθώς η φύση
των ερωτήσεων ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του είδους της
δραστηριότητας στο οποίο εμφανίζονται.
Η ανεπάρκεια του ορισμού της ερώτησης στην πρώιμη θεωρία των γλωσσικών
πράξεων να ερμηνεύσει τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων καθώς και τις ποικίλες
λειτουργίες της ερώτησης στο συνομιλιακό της πλαίσιο αντιμετωπίζεται από το νέο,
ευρύτερο ορισμό της ερώτησης που προτείνουν οι Searle & Vanderveken (1985), οι
οποίοι θεωρούν ότι η ερώτηση είναι μια γλωσσική πράξη η οποία θέτει περιορισμούς
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στο πεδίο των κατάλληλων αποκρίσεων και παράλληλα, επισημαίνουν ότι μια
απάντηση είναι σημασιολογικά επαρκής, εφόσον και μόνο εφόσον είναι
σημασιολογικά δυνατή και αληθής.
Με βάση τα παραπάνω, στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση των
ερωτήσεων που δεν εκφράζουν προσδοκία απάντησης. Στόχος μας είναι να
εξετάσουμε τη συχνότητα και τη λειτουργία των ερωτήσεων χωρίς προσδοκία
απάντησης σε θεατρικά κείμενα, ώστε να αποκαλύψουμε αν οι ερωτήσεις αυτές
εκφράζουν αλληλεγγύη ή ανταγωνισμό στον λόγο της μάνας και της συζύγου.
Ειδικότερα, επιδίωξή μας είναι να εξετάσουμε πώς χρησιμοποιούν οι θεατρικοί
συγγραφείς τις ερωτήσεις των γυναικών, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις κοινές
επιλογές, αλλά και τις διαφοροποιήσεις που ομαδοποιούν τις μάνες και τις συζύγους
προσδίδοντάς τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

2. Το υλικό μας
Η αποδελτίωση των έργων του υλικού μας έγινε με κριτήριο τη ρεαλιστική γραφή
που υιοθετούν, η οποία απεικονίζει τον καθημερινό προφορικό διάλογο, παρά τους
περιορισμούς που θέτει ο γραπτός και έντεχνος χαρακτήρας του θεατρικού λόγου, το
γεγονός δηλαδή ότι πρόκειται για κείμενο που γράφεται για να παιχθεί. Επιλέξαμε,
επίσης, έργα που προέρχονται και από άνδρες και από γυναίκες συγγραφείς, με στόχο
να έχουμε μια πολύπλευρη παρουσίαση των γυναικείων χαρακτήρων και των τρόπων
που οικοδομούν τις ταυτότητές τους. Το σημαντικότερο, βέβαια, κριτήριο της
επιλογής μας είναι ότι τα συγκεκριμένα έργα έχουν εκτενείς γυναικείους ρόλους, έτσι
ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη αντίληψη
για τον τρόπο με τον οποίο οι θεατρικοί συγγραφείς παρουσιάζουν τις γυναίκες, ως

Μάνα

μάνες και ως συζύγους, και οικοδομούν τις ταυτότητές τους.
Μικροαστή
Ο Μουγγός (Στρ.Καρράς)
Απεργοσπάστης (Γ.Σκούρτης)
Κοινή Λογική (Γ.Μανιώτης)
Μάνα Μητέρα Μαμά
(Γ.Διαλεγμένος)
Ο γάμος της Αντιγόνης
(Κ.Βέργου)
Άννα είπα (Π.Μέντης)

Μεσοαστή
Ένας αφανής στρατιώτης (Σ.
Τσοβλά)
Ο ήχος του όπλου
(Λ.Αναγνωστάκη)
Διαμάντια και Μπλουζ
(Λ.Αναγνωστάκη)
Με δύναμη από την Κηφισιά
(Δ.Κεχαϊδης, Ε. Χαβιαρά)

Μεγαλοαστή
Η ηλικία της νύχτας (Ι.
Καμπανέλλης)
Οικογενειακό Δίκαιο (Λ.
Διβάνη)

Σύζυγος

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /585/

Η αυλή των θαυμάτων (Ι.
Καμπανέλλης)
Πανηγύρι (Δ.Κεχαϊδης)
Οι Μουσικοί (Γ. Σκούρτης)
Χάσαμε τη θεία στοπ
(Γ.Διαλεγμένος)
Ο Άνεργος (Γ.Σκούρτης)
Θρύψαλα(Γ.Σκούρτης)
Ο Γάμος (Μ.Ποντίκας)

Μαχαίρι στο κόκαλο (Κ.
Μουρσελάς)
Διαμάντια και Μπλουζ
(Λ.Αναγνωστάκη)
Αγκα-Σφι-Φι (Χρ. Σπηλιώτη)
Γυναίκες και γυναίκες (Μ.
Κρανιδιώτη)

Οι έφηβοι (Γ. Μανιώτης)
Ορθός Λόγος (Μ.Ποντίκας)
Λουμπάγκο (Μ.Κορρές)
Αόρατος θίασος (Ι.
Καμπανέλλης)

3. Κριτήρια ένταξης των ερωτήσεων
Κριτήρια για την ένταξη των ερωτήσεων στις κατηγορίες αυτές αποτελούν τα εξής: i)
το γλωσσικό ή εξωγλωσσικό περιβάλλον, ii) ο επιτονισμός, iii) ο χαμηλός βαθμός
επιστημικής δέσμευσης του/της ακροατή/τριας, εφόσον αυτό που ενδιαφέρει την
ομιλήτρια είναι να εκφράσει τις απόψεις ή τα συναισθήματά της και όχι να λάβει
κάποια απάντηση από τον/την ακροατή/τρια, και iv) η παράφραση. Επιπλέον, η
λειτουργία των ερωτήσεων αυτών αφορά το διεπιδραστικό επίπεδο, αφού η
«πληροφορία» που μεταφέρουν επιβάλλει ερμηνεία της στάσης της ομιλήτριας
απέναντι στο περιεχόμενο του εκφωνήματός της.
Το κειμενικό περιβάλλον ή περικείμενο (context) αποτελεί έναν καθοριστικό
παράγοντα για την ερμηνεία των λεκτικών πράξεων που επιτελούνται είτε σε ένα
γραπτό είτε σε ένα προφορικό κείμενο. Η ανάλυση του περικειμένου αφορά την
περιγραφή τόσο των γλωσσικών όσο και των εξωγλωσσικών στοιχείων του
περιβάλλοντος. Έμφαση στις πεποιθήσεις των ομιλητών/τριών δίνει και η θεωρία των
γλωσσικών πράξεων (βλ. LEVINSON 1983, 276), η οποία τονίζει ότι το περικείμενο
πρέπει να γίνει κατανοητό ως ένα σύνολο προτάσεων που περιγράφουν τη γνώση και
τις δεσμεύσεις των συμμετεχόντων/ουσών σε μια συνομιλία. Εμείς, ακολουθώντας
τον Levinson (1983), θεωρούμε ότι η γνώση του πλαισίου μάς δίνει τη δυνατότητα να
καταλάβουμε τις ακολουθίες των εκφωνημάτων και γι’ αυτό εντάσσουμε στον όρο
περικείμενο όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι πολιτιστικά και γλωσσικά
συναφή με την παραγωγή και την ερμηνεία του εκφωνήματος (ό.π., 22-23). Ιδιαίτερα
μάλιστα μας ενδιαφέρει το περικείμενο με τη στενότερη έννοια του συγκειμένου (cotext), δηλαδή των συμφραζομένων που προηγούνται ή έπονται, καθώς το άμεσο αυτό
κειμενικό περιβάλλον συμβάλλει στην αναγνώριση της λειτουργίας των ερωτήσεων.
Το δεύτερο κριτήριο που αφορά τη διάσταση του προσδιορισμού της
λειτουργίας των ερωτήσεων είναι ο επιτονισμός. Βασική λειτουργία του επιτονισμού
είναι να εκφράσει «τη στάση του/της ομιλητή/τριας απέναντι στην περίσταση, στην
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οποία είναι τοποθετημένος/η (COULTHARD 1992, 35), ή πιο συγκεκριμένα «τη στάση
του/της ομιλητή/τριας απέναντι στο μήνυμα, του οποίου αποτελεί ένα είδος
πληροφοριακής συμπλήρωσης, παράλληλα με τη συναισθηματική στάση του/της
ομιλητή/τριας απέναντι στον/στην ακροατή/τρια (ΣΕΤΑΤΟΣ 1973, 57). Με την έννοια
αυτή, ο επιτονισμός με τον οποίο εκφωνούνται οι ερωτήσεις που εκφράζουν τη
συναισθηματική κατάσταση του/της ομιλητή/τριας είναι διαφορετικός από τον
επιτονισμό με τον οποίο εκφωνούνται οι ερωτήσεις για πληροφορία.
Επόμενο κριτήριο που λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας είναι η παράφραση, η οποία
αφορά τη ρητή λεξικοποίηση της συγκεκριμένης λεκτικής πράξης, έτσι ώστε να φανεί
αν η ερμηνεία που δηλώνει η παράφραση ταιριάζει με την περίσταση, ερμηνεύει
δηλαδή ορθά την αναγνωρισθείσα λειτουργία.
Το τελευταίο κριτήριο που μας βοηθά στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση
των συγκεκριμένων ερωτήσεων είναι το είδος της «πληροφορίας» που μεταφέρουν οι
ερωτήσεις αυτές. Εδώ βασιζόμαστε στη διάκριση ανάμεσα στη διεκπεραιωτική
(transactional) και διεπιδραστική (interactional) λειτουργία της γλώσσας, η οποία
προέρχεται από τους Brown & Yule (1983, 2-4). Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή,
διεκπεραιωτική είναι η λειτουργία που αφορά τη μετάδοση (αντικειμενικών)
πληροφοριών, ενώ διεπιδραστική είναι η λειτουργία που εμπεριέχεται στην έκφραση
κοινωνικών σχέσεων και προσωπικών στάσεων. Με βάση τη διάκριση αυτή, η
ερώτηση, όταν υπηρετεί διεκπεραιωτικούς στόχους, μεταφέρει κάποιο νέο
προτασιακό πληροφοριακό υλικό (λ.χ. το γεγονός ότι ένας/μια ομιλητής/τρια δεν
γνωρίζει κάτι και επιθυμεί να το μάθει), ενώ, όταν λειτουργεί στο διεπιδραστικό
επίπεδο, εκφράζει τη στάση του/της ομιλητή/τριας είτε απέναντι στο περιεχόμενο του
μηνύματός του είτε απέναντι στον/στην ακροατή/τρια (λ.χ. το γεγονός ότι ένας/μια
ομιλητής/τρια κάνει μια ερώτηση για να επιβεβαιώσει το εκφώνημά του).
Με βάση τα παραπάνω, οι ερωτήσεις που δεν εκφράζουν προσδοκία απάντησης
εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) ερωτήσεις που εκφράζουν τα συναισθήματα και
τις στάσεις των ομιλητών/τριών και προκύπτουν από πλάγιο (έμμεσο) τρόπο χρήσης
της γλώσσας, β) ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ισχυρές αποφάνσεις, δηλαδή
ρητορικές ερωτήσεις και γ) ερωτήσεις στις οποίες απαντά η ίδια η ομιλήτρια.
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4.

Ερωτήσεις

που

εκφράζουν

την

ψυχολογική

κατάσταση

των

συνομιλητών/τριών και προκύπτουν μέσα από πλάγιο (έμμεσο) τρόπο
χρήσης της γλώσσας
Συχνά ο/η ομιλητής/τρια όταν εκφωνεί μια πρόταση υπονοεί και κάτι άλλο πέρα από
τη βασική και αναγνωρίσιμη σημασία της πρότασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ανήκουν οι πλάγιες ή έμμεσες γλωσσικές πράξεις (indirect speech acts), στις οποίες
διακρίνουμε μια πρωταρχική ή μη κυριολεκτική προσλεκτική δύναμη και μια
δευτερεύουσα ή κυριολεκτική προσλεκτική δύναμη (SEARLE 1975, 31) Η πρωταρχική
ή μη κυριολεκτική προσλεκτική δύναμη δεν αποτελεί μέρος της σημασίας της
εκφωνούμενης

πρότασης,

αλλά

είναι

μια

επιπρόσθετη

σημασία

του/της

ομιλητή/τριας.
Ο πλάγιος ή έμμεσος τρόπος χρήσης της γλώσσας από τους/τις ομιλητές/τριες
προκύπτει από την αναντιστοιχία γραμματικής μορφής και προσλεκτικής ισχύος των
γλωσσικών πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των γλωσσικών πράξεων στην
περίπτωση αυτή δεν ευθυγραμμίζεται με τους συμβατικούς τρόπους που
χρησιμοποιούνται για την επιτέλεσή τους. Στο υλικό μας, οι ερωτήσεις που
προκύπτουν από τον έμμεσο τρόπο με τον οποίο οι ομιλήτριες χρησιμοποιούν τη
γλώσσα επιτελούν όχι μόνο κατευθυντικές πράξεις (λ.χ. αίτημα για δράση), αλλά και
αποφαντικές και εκφραστικές γλωσσικές πράξεις. Συγκεκριμένα, μέσω των
ερωτηματικών προτάσεων οι ομιλήτριες: α) κάνουν δηλώσεις ή προβαίνουν σε
ισχυρισμούς, β) δηλώνουν τις στάσεις τους, όπως λ.χ. απογοήτευση, ειρωνεία ή
δυσαρέσκεια και γ) εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις
αυτές εκφράζουν τη συγκινησιακή κατάσταση των ομιλητριών και με αυτήν την
έννοια δεν είναι κανονικές ερωτήσεις. Κριτήρια για την ένταξη των συγκεκριμένων
ερωτήσεων στις υποκατηγορίες αυτές αποτελούν το περιβάλλον, το οποίο παρέχει
αρκετές ενδείξεις για τη συγκεκριμένη ερμηνεία τους καθώς και η δυνατότητα
παράφρασης. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, επισημαίνουμε τις διαφορετικές
λειτουργίες των ερωτήσεων που προκύπτουν από πλάγιο τρόπο χρήσης της γλώσσας
και δεν εκφράζουν προσδοκία ή απαίτηση για απάντηση:
Α) Ερωτήσεις που ισοδυναμούν με δηλώσεις–ισχυρισμούς. Οι ερωτήσεις αυτές,
οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αποφάνσεις, έχουν χαρακτηριστεί ψευδείς ή οιονεί
ερωτήσεις (ΚΛΑΙΡΗΣ - ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 2007, 144-145· QUIRK κ.ά. 1985, 826). Για να
μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την προσλεκτική ισχύ των συγκεκριμένων
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ερωτήσεων χρησιμοποιούμε κάποιες παραφράσεις, οι οποίες αντικαθιστούν την
ερώτηση με μια αρνητική δήλωση που ταιριάζει απόλυτα προς την περίσταση:
ΓΙΟΣ:

Άλλο σε ρωτάω κατάλαβες;… Σ’αρέσει;… Αυτό σε ρώτησα. Ε,
μίλα μωρή!

ΜΑΝΑ:

Να μιλήσω… και τι να πω; (=Δεν ξέρω τι να πω)
(Ο Απεργοσπάστης)

ΚΛΕΩΝ:

Κάνε λίγη υπομονή.

ΖΩΗ:

Τι υπομονή να κάνω εδώ που ήρθαμε. (=Δεν μπορώ να κάνω
άλλη υπομονή).
(Αγκα- Σφι-Φι)

Η ερμηνεία μας ότι οι ερωτήσεις που ανήκουν στην υποκατηγορία αυτή (Α),
όπως και οι άλλες που ακολουθούν (Β, Γ), δεν εκφράζουν προσδοκία απάντησης
ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ερωτήσεις αυτές εντάσσονται στον τομέα
επιστημικής γνώσης ή αυθεντίας της ομιλήτριας και όχι στην επιστημική γνώση του
αποδέκτη (LABOV 1972a). Στα παραδείγματα που προηγούνται οι γυναίκες
αναφέρονται σε γεγονότα που αποτελούν δική τους γνώση.
Β) Ερωτήσεις που δηλώνουν στάσεις. Οι ερωτήσεις αυτές, οι οποίες εκφράζουν
κυρίως αντίδραση/διαφωνία, δυσαρέσκεια ή ειρωνεία, φανερώνουν την ανάγκη της
ομιλήτριας να έχει την προσοχή των άλλων ή να καθορίζει το θέμα της συζήτησης.
Ειδικότερα, η ειρωνεία, η οποία στοχεύει στον υποβιβασμό της συνεισφοράς του/ της
συνομιλητή/τριας και στη βελτίωση της θέσης του/ της ομιλητή/ τριας στην ιεραρχία
(ΦΑΡΑΚΛΟΥ 1998), βοηθά στην άσκηση κυριαρχίας σε σχέση με τον έλεγχο του

θέματος της συζήτησης, εφόσον αφήνει τον στόχο της σε μια σχετική αμηχανία
σχετικά με το πώς να αντιδράσει:
ΝΙΚΟΣ:

Γιατί δεν δείχνεις λίγη κατανόηση;

ΜΑΙΡΗ:

Μπα!!... Ξέρεις το νόημα της λέξης; (ειρωνεία)
(Λουμπάγκο)

ΒΑΡΒΑΡΑ: Σταματήστε επιτέλους. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορώ να σας
ακούω.
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ΓΡΙΑ:

Τα λεφτά μου, όμως τα παίρνετε. Δώσε δύο, δώσε ένα. Το ξέρεις
ότι τελειώσανε; Τι μείνανε; Πάει κι ο τάφος, τον φάγαμε και τον
τάφο. (δυσαρέσκεια)
(Μάνα, Μητέρα, Μαμά)

Το πρόβλημα που προκύπτει με τις πλάγιες ή έμμεσες γλωσσικές πράξεις είναι
πώς αντιλαμβάνεται ο/η ακροατής/τρια ότι ο/η ομιλητής/τρια χρησιμοποιεί τη
γλώσσα με έμμεσο τρόπο και πώς επίσης καταλήγει ο/η ακροατής/τρια στο να
αντιληφθεί κάτι άλλο από αυτό που ακούει. Ο Searle θεωρεί ότι τα εργαλεία για την
αντιμετώπιση του προβλήματος είναι τα συνομιλιακά αξιώματα συνεργασίας του
Grice (1975, 45-46) και η θεωρία των γλωσσικών πράξεων. Επιπλέον, χρειάζεται να
ληφθεί υπόψη και η αμοιβαία γλωσσική και εξωγλωσσική γνώση των
συνομιλητών/τριών.
Ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα γιατί οι ομιλητές/τριες στην περίπτωση που
θέλουν να επιτελέσουν μια αποφαντική πράξη επιλέγουν μια ερωτηματική πρόταση ή
στην περίπτωση που θέλουν να επιτελέσουν μια κατευθυντική πράξη επιλέγουν την
οριστική έγκλιση και όχι την προστακτική που χαρακτηρίζει συνήθως την
πραγμάτωση ενός εκφωνήματος ως προσταγής, αίτησης ή απαγόρευσης. Η απάντηση
στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στη θεωρία της ευγένειας των Brown & Levinson
(1987), η οποία αφορά στον στρατηγικό χειρισμό της γλώσσας, με στόχο την
επίτευξη της κοινωνικής αρμονίας και την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ
των ανθρώπων.
Το μοντέλο των Brown & Levinson προβλέπει μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα
στην ευγένεια και την εμμεσότητα που βασίζεται σε μια ιεραρχική κλίμακα
στρατηγικών ευγένειας. Γενικά, θέτει μια κλίμακα αμεσότητας που κυμαίνεται από
άμεσους

τρόπους

πραγματοποίησης,

μιας

πράξης

σε

έμμεσους

τρόπους

πραγματοποίησης μέσω στρατηγικών τόσο θετικής, όσο και αρνητικής ευγένειας.
Αντίστοιχα, ο Leech (1983, 108) θεωρεί ότι είναι δυνατόν να αυξήσουμε τον βαθμό
της ευγένειας με το να χρησιμοποιήσουμε ένα περισσότερο έμμεσο εκφώνημα. Τα
έμμεσα εκφωνήματα θεωρούνται ως πιο ευγενικά, γιατί αφενός αυξάνουν το βαθμό
επιλογής και αφετέρου μειώνουν την ισχύ των εκφωνημάτων. Αντίθετη άποψη,
ωστόσο, διατυπώνει η Blum-Kulka (1987, 137), η οποία θεωρεί ότι η εμμεσότητα και
η ευγένεια δεν παρουσιάζουν παράλληλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται
αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο.
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Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι οι πλάγιοι τρόποι έκφρασης των αποφαντικών ή
κατευθυντικών γλωσσικών πράξεων, δηλαδή η χρησιμοποίηση μιας απλής ερώτησης
ή μιας δήλωσης που επιφανειακά δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο
περιεχόμενο του εκφωνήματος, θεωρούνται ως πιο ευγενικοί, γιατί προστατεύουν το
αρνητικό πρόσωπο των συνομιλητών/τριών. Συγκεκριμένα, ο/η συνομιλητής/τρια
μπορεί να αποφασίσει να μην σχολιάσει την πράξη ή να μην την εκτελέσει χωρίς να
χρειάζεται να απολογηθεί, ενώ ο/η ομιλητής/τρια μπορεί να αρνηθεί ότι είχε την
πρόθεση να επιτελέσει μια απειλητική πράξη.
Γ) Ερωτήσεις που εκφράζουν συναισθήματα. Η λειτουργία των ερωτήσεων
αυτών, οι οποίες εκφράζουν κυρίως αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμό ή
στενοχώρια, ανήκει στο εκφραστικό επίπεδο, εφόσον η ερμηνεία τους εξαρτάται (ή
ερμηνεύεται) από τον επιτονισμό, το περιβάλλον και την περίσταση της εκφώνησης.
Στα παραδείγματα που ακολουθούν, πρωταρχικός στόχος των ομιλητριών είναι να
εκφράσουν το ισχυρό συναίσθημα που νοιώθουν, χωρίς να απευθύνονται κατ’
ανάγκην στον/στην ακροατή/τρια. Στις ερωτήσεις του υλικού μας, η συγκινησιακή
ένταση εκφράζεται μέσα από σύνθετες δομές, συνεισφορές δηλαδή οι οποίες
αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ερωτηματικές προτάσεις:
ΣΟΦΙΑ:

Να βάλω κάπου το φουστάνι και να λυποθυμήσω! Τι με κοιτάς
έτσι

απρολόϊτο;

Τσάμπα

κόποι,

τσάμπα

συμβουλές!

Θα

σ’αφήσει… Θα σε παρατήσει! Σ’έχει στο χέρι τώρα… Το ξέρεις
πως σ’έχει στο χέρι; Σαν την Κατινάρα, σπιτωμένη θα σε… Να!
Ηλίθιο………………. Τι άλλο σταυρό μου ετοιμάζεις, Θεέ
μου;… Τι άλλο σταυρό; Εγώ ήμουνα στραβή, μωρή, εγώ δεν
ήξερα…Όταν μαρτύρησα όμως κι έμαθα, ήταν αργά… (οργή)
(Άννα είπα)
MAMA:

Πενήντα τριών είμαι, δεν είμαι εξήντα.

ΤΑΚΗΣ:

Θα γίνεις όμως. Μακριά είσαι; Αυτή είναι ώρα για εγγόνια, μαμά,
όχι για άντρες.

ΜΑΜΑ:

Τι είναι αυτά που ξεστομίζεις; Με είδες να ψάχνω για άντρες;
(θυμός)
(Οικογενειακό Δίκαιο)
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Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη γλωσσική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι
γυναίκες στα παραδείγματα αυτά πηγάζει από την ανάγκη τους να εκφράσουν τη
συναισθηματική κατάστασή τους. Ειδικότερα, η διεπιδραστική πληροφορία που
μεταφέρουν οι ερωτήσεις αυτές είναι η πρόθεση της γυναίκας να εκφράσει τη στάση
ή τα συναισθήματά της απέναντι σε ένα γεγονός ή μια τοποθέτηση του/της
συνομιλητή/τριάς της.

5. Ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ισχυρές αποφάνσεις
Η μελέτη των ερωτήσεων αυτών, που στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως
ρητορικές ερωτήσεις, στηρίζεται αφενός στη χρήση της θεωρίας των γλωσσικών
πράξεων και αφετέρου στη χρήση εννοιών και μεθόδων από την ανάλυση λόγου. Από
την άποψη των γλωσσικών πράξεων, οι ρητορικές ερωτήσεις είναι ένας έμμεσος
τρόπος να υπονοεί κάποιος/α περισσότερα από όσα λέει, ενώ από την άποψη της
ανάλυσης λόγου, οι ρητορικές ερωτήσεις ορίζονται ως τέτοιες, όχι μόνο λόγω της
θέσης που έχουν στη συνηθισμένη αλληλουχία των γεγονότων και του έργου που
επιτελούν στην προώθηση της συνομιλίας, αλλά κυρίως λόγω του επικοινωνιακού
αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την εκφώνησή τους.
Πιο αναλυτικά, στη θεωρία των γλωσσικών πράξεων, ο Austin και ο Searle
ασχολήθηκαν μόνο με τις συνθήκες με τις οποίες οι ερωτήσεις μπορούν να
θεωρηθούν επιτυχημένες καθώς και την προσλεκτική δύναμη πίσω από τις πλάγιες
γλωσσικές πράξεις, χωρίς όμως να συμπεριλάβουν την εξήγηση του ρόλου που
παίζουν οι ρητορικές ερωτήσεις στη συνομιλία και να αναφέρουν πλάγιες γλωσσικές
πράξεις, οι οποίες παίρνουν τη μορφή ρητορικών ερωτήσεων. Επιπλέον, ενώ ο Grice
μίλησε για τη συνθήκη ειλικρίνειας, όταν πρότεινε το αξίωμα της ποιότητας, δεν
ασχολήθηκε συγκεκριμένα με τα διαδραστικά αποτελέσματα των προτάσεων που
εμφανίζονται ως ερωτήσεις, αλλά δεν έχουν στόχο την αναζήτηση πληροφορίας
(FRANK 1990, 724).
Οι Brown & Levinson (1987) επέκτειναν τη θεωρία του Grice για να εξηγήσουν
πώς η παραβίαση της συνθήκης ειλικρίνειας –το να θέτει δηλαδή κάποιος ερωτήσεις
με αυτονόητες απαντήσεις– μπορεί να βοηθήσει τους/τις ομιλητές/τριες να κάνουν
απειλητικές πράξεις με έμμεσο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά, ενώ η προσέγγιση αυτή
αναγνώρισε τη χρήση των ρητορικών ερωτήσεων ως μια στρατηγική ευγένειας, με
στόχο τη μείωση της απειλής του προσώπου και την εξισορρόπηση των κοινωνικών
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σχέσεων, περιόρισε ωστόσο τις χρήσεις των ρητορικών ερωτήσεων στην επιτέλεση
συγκεκριμένων πράξεων (δικαιολογίες, κριτική, ειρωνεία).
Ενώ όμως οι Brown & Levinson ισχυρίζονται ότι η προσλεκτική δύναμη πίσω
από τις πλάγιες γλωσσικές πράξεις αυτού του είδους δεν διακρίνεται από την
επιφανειακή δομή, μια σύγχρονη προσέγγιση γλωσσικών πράξεων υποστηρίζει την
ύπαρξη μιας βαθύτερης λογικής δομής, που περιέχει ένα αποφαντικό ή προστακτικό
επιτελεστικό ρήμα, το οποίο «μεταμορφώνεται» σε ερωτηματική μορφή (FRANK
1990, 725). Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες
που επιτελούν οι ρητορικές ερωτήσεις είναι ότι βοηθούν τους/τις ομιλητές/τριες να
κάνουν ισχυρότερες δηλώσεις, με μεγαλύτερες συνέπειες απ’ ό,τι θα ήταν δυνατό αν
είχαν κάνει ευθείς ισχυρισμούς. Παρόμοια άποψη υποστηρίζουν οι Hudson (1975, 9)
και Holmes (1984, 352), οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις ρητορικές ερωτήσεις ως
ισχυρούς τρόπους έκφρασης του μηνύματος του/της ομιλητή/τριας.
Στο υλικό μας, θεωρούμε ως ιδιαίτερα βοηθητικό κριτήριο για την κατανόηση
των ρητορικών ερωτήσεων, την αρνητική απόφανση που υπονοείται στις ερωτήσεις
αυτές. Επίσης, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η πληροφορία που παρέχεται
στη ρητορική ερώτηση εστιάζεται όχι μόνο στην ίδια την απόφανση, αλλά και στη
στάση του/της ομιλητή/τριας απέναντι στα λεγόμενα, που μπορεί να έχει τον
χαρακτήρα αποδοκιμασίας, υπόδειξης, συμβουλής, ευχής κ.λπ. (ΚΛΑΙΡΗΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 2007, 147). Επιπλέον, η αρνητική ή καταφατική ρητορική ερώτηση
αντιστοιχεί κατά τρόπο αντίστροφο προς την καταφατική ή αρνητική απόφανση.
Στα παραδείγματα που ακολουθούν, οι ρητορικές ερωτήσεις αντιστοιχούν σε
θέσεις, οι οποίες ισχυροποιούν το επιχείρημα της ομιλήτριας και ενδυναμώνουν την
άποψή της:
ΕΛΕΝΗ:

…Κοιλοπονάς, το γεννάς, το ξεσκατίζεις, το μεγαλώνεις, στερείσαι
και την καραμέλα, που λέει ο λόγος, για να σπουδάσει και ποιο το
όφελος;
(Ο γάμος της Αντιγόνης)

ΜΑΙΡΗ:

Δεν ξέρω, μα θα προσπαθήσω… θα πάω στο γραφείο… θα καλέσω
αυτόν τον τύπο τον Παυλίδη να μου εξηγήσει τα πάντα… Δεν ξέρω
τι ακριβώς θα κάνω, μα θα πιάσω εγώ το τιμόνι… Τι χειρότερο
μπορεί να πάθουμε; Έτσι κι αλλιώς η βάρκα βουλιάζει.
( Λουμπάγκο)
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ΖΩΗ:

Έπρεπε να πληρώσει το παιδάκι τα σπασμένα της γενιάς της
απελευθέρωσης;
(Αγκα-Σφι-Φι)

6. Ερωτήσεις στις οποίες απαντά η ίδια η ομιλήτρια
Η διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων από τον/την ίδιο/α ομιλητή/τρια αποτελεί
την τελευταία υποκατηγορία ερωτήσεων χωρίς προσδοκία απάντησης. Οι ερωτήσεις
αυτές συνιστούν συχνά έναν πλάγιο επιχειρηματολογικό μηχανισμό, ο οποίος έχει ως
στόχο να πείσει τον/την ακροατή/τρια να αποδεχτεί την άποψη του/της ομιλητή/τριας.
Μέσω της ερώτησης και της απάντησης που την ακολουθεί, ο/η ομιλητής/τρια
εκφράζει τη στάση του και προβάλλει έμμεσα την πρόθεσή του/της να πείσει τον/την
ακροατή/τρια για την ορθότητα των θέσεών του/της.
Επιπλέον, ο/η ομιλητής/τρια δηλώνει και τη στάση του/της απέναντι στο ίδιο το
μήνυμα. Η εκφορά του ζεύγους ερώτηση-απάντηση από τον/την ίδιο/α ομιλητή/τρια
υποδεικνύει τη σημασία που έχει γι’αυτόν/ήν το μήνυμα με εσωτερικό τρόπο, χωρίς
να χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιήσει μια άμεση ή ευθεία δήλωση. Με άλλα
λόγια, οι ερωτήσεις αυτού του είδους, όπως και οι ρητορικές, αποτελούν, κατά τη
γνώμη μας, ένα είδος εσωτερικής αξιολόγησης του/της ομιλητή/τριας απέναντι στο
μήνυμα που θέλει να μεταφέρει.
Η διάκριση ανάμεσα σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση προέρχεται από
τον Labov (1972b, 366), ο οποίος θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι ένα από τα βασικά
συστατικά της αφήγησης.1 Ειδικότερα, η εσωτερική αξιολόγηση, που στην περίπτωση
αυτή γίνεται με τη συντακτική μορφή της πρότασης, δηλαδή την ερώτηση και την
απάντηση, υποδεικνύει το νόημα (σκοπό) των λόγων του/της ομιλητή/τριας, όπως
επίσης την άποψη και τα συναισθήματά του/της απέναντι στα γεγονότα και το θέμα
της συζήτησης.
Η σημασία των ερωτήσεων αυτών, όπως και των ρητορικών ερωτήσεων, αλλά
και των ερωτήσεων που προκύπτουν από πλάγιο τρόπο χρήσης της γλώσσας,
ανιχνεύεται στο διεπιδραστικό επίπεδο, που επιβάλλει όχι την ερμηνεία του
προτασιακού περιεχομένου της ερώτησης, αλλά την ερμηνεία της στάσης του/της
ομιλητή/τριας απέναντι στο προτασιακό περιεχόμενο του εκφωνήματός του. Έτσι, η
διεπιδραστική πληροφορία που μεταφέρουν τόσο οι ερωτήσεις στις οποίες απαντά
1

Ο Labov ορίζει ως αξιολόγηση τα μέσα που χρησιμοποιεί ο/η αφηγητής/τρια μιας ιστορίας για να
δείξει για ποιο λόγο αξίζει αυτή να ειπωθεί.
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ο/η ίδιος/ια ομιλητής/τρια, όσο και οι ρητορικές, είναι η πρόθεση του/της
ομιλητή/τριας να τονίσει την άποψή του/της ή να υποστηρίξει το επιχείρημά του/της,
ενώ η διεπιδραστική πληροφορία των ερωτήσεων που προκύπτουν από πλάγιο
(έμμεσο) τρόπο χρήσης της γλώσσας είναι η πρόθεσή του/της να εκφράσει την
αντίδραση/δυσαρέσκεια ή τα συναισθήματά του/της απέναντι σε ένα γεγονός ή μια
τοποθέτηση του/της συνομιλητή/τριας. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, οι
γυναίκες, δίνοντας οι ίδιες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, επιδιώκουν να
εκφράσουν τις θέσεις τους και να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους:
ΜΑΙΡΗ:

Ο

αγώνας

ήτανε

δικός

σου.

Ξέχασες

πόσες

ώρες

το

εικοσιτετράωρο διάβαζες, πόσες φορές σε ξύπνησα από τα
χαράματα; Ξέχασες, κλεισμένος μέσα σ’εκείνο το καμαράκι για να
μη σ’ενοχλούν, κόντευες να ξεχάσεις τον έξω κόσμο.
(Ένας αφανής στρατιώτης)
ΕΛΕΝΗ:

Λοιπόν, ξέρεις τι έρχεται και ξανάρχεται μέσα στο μυαλό μου;
Μια εικόνα, μια εντύπωση ότι, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια της
ζωής μας υπήρχε κάτω από το κρεβάτι μας ή πίσω από τα έπιπλα, στα
συρτάρια, κάπου, …ένας ποντικός, ένας τρομαγμένος ποντικός που
ζούσε διαρκώς ανάμεσά μας…
(Μαχαίρι στο κόκαλο)

Όπως και οι ρητορικές ερωτήσεις, έτσι και οι ερωτήσεις στις οποίες απαντά η
ίδια η ομιλήτρια «παραβιάζουν» τον κανόνα του γειτνιαστικού ζεύγους, σύμφωνα με
τον οποίο, η παραγωγή του πρώτου μέρους του ζεύγους (εδώ της ερώτησης) από
έναν/μια ομιλητή/ομιλήτρια δημιουργεί την προσδοκία της εμφάνισης του δεύτερου
μέρους του ζεύγους (εδώ της απάντησης) από έναν/μια άλλο/η ομιλητή/τρια.
Τέλος, ως προς την ερμηνεία των ερωτήσεων αυτών, θα λέγαμε ότι οι ερωτήσεις
στις οποίες απαντά η ίδια η γυναίκα καλύπτουν, εκτός από την ανάγκη της να
υποστηρίξει και να προωθήσει τις θέσεις της με στόχο να επηρεάσει τον/την
συνομιλητή/τριά της, μια γενικότερη ψυχολογική ανάγκη και, συγκεκριμένα, την
ανάγκη να είναι αισθητή η παρουσία της, να νιώθει σημαντική στη συνομιλία.
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7. Kατανομή των ερωτήσεων χωρίς προσδοκία απάντησης
Οι ερωτήσεις που δεν εκφράζουν προσδοκία απάντησης διακρίνονται σε:
Μάνα

Ερωτήσεις χωρίς προσδοκία
απάντησης
Ερωτήσεις που εκφράζουν την
ψυχολογική κατάσταση των ομιλητριών
Ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ισχυρές
αποφάνσεις
Ερωτήσεις στις οποίες απαντά η ίδια η
ομιλήτρια
Σύνολο ερωτήσεων χωρίς προσδοκία
απάντησης
ΣΥΝΟΛΟ ερωτήσεων (με και χωρίς
προσδοκία απάντησης)

Σύζυγος
%

197

21

55

6

%

163

61

15

6

142

39

91

34

360

33

269

26

1078

1040

Πίνακας 1: Kατανομή των ερωτήσεων χωρίς προσδοκία απάντησης

Παρατηρώντας τα αριθμητικά δεδομένα του προηγούμενου πίνακα, βλέπουμε
ότι οι γυναίκες, τόσο ως μάνες όσο και ως σύζυγοι, χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αριθμό
ερωτήσεων που προκύπτουν από έμμεσο τρόπο χρήσης της γλώσσας για να
δηλώσουν τις στάσεις τους ή να εκφράσουν τα συναισθήματά τους προς τον/τη
συνομιλητή/τριά τους, χωρίς όμως να περιμένουν κάποια απάντηση από αυτόν/ήν. Η
αυξημένη χρήση των ερωτήσεων αυτών από τις μάνες μπορεί πιθανώς να αποδοθεί
στην έντονη διάθεση που δείχνουν να δηλώσουν την αντίδρασή τους σε σχέση με τις
ενέργειες των παιδιών τους, έστω και με πλάγιο τρόπο, ή να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους, όταν οι ενέργειες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις τις δικές
τους θέσεις, ενώ η χρήση των ερωτήσεων αυτών από τις συζύγους οφείλεται άλλοτε
στην έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με τον συνομιλητή τους και άλλοτε στην
απόρριψή τους από αυτόν.
Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν έναν παρόμοιο αριθμό
ρητορικών ερωτήσεων, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τα επιχειρήματά τους.
Ωστόσο, οι μάνες φαίνεται να έχουν ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τις συζύγους
ως προς τις ερωτήσεις αυτές, γεγονός που ίσως μας προσανατολίζει να το
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αποδώσουμε στον κυρίαρχο ρόλο της μάνας μέσα στην οικογένεια και στη διάθεσή
της να επιβάλει αρκετά συχνά τη γνώμη της στους άλλους.
Τέλος, σε σχέση με τις ερωτήσεις στις οποίες απαντά η ίδια η ομιλήτρια,
βλέπουμε ότι οι γυναίκες-μάνες επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ερωτήσεις της
κατηγορίας αυτής σε σύγκριση με τις γυναίκες-συζύγους, γεγονός που δείχνει, για μια
ακόμα φορά, κατά τη γνώμη μας, την τάση τους να επιδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο
που κατέχουν μέσα στην οικογένεια καθώς και τη διάθεσή τους να επιβάλουν, άμεσα
ή έμμεσα, τις απόψεις τους στους/στις συνομιλητές/τριές τους.

8. Συνδυασμός λειτουργιών ερωτήσεων και οικοδόμησης ταυτοτήτων
Ο τρόπος κατασκευής των ατομικών ταυτοτήτων των χαρακτήρων με βάση τις
ερωτήσεις που επιτελούν συντελεί στη συνολικότερη τοποθέτηση των γυναικών
απέναντι στις κυρίαρχες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις και στην ανάδειξη μιας
ευρύτερης γυναικείας ταυτότητας που κινείται στα πλαίσια ενός συνεχούς με έμφαση
από τον εαυτό της ομιλήτριας (self) στο ένα άκρο, στον/στη συνομιλητή/τρια (other)
στο άλλο.
Αναλυτικότερα, κύρια συνιστώσα της ανάλυσής μας αποτελεί η διάκριση
ανάμεσα στις ερωτήσεις που προσανατολίζονται στον/στην ομιλητή/ομιλήτρια και
στις ερωτήσεις που προσανατολίζονται στον/στη συνομιλητή/τρια (Coates 1996: 201).
Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, οι ερωτήσεις που προσανατολίζονται στον/στην
ομιλητή/ομιλήτρια υποδηλώνουν ταυτότητες, όπως αυτές του/της πιο ισχυρού/ής ή
του/της πιο έμπειρου/ης ομιλητή/τριας, εστιάζουν δηλαδή στην προβολή του ίδιου
του ατόμου.
Αντίθετα, οι ερωτήσεις που προσανατολίζονται στον/στη συνομιλητή/τρια έχουν
ως στόχο τη διατήρηση της συνομιλίας και τη σχέση των συνομιλητών/τριών,
εστιάζουν δηλαδή στη σημασία της ομάδας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάλυση των
λειτουργιών των ερωτήσεων που έχει προηγηθεί, μπορούμε να κατατάξουμε τις
ερωτήσεις κατά μήκος ενός συνεχούς, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκονται οι
ερωτήσεις που προσανατολίζονται στον/στην ομιλητή/ομιλήτρια και περιλαμβάνουν
ερωτήσεις που εκφράζουν συναισθήματα ή στάσεις, που προκύπτουν από έμμεσο
τρόπο χρήσης της γλώσσας καθώς και ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ισχυρές
αποφάνσεις, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται οι ερωτήσεις που προσκαλούν τον/την
ακροατή/τρια να συμμετάσχει στη συνομιλία. Σχηματικά, η διαβάθμιση των
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λειτουργιών των ερωτήσεων κατά μήκος του συνεχούς με βάση την εστίασή τους
στον/στην ομιλητή/τρια ή τον/τη συνομιλητή/τρια έχει ως εξής:

Πίνακας 2: Σχηματική απεικόνιση της διαβάθμισης των λειτουργιών των ερωτήσεων

Η απεικόνιση των λειτουργιών των ερωτήσεων κατά μήκος του συνεχούς μάς
δείχνει ότι τα είδη των ερωτήσεων που εστιάζουν στην ομιλήτρια διακρίνονται σε:
ερωτήσεις που εκφράζουν ισχυρισμούς, στάσεις ή συναισθήματα και ερωτήσεις που
ισχυροποιούν ένα επιχείρημα.
Αντίθετα, οι ερωτήσεις που εστιάζουν στον/στη συνομιλητή/τρια και τονίζουν τη
σημασία της ομάδας είναι κυρίως ερωτήσεις που προσκαλούν τον/τη συνομιλητή/τρια
να συμμετάσχει στη συνομιλία. Οι ερωτήσεις που βρίσκονται στον πόλο του/της
ομιλητή/τριας αποκλίνουν από τα κοινωνικά στερεότυπα για την εικόνα της γυναίκας
μάνας και συζύγου, ενώ οι ερωτήσεις που βρίσκονται στον πόλο του/της
συνομιλητή/τριας συμμορφώνονται με τις κοινωνικές προσδοκίες για την ταυτότητα
της γυναίκας.
Σύμφωνα με τη Spencer-Oatey (2000, 2), η οποία εξέτασε την ευγένεια στο
ευρύτερο πλαίσιο του προσώπου, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα με στόχο να
προωθήσουν, να διατηρήσουν ή να υπονομεύσουν τις αρμονικές κοινωνικές σχέσεις
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μεταξύ τους. Ειδικότερα, η Spencer-Oatey υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι υιοθετούν
τέσσερα διαφορετικά είδη προσανατολισμού στο πρόσωπο τα οποία περιλαμβάνουν
τις ακόλουθες τέσσερις επιλογές (ό.π., 30):
α) προσανατολισμός ενίσχυσης σχέσεων (rapport enhancement orientation):
αφορά την επιθυμία να ενδυναμωθούν οι αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στους/στις
συνομιλητές/τριες.
β) προσανατολισμός διατήρησης σχέσεων (rapport maintenance orientation):
αφορά την επιθυμία να διατηρηθούν οι αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στους/στις
συνομιλητές/τριες. Αυτό συνεπάγεται τον κατάλληλο χειρισμό των απειλητικών
πράξεων που αφορούν το πρόσωπο.
γ) προσανατολισμός παραμέλησης σχέσεων (rapport neglect orientation): αφορά
την έλλειψη ενδιαφέροντος για την ποιότητα των σχέσεων και στην επιθυμία
διατήρησης του ατομικού προσώπου παρά της διαπροσωπικής σχέσης. Στην
περίπτωση αυτή δεν γίνονται προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων, ενώ οι σχέσεις
αυτές θα μπορούσαν μάλλον να χαρακτηρισθούν ως ουδέτερες.
δ) προσανατολισμός υπονόμευσης-αμφισβήτησης σχέσεων (rapport challenge
orientation): αφορά την επιθυμία να αμφισβητηθούν ή ακόμη να καταστραφούν οι
αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στους/στις συνομιλητές/τριες. Αυτό περιλαμβάνει την
παραγωγή σκόπιμων, άμεσων απειλητικών πράξεων.
Με βάση τις τέσσερις στρατηγικές που προτείνει η Spencer-Oatey (2000), η
διαβάθμιση των

λειτουργιών

των ερωτήσεων

κατά μήκος

του συνεχούς

διαμορφώνεται ως εξής:
α) οι ερωτήσεις που εστιάζουν στον εαυτό του/της ομιλητή/τριας και
προκύπτουν από πλάγιο ή έμμεσο τρόπο χρήσης της γλώσσας και οι ερωτήσεις που
αντιστοιχούν

σε

ισχυρές

αποφάνσεις

υποδηλώνουν

έναν

προσανατολισμό

παραμέλησης σχέσεων. Οι ερωτήσεις αυτές, στην περίπτωση που συνοδεύονται από
υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς ή αγενείς προσφωνήσεις, υποδηλώνουν έναν
προσανατολισμό υπονόμευσης σχέσεων.
β) οι ερωτήσεις που εστιάζουν στον/στη συνομιλητή/τρια ή στη σημασία της
ομάδας αντιπροσωπεύουν έναν προσανατολισμό διατήρησης ή (υπό προϋποθέσεις
στην περίπτωση που συνοδεύονται από υποκοριστικά ή άλλες οικείες μορφές
προσφώνησης) επαύξησης σχέσεων. Οι ερωτήσεις που συνδέονται με την
παραμέληση ή την υπονόμευση των σχέσεων οδηγούν στην οικοδόμηση ταυτοτήτων
με κύριο χαρακτηριστικό τη δύναμη ή τον ανταγωνισμό σε αντίθεση με τις ερωτήσεις
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που συνδέονται με τη διατήρηση ή την επαύξηση των σχέσων που σχετίζονται με την
οικοδόμηση ταυτοτήτων με επίκεντρο τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την
υποστηρικτικότητα.

9. Συμπεράσματα
Στο σύνολο των ερωτήσεων που αποδελτιώθηκαν η γυναίκα-μάνα ως ρόλος στα
θεατρικά έργα παρουσιάζεται να έχει ένα μεγάλο ποσοστό ερωτήσεων (33%) που
έχουν ως κέντρο αναφοράς τον εαυτό της. Τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι αυτές στις
οποίες δεν υπάρχει προσδοκία απάντησης και προκύπτουν από έμμεσο τρόπο χρήσης
της γλώσσας, διατυπώνονται με τη μορφή ρητορικών ερωτήσεων ή είναι ερωτήσεις
στις οποίες την απάντηση την δίνει η ίδια. Όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν ως κέντρο
αναφοράς την ίδια τη γυναίκα-μάνα, η οποία με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει άλλοτε να
εκφράσει τις σκέψεις ή τα συναισθήματά της, χωρίς όμως πάντα να προκαλεί με
άμεσο τρόπο, και άλλοτε να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους.
Οι επικοινωνιακές επιλογές της μάνας που σχετίζονται με αυτού του τύπου τις
ερωτήσεις αναδεικνύουν την ταυτότητα που οικοδομεί σε σχέση με τα παιδιά της. Η
γυναίκα-μάνα είναι ο κύριος μοχλός της οικογενειακής εξέλιξης, και γι’ αυτό η
πλειονότητα των ερωτημάτων έχει ως αφόρμηση και κατάληξη την ίδια. Οι
ερωτήσεις που αναφέρονται και περιστρέφονται γύρω από το «είναι» της εκφράζουν
μια συγκινησιακή κατάσταση, όπως για παράδειγμα θυμό, πόνο, νεύρα, απογοήτευση
ή άλλοτε στάσεις όπως αντίθεση, δυσαρέσκεια, αντίδραση και δείχνουν τον τρόπο με
τον οποίο, συνειδητά ή και ασυνείδητα, προσπαθεί να ασκήσει ψυχολογική πίεση,
ώστε να γίνει αισθητή η παρουσία της και υπολογίσιμη η άποψή της.
Σε αντίθεση με τη γυναίκα-μάνα, η οποία χρησιμοποιεί περισσότερο τις
ερωτήσεις που έχουν ως σημείο αναφοράς τον εαυτό, η γυναίκα-σύζυγος χρησιμοποιεί
μικρότερο ποσοστό ερωτήσεων που επικεντρώνονται γύρω από τον εαυτό της (26%).
Η γυναίκα-σύζυγος επιθυμεί να δηλώσει την άποψή της πάνω σε κάποιο θέμα
συζήτησης με έμμεσο και πλάγιο τρόπο, χωρίς να φανεί η ίδια αγενής. Επίσης,
φαίνεται ότι οι γυναίκες-σύζυγοι χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις αυτές για να
διαφωνήσουν με μια άλλη άποψη ή να δηλώσουν ακόμα και την ειρωνεία τους,
στάσεις, δηλαδή, τις οποίες αποφεύγουν να δηλώσουν με ευθύ τρόπο.
Από την τελευταία αντιπαράθεση γίνεται φανερό πως η μάνα χαρακτηρίζεται
από μεγαλύτερο εγωκεντρισμό, σε αντιδιαστολή με τη σύζυγο που αφήνει χώρο να

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /600/

εξελιχθεί ή άποψη του συνομιλητή-συζύγου, ίσως γιατί το θέλει ή ίσως γιατί δεν
μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Γενικά, μέσω των ερωτήσεων της κατηγορίας αυτής, οι γυναίκες προσπαθούν με
έμμεσο τρόπο να επιβάλουν τη γνώμη τους στον/στη συνομιλητή/τριά τους, να
δείξουν και να αποδείξουν την ανωτερότητά τους ή να πάρουν τις αποστάσεις τους
από τα λεγόμενα του/της συνομιλητή/τριάς τους. Οι ερωτήσεις αυτές, αν και δεν
χαρακτηρίζονται ως κανονικές ερωτήσεις, καθώς δεν απαιτούν μια απάντηση, είναι
ικανές να δηλώσουν και να εκφράσουν τη γυναικεία σκέψη, τη γυναικεία επιθυμία
και πολλά άλλα που οι γυναίκες έμμεσα ή άμεσα θέλουν να υποβάλουν. Οι
ταυτότητες, λοιπόν, των γυναικών σχηματίζονται και μετασχηματίζονται διαρκώς
μέσα από τις διαρκείς μεταβολές που πραγματοποιούνται τόσο στο συγκεκριμένο
πλαίσιο της επικοινωνίας όσο και στους στόχους που οι ίδιες επιδιώκουν κάθε φορά.
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
CHODERLOS DE LACLOS, ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΤΟΥ HEINER
MÜLLER ΚΑΙ TRUE LOVE ΤΟΥ ΆΡΗ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Abstract

The literary representation of gendered subjectivity: Choderlos de Laclos’ Dangerous
Liaisons, Heiner Müllers’ Quartet and Aris Maragopoulos’ True Love.
In this essay, an investigation of some instances of the evolution of gendered
subjectivity is attempted, from the birth of modernity until now, highlighting seasonal
boundaries through literary depictions. The first chapter constitutes a summary of the
concept of the Individual, from its dawn at the era of modernity, up to now. The
second chapter deals with the subjectifying characteristic of the Reason, through a
narratological perspective. The third chapter includes the identification of gendered
subjectivity construction and deconstruction in selected novels. The essay ends with
the conclusions drawn from the reading of gendered subjectivity in the three literary
works.
The selection of the novels was not random. The first one, Choderlos de Laclos’
Dangerous Liaisons, was written in the era of modernity, in France, the birthplace of
the Enlightenment, when the Individual became autonomous. The second work,
Heiner Müllers’ Quartet, was composed in the 20th century, in the context of
postmodernity that leaped out of the two World Wars and the revolution of May 1968,
which envisioned, as the Enlightenment did before, a different world with free
individuals. The third and last novel, the True Love of Aris Maragopoulos, is a
product of the modern Greek reality, where the post-postmodern individual is a
simulacrum, a cotemporary compulsive depiction.
In conclusion, the comparative study of three texts demonstrates that the
construction and deconstruction of the gendered subjectivity followed, as was natural,
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the route of the Reason. The Reason, on the other hand, was combined with the
authority that creates the subject but simultaneously converts it into object. As
nowadays the authority has transmutated into image and meaning, and functions and
proliferates like a virus, the individual and humanity as a whole have reached a
deadlock and become idle. The study of texts certainly reveals the evolution of the
individual but simultaneously proves its stagnation that makes it indifferent and an
accomplice to the current situation.
Λέξεις-Κλειδιά
κατασκευή υποκειμενικότητας, ζητήματα φύλου, λογοτεχνία

1. Ο Λόγος του έμφυλου υποκειμένου: Τα παραδείγματα των Επικίνδυνων
Σχέσεων, του Κουαρτέτου και του True Love
Στιγμές από την πορεία της έμφυλης υποκειμενικότητας, από τη γέννηση της
νεωτερικότητας μέχρι σήμερα, ερευνά η παρούσα εργασία αναδεικνύοντας τις
εποχικές οριοθετήσεις μέσα από τις λογοτεχνικές απεικονίσεις της (JAUSS 2005, 362).
Η επιλογή των έργων δεν υπήρξε τυχαία. Το πρώτο μυθιστόρημα, οι Επικίνδυνες
Σχέσεις του Choderlos de Laclos, γεννήθηκε την εποχή της νεωτερικότητας στη
γενέτειρα του Διαφωτισμού, τη Γαλλία, όταν το υποκείμενο αυτονομήθηκε. Το
δεύτερο έργο, το Κουαρτέτο του Heiner Müller, γεννιέται τον 20ό αιώνα στο πλαίσιο
της μεταμοντερνικότητας που ξεπηδά μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους και την
εξέγερση του Μάη του ΄68, που ευαγγελίστηκαν όπως κι ο Διαφωτισμός έναν
διαφορετικό κόσμο με ελεύθερα υποκείμενα. Το τρίτο και τελευταίο έργο, το True
Love του Άρη Μαραγκόπουλου, είναι βγαλμένο από τη σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα, όπου το μετά-μεταμοντέρνο υποκείμενο είναι ένα απείκασμα, μια
σύγχρονη ψυχαναγκαστική φαντασίωση.

2.1. Η υποκειμενικότητα γεννιέται: το παράδειγμα των Επικίνδυνων Σχέσεων
Στο επιστολικό μυθιστόρημα Επικίνδυνες Σχέσεις που γεννιέται μέσα στην
ατμόσφαιρα του Διαφωτισμού όπου πρυτανεύει ο ορθός Λόγος, το έλλογο ον δρα
κατεξοχήν μέσω του Λόγου, αυτοσυστήνεται και ως υποκείμενο αντιμετωπίζει τους
άλλους ως αντικείμενα. Αυτή την περίοδο όπως διαφαίνεται και από την κατασκευή
του έργου, ο Λόγος κατασκευάζει τους ήρωες, την ατομικότητά τους αλλά και τις
υπαγόμενες κατηγορίες γνώσεις που ανιχνεύονται σε πρωτεϊκή μορφή (όπως το φύλο
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και η σεξουαλικότητα). Ο συγγραφέας μέσω των επιστολών του που αρθρώνουν το
μυθιστόρημα δείχνει πως η παντοδυναμία του πεφωτισμένου Λόγου αρθρώνει
προϊόντα Λόγου, στάσεις, απόψεις, συμπεριφορές και εντέλει, υποκειμενικότητες. Ο
Λόγος εξάρθρωσε την εξουσία του απόλυτου μονάρχη και την διέσπασε στα πολλά
στοιχεία (τα άτομα). Το νεωτερικό κράτος του Διαφωτισμού που αρθρώθηκε πάνω
στο κοινωνικό συμβόλαιο και την ιδιότητα του πολίτη, ταυτόχρονα δομήθηκε σε
πειθαρχικούς καταναγκασμούς. Το νεωτερικό υποκείμενο είναι ταυτόχρονα
αντικείμενο γνώσης και εξουσίας (FOUCAULT 1991, 115). Αν το άτομο δεν γίνει
αντικείμενο δεν μπορεί να καταστεί υποκείμενο.
Ο

Λόγος

λοιπόν

του

Διαφωτισμού

αποτέλεσε

μόνο

κατ’

επίφαση

απελευθερωτικό εργαλείο, κατ’ ουσίαν ήταν καταδυναστευτικό. Στις Επικίνδυνες
Σχέσεις ο Λόγος αντικαθιστά τη φυσική παρουσία των ηρώων. Οι δύο πρωταγωνιστές
του έργου, η φιλήδονη και πανούργα Μερτέιγ και ο ακόλαστος Βαλμόν,
αριστοκράτες που υπερθεματίζουν τη σεξουαλικότητά τους και τρέφονται με
δολοπλοκίες, υφίστανται χάρη στις επιστολές τους. Η υπόστασή τους, το σώμα τους,
ο ρόλος των μορφών υπόκεινται στην τάξη του Λόγου που καταδυναστεύει μέσω της
σεξουαλικότητας και της αποπλάνησης. Η εξομολόγηση των μυστικών τους μέσω
των επιστολών αποτελεί για τους ήρωες πλεονέκτημα αλλά και ατέλεια που
συνδέεται με την κρίση του Foucault πως η εξομολόγηση των μυστικών (ερωτικών
και όχι μόνο), ο ανοιχτός διάλογος, παγιώνουν μορφές της ανθρώπινης συμπεριφοράς
όπως την σεξουαλικότητα (FOUCAULT 2003, 14). Επομένως, η σεξουαλικότητα όπως
και το υποκείμενο είναι προϊόντα του Λόγου.
Το υποκείμενο, λοιπόν, κατασκευάζεται μέσα από τη λογοθετική παραγωγή.
Φυσικά, φύλο και υποκείμενο είναι αλληλένδετα. Αν πάρουμε ως δεδομένο πως το
υποκείμενο δημιουργείται μέσω της αντιπαραβολής του με τον Άλλο όπου ο Άλλος,
επουσιώδης και ασαφής είναι η γυναίκα, τότε η Μερτέιγ συνιστά «την
υποκειμενικότητά της» ως το αντικείμενο που τίθεται απέναντι από το υποκείμενο
του Βαλμόν (VON BRAUN - STEPHAN - WALGENBACH 2010, 111). Αυτό συνέβαινε
κατά κόρον καθώς η γυναίκα δεν υπολογιζόταν ως άνθρωπος (άνθρωπος = άνδρας).
Ωστόσο, στις Επικίνδυνες Σχέσεις η Μερτέιγ δεν υπάρχει αντιθετικά προς τον άνδρα,
δεν είναι ο Άλλος αλλά μια υποκειμενικότητα όπως αυτή του Βαλμόν, το ίδιο κυνική
και φαύλα.
Επομένως, η Μερτέιγ, παρόλο που στην εποχή της η γυναίκα δεν θεωρούνταν
υποκείμενο άρα και έλλογο ον, αποτελεί μια γυναικεία μορφή έλλογη, αυθύπαρκτη
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και αυτόνομη. Δεν είναι μια τυπική γυναικεία μορφή αλλά το αντίπαλο δέος του
Βαλμόν. Συγκεντρώνει πολλές ιδιότητες που δεν αρμόζουν σε γυναίκα αλλά σε
άνδρα. Είναι μεν στερεοτυπικά όμορφη και θηλυκή αλλά από την άλλη είναι
διεκδικητική, δυναμική, έξυπνη, διαλέγει η ίδια τους πολλούς ερωτικούς της
συντρόφους, χωρίς να είναι πόρνη, ερωτοτροπεί χωρίς αναστολές και εξουσιάζει. Η
ηρωίδα συγχωνεύει μια ανδρική και μια γυναικεία ταυτότητα. Η Μερτέιγ δεν
περιορίζεται σε αυτό που επιτάσσει το βιολογικό της φύλο. Δεν σκοπεύει να γίνει
ούτε σύζυγος ούτε μητέρα αλλά είναι επιθυμεί ίντριγκες και εξουσία. Αποτάσσει τα
στεγανά του φύλου της και φτάνει στα άκρα. Δεν είναι μια παραδοσιακή γυναίκα
αλλά ένας παραδοσιακός άνδρας και μάλιστα γνήσιο αρσενικό· είναι ακόλαστη,
εξουσιαστική, απογυμνωμένη από αισθήματα:
«Κι αν ωστόσο η υπόληψή μου διατηρήθηκε ανέπαφη, δεν θα έπρεπε να
συμπεράνετε ότι ανακάλυψα όπλα, άγνωστα πριν από μένα, για να εκδικηθώ το
φύλο μου και να κυριαρχήσω πάνω στο δικό σας; […]».
(LACLOS 2009, 265-266)
Η Μερτέιγ μεταπηδά από το sex (βιολογικό φύλο) στο gender (κοινωνικό φύλο)
λόγω των κοινωνικών συνθηκών. Ο σχηματισμός όμως της ταυτότητάς της με
στοιχεία στερεοτυπικά ανδρικά την παρουσιάζει ως τέρας, δηλαδή ένα πλάσμα που οι
κανόνες της κοινωνίας και του κράτους το ξεβράζουν και αυτό γιατί η Μερτέιγ
αρνείται να υποταχθεί σε αυτούς.

2.2. Η υποκειμενικότητα στην αυγή του μεταμοντερνισμού: το παράδειγμα του
Κουαρτέτου
Στο Κουαρτέτο, που χρονικά γεφυρώνει την περίοδο της νεωτερικότητας με αυτή του
μεταμοντέρνου, ο Λόγος γίνεται υπό-Λόγος καθώς δρα αποδομιστικά κάτι που
γίνεται εμφανές τόσο στην κατασκευή του έργου όσο και στην κατασκευή των
ηρώων. Ο συγγραφέας, επηρεασμένος από το κίνημα της αποδόμησης διαρρηγνύει τη
δομή του επιστολικού μυθιστορήματος και το μετατρέπει σε θεατρικό έργο αλλά και
τη δομή των εννοιών (φύλο, ταυτότητα, έρωτας) Εδώ ο μεσσιανικός Λόγος του
Διαφωτισμού που δόμησε την υποκειμενικότητα γίνεται όργανο αποσυναρμολόγησης
του φύλου και της ταυτότητας των ηρώων.
Στο έργο, το υποκείμενο της νεωτερικότητας συγκρούεται με το μεταμοντέρνο
υποκείμενο σε ένα πόλεμο ατέρμονο. Οι ήρωες, Μερτέιγ και Βαλμόν, γερασμένοι
πια, ριγμένοι πάλι σε έναν αγώνα λόγων, πολύ μικρότερης έκτασης, σαν θηρία
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προσπαθούν ξανά να εξουδετερώσουν ο ένας τον άλλο, αλλά αυτή τη φορά γρήγορα
και σκληρά όπως επιτάσσει η καπιταλιστική κοινωνία. Οι ήρωες ζουν με την
ψευδαίσθηση του ελεύθερου υποκειμένου, αφού στον Δυτικό κόσμο άνδρες και
γυναίκες θεωρητικά ζουν ελεύθερα, σ’ ένα δημοκρατικό περιβάλλον όπου δεν
καταδυναστεύονται, ενώ ο Λόγος είναι περισσότερο αυταρχικός. Ο Foucault
αναφέρει «πως η εξουσία ασκείται μόνο σε ελεύθερα υποκείμενα» (FOUCAULT 1991,
93). Οι υποκειμενικότητες της Μερτέιγ και του Βαλμόν αρθρώνονται ως ελεύθερα
πλάσματα σε ένα πεδίο μιας διάφανης εγκατεστημένης εξουσίας. Η Μερτέιγ και ο
Βαλμόν, είναι αποσπασματικές οντότητες που έχουν δομήσει την ταυτότητά τους
σύμφωνα με τις κοινωνικές νόρμες. Η αισχύνη, το έλεος, ο φόβος, η προσευχή, η
κόλαση, λέξεις που αναφέρονται στο έργο αποτελούν απότοκα του δυναστικού
μηχανισμού του Λόγου στην κοινωνία, είναι εξουσιαστικές κατασκευές που
καθιστούν τις μορφές λιγότερο ή περισσότερο ηθικές υποκειμενικότητες.
Οι ήρωες προσπαθούν διαρκώς στο έργο να κατασκευάσουν την ταυτότητά
τους. Παρουσιάζονται ως ελλείψεις που ο Λόγος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει.
Καταφεύγουν στον Άλλο για να αυτοσυσταθούν, αλλάζουν φύλο και μεταμφιέζονται,
καθώς η αυτοσχεσία του Διαφωτισμού απέτυχε και η συγκρότηση της ταυτότητας
επιτυγχάνεται μέσω της ετεροσχεσίας δηλαδή της αντίληψης της ύπαρξης
διυποκειμενικότητας:
«Τι λέει ο καθρέφτης σας. Είναι πάντα ο άλλος που κοιτάει από μέσα. Αυτόν
τον άλλον ψάχνουμε όταν σκάβουμε στα ξένα κορμιά, πέρα από τους εαυτούς
μας. Μπορεί να μην υπάρχει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, μόνο το τίποτε στην
ψυχή μας που κρώζει για τροφή».
( MÜLLER 2002, 37)
Τα αντιθετικά ζεύγη που αρθρώθηκαν μέσω της κυριαρχίας του Λόγου, στην
εμπρηστική και δωρική γραφή του Müller γίνονται δυσάρεστη υπενθύμιση της
ανολοκλήρωτης έμφυλης υποκειμενικότητας. Μερτέιγ και Βαλμόν αποδομούν κάθε
θέσφατο ακόμη και τον θάνατο για να αποδείξουν πως ακόμα κι αυτός οφείλει την
ύπαρξή του σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο σύστημα μηχανογράφησης. Ο πόλεμος
των φύλων γίνεται πόλεμος των κόσμων, των εσωτερικών κόσμων που μάχονται να
αποκτήσουν μια υπόσταση.
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2.3. Η έμφυλη ασημαντότητα: το παράδειγμα του True Love
Η μεταμοντέρνα κατάσταση χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της εικόνας άρα και
των Μ.Μ.Ε. Η καπιταλιστική κοινωνία και μάλιστα η ύστερη, πέρα από το ότι
καταργεί την τέχνη γιατί την εμπορευματοποιεί, εμπορευματοποιεί οποιαδήποτε
ανθρώπινη δραστηριότητα και την καθιστά αντικείμενο προς πώληση (BENJAMIN
1973, 226-227). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τέλος της μοναδικότητας, της
φυσιογνωμίας, το τέλος του ιδιωτικού και του προσωπικού. Ως εκ τούτου, το άτομο
μεταβάλλεται σε αντικείμενο, χάνει την ικανότητα της αντίληψης, της μνήμης, του
συναισθήματος, αδυνατεί να αντιληφθεί τη μεταστοιχείωση των ιδεών και των
εννοιών και καταντά προϊόν.
Το True Love είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της σύγχυσης στην οποία
βρίσκεται σήμερα η έμφυλη υποκειμενικότητα. Στο έργο οι ανθρώπινες μορφές είναι
«χαμένες μες στην ψευδαίσθηση του υποκειμένου, καθώς επιθυμούν διακαώς να είναι
ή να γίνουν αντικείμενα» (BAUDRILLARD 1991, 124-125). Η σύσταση δηλαδή του
υποκειμένου στην μεταμοντέρνα εποχή αποτελεί μια ψευδαίσθηση.
Οι ήρωες του μυθιστορήματος, για να βρουν την ταυτότητά τους, επιδίδονται κι
αυτοί σε ένα καρναβάλι, όπως στο Κουαρτέτο. Το καρναβάλι όμως αυτό
ανταποκρίνεται πιστά στην ετυμολογία της λέξης (carni - vorus). Ο Μίμης ως
σύγχρονος Βαλμόν και η Κική ως μεταμοντέρνα Μερτέιγ, δεν αλλάζουν πια
κοστούμια για να μεταμορφωθούν αλλά προσπαθούν ανεπιτυχώς να μασκαρευτούν
ένα άλλο εγώ κανιβαλίζοντας τους άλλους και πρωτίστως τους ίδιους τους, τους
εαυτούς. Οι ήρωες θέλοντας να αυτοσυσταθούν, εκλαμβάνουν τον Άλλο, που είναι ο
συνάνθρωπός τους ή ο εαυτός τους, ως αντικείμενο αλλά αντί να ανασυγκροτηθούν,
κατακερματίζονται.
Η άρθρωση του μυθιστορήματος επίσης, υποδηλώνει την εγκατεστημένη
μεταμοντέρνα ασάφεια. Φαινομενικά, το μυθιστόρημα προσιδιάζει στη ροζ ανδρική
και γυναικεία λογοτεχνία και μπολιάζεται με δόσεις μαύρης κωμωδίας και
αστυνομικού μυθιστορήματος. Η εμμονή όμως του συγγραφέα μέσω του ήρωα, του
Μίμη, στις στερεοτυπικές έμφυλες ταυτότητες, (άνδρας = έξυπνος, κυνηγός, δυνατός
/ γυναίκα = ύπουλη, ανόητη, κουτσομπόλα) τόσο εξόφθαλμη που καταντά
χονδροειδής και παραλογοτεχνική, στην ουσία εκφράζει την διάθεση του συγγραφέα
να καταδείξει τον σύγχρονο συμφυρμό των εννοιών.
Στο True Love, γυναίκες και άνδρες κατακλύζονται από στερεότυπα
(σεξουαλικά, κοινωνικά) παρόλη την ιστορική εξέλιξη. Αποτυγχάνουν επίσης, να
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σταθούν ως υποκείμενα καθώς αφενός αποτελούν γρανάζια του συστήματος που
προσπαθούν να χειραφετηθούν και αφετέρου, παιδιαρίζουν υιοθετώντας παθητική και
βλακώδη

στάση

(BAUDRILLARD

1981,

128).

Οι

ήρωες

του

True

Love

καταβροχθίζονται από την πλήρη απελευθέρωση, διαφάνεια του εαυτού τους, του
Άλλου σε μια διηνεκή, κλωνοποιητική παραγωγή (BAUDRILLARD 1996, 136). Με
αυτό τον τρόπο οδηγούνται στην αλλοτρίωση. Αναλώνονται σε ακαθόριστες επαφές,
σχέσεις, ιδέες, έννοιες. Μεγιστοποιούν όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές τους.
Αυτή η υπερλειτουργία αισθήσεων και η υπερπαραγωγή νοημάτων τους μεταβάλλει
σε αδιάφορα όντα που εντέλει, αποξενώνονται. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο Μίμης και
η Κική αδυνατούν, μέσα στην πληθώρα των λειτουργιών τους, να αισθανθούν, να
κατανοήσουν, να αγαπήσουν, να μοιραστούν. Στον Άλλο βλέπουν την δική τους
απάθεια και αποτυχία και αλλοτριώνονται. Πλέον, στον ανεπτυγμένο κόσμο, το
αίτημα δεν είναι αυτό της έμφυλης διαφορετικότητας αλλά αυτό της αυθύπαρκτης, μη
προσομοιωμένης υποκειμενικότητας.
Συμπερασματικά,

η

κατασκευή

και

αποσυναρμογή

της

έμφυλης

υποκειμενικότητας ακολούθησε εύλογα την πορεία του Λόγου. Ο Λόγος από την
άλλη, συνδυάστηκε με την εξουσία που δημιουργεί το υποκείμενο αλλά συγχρόνως
το μετατρέπει σε αντικείμενο. Σήμερα, που η εξουσία έχει μεταλλαχθεί σε εικόνα και
έννοια, λειτουργεί και πολλαπλασιάζεται σαν ιός, το άτομο και η ανθρωπότητα έχουν
φτάσει σε αδιέξοδο και αδρανούν.
Η μελέτη των κειμένων δείχνει βέβαια την εξέλιξη του υποκειμένου αλλά
αποδεικνύει και τη σημερινή αποτελμάτωσή του που το καθιστά αδιάφορο και
συνένοχο της κατάστασης.
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ΈΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΥΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ
Όλγα Δουγαλή
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
olgadougali@yahoo.de

Abstract
Exploiting mainly the feminist criticism, Judith Butler’s theory on performativity of
gender identity, combined with Foucault’s theoretical views on the ‘subject’ in
relation to authority powers the present essay examines how feminine sides are
constructed and performed inside the power disciplinary systems. These systems
affect the way women act aiming to the submission and the discipline of their bodies
as well as the formation of their individuality and decisions. The aim of the
dissertation is to rethink cultural meanings undermining or incorporating regulatory
models or stereotypes regarding gender hierarchy, roles and actions.
Λέξεις-Κλειδιά
gender, femininity, performativity, authority powers, power disciplinary systems,
discipline of the body

Το Διπλό βιβλίο (1975) του Δημήτρη Χατζή και η Βιοτεχνία Υαλικών (1975) του
Μένη Κουμανταρέα είναι έργα ρεαλιστικά, εξ ορισμού πολιτικοκοινωνικά και
απεικονίζουν

τις

αλλαγές

που

μορφοποιούν

την

ελληνική

κοινωνία

της

μετεμφυλιακής περιόδου, όπου ζουν η φτωχή επαρχιώτισσα Αναστασία και η
μικροαστή έμπορος Μπέμπα. Πρόκειται για διαφορετικούς τόπους, οι οποίοι μαζί με
την κοινωνική τάξη και τις επιταγές της βιοπολιτικής τεχνολογίας (FOUCAULT 1991,
91) παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των ηρωίδων.
Ο χώρος ως διάσταση μιας πολιτισμικής - ιστορικής ερμηνείας του κοινωνικού
φύλου (BUTLER 2006, 383) διαμορφώνει μέσα από διαδικασίες κοινωνικοποίησης τον
τρόπο, με τον οποίο οι δυνάμεις σχέσεων εξουσίας επηρεάζουν τη δράση των
υποκειμένων, την επιτέλεση της έμφυλης ταυτότητας και τις αποφάσεις τους. Οι
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ιεραρχικά τοποθετημένες σημασίες της έμφυλης ταυτότητας1 επιτελούμενες από το
σώμα βρίσκονται σε συνάφεια με τα εσωτερικευμένα πρότυπα για τον εαυτό και
γίνονται κίνητρο συμπεριφοράς μέσα σε συγκεκριμένα δίκτυα σχέσεων εξουσίας
(STETS - BURKE 2000, 1000). Κατά συνέπεια η αναπαράσταση της έμφυλης
ταυτότητας από και πάνω στο σώμα των δύο ηρωίδων γίνεται Λόγος σχετικά με την
πολιτισμική και πολιτιστική δράση των υποκειμένων.

1. Θεωρητικό πλαίσιο
Η εργασία διερευνά την επιτέλεση της έμφυλης ταυτότητας των γυναικών πάνω σε
δύο άξονες: (α.) της πρόσληψης των έμφυλων ταυτοτήτων, του τρόπου δηλαδή με τον
οποίο διαπλέκεται η έμφυλη ταυτότητα με δυνάμεις εξουσίας και (β.) του τόπου μέσα
στο οποίο δρουν οι δυνάμεις εξουσίας πάνω στα έμφυλα υποκείμενα. Η πρόσληψη
της έμφυλης ταυτότητας εντοπίζεται (α) στην αντίληψη «της ταυτότητας του φυσικού
φύλου», δηλαδή στην ατομιστική συνείδηση των ηρωίδων σχετικά με τη σχέση
βιολογικού και κοινωνικού φύλου, (β) στην αντίληψη της «έμφυλης ταυτότητας στη
συλλογική συνείδηση» (MATHIEU 2006, 320) δηλαδή στην έμφυλη ιεράρχηση που
διαχέεται στη διατύπωση όλων των πολιτισμικών εννοιών, διαιρεί το χώρο σε χώρο
εργασίας και οικογένειας, την πολιτική ύπαρξη σε κράτος και οικογένεια και
συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής δημιουργώντας
σχέσεις καταπίεσης του δεύτερου όρου από τον πρώτο. Τόσο η ατομιστική όσο και η
συλλογική συνείδηση αναγνωρίζεται στα έμφυλα σύμβολα και στο συμβολικό
κεφάλαιο της οικιακής ομάδας, το οποίο αναδεικνύεται στο στυλ ζωής, στις
συμπεριφορές ή στις αντιλήψεις ενώ αποτελεί έκφραση ενός μηχανισμού κοινωνικής
κατάταξης.2
Ο τόπος προσδιορίζεται στη βάση τριών πειθαρχικών συστημάτων εξουσίας,3
μέσα στα οποία τα δίκτυα σχέσεων ελέγχουν το χώρο, το χρόνο και τη λειτουργία των
έμφυλων υποκείμενων:
1

Στις έμφυλες διπολικές σχέσεις το κυρίαρχο μέρος ταυτοποιείται μέσω της άρνησης του άλλου. Ο
άντρας, το Α καταλαμβάνει τη θέση της κανονικότητας ενώ το μη-Α, η γυναίκα, τη θέση της
μειονοτικής παρέκκλισης, του κατώτερου «άλλου». Η ετερότητα αυτή είναι αναγκαία για να οριστούν
τα θετικά χαρακτηριστικά του α΄ πόλου (JAY 1981, 45).
2
Στην παραδοσιακή οικιακή ομάδα ο άντρας έχει τη δυνατότητα απόκτησης και συσσώρευσης του
συμβολικού κεφαλαίου μέσω γάμων και στρατηγικών ενώ η γυναίκα τοποθετημένη στην πλευρά του
«φαίνεσθαι» συμβάλλει στη διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής του (BOURDIEU 2007, 179180).
3
Συστήματα, όπου «η ενεργοποίηση των τεχνικών ικανοτήτων, το παιχνίδι των επικοινωνιών και οι
σχέσεις εξουσίας συναρμόζονται το ένα με το άλλο, σύμφωνα με μελετημένες φόρμουλες» (FOUCAULT
1991, 90).
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(α.) Το σύστημα συγγένειας εδραιωμένο στο καθολικό ταμπού της αιμομιξίας και την
επιβολή της εξωγαμίας (ΜΑΝΕΡΛΑΚΗΣ 2014, 26) ελέγχει και υπαγορεύει τη
σεξουαλικότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, μεταβάλλει τα
αρσενικά και τα θηλυκά σε άντρες και γυναίκες, τονίζει τη φυσική αντίθεση,
καταστέλλει τη φυσική ομοιότητα (RUBIN 1975, 179).
(β.) Το πειθαρχικό σύστημα σεξουαλικότητας, που στοχεύει στον έλεγχο της
σεξουαλικής δράσης, είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα, αφού δε διαθέτει θεσμική
τοποθεσία, στο οποίο το υποκείμενο βρίσκεται με τη θέληση του σε μια διαδικασία
υποταγής, όπου δέχεται την κατάσταση4 ως κάτι φυσικό (MERQUIOR 2002, 205). Η
εσωτερική δομή του δημιουργείται από ανισότητες, που στηρίζονται σε ιεραρχήσεις
θρησκευτικής, λαϊκής και ψυχιατρικής σεξουαλικής αξίας. Η παρουσία του Λόγου
σχετικά με τη σεξουαλικότητα δημιουργεί μηχανισμούς κανονικοποίησης και
ελέγχου ενώ σηματοδοτεί τη μετάβαση στην αστική νεωτερική κοινωνία (FOUCAULT
1978, 11-12). Ο Λόγος δημιουργεί μια πρακτική πειθαρχίας του σεξουαλικά
κανονικοποιημένου σώματος όμως «η ειρωνεία αυτού του συστήματος, μας κάνει να
πιστεύουμε πως απ’ αυτό κρέμεται η “απελευθέρωση μας”» (FOUCAULT 1978, 186).
(γ.) Το πειθαρχικό σύστημα παραγωγής ομαδοποιεί, αξιολογεί και ιεραρχεί το
παραγωγικό υποκείμενο, ρυθμίζοντας τα σώματα σε ένα δίκτυο σχέσεων που
περιχαρακώνει το χώρο δράσης. Η κανονικοποίηση του σώματος στο χώρο
παραγωγής επιτρέπει και τον έλεγχο του χρόνου μέσα από τη ρύθμιση των πράξεων.
«Ο χρόνος εισχωρεί στο σώμα και μαζί με αυτόν όλοι οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της
εξουσίας», για να δημιουργήσει ένα «ανατομο-χρονολογικό σχήμα συμπεριφοράς»,
που καθορίζει τη στάση, την κίνηση, τη διάρκεια και επιβάλλει την εντατικοποίηση
της χρήσης του χρόνου σε σχέσεις ταχύτητας και αποτελεσματικότητας (FOUCAULT
1976, 201) με στόχο την κεφαλαιοποίησή του.
Μέσα από τα πειθαρχικά συστήματα οι ιεραρχικές διπολικές σχέσεις διαχέονται
στο σύνολο των πατριαρχικών αντιλήψεων και δημιουργούν σχέσεις εξουσίας και
υποταγής. Το σώμα, καθώς τέμνεται και από άλλες κοινωνικές ιεραρχήσεις, γίνεται ο
τόπος εκδραμάτισης και ενσωμάτωσης αυτών των κοινωνικών διαδικασιών, ένα
λογοθετικό μέσο στη διατύπωση πολιτισμικών και πολιτικών δράσεων.

4

Η αποδεκτή σεξουαλική συμπεριφορά στη δυτική κοινωνία είναι ετερόφυλη, συζυγική, μονογαμική,
αναπαραγωγική και μη εμπορεύσιμη.
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2. Η Αναστασία στο Διπλό Βιβλίο του Δημήτρη Χατζή
Η ευρύτερη έννοια του έθνους, ως θεματική ορίζουσα του Διπλού Βιβλίου,
ερμηνεύεται μέσα από το συλλογικό πόνο των «χαμένων γενιών του Ρωμαίικου», ο
οποίος διασπάται σε δύο επαναλαμβανόμενα έμφυλα θεματικά μοτίβα που ταυτίζουν
τον ενεργητικό «ρωμαίικο ξεριζωμό» με την αντρική μετανάστευση και τον παθητικό
«ρωμαίικο καημό» με τις «μεγάλες γυναίκες του ρωμαίικου πόνου» και την
Αναστασία (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 173).
Η Αναστασία ζει μια «διπλή ζωή»: βρίσκεται ανάμεσα στην «αλήθεια», την
ταπεινή θέση της μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, και στο «όνειρο», ένα βίωμα που
περιγράφεται σα μια ονειρική παραίσθηση με τη μορφή λαμπερών πουλιών (ΧΑΤΖΗΣ
1999, 156). Η νεαρή γυναίκα «λεύτερη, μόνη, μοναδική» (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 165),
ταυτίζει τα πουλιά με την ψυχή της (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 160), τη χαρά και την ευτυχία της
(ΧΑΤΖΗΣ 1999, 159) σε ένα ενορατικό, εξωλεκτικό και εξωπολιτισμικό επίπεδο με
όρους ελευθερίας. Η «αλήθεια» εκφράζεται σε εργαλειακές τροπικότητες,5 όπως η
φτώχεια, το ταμπού της αιμομιξίας, το κανονιστικό πρότυπο του γάμου, η δίωξη των
αριστερών φρονημάτων στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, τροπικότητες με τις οποίες οι
δυνάμεις σχέσεων εξουσίας την αναγκάζουν να υποταχθεί στην κανονικότητα των
βιοπολιτικών επιταγών.

2.1. Η αντίληψη «της ταυτότητας του φυσικού φύλου»
Το σώμα της Αναστασίας, ως σύμβολο της Ρωμιάς, μαρτυρεί τις φαντασιακές
σημασίες για συστήματα καταπίεσης της γυναικείας σεξουαλικότητας όπως ορίζονται
από τις ελληνικές παραδοσιακές πατριαρχικές διατάξεις. Βρίσκεται στη θέση του μηΛόγου, είναι όπως και η μάνα της «στέρεα και σιωπηλή» (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 84). Η
σιωπή όμως δε σημαίνει την απουσία άποψης αλλά μια οπτική εξωλεκτική, πολλές
φορές ακατανόητη από τον αρσενικό πόλο (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 85).
Το σώμα της καταφέρνει μέσα από τεχνικές κοινωνικά προσδιορισμένες να δίνει
την εντύπωση της φυσικής έλλειψης, να φέρει το νόημα της απουσίας από το
χώρο: «Μικρή, λιγνή, πολύ λιγνή –σα να μην έπιανε κανέναν τόπο» (ΧΑΤΖΗΣ 1999,
31). Η περιορισμένη κινησιολογία αναδεικνύει εκ των έσω επιβεβλημένες
5

Η παραγωγική δράση των δυνάμεων εξουσίας βρίσκεται μέσα σε «συστήματα διαφοροποιήσεων»
που αφορούν στις μορφές θεσμοποίησης, στον τύπο των αντικειμενικών σκοπών των υποκειμένων
(τιμή, διατήρηση προνομίων), στις «εργαλειακές τροπικότητες» (οικονομικές και ταξικές ανισότητες),
στον τρόπο δηλαδή που με τον οποίο ασκείται η εξουσία πάνω στα υποκείμενα (FOUCAULT 1991, 9597).
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πειθαρχικές πρακτικές, υποδηλώνει τις μορφές υποταγής που παράγει το σώμα της
θηλυκότητας και την κατώτερη υπόστασή του στην ιεραρχία των φύλων, δίνοντας
ταυτόχρονα την εντύπωση του αυτονόητου. Σα να υπάρχει ένα νοητός χώρος, ο
οποίος «δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο οι σωματικές προθέσεις και επιθυμίες μπορούν
να πραγματοποιηθούν ελεύθερα, αλλά μια περιφραγμένη περιοχή στην οποία νιώθει
τοποθετημένη και από την οποία καθορίζεται» (BARTKY 1988, 29).
Η ένδυσή της συμβάλει στην επιτέλεση δύο όψεων της έμφυλης ταυτότητας, της
σεμνότητας και του πένθους, που εγγυούνται την καταστολή της γυναικείας
σεξουαλικότητας. Το σκούρο χρώμα του ρουχισμού και το μαύρο μαντήλι που
καλύπτει τα μαλλιά ως έκφραση του πένθους συμβολίζει τη βαθύτερη ύπαρξη της
Ρωμιάς που είναι συνυφασμένη με απώλειες, στερήσεις ή κακουχίες (ΧΑΤΖΗΣ 1999,
51). Το σώμα της Αναστασίας γίνεται ένα προσδιορισμένο κοινωνικοπολιτικό
σημαίνον, το οποίο ελαχιστοποιεί το δυνητικό πεδίο σεξουαλικών μορφών δράσης.
Είναι ένα σώμα περιφραγμένο από το πένθος και τη φτώχεια, πάνω στο οποίο
εγγράφεται η εγγυημένη καταστολή της γυναικείας σεξουαλικής συνείδησης και μαζί
με αυτή η «αγιότητα της ελληνικής οικογένειας» (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 39).6

2.2. Η αντίληψη της «έμφυλης ταυτότητας στη συλλογική συνείδηση»
Η αντίληψη της συλλογικής συνείδησης για την Αναστασία εξεικονίζεται μέσα από
την διπολική σχέσης φύσης - πολιτισμού, η οποία ενισχύεται από την όψη της
«Ιερής» θηλυκότητας.7 Το συμβολικό κεφάλαιο μεταβιβάζεται διακειμενικά
(KRISTEVA 1972, 350-351) μέσα από την προοπτική του συγγραφέα-αφηγητή: η
Αναστασία ως «Διοτίμα του ονείρου» προσλαμβάνει τις ιδιότητες της Ιέρειας του
Μαντείου της Δωδώνης Διοτίμας από το πλατωνικό Συμπόσιο, αναπαριστάται
δηλαδή σαν ένα πλάσμα ιερό, πλησιέστερο στη φύση που έχει ανεπτυγμένες προλογικές γνωστικές δυνάμεις της ψυχής και κατά συνέπεια είναι καταλληλότερη να
εκφράσει τη φύση των φαινομένων (ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 1995, 157), τη φύση του Ρωμαίικου.
Η αναγγελία στον συγγραφέα-αφηγητή του τέλους της τέχνης του εν είδει χρησμού
6

Το «άφωνο» μοντέλο του γυναικείου λόγου στο μοιρολόγι που δημιουργήθηκε μέσω της επιτέλεσης
του πόνου (ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2006, 59-60) αποσιωπείται στο Διπλό Βιβλίο. Η απουσία αυτή σα μια
βιτρίνα της πατριαρχίας βρίσκεται σε αναλογία με το πειθαρχημένο και σιωπηλό σώμα της γυναίκας
στην παραδοσιακή πατριαρχική κοινωνία.
7
Στις παραδοσιακές κοινωνίες αναγνωρίζονται τέσσερις τύποι θηλυκότητας: (α.) η «Οικόσιτη» η
οποία, αφού εκπληρώσει τον αναπαραγωγικό σκοπό, συμβάλλει ως παραγωγική δύναμη στη
διατήρηση του συμβολικού κεφαλαίου, (β.) η «Γόησσα» που αναπαριστά την έντονη σεξουαλικότητα,
(γ.) η «Ερωτευμένη», έμβλημα του έρωτα και της προσφοράς του εαυτού, (δ.) η «Ιερή» μεσολαβούσα
και αγία παρθένος (BADIOU 2013, 50-53).
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(ΧΑΤΖΗΣ 1999, 169), τα σύμβολα, οι ενδείκτες (ΤΡΙΑΝΤΟΥ 1997, 284-296) και η
διακειμενικότητα δημιουργούν τη μυστηριακή αναπαράσταση της Αναστασίας και
υποδηλώνουν την προ-εννοιακή ικανότητα της συνείδησης των γυναικών ως το πιο
βάσιμο εχέγγυο για το συγγραφέα-αφηγητή της διαφύλαξης της κοινωνικής εμπειρίας
και του συλλογικού πόνου. «Έξω από τα όρια του (αντρικού) αφαιρετικού λόγου οι
γυναίκες στο Διπλό Βιβλίο φανερώνουν μια διεισδυτική αισθητηριακή αντίληψη που
εκθέτει το σώμα ολόκληρο, και όχι μόνο τη διάνοια στα συμβάντα της κοινωνικής
ζωής» (ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1985, 116).
Οι μεταβλητές ξενότητας της Αναστασίας, που εμποδίζουν την κοινωνικότητα
και τη συμμετοχή της στην κανονικότητα της πατριαρχικής κοινωνικής συγκρότησης,
δημιουργούν την υπόνοια στη συνείδηση της κοινότητας για το «μισότρελο του
ράφτη» (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 165) ή τη μάγισσα (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 160), τους στερεοτυπικούς
αρνητικούς πόλους της Ιέρειας. Η γυναικεία παραφροσύνη καθώς και η μαγεία
(FOUCAULT 2004, 112-114) αποτελούν συμβολικές αναπαραστάσεις όψεων που
ερμηνεύουν ένα κοινωνικό φαντασμιακό σχετικά με την άρνηση του γυναικείου
φύλου στην πατριαρχική καταπίεση, με την ερωτική αφύπνιση και με την υποταγή
στα σαρκικά πάθη ή στο συναίσθημα (ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ 2004, 161). Στην άρνηση της νέας
γυναίκας να παντρευτεί υπάρχουν δυνητικά οι συμβολικές αναπαραστάσεις των
ενεργητικών όψεων θηλυκότητας, επαναστατική/σατανική (GILBERT - GUBAR 2000,
12-13) και μαζί με αυτές και ο δικός της φόβος της αυτοεκπληρούμενης προφητείας
(ΧΑΤΖΗΣ 1999, 165).
Οι τρεις όψεις θηλυκότητας ιερή - μάγισσα - τρελή, που εμπεριέχουν τη γνώση
και το λόγο, είναι αυτές που αποδίδονται στην Αναστασία· η ίδια, όμως, είναι
σιωπηλή και παραδέχεται πως δεν διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 154). Η
απόσταση ανάμεσα στο βιωμένο και στο νόμιμο σώμα την τοποθετεί σε ένα διχασμό
ανάμεσα σε μια εκστατική εμπειρία, η ύπαρξη της οποίας προϋποθέτει ελευθερία και
στην καθυπόταξη στις βιοπολιτικές επιταγές και στην κανονικότητα.

2.3. Πειθαρχικό σύστημα συγγένειας
Η Αναστασία, παρόλο που βρίσκεται σε μικρή ηλικία, αναλαμβάνει μετά το θάνατο
της μητέρας της τον έμφυλο ρόλο «κόρης-μητέρας» (BADIOU 2013, 45),8
8

Η συμβολική γεωγραφία τοποθετεί τον αδερφό της να επιτελεί το ρόλο του προστάτη στο δρόμο, από
τη στάση του λεωφορείου ως το σπίτι (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 40). Στη συμπληρωματική-αντιθετική
γεωγραφική αντίστιξή της όμως, στο σπίτι, αν και ηλικιακά μεγαλύτερος, εργαζόμενος και προστάτης
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εκπληρώνοντας το καθήκον του κοινωνικού της φύλου και αναπτύσσοντας τη
δεξιότητα να «σκεπάζει τη φτώχεια» (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 30), γεγονός που της
μεταβιβάζει το συμβολικό κεφάλαιο της τιμής από τη μητέρα. Η ουσιοκρατική οπτική
του αδερφού της συνδέει αυτή τη δεξιότητα με μια αποκλειστικά γυναικεία τέχνη
μυστηριακή «κάτι σαν Ελευσίνια μυστήρια» και συμπεραίνει πως ο άντρας δε
διαθέτει μια ανάλογη (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 30). Στην πραγματικότητα η επιτυχής
εκπλήρωση των καθηκόντων αποδεικνύει τη μητρική επίδραση πάνω στην κόρη σε
«καθήκοντα συγγένειας», ως μια πολιτισμική διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση
της δομής του συστήματος συγγένειας, που προετοιμάζει και κοινωνικοποιεί το
κορίτσι (DUBISCH 1996, 111-112). Η κοπέλα αποδέχεται τον έμφυλο ρόλο με στόχο
την ενίσχυση της δυνατότητας συντήρησης και συνοχής του συστήματος συγγένειας
(RUBIN 1975, 169-170) και του συμβολικού κεφαλαίου της τιμής Η διατήρηση της
τιμής επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου της σεξουαλικότητας από την ίδια, γεγονός
που επιβεβαιώνει το αντίστοιχο συμβολικό κεφάλαιο της τιμής του προστάτη - άντρα
που αξιολογείται δημόσια (BOURDIEU 2007, 93).

2.4. Πειθαρχικό σύστημα σεξουαλικότητας
Η υπεράσπιση της τιμής της κοπέλας με τη μορφή διαφύλαξης της παρθενίας και του
περιορισμού της κόρης στον ιδιωτικό χώρο είναι μια κανονιστική πειθαρχία, που
συντελείται μέσα από το σύστημα συγγένειας. Η Αναστασία παρόλο που δεν
υπόκειται πρακτικά σε κανένα άμεσο, εξωτερικό έλεγχο της σεξουαλικής
δραστηριότητας, ακολουθεί πιστά την κανονιστική πατριαρχική συμπεριφορά
αποκλεισμού της κόρης από τη σεξουαλική πράξη επιδιώκοντας να διατηρήσει το
συμβολικό κεφάλαιο της τιμής, που κληρονόμησε από τη μητέρα της. Το πειθαρχικό
σύστημα σεξουαλικότητας υπαγορεύει απαγορεύσεις ή αποκλεισμούς και έρχεται σε
σύγκρουση με τη «θηλυκιά φωνή», όπως ονομάζει τη γενετήσια ορμή της, η οποία
δεν ταυτίζεται με τη σεξουαλικότητα.9 Η νεαρή κοπέλα βρίσκεται στο στάδιο της
προ-λογικής σεξουαλικότητας, που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή κοινωνία
(FOUCAULT 1976, 27). Η «θηλυκιά φωνή» είναι το βίωμα μιας φυσικής λειτουργίας
που δεν προσδιορίζει την ατομικότητά της όπως δε θα την προσδιόριζε η πείνα και η
δίψα. Είναι ένα σταθερό κομμάτι της πραγματικότητας από την οποία δε μπορεί το
σώμα να αποδεσμευτεί (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 160-161). Ούτε ο έρωτας ταυτίζεται με τη
μέσα στο σύστημα συγγένειας προστατεύεται σαν παιδί (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 50).
9
Η σεξουαλικότητα ως λόγος ερμηνείας του εαυτού δεν είναι γνωστός για την Αναστασία.
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«θηλυκιά φωνή», αφού θα ήταν το στοιχείο που θα έδενε την «αλήθεια με το όνειρο»,
την εξωπολιτισμική με την πολιτισμική εμπειρία. Θα σήμαινε την ηδονική διάσταση
της σεξουαλικότητας, που απουσιάζει εντελώς από το Διπλό Βιβλίο και μάλιστα
δυσανάλογα με το βίωμα της Αναστασίας, που σκορπίζεται «χωρίς έρωτα, χωρίς
άντρα» (ΧΑΤΖΗΣ 1999, 164). Ο οργασμός όμως ως μέρος της σεξουαλικής πράξης
και προϋπόθεση αναπαραγωγής σηματοδοτεί στην πατριαρχική κοινωνία τη
γενετήσια διαφορά των φύλων και ταυτίζεται με τον αντρικό ρόλο ενώ οι γυναίκες
θεωρούνται «πλάσματα που θα μπορούσαν να ξοδέψουν όλο τον αναπαραγωγικό
τους βίο χωρίς να αισθανθούν τις ηδονές της σάρκας» (LAQUEUR 2003, 36). Η
αναφορά στις ηδονές της σάρκας θα αφαιρούσε από την Αναστασία το συμβολικό
κεφάλαιο της «Ιερής» και θα την απομάκρυνε από την επιτέλεση του πένθους, από τα
δομικά δηλαδή χαρακτηριστικά της ατομικότητάς της.

2.5. Πειθαρχικό σύστημα παραγωγής
Η Αναστασία διεκδικεί το δικαίωμα εργασίας και την παρουσία της στο δημόσιο
χώρο, γεγονός που αποτελεί έμμεσα τόπο επανάστασης και χειραφέτησης, μια
προσπάθεια να στηρίξει την απόφασή της να μη προδώσει τη μοναδικότητά της. Η
πολιτική-ταξική συνειδητοποίηση και η αναγνώριση των συστημάτων εκμετάλλευσης
πάνω στις «γυναίκες με τα σπασμένα πρόσωπα, τις βουβαμένες καρδιές» (ΧΑΤΖΗΣ
1999, 163), δημιουργεί μια αγωνιστική διάθεση ενάντια στην κοινωνική αδικία
(ΧΑΤΖΗΣ 1999, 164). Η απαγόρευση του λόγου από τη χούντα των συνταγματαρχών,
η τοποθέτησή της στη θέση του μη-Λόγου σηματοδοτεί την αποτυχία χειραφέτησης
και την απόφαση υποταγής στο κανονιστικό πρότυπο του γάμου.

2.6. Υποταγή στο κανονιστικό πρότυπο του γάμου
Συνειδητοποιώντας τις περιορισμένες δυνατότητές της και την ισχνή θέση ισχύος της
ως υποκείμενο, η Αναστασία αποφασίζει να κάνει ένα συμβατικό γάμο. Η
αντικειμενοποίηση της ελεύθερης ως υποκείμενο Αναστασίας ξεκινά μέσα από τη
διαδικασία του κοινωνικού συμβολαίου της προίκας και του γάμου, όπου παίρνει τη
θέση του αντικείμενου-δώρου που μεταβιβάζεται από το ένα σύστημα συγγένειας στο
άλλο. Η σπουδαιότητα αυτού του δώρου μέσα στην πατριαρχική κοινωνική
συγκρότηση βρίσκεται στην δυνατότητα της κοινωνικής οργάνωσης (RUBIN 1975,
174). Η απόφαση της Αναστασίας για ένα συμβατικό γάμο δε σημαίνει το ξεκίνημα
μιας νέας ζωής, προϋποθέτει τη θυσία της μοναδικότητάς της, σημαίνει την πλήρη
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υποταγή της στο πλέγμα εξουσιών που δρουν πάνω της και την επαναφορά της στη
δομή της κανονικότητας. Οι εργαλειακές τροπικότητες που επιδρούν πάνω στην
απόφασή της είναι η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο φόβος παραβίασης
του ταμπού της αιμομιξίας.

3. Η Μπέμπα Ταντή στη Βιοτεχνία Υαλικών του Μένη Κουμανταρέα
Το βλέμμα της τριτοπρόσωπης αφήγησης της Βιοτεχνίας Υαλικών στρέφεται πάνω
στη γοητευτική Μπέμπα Ταντή, στις κινήσεις, στην έκφραση, το ύφος της,
ρεαλιστικά, όπως ένας κινηματογραφικός φακός. Η αγωνίστρια με τα μαύρα μαλλιά
και τη λευκή κορδέλα, που παρακινούσε τον κόσμο για κοινωνική αλλαγή, έχει
αναλάβει την εμπορική επιχείρηση του πατέρα της, όπου δουλεύει με τον
καταθλιπτικό σύζυγό της Βλάση. Η κυριαρχική της θέση, η οποία είναι δημιούργημα
συγκεκριμένων προσωπικών επιλογών και στρατηγικών μέσα σε πειθαρχικά
συστήματα εξουσίας, και η αστική της ελευθερία είναι η προϋποθέση της ευτυχίας
που απολαμβάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αλλαγή πάνω στο σώμα της
πόλης, που σηματοδοτεί αρχιτεκτονικές και κοινωνικές-ταξικές αλλαγές είναι «η
εργαλειακή τροπικότητα» που δρα πάνω στη δράση της ηρωίδας (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
1996, 136). Η μετακόμιση της επιχείρησης, ως αποτέλεσμα αναπλάσεων, πυροδοτεί
μια σειρά γεγονότων που οδηγούν το Βλάση σε νευρικό κλονισμό και έπειτα στο
θάνατο. Η Μπέμπα αδυνατώντας να διατηρήσει την ελλειμματική εμπορική
επιχείρηση και την αυτονομία της προσβλέπει στην υποστήριξη εύπορων εραστών
υπονομεύοντας την ελεύθερη βούλησή της.

3.1. Η αντίληψη «της ταυτότητας του φυσικού φύλου»
Η σχέση υποκειμένου και αστικού χώρου10 εξεικονίζεται ιδιαίτερα στην επιτέλεση
της έμφυλης ταυτότητας της Μπέμπας. Οι συνθήκες ζωής της στην εργασία, στην
κατοικία και στη διασκέδαση περιχαρακώνονται αποκλειστικά στην καρδιά της
Αθήνας, στο Γκάζι.11 Σε αντίθεση με το εξαφανισμένο σώμα της Αναστασίας το απτό
και θελκτικό σώμα της αστής είναι κεντρικό σημείο της συγκρότησης της έμφυλης
10

Ο αστικός χώρος ως συνθήκη κοινωνικής παραγωγής οργανώνει σε ιδεολογικό επίπεδο με
διαφορετικό τρόπο την καθημερινότητα, παράγεται και αναπαράγεται ανεξάρτητα από τα υποκείμενα,
καθορίζει τον τρόπο ζωής τους (ΒΡΥΧΕΑ 2009, 88-89) και συμβάλλει στον έμφυλο διπολισμό, αφού
αναγνωρίζονται αστικοί χώροι έμφυλα χαρακτηρισμένοι, αρχιτεκτονικά, συμβολικά και ως βιωμένη
εμπειρία (ΛΑΔΑ 2009, 20).
11
Πρόκειται για ένα χώρο που οριοθετεί χωρικά τον κοινωνικό αποκλεισμό διάφορων μη
προνομιούχων ομάδων.
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ατομικότητάς της. Το γυμνό σώμα δεν αναπαριστάται στο αστικό τοπίο, είναι η
ένδυση που θέτει σε λειτουργία τα ηδονοβλεπτικά και φετιχιστικά αντανακλαστικά
(ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 150).
Ως φέρον υποκείμενο η Μπέμπα επιλέγει έναν ενδυματολογικό κώδικα που
διαμορφώνει τόσο για τους άλλους όσο και για την ίδια τη συνείδηση σχετικά με την
κοινωνική της θέση. Η πόλη και ο πολιτισμός εγγράφονται στη γοητεία και στην
κομψότητα της γυναίκας, που συνδέει τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της με κάθε
δραστηριότητά της (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 115-116). Το συμβολικό κεφάλαιο που
εξεικονίζεται στην ένδυση και στο στυλ της προσυπογράφει τη θέση ισχύος και την
αστική της υπόσταση. Τα έμφυλα σύμβολά της ως μέρος του εαυτού είναι τρία
αξεσουάρ της ένδυσης: η λευκή κορδέλα που συνδέεται την αυτοθυσία και τη
συζυγική αγάπη (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 68), το μαύρο τσαντάκι με τις χάντρες που
φορά, όταν κάνει χρήση της γοητείας της (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 65) και η βεντάλια
από αρωματικό ξύλο που δημιουργεί μια οσμητική εικόνα αριστοκρατικής
κομψότητας (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 31). Οι σχέσεις υπεροχής έναντι του αντρικού
φύλου συμβολίζονται με τη μικρή λευκή Σκόντα, που αναπαριστά την ιδιαίτερη
σχέση με την πόλη, την αστική της ελευθερία και την αντικανονικότητα αυτής της
σχέσης, αν λάβει κανείς υπόψη πως στη δεκαετία του ‘60 οι οδηγοί αυτοκινήτου ήταν
κυρίως εύποροι άντρες αστοί.
Ιδιαίτερα η αριστοκρατικότητα είναι μια όψη που υπολανθάνει και βιώνεται ως
συμβολικό κεφάλαιο που πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996,
135). Η επιτέλεση της αριστοκρατικής θηλυκότητας, του ευσεβούς πόθου της αστικής
τάξης (BALIBAR - WALLERSTEIN 1991, 227), δηλώνει μια ταξική ιεράρχηση, μέσα
στην οποία η Μπέμπα βρίσκεται στην κορυφή εξαιτίας έλλειψης ανταγωνισμού. Η
αριστοκρατικότητά της, μια θέση εξουσίας και υπεροχής, παρουσιάζεται μόνο στο
φόντο της εργατικής τάξης. Το βιωμένο σώμα αντιλαμβάνεται αυτή την όψη
θηλυκότητας μέσα από την έλλειψη του Άλλου, όπως φαίνεται από την
αναπαράσταση της πρώτης επαφής της με τους εραστές της: «Αυτή η άξεστη αφή που
αφήνει το μάλλινο πάνω στο μεταξωτό» (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 72) και
(ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 56).

3.2. Η αντίληψη της «έμφυλης ταυτότητας στη συλλογική συνείδηση»
Η αναπαράσταση του χώρου στη Βιοτεχνία Υαλικών αφορά στο δημόσιο χώρο, όπου
κυριαρχεί η αντρική σωματικότητα ενώ η έμφυλη ταυτότητα επιτελείται μέσα σε
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περίπλοκα σχήματα του «βλέπειν» και του «κινείσθαι». Το φόντο της επιτέλεσης των
όψεων της θηλυκότητας της Μπέμπας, που συμβάλει στη διαμόρφωση της έμφυλης
ταυτότητας της, βρίσκεται στην επικράτεια του ορατού πεδίου του αρσενικού
υποκειμένου (ΛΑΔΑ 2009, 20) ενώ η απουσία της γυναικείας σωματικότητας στο
χώρο κάνει έντονη την αντικανονικότητα της σχέσης της με το δημόσιο αστικό χώρο:
αισθάνεται την Αθήνα σαν φίλη που της κλείνει το μάτι, την αναπνέει, την αγαπά
(ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 62).
Αλλά και η δυναμική παρουσία της στο δημόσιο και παραγωγικό χώρο
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα διπολικά πρότυπα του αστικού καπιταλισμού, που
τοποθετούν τη γυναίκα στη θέση της αναπαραγωγής - ιδιωτικού χώρου (ΒΡΥΧΕΑ
2009, 89). Οι νέες παραγωγικές σχέσεις στη νεωτερική κοινωνία οδηγούν σε
διαφοροποίηση των παραδοσιακών όψεων θηλυκότητας (BADIOU 2013, 56). Στο
πρόσωπο της Μπέμπας εξεικονίζεται ο τύπος της «Γόησσας» που προβάλλεται
ιδιαίτερα στον συγκαιρινό κόσμο, μεταλλάσσεται όμως από έκφραση της γυναικείας
σεξουαλικότητας σε εργαλείο ανταγωνισμού και ανάδειξης μιας νέας όψης
θηλυκότητας με αντρικά χαρακτηριστικά όπως αποφασιστικότητα, δυναμισμός,
εφευρετικότητα και στοχεύει στη διατήρηση των κυριαρχικών της προνομίων τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο. Στην πρόθεση της Μπέμπας να διατηρήσει
την επιχείρηση του πατέρα της με κάθε κόστος διαφαίνεται ο νέος ανταγωνιστικός
τύπος θηλυκότητας που τείνει να διεκδικήσει το «Εν» της συμβολικής δύναμης εξουσίας και το Όνομα του πατέρα (BADIOU 2013, 55-57).

3.3. Πειθαρχικό σύστημα συγγένειας
Η έμφυλη κοινωνικοποίηση της Μπέμπας δε διαμορφώνεται πάνω σε παραδοσιακές
διακρίσεις σχετικά με το φύλο. Το κορίτσι απολαμβάνει την ελευθερία προβολής στο
δημόσιο χώρο που θα είχε ένας γιος. Ο πατέρας της Μπέμπας, ένας ευφυής έμπορος,
δίνει στην κόρη του όλα τα εφόδια της μελλοντικής της αυτονομίας. Το κορίτσι
βρίσκεται δίπλα του στο δημόσιο χώρο και στις εργασιακές συναλλαγές του
εκτίοντας μαθητεία στη δουλειά του εμπόρου, ώστε να μπορεί να διατηρήσει την
επιχείρηση.12 Τελειώνει το πανεπιστήμιο γεγονός που της δίνει ένα μεγάλο εφόδιο
κοινωνικής ανόδου στις δεκαετίες του 1950-70, όπου το ποσοστό αναλφαβητισμού
των γυναικών παραμένει υψηλό (ΠΑΥΛΑΚΟΥ 1991, 29). Ως κοπέλα δεν περιορίζεται
12

Η πρόθεση του πατέρα έρχεται σε αντίθεση με το νομικό καθεστώς της εποχής που απαγορεύει την
άσκηση του επαγγέλματος του εμπόρου στη γυναίκα. (ΠΑΥΛΑΚΟΥ 1991, 29).
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στον ιδιωτικό χώρο, η νεανική της ορμή τόσο η σεξουαλική όσο και η επαναστατική
δε βρίσκει εμπόδιο την οικογενειακή επιτήρηση. Η διαμόρφωση της κυρίαρχης
κοινωνικής θέσης μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας και, κατ’ επέκταση, η
ελευθερία της είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της διαπαιδαγώγησής της, ένα
δώρο του πατέρα της όπως και η λευκή Σκόντα.
Στο συζυγικό πειθαρχικό σύστημα συγγένειας η Μπέμπα δεν ακολουθεί τη
διπολική σχέση που επιτάσσει το φύλο της. Η πατριαρχική ιδεολογία που επιθυμεί
τον περιορισμό της γυναίκας στον ιδιωτικό χώρο εξουδετερώνεται από την αδυναμία
τεκνοποίησης και η Μπέμπα στρέφεται στο δημόσιο χώρο παραγωγής, που οριοθετεί
την ατομικότητά της και ενισχύει την κυριαρχική της θέση σε οικονομικό,
παραγωγικό και ερωτικό επίπεδο. Στον ιδιωτικό χώρο η Μπέμπα, παρόλο που
διεκπεραιώνει, ως όφειλε, τις οικιακές εργασίες, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
αντικείμενο της κατοικίας.13 Τα αρρενωπά - ενεργητικά χαρακτηριστικά της (επιβολή,
ευρηματικότητα, συναλλαγή, λόγος) προϋποθέτουν ένα θηλυκό πόλο, ο οποίος
εξεικονίζεται

στα

θηλυκά

χαρακτηριστικά

του

Βλάση

(παθητικότητα,

συναισθηματισμός, ευαισθησία). Σύμφωνα με την λογοκεντρική διπολική αντίληψη ο
αρσενικός πόλος προϋποθέτει ένα θηλυκό, έστω και αντεστραμμένα, όπως
παρουσιάζεται μέσα από τα λόγια του γέρου πρόσφυγα: «…με μια γυναίκα σαν και
του λόγου σου, τι σόι άντρας μπορεί να είναι; Κανένα ζούδι του θεού, κανένας άγιος
θα ’ναι» (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 143). Πίσω όμως από την ισορροπία αυτής της
αντεστραμμένης διπολικής κανονικότητας αρσενικού - θηλυκού βρίσκονται σχέσεις
εξάρτησης που ευνουχίζουν την πρωτοβουλία του Βλάση αλλά και της Μπέμπας που
γίνεται η μητέρα του συζύγου της.

3.4. Πειθαρχικό σύστημα σεξουαλικότητας
Η επιτέλεση της γοητευτικής θηλυκότητας για τη Μπέμπα αναπαριστάται είτε
μπροστά στον καθρέφτη της είτε στο δημόσιο χώρο με φόντο πάντα την αντρική
σωματικότητα. Η αντίληψη του έμφυλου εαυτού μπροστά στον καθρέφτη
αναδεικνύει τεχνικές του σώματος ή πειθαρχίες που λειτουργούν για την ηρωίδα ως
κοινωνικός έλεγχος της γοητείας της, με την οποία υπερασπίζεται τη θέση ισχύος της
σε συγκεκριμένα πειθαρχικά συστήματα. Η Μπέμπα δεν προσλαμβάνεται από κανένα
13

Η ιστορία, ο σχεδιασμός του χώρου έχουν διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες άνδρα - Υποκειμένου
που δρα και γυναίκας - Αντικειμένου της κατοικίας (ΒΡΥΧΕΑ 2009, 88-89).
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γυναικείο βλέμμα, πάνω στο αντρικό όμως χτίζει ολόκληρη την βιωμένη
σεξουαλικότητά της. Στα σημεία επιτέλεσης της θηλυκότητάς της, η οικονομία της
αφήγησης διακόπτεται και παίρνει τη μορφή μιας φλύαρης κινηματογραφικής
κάμερας τοποθετώντας την στη θέση του ερωτικού αντικειμένου. Η θηλυκότητα
προβάλλεται μέσα από τη διαθεσιμότητά της στο «βλέμμα»14 του άντρα ως
αντικείμενο επιθυμίας. «Τα πόδια της, άσπρα του χιονιού, έλαμπαν μέσα από τις
μαύρες ζαρτιέρες. Ήσαν ωραία πόδια και το ήξερε. Σφιχτά και δυνατά, μια ιδέα παχιά
στους μηρούς, μα που κυλούσαν χυτά στις γάμπες. Φορές φορές είχε τον πειρασμό να
τα φαντάζεται σε οίκους ανοχής» (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 25). Η φωνή της Μπέμπας
μέσα στον καθρέφτη είναι η φωνή της πατριαρχίας, συνδεδεμένη με την υποτέλεια
και την αντικειμενοποίηση. Αντικατοπτρίζει όπως εδώ και αιώνες οι ομόφυλές της
«την αντρική φιγούρα σε διπλάσιο μέγεθος» ως σεξουαλικό αντικείμενο, μέσα από το
οποίο ο άντρας γνωρίζει την έμφυλη ταυτότητά του (ΛΩΜΗ 1983, 200).
Η ίδια σωματοποιεί και ενσωματώνει τις κοινωνικές δομές αλλά και τις
αντιδράσεις που προκαλεί το σώμα της στους άλλους. Η παρουσίασή του, το στήσιμο
στον καθρέφτη είναι τεχνικές του σώματος ή πειθαρχίες λειτουργούν για την ηρωίδα
ως κοινωνικός έλεγχος. Ο θαυμασμός στο βλέμμα των αντρών είναι η σκάλα
αξιολόγησης ενός εκπεφρασμένου κοινωνικού συμβάντος στην επιφάνεια του
σώματος, γεγονός που δημιουργεί στη Μπέμπα μια κατάσταση διαρκούς
ανασφάλειας παρ’ όλες τις επιτυχημένες πειθαρχικές πρακτικές του. Οι εραστές της
Μπέμπας δεν είναι άτομα που η ίδια εκτιμά, αλλά άτομα που καλύπτουν την
ανασφάλειά της σχετικά με τη φθορά του σώματος. Το αντρικό βλέμμα λειτουργεί σα
μακιγιάζ του πάσχοντος σώματος, σαν ελιξίριο νεότητας (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 62).
Το σύστημα σεξουαλικότητας εμπεριέχει την έννοια της εξουσίας ως
παραγωγικής δύναμης, η αντίληψη όμως του έμφυλου δυισμού πραγματώνει την
υποτακτικότητα της Μπέμπας. Παρόλα τα αρρενωπά χαρακτηριστικά της η ηρωίδα
ενεργοποιεί μέσα στο πειθαρχικό σύστημα σεξουαλικότητας μηχανισμούς που
συντηρούν τον έμφυλο διπολισμό. Παραδίδει τα κλειδιά της εξουσίας της, τα κλειδιά
της Σκόντα, στον μισητό χουντικό αξιωματικό (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 1996, 27), όταν
έρχεται

αντιμέτωπη

με

την

επιτέλεση

της

νεανικής

αρρενωπότητας

με

χαρακτηριστικά όπως αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα, θράσος. Ο τρόπος αντίληψης της
σχετικά με την έμφυλη ιεραρχία είναι και ο τρόπος καθυπόταξης, που οδηγεί στη
14

Ο όρος της ψυχολογίας «βλέμμα» (gaze) ορίζει οπτικές τεχνικές του παρατηρητή ενός αντικειμένου
και χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τη σχέση θεατή με την εικόνα (MULVEY 1980, 37).
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επιλογή συναισθημάτων, επιθυμιών και σχεδιασμών, ώστε να ανταποκρίνεται στην
κανονικότητα αυτή.

3.5. Πειθαρχικό σύστημα παραγωγής
Στην περίπτωση της Μπέμπας ανατρέπεται πλήρως το στερεότυπο των πειθαρχικών
συστημάτων παραγωγής στην μετεμφυλιακή ελληνική κοινωνία που θεωρεί τη
γυναικεία εργασία εφεδρικού χαρακτήρα. Οι ιεραρχικές δομές του πειθαρχικού
συστήματος παραγωγής στο οποίο δρα και κινείται είναι σαφείς και αντικανονικοί: η
γυναίκα διαθέτει τις εμπειρικές και γνωστικές δεξιότητες για τη διαχείριση της
επιχείρησης, την οποία σώζει αρκετές φορές με ένα συνδυασμό κοφτερού μυαλού,
γυναικείας τσαχπινιάς και δημιουργικότητας. Οι συνεργάτες της είναι ανδρικές
αστικές μορφές αδύναμες και ανώριμες, πάνω στους οποίους η εξουσία της Μπέμπας
είναι αδιαμφισβήτητη. Χρησιμοποιεί τη γοητεία της ως μέσο επιβολής στα
παραγωγικά υποκείμενα για την οριοθέτηση και τον έλεγχο των ενδεχόμενων
συμπεριφορών τους, γνωρίζει όμως πως έξω από αυτό το σύστημα, στον ευρύτερα
ανδροκρατούμενο επαγγελματικό χώρο δεν έχει τέτοια περιθώρια (ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
1996, 121). Η κυριαρχική της θέση και η αστική της ελευθερία στηρίζεται πάνω σε
στρατηγικές που, ως δρών υποκείμενο, έχει οργανώσει και υφίστανται μόνο μέσα στα
συγκεκριμένα πειθαρχικά συστήματα συγγένειας και παραγωγής.

4. Συμπεράσματα
Η αυστηρή οριοθέτηση των ανδροκεντρικών ιεραρχικών σχέσεων αρσενικό - θηλυκό
διαφαίνεται στο ίχνος της απουσίας της γυναικείας σφαίρας, της επικοινωνίας δηλαδή
των γυναικών μεταξύ τους, στο σύνολο των δύο έργων.
Η αντίληψη της ταυτότητας του φυσικού φύλου των δύο ηρωίδων
ανταποκρίνεται στα κανονιστικά πρότυπα της «ετερόφυλης μήτρας» (BUTLER 2009,
41), καθώς η ατομιστική συνείδηση ταυτίζει απόλυτα το βιολογικό με το κοινωνικό
τους φύλο δίνοντας την αίσθηση μιας βαθύτερης θηλυκότητας. Το βιωμένο σώμα
τους ακολουθεί την πατριαρχική ιδεολογία που τέμνεται από αντιλήψεις για τον τόπο
και την κοινωνική τάξη. Το γοητευτικό σώμα της Μπέμπας εξεικονίζει την πόλη και
τον πολιτισμό, τον ευγενή πόθο του μικροαστού προς την αριστοκρατία ενώ το
σχεδόν ανύπαρκτο σώμα της Αναστασίας μαρτυρεί τις φαντασιακές σημασίες για
συστήματα εκμετάλλευσης και καταπίεσης της γυναικείας σεξουαλικότητας όπως
ορίζονται από τις παραδοσιακές πατριαρχικές διατάξεις.
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Η αντίληψη της έμφυλης ταυτότητας στη συλλογική συνείδηση που
σημασιοδοτεί και ιεραρχεί ιστορικά, ηθικά και πολιτικά την κατηγορία γυναίκα,
αναδεικνύεται μέσα σε δύο βασικές διπολικές σχέσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν
ως εργαλείο ερμηνείας του παραδοσιακού και καπιταλιστικού πατριαρχικού κόσμου.
Η επαρχιώτισσα Αναστασία παρουσιάζεται μέσα από την προοπτική του δίπολου
πολιτισμού-φύσης, όπου η ιεραρχική σχέση διαμορφώνεται μέσα από τον έλεγχο και
την υποτίμηση της φύσης-γυναίκας, την οποία ο πολιτισμός-άντρας οφείλει να
καθυποτάξει, να καλλιεργήσει και να κοινωνικοποιήσει (ORTNER 1974, 74-75). Η
αστή Μπέμπα εξεικονίζεται μέσα από το δίπολο της πατριαρχικής καπιταλιστικής
κοινωνίας, γυναίκα-αναπαραγωγή και άντρας-παραγωγή, σχέση που υποδεικνύει μια
χωροταξική οριοθέτηση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Οι έμφυλες αυτές διπολικές
ιεραρχήσεις δεν ανταποκρίνονται στην βιωματική εμπειρία των δύο ηρωίδων και
επικεντρώνονται σε δύο τύπους θηλυκότητας, που υπαγορεύονται από τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά του παραδοσιακού και αστικού χώρου: στην «Ιερή» που διαθέτει μια
εξωπολιτισμική γνώση στις παραδοσιακές κοινωνίες και στη «Γόησσα» που
επιτελείται από τη γυναίκα της νεωτερικής κοινωνίας ως εργαλείο επιβολής της
επιθυμίας της πάνω σε ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων στο δημόσιο χώρο. Και οι δύο
όψεις θηλυκότητας βρίσκονται στη ζεύξη της «Οικόσιτης», γεγονός που δημιουργεί
μια δραστική ενότητα αλλά και ασυμμετρίες, αφού η απόφαση υποταγής στην
κανονικότητα για την Αναστασία δεν αφορά σε εξωπολιτισμικούς λόγους, δεν
ανάγεται στη φύση αλλά σε μια αντικειμενική, λογική αποτίμηση της θέσης ισχύος
και των δυνατοτήτων της ενώ η Μπέμπα αδυνατώντας να ακολουθήσει την
κανονικότητα του αναπαραγωγικού και παραγωγικού ρόλου ορίζει την έμφυλη
ταυτότητα κυρίως σε σχέση με τη διατήρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις στην έμφυλη κοινωνικοποίησή τους μέσα στα
διαφορετικά συστήματα συγγένειας η θέση των κοριτσιών είναι αντικανονική,
απαραίτητη όμως όχι μόνο για τη δομή αλλά και για τη λειτουργία του. Παρόλο που
δεν είναι φυσικές μητέρες αναλαμβάνουν το ρόλο της «κόρης-μητέρας» και της
«μητέρας του συζύγου» αντίστοιχα με σκοπό να διασφαλίσουν την επιβίωση των
συστημάτων

συγγένειας

ανατρέποντας

πατριαρχικές

αντιλήψεις

ιεραρχικών

διπολικών σχέσεων. Η δυναμική παρουσία τους μέσα στα πειθαρχικά συστήματα
συγγένειας επιτρέπει στις ηρωίδες να κληρονομήσουν το συμβολικό κεφάλαιο και
τους δίνει το δικαίωμα της ελευθερίας της βούλησης. Η ελευθερία αυτή που δε
συνάδει με τις πατριαρχικές αντιλήψεις της εποχής, γίνεται αντικείμενο της επιθυμίας
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και ενισχύεται από την παρουσία τους στα πειθαρχικά συστήματα παραγωγής. Η
επιθυμία για εργασία δεν υποκινείται από διάθεση δημιουργικής προσπάθειας,
απόκτησης αγαθών ή εξουσίας. Είναι ενδεικτική της πρόθεσής για χειραφέτηση με
στόχο τη διατήρηση της ευτυχίας τους, η οποία είναι αποτέλεσμα των προσωπικών
στρατηγικών και των χειρισμών μέσα στα συγκεκριμένα πειθαρχικά συστήματα
συγγένειας και παραγωγής. Έτσι δημιουργούν οι ίδιες τις προϋποθέσεις για την
προσωπική τους ευτυχία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η έμφυλη σεξουαλικότητα των ηρωίδων εξεικονίζεται και βιώνεται με πολύ
διαφορετικό τρόπο, η προσπάθεια όμως ελέγχου της σεξουαλικότητας είναι στο
κέντρο των πειθαρχικών συστημάτων τους και αναδεικνύει την επιθυμία για έλεγχο
των αστάθμητων και δυνητικών συμπεριφορών σε σταθερές κανονιστικές ρυθμίσεις.
Η Αναστασία, δέσμια των παραδοσιακών διατάξεων, οδηγείται στον έλεγχο της
σεξουαλικής δράσης με την απόφαση κοινωνικής νομιμοποίησής της μέσα στο γάμο.
Οι ανασφαλείς συνθήκες που παράγονται από το φόβο της αιμομιξίας ή του
κοινωνικού στιγματισμού ή της περιθωριοποίησης από τη θέση «κόρης-μητέρας»
στην επίσης μετατοπισμένη θέση της γεροντοκόρης (BADIOU 2013, 46) και από την
επιθυμία διατήρησης του συμβολικού κεφαλαίου της τιμής την οδηγούν στην
απόφαση για την υποταγή στα κανονιστικά πρότυπα του γάμου. Το σώμα της
Μπέμπας από την άλλη ενσωματώνει σχήματα των κοινωνικών δομών που
ελέγχονται μέσα από το «αντρικό βλέμμα», από το οποίο εξαρτάται η πρόληψη των
πιθανοτήτων επιτυχίας της, δηλαδή η θέση ισχύος της. Η εικόνα του εαυτού που
προέρχεται από την ανδρική οπτική και το πατριαρχικό ασυνείδητο προκαλεί
απόσταση ανάμεσα στο πειθαρχημένο σώμα, αυτό που ως πρακτική εμπειρία
προλαμβάνει και προσλαμβάνει κοινωνικά χαρακτηριστικά, και το βιωμένο σώμα το
οποίο οδεύει προς τη φυσική του φθορά. Η κυριαρχική της θέση και η αστική της
ελευθερία κατακερματίζονται από τη διάλυση του συστήματος συγγένειας και
παραγωγής μετά το θάνατο του Βλάση. Η ανασφάλεια αυτή την οδηγεί σε επιλογή
συντρόφων που τρέφουν θαυμασμό γι’ αυτή χωρίς να θεωρεί απαραίτητο να τους
εκτιμά η ίδια. Η γοητευτική θηλυκότητα επιτελείται με στόχο τη διατήρηση της
αποτυχημένης επιχείρησης και μαζί μ’ αυτή τη διατήρηση του συμβολικού
κεφαλαίου.
Η ελευθερία σε συνάρτηση με τη θέση ισχύος των ηρωίδων μέσα στον κόσμο
και η επιθυμία της πάση θυσία διατήρησης του συμβολικού κεφαλαίου της τιμής και
της αριστοκρατικότητας δημιουργούν ασαφείς και ανασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
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Η επιτέλεση της έμφυλης ταυτότητας και οι αποφάσεις των γυναικών δεν
κατευθύνονται από ουσιοκρατικές αντιλήψεις και διπολικές ιεραρχήσεις αλλά από
«έξεις» (habitus) που λειτουργούν ομοιογενοποιητικά σε σχέση με την κανονικότητα.
Αυτό συμβαίνει μέσα από δύο αντικειμενοποιήσεις: (α) μία σωματοποιημένη
που επιτελείται με τη σεμνότητα και το πένθος στην περίπτωση της Αναστασίας και
ως γοητεία - αριστοκρατικότητα στην περίπτωση της Μπέμπας και (β) μια εξωτερική
αντικειμενοποίηση, με την οποία οι ίδιες ερμηνεύουν το σύστημα των σταθερών
κανονιστικών ρυθμίσεων της κοινωνίας: (α.) την αντικειμενοποίηση της γυναίκας που
δίδεται «ως δώρο στη γαμήλια συναλλαγή μεταξύ αρσενικών υποκειμένων»
(ΜΑΝΕΡΛΑΚΗΣ 2014, 26) και (β.) στην αντικειμενοποίηση του σεξουαλικού
υποκειμένου,

που

ενεργοποιεί

μηχανισμούς

του

έμφυλου

διπολισμού

και

μετατοπίζεται από θέση κυριαρχίας σε θέση υποτέλειας. Η ελεύθερη βούληση που
βιώνεται ως προσωπική ευτυχία καταστρέφεται υπό το βάρος της διατήρησης του
συμβολικού κεφαλαίου με την καθυπόταξη στις πατριαρχικές ιεραρχικές δυνάμεις και
την πειθαρχία στην κανονικότητα. Το τίμημα είναι η μετατόπιση της θέσης τους από
υποκείμενα δράσης σε αντικείμενα της πατριαρχικής εξουσίας.
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Abstract
In the present study an attempt is made to investigate the use of learning strategies in
correlation with the confidence of the subjects as to whether and to what extent such
strategies enhance their language learning, using Visual Basic 2010, Microsoft
interface. The subjects indicated the level of strategy use frequency but also their
confidence in those strategies’ effectiveness, using the bar introduced by Kambakis
Vougiouklis P. and Vougiouklis T. (2008) on their computer, instead of the Likert
scale. The questionnaire used was the translated and validated SILL questionnaire.
Key-Words
strategies, qualitative, bar, Likert scales, frequency, confidence, proficiency

1. Introduction
Language learning strategies (LLS) are employed by learners, either consciously or
semi-consciously, for language learning and language use (COHEN 2003, 280).
Relevant research provides strong evidence that strategies actually facilitate language
learning, therefore strategic behavior has greatly concerned research in language
learning (CHAMOT 2007· EHRMAN - OXFORD 1995· MOCHIZUKI 1999· WHARTON
2000· OXFORD - NYIKOS 1989· PSALTOU-JOYCEY 2003· SCHMIDT - WATANABE
2001). Moreover, there is enough convincing evidence that language learning
strategies can and should be taught (CHAMOT 2005· COHEN - MACARO 2007·
GRAHAM - MACARO 2008· SARAFIANOU 2013). However, LLS research is often
unclear, since strategic use depends on various factors, such as the learners’ age, their
target language proficiency, and the socio-cultural context (see TRAGANT - VICTORI,
2012 and references therein). Moreover, discrepancies between studies may derive
from differences regarding the methodological tools selected to investigate LLS use.
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It is with respect to the latter factor that our study differs from most previous ones on
LLS in ways we explain next.
In the present study we focus on the LLS of a small number of bilingual
Turkish-Greek speaking learners of English living in Thrace, Greece. Our study aims
at a qualitative analysis of these learners’ LLS use as well as, importantly, their
confidence in the effectiveness of each strategy, as measured by an oral questionnaire
using the “[01] bar” (KAMBAKIS VOUGIOUKLIS P. - VOUGIOUKLIS T. 2008· KAMBAKIS
VOUGIOUKLIS et al. 2011· VOUGIOUKLIS T. et al. 2011) instead of the usual Likert
scales.

2. Previous research on the LLS use in Greece
The population that is investigated in the current research is a group of secondary
school learners who are born and live in Thrace, Greece. These learners have Greek as
their native language and are learning English as a Foreign Language (EFL).
Kazamia (2003) investigated the strategy profile of Greek adults learning
English as a foreign language and the way they perceive the tolerance of ambiguity
while learning a foreign language. In that research the factors of age, gender,
proficiency and job orientation are taken into account. Also, Kambaki-Vougioukli
(2008) during her research with Muslim children learning English as a foreign
language, having Turkish as the native language and Greek as a second language,
recording the level of confidence of the students about the usefulness of the strategy.
Accordingly Psaltou-Joycey (2008) mainly focused on the effect of factors such as
age, proficiency and cultural background of university students learning Greek as a
second language. In articles of Gavriilidou and Psaltou-Joycey (2009) light is shed in
issues such as the definition of strategies, ways of recording them, strategies
employed by effective learners, factors that influence the choice of strategies and the
teaching of strategies. In another article Gavriilidou & Papanis (2010) investigate the
effectiveness of direct strategy teaching with suggested activities for Muslim students.
In 2009, Psaltou-Joycey and Kantaridou investigated multilingualism in relation to the
use of learning strategies as well as learning styles. Also, Gavriilidou and Mitits
(2014) conducted similar research regarding multilingual students and strategy use.
Learning strategies are also investigated in the project «Thales 2012» with the
translation and validation of the SILL questionnaire in Greek and Turkish, aiming to
the collection of useful data regarding learning strategy use.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /633/

2.1. LLS data collection and data processing
The instrument used in the current research is Oxford’s (1990) SILL, a reliable tool
(Oxford, 1996) and very popular among researchers. SILL measures how frequently
learners use memory, cognitive, comprehension, metacognitive, affective and social
language learning strategies, as described by Oxford (1990). SILL is used to identify
the level of strategy use (low, medium, high) and the statistical tool used to measure
this frequency is the 5-point Likert scale. Most studies on LLS have employed this
measurement for comparable results. Recently, however, there have been researchers
who argue that SILL has a lot more potential not yet investigated and identified. For
instance, Bull and Ma (2001) introduced the Learning Style-Learning Strategies
addition to SILL to measure “similarity between individual learning strategies” (p.
174), which may raise learner awareness of LLS use and usefulness. In the present
study too we introduced an alternative measurement, described next.

3. Confidence as a complementary to frequency parameter
A factor that has not been systematically studied is the parameter of confidence, factor
in the process of language learning has been investigated in association with
communication strategies by Kambakis-Vougiouklis (1990, 1992) and Mathioudakis
and Kambaki-Vougioukli (2010) among regular student populations. Recently Intze
(2010) and Intze and Kambaki-Vougioukli (2009) have investigated confidence in
association with the strategy of guessing among Muslim learners of Greek as a
second/foreign language and found statistically significant differences between males
and females, with the latter being better at guessing and more confident too, compared
to their male peers.
In 2014, Kambakis-Vougiouklis and Mamoukari (2016) indicated a probable
need for strategy instruction, as the learners, who participated in a research
investigating both the frequency of use of L.L.S.and confidence, scored higher in
confidence, though their scores in frequency of strategy use indicated that they rarely
employed the particular strategy. SILL questionnaires are generally in written form
and their data analysis process is usually quantitative. However, the oral
administration of SILL may glean important insights by stimulating the learners’
individual experiences and by allowing the expression of attitudes, feelings and
behaviors, possibly opening up new topic areas. A qualitative analysis of such results,
alongside a quantitative one may better explain why a particular response was given.
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When questionnaires such as the SILL are used, some issues normally not tackled, at
least to our knowledge, might develop. How familiar are the learners with certain
strategies mentioned in the questionnaire? Are they sure they really employ the
strategies they claim they do or do they think so because they have heard the teacher
or their peers mentioning it? Although one would assume that when learners claim
they use a strategy, they are most likely to consider it effective, we have many reasons
to believe that this might not probably be the case.
In a series of studies Kambakis-Vougiouklis (2011, 2012, 2013) included
confidence along with frequency in the SILL questionnaire, namely, the learners were
asked to specify not only how frequently they used each strategy but also how
confident they felt of its effectiveness. Results from these studies indicate that when
the learners claim they use a strategy, this does not necessarily imply that they also
consider it effective as evidenced by low confidence scores in strategies they claimed
they use very often. Also, conversely, there were cases where learners claimed they
did not use a strategy but nevertheless seemed confident that this strategy would
really help them in language learning.
Kambakis-Vougiouklis’ interpretation of the above results was that when
confidence is higher than frequency, then this strategy might need to be systematically
taught to learners as they seem to evaluate it. If, on the other hand, there is lower
confidence than the actual frequency, one could assume that the learners might use
this strategy as a routine, not really appreciating it. In either case instruction is
necessary before considering different action, such as excluding some strategies for
the specific learners. However, given that the discussed results come from the analysis
of questionnaires completed in a written form and also given the lack of opportunity
to ask those who completed the questionnaire for clarifications, KambakisVougiouklis’ interpretation of the data needs to be further investigated. Moreover,
there has been quite some discussion regarding the connection of the proficiency level
with the use of Learning Strategies by the learners. The parameter of the learners’
proficiency appears to play a significant role in the selection and frequency of strategy
use. It is yet to be further investigated if the advanced strategy use is the outcome or
the reason for high proficiency levels. It is believed that there is a bidirectional
relationship between the two, and that there is interference both ways (GREEN OXFORD 1995· MCINTYRE 1994). The relationship between the learning strategies and
the student’s level of proficiency is investigated by McDonough (1999) and Bremner
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(1997). They, as well as the majority of the researchers that have studied the
connection between the level of proficiency and the strategy use, have resulted in the
acknowledgement that learners who make use of learning strategies on a regular basis,
usually have a higher level of language proficiency. However there have been studies
that recorded exactly the opposite, the absence of any connection whatsoever.
Nevertheless, according to the majority of researchers, the strategies that are
most frequently used by the proficient learners are mostly cognitive and metacognitive strategies (COHEN 1998· GU 1996· NISBET). There have been instances of
strategy use by less proficient students, not consciously, but in a random way
(EHRMAN - OXFORD 1995). However, in higher proficiency students there could be
recorded use of learning strategies in an automated manner, not consciously, yet in
these cases the need for strategy use has been encoded as a way of successful learning
(EHRMAN - OXFORD 1995).

4. Purpose and rationale of present study
The main target of the present study is to investigate through the use of the SILL
questionnaire, whether the subjects interviewed make use of certain learning
strategies and s answer on their computer screen, the use of the KambakisVougiouklis bar is employed, and the parameter of confidence is initiated. The
students are asked whether they feel confident that each of the learning strategies
actually help them and to what extend. In order to achieve that, the SILL
questionnaire is implemented in an electronic form. The investigation is carried out
through a computer where the subjects score the level of frequency and confidence on
a bar.

4.1. Research questions
This research is a pilot study, further investigating issues introduced in KambakisVougiouklis (2012). More specifically, it focused on the potential influence from the
learners’ cultural background and investigated:
(a) How frequently participants, of different cultural background, use
language learning strategies and how confident they feel with each
choice/how effective they consider each strategy and if the choice of
strategy use is influenced by their cultural background?
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(b) How confident are they with each strategy? Do they avoid some because
they do not know how to use it?
(c) Are there any problematic areas in the questionnaire itself, like phrasing,
wording, pragmatic/cultural information etc issues that again cannot be
identified and clarified with quantitative analysis?

5. Research Instruments
The students read the questions on their computer screen, and were able to cut the bar
accordingly, or even go back and change their initial score. There were 50 questions
from the SILL questionnaire, having each question followed by a question checking
the subject’s confidence, overall 100 questions –bars to be answered– marked. The
questions were read silently by each individual. If there was need for further
explanation the students asked the researcher, and instant clarification was provided.
The students marked their answers on the bar, an alternative way of measuring
the learners’ responses (KAMBAKIS-VOUGIOUKLIS - VOUGIOUKLIS 2008· KAMBAKIS
VOUGIOUKLIS et al. 2011) instead of the Likert scale. Their answers could be saved
only after all the questions had been answered. After saving their answers, the scoring
was displayed in the form of numbers, starting from 0 to 6,2 depending on where the
bar had been cut by each student.
This was possible through the electronic application (NIKOLAIDOU 2012). The
students read the questions on their computer screen, and were able to cut the bar
accordingly, or even go back and change their initial score. The scores were
automatically saved in numeric form, ready to be further processed.

5.1. Strategy Inventory for Language Learning (SILL)
The questionnaire used was the translated and validated SILL questionnaire
(GAVRIILIDOU 2012). The participants would answer the questions using the bar
(KAMBAKIS VOUGIOUKLIS 2009), as in a previous study of a smaller scale, cutting the
bar according to frequency and confidence level. A simplified translation of the SILL
was prepared to ensure that all items would be understood by students of all school
grades (GAVRIILIDOU - MITITS 2013). The revised SILL questionnaire that was used
contained 100 items overall:


50 items grouped into six categories measuring frequency of strategy use
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50 items, following every frequency item, measuring confidence that the
particular strategy mentioned actually enhances the student’s L2
learning.

5.2. An alternative statistical tool: the [01] bar
Kambakis-Vougiouklis’ investigation has introduced an alternative way of measuring
the learners’ responses (Kambakis-Vougiouklis & Vougiouklis, 2008; Kambakis
Vougiouklis et al., 2011). This alternative way concerns the use of a bar [01] instead
of the conventionally used Likert scales on the assumption that such a tool facilitates
the collection and processing of the data.
On the bar [01], 0_________________________________1, the far left end 0
represents the completely negative answer/attitude and 1 the completely positive
answer/attitude. What is required in order to complete a Likert scale is that the
learners fully understand the usually fine difference between grades. On the other
hand, through the bar learners indicate their answers by cutting it at any point actually infinite- they think that expresses their attitude towards any item. They
answer not influenced by their linguistic knowledge, as they are mostly required to
“feel” their position on the bar, rather than consciously think of the wording or any
suggested division pre-arranged for them. Replacing the Likert scales by a fuzzy one,
such as that of the bar, seems even more suitable when a questionnaire is not in the
learners’ mother tongue and as they have insufficient linguistic knowledge of the
target language, which may distort the validity of the questionnaire. Similarly, at the
results processing stage, when using a Likert scale, researchers must decide in
advance how many divisions will be used. By contrast, the employment of the bar
does not require such an initially predetermined decision. Moreover, the same data
can be processed using different subdivisions, for a number of reasons including that
of comparability with different researches.
The bar was first introduced at a length of 10 cm but was later modified at 6.2
cm, which is the Golden Ratio of 10 (Vougiouklis, T. & Kambakis Vougiouklis P.,
2011) . The reason for this change is that, as argued, since human eyes are used to the
decimal system, people can easily divide a 10 cm long bar equally, which is not
desirable in our case. On the other hand, a bar length of 6.2 avoids familiar divisions,
leaving the participant free to choose from an infinite number of points (VOUGIOUKLIS
& KAMBAKIS-VOUGIOUKLIS 2011). Finally, Kambakis-Vougiouklis et al. (2011)
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compared the fuzzy bar with the Likert scale in an application of a departmental
evaluation questionnaire among all students of the Department of Education in
Alexandroupolis, Greece, asking the students to specify which method they preferred.
The results yielded an overwhelming majority of 98% in favor of the bar.

5.3. The electronic application
All the questions were answered on a computer with the aid of a program especially
developed for this particular study (NIKOLAIDOU 2013). The questionnaire was
electronically administered to all learners by their English teacher. The learners
explained their decision each time they marked where they cut either of the bars. The
learners had been previously instructed by the teacher-researcher about how to fill in
the SILL questionnaire using the bar, which was something completely new to them;
they seemed to understand it straight away. Then they were asked to pay attention to
the fact that not only did they have to indicate how often they used a strategy but also
how confident they felt with each of them, or, in other words, how effective they
thought each strategy was. The students read the questions on their computer screen,
and were able to cut the bar accordingly, or even go back and change their initial
score. There were 50 questions from the SILL questionnaire, having each question
followed by a question checking the subject’s confidence, overall 100 questions –
bars to be answered– marked. The questions were read silently by each individual. If
there was need for explanation the students asked the researcher, and instant
clarification was provided. The clarification was given aloud and could be heard by
the rest of the students. Their answers were saved only after all the questions had been
answered. After saving their answers, the scoring was displayed in the form of
numbers, starting from 0 to 6,2 depending on where the bar had been cut by each
student.
It was hypothesized that when confidence was higher than frequency, then this
strategy might need to be systematically taught to learners. If, on the other hand, there
was lower confidence than the actual frequency, one could assume that the learners
probably used the strategy as a routine, not really appreciating its value.
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6. Data analysis - Results
In order to examine the effects of students’ cultural background, gender, language
proficiency in English a series of ANOVAs and MANOVAs with Sidac post hoc
multiple comparisons were conducted using the GLM procedure in IBM Statistics
SPSS v22.
The independent variables that were investigated were the students’ cultural
background in relation to their gender and language proficiency in English. The
dependent variables that were the focal point of the research, were the eight memory
strategies. However there were sixteen items overall: eight investigating frequency of
use and eight investigating confidence that they enhanced L2 learning.


I try to combine old with new knowledge in English



I use the newly acquired English words in sentences to remember them



I connect the sound of an English word with an image in order to remember it



I use rhymes to remember the new English words



I use flashcards to remember the new English words



I act out the new English words



I frequently revise



I remember the new English words and phrases because I have seen them
printed



Confidence - I try to combine old with new knowledge in English



Confidence - I use the new English words in sentences to remember them



Confidence - I connect the sound of an English word with an image



Confidence - I use rhymes to remember the new English words



Confidence - I use flashcards to remember the new English words



Confidence - I act out the new English words



Confidence - I frequently revise



Confidence - I remember the new English words because I have seen them
printed

“I try to combine old with new knowledge in English – frequency”


Native-Greek speakers – fr.: (MEAN=5.42, SD=0.19)



Turkish-speaking bilingual speakers – fr.: (MEAN=3.29, SD=0.38)
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The monolingual Greek speaking learners seem to be using the strategy to a
great extend, whereas the bilingual group either does not know how to perform the
strategy or is not aware if its usefulness.
“I use rhymes” - “I use flashcards”
Both cultural groups, bilingual Turkish-Greek speaking students and monolingual
Greek speaking students stated that they did not make use of two strategies.


monolingual Greek speakers – frequency of use: (MEAN=2.61, SD=2.30)



Turkish-Greek bilingual speakers – frequency of use: (MEAN=2.02, SD=1.95)
Apart from the above two strategies, the majority of the memory strategies were

not particularly employed by both groups. The monolingual learners appear to have
low, yet relatively higher scores both in frequency of use and in confidence, compared
to the bilingual Turkish-Greek bilingual group. Both cultural groups respectively state
that the potential use of the strategies would probably benefit their language learning,
even though they do not make use of the strategies.

7. Conclusion
Through the research, it was recorded that the students of both cultural backgrounds
do not greatly employ the memory strategies, however feel that the strategy use might
be helpful towards their learning, if employed. Therefore, the level of the frequency of
use is lower, not in accordance with the level of their recorded confidence that the
strategies might be helpful, which appears to be higher. The recorded scores indicate
that there is an evident gap of information regarding the usefulness and proper
employment of the learning strategies. This could be interpreted as a need for
instruction, so that greater use could be accomplished, that would automatically
enhance the students language learning and enable them become more efficient and
autonomous learners.
However, one of the research problems encountered was the length of the
questionnaire, as there was one extra question regarding confidence after each SILL
question, meaning that there were 50 SILL questions in addition to 50 questions
investigating the learner’s confidence, which brings the questionnaire to a total of 100
questions. Although the electronic instrument enabled students to easily and quickly
respond to each of the questions, however, it appeared that the weaker students in
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particular, got slightly disconnected from the procedure, as they were tired towards
the end of the questionnaire and could not easily follow. Moreover, the collected data
would have much greater validity, if a bigger number of participants could be
included, with an ultimate goal to have the questionnaire massively applicable to
larger groups of learners.
As a general conclusion, it could be pointed out that apart from certain
improvement and/or changes that need to be performed on the questionnaire to make
it more appropriate for the specific learners, particularly regarding its length, the need
for instruction is apparent as it will boost the learners’ confidence in the strategies’
effectiveness, reinforcing learner’s autonomy and self-regulated learning.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ:
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΟΡΙ
Κίτσου Ιωάννα1 – Συγκιρίδου Ευαγγελία2
6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
kitsou.ioanna@gmail.com1, lia.sygki@gmail.com2

Abstract
The article describes a survey conducted in a primary school classroom and aims to
track the attitude of twenty pupils towards gender identity, as it is shaped in young
adults literature. Having read specific texts in the classroom, the pupils expressed
their beliefs through role playing games, diaries, questionnaires and «change the
ending» activities. A year after, they discussed what they had written, reflected on
their beliefs and the language they used, trying to analyze the young hero’s identity.
Are these the first steps to a critical analysis attempt that could help children shape
their identity?
Λέξεις κλειδιά
παιδική λογοτεχνία, αναπαραστάσεις φύλου, έμφυλες ταυτότητες

1. Εισαγωγή
Έχοντας ως όχημα ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που εντασσόταν στο πλαίσιο ενός
ευρύτερου προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με
υπεύθυνη την κα Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης), επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις απόψεις
των παιδιών της Ε΄ Δημοτικού σχετικά με την ταυτότητα φύλου ηρώων της παιδικής
λογοτεχνίας σήμερα.
Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη και έχουν υιοθετήσει συμπεριφορές που αρμόζουν
στο φύλο τους, έχουν δηλαδή διαμορφώσει ταυτότητα φύλου μέσα από γονεϊκά
πρότυπα, σχολικά πρότυπα (συμπεριφορές συμμαθητών, δασκάλων, συμπεριφορές
φύλου που προβάλλονται από τα σχολικά κείμενα), αλλά και μέσα από την επαφή
τους με κείμενα από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο. Ως ταυτότητα φύλου ορίζεται το
ιδιαίτερο συναίσθημα που αποκτά ένα παιδί όταν συνειδητοποιεί ότι ανήκει στο ένα ή
στο άλλο φύλο και εμπερικλείει βιολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (ΔΑΔΑΤΣΗ
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2013, 22). Οι ταυτότητες φύλου, όμως, όπως γνωρίζουμε σήμερα, αντιτίθενται στην
ύπαρξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων χαρακτηριστικών και στερεοτυπικών
συμπεριφορών για τα φύλα, είναι ρευστές, σχετικές και πολλαπλές, ιστορικά και
πολιτισμικά εξαρτώμενες (ΔΑΔΑΤΣΗ 2013, 25).
Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να επηρεάσει την ιδέα που έχουν τα παιδιά για
τους ρόλους των φύλων μέσα από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, την εικονογράφηση
(KITTELBERGER 2002), αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο της ιστορίας (TREPANIERSTREET - ROMATOWSKI 1999). Οι Peterson και Lach (1990) (με αναφορά στο
NARAHARA 1998) έδειξαν ότι η επίγνωση των στερεοτύπων μπορεί να αλλάξει τη
στάση των παιδιών. Τα παιδιά που διάβαζαν βιβλία στα οποία οι ήρωες δεν
ακολουθούν στεροτυπικά πρότυπα, μπορούσαν να διαμορφώσουν μια λιγότερο
στερεοτυπική στάση απέναντι στα φύλα.
Αυτό στο οποίο επικεντρωθήκαμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι της έρευνάς μας,
που διήρκεσε μια σχολική χρονιά, ήταν να επιλέξουμε μερικά από τα προτεινόμενα
από το πρόγραμμα παιδικά βιβλία ή διηγήματα και να καταγράψουμε τις απόψεις των
μαθητών για το φύλο, πριν και μετά το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας.
Επικεντρωθήκαμε στην ταυτότητα του αγοριού επειδή τα τελευταία χρόνια
γίνεται λόγος για κρίση του ανδρισμού. Αυτή η κρίση αντιμετωπίζται ως απόροια της
αλλαγής των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών και της έμφασης που δόθηκε στο
γυναικείο φύλο μέσα από τα φεμινιστικά κινήματα και που οδήγησαν στην
παραμέληση της ενασχόλησής μας με το ανδρικό φύλο, με το αγόρι.

2. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος
Σε προηγούμενη έρευνά μας (ΚΙΤΣΟΥ -

ΣΥΓΚΙΡΙΔΟΥ

2015), περιγράφεται η

μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για να καταγράψουμε τις απόψεις των παιδιών για
το αγορίστικο πρότυπο στην παιδική λογοτεχνία. Αφού επιλέξαμε τα βιβλία, 1 και πριν
ξεκινήσει το πρόγραμμα, καταγράψαμε τις απόψεις των μαθητών και των μαθητριών
για τους άντρες, τις γυναίκες, τα αγόρια, τα κορίτσια της πραγματικής ζωής, αλλά και
τις απόψεις τους για τους άντρες, τις γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια της
λογοτεχνίας.
1

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ο αδερφός της Ασπασίας του Μ. Κοντολέωντος και το κείμενο «Πόδια
ποδοσφαιριστή» από τη συλλογή Όλη η Γη μια μπάλα. Ο Δαμιανός, ο ήρωας του βιβλίου, θα
αποτελούσε πεδίο συζήτησης για τα στερεότυπα του ρόλου του αγοριού στην οικογένεια, ενώ ο
Γιλντράι, ο ήρωας του διηγήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αφορμή για συζήτηση άλλων
«αγορίστικων» χαρακτηριστικών στο πιο δημοφιλές αγορίστικο παιχνίδι· το ποδόσφαιρο.
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Τα κορίτσια της Ε΄ Δημοτικού, που διαβάζουν πιο συχνά από τους
συνομηλίκους τους, δεν επιλέγουν ήρωες με στερεοτυπικά χαρακτηριστικά
παλιότερων εποχών στην λογοτεχνία. Οι ήρωές τους συνδυάζουν χαρακτηριστικά που
θα αποδίδαμε και σε ένα κορίτσι (ομορφιά, χιούμορ, γλυκύτητα). Στην πραγματική
ζωή τα κορίτσια θεωρούν ότι το πιο συχνό χαρακτηριστικό είναι η ο μ ο ρ φ ι ά κ α ι η
υ ψ η λ ή σ χ ο λ ι κ ή ε π ί δ ο σ η , λιγότερο συχνά απαντούν ότι είναι η ωριμότητα και οι
αθλητικές επιδόσεις, το χιούμορ και η ικανότητα με τις δουλειές στο σπίτι. Οι
απαντήσεις τους παραμένουν αρκετά στερεοτυπικές. Στις επιλογές τους για τα
πραγματικά χαρακτηριστικά του αγοριού ξεχωρίζουν η δ ύ ν α μ η κ α ι η κ α λ ή
ε π ί δ ο σ η σ τ ο ν α θ λ η τ ι σ μ ό και ακολουθούν σε πολύ μικρές συχνότητες, η
καλοσύνη, το πείσμα, η ανεξαρτησία, η ανωριμότητα, η ομορφιά. Αυτό που είδαμε,
είναι ότι οι μαθήτριές μας διατηρούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα πραγματικά
αγορίστικα και κοριτσίστικα χαρακτηριστικά οι οποίες συνυπάρχουν με λιγότερο
στερεοτυπικές επιλογές για τις ηρωίδες και τους ήρωες της λογοτεχνίας.
Αντίθετα οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τους ήρωες και τις ηρωίδες της λογοτεχνίας, αλλά και για τους άντρες
και τις γυναίκες της πραγματικής ζωής.2
Όσο εξελισσόταν το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές της
φιλαναγνωσίας3 που αποκάλυπταν κάθε φορά τη στάση ή την αλλαγή στη στάση
σχετικά με τα στερεότυπα φύλου. Οδηγηθήκαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:


Το είδος της άσκησης έπαιζε συχνά ρόλο στο να αποκαλυφτούν διάφορες
στάσεις των παιδιών σχετικά με το φύλο. Έτσι, μια άσκηση στην οποία
ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν έναν φανταστικό διάλογο στον οποίο ο
ήρωας του βιβλίου, ο Δαμιανός, αποκαλύπτει στους φίλους του ότι κάνει
δουλειές στο σπίτι οδηγούσε τα αγόρια της τάξης να αποκαλύψουν
στερεοτυπικές απόψεις για το φύλο και τα κορίτσια να σκιαγραφούν ένα αγόρι
μπερδεμένο, που με συμπάθεια και κατανόηση το βάζουν να ομολογεί ότι
βοηθάει στο σπίτι, σε μια παρέα αγοριών που τελικά παραδέχεται ότι κάνει το
ίδιο. Σε μια άλλη άσκηση, στην οποία ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν το
ημερολόγιο της αδερφής του Δαμιανού, τα αγόρια της τάξης γράφουν για τον

2

Ίσως έχει νόημα να παρατηρήσουμε ότι ο λόγος τους ήταν συγκριτικός («Τα αγόρια είναι πιο έξυπνα,
πιο δυνατά...»), ενώ των κοριτσιών όχι.
3
...όπως η συνέχιση της ιστορίας, η αναδιήγηση της πλοκής από άλλο πρόσωπο και η ανατροπή του
τέλους για να συγκεντρώσουμε τις απόψεις των παιδιών σχετικά με τον ρόλο των φύλων.
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Δαμιανό, αντιμετωπίζοντάς τον λιγότερο στερεοτυπικά. Θεωρήσαμε ότι αυτή η
αλλαγή μπορεί να οφείλεται είτε σε αλλαγή της στάσης των αγοριών ως
αποτέλεσμα των συζητήσεων που έγιναν στην τάξη, είτε στο ότι έγραφαν σε ένα
ημερολόγιο κοριτσιού, χωρίς την «πίεση» της αγορίστικης παρέας.


Για τα κορίτσια ενδεχομένως, οι δουλειές στο σπίτι να είναι ζήτημα κατασκευής
κοινωνικού φύλου πολύ περισσότερο από ό,τι για τα αγόρια.



Σύμφωνα με την άποψη των κοριτσιών, δεν είναι μόνο ο Δαμιανός, αλλά όλα τα
αγόρια της παρέας στη θέση εσωτερικής σύγκρουσης.



Σε κείμενα των αγοριών συχνά δεν περιγραφόταν καμία σύγκρουση. Αυτή η
αποσιώπηση θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως στερεοτυπική αντιμετώπιση για
τα δύο φύλα.



Στο «Πόδια ποδοσφαιριστή»4 τα κορίτσια περιγράφουν έναν ήρωα που δεν
ακολουθεί στερεοτυπικά χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τα αγόρια. Αν και τα
αγόρια έχουν δείξει ότι έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται με βάση το φύλο και
τα στερεότυπά του, το ποδόσφαιρο παραμένει για αυτά ένας απόλυτα
αγορίστικος χώρος.
Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος φιλαναγνωσίας προσεγγίσαμε

ζητήματα στερεοτύπων του φύλου. Αναδείχτηκαν οι στάσεις των μαθητών μας και
είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με αυτούς σχετικά με τις επιλογές
συμπεριφοράς που μπορούν να έχουν, επιλογές που μπορούν να επεκτείνονται πέρα
από τις προκαθορισμένες και ίσως περιοριστικές στερεοτυπικές συμπεριφορές
σχετικά με το φύλο.
Θελήσαμε να δώσουμε συνέχεια στο πρόγραμμα. Επιστρέψαμε λοιπόν έναν
χρόνο μετά την ολοκλήρωσή του και ζητήσαμε από τα παιδιά να χαρακτηρίσουν τις
απόψεις τους που είχαν συγκεντρωθεί ανώνυμα.

3. Μεθοδολογία
Ομαδοποιήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών κατά φύλο και κατά άσκηση και τις
παρουσιάσαμε σε πίνακες χωρίς να σημειώνουμε ούτε το ποιος έδωσε τη
συγκεκριμένη απάντηση ή φράση, ούτε το φύλο του. Όλες οι απαντήσεις ήταν των
παιιδών και προερχόντουσαν από τις ασκήσεις φιλαναγνωσίας που είχαν
4

Τους ζητήθηκε να γράψουν έναν φανταστικό διάλογο στο οποίο ένα κορίτσι, η αδερφή του ήρωα, του
ζητά να πάρει τη θέση του αποβεβλημένου λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς παίκτη στο πιο κρίσιμο
παιχνίδι της χρονιάς.
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χρησιμοποιηθεί στην τάξη (ερωτηματολόγιο, φανταστικές ιστορίες, ημερολόγια
ηρώων, αλλαγή του τέλους).
Συγκεκριμένα:


στους τέσσερις πρώτους πίνακες ζητήσαμε από τα παιδιά να σημειώσουν αν
διακρίνουν κάποια στερεοτυπική θέση σε ό,τι αφορά τα φύλα. Οι απαντήσεις
στους πίνακες αυτούς προερχόντουσαν από ερωτήσεις (πώς σου φαίνεται ο
Δαμιανός, πώς σου φαίνονται οι φίλοι του;)5, αλλά και από μια άσκηση
συγγραφής φανταστικού διαλόγου στον οποίο τα παιδιά βάζουν τον Δαμιανό να
ομολογεί στους φίλους του ότι κάνει δουλειές στο σπίτι. Οι πίνακες είναι
τέσσερις, δύο με τις απαντήσεις των αγοριών και δύο με αυτές των κοριτσιών. Η
πληροφορία αυτή όμως δεν δηλώνεται στα παιδιά.



σε δύο πίνακες συγκεντρώσαμε ορισμένες φράσεις από το φανταστικό
ημερολόγιο της αδερφής του Δαμιανού και ζητήσαμε από τα παιδιά να
σημειώσουν αν συμφωνούν με τις φράσεις αυτές ή αντιτίθενται. Πρόκειται και
εδώ για τις απαντήσεις που έδωσν τα παιδιά έναν χρόνο πριν, χωρίς ωστόσο να
φανερώνουμε ποιες δώθηκαν από τα αγόρια της τάξης και ποιες από τα
κορίτσια.



σε δύο τελευταίους πίνακες ζητήσαμε από τα παιδιά να δηλώσουν ποιοι
διάλογοι είναι πιθανό να συμβούν (η άσκηση ζητούσε να γραφεί ένας
φανταστικός διάλογος ανάμεσα στον ήρωα και την αδερφή του, όταν αυτή του
δηλώνει ότι θέλει να παίξει στη θέση του αποβεβλημένου συμπαίκτη του, σε ένα
ποδοσφαιρικό παιχνίδι).
Θέλαμε να διαπιστώσουμε αν, έναν χρόνο μετά, οι απόψεις των παιδιών σχετικά

με την αγορίστικη ταυτότητα των ηρώων έχουν αλλάξει, αν δηλαδή το πρόγραμμα
που προηγήθηκε είχε κάποια μακρόχρονη επίδραση στη διαμόρφωση της στάσης
τους, αλλά και να δούμε αν τα παιδιά αναγνωρίζουν τα γλωσσικά μέσα με τα οποία
πραγματώνονται στερεοτυπικές δηλώσεις σχετικά με το φύλο.

5

Ο Δαμιανός δεν θέλει να κάνει δουλειές στο σπίτι και αισθάνεται ότι αν υποχωρήσει και κάνει οι
φίλοι του δεν θα τον αποδεχτούν.
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4. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων
4.1 Οι απαντήσεις των κοριτσιών
Στη συνέχεια αναλύονται οι απαντήσεις των κοριτσιών. Όπως είδαμε, στους πρώτους
πίνακες, τα κορίτσια σημειώνουν όποια φράση (οι φράσεις αυτές είναι απαντήσεις
που δόθηκαν από όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μια χρονιά πριν, στην α φάση
του προγράμματος) τους φαίνεται ότι δηλώνει μια στερεοτυπική ταυτότητα σχετικά
με το φύλο.
Τα κορίτσια (13) δηλώνουν ότι συνηθέστερα ένα κορίτσι βοηθάει στις δουλειές
του σπιτιού, ενώ για τα αγόρια πιστεύουν ότι η στερεοτυπική αντίληψη τους θέλει να
τακτοποιούν μόνο το δωμάτιό τους. Επίσης επιλέγουν τις ακόλουθες φράσεις, ως
φράσεις που δηλώνουν στερεότυπα και έχουν γραφτεί μάλλον από τα κορίτσια της
τάξης:
 Είναι τεμπέληδες και βαριούνται 6 (11)
 Νομίζουν ότι είναι δουλειές μόνο για κορίτσια και δεν τους αφήνουν
και οι γονείς τους (8)
 Μπορεί οι γονείς τους να είναι στο Μεσαίωνα, τότε που οι άντρες
δούλευαν, κοιμόντουσαν κι έτρωγαν. Πολύ λάθος αυτό, πρέπει να
προχωρήσουν (8)
 Αγνοεί ότι τα δύο φύλα είναι ίσα (7)
 Ο Δαμιανός είναι τεμπέλης και γκρινιάρης (7)
 Είναι κάπως ανώριμοι, θα έχουν πρόβλημα αν δεν μάθουν να κάνουν
δουλειές (6)
 Πρέπει να πάρει το μέρος του μπαμπά του (6)
 Δεν ξέρω τι να πιστέψω, αλλά είναι ωραίο να βοηθάνε και τ αγόρια (5)
 Πιστεύουν ότι οι άντρες δεν χρειάζεται να κάνουν δουλειές (5)
 Μπορεί να λένε ψέμματα και να είναι σαν τον Δαμιανό (4)
 Πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τα κορίτσια και οι μπαμπάδες τους
είναι κακό παράδειγμα (4)
 Πιστεύουν ότι για τ’ αγόρια είναι άδικο να κάνουν δουλειές (4)
 Νομίζουν ότι θα τα έχουν όλα στο πιάτο. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό
και είναι τεμπέληδες (4)
6

Δίπλα σε κάθε φράση σημειώνεται αριθμός που δείχνει από πόσα κορίτσια προτιμήθηκε. Το ίδιο
ισχύει και για όλες τις επόμενες ασκήσεις
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 Ο Δαμιανός πρέπει ν’ ακούει τον μπαμπά του (3)
 Νομίζουν ότι είναι πολύ έξυπνοι (3)
 Είναι τεμπέλης και πρέπει να κάνει δουλειές σαν τον μπαμπά του (3)
 Είναι τεμπέληδες και τους έχουν καλομάθει (2)
 Δεν θέλουν να μοιάσουν στη μαμά τους (2)
 Φοβούνται μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι γι αυτό δεν βοηθάνε (2)
 Οι φίλοι του βαριούνται (2)
 Δεν τους αφήνει η μαμά τους (1)
Η λιγότερο στερεοτυπική φράση:
 Πρέπει να πει την αλήθεια στους φίλους του και να τους πείσει να
γίνουν σαν κι αυτόν.
 Δεν πρέπει ν’ ακούει τους άλλους και πρέπει να κάνει ό,τι θέλει και
ό,τι του είναι εύκολο.
Τα κορίτσια επιλέγουν σχεδόν όλες τις απαντήσεις του πίνακα, αφήνοντας μόνο
τις δύο πιο πάνω. Πράγματι, οι δύο φράσεις που αναφέρονται λίγες γραμμές πιο
πάνω, περιγράφουν έναν πιο ήπιο χαρακτήρα, που δεν επηρεάζεται από τα πατρικά
πρότυπα, δεν τα περιμένει όλα στο πιάτο, δεν αρνείται να κάνει δουλειές, δεν δέχεται
την πίεση της αγορίστικης παρέας στις αποφάσεις του.
Στους επόμενους δύο πίνακες, οι φράσεις που επιλέχτηκαν από τα κορίτσια και
αποδίδονται σε «αγορίστικη» οπτική, είναι οι ακόλουθες:
 Ο Δαμιανός δεν τολμάει να τους το πει γιατί αποθαρρύνεται από τις
πρώτες κιόλας λέξεις («παιδιά, πιάσατε σίδερο ποτέ;Τι; Είσαι
τρελός;») (6 από αγόρι)
 Οι φίλοι του αντιδρούν άσχημα («Είσαι τρελός;Οι άντρες δεν κάνουν
δουλειές») (6 από αγόρι)
 Οι φίλοι του είναι αρνητικοί στην αποκάλυψη («Τι σου είπαμε εμείς;
Τι θα πεί το ξέρεις; Μας πρόδωσες») και θέλουν να δείρουν αυτούς
που βοηθούν στο σπίτι (3 από αγόρι)
 Οι φίλοι του λένε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτούς: (2 από αγόρι)
 Οι φίλοι του λένε ότι αυτοί δεν κάνουν («εγώ πάντως διάβασα για το
διαγώνισμα, πάλι καλά που δεν έκανα δουλειές, αλλά και να μου
έλεγαν δεν θα έκανα») (2 από αγόρι)
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 Καμία αναφορά –ζωγράφισε όμως ένα αγόρι να σιδερώνει και να λέει
«Να πάρει η ευχή...» (1 από αγόρι)
 Σ’ ένα εκτενές κείμενο καμία αναφορά (1 από αγόρι)
Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι ένα κορίτσι αποδίδει την αποσιώπηση του
συμβάντος (καμία αναφορά σε ένα εκτενές κείμενο) σε αγορίστικη οπτική.
Οι απόψεις που τα κορίτσια θεωρούν ότι γράφτηκαν από κορίτσια είναι:
 Οι φίλοι του παραδέχονται ότι κάνουν το ίδιο (8 από κορίτσι)
 Οι φίλοι του λένε ότι κακώς δεν το είπε νωρίτερα γιατί και αυτοί
κάνουν δουλειές στο σπίτι (7 πιστεύουν ότι έχει απαντηθεί από
κορίτσι)
 Με κλάματα ό Δαμιανός αποκαλύπτει τι του συμβαίνει και οι φίλοι
του ανακουφισμένοι λένε ότι κάνουν το ίδιο. (4 από κορίτσι)
 Όταν παραδέχεται ότι κάνει δουλειές, οι φίλοι του παραδέχονται ότι
κάνουν κι αυτοί (3 από κορίτσι)
 Η ιστορία σταματάει με την αποκάλυψη του Δαμιανού που είναι πολύ
νευρικός (1 από κορίτσι)
Και οι απόψεις που αποδίδονται και σε αγόρια και σε κορίτσια είναι:
 Αν και στην αρχή γελάνε, συμφωνούν ότι το σωστό είναι να βοηθούν.
Ο Δαμιανός τους επηρέασε και μια νέα εποχή αρχίζει (3 από αγόρι, 4
από κορίτσι)
 «Μήπως είσαι κι εσύ απο αυτά τα αγοράκια που οι γυναίκες τα
διατάζουν;». Όταν ο Δαμιανός αποκαλύπτει τι συμβαίνει σπίτι του,
άλλος ένας φίλος του παραδέχεται ότι συμβαίνει το ίδιο. Οι υπόλοιποι
της ομάδας τους απομονώνουν μέχρι ν αποκαλυφτεί ότι και οι
πατεράδες τους κάνουν δουλειές σπιτιού. (5 από αγόρι, δύο από
κορίτσι)
 «Δεν νομίζεις ότι αυτό το κάνουν μόνο τα κορίτσια;». Έχουν πρόθεση
να μην του ξαναμιλήσουν, αλλά τελικά μένουν όλοι φίλοι λέγοντας
«Δεν πειράζει, όλοι έχουμε διαφορές». (4 από αγόρι, 1 από κορίτσι)
Τα κορίτσια θεωρούν ότι η αγορίστικη οπτική είναι η άρνηση να κάνουν
δουλειές στο σπίτι και η πίεση από την παρέα, ενώ η κοριτσίστικη οπτική είναι ότι
όλα τα αγόρια θέλουν να δείχνουν ότι ακολουθούν τα στερεότυπα, αλλά κατά βάθος
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δεν έχουν αντίρρηση να κάνουν δουλειές. Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσες θέσεις, που
τα κορίτσια θεωρούν ότι μπορεί να έχουν διατυπωθεί τόσο από αγόρια όσο και από
κορίτσια. Σε αυτές, ενώ στην αρχή υπάρχει μια αγορίστικη οπτική, στο τέλος υπάρχει
ένας συμβιβασμός που αποδίδεται σε κοριτσίστικη οπτική. Θα λέγαμε ότι είναι οι
φράσεις-οπτικές που τα κορίτσια θεωρούν απαλλαγμένες από στερεότυπα.
Στους πίνακες που ακολουθούν ζητάμε από τα κορίτσια να σημειώσουν ό,τι
θεωρούν σωστό και ό,τι θεωρούν λάθος. Ακολουθούν οι φράσεις που προτιμήθηκαν
ως σωστές και δίπλα σημειώνεται ο αριθμός προτίμησης:
 Τον καταλαβαίνει γιατί ούτε και οι φίλοι του κάνουν δουλειές (12)
 Πιστεύει ότι ο Δαμιανός δέχεται κακή επιρροή (9)
 Ελπίζει να τα καταφέρει με τις δουλειές ο αδερφός της (8)
 Θέλει να μάθει στον αδερφό της να κάνει τις δουλειές (8)
 Πρέπει ο Δαμιανός να καταλάβει ότι και τ αγόρια και τα κορίτσια
πρέπει να κάνουν δουλειές και να πείσει και τους φίλους του. (8)
 Ο Δαμιανός είναι μπερδεμένος (8)
 Καλός αδερφός ο Δαμιανός, αλλά έχει και τα κακά του (7)
 Ο αδερφός μου είναι τεμπέλης και αχάριστος (6)
Από τις προτιμήσεις των κοριτσιών φαίνεται ότι κατανοούν ότι η στάση αυτή
είναι αποτέλεσμα πίεσης από στερεότυπα του φύλου που παίζουν ρόλο στη στάση
του αγοριού. Η μόνη φράση που δεν επέλεξαν τα κορίτσια είναι: «Η Ασπασία
πιστεύει ότι ο αδερφός της θα ήταν κορίτσι αν έκανε τις δουλειές του σπιτιού».
Στους δύο τελευταίους πίνακες και πάλι τα κορίτσια πρέπει να σημειώσουν ό,τι
θεωρούν σωστό (όπου Χ Χακάν και Α αδερφή του Χακάν):
 Χ: Κοίτα εγώ θέλω να παίξεις αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει
Α: ε τότε ήρθε η ώρα να γίνει (12)
 Χ: Κρίμα κακόμοιρε Εγκέ, ο προπονητής σε έβγαλε για να παίξει η
αδερφή μου. Είναι καλύτερη από σένα. Είδες Εγκέ; Τα κορίτσια
ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο, Χωρίς παρεξήγηση..έξω τώρα (12)
 Χ: καλά θα το πω στον κύριο Καάν
Τελικά η αδερφή του Χακάν μπήκε τερματοφύλακας και τα απέκρουε
όλα (12)
 Α: Μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του;
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 Χ: αυτό δεν το σκέφτηκα...Εντάξει, αλλά πρέπει να παίξεις καλά...
Έπαιξες καταπληκτικά και ίσως μπορείς να μπεις στην ομάδα (12)
 Χ: Εντάξει αλλά πρόσεχε μην τα κάνεις θάλασσα
Η αδερφή του Χακάν βάζει τελικά το νικητήριο γκολ (10)
 Χ: Σοβαρά μιλάς;Εεεε...Φυσικά, νομίζω! (8)
 Ο Χακάν είναι επιφυλακτικός, αλλά μετά δέχεται και η αδερφή του
σκοράρει από τα πρώτα λεπτά του αγώνα (8)
Σε όλες τις επιλογές των κοριτσιών σκιαγραφείται ένα δυναμικό κορίτσι που
τελικά θριαμβεύει, είτε έχει επιφυλάξεις ο αδερφός της στο να τη βάλει να παίξει, είτε
είναι πιο δεκτικός. Η πρόταση που επέλεξαν μόνο δύο από τα κορίτσια είναι: Ο
Χακάν δεν την αφήνει να παίξει γιατί ο Γιλντράι είναι φίλος του (2). Και πάλι, αν και
σε μικρό ποσοστό, κάποια κορίτσια πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο είναι αγορίστικη
υπόθεση.
Θα λέγαμε ότι τα κορίτσια εντοπίζουν αρκετά καλά τις προτάσεις που απηχούν
στερεότυπα για το αγόρι, κατανοούν επίσης την πίεση των στερεοτύπων στη
διαμόρφωση της αγορίστικης ταυτότητας και ταυτόχρονα υποστηρίζουν έντονα μια
κοριτσίστικη έντονη και δυναμική ταυτότητα φύλου που καταρρίπτει τα στερεότυπα
που αποδίδονται στο φύλο της.

4.2. Οι απαντήσεις των αγοριών
Οι ίδιες ακήσεις έγιναν και από τα αγόρια (8 ερωτηματολόγια). Στους πρώτους
πίνακες ζητάμε από τα αγόρια να εντοπίσουν όποια πρόταση περιέχει στερεότυπα για
το φύλο. Δίπλα σε κάθε πρόταση σημειώνεται ο αριθμός των αγοριών που την
επέλεξαν:


Νομίζουν ότι είναι δουλειές μόνο για κορίτσια και δεν τους αφήνουν και
οι γονείς τους (8)



Μπορεί οι γονείς τους να είναι στο Μεσαίωνα, τότε που οι άντρες
δούλευαν, κοιμόντουσαν κι έτρωγαν. Πολύ λάθος αυτό, πρέπει να
προχωρήσουν (7)



Φοβούνται μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι γι αυτό δεν βοηθάνε (4)



Είναι τεμπέλης (4)



Είναι κάπως ανώριμοι, θα έχουν πρόβλημα αν δεν μάθουν να κάνουν
δουλειές (3)
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Τεμπέλης και εγωιστής, αγνοεί ότι τα δύο φύλα είναι ίσα (3)



Πιστεύουν ότι για τ’ αγόρια είναι άδικο να κάνουν δουλειές (3)

Και τα αγόρια εντόπισαν τις φράσεις που εκφράζουν στερεότυπα για τα φύλα.
Κατανοούν ότι το θέμα της δουλειάς στο σπίτι είναι στερεότυπο που αφορά τα φύλα,
ότι επιβάλλεται από τους γονείς (είναι η πρώτη σε προτιμήσεις φράση), ότι μπορεί να
συνδέεται με συντηρητικές απόψεις («Μεσαίωνας») και επισημαίνουν την πίεση που
ασκείται από τους άλλους στην διαμόρφωση της ταυτότητας φύλου («φοβούνται μην
τους κοροϊδεύουν»). Ένα από τα αγόρια θεωρεί ότι η φράση «Πρέπει να πεί την
αλήθεια στους φίλους του και να τους πείσει να γίνουν σαν κι αυτόν» γράφτηκε από
κορίτσι. Κανένα άλλο από τα υπόλοιπα αγόρια δεν επέλεξε την φράση αυτή.
Ακολουθούν οι πίνακες στους οποίους τα αγόρια έπρεπε να σημειώσουν και
πάλι ό,τι θεωρούν στερεοτυπικό:


Οι φίλοι του είναι αρνητικοί στην αποκάλυψη («Τι σου είπαμε εμείς; Τι
θα πεί το ξέρεις; Μας πρόδωσες») και θέλουν να δείρουν αυτούς που
βοηθούν στο σπίτι (5)



Οι φίλοι του αντιδρούν άσχημα («Είσαι τρελός; Οι άντρες δεν κάνουν
δουλειές») (4)



«Μήπως είσαι κι εσύ απο αυτά τα αγοράκια που οι γυναίκες τα
διατάζουν;». Όταν ο Δαμιανός αποκαλύπτει τι συμβαίνει σπίτι του,
άλλος ένας φίλος του παραδέχεται ότι συμβαίνει το ίδιο. Οι υπόλοιποι
της ομάδας τους απομονώνουν μέχρι ν αποκαλυφτεί ότι και οι πατεράδες
τους κάνουν δουλειές σπιτιού (4)

Και τα αγόρια, αν και σε μικρότερο ποσοστό, αναγνωρίζουν τις φράσεις που
δηλώνουν πίεση συμμόρφωσης στα στερεότυπα φύλου.
Στην επόμενη άσκηση τα αγόρια επιλέγουν με ποιες φράσεις συμφωνούν. Η
άσκηση αφορά το φανταστικό ημερολόγιο της Ασπασίας. Μόνο ένα από τα αγόρια
νομίζει ότι η άσκηση ζητά να αποδώσουμε τις φράσεις σε αγόρια ή κορίτσια και
απαντά έτσι:


Τον καταλαβαίνει γιατί ούτε και οι φίλοι του κάνουν δουλειές (5)



Πιστεύει ότι ο Δαμιανός δέχεται κακή επιρροή (5)



Τον καταλαβαίνει, επειδή πολλά αγόρια δεν κάνουν δουλειές (5)



Αυτή κάνει χιλιάδες πράγματα, ο αδερφός της όχι (4)
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Θέλει να μάθει στον αδερφό της να κάνει τις δουλειές (2)



Πρέπει ο Δαμιανός να καταλάβει ότι και τ αγόρια και τα κορίτσια πρέπει
να κάνουν δουλειές και να πείσει και τους φίλους του. (2)



Πιστεύει ότι φταίνε οι φίλοι του και εκνευρίζεται και θα τον αλλάξει (2)



Η Ασπασία πιστεύει ότι ο αδερφός της θα ήταν κορίτσι αν έκανε τις
δουλειές του σπιτιού (2)

Τα περισσότερα από τα αγόρια τονίζουν το θέμα της κακής επιρροής και της
συμμόρφωσης προς την ταυτότητα φύλου έτσι όπως ορίζεται κοινωνικά από
στερότυπα. Λιγότερα όμως, θεωρούν σωστό ότι η Ασπασία πρέπει να μάθει στον
αδερφό της και τους φίλους του να κάνουν δουλειές και κάποια αγόρια πιστεύουν ότι
τα πράγματα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Ίσως αυτές οι επιλογές των αγοριών να
δείχνουν ότι ναι μεν καταννοούν ότι η άρνησή τους για τις δουλειές του σπιτιού είναι
αποτέλεσμα στερεοτύπων που αφορούν το φύλο τους, αλλά ίσως δεν δέχονται ότι
αυτό πρέπει να αλλάξει.
Στην άσκηση για το ποδόσφαιρο:


Χ: γιατί, αφού δεν ξέρεις (6)



Χ: Κοίτα εγώ θέλω να παίξεις αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει
Α: ε τότε ήρθε η ώρα να γίνει (5)



Χ: είσαι πολύ καλή για κορίτσι, αλλά όχι (5)



Χ: Είσαι άμπαλη
Α: το ξέρω (5)



Α: μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του



Χ: δεν γίνεται γιατί δεν ξέρεις και πολύ καλό ποδόσφαιρο (4)



Χ: Με τίποτε, τα κορίτσια δεν μπορούν να παίξουν τόσο καλό
ποδόσφαιρο (3)



Ο Χακάν δεν την αφήνει να παίξει γιατί ο Γιλντράι είναι φίλος του (3)



Α: Μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του;
Χ: αυτό δεν το σκέφτηκα... Εντάξει, αλλά πρέπει να παίξεις καλά...
Έπαιξες καταπληκτικά και ίσως μπορείς να μπεις στην ομάδα (3)



Χ: Σοβαρά μιλάς; Εεεε... Φυσικά, νομίζω! (2)



Χ: καλά θα το πω στον κύριο Καάν
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Τελικά η αδερφή του Χακάν μπήκε τερματοφύλακας και τα απέκρουε
όλα (2)


Ο Χακάν είναι επιφυλακτικός, αλλά μετά δέχεται και η αδερφή του
σκοράρει από τα πρώτα λεπτά του αγώνα (1)



Χ: Κρίμα κακόμοιρε Εγκέ, ο προπονητής σε έβγαλε για να παίξει η
αδερφή μου. Είναι καλύτερη από σένα. Είδες Εγκέ; Τα κορίτσια ξέρουν
να παίζουν ποδόσφαιρο, Χωρίς παρεξήγηση..έξω τώρα (1)



Χ: Εντάξει, αλλά πρόσεχε μην τα κάνεις θάλασσα. Η αδερφή του Χακάν
βάζει τελικά το νικητήριο γκολ.

Οι προτιμήσεις των αγοριών είναι αντίστροφες από των κοριτσιών. Ακολουθούν
τα στερεότυπα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Κανείς δεν επέλεξε την τελευταία
φράση. Έτσι, επιβεβαιώνεται αυτό που και στην προηγούμενη φάση της έρευνάς μας
έχει παρατηρηθεί, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πεδίο που απεικονίζει έντονα τα
στερεότυπα των φύλων.

5. Σκέψεις - Συμπεράσματα
Στην έρευνα που περιγράφεται επιχειρήσαμε να εξετάσουμε αν οι μαθητές που είχαν
παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας σχετικά με τις ταυτότητες του
φύλου και ειδικότερα με την νέα ταυτότητα του αγοριού, μπορούν έναν χρόνο μετά
να διατυπώσουν θέσεις σε ό,τι αφορά τα στερεότυπα για τα δύο φύλα, αλλά και να τις
εντοπίσουν σε προτάσεις που οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες παρήγαγαν έναν χρόνο πριν, σε
κείμενα-ασκήσεις της πρώτης φάσης του προγράμματος.
Αυτό που έδειξε η δεύτερη φάση του προγράμματος είναι ότι τόσο τα αγόρια
όσο και τα κορίτσια είναι σε θέση να εντοπίσουν τις φράσεις που περιέχουν
στερεοτυπικές αντιλήψεις, αλλά και να κατανοήσουν μια διαβάθμιση ως προς αυτές
τις θέσεις που δηλώνεται γλωσσικά.
Ως προς τις ταυτότητες βλέπουμε ότι τα αγόρια είναι σε θέση να κατανοήσουν
την πίεση που τους ασκείται για τη διαμόρφωση ορισμένων στερεοτυπικών
χαρακτηριστικών του φύλου τους, χωρίς ωστόσο να δηλώνουν ότι πρέπει να
αντισταθούν στην πίεση αυτή. Αναγνωρίζουν και αποδέχονται ένα αδύναμο
μπερδεμένο αγόρι σε σχέση με τις δουλειές στο σπίτι, αρνούνται όμως την εικόνα
ενός διαλλακτικού αγοριού πού θα συγκρουστεί για να επιτρέψει την ανατροπή τω
στερεοτύπων σε ένα πεδίο αυστηρά αγορίστικο και αντρικό, όπως το ποδόσφαιρο.
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ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΆΣΤΥ 1890-1899
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Abstract
This paper is part of a wider research concerning the literary criticism in the Greek
daily Press of the late 19th and early 20th century. The main focus is on the literary
pseudonyms used by the critics of newspaper Το Άστυ, an important Athenian daily
paper with “literary” profile, during the first years of its circulation (1890-1899).
Initially, the phenomenon of the pseudonym use and its extent in this paper is
described: which are the ones who use pseudonyms, in what frequency they do it,
according to what factors the choice is made, what aims serve the use of one or more
pseudonyms by one person etc. We will also try to trace the pseudonyms that are not
yet identified by researchers, or those identified wrongly, as well as the way in which
the paternity of some of those names has been detected. Moreover, the problems and
the difficulties during indexing and identification of the pseudonyms are pointed out.
Lastly, some first thoughts are expressed with regard to the reasons that dictate the
use of the pseudonym mask, at least as far as critics of Άστυ are concerned, given that
the various aspects of the phenomenon have yet to be adequately investigated.
Λέξεις-Κλειδιά
ψευδωνυμογραφία, ταυτοποίηση ψευδωνύμων, εφημερίδα Το Άστυ, Ξενόπουλος,
Νιρβάνας

Στις μέρες μας η χρήση των ψευδωνύμων ίσως να έχει συνδεθεί περισσότερο με τον
χώρο του διαδικτύου, σε παλαιότερες εποχές όμως, κυρίως από τα μέσα του 19ου αι.
κ.εξ., αποτελούσε ιδιαίτερα προσφιλή συνήθεια στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο,
αλλά και στον λογοτεχνικό χώρο εν γένει. Λογοτέχνες, κριτικοί, δημοσιογράφοι,
μεταφραστές και γενικότερα λόγιοι εκείνων των χρόνων επιλέγουν να συμμετάσχουν
στον πνευματικό βίο του τόπου χρησιμοποιώντας κάποιο ψευδώνυμο, του οποίου η
επιλογή άλλοτε είναι τυχαία και άλλοτε εκφράζει τον βαθύτερο εαυτό ή/και τη στάση
του χρήστη απέναντι στα κυρίαρχα ιδεολογικά και αισθητικά ρεύματα.
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Σήμερα μεγάλο μέρος των νεοελληνικών φιλολογικών ψευδωνύμων έχει
καταγραφεί και αποδοθεί στα πρόσωπα των δικαιούχων.1 Η συνέχιση της έρευνας,
αλλά και η μελέτη των ποικίλων πτυχών (κοινωνικών, πολιτικών, ψυχολογικών,
αισθητικών κ.ά.) που παρουσιάζει το φαινόμενο της ψευδωνυμίας,2 θα μπορούσαν να
φωτίσουν πολύπλευρα θέματα και πρόσωπα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και
κριτικής, συμπληρώνοντας, επαληθεύοντας ή και ανατρέποντας τις γνώσεις μας γι’
αυτά.
Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε και την αφορμή της ενασχόλησης με τα
φιλολογικά ψευδώνυμα που χρησιμοποιούνται από τους κριτικογράφους της
εφημερίδας Το Άστυ τα χρόνια 1890-1899.3 Η πραγμάτευση του θέματος έγινε στο
πλαίσιο μίας ευρύτερης έρευνας σχετικά με τη λογοτεχνική κριτική στον ελληνικό
ημερήσιο Τύπο των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αι. και των αρχών του 20ού,4
πράγμα που επέβαλε την ακόλουθη μεθοδολογική επιλογή: αρχικά, παράλληλα με
την αποδελτίωση των κριτικών κειμένων, συλλέχθηκαν και καταλογογραφήθηκαν

1

Η σημαντικότερη εργασία για τα νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα είναι αυτή του Κυριάκου
Ντελόπουλου (32005), όπου καταγράφονται 4.117 ψευδώνυμα 2.261 λογίων.
2
Παρόλο που η εργασία του Ντελόπουλου προσφέρει ένα εξαιρετικό εργαλείο στους ερευνητές, το
φαινόμενο της ψευδωνυμογραφίας και οι λόγοι που την επέβαλλαν σε κάθε εποχή, παραμένουν ακόμη
ανερεύνητα. Ο τελευταίος σημειώνει σχετικά: «Το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό,
ψυχολογικό, αισθητικό, νομικό και φιλολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει [η ψευδωνυμογραφία],
παραμένει ανοιχτό στην έρευνα η οποία, όταν γίνει, θα φέρει στην επιφάνεια άγνωστα στοιχεία που
επηρέασαν τη νέα μας λογοτεχνία και που μπορεί να τη φωτίσουν από γωνίες απροσδόκητες» (21983,
11). Πιστεύουμε, λοιπόν, πως η μελέτη ενός τέτοιου ζητήματος θα προσέφερε πολλά στη φιλολογία,
πρωτίστως στη μελέτη της νεοελληνικής κριτικής. Η μόνη σχετική μελέτη που κατάφερα να βρω είναι
του Λεωνίδα Χρηστάκη (1995), η οποία, όπως δηλώνει ο συγγραφέας της, δεν έχει αξιώσεις
επιστημονικής εργασίας, εμπεριέχει όμως ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
3
Το Άστυ κυκλοφορούσε αρχικά ως εβδομαδιαία σατιρική και γελοιογραφική εφημερίδα (1885-1890),
εκδιδόμενη ως συνέχεια της επίσης σατιρικής εφημερίδας Ασμοδαίος (1875-1876, 1880-1885). Την 1η
Δεκεμβρίου 1890 μεταβάλλεται σε καθημερινή εικονογραφημένη εφημερίδα, απογευματινή τα πρώτα
τρία χρόνια, πρωινή κατόπιν. Εκδιδόταν υπό τη διεύθυνση του Θέμου Άννινου και την αρχισυνταξία
των Γ. Δροσίνη (μέχρι τον Δεκέμβριο του 1891) και Δ. Κακλαμάνου. Παρότι επρόκειτο για πολιτική
εφημερίδα, διέφερε σημαντικά από άλλες ομοειδείς των ημερών της, καθώς είχε έντονα «φιλολογικό»
χαρακτήρα και αποτέλεσε φυτώριο αρκετών νέων λογοτεχνών και κριτικών. Μεταξύ των βασικών
συνεργατών της υπήρξαν οι Ν. Επισκοπόπουλος, Γρ. Ξενόπουλος, Στ. Στεφάνου, Π. Νιρβάνας και Μ.
Χατζόπουλος, ενώ περιστασιακά δημοσίευαν κείμενά τους πολλοί λογοτέχνες, κριτικοί,
δημοσιογράφοι και λόγιοι της εποχής (Κ. Παλαμάς, Γ. Ψυχάρης, Αγγ. Βλάχος, Εμμ. Ροΐδης, Αργ.
Εφταλιώτης, Θ. Βελλιανίτης, Δ. Καλογερόπουλος, Τ. Μωραϊτίνης, Ι. Δαμβέργης κ.ά.).
4
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας «Ο κριτικός
λόγος στην εφημερίδα Το Άστυ 1891-1899» (υποστήριξη: 2014), υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή
Καθηγητή κ. Ν. Μαυρέλου, και πρόκειται να συνεχιστεί στη διδακτορική μου διατριβή για τη
λογοτεχνική κριτική στις εφημερίδες Το Άστυ και Νέον Άστυ, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας
τους (1890-1907 και 1901-1919 αντίστοιχα). Στο «Παράρτημα» της προαναφερθείσας Διπλωματικής
Εργασίας προτάσσεται κατάλογος των τακτικών και έκτακτων συνεργατών της εφημερίδας, όπου
καταγράφονται όλα τα ψευδώνυμα που απαντώνται στις στήλες της ενώ, στις επόμενες σελίδες του,
μπορεί να βρει κανείς περίληψη όλων των ενυπόγραφων (ψευδώνυμων και μη) και ορισμένων
ανυπόγραφων κριτικών κειμένων που δημοσιεύονται εκεί κατά τη δεκαετία του ’90.
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όσα ψευδώνυμα και αρχικά απαντούσαν αντί της πραγματικής υπογραφής ενώ, στη
συνέχεια, επιχειρήθηκε με ποικίλους τρόπους η απόδοση στους κατόχους τους.5
H έρευνα στα φύλλα της εξεταζόμενης περιόδου κατέγραψε συνολικά ενενήντα
οκτώ (98) ψευδώνυμα, στα οποία παρατηρείται τυπολογική ποικιλία. Θα μπορούσαμε
να διακρίνουμε έξι βασικούς τύπους ψευδωνύμων: α) αυτά που αποτελούνται από ένα
όνομα και ένα επώνυμο, όπως τα Πέτρος Αβράμης (24.6.1891),6 Γιάννης Σερέτης (2021.8.1892) και Παύλος Νιρβάνας (9.5.1894)˙ β) τα περιφραστικά, όπως λ.χ. Εις
θαυμαστής του Βαλαωρίτου (8-9.11.1891), Ο ελεύθερος σκοπευτής (14-15.8.1892) και
Ο υιός της νυκτός (31.8.1896)˙ γ) τα μονολεκτικά, κυρίως λέξεις που φανερώνουν
κάποια ιδιότητα, όπως είναι τα Ρεπόρτερ (4-5.8.1892), Συλλέκτης (27-28.9.1892),
Μεταφραστής (9-10.10.1892), Χρονογράφος (19-20.10.1892), ή παραπέμπουν σε
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα: π.χ. Μνήμων (3-4.9.1892), Μποέμ
(21-22.3.1893), Φιλότεχνος (21-22.10.1892), Ο Φιλίστωρ (28.1.1899)˙ δ) ονόματα
που αντλούνται από διάφορους χώρους, συνήθως την ιστορία, τη μυθολογία και τη
λογοτεχνία, όπως, για παράδειγμα, τα Λυσικλής (16-17.2.1892), Ραδάμανθυς
(26.8.1899), Φάλσταφ (19.6.1891) και Φιλέας Φωγ (14.6.1899)˙ ε) αρχικά
ψευδωνύμων ή ονομάτων, μονογράμματα και συνδυασμοί γραμμάτων: π.χ. Α.Ε.
(25.12.1893), Δ. (9.7.1893), Στφ (28.3.1894), Νρβ. (13.6.1897)˙ στ) τα ξένης
προέλευσης σε ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο: λ.χ. Αλφρέδος (1.6.1899) και Ν. De
Plume (30-31.3.1893).
Χρήση των ψευδωνύμων αυτών κάνουν τόσο οι τακτικοί συνεργάτες της
εφημερίδας, όσο και λόγιοι που δημοσιεύουν περιστασιακά κριτικά τους κείμενα σε
αυτήν. Από τους βασικούς συντάκτες του εντύπου, οι μόνοι που επιλέγουν την
πραγματική τους υπογραφή, άλλοτε συντετμημένη και άλλοτε πλήρη, είναι ο
Νικόλαος Επισκοπόπουλος και ο Στέφανος Στεφάνου.7 Αντίθετα, την αντικατάσταση
του ονόματός τους με άλλο πλαστό προτιμούν συχνά ο Ξενόπουλος, στον οποίο
αποδίδονται τα ψευδώνυμα Αναγνώστης (15.11.1892), Ερανιστής (14.6.1894),

5

Η συναγωγή ψευδωνύμων από τον χώρο των εντύπων και εν συνεχεία η έρευνα για την ταυτοποίησή
τους, αποτελεί τη μέθοδο που πρότεινε ο Κ.Θ. Δημαράς (17.6.1977), η οποία, ωστόσο, κρίνεται μη
αποδοτική από τον Ντελόπουλο (2005, 12).
6
Καθώς η αναφορά όλων των κειμένων που φέρουν ένα συγκεκριμένο ψευδώνυμο δεν θα ήταν δυνατή
για λόγους οικονομίας, δίνεται στην παρένθεση η ημερομηνία δημοσίευσης του πρώτου κείμενου στο
οποίο απαντά ένα ψευδώνυμο. Για τον συνολικό αριθμό εμφάνισης ενός ψευδωνύμου, τους χρήστες
του και τα δημοσιεύματα που το φέρουν βλ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 2014.
7
Ο Ν. Επισκοπόπουλος υπογράφει σχεδόν πάντοτε με τα αρχικά Ν. Επ., κάποτε με το μονόγραμμα Ε.
και, σε σπάνιες περιπτώσεις, με το πλήρες όνομά του. Τις βραχυγραφίες Στ., Στεφ., Στφ επιλέγει συχνά
και ο Στ. Στεφάνου, αντί την πλήρη μορφή του ονόματός του.
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Περαστικός (1.2.1891), Χρονογράφος (19-20.10.1892), ίσως και το Φιλότεχνος (2122.10.1892),8 ο Πέτρος Αποστολίδης, ο οποίος υπογράφει συνηθέστερα με τα
ψευδώνυμα Παύλος Νιρβάνας (9.5.1894), Γιάννης Σερέτης (20-21.8.1892) και Ο
Αντίλαλος (26-27.9.1892), τις συντομογραφίες Δρ. (29-30.10.1892) και Ιτρ
(4.10.1894), ή τα μονογράμματα Α. (12.3.1893) και Κ. (1.7.1893) και, τέλος, ο
Δημήτριος Χατζόπουλος, του οποίου τα δημοσιεύματα φέρουν τα αρχικά Μ-μ
(21.3.1894), Μ.Χ. (31.12.1892), Μ. (4.1.1892) και -μ (24.4.1894) ή το ψευδώνυμο
Μποέμ (21-22.3.1893).9 Ψευδώνυμα επιλέγουν να δημοσιεύσουν τα κείμενά τους και
πολλοί έκτακτοι συνεργάτες του Άστεως, όπως λ.χ. ο Παλαμάς ως Διαγόρας
(8.7.1899), ο Δ. Καλογερόπουλος ως Δάφνις (12.10.1892), ο Ι. Κονδυλάκης ως Ο
Διαβάτης (10.6.1892).
Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή ή επινόηση ενός ψευδωνύμου
δεν είναι πάντοτε εύκολο να ανιχνευθούν. Τις περισσότερες φορές ένα ψευδώνυμο
συνδέεται με στοιχεία της πραγματικής ταυτότητας του χρήστη. Αναφέρουμε
ενδεικτικά την περίπτωση του Πέτρου Αποστολίδη, ο οποίος χρησιμοποιεί τα αρχικά
του επωνύμου και του πατρωνύμου του, Α. (12.3.1893) και Κ. (1.7.1893) αντίστοιχα,
αλλά και τις βραχυγραφίες Δρ. (29-30.10.1892) και Ιτρ (4.10.1894), οι οποίες
παραπέμπουν στην επαγγελματική του ιδιότητα.10 Σε άλλες περιπτώσεις, η επιλογή
υπαγορεύεται από το είδος και τη θεματική ενός κειμένου ή μίας στήλης:11 για
παράδειγμα, στις στήλες θεατρικής κριτικής απαντούν συνήθως ψευδώνυμα όπως τα
Θεατής (20-21.9.1892), Θεατρικός (16.8.1899), Φιλότεχνος (21-22.10.1892) και
Φιλοθεάμων (29-30.9.1892), ενώ άλλες, δημοσιογραφικού, πληροφοριακού ή
ανεκδοτολογικού χαρακτήρα υπογράφονται με τα Ο κόκκινος ρεπόρτερ (8.12.1898),

8

Το ψευδώνυμο Φιλότεχνος χρησιμοποιείται στο Άστυ τα έτη 1892 (21-22.10), 1898 (16.11) και 1899
(13.3, 18.3 και 22.3), και αποδίδεται από τον Ντελόπουλο (32005) στους Γρ. Ξενόπουλο, Π.
Αποστολίδη (πραγματικό όνομα του Π. Νιρβάνα) και Δ. Καλογερόπουλο, αρθρογράφοι και οι τρεις
της εφημερίδας (οι άλλοι χρήστες που αναφέρονται είναι μεταγενέστεροι). Δεν έχει εξακριβωθεί,
ωστόσο, σε ποιον από τους παραπάνω ανήκουν τα κείμενα που υπογράφονται με το εν λόγω
ψευδώνυμο την περίοδο αυτή.
9
Ως Μποέμ υπογράφει κυρίως τις πολύκροτες συνεντεύξεις του με λογίους της εποχής στα 1893.
Ωστόσο, χρησιμοποιούσε πλήθος ψευδωνύμων στο Άστυ και σε άλλα έντυπα με τα οποία
συνεργαζόταν (Παρνασσός, Καιροί, Νέα Ελλάς, Η Καθημερινή, Σκριπ, Ακρόπολις κ.ά.), ελάχιστα από
τα οποία έχουν εντοπιστεί.
10
Από το 1890 εξασκεί το επάγγελμα του ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ παράλληλα ασχολείται
με τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη δημοσιογραφία.
11
Ενδέχεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ψευδώνυμο να χρησιμοποιείται από περισσότερα του ενός
πρόσωπα. Πρόκειται, μάλιστα, για την ιδιαίτερη κατηγορία των «κοινών ή ουδέτερων» ψευδωνύμων,
κατά τον Γ.Μ. Βαλέτα (1934, 834) «των οποίων χρήσις γίνεται εις εφημερίδας και επιθεωρήσεις υπό
πολλών συγγραφέων ταυτοχρόνως χρησιμοποιούμενα» και «αντιπροσωπεύουν την γνώμην της
συντάξεως ή του είδους της στήλης και της επιφυλλίδος».
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Επισκέπτης (5-6.3.1893), Ερανιστής (14.6.1894), Συλλέκτης (27-28.9.1892) και άλλα
παρεμφερή. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως ένα μέρος των ψευδωνύμων θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν «μίας χρήσης»,12 καθώς οι κάτοχοί τους φαίνεται πως
τα επινόησαν για ένα συγκεκριμένο κείμενό τους και γι’ αυτό τον λόγο δεν τα
χρησιμοποιούν ξανά: παράδειγμα αποτελούν το Εις θαυμαστής του Βαλαωρίτου (89.11.1891), του οποίου ο κάτοχος το διαλέγει για να σχολιάσει άρθρο του Άστεως
σχετικά με τη γλώσσα του ποιητή, και το Παρίας (8.3.1899), με το οποίο ο χρήστης
του παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη σχέση πρωτοπορίας και μεγάλου κοινού,
επιλέγοντας ένα ψευδώνυμο που συνάδει με την τοποθέτησή του επί του ζητήματος.
Ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει ο προσδιορισμός των σκοπών που
εξυπηρετεί η ψευδωνυμογραφία. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπήρξε συστηματική
ενασχόληση με το ζήτημα, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά
με τους λόγους που υπαγορεύουν τη χρήση του προσωπείου της ψευδωνυμίας. Ως
συνηθέστερους, τουλάχιστον για την εξεταζόμενη περίοδο, αναφέρουμε τους
αισθητικούς, την ανάγκη δηλαδή ορισμένων δημιουργών να κατασκευάσουν ένα
εκφώνημα που θα εκφράζει την προσωπική τους αισθητική (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1982,
168-172),13 τους ψυχολογικούς, οι οποίοι οδηγούν στην επινόηση ενός ψευδωνύμου
μοναδικού, που θα διαφοροποιεί τον κάτοχό του από τους ομώνυμούς του, αλλά και
θα διαχωρίζει τον άνθρωπο από τον πνευματικό δημιουργό (ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1898, 3435),14 τους κοινωνικούς, οι οποίοι συνδέονται με τον φόβο της έκθεσης ή της
καταφρόνησης (ΒΑΛΕΤΑΣ 1934, 834· ΧΑΡΗΣ 1976, 977) και, τέλος, τους ιδεολογικούς,
την τάση, με άλλα λόγια, που έχουν κάποτε οι άνθρωποι των γραμμάτων να θέλουν

12

Ορισμένα από αυτά, βέβαια, παρότι επινοούνται για έναν συγκεκριμένο σκοπό, εν συνεχεία
υιοθετούνται από τους κατόχους τους. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ο
οποίος επινοεί το ψευδώνυμο Πέτρος Αβράμης, για να υπογράψει κείμενο μέσω του οποίου
διαμαρτυρείται για τη δωρεά γης που κάνει ο Χ. Τρικούπης στον διάδοχο Κωνσταντίνο (αντλώντας το
από μία μεγάλη οικογένεια με το επώνυμο Αβράμης που κατοικούσε στα εδάφη που παραχωρήθηκαν),
και το χρησιμοποιεί και στη μεταγενέστερη αρθρογραφία του (ΒΑΡΕΛΑΣ 2016, 13-16).
13
Πρβλ. και την ενδιαφέρουσα άποψη του Ηλία Σπυρόπουλου (1989), ο οποίος υποστηρίζει πως
πλήθος νεοελληνικών ψευδωνύμων έχουν τη μετρική μορφή πεντασύλλαβου, με τονισμένη την πρώτη
και κυρίως την τέταρτη συλλαβή (–΄υυ–΄υ): λ.χ. Παύλος Νιρβάνας, Κώστας Ουράνης, Λάμπρος
Πορφύρας, Γιώργος Σεφέρης, Άγγελος Δόξας. Η επιλογή αυτή (άλλοτε συνειδητή άλλοτε όχι, και ίσως
υπό την επιρροή του καλβικού αδώνειου) πιστεύει πως συνδέεται με την επιθυμία τους να
δημιουργήσουν ένα εύηχο εκφώνημα.
14
Για την ανάγκη που ικανοποιούν τα φιλολογικά ψευδώνυμα, ο Ξενόπουλος (1898, 34) σημειώνει τα
εξής: «Τον άνθρωπο φανερώνει το όνομα· τον τεχνίτη συμβολίζει το ψευδώνυμο. […] Όχι γιατί αυτό
ειμπορεί να είναι καμιά φορά ένα όνομα κακόηχο και δυσπρόφερτο, […] Αλλά γιατί το όνομα αυτό
βεβηλόνεται όχι μόνον από πλήθος άλλων συγγενών και ξένων, που το έχουν κοινό, αλλά και από
αυτόν τον ίδιον ακόμη, έξω από την Τέχνη στην αθλιότητα της κοινωνικής ζωής. Και θέλει ένα άλλο
όνομα, ένα όνομα που να μην το εκληρονόμησε […] που να μη το έχη άλλος κανείς· ένα όνομα δικό
του, που να τον εκφράζη, να συμβολίζει τη δεύτερη ψυχή του, την αληθινή, την ψυχή του καλλιτέχνη».
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να υιοθετήσουν ένα νέο όνομα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τη στάση τους απέναντι
στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής τους (ΧΑΡΗΣ 1976, 976-977).15
Όσον αφορά τώρα στους κριτικούς του Άστεως, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε
πότε και με ποια συχνότητα επιλέγουν την απόκρυψη του ονόματός τους. Ας πάρουμε
ως παράδειγμα την περίπτωση του Πέτρου Αποστολίδη. Παρατηρούμε πως
χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα μόνο μία φορά (9.3.1894), σε μία στήλη που
παρουσιάζει τη βιοεργογραφία παλαιότερων και σύγχρονων λογοτεχνών και φέρει
πάντοτε την πραγματική υπογραφή του συντάκτη της.16 Στις κριτικές που γράφει για
τη λογοτεχνία και το θέατρο ή σε κείμενα που συμμετέχουν σε ευρύτερες συζητήσεις
της νεοελληνικής κριτικής, επιλέγει το ψευδώνυμο Παύλος Νιρβάνας. Τα άλλα
δημοσιεύματά του, τα οποία είναι ποικίλου περιεχομένου (σύντομα σημειώματα για
την εγχώρια και διεθνή πνευματική κίνηση, ερανίσματα από τον ξένο Τύπο,
«φιλολογικά» χρονογραφήματα κ.λπ.), υπογράφονται με τα υπόλοιπα ψευδώνυμά
του: Γιάννης Σερέτης, Ο Αντίλαλος, Δρ., Ιτρ, Α. και Κ. Το ίδιο παρατηρείται και με
άλλους κριτικούς της εφημερίδας: χρησιμοποιούν το πραγματικό τους όνομα ή
ψευδώνυμο που να θεωρείται σχεδόν συνώνυμο αυτού, κυρίως για όσα κείμενα
εντάσσονται στην καθαυτό κριτική τους παραγωγή, ενώ για την υπόλοιπη
αρθρογραφία τους επινοούν διάφορα ψευδώνυμα, τα οποία χρησιμοποιούν
περιστασιακά.17
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό. Η επινόηση
ψευδωνύμων όπως τα Παύλος Νιρβάνας ή Αργύρης Εφταλιώτης, τα οποία είναι
συνήθως πανομοιότυπα με ονόματα, συνδέεται με λόγους αισθητικούς ή
ψυχολογικούς, αποτελεί δηλαδή μέρος της προσπάθειας του δημιουργού να
κατασκευάσει την προσωπική του ταυτότητα πριν εισέλθει στον χώρο της
«φιλολογίας» και εκφράζει πρωτίστως την ανάγκη του να διαχωρίσει την ανθρώπινη
από την καλλιτεχνική του υπόσταση. Όχι σπάνια, τα ψευδώνυμα αυτά είναι φορείς
ιδεολογίας, όπως το Αργύρης Εφταλιώτης, που, κατά τον Πέτρο Χάρη (1976, 977),
«προπαγανδίζει και διαλαλεί» τον Δημοτικισμό. Συνήθως οι δημιουργοί τους έχουν
15

Για τη σύνδεση αυτή, ο Πέτρος Χάρης (1976, 976) γράφει: «Το ψευδώνυμο συχνά είναι κάτι
περισσότερο: ολόκληρη εποχή ή το πιο κυρίαρχο πνευματικό, αισθητικό ή ιδεολογικό ρεύμα μιας
εποχής. […] Ακούς ένα ψευδώνυμο και μπορείς εύκολα να τοποθετήσεις ένα λογοτέχνη. Λ.χ. ποιος
καθαρολόγος ποιητής ή πεζογράφος θ’ άφηνε το όνομά του, για να γίνει […] Γιάννος –Γιάννος, όχι
Γιάννης,– Επαχτίτης;».
16
Πρόκειται για τη στήλη «Παλαιοί και Νέοι», η οποία στοχεύει σε μία πρώτη γνωριμία του
αναγνωστικού κοινού με μεγάλους λογοτέχνες.
17
Βλ. λ.χ. πώς υπογράφουν τα κείμενά τους οι Γρ. Ξενόπουλος και Π. Νιρβάνας από τον κατάλογο της
κριτικογραφίας τους στο ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 2014, 15-19.
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καθιερωθεί με αυτά, τα υιοθετούν τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο κριτικό τους
έργο, και θα λέγαμε πως είναι σχεδόν ισοδύναμα του πραγματικού ονόματος.
Από την άλλη, η παράλληλη χρήση από ένα πρόσωπο περισσότερων του ενός
ψευδωνύμων, ενίοτε την ίδια χρονική περίοδο, σε κάποιο συγκεκριμένο ή σε διάφορα
έντυπα, πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες της πολυγραφίας. Πιο συγκεκριμένα, ένας
αρθρογράφος που συνεργάζεται συγχρόνως με πολλά φύλλα ή κρατά πολλές στήλες
ενός και μόνου, και δημοσιεύει ποικίλων ειδών και θεματικής κείμενα, ακολουθώντας
την τάση της εποχής και ως έναν βαθμό από συνήθεια υιοθετεί διάφορα ψευδώνυμα,
τα οποία πολλές φορές φροντίζει να ανανεώνει τακτικά. Σε αυτή την περίπτωση, η
επιλογή μοιάζει περισσότερο βεβιασμένη και τυχαία.18
Δεν πρέπει να παραβλέψουμε, ωστόσο, πως η ψευδώνυμη υπογραφή κάποιες
φορές εξυπηρετεί και έναν άλλο σκοπό: την ανάγκη ορισμένων κριτικών να
καλύψουν το πρόσωπό τους όταν πρόκειται να εκφέρουν απόψεις που κρίνουν
προκλητικές. Τα παραδείγματα είναι αρκετά: το 1893 ο Ροΐδης αποφασίζει να
απαντήσει στην αρνητική κριτική του Ιάκωβου Πολυλά για τη γλωσσική του μελέτη
Τα είδωλα, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Στέφανος Στεφάνου (17-18.6.1893, 1819.6.1893).19 Για την ακρίβεια, δανείζεται το όνομα συναδέλφου του από το Άστυ,
προκειμένου να υπερασπιστεί το έργο του και να ασκήσει δριμεία κριτική στη μέθοδο
του Πολυλά. Το ίδιο επιλέγει να κάνει και ο Επισκοπόπουλος το 1894, όταν
δημοσιεύει άρθρο για την τουρκική λογοτεχνία, τρεις ημέρες μετά την εθνική επέτειο
της 25ης Μαρτίου, το οποίο φέρει το ψευδώνυμο Στφ (28.3.1894). Όσον αφορά στον
Επισκοπόπουλο μάλιστα, πρέπει να σημειώσουμε πως, παρότι είναι η μοναδική φορά
που αντικαθιστά τα αρχικά του ονόματός του με κάποιο όνομα πλαστό, κάθε φορά
που θέλει να διατυπώσει ιδέες και θέσεις που ενδέχεται να επισύρουν αντιδράσεις,
όπως, για παράδειγμα, όταν παρουσιάζει τις πνευματικές ζυμώσεις που συντελούνται
στην Ευρώπη στα τέλη του αιώνα και την άγνοια των Ελλήνων γι’ αυτές (7.12.1895),
ή όταν ψέγει την οπισθοδρομικότητα της νεοελληνικής κριτικής, με αφορμή τη στάση
της απέναντι στη δραματουργία του Ibsen (3.11.1894), καταφεύγει στη χρήση
διάφορων τεχνασμάτων, λ.χ. στην κατασκευή κειμένων σε διαλογική ή επιστολική
μορφή, που του επιτρέπουν να εκφέρει τις απόψεις του διά στόματος άλλου, αφού,
όπως σημειώνει, για ορισμένα πράγματα «εδώ πέρα, είναι τουλάχιστον τρέλα να
18

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η επιλογή γίνεται από τη σύνταξη της εφημερίδας (βλ. σημ. 11).
Η πληροφορία ότι το ψευδώνυμο Στέφανος Στεφάνου χρησιμοποιείται από τον Ροΐδη στην
απαντητική του επιστολή στον Πολυλά προέρχεται από τον Ντελόπουλο (32005, 352).
19
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ομιλή κανείς» (7.12.1895).20 Η πρακτική αυτή νομίζουμε πως είναι ενδεικτική της
πρόθεσης των κριτικών να αποποιούνται ενίοτε την πατρότητα ορισμένων ιδεών
τους.
Περισσότερες σκέψεις σχετικά με τις ανάγκες που ικανοποιεί η ψευδωνυμία θα
μπορούσαμε να διατυπώσουμε μόνο αν καταφέρναμε να αποδώσουμε μεγαλύτερο
μέρος των ψευδωνύμων στα πρόσωπα των δικαιούχων. Ωστόσο, από τα ενενήντα
οκτώ (98) ψευδώνυμα που έχουν καταγραφεί, ταυτίστηκαν ασφαλώς τα σαράντα
επτά (47), τα τριάντα επτά (37) παρέμειναν αταύτιστα, ενώ αβέβαιη είναι η
πατρότητα δεκατεσσάρων (14), των οποίων η ταυτοποίηση δεν ήταν δυνατή είτε γιατί
διεκδικούν την ταύτισή τους με περισσότερα του ενός πρόσωπα, είτε γιατί η αρχική
σύνδεσή τους με πιθανούς κατόχους παρέμεινε ανεξακρίβωτη εικασία.21
Η απόδοση των ψευδωνύμων στους κατόχους τους αποτελεί αναμφίβολα
επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτείται συστηματική έρευνα και
πολλαπλοί έλεγχοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια. Πολύτιμο εργαλείο
στην αποκάλυψη της ταυτότητας των ψευδωνυμούχων υπήρξε η εργασία
Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα του Κυριάκου Ντελόπουλου (32005), η οποία
περιέχει έναν τεράστιο αριθμό ψευδωνύμων που έχουν αποδοθεί με ασφάλεια στους
κατόχους τους.
Ωστόσο, πολλά από τα ψευδώνυμα του Άστεως είτε δεν απαντούν στον τόμο
είτε αποδίδονται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
πατρότητα των ψευδώνυμων κειμένων, όπου ήταν δυνατόν, ανιχνεύθηκε με άλλους
τρόπους. Αρχικά, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που παρέχουν τα ίδια τα κείμενα,
καθώς δεν είναι σπάνιες οι φορές που ο ψευδώνυμος συντάκτης τους επιλέγει την
«αυτοαποκάλυψή» του. Με αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, καταφέραμε να
ανακαλύψουμε πως ο φέρων τα ψευδώνυμα Κ. και Γιάννης Σερέτης ήταν ο Πέτρος
Αποστολίδης. Πιο συγκεκριμένα, σε κείμενο που φέρει την υπογραφή Γιάννης
Σερέτης και δημοσιεύεται στο Άστυ στις 4.11.1893, βρήκαμε την εξής σημείωση: «ο
20

Στο κείμενο της 7ης.12.1895, παραθέτει μία μυθοπλαστική συνομιλία με έναν φίλο του, για να
μιλήσει για τις ζυμώσεις που συντελούνται σε πολιτικό, θρησκευτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο σε όλη
την Ευρώπη στα τέλη του αιώνα, στην οποία διατηρεί τον ρόλο του ακροατή ενώ, μέσω της ανώνυμης
επιστολής κάποιου φίλου, που παραθέτει στις 3.11.1894, επικρίνει την αρνητική στάση της ελληνικής
κριτικής απέναντι στους Βρυκόλακες του Ibsen.
21
Στον κατάλογο των ψευδωνύμων του «Παραρτήματος» της Διπλωματικής μου Εργασίας
(ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 2014, 3-9), δίπλα από κάθε ψευδώνυμο δίνεται το πραγματικό όνομα του
ψευδωνυμούχου ή των πιθανών κατόχων του (στη δεύτερη περίπτωση διατυπώνονται απλώς κάποιες
εικασίες για την ταυτότητα των ψευδωνυμούχων, τα κείμενα των οποίων, όμως, αντιμετωπίζονται
στην εργασία ως αμφίβολης πατρότητας). Τέλος, υπάρχει η ένδειξη «αταύτιστο» σε όσα η
ταυτοποίησή τους δεν ήταν ασφαλής.
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υπό το αρχικόν στοιχείον Κ και εσχάτως Α υπογράφων τα άρθρα του, θα τα
υπογράφη του λοιπού με το ανωτέρω ψευδώνυμον». Μιας και η χρήση του αρχικού
Α. από τον Νιρβάνα σε δημοσιεύματά του στο Άστυ πιστοποιείται από τον
Ντελόπουλο, θεωρήθηκε βέβαιο πως ανήκουν και τα άλλα δύο στον ίδιο.
Άλλες φορές, η αποκάλυψη έρχεται από κάποιο τρίτο πρόσωπο, κυρίως χάρη σε
έμμεσες πληροφορίες που μας παρέχει, καθώς έχει παρατηρηθεί πως οποιαδήποτε
αναφορά σε κάποιον ψευδωνυμούχο γίνεται με σεβασμό στην απόφασή του να
αποκρύψει την ταυτότητά του.22 Εδώ θα αναφέρουμε ως παράδειγμα την ανίχνευση
της πατρότητας ενός ανυπόγραφου κειμένου: στις 28.9.1894 βρίσκουμε στην
εφημερίδα ανώνυμο κριτικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται κάποιες αντιρρήσεις
για την παλαμική μετάφραση της «Υπατίας» του Leconte de Lisle. Όταν ο Παλαμάς
θα προσπαθήσει να προασπιστεί το μεταφραστικό του εγχείρημα μέσω πολύστηλου
δημοσιεύματός του στην Εστία (1894, 401-407), ο αρχισυντάκτης του Άστεως
Δημήτρης Κακλαμάνος θα δημοσιεύσει εκτενές άρθρο (29.10.1894), στο οποίο,
προκειμένου να υπερασπιστεί τον ανώνυμο συντάκτη και να τονίσει την υψηλή του
κατάρτιση σε θέματα στιχουργίας και ποιητικής τεχνικής, παραθέτει απόσπασμα από
παλαιότερη μελέτη του στο Άστυ (7.12.1893), η οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι
ανήκει στον Στέφανο Στεφάνου (φέρει την πραγματική υπογραφή του).
Για ψευδώνυμα των οποίων την πατρότητα διεκδικούσαν περισσότεροι του ενός
χρήστες, επιχειρήθηκε η ταύτισή τους βάσει συγκρίσεων ως προς το ύφος, τη
θεματική και το είδος των κειμένων που τα έφεραν, χωρίς ωστόσο να καταλήξουμε
πάντοτε σε ασφαλή συμπεράσματα. Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο,
καταφέραμε να αποκαλύψουμε τον κάτοχο του ψευδωνύμου Χρονογράφος,
καταλήγοντας πως αυτή την περίοδο χρησιμοποιείται στο Άστυ από τον Ξενόπουλο,
και όχι από τον Παλαμά.23
Οφείλουμε να σημειώσουμε, όμως, πως τόσο κατά την αποδελτίωση όσο και
κατά την ταυτοποίηση των ψευδώνυμων ανακύπτουν προβλήματα που καθιστούν
αναγκαία τη συνεχή επαγρύπνηση και τον προσεκτικό έλεγχο, προκειμένου να
αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις. Αξίζει λοιπόν να αναφερθούμε, επιγραμματικά

22

Ενδεικτικό παράδειγμα η απαντητική επιστολή του Π. Αποστολίδη (Πάυλος Νιρβάνας) στον
Χρονογράφο (15.3.1899), στην οποία η πραγματική ταυτότητα του συναδέλφου του δεν
αποκαλύπτεται.
23
Το ψευδώνυμο αυτό χρησιμοποιείται τα έτη 1892 (19-20.10, 27-28.10, 28-29.10 και 23-24.12), 1893
(9-10.4 και 3.7), 1894 (29.4 και 13.6) και 1898 (5.12), σε κείμενα που αφορούν τη «φιλολογική»
επικαιρότητα και κυρίως τη θεατρική κίνηση του τόπου.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /668/

έστω, στις κυριότερες δυσχέρειες. Όσον αφορά στην απογραφή των ψευδωνύμων, η
πρώτη δυσκολία έγκειται στο γεγονός πως ορισμένα ψευδώνυμα ακολουθούν την
τυπική μορφή ενός ονόματος, δυσχεραίνοντας έτσι τον εντοπισμό τους. Για
παράδειγμα, ψευδώνυμα όπως τα Πέτρος Αβράμης και Γιάννης Σερέτης είχαν
εκληφθεί αρχικά ως ονόματα.
Μεγάλη σύγχυση, επίσης, δημιουργεί η επιλογή ορισμένων κριτικών να
χρησιμοποιήσουν ως ψευδώνυμο το όνομα κάποιου άλλου προσώπου, συχνά
συναδέλφου. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Ροΐδη, ο οποίος,
όπως προαναφέραμε, οικειοποιείται το όνομα του συντάκτη του Άστεως Στέφανου
Στεφάνου σε ένα δημοσίευμά του στην ίδια εφημερίδα.
Ο διαχωρισμός των ψευδωνύμων από τα ονόματα καθίσταται δύσκολος και
στην περίπτωση των αρχικών, όπου δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε πάντοτε αν
προέρχονται από ονόματα ή ψευδώνυμα ή είναι άσχετα με αυτά και συνιστούν νέο
ψευδώνυμο. Στην κατηγορία αυτή, μάλιστα, είναι πιο συνηθισμένο οι χρήστες να
είναι περισσότεροι του ενός: λ.χ. τα αρχικά Γ.Β. ανήκουν και στον Γεώργιο Βιζυηνό
και στον Γεράσιμο Βώκο.
Η απόδοση των ψευδωνύμων στους κατόχους, παρόλο που μεγάλο μέρος τους
έχει ταυτοποιηθεί από τον Ντελόπουλο, δεν είναι πάντα ευχερής κυρίως λόγω της
συνήθειας να χρησιμοποιείται το ίδιο ψευδώνυμο από διάφορους συνεργάτες του
εντύπου, σε διαφορετικές περιόδους, χωρίς όμως να μπορούμε να οριοθετήσουμε
χρονικά τη χρήση του από τον εκάστοτε χρήστη. Έτσι, αβέβαιη παρέμεινε η
πατρότητα των κειμένων του Φιλότεχνου,24 η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στον
Ξενόπουλο, στον Παλαμά ή στον Δημήτρη Καλογερόπουλο, αλλά και πολλών άλλων
ψευδώνυμων άρθρων.
Τέλος, ας σημειωθεί πως ακόμα και στις περιπτώσεις που ένα ψευδώνυμο έχει
αποδοθεί σε ένα μόνο πρόσωπο αυτής της περιόδου από τον Ντελόπουλο, η μελέτη
των κειμένων απέδειξε πως χρησιμοποιείται και από άλλους συνεργάτες. Θεωρούμε
πιθανό, για παράδειγμα, πως τα κείμενα του 1898 που υπογράφονται με το
ψευδώνυμο Περαστικός και αποτελούν ερανίσματα από τον γαλλικό Τύπο ή
ανταποκρίσεις για την υπόθεση Dreyfus (10.11.1898), δεν ανήκουν στον Ξενόπουλο,

24

Χρησιμοποιείται τα έτη 1892, 1898 και 1899 για την κριτική έργων που ανεβαίνουν στην ελληνική
σκηνή. Βλ. και σημ. 8.
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ο οποίος χρησιμοποίησε το ίδιο ψευδώνυμο τα χρόνια 1891-1892, για να εκφέρει τις
απόψεις του για τη γλωσσική διαμάχη ή για ζητήματα θεωρητικά (1.2.1891).25
Τα όσα είπαμε μέχρι τώρα αποτελούν σκέψεις και συμπεράσματα από την
πρώτη ενασχόληση με τα φιλολογικά ψευδώνυμα των κριτικών του Άστεως, η οποία
όμως βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στους άμεσους στόχους της υπό εκπόνηση
διατριβής είναι η συναγωγή των ψευδωνύμων που απαντούν στο Άστυ και το Νέον
Άστυ, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους, και η προσπάθεια ταυτοποίησής
τους μέσω συστηματικής έρευνας και σε υλικό πέραν των δύο εντύπων. Κλείνοντας,
θα θέλαμε να σημειώσουμε πως τα φιλολογικά ψευδώνυμα είναι ένα μόνο από τα
πολλά πεδία στα οποία μπορεί να συνεισφέρει η αναδίφηση στον χώρο των εντύπων.
Ορισμένα μάλιστα από αυτά, με έντονα λόγιο χαρακτήρα, όπως Το Άστυ, θα έπρεπε
να μελετηθούν στο πλαίσιο ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων. Δυστυχώς,
αναρίθμητα είναι τα επώνυμα, ψευδώνυμα ή ανώνυμα κείμενα που παραμένουν
εγκατεσπαρμένα σε εφημερίδες και περιοδικά, των οποίων η ανάδειξη και μελέτη θα
συμβάλει τα μέγιστα στις γνώσεις μας για τη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική.
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Παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε πως χρησιμοποιείται όλα τα έτη από τον Ξενόπουλο, δεν ήταν
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ΑΝΑΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (1935-1936)
Γιώργος Βλαχοπάνος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
gvlachopanos@yahoo.gr
Abstract

The “weekly, literary, artistic and scientific newspaper” Neoellinika Grammata was
first published on April 14, 1935, under the aegis of Eleftheroudakis publishing
house, whose director was Kostas Eleftheroudakis. During its lifespan, Neoellinika
Grammata followed closely the trends and events in the intellectual life in the 1930s
while, at the same time, it was also interested in the political life and current affairs.
In particular, apart from literary articles, the newspaper hosted articles and comments
of in-depth political reflection that aimed at raising the awareness of the Greek public
opinion concerning vitally important issues such as the rise of fascism in Europe, the
drastic restriction on the political and artistic liberties, etc. The views of Neoellinika
Grammata indicated its ideological convergence, however, not its identification with
the views of journals that represented the left-wing intelligentsia of the interwar years.
This ideological convergence was mainly attributed to Kostas Eleftheroudakis, an
important intellectual who was not only keen on publishing activities but also on
making political comments and interventions.
Λέξεις-Κλειδιά
περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα, Κώστας Ελευθερουδάκης, διανόηση, πολιτική,
φασιστικός κίνδυνος, αντιφασιστικό μέτωπο

1. Το ιστορικό πλαίσιο
Η δεκαετία του 1930 υπήρξε αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές και ταραχώδεις
περιόδους της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας, καθώς τότε έλαβαν χώρα καίριας
σημασίας γεγονότα, τα οποία έπληξαν βαθύτατα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό
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και ιδεολογικό επίπεδο τις κοινωνίες της Ευρώπης.1 Στη διάρκεια της κρίσιμης αυτής
περιόδου οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ταλανίζονταν από τις οδυνηρές συνέπειες της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που είχε ξεσπάσει μετά από την κατάρρευση του
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1929.2 Υψηλά επίπεδα
ανεργίας, μείωση εισοδημάτων, αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων ήταν μερικά
μόνο από τα προβλήματα που έπλητταν τους ευρωπαίους πολίτες και τα οποία
καλούνταν

οι

φιλελεύθερες

δημοκρατικές

κυβερνήσεις

να

αντιμετωπίσουν

(ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 2006, 138· BURNS 2006, 887). Καθώς περνούσε ο καιρός, όμως, το
τεταμένο και ασταθές κλίμα αντί να καλυτερεύει επιδεινωνόταν ραγδαία. Έτσι,
άρχισε σταδιακά να εκδηλώνεται μια γενικευμένη αποστροφή έναντι των
φιλελεύθερων θεσμών (ΜΠΕΡΜΑΝ 2014, 209). Πολύ γρήγορα, όμως, αυτή η
αποστροφή

γιγαντώθηκε

και

ένας

ικανός

αριθμός

χωρών

απέρριψε

την

κοινοβουλευτική δημοκρατία3 ενδίδοντας στη γοητεία του πολιτικού εξτρεμισμού και
των δικτατορικών καθεστώτων (GAUCHET 2012, 253· BELL 2012, 100-101·
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2012, 113-120· ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 2006, 143-151). Είναι η περίοδος, που
«κάθε κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη βυθίζεται κάτω από τα κύματα
μιας δημοφιλούς δικτατορίας».4
Όλη αυτή η ιδεολογικοπολιτική αναστάτωση, που επικρατούσε στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες κατά τη δεύτερη μεσοπολεμική δεκαετία, είχε ισχυρό αντίκτυπο και στην
πνευματική ζωή της Ευρώπης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι διανοούμενοι να
οδηγηθούν στην έντονη πολιτικοποίηση (SAPIRO 2001, 34· HOBSBAWM 2011, 279)
και να χωριστούν σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα: αυτό που το σηματοδοτούσε η
ιδεολογική συμπόρευση φιλελεύθερων και αριστερών διανοουμένων με έμβλημα την
αντιφασιστική ιδεολογία (HOBSBAWM 2011, 281) και αυτό που το αποτελούσαν οι
1

Ενδεικτικά βλ.: «There are in history some periods where things hardly move […] And there are
periods of extreme change and struggle and storm. The thirties was definitely such a stormy period […]
There can have rarely been a period in modern history with so many stormy events in so short a time».
Παρατίθεται στο ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2012, 19.
2
Από την εκτενή βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1929 στις ευρωπαϊκές
χώρες βλ. ενδεικτικά BOYCE 2009· MAZOWER 2004, 118-121· BELL 2012, 209-236, ενώ για τις
επιπτώσεις στην Ελλάδα βλ. MAZOWER 2009· ΚΩΣΤΗΣ 1986.
3
Χαρακτηριστική είναι η καυστική παρατήρηση του Mark Mazower (MAZOWER 2004, 22) ότι: «Στη
δεκαετία του 1930 τα κοινοβούλια φαινόταν πια να ακολουθούν το δρόμο των βασιλιάδων». Για την
κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βλ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2012,
87-113.
4
Παρατίθεται στο ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2012, 114. Βλ. και την παρατήρηση του Mark Mazower (MAZOWER
2004, 41-42) ότι: «Έτσι δεν είναι περίεργο που στη δεκαετία του 1930 πολλοί ρωτούσαν για ποιο λόγο
είχε θεωρηθεί δεδομένο ότι η δημοκρατία θα ανθούσε στην Ευρώπη. […] Οι ρηχές ρίζες της
δημοκρατίας στην πολιτική παράδοση της Ευρώπης ήταν ένας λόγος που τα αντιφιλελεύθερα
καθεστώτα εγκαθιδρύθηκαν με τόση ευκολία και με τόσο μικρή διαμαρτυρία».
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ένθερμοι υποστηρικτές του φασισμού.5 Παράλληλα, μέσα από τις σελίδες
πρωτευόντως των περιοδικών λόγου και τέχνης και δευτερευόντως των εφημερίδων
άρχισε ένας ζωηρός και εμφατικός ιδεολογικός δημόσιος διάλογος γύρω από το
ζήτημα της στάσης των

πνευματικών ανθρώπων απέναντι στις

κρίσιμες

κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις της εποχής.
Εν μέσω αυτών των κοσμογονικών και μεγάλης σημασίας αλλαγών στην
ευρωπαϊκή πολιτική και πνευματική σκηνή κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου 1935
στην Αθήνα η «εβδομαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική και επιστημονική εφημερίς»
Νεοελληνικά Γράμματα, με διευθυντή τον Κώστα Ελευθερουδάκη και αρχισυντάκτη
τον Κώστα Καρθαίο.

2. Ο διευθυντής των Νεοελληνικών Γραμμάτων
Σύμφωνα με τον Γρηγόριο Ξενόπουλο «το περιοδικό όλο είναι ο διευθυντής του –η
ψυχή του, το πνεύμα του, η ιδέα του, η γνώμη του, το γούστο του, το τακτ του, η
περιωπή του,– […]» (ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1937, 75). Υιοθετώντας την άποψη αυτή του
Ξενόπουλου γίνεται αντιληπτό ότι για να γίνει πλήρως κατανοητή η έκδοση των
Νεοελληνικών Γραμμάτων θα πρέπει να εξεταστεί παράλληλα και η προσωπικότητα
του Κώστα Ελευθερουδάκη, του ανθρώπου δηλαδή που έδωσε το έναυσμα για τη
δημιουργία του περιοδικού και που στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνσή του.
Ο Κώστας Ελευθερουδάκης δεν αποτελούσε μια οποιαδήποτε περίπτωση
εκδότη. Ήταν ένας ικανός επιχειρηματίας, ο οποίος αγαπούσε υπερβολικά τη δουλειά
του και, όπως ομολογούσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Κωστή Μπαστιά το 1932,
είχε «συνείδηση της σημασίας της και ορισμένες τεχνικές γνώσεις, που δεν
καρπώθηκε από πρόχειρα διαβάσματα ή μαθήματα, αλλά από πείρα που την έχει
πληρώσει με μόχθους, με πικρίες και υλικές θυσίες» (ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 270). Με αυτά
τα εφόδια ο Κώστας Ελευθερουδάκης κατάφερε να επιβάλει την παρουσία του στο
μεσοπολεμικό εκδοτικό πεδίο και να αναδειχθεί «ως ο θεμελιωτής της σύγχρονης
βιβλιεμπορικής επιχείρησης» (ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ 2011, 70). Η αλματώδης πορεία στην
εξέλιξη του Ελευθερουδάκη τον οδήγησε πολύ γρήγορα αφενός στο να συνδεθεί με
σημαίνοντα και ισχυρά πρόσωπα της μεσοπολεμικής υψηλής κοινωνίας και αφετέρου
στο να συνάψει ισχυρούς δεσμούς φιλίας μαζί τους. Ενδεικτικά, αξίζει να
σημειώσουμε ότι ο Ελευθερουδάκης υπήρξε ένας εκ των βασικών μελών του στενού
5

Για την γοητεία που άσκησε η φασιστική ιδεολογία στους διανοούμενους βλ. TRAVERS 2005, 270271, 317-325· ΚΑΓΙΑΛΗΣ 1996, 117-155· MAZOWER 2004, 38.
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κύκλου του Αλέξανδρου Παπαναστασίου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1987, 430·
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 2008, 19· ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2005, 25), ενώ ανέπτυξε στενές φιλικές
σχέσεις και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θαύμαζε απερίφραστα το εκδοτικό
του έργο.6 Η χαρισματική προσωπικότητα του Ελευθερουδάκη, όμως, δεν του
εξασφάλισε σημαντικές γνωριμίες μόνο με προσωπικότητες από το χώρο της
πολιτικής, αλλά και από τον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.
Όπως θυμόταν πολλά χρόνια αργότερα ο Ηλίας Βενέζης μεταφέροντας τα
συναισθήματά του για την κατεδάφιση του βιβλιοπωλείου Ελευθερουδάκη:
«Δεν υπήρξεν άνθρωπος, απ’ τους πιο μεγάλους ώς τους έσχατους, της
πολιτικής, της επιστήμης, των γραμμάτων, που να μην πέρασε κάποτε απ’ αυτό
το μαγαζί και να μην το αγάπησε. […] Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αλέξανδρος
Παπαναστασίου, ο Παναγής Τσαλδάρης, ο Γεώργιος Καφαντάρης, ο Ανδρέας
Μιχαλακόπουλος, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, εμείς οι νεώτεροι –όλοι ήταν οι
επισκέπτες, οι πελάτες, οι φίλοι αυτής της γωνιάς. […]».7
Ο Κώστας Ελευθερουδάκης δεν αφοσιώθηκε με ζήλο μόνο στην εκδοτική
δραστηριότητα. Αντιθέτως ήταν ένας επιχειρηματίας με σημαντική κοινωνική
λειτουργία (ΓΛΕΖΟΣ 1962, 401· ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ 2001, 44):
«Και δεν ήταν μόνο καλλιεργημένος, αλλά και άνθρωπος με μεγάλη επιρροή, ο
λόγος του οποίου περνούσε παντού. […] παρακολουθούσε τα πάντα,
αρθρογραφούσε συστηματικά, ήταν ενήμερος για όλα και ενδιαφερόταν
ιδιαίτερα για τη μορφή και την όψη της Αθήνας. Είχε πολλές ιδέες, έγραφε
άρθρα […] ,ενώ με δικά του έξοδα σμιλεύτηκαν οι προτομές μεγάλων Ελλήνων
λογοτεχνών, όπως του Βαλαωρίτη, για να τοποθετηθούν στον Εθνικό Κήπο,
[…]».
(ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2005, 28)
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί και η επιλογή του να συστήσει το 1934
κοινωφελές ίδρυμα υπό την επωνυμία «Νεοελληνικά Γράμματα», με απώτερο σκοπό
να συμβάλει στην ανύψωση και την αναμόρφωση του πολιτιστικού επιπέδου της
ελληνικής κοινωνίας. Επιπροσθέτως, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι με την εκδοτική
του δραστηριότητα ο Κώστας Ελευθερουδάκης συνεισέφερε καθοριστικά και στην
προσπάθεια του ελληνικού κράτους για επιτυχημένη άσκηση διεθνούς πολιτιστικής
διπλωματίας. Πιο συγκεκριμένα, το 1925 διοργανώθηκε στο Παρίσι η μεγάλη
Διεθνής Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών και Βιομηχανίας, που είχε ως στόχο της την
προβολή στη διεθνή αγορά των επιτευγμάτων της Γαλλίας και άλλων 21 χωρών σε
6

Βλ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2005, 30-31, όπου παρατίθενται δύο επιστολές του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον
Κώστα Ελευθερουδάκη και οι οποίες πιστοποιούν τη φιλική σχέση των δύο ανδρών και το θαυμασμό
του Βενιζέλου για το εκδοτικό έργο του Ελευθερουδάκη.
7
Παρατίθεται στο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 2007, 502.
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πολιτιστικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό επίπεδο. Στη διεθνή αυτή έκθεση, που
αποσκοπούσε στην ανάδειξη των εθνικών στοιχείων κάθε χώρας, συμμετείχε με
περίπτερο και η Ελλάδα. Στο ελληνικό περίπτερο μεταξύ των άλλων προϊόντων που
εκτίθονταν ήταν και βιβλία του εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκη.8 Αξιοσημείωτη
είναι επίσης και η συνεισφορά του Ελευθερουδάκη το 1935 στην προσπάθεια
βελτίωσης και σύσφιγξης των σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσα από τον χώρο
του πολιτισμού, καθώς προσέφερε το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του σε μία σειρά από
πολιτιστικούς φορείς της Βουλγαρίας όπως το Πανεπιστήμιο και την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Σόφιας, την Ακαδημία των Επιστημών της Βουλγαρίας και τον
Σύνδεσμο των Βούλγαρων Δημοσιογράφων (ΓΚΟΛΝΑ 2014, 77-78).
Η όλη πορεία του Ελευθερουδάκη τον οδήγησε από την πρώτη στιγμή σε
ιδεολογική συμπόρευση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο,9 ο οποίος προσπαθούσε να
αναμορφώσει πολιτικά και κοινωνικά την Ελλάδα με κύριο άξονά του την πολιτική
φιλοσοφία του φιλελευθερισμού.10 Το γεγονός ότι ο Βενιζέλος πρέσβευε τον αστικό
εκσυγχρονισμό της χώρας11 οδήγησε αρχικά τον Ελευθερουδάκη να ασπαστεί το
βενιζελικό πρόταγμα.12 Το 1932, όμως, και ενώ όλα τα δεδομένα συνέτειναν στο ότι
το φιλόδοξο εγχείρημα του αστικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας δεν
είχε τελεσφορήσει,13 ο Ελευθερουδάκης παραχώρησε μια συνέντευξη στον Κωστή
Μπαστιά από την οποία προέκυπτε ότι είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στον
βενιζελισμό, αλλά και στην αστική ιδεολογία εν γένει. Στην ιδιαιτέρως σημαντική
αυτή συνέντευξη ο Ελευθερουδάκης υποστήριζε ότι:
«Ύστερα τι θέλετε να πιστέψω από την κ ρ α τ ο ύ σ α τ ά ξ η , όταν βλέπω πως
ε κ ε ί υπάρχει βία γιατί α π ο ρ ρ έ ε ι α π ό π ί σ τ η . Ε δ ώ υπάρχει
συμβιβαστική διάθεση γιατί λείπει η πίστη, λείπει η
π ε π ο ί θ η σ η α π ό μ έ ρ ο ς τ ω ν δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ω ν . Και ενώ το κράτος κάμνει
ό,τι ημπορεί δια να υιοθετήση εις πλείστα όσα σημεία της οικονομικής ζωής
μέτρα οικονομικά καθαρώς σοσιαλιστικά, από το άλλο φυλακίζει και
8

Για μια εμπεριστατωμένη συζήτηση της Διεθνούς Έκθεσης Διακοσμητικών Τεχνών και Βιομηχανίας
στο Παρίσι το 1925, καθώς και της ελληνικής συμμετοχής βλ. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ 2012, 148-164.
9
Βλ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2005, 28 την παρατήρηση ότι ο Ελευθερουδάκης ήταν: «φανατικός βενιζελικός και
σημαντικό στέλεχος του “Κόμματος των Φιλελευθέρων”, […]».
10
Ο Βενιζέλος εντέλει δεν ακολούθησε απολύτως τις παραδοσιακές αρχές του φιλελευθερισμού, αλλά
ένα ιδιάζον σύστημα που συγκέραζε τη φιλελεύθερη θεωρία με την κρατική παρέμβαση. Βλ. ΒΕΡΕΜΗΣ
2014, 31-42· ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2014, 143-169.
11
Για την ιδεολογία του αστικού εκσυγχρονισμού, που την τετραετία 1928-1932 έφτασε στο απόγειό
της βλ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ - ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ 1988· SΤΕFANIDIS 2006, 193-233· ΤΖΟΚΑΣ 2002.
12
Η προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου άσκησε καταλυτική επιρροή στην αστική τάξη. Για
περισσότερες πληροφορίες βλ. MAZOWER 1992b, 885-904.
13
Για την αποτυχία του εγχειρήματος του αστικού εκσυγχρονισμού την περίοδο 1928-1932 βλ.
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2010, 46-48· HERING 2008, 1160-1161· ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ 1982, 36-37.
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καταστρέφει παιδιά διότι κάμνουν λίγη φασαρία, η οποία κατ’ εμέ ούτε σοβαρή
είναι, ούτε μπορεί να προκαλέση κίνδυνο. Για μένα ή πιστεύουν οι αστοί
καθαρά και ξάστερα εις το σύστημά των και το θεωρούν δίκαιον, ή δεν
πιστεύουν, και τότε δεν έχουν παρά να παραχωρήσουν τη θέση των […] Ή
σωστό αστικό κράτος ή σωστό σοσιαλιστικό».14
Από το παραπάνω παράθεμα γίνεται ολοφάνερα αντιληπτό ότι ο Ελευθερουδάκης
διαφωνούσε απόλυτα με την αντικομμουνιστική ιδεολογία που είχε επικρατήσει στις
αστικές πολιτικές δυνάμεις της εποχής τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα
(ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 2014, 29-43, 87-111). Ο κομμουνιστικός κίνδυνος για τον
Ελευθερουδάκη ήταν υπερτιμημένος και γι’ αυτό θεωρούσε λανθασμένη την
ιδεολογική αμφιταλάντευση της κυβέρνησης

Βενιζέλου ανάμεσα σε έναν

φιλελευθερισμό με σοσιαλίζοντα χαρακτηριστικά και στον αντικομμουνισμό, τον
οποίο ουσιαστικά δεν ασπαζόταν15 αλλά εντέλει υιοθέτησε εφαρμόζοντας
υπερβολικά κατασταλτικά μέτρα ακόμη και εναντίον νεαρών πολιτών.16 Ο
κομμουνισμός δεν συνιστούσε φόβητρο17 για την αστική συνείδηση του
Ελευθερουδάκη, αλλά αντιθέτως αποτελούσε μια ιδεολογία την οποία προσέγγιζε με
ενθουσιώδη θαυμασμό:
«Μάλιστα. Είμαι υπέρ της βίας. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν κυβερνώνται με
ρομαντικές ιδέες για ελευθερία. Έχουμε πολλές κακίες και χρειάζεται επιβολή.
Χρειάζεται αυστηρή, σκληρή προσήλωση σ’ ένα μελετημένο πλάνο. Μονάχα
έτσι δημιουργείται πρόοδος. Τα μεγαλύτερα έργα τα δημιουργούσε ο κόσμος
στις εποχές της πιο αυστηρής πειθαρχίας, στους καιρούς της σκληρής επιβολής.
Γι’ αυτό, παρά τα λεγόμενα, φρονώ ότι το σύστημα της βίας που έχει υιοθετήσει
14

Βλ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 271-272. Η αραίωση δική μου.
Τα λεγόμενα του Ελευθερουδάκη, («Εδώ υπάρχει συμβιβαστική διάθεση γιατί λείπει η πίστη, λείπει
η πεποίθηση από μέρος των διοικούντων»), ουσιαστικά επαληθεύουν την παρατήρηση του Νίκου
Μαραντζίδη, σχετικά με την ψήφιση του «Ιδιωνύμου» από τον Βενιζέλο, στο ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2005,
302: «Είναι μάλλον απίθανο ο Βενιζέλος να προχώρησε στην υιοθέτηση τέτοιων μέτρων από φόβο
απέναντι στις ανατρεπτικές δυνατότητες του ΚΚΕ. […] Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο Βενιζέλος,
πολύ περισσότερο από την ανατροπή του καθεστώτος από τους κομμουνιστές, φοβόταν τη διατάραξη
της κοινωνικής ειρήνης και την επικράτηση κλίματος κοινωνικής αναταραχής που δεν θα ήταν ευνοϊκό
για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και συνολικότερα της οικονομίας. […] Εντέλει, αυτό το έκτακτο
νομοθετικό οπλοστάσιο αποτέλεσε το μέσο στην προσπάθεια του κράτους να χειραγωγήσει το
εργατικό κίνημα της χώρας». Στην ίδια κατεύθυνση με τον Μαραντζίδη κινείται και ο HERING (2008,
1036-1037, 1148-1149).
16
Η αναφορά του Ελευθερουδάκη πρέπει να σχετίζεται με το ακόλουθο περιστατικό που περιγράφει ο
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ (2008, 215): «Στην Ελλάδα κυβερνούσε ακόμα ο Βενιζέλος. Είχε ψηφίσει το Ιδιόνυμο
[sic]. Από τον άνθρωπο του 1916 έφυγε ο φωτοστέφανος κι έμεινε μόνο ένα κρύο γαλάζιο βλέμμα. Σε
λίγο χρόνο ξεσηκωθήκαν οι φοιτητές εναντίο του, ξέσπασε μια μεγάλη απεργία και περικύκλωσαν το
ξενοδοχείο “Πτι Παλαί” που κατοικούσε. Έγινε μάχη. Έπεσε ξύλο. Οι φοιτητές ορμούσαν απ’ όλους
τους γύρω δρόμους. […]». Στο ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 1978, 100 παρατίθεται ένας πίνακας σύμφωνα με τον
οποίο οι περισσότεροι καταδικασθέντες βάσει του «Ιδιωνύμου» από το 1929 μέχρι και το 1934 ανήκαν
στην ηλικιακή κατηγορία των 19 έως 30 ετών.
17
Βλ. και την παραδοχή του Ελευθερουδάκη ότι: «Το νέο πράγμα δεν με φοβίζει διόλου και ποτέ μου
δεν σκέφθηκα να κολλήσω σαν όστρακο μακάρια πάνω σε μια κατάσταση» (ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 271).
15
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ο μπολσεβικισμός είναι το μόνο που μπορεί να δώση καρπούς, που μπορεί να
επιτρέψη την δημιουργία, την ανοικοδόμηση».18
Αυτή η ένθερμη υποστήριξη του Ελευθερουδάκη προς τις ολοκληρωτικέςκανονιστικές αρχές του μπολσεβικισμού19 θα μπορούσε να οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι έχουμε να κάνουμε με άλλη μία από τις πολλές ιδεολογικές
μεταστροφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρευστής ιδεολογικά
μεσοπολεμικής περιόδου.20 Αυτό, όμως, δεν ισχύει. Ο Ελευθερουδάκης δεν
εγκατέλειψε το κόμμα των Φιλελευθέρων και ούτε ακολούθησε άλλους πολιτικούς
δρόμους.21 Παρέμεινε ένας επιφανής αστός,22 που η σχέση του με τον βενιζελισμό ναι
μεν κλονίστηκε αλλά δεν διερράγη. Απλώς, αρνήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα
του στενού του φίλου Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος έχοντας αντιληφθεί τη
διάψευση του μεταρρυθμιστικού του οράματος οδηγήθηκε στο να συμπλεύσει με τις
ευρωπαϊκές αστικές κυβερνήσεις και τη συντονισμένη δράση τους που αποσκοπούσε
στην ανακοπή της ανόδου και της ιδεολογικής επιρροής του κομμουνισμού.23 Την
ώρα που οι αστικές πολιτικές δυνάμεις στη δεκαετία του 1930 αποστασιοποιούνταν
από τη Ρωσία υπό τον φόβο της κομμουνιστικής απειλής, ο Ελευθερουδάκης την
αντιμετώπιζε με συμπάθεια και την ανήγε σε χώρα πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, τα
18

Βλ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 271. Εδώ, ο Ελευθερουδάκης επαινεί το αυταρχικό σοβιετικό καθεστώς και
την άσκηση κρατικής βίας που εφάρμοζε. Για μια συνολική αποτίμηση του φαινομένου αυτού βλ.
SHEARER 2009· WERTH 2007.
19
Σύμφωνα με τον GAUCHET (2012, 240-270), ο μπολσεβικισμός, ο φασισμός και ο ναζισμός
αποτελούν τις τρεις ιστορικές εκδοχές του ολοκληρωτισμού. Για μια λεπτομερή ανάλυση του
μπολσεβικισμού βλ. GAUCHET 2012, 271-318.
20
Για την ιδεολογική ρευστότητα του μεσοπολέμου και τις πολλαπλές ιδεολογικές μεταστροφές βλ.
ΚOTZIA 2006, 36-37.
21
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο βενιζελισμός, που αποτελούσε μια μεγάλη «διαταξική συμμαχία»
(ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ 1988, 11· ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ 2015, 235-267), από το 1932 και έπειτα παρουσίασε τα
πρώτα του ρήγματα. Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έπαψε να εκφράζεται από
το φιλελεύθερο πολιτικό χώρο, που εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος, και ακολούθησε διαφορετική
ιδεολογική πορεία. Για παράδειγμα, ένα μέρος του εμπορικού κόσμου εγκατέλειψε τον βενιζελισμό
επειδή είχε δυσαρεστηθεί από τη βενιζελική πολιτική που ευνοούσε τη βιομηχανική αστική τάξη
έναντι της εμπορικής. Για τη σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην εμπορική και τη βιομηχανική αστική
τάξη βλ. MAVROGORDATOS 1983, 134-136. Επιπροσθέτως, ανάλογη πορεία ακολούθησε και μια
μερίδα από τους πρόσφυγες βλ. MAZOWER 1992a, 119-134.
22
Βλ. το πώς περιγράφει ο Κωστής Μπαστιάς τον Ελευθερουδάκη στο ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 268: «Ο
Ελευθερουδάκης είναι αστός. Ο ίδιος λέει πως το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, οι τράπεζες τον
απομυζάνε. Σωστό βέβαια τούτο. Δεν είναι όμως λόγος αρκετός για να χάση την αστική του ιδιότητα.
Είναι αστός προοδευμένος, πολιτισμένος, φωτισμένος».
23
Βλ. και την παρατήρηση του MAZOWER (1997, 141): «In view of the poor record of the Republic in
the field of social reform, it is tempting to see the development of anti-Communism after 1929 not
merely as reflecting a certain mentality, but also as an alternative strategy pursued by the politikos
kosmos to retain legitimacy. With social unrest identified as the work of left-wing agitators rather than
the reflection of poor administration, every arrest under the Idionymon became proof of the strength
and vigilance of bourgeois leadership rather than an admission of its failure». Όσο για την αρνητική
στάση του Βενιζέλου έναντι του Κ.Κ.Ε. βλ. ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2005, 301· ΔΙΒΑΝΗ 2014, 78, 339-340·
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 2009, 67-76.
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επιτεύγματά της τόσο στο κοινωνικοοικονομικό όσο και στο πολιτειακό επίπεδο
έγιναν πόλος έλξης του ενδιαφέροντος του Ελευθερουδάκη, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα
που επιθυμούσε να ταξιδέψει στη Ρωσία προκειμένου να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς τη
νέα αυτή μορφή πολιτικής διακυβέρνησης (ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 270). Η θετική όμως
στάση του Ελευθερουδάκη ως προς το σοβιετικό εγχείρημα δεν τον καθιστά
αναγκαστικά και θιασώτη της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Μόνο αφού αποκτήσει
άμεση εποπτεία όλου του αναπτύγματος του σοβιετικού συστήματος θα μπορέσει να
αποφανθεί επί του όλου εγχειρήματος, αφού κατά την άποψή του:
«Την πραγματική […] κατάσταση, την σωστή ψυχολογία του κοσμάκη δεν
μπορεί ποτέ να τα δώσουν οι επίσημες συνομιλίες και συνεντεύξεις. Πολύ
καλλίτερα από αυτές την αποκαλύπτουν μια συνομιλία μ’ έναν εργάτη που
τυχαία γνωρίζει κανείς στον δρόμο, με μια γυναίκα, μ’ ένα χωρικό. Κι ένας
απλούς αναστεναγμός, ή μια λεξούλα μπορεί να φωτίση όσα είναι αδύνατον να
φωτίσουν άλλοι παράγοντες και προ παντός η επισημότητα».
(ΜΠΑΣΤΙΑΣ 2002, 270-271)
Το μοναδικό στοιχείο που υιοθετούσε ο Ελευθερουδάκης, εκ των προτέρων, από τη
νέα μορφή άσκησης της εξουσίας στη Ρωσία ήταν, όπως αναφέραμε πιο πάνω, το
στιβαρό και βίαιο σύστημα διακυβέρνησης. Στο σημείο αυτό και με αυτά τα
δεδομένα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, εντέλει, ότι αφενός ο Ελευθερουδάκης
αποστασιοποιήθηκε από την αδιάλλακτη ιδεολογική αντιπαλότητα των φιλελεύθερων
- αστικών πολιτικών δυνάμεων προς την κομμουνιστική ιδεολογία και αφετέρου ότι
αποτέλεσε

το

προοίμιο

αυτού

που

ονομάστηκε

μεταγενέστερα

(1935)

«βενιζελοκομμουνισμός», δηλαδή της υπέρβασης των αυστηρών διαχωριστικών
γραμμών ανάμεσα στον βενιζελισμό και τον κομμουνισμό.24

3. Η πολιτική ταυτότητα των Νεοελληνικών Γραμμάτων
Τα Νεοελληνικά Γράμματα κυκλοφόρησαν σε σαράντα τέσσερα φύλλα, στο διάστημα
από τις 14 Απριλίου 1935 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 1936. Στη διάρκεια της πορείας
τους παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τα διαδραματιζόμενα στην πνευματική ζωή της
δεκαετίας του 1930 αλλά, παράλληλα, ενδιαφέρθηκαν και για την πλούσια πολιτική
επικαιρότητα της εποχής. Πιο συγκεκριμένα, στις σελίδες του περιοδικού
φιλοξενήθηκαν, εκτός από άρθρα φιλολογικού ενδιαφέροντος, άρθρα και σχόλια με
έντονο πολιτικό προβληματισμό, που στόχευαν στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος
της ελληνικής κοινής γνώμης γύρω από καίριας σημασίας ζητήματα, όπως για
24

Για την έννοια του «βενιζελοκομμουνισμού» βλ. MAVROGORDATOS 1983, 345-349.
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παράδειγμα η επέλαση του φασισμού στην Ευρώπη, ο δραστικός περιορισμός των
πολιτικών και καλλιτεχνικών ελευθεριών, οι διώξεις και οι μαζικές απελάσεις
διανοουμένων που χαρακτηρίζονταν ως εχθροί του ναζιστικού καθεστώτος κ.ά.
Παράλληλα, τα Νεοελληνικά Γράμματα δεν δίστασαν να ασκήσουν δριμεία κριτική
και σε διάφορες προβληματικές εκφάνσεις του νεοελληνικού πολιτισμού, όπως το
αναχρονιστικό σύστημα εκπαίδευσης, η ελλιπής παιδεία των Ελλήνων πολιτών, η
συντηρητική στάση της Ακαδημίας κ.ά.
Η άφθονη αυτή πολιτική ύλη των Νεοελληνικών Γραμμάτων αποτύπωσε με
ενάργεια τον ιδεολογικοπολιτικό αναβρασμό της δεκαετίας του 1930 και
σηματοδότησε την ιδεολογική σύγκλιση του εντύπου, που δεν έφτασε όμως ώς την
ταύτιση, με τα περιοδικά της αριστερής μεσοπολεμικής διανόησης. Στο σημείο αυτό
αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρεις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις:

α. Το Διεθνές Συνέδριο Συγγραφέων για την Υπεράσπιση της Κουλτούρας
Στις 14 Ιουλίου 1935 τα Νεοελληνικά Γράμματα δημοσίευσαν μια αρκετά εκτενή,
αλλά ανυπόγραφη ειδική ανταπόκριση από το Παρίσι με την οποία ενημέρωναν το
αναγνωστικό κοινό τους για τα διαδραματιζόμενα στο «Διεθνές Συνέδριο
Συγγραφέων για την Υπεράσπιση της Κουλτούρας»,25 που πραγματοποιήθηκε στο
Παρίσι, από τις 21 μέχρι τις 25 Ιουνίου 1935 και συμμετείχαν 230 σύνεδροι από 38
χώρες, μεταξύ των οποίων και η Λιλίκα Νάκου ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.26 Η
θεματική του συνεδρίου ήταν πρωτίστως πολιτική και περιστρεφόταν γύρω από δύο
κυρίως άξονες: α) την συνύφανση του πολιτισμού με την πολιτική τοποθέτηση και β)
την αποτελεσματικότερη συγκρότηση ενός συμπαγούς μετώπου εναντίον της
φασιστικής απειλής που είχε ενσκήψει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.27 Εδώ,
πρέπει να τονιστεί ότι τα Νεοελληνικά Γράμματα ακολούθησαν τη γραμμή δύο
25

Βλ. ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 1935στ, 5-6. Η ανταπόκριση μπορεί να ήταν ανυπόγραφη, αλλά έχοντας ως
δεδομένα ότι: α) στην ανταπόκριση περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το τι έγινε στο συνέδριο και β)
η Λιλίκα Νάκου, που συμμετείχε στο συνέδριο εκπροσωπώντας την Ελλάδα, κρατούσε τη στήλη του
κινηματογράφου στα Νεοελληνικά Γράμματα, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ως συντάκτη της
ανταπόκρισης τη Λιλίκα Νάκου.
26
Για μια λεπτομερή παρουσίαση του Διεθνούς Συνεδρίου Συγγραφέων για την Υπεράσπιση της
Κουλτούρας βλ. TERONI - KLEIN 2005.
27
Βλ. TERONI 2005, 14. Βλ. και την πρόσκληση του συνεδρίου (παρατίθεται στο TERONI - KLEIN 2005,
67-69), όπου μεταξύ άλλων πληροφορούμαστε ότι: α) θα δημιουργηθεί μια οργανωτική επιτροπή σε
κάθε μία από τις συμμετέχουσες στο συνέδριο χώρες, β) το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3
Ιουνίου (εν τέλει πραγματοποιήθηκε 21-25 Ιουνίου), γ) το συνέδριο θα αποτελείται από οκτώ ενότητες
(1. Πολιτιστική κληρονομιά, 2. Ανθρωπισμός, 3. Έθνος και κουλτούρα, 4. Άτομο, 5. Πνευματική
αξιοπρέπεια, 6. Κοινωνικός ρόλος του συγγραφέα, 7. Λογοτεχνική δημιουργία, 8. Δράσεις των
συγγραφέων για την υπεράσπιση της κουλτούρας).
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αριστερών εντύπων, του περιοδικού Νέοι Πρωτοπόροι28 και της εφημερίδας
Ριζοσπάστης,29 τα οποία αφιέρωσαν επίσης ένα μεγάλο μέρος από την ύλη τους στην
κάλυψη του συνεδρίου που αποτελούσε το επιστέγασμα σε πνευματικό επίπεδο του
συμφώνου αμοιβαίας βοήθειας σε ενδεχόμενη πολεμική επίθεση, που υπεγράφη τον
Μάιο του 1935 μεταξύ των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Σοβιετικής Ένωσης.30
Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

στην

ανταπόκριση

των

Νεοελληνικών

Γραμμάτων

παρουσιάζουν πολλά σημεία, αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι η οξεία επίθεση στον
ευρωπαϊκό συντηρητικό τύπο επειδή «δεν προθυμοποιήθηκε καθόλου να εξάρη ένα
τέτοιο γεγονός, ούτε του έδωσε τη σημασία που έπρεπε» (ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 1935στ, 5).
Η αδιαφορία των συντηρητικών εφημερίδων, μάλιστα, αποδιδόταν στο ότι το
συνέδριο ήταν εναντίον του φασισμού και την οργάνωσή του την είχαν αναλάβει
λογοτέχνες που ήταν ιδεολογικά προσκείμενοι στην αριστερά.

β. Προβολή της ρωσικής λογοτεχνίας
Στον μεσοπόλεμο ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πνευματικής
ζωής ήταν και η λεγόμενη «βορειομανία», δηλαδή το αυξημένο καλλιτεχνικό
ενδιαφέρον γύρω από τις βόρειες λογοτεχνίες (ρωσική και σκανδιναβική) (ΚΑΣΙΝΗΣ
2015, 130, 132). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά περιοδικά λόγου και τέχνης να
αρχίσουν να παρακολουθούν συστηματικά την ρωσική πνευματική παραγωγή και να
δημοσιεύουν πληθώρα άρθρων και μελετών γύρω από αυτή. Τα περιοδικά της
αριστερής διανόησης, όμως, δεν έμειναν στο επίπεδο της εκδήλωσης ενός απλού
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος για την Ρωσία και προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα
πολιτικοποιώντας τη ρωσική θεματολογία τους. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι
ανάμεσα στους κύκλους των αριστερών λογοτεχνών και διανοουμένων η Σοβιετική
Ένωση δεν αποτελούσε απλώς καλλιτεχνικό πρότυπο, αλλά και ιδεολογικοπολιτικό,
καθώς υπήρξε η μοναδική χώρα που αφενός κατάφερε να μείνει ανεπηρέαστη από τις
καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1929 (HOBSBAWM 1999, 129)
και αφετέρου στρατεύθηκε με όλες της τις δυνάμεις, στρατιωτικές και πνευματικές,
στον αντιφασιστικό αγώνα. Αντίστοιχη τακτική με τα αριστερά περιοδικά
ακολούθησαν και τα Νεοελληνικά Γράμματα. Ενδεικτικό είναι το άρθρο «Οι ποιητές
28

Για την κάλυψη του συνεδρίου από τους Νέους Πρωτοπόρους βλ. ΝΤΟΥΝΙΑ 1999, 306-308, 358-362,
466-470.
29
Βλ. ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 1935α, 1· ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 1935, 1-2· ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 1935β, 6· ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ
1935γ, 4· ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 1935δ, 4· ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 1935ε, 5.
30
Βλ. TERONI 2005, 17· NADEAU 2004, 203. Για το σύμφωνο αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ Γαλλίας και
Σοβιετικής Ένωσης το 1935 βλ. BELL 2012, 164-165· ΨΑΛΛΙΔΑΣ 1991, 126-129.
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του Λένιγραδ» του Ρώσου ποιητή Νικολάι Τιχόνοφ (ΤΥΧΟΝΩΦ 1935, 3) για το οποίο
θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι αποτελεί ένα μανιφέστο του σοσιαλιστικού
ρεαλισμού, καθώς στο άρθρο αυτό τονίζεται ότι η σοβιετική ποίηση διαφέρει ριζικά
από αυτή της Δύσης και ότι υπερτερεί έναντι αυτής διότι οι Σοβιετικοί ποιητές
εξυμνούν μια χώρα που «έχει αναμορφώσει και ανυψώσει την ανθρώπινη φύση»
ανοικοδομώντας μια αταξική κοινωνία που έθεσε στο περιθώριο το θέμα του
παγκόσμιου πόνου.

γ. Ισπανική πολιτική κρίση
Το 1936 το σύνολο των ελληνικών έντυπων μέσων ενημέρωσης έστρεψε το
ενδιαφέρον του στην Ιβηρική Χερσόνησο εξαιτίας της έναρξης του Ισπανικού
Εμφυλίου Πολέμου. Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο ο αριστερός όσο και ο αστικός
ημερήσιος και περιοδικός Τύπος κάλυψαν με εκτενή σημειώματα τον ισπανικό
εμφύλιο θέτοντάς τον στο επίκεντρο της ελληνικής κοινής γνώμης (ΑΓΓΕΛΗΣ 2007,
115-143). Τα αριστερά έντυπα, όμως, είχαν αρχίσει ήδη από το 1934 να έχουν
στραμμένο το ενδιαφέρον τους προς την Ισπανία λόγω της πολιτικής κρίσης που
περνούσε η χώρα (ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 2007, 90). Πιο συγκεκριμένα, το 1931 κατέρρευσε
το δικτατορικό καθεστώς που είχε επιβάλει από το 1923 ο στρατηγός Μιγκέλ Πρίμο
ντε Ριβέρα και ανακηρύχθηκε η Δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία με επικεφαλής έναν
συνασπισμό φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών και αριστερών δυνάμεων. Η νέα
αυτή δημοκρατική κυβέρνηση δεν μακροημέρευσε και το 1933 κατέπεσε. Έκτοτε η
Ισπανία βυθίστηκε σε μια έντονη πολιτική κρίση, η οποία κορυφώθηκε το 1936 με
τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Η δημοκρατική κυβέρνηση των ετών 1931-1933,
παρά το σύντομο διάστημα διακυβέρνησής της, αντιμετωπίστηκε με ευμένεια από τον
αριστερό ελληνικό Τύπο, καθώς και από τα Νεοελληνικά Γράμματα. Ενδεικτικό είναι
το άρθρο του Παντελή Πρεβελάκη «Μανουέλ Μπαρτολομέ Κοσσίο, ένας μεγάλος
φίλος της Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό στις 28 Απριλίου 1935
(ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ 1935, 5), και στο οποίο εξυμνούνταν με ενθουσιασμό ο Μανουέλ
Μπαρτολομέ Κοσσίο, «ένα αγαθό γεροντάκι», που κατάφερε το φθινόπωρο του 1931
να συσπειρώσει γύρω του όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ισπανίας δίχως να
είναι «πολιτικός του θορύβου», ούτε «ξακουστός δημαγωγός», αλλά «άνθρωπος
μεγάλης παιδείας κι αρετής, σεμνός, αποτραβηγμένος, σεβαστός σε μια φωτισμένη
μειοψηφία και συγγραφέας ενός βιβλίου για το Δομήνικο Γκρέκο» (ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
1935, 5).
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Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, τα Νεοελληνικά Γράμματα την
περίοδο 1935-1936 υπήρξαν ένα μαχητικό έντυπο με δημοκρατικές ευαισθησίες, το
οποίο προσπάθησε με κάθε τρόπο να συμβάλει στην ιδεολογική προσέγγιση της
φιλελεύθερης και της αριστερής διανόησης με απώτερο στόχο τη συγκρότηση και
εντός του ελληνικού χώρου ενός ισχυρού και αρραγούς αντιφασιστικού μετώπου.
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Abstract
The paper focuses on the comparative examination of Sotiris Dimitriou’s novels Ν’
ακούω τ’ όνομά σου and Τους τα λέει ο Θεός as well as Filippos Tsitos’s movie
Ακαδημία Πλάτωνος in terms of the ways in which they all address the issues of
xenophobia and the formation of national identity in modern Greece. Whether
addressed from the standpoint of the indigenous or that of the cultural, national and
geographical Other, whether approached with the means of realism or satire, the
common aim remains to designate the issue of racism and xenophobia and to
challenge widely held beliefs about the nature and flexibility of the modern Greek
identity.
Λέξεις-Κλειδιά
otherness, national identity, modern Greece, racism, xenophobia
ετερότητα, εθνική ταυτότητα, νεότερη Ελλάδα, ρατσισμός, ξενοφοβία

Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στην εξέταση της εθνικής ταυτότητας μέσα από
τρία έργα: τα μυθιστορήματα Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1993) και
Τους τα λέει ο Θεός, (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2002) του Σωτήρη Δημητρίου και την ταινία
Ακαδημία Πλάτωνος του Φίλιππου Τσίτου. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η
κριτική συνεξέταση των τρόπων με τους οποίους η ταυτότητα του μετανάστη στα
λογοτεχνικά κείμενα και η εθνική ταυτότητα στο κινηματογραφικό έργο
μετατρέπονται σταδιακά σε ταυτότητες ετερότητας. Το πρώτο μέρος της εισήγησης
επικεντρώνεται στην εξέταση της εθνικής ταυτότητας κι ετερότητας όπως αυτές
παρουσιάζονται στα δύο λογοτεχνήματα, ενώ το δεύτερο μέρος εστιάζει στην ταινία,
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εξετάζοντας και πάλι την απόδοση της εθνικής ταυτότητας, αυτή την φορά όπως
παρουσιάζεται με την χρήση των μέσων του κινηματογράφου.
Αρχικά, όμως, οφείλουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συγκριτολογική εξέταση
ορίζοντας τους βασικούς όρους της σύγκρισης, που δεν είναι άλλοι από την
ταυτότητα -και πιο συγκεκριμένα την εθνική ταυτότητα- και την ετερότητα. Ως
εθνική ταυτότητα ορίζεται το σύνολο των πολιτισμικών γνωρισμάτων και
παραδόσεων ενός λαού, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ιστορικές
συγκυρίες (ΚΟΥΜΑΚΗΣ 2000, 323). Οφείλει να σημειωθεί ότι η ταυτότητα αποτελεί
μία νοητή κατασκευή που επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες και
παρότι συχνά παρουσιάζεται ως σταθερή και αμετάβλητη, στην πραγματικότητα είναι
συνεχώς μεταβαλλόμενη ακριβώς λόγω της εξάρτησής της (BILLIG 1991, 234) από τις
συνθήκες αυτές (HOBSBAWM 1994, 111). Πιο συγκεκριμένα, στις κοινωνικές
επιστήμες ο όρος ταυτότητα αναφέρεται στα σύμβολα και τα χαρακτηριστικά εκείνα
που ακριβώς επειδή επηρεάζονται από τις χωροχρονικές συνθήκες αποτελούν και
αποτύπωση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων,
η οποία με τη σειρά της κατασκευάζεται κι ανακατασκευάζεται, μέσω δυναμικών
διαδικασιών (ΤΖΙΜΑΣ 2014).
Αυτά τα χαρακτηριστικά, που συνήθως αφορούν τους άξονες της ιδεολογίας,
της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της γλώσσας (HOBSBAWM 1994, 111), αλλά και
αυτούς της θρησκείας, της εθνικής προέλευσης, του φύλου κ.ο.κ., παρότι συχνά είναι
αντικρουόμενα μεταξύ τους, είναι τα αναγκαία και ικανά στοιχεία που συμβάλλουν
στη δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν και χαρτογραφούν ένα Όλον από το οποίο
διαχωρίζονται με τρόπο ευδιάκριτο και συχνά εμφατικό οι αποκλίνοντες από αυτό, οι
Άλλοι. Η ομάδα που μοιράζεται την κοινή αυτή ταυτότητα, συχνά απορρίπτει τους
Άλλους καταφεύγοντας σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές, καθώς επίσης
και στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό στιγματισμό όσων αποκλίνουν από τα
φαινομενικά αναλλοίωτα και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ομάδας.
Με τη σειρά της, η ετερότητα ορίζεται καλύτερα όταν αντιπαραβάλλεται στην
ταυτότητα και την ορίζει αρνητικά. Πρόκειται, εν ολίγοις, για το σύνολο των
πολιτισμικών χαρακτηριστικών μιας ομάδας ανθρώπων που διαφοροποιούνται από
εκείνα της κυρίαρχης ομάδας, σε συγκεκριμένα χώρο και χρόνο (ΑΒΔΕΛΛΑ 1995, 17).
Στην πραγματικότητα, όμως, η ταυτότητα του εαυτού καθορίζεται και διαμορφώνεται
σε μεγάλο βαθμό από τη συνύπαρξη με τους Άλλους, ιδίως σε περιόδους
αναταραχών, μεταναστευτικών κυμάτων ή πολέμων, όπου οι συνθήκες εντείνουν την
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διάδραση ανάμεσα στις ομάδες των ανθρώπων και θέτουν επιτακτικά το δίλημμα της
αποδοχής ή απόρριψης των Άλλων. Όταν κυριαρχούν τέτοιες συνθήκες, η ταυτότητα
του ατόμου υποχρεωτικά επαναπροσδιορίζεται, αυτή τη φορά όχι μονάχα μέσω του
αυτοπροσδιορισμού, αλλά και μέσω της σύγκρισης και του προσδιορισμού της
ταυτότητας του Άλλου (ΤΖΙΜΑΣ 2014). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο Άλλος
βρίσκεται και γεωγραφικά κοντά, το Εμείς επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, σε μία
προσπάθεια να προστατευθεί αλλά και να διαφοροποιηθεί εκ νέου από αυτόν
(TRIANDAFYLLIDOU 2000).
Έχοντας ορίσει τους βασικούς όρους της παρούσας συγκριτολογικής εξέτασης,
μπορούμε πλέον να στραφούμε σε αυτά καθαυτά τα έργα και στον τρόπο με τον
οποίο αποτυπώνεται σε αυτά η κατασκευή της ταυτότητας του εαυτού μέσω της
διάδρασης με τους Άλλους. Εν προκειμένω, οι δύο ομάδες ανθρώπων που
αυτοπροσδιορίζονται

και

αλληλοπροσδιορίζονται

είναι

οι

Έλληνες,

οι

Βορειοηπειρώτες και οι Αλβανοί. Ο δραματικός χρόνος εκτείνεται από το 1943 έως
και τις μέρες μας και εμπεριέχει γεγονότα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την
απολυταρχική κυβέρνηση του Εμβέρ Χότζα στην Αλβανία, αλλά και το άνοιγμα των
συνόρων της Ελλάδας το 1990 και το συνεπακόλουθο κύμα μεταναστών που εισήλθε
στην χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της μεγάλης ελληνικής Διασποράς, είχε
υποτεθεί τότε ότι οι Έλληνες θα αποδεικνύονταν φιλόξενοι για τους μετανάστες κι ότι
η απορρόφηση κι αφομοίωσή τους θα ήταν ομαλές, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη
(PAPANIKOLAOU 2009, 257). Οι λόγοι γι’ αυτό αποδίδονται αφενός στο δυσανάλογο
αριθμό των μεταναστών σε σύγκριση με την ικανότητα διαχείρισής τους από το
ελληνικό κράτος και αφετέρου στη γραφειοκρατική κωλυσιεργία των ελληνικών
αρχών και την προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά των μεταναστών
(KALANTZI 2011). Εντούτοις, σημειώνεται ότι γρήγορα δημιουργήθηκε μία ιεραρχία
βάσει της ελληνικότητας των ανθρώπων, σύμφωνα με την οποία προτεραιότητα
δινόταν στους ‘πραγματικούς Έλληνες’, τους οποίους συνέδεε η ελληνική ιθαγένεια
και η Ορθόδοξη θρησκεία. Δεύτεροι στην ιεραρχία έρχονταν οι Πόντιοι Έλληνες και
τρίτοι οι Βορειοηπειρώτες, ενώ στο τέλος βρίσκονταν οι Άλλοι, οι μετανάστες που
δεν είχαν κάποιο συνδετικό δεσμό με την Ελλάδα (TRIANDAFYLLIDOU 2000, 380).
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1.1. Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου, Σωτήρης Δημητρίου
Το μυθιστόρημα Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου του Σωτήρη Δημητρίου αποτελείται
από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος η αφηγήτρια παρουσιάζει τον αγώνα των γυναικών
της Βορείου Ηπείρου, που γυρίζουν από χωριό σε χωριό σε αναζήτηση τροφίμων,
έχοντας ν’ αντιμετωπίσουν την πείνα, τις κακουχίες, την βία αλλά και τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Στο δεύτερο μέρος ο λόγος περνάει στην αδελφή της αφηγήτριας,
η οποία βρίσκεται αποκλεισμένη από την υπόλοιπη οικογένειά της, στην Αλβανία του
Εμβέρ Χότζα μαζί με πολλούς άλλους Βορειοηπειρώτες, και περιγράφει τον
αποχωρισμό, τον ξεριζωμό, τις πολιτικές διώξεις και τις βαρύτατες ποινές που τους
επιβάλλονταν.
«Μπροστά από τούτους, ο κόσμος ήτανε πέρα δώθε[…] Τώρε, ούτε στους ΆιΣαράντα άφηναν. Δεν όριζαν το βιός τους οι άνθρωποι. Ούτε φαωμένοι. Ούτε
φορεμένοι, ούτε ποδεμένοι ήταντοι. Ουδέ έκρεναν. Πήγαν να κρίνουν στην
αρχή καμπόσοι […]‘τι σκυλόψωμο ειν’ τούτο’ για τούτη την κουβέντα
δικάζονταν πέντε χρόνια. Δεν τάχαν σε τίποτε τα δολιοχρόνια. Τάχαν για
βδομάδες, για μέρες. Μπήκε ο φόβος στο χωριό κι ήταν οι άνθρωποι άκριτοι
κι αγέλαγοι».
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1993, 65-66)
Τέλος, στο τρίτο μέρος τον λόγο παίρνει ο εγγονός της αρχικής αφηγήτριας, ο
οποίος, βρισκόμενος πια στη σύγχρονη Ελλάδα, περιγράφει με τη σειρά του την
δύσκολη καθημερινότητα των μεταναστών, που περιλαμβάνει τον κοινωνικό
στιγματισμό τους, την οικονομική εκμετάλλευσή τους και τις εν γένει συνθήκες
εξαθλίωσης. Παρότι είχαν εξιδανικεύσει την επιστροφή στην «πατρίδα» Ελλάδα,
τελικά όταν κατόρθωσαν να μπουν στην χώρα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον
ρατσισμό, την βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
«Μονάχα όταν κάναμε ζυγιές και τραγουδάγαμε μας ήθελαν. Τους άρεσε όπως
το κλώθαμαν όλοι μαζί, τα ‘ξεραν κι αυτοί τα τραγούδια. Μονάχα τότε έλεγα ότι
ήμασταν μια φλέβα. Πιο πολύ κάναμαν ζύγιες στους γάμους. Παιδιά ντόπια
περασμένα στα χρόνια, έπαιρναν δικές μας κοπέλες. Αλλά οι ντόπιες κοπέλες σε
μας τους άντρες δεν γύριζαν τα μάτια. Τα ομορφόπαιδα μονάχα τα τήραζαν με
τρόπο στο πρόσωπο, αλλά μόνο αυτό. Μια μέρα ένα παιδί ντόπιο φοβέριξε κάτι
συντρόφισσές του ότι θα τις δώκουν στην παρέα μου, τους Αλβανούς. Αυτές
τσίριζαν φοβισμένες αστεία και γέλαγαν όλοι αντάμα, δεν υπολόγισαν που
‘κούγαμε. Μου στοίχισε σαν νάημουν δεκάξι χρόνια έτσι όπως άστραψαν τα
μάτια των κοπελώνε».
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1993, 120-121)
Με τα τρία αυτά μέρη της ιστορίας, ο Δημητρίου επιτυγχάνει, όπως πολύ
εύστοχα παρατηρεί η Αγάθη Μαρκάτη, να εξετάσει το θέμα του Άλλου σε τρεις
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εκδοχές: εκείνη του πλάνητα, εκείνη του ιδεολογικά διαφωνούντα και τέλος εκείνη
του μετανάστη (ΜΑΡΚΑΤΗ 2012, 81). Παρότι τα γεγονότα είναι από μόνα τους
δραματικά, ο λόγος του Δημητρίου χαρακτηρίζεται από πεζολογικότητα κι
αφηγηματική οικονομία. Οι συναισθηματικές εξάρσεις εκλείπουν, όπως άλλωστε
απουσιάζουν εντελώς τα ερμηνευτικά σχόλια και τα ρητορικά σχήματα. Αυτό που
καθιστά το έργο του μοναδικό είναι η υιοθέτηση του ηπειρωτικού ιδιώματος και η
πιστή απόδοση της προφορικής λαϊκής αφήγησης. Η ιδιαιτερότητα της γλώσσας, που
αρχικά φαντάζει εμπόδιο στην ανάγνωση του έργου, αναδεικνύεται τελικώς σε
παράγοντα καταλυτικής σημασίας, ώστε ο αναγνώστης να ταυτιστεί απόλυτα με τα
πρόσωπα του μυθιστορήματος και να μοιραστεί μαζί τους ένα κομμάτι της
πρόσφατης ιστορίας τους. Πρόσωπα κυνηγημένα, απομονωμένα και εξαθλιωμένα,
αναδεικνύονται μέσα από τα πάθη τους σε ανθρώπους με διπλή ταυτότητα ανεπιθύμητοι τόσο εκτός όσο κι εντός Ελλάδας, αλλά παράλληλα χρήσιμοι και εν
τέλει, τρόπον τινά οικείοι.

1.2. Τους τα λέει ο Θεός, Σωτήρης Δημητρίου
Πολλές ομοιότητες, τόσο σε επίπεδο θεματολογίας όσο και σε επίπεδο συγγραφής,
παρουσιάζει και το μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου Τους τα λέει ο Θεός. Εδώ τα
πρόσωπα της ιστορίας, μία ομάδα μεταναστών από την Αλβανία, βρίσκονται πλέον
στην σύγχρονη μεθόριο Ελλάδα κι εργάζονται ως μάστορες στις οικοδομές. Ο
αναγνώστης τους παρακολουθεί ν’ ανατρέχουν στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα και να εξιστορούν τα βιώματά τους άλλοτε
με πάθος κι άλλοτε με νοσταλγία. Η πληθώρα των βιωμάτων που παρατίθενται και η
πιστή και πάλι απόδοση του ηπειρωτικού ιδιώματος και του προφορικού λόγου,
συμβάλλουν στο πάντρεμα του ατομικού και συλλογικού βιώματος. Μέσα από τα
μεμονωμένα περιστατικά που εξιστορούνται, με τρόπο μάλιστα σπανίως γραμμικό,
αλλά αντιθέτως με πολλές παρεμβολές και αναχρονισμούς, σχηματίζεται ένας χάρτης
της σύγχρονης ιστορίας και ο αναγνώστης δεν μένει στα ατομικά χαρακτηριστικά του
κάθε προσώπου, αλλά εστιάζει στο συλλογικό τραύμα.
Τα γεγονότα που εξιστορούνται αφορούν στην αγωνιώδη προσπάθεια των
Αλβανών να εισέλθουν στην Ελλάδα πριν το άνοιγμα των συνόρων το 1990 μέσω
των πρεσβειών και ενάντια στις τοπικές αρχές, όπως επίσης και στις αντίξοες
συνθήκες που καλούνταν ν’ αντιμετωπίσουν και τους οδηγούσαν είτε στην
εξαθλίωση, είτε στον θάνατο, είτε στη μετανάστευση στην Ελλάδα, αλλά και την
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Αυστραλία, τη Γερμανία και την Αμερική. Άνθρωποι κατατρεγμένοι και ξεριζωμένοι,
διωκόμενοι τόσο στην πατρίδα τους όσο και εκτός αυτής, αναζητούν μία καλύτερη
ζωή, ενώ παράλληλα νοσταλγούν την πατρίδα και την οικογένειά τους. Το
πολιτισμικό πάζλ της ιστορίας εμπλουτίζεται και με την προσθήκη άλλων
μειονοτήτων, όπως αυτή των Ρομά που περιπλανώνται από πόλη σε πόλη και παίζουν
μουσική, ενώ ακόμη μία φορά αναδεικνύεται το γεγονός πως το θυμικό και η
καλλιτεχνική του απόδοση είναι εκείνα που τελικά μπορούν κι ενώνουν τους λαούς
και γεφυρώνουν τις διαφορές τους.
«“Για παίχτε κι ένα τραγούδι αλβανικό να κάνουμε την καρδιά του Γιώργου.
Έλα Γιώργο ψωμί κι αλάτι” του λέει ο Κερκυραίος. “Ποιο να πούμε;” τον
ρωτούν. Γύρισε αυτός “παίξτε” τους λέει “το γιαμάν σιοκό”. Άρχισαν τα όργανα
ένα δυνατό, όμορφο τραγούδι, χαιρόσουν ν’ ακούς. [...] Το γυφτόπουλο έπαιζε
με σκέρτσο και κάπου κάπου, εκεί που έπρεπε, βάραγε δυνατά, ντουμ, ντουμ,
ντουμ, ξεχώριζε το ντέφι. Άλλες φορές πάλι πήγαινε γρήγορα μπροστά από τους
άλλους και αυτοί έτρεχαν, και άλλες καθυστερούσε και πήγαινε το τραγούδι σε
βαρύ πωγώνι. Του ‘ριχναν αγριεμένες ματιές, αυτό έκανε τον αδιάφορο, μόνο ο
ακορντεονίστας το κοιτούσε με χαμόγελο και το σκούνταγε στην πλάτη. Στο
τέλος τούς κάνει κι ένα γερό μπέρδεμα, έλεγες βαράει στο γάμο του καραγκιόζη,
αλλά πώς το ‘πλασε, πώς το πήγε, βρέθηκαν σε λιγάκι όλοι μαζί σε μια δεμένη
μουσική που αγαλλίασε τις καρδιές.
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2002, 127-128)
Είναι τελικώς η διάδραση των ανθρώπων που καθορίζει τόσο τις ατομικές όσο
και τις συλλογικές ταυτότητες και είναι οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που
διαμορφώνουν τους όρους της εκάστοτε συνύπαρξης των διαφορετικών λαών.
Άλλωστε, χωρίς τη συνύπαρξη και την τριβή με τον Άλλο ο ορισμός και καθορισμός
της ταυτότητας του εαυτού δεν έχει αξία. Ο αυτοπροσδιορισμός όπως κι ο
ετεροπροσδιορισμός προϋποθέτουν δύο σκέλη σύγκρισης και όσο εγγύτερος
πολιτισμικά, ιδεολογικά, αλλά και γεωγραφικά είναι ο Άλλος, τόσο πιο έντονη
γίνεται η ανάγκη επανακαθορισμού της ταυτότητας και της ετερότητας, προκειμένου
να διασωθούν στοιχεία που, παρότι συχνά παρουσιάζονται ως αμετάβλητα, δεν είναι
παρά πολύ ισχυρές νοητές κατασκευές, οι οποίες παρέχουν το αίσθημα του ανήκειν.
Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η ιστοριογραφία για πολλά χρόνια και
ειδικότερα κατά τον 19ο αιώνα καλλιεργούσε ένα αφήγημα ομοιογένειας και
άρρηκτης σύνδεσης με την αρχαία Ελλάδα, δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί
σημειώθηκαν και σημειώνονται ακόμη περιστατικά ξενοφοβίας, ρατσισμού και βίας
(SAPOUNTZIS κ.ά. 2006, 31). Τέλος, σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι είχε κριθεί
ως αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης δυτικών προτύπων και πρακτικών και παράλληλα
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αποτίναξης των όποιων Βαλκανικών αταβισμών, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει
να συμπορευθεί με την εξιδανικευμένη πολιτισμική και πολιτική Ευρώπη
(CALOTYCHOS 2013, 5).

2.1. Ακαδημία Πλάτωνος, Φίλιππος Τσίτος
Στην κινηματογραφική ταινία του Φίλιππου Τσίτου Ακαδημία Πλάτωνος (2009)
καθίσταται σαφές το παραπάνω επιχείρημα περί διαμόρφωσης της ταυτότητας μέσω
μιας διαδικασίας ετεροπροσδιορισμού, αφού η ομάδα των πρωταγωνιστών ορίζει την
κοινωνικοπολιτική τους ταυτότητα με βάση την διάδρασή τους με τις μεγάλες ομάδες
μεταναστών, με τις οποίες συνυπάρχουν στην ίδια γειτονιά της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Όπως προαναφέρθηκε, η προσπάθεια αλλά και παράλληλα η ανάγκη να γίνει η
Ελλάδα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής κουλτούρας και
πολιτισμού, καθώς και φορέας όλων των δυτικών πολιτικών και πολιτισμικών
προτύπων, έτσι ώστε να ενταχθεί στα πλαίσια της ομογενοποίησής της με τους
δυτικούς γείτονες, συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα και συγκεκριμένα
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης
δεκαετίας, ειδικά προς τα τέλη της, τα ελληνικά σύνορα ανοίγουν για να υποδεχτούν
ογκηρά ρεύματα μεταναστών από τις βαλκανικές γειτονικές χώρες. Τα κύματα
μετανάστευσης σε όλη την έκταση της χώρας θα έχουν άμεσα αποτελέσματα στην
καθημερινότητα όσο και στην προσωπική εθνική ταυτότητα του Έλληνα, η οποία
σταδιακά θα διαμορφωθεί ως ταυτότητα ετερότητας στην κινηματογραφική ταινία
του Τσίτου.
Η ταινία Ακαδημία Πλάτωνος κατηγοριοποιήθηκε ως σατυρική μαύρη κωμωδία,
η οποία θέλει να υπογραμμίσει το πρόβλημα της οικονομικής μετανάστευσης στη
χώρα μας και την αντιμετώπιση των μεταναστών από τους ντόπιους κατοίκους, με
στόχο να καυτηριάσει το αναπτυσσόμενο ζήτημα της ξενοφοβίας, τόσο σε έναν
μικρόκοσμο όπως αυτός της φτωχογειτονιάς του Κολωνού όσο και σε έναν
μακρόκοσμο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, όπου διαδραματίζονται
τα περισσότερα ρατσιστικά και ξενοφοβικά περιστατικά. Η ταινία του Τσίτου παρόλα
αυτά δεν θα μπορούσε ξεκάθαρα να χαρακτηριστεί ούτε ως δράμα ούτε όμως και ως
κωμωδία - προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στον θεατή και τον θέτει σε μια
διαδικασία προβληματισμού και επαναπροσδιορισμού της προσωπικής του εθνικής
ταυτότητας, η οποία όπως είδαμε και παραπάνω συγκροτείται μέσα από μια σύνθετη
διαδικασία διάδρασης με διαφορετικές ομάδες ατόμων, οι οποίες συμβιώνουν στο
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ίδιο περιβάλλον. Το θέμα της συγκρότησης της ταυτότητας του ατόμου θίγει και ο Θ.
Τζίμας

σημειώνοντας

πως

«δεν

περιλαμβάνει

μόνο

την

έννοια

του

αυτοπροσδιορισμού του, αλλά μέσω συνεπαγωγών έχει και τη σύγκριση, την
αποδοχή ή τον αποκλεισμό, και εν γένει τον προσδιορισμό της ταυτότητας του
Αλλου» (ΤΖΙΜΑΣ 2014).
Στην ταινία Ακαδημία Πλάτωνος ο ορισμός του Άλλου εναλλάσσεται μεταξύ
τριών ομάδων: των μεταναστών, Κινέζων κι Αλβανών, και της ομάδας των ντόπιων η
οποία μοιάζει στα μάτια των συσπειρωμένων ξένων σαν μια απομονωμένη ομάδα
καρικατουρών. Σε αντίθεση με τα μυθιστορήματα του Σωτήρη Δημητρίου η ιστορία
δεν παρουσιάζεται από τα μάτια του μετανάστη αλλά από την σκοπιά του ντόπιου
εθνικιστή, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα ξενοφοβίας και παραμένει απόλυτος
ως προς τον ορισμό της εθνικής του ταυτότητας, γεγονός που στο τέλος ανατρέπεται
και το οποίο συνιστά το κύριο κωμικοτραγικό στοιχείο της ταινίας. Αρχικά ο τίτλος
της ταινίας του Τσίτου είχε ορισθεί ως: ‘Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ Αλβανέ’,
αργότερα όμως οι συντελεστές της παραγωγής συνειδητοποίησαν πως αυτό το
σλόγκαν

έχει

συνδεθεί

στο

μυαλό

των

θεατών

με

πράξεις

βιαιότητας

χουλιγκανιστικού χαρακτήρα τόσο σε συγκεντρώσεις όσο και σε ποδοσφαιρικούς
αγώνες. Τελικά επιλέχθηκε από τον σκηνοθέτη ένας τίτλος στον οποίο υποφώσκει
ένα σατιρικό σχόλιο σε αυτό που έχει ήδη σημειωθεί, ως προσπάθεια των
ιστοριογράφων για τη σύνδεση της νεότερης Ελλάδος με την αρχαία της ιστορία και
πολιτισμό, απόπειρα που σύμφωνα με την ταινία καθίσταται αδύνατη.
Η ιστορία του Τσίτου έχει κεντρικό ήρωα τον Σταύρο, ιδιοκτήτη ενός
συνοικιακού ψιλικατζίδικου σε μια γειτονιά του Κολωνού, δηλαδή της Ακαδημίας
Πλάτωνος. Ο Σταύρος (Αντώνης Καφετζόπουλος) έχει ένα ένδοξο ροκ παρελθόν, στο
οποίο αναφέρεται συχνά και λειτουργεί ως παρομοίωση του ένδοξου παρελθόντος
των Ελλήνων, στο οποίο οι περισσότεροι συχνά αναφέρονται και αναπολούν, σε
αντιδιαστολή με την σημερινή καθημερινή τους πολιτισμική και κοινωνική
υποβάθμιση.
Ο κεντρικός ήρωας μαζί με την ομάδα του, που αποτελείται από άλλους τρείς
μικροεπιχειρηματίες της περιοχής, κάθονται κάθε μέρα και τεμπελιάζουν γύρω από
το τραπέζι του ψιλικατζίδικου, το οποίο ο Σταύρος ευλαβικά στήνει κάθε πρωί
περιμένοντας την άφιξη των ομοϊδεατών του. Η παρέα τους αποτελεί μια ματιά
νεοελληνικής φύσης ενάντια στον αυξανόμενο πληθυσμό των αλλοεθνών,
επιδεικνύοντας ζήλο πατριωτισμού και εθνικού φανατισμού. Μαζί νοσταλγούν τις
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μέρες που άκουγαν «Στάτους Κβο» και ακολουθούσε κυνηγητό με τους
αστυνομικούς στις συναυλίες του Ρόρυ Γκάλαχερ, Ιρλανδού θρύλου του μπλουζ ροκ,
και των Πολίς. Η αγαπημένη τους συνήθεια, που ο σκηνοθέτης κατακρίνει άλλοτε
ευθέως κι άλλοτε εμμέσως, είναι να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως την κατάληψη της
γειτονιάς τους από τους μετανάστες και τον αριθμό των αλλοεθνών που δουλεύουν
στα δημόσια έργα ή τις γειτονικές πολυκατοικίες.
Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι πως με βάση μια διαστρεβλωμένη οπτική η
οποία όμως δεν είναι εντελώς άνευ λογικής θαυμάζουν τους Κινέζους οικονομικούς
μετανάστες, που στην ουσία είναι αυτοί που έχουν κάνει κατάληψη στη γειτονιά, για
την εργατικότητα τους, ενώ οι ίδιοι αφήνουν τις ώρες της καθημερινότητάς τους να
κυλούν παθητικά, χωρίς ίχνος διάθεσης για εργατικότητα ή οποιουδήποτε είδους
δημιουργικότητα. Από την άλλη, λοιδορούν τους Αλβανούς, οι οποίοι θεωρούνται
από όλη την ομάδα ως οι πραγματικοί ‘Αλλοι’: βάρος για την Ελληνική οικονομία
και εμπόδιο για κάθε είδους πνευματική ή πολιτιστική ανάπτυξη. Ο Σταύρος και η
ομάδα του δεν παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους παρά κάθονται όλη μέρα σε μια
παθητική αποχαύνωση. Η γυναίκα του, ένας χαρακτήρας πιο βωβός συγκριτικά με
τους υπόλοιπους, τον έχει εγκαταλείψει και ζει λίγο παρακάτω στην ίδια γειτονιά.
Μένει αμέτοχη σε όλες τις συγκεντρώσεις του Σταύρου με τους φίλους/συνενόχους,
και ο ήρωας δεν αποφασίζει να τη διεκδικήσει, πράγμα που είναι επίσης αποτέλεσμα
της ράθυμης φύσης του.
Τη ροή της ιστορίας ταράζει ξαφνικά η είδηση που πρόκειται να αλλάξει τη ζωή
του πρωταγωνιστή. Η μητέρα του Σταύρου, την όποια ο ίδιος έχει σε αποκλειστική
καθημερινή φροντίδα, παθαίνει εγκεφαλικό. Από αυτό το επεισόδιο όμως
αποκαλύπτεται η πραγματική της ταυτότητα, την οποία έχει καταφέρει να αποκρύψει
για χρόνια. Αποκαλύπτεται ότι η ίδια κατάγεται από την Αλβανία κι ότι ο Αλβανός
μπογιατζής της γειτονιάς, τον οποίο αποδοκιμάζει συχνά η ομάδα του πρωταγωνιστή,
δεν είναι παρά ο χαμένος γιος της, τον οποίο είχε αναγκαστεί να αφήσει στην
Αλβανία επί Χότζα. Έτσι, η μητέρα του Σταύρου αναδεικνύεται σε φιγούρα
καταπίεσης της εθνικής ταυτότητας. Το πιο σημαντικό πλάνο για τη φιγούρα της
μητέρας, στο οποίο καταδεικνύεται ο διχασμός της προ του εγκεφαλικού, είναι όταν
κρατάει στα χέρια της μια πλαστική ελληνική σημαία και για κάποια δευτερόλεπτα
κινηματογραφικού χρόνου στοχάζεται και επικεντρώνεται σε αυτή σαν να κουβαλάει
το βάρος της διάκρισής της ως εθνικά Άλλου.
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Αυτή η φανερή εκδήλωση της μητέρας δίνει μία καινούργια κατεύθυνση στην
ταινία. Η ανακάλυψη της νέας εθνικής ταυτότητας του Σταύρου προκαλεί έντονα
συναισθήματα στον ίδιο και τριγμούς στις σχέσεις του με τους φίλους του, οι οποίοι
δεν ξέρουν πλέον πώς να τον αντιμετωπίσουν. Ο Σταύρος αντιδρά σε αυτήν την
αλλαγή, όπως αντιδρά στη δημιουργία του μνημείου «διαπολιτισμικής αλληλεγγύης»,
που κατασκευάζεται στο κέντρο της πλατείας, σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης
διαφορετικών λαών. Το μνημείο αυτό αποτελεί ακόμη έναν συμβολισμό κατά της
δημιουργίας ανομοιογενειών στο πλαίσιο της ομάδας.
Αντίθετα όμως από ό,τι θα περίμενε κανείς, ο Τσίτος παρουσιάζει τον ήρωά του
με συμπάθεια, παρουσιάζοντάς τον ως κωμικοτραγική φιγούρα, καθώς βρίσκεται
αντιμέτωπος με πολλές αντιξοότητες, στην προσπάθειά του να νιώσει αναπόσπαστο
μέρος ενός συνόλου, πράγμα το οποίο στο τέλος επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μιας
καινούργιας ταυτότητας. Δεν υπάρχουν ούτε αντιρατσιστικές κορώνες, όπως έχουμε
σε άλλες ελληνικές ταινίες με παρόμοιο θέμα. Δίνει βάθος στον ήρωά του,
παρουσιάζει την εσωτερική διαμάχη που βιώνει και μας κάνει να νοιώθουμε
αλληλέγγυοι στον ήρωα.
Έχουμε δηλαδή μια ταινία που προσπαθεί να σατιρίσει τους Έλληνες που δεν
θέλουν μετανάστες στην Ελλάδα, αλλά ο στόχος της δεν επιτυγχάνεται. Και αυτό
γιατί η κωμωδία βασίζεται σε μια παρεξήγηση που τελικά αναιρείται. Ο χαρακτήρας
της μητέρας θεωρείται κεντρικός σε αυτή την αναίρεση και βασικός συντελεστής για
τη δημιουργία μιας αφήγησης που πραγματεύεται το θέμα της ετερότητας και σκοπό
έχει να προβληματίσει σε σχέση με το πώς τελικά δημιουργείται η λεγόμενη
ταυτότητα του Άλλου. Μάλιστα, ενώ θεωρείται αναμενόμενο ο βασικός
πρωταγωνιστής να δηλώνει Έλληνας, ο ήρωας, ο Σταύρος, στο τέλος δηλώνει
Αλβανός. Και με αυτόν τον τρόπο ο Τσίτος δημιουργεί έναν ανατρεπτικό μηχανισμό,
ο οποίος δίνει μια καινοτόμο πτυχή στην ταινία του.
Η μάνα του ήρωα κάλλιστα θα μπορούσε να είναι Βορειοηπειρώτισσα, αλλά μία
τέτοια πιθανότητα απορρίπτεται από τον σκηνοθέτη. Φαντάζει σαν ο σκηνοθέτης να
θέλει να τινάξει στον αέρα την έννοια της νεοελληνικής ταυτότητας. Είναι σημαντικό
να σημειωθεί πως η αρχική ιδέα ανήκει στον συνθέτη Νίκο Κυπουργό και ότι ο
αδελφός μετανάστης ήταν Τούρκος - ιδέα που δεν φάνηκε πολύ δυνατή στον Τσίτο.
Έτσι ο Τούρκος έγινε Αλβανός «για να αποτελεί τον χειρότερο εφιάλτη του
Ελληναρά» όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του. Αυτός όμως ο
«Ελληναράς» -και εδώ έχουμε μια χαρακτηριστικά ρατσιστική και υβριστική φράση-
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δεν έχει τα χαρακτηριστικά του οπαδού ενός συντηρητικού κόμματος, αλλά είναι
ροκάς και ζει μια ζωή στην οποία νιώθει εγκλωβισμένος και ανικανοποίητος.
Συγκεκριμένα, ο Καφετζόπουλος, που είναι και ο παραγωγός της ταινίας, ήταν πιο
μετριοπαθής και στις συνεντεύξεις του αρνιόταν ότι η ταινία είναι αντιρατσιστική.
Σημείωνε ότι η ταινία καταγράφει αλλά δεν καταγγέλλει. Ενδιαφέρον προκαλεί
ακόμα ότι στις δηλώσεις του διαχωρίζει τον πατριωτισμό από τον εθνικισμό, τον
οποίο ταυτίζει με την περιφρόνηση προς τους άλλους λαούς, δηλαδή τον ταυτίζει με
τον σωβινισμό. Θεωρεί δε, ότι ο ήρωας του είναι προοδευτικός, ως ροκάς.
Μέχρι τώρα οι ήρωες αντιρατσιστικών ταινιών και μυθιστορημάτων ήταν
μετανάστες όπως και στην περίπτωση του Σωτήρη Δημητρίου. Αλλά η Ακαδημία
Πλάτωνος θα πετύχει ακριβώς γιατί ο ήρωας είναι Έλληνας σε μια ελληνική κωμωδία
και όχι σε ένα αναμενόμενο δράμα. Σημαντικότερο ρόλο σε αυτή την ταινία
διαδραματίζει επίσης η δημιουργία των πλάνων, τα περισσότερα από τα οποία
μοιάζουν με πορτραίτα. Η κάμερα είναι αρκετά στατική και κλείνει τα κάδρα σε μια
σφιχτή πλανοθεσία. Η ματιά του σκηνοθέτη και συνεπώς του θεατή γίνεται
μινιμαλιστική και αφαιρετική. Έτσι η θέαση εμμένει πιεστικά στους ήρωες και στο
κέντρο βάρους της ιστορίας, καθιστώντας την παρακολούθηση μια βιωματική
ψηλάφηση της σήψης και της πνευματικής δυσωδίας της ελληνικής μικροαστικής
κοινότητας. Οι εικόνες περιέχουν διαρκώς συμβολισμούς, αισθητικούς και
διανοητικούς και έτσι η παρακολούθηση ανακατευθύνεται διαδοχικά σε πολύπλευρες
πτυχές της αναπαριστώμενης ιστορίας.
Εντέλει, τα δύο μυθιστορήματα του Σωτήρη Δημητρίου και η κινηματογραφική
ταινία του Τσίτου παρουσιάζουν και παραθέτουν τις δύο διαφορετικές πτυχές μιας
ίδιας αφήγησης, αυτής της δημιουργίας μιας ταυτότητας ετερότητας από
συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων στο πλαίσιο ενός μικρόκοσμου. Το ενδιαφέρον
είναι ότι στην πρώτη περίπτωση οι κεντρικοί ήρωες είναι μετανάστες, τόσο
κατατρεγμένοι από την ίδια τους την μοίρα όσο και από την κοινωνία πρόσληψης,
ενώ στην δεύτερη περίπτωση έμφαση δίνεται στην ξενοφοβική κοινωνία και τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους Άλλους, καθώς επαναπροσδιορίζεται συνεχώς
σε σχέση με αυτούς. Είτε μέσω του ωμού ρεαλισμού, είτε μέσω της σάτιρας, οι
δημιουργοί καταπιάνονται με το θέμα των ξενοφοβικών αντιλήψεων, που
αποδεικνύονται βαθιά ριζωμένες στην ελληνική νοοτροπία. Με τα έργα τους
αποπειρώνται να καταδείξουν και να προβληματίσουν, αναδεικνύοντας τα κακώς
κείμενα που φαντάζουν σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /701/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΒΔΕΛΛΑ Ε. 1995, «Ετερότητα και ταυτότητα: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις»,
Σύγχρονα Θέματα (54).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 1993, Ν’ ακούω καλά τα’ όνομά σου, Κέδρος, Αθήνα.
_______ 2002, Τους τα λέει ο Θεός, Μεταίχμιο, Αθήνα.
ΚΟΥΜΑΚΗΣ Γ. 2000, Σύγχρονα Προβλήματα και Παιδεία, Πατάκης, Αθήνα.
ΜΑΡΚΑΤΗ Α. 2012, «Ο σύγχρονος ρευστός κόσμος στην πεζογραφία του Σ.
Δημητρίου και του Χρ. Οικονόμου», Δια-Κείμενα 14 (Ιούνιος 2012), σελ. 79-91.
ΤΖΙΜΑΣ Θ. 2014, Ετερότητα: Πολιτισμός και Ταυτότητα (δεύτερο μέρος), Ημερομηνία
πρόσβασης

[14.3.2017]

από

τον

ιστότοπο

http://anti-

texni.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html.
BILLIG M. 1991, «Ideology and Opinions», στον τόμο Ταυτότητες, ομάδες και
κοινωνικά ζητήματα, επιμ. Μ. Wetherell, Μεταίχμιο, Αθήνα 2005.
CALOTYCHOS V. 2013, The Balkan Prospect. Identity, Culture and Politics in Greece
after 1989, Palgrave Macmillan.
HOBSBAWM E. 1994, Age of extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991,
Michael Joseph, London.
KALANTZI F. 2011, «Immigration, multiculturalism and social identity: A view on the
Greek case», στον τόμο The 5th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium
on Contemporary Greece & Cyprus.
PAPANIKOLAOU D. 2009, «Repatriation on Screen: Cinema, National Culture and the
Immigrant Other since the 1990s», στον τόμο Greek Diaspora and Migration
since 1700, επιμ. D. Tziovas, Aldershot, Ashgate.
SAPOUNTZIS Α. κ.ά. 2006, Immigration and European Integration in Greece: Greek
National Identity and the ‘Other Within’, University of Westminster, London.
TRIANDAFYLLIDOU Α. 2000, «The political discourse on immigration in southern
Europe: A critical analysis», Journal of community & applied social psychology
10:5, 373-389.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /702/

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ Ε΄ ΚΑΙ
ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 1967-1974
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Abstract
School, as it is widely known, comprises the ideological manipulation of the state.
Furthermore, its contents (curriculums, newsletters, textbooks etc) are modulated in
order to serve the dominant and mainly national ideology. This phenomenon is
intensified in dictatorial and nationalistic regimes. In this survey we investigate the
content of textbooks of Greek reading comprehension and History in the last two
classes of primary school at the dictatorial period 1967-1974. This paper aims to
present the study of this specific period in order to find out if and in what extent the
contexts of these textbooks are adapted to the “needs” of this ideology and its
legalization to the conscience of new members, having as ultimate goal its
maintenance. The research was analyzed by qualitative content analysis, utilizing
elements from the “theory” that the state exploits textbooks to infuse ideology and
imposes its goals.
Λέξεις-Κλειδιά
dictatorial period 1967-1974, textbooks, dominant ideology

1. Εισαγωγικά
Τα κατ’ εξοχήν μαθήματα με τα οποία, κατά την περίοδο της νεωτερικότητας και του
εθνικού κράτους, διαμορφώθηκε η εθνική ταυτότητα και καλλιεργήθηκε η εθνική
συνείδηση, ήταν το μάθημα της ιστορίας, της γλώσσας και, κατά περίπτωση, όπως
στην

Ελλάδα,

των

θρησκευτικών.

Η

συγκρότηση

εξάλλου

ενός

εθνικά

ομογενοποιημένου κράτους ήταν ένας από τους βασικούς λόγους οργάνωσης εθνικών
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συστημάτων εκπαίδευσης και της υποχρεωτικής φοίτησης στην κατώτερη βαθμίδα
τους.
Ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας της σχολικής ιστορίας και το περιεχόμενο των
αναγνωσμάτων για την εκμάθηση της γλώσσας που αναφέρονται στην οικογενειακή,
κοινωνική και εθνική ζωή προβάλλουν µια μερική, επιλεκτική, με αποσιωπήσεις και
περιθωριοποιήσεις, αλλά στερεότυπη συνεκτική και μη συγκρουσιακή ανάγνωση της
ιστορίας και της κοινωνίας. Στόχο έχει να ενσταλάξει στους αποδέκτες της την άποψη
μιας απόλυτης και διαχρονικής ιστορικής αλήθειας και της υπεροχής του έθνους και
του λαού τους απέναντι σε άλλα έθνη, δηλαδή να αναδείξει το «θετικό εαυτό» σε
αντίθεση με τον «αρνητικό άλλο».
Ο λόγος των εγχειριδίων είναι φρονηματιστικός και κανονιστικός με σκοπό τον
προσανατολισμό της δράσης των εκπαιδευόμενων σε τέτοια κατεύθυνση, ώστε να
επιτυγχάνεται η επίρρωση της εθνικής ταυτότητας και η ενίσχυση της εθνικής
υπεροψίας, να οσμώνονται οι νέοι με την κυρίαρχη ιδεολογία και να μην
αμφισβητείται το κοινωνικό σύστημα, σε διαφορετική περίπτωση να καλλιεργούνται
αισθήματα ενοχής.
Πρόκειται, επομένως, για τη λειτουργία του σχολικού θεσμού, κυρίως μέσω των
φρονηματιστικών μαθημάτων, ως ιδεολογικού μηχανισμού του κράτους, φαινόμενο
που εμφανίζεται σε απόλυτο βαθμό σε περιόδους αυταρχικών και υπερεθνικιστικών
καθεστώτων, στα οποία η μετατροπή του σχολείου σε εργαλείο συντήρησης της
εξουσίας και ταύτισής της με τα συμφέροντα του έθνους είναι πιο καθαρή.
Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967,
σχολικά εγχειρίδια της οποίας διερευνώνται στην παρούσα εργασία1. Συγκεκριμένα
με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου επιχειρείται η διερεύνηση των
σχολικών εγχειριδίων ανάγνωσης και ιστορίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού
σχολείου την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974. Η μέθοδος ενδείκνυται για την
ανάλυση γραπτών κειμένων και κατά συνέπεια και εγχειριδίων. Λαμβάνοντας υπόψη
την ιδεολογία του δικτατορικού καθεστώτος θα γίνει προσπάθεια να διαπιστωθεί πώς
επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί η εθνική συνείδηση του Έλληνα μαθητή μέσα από τα
αναγνωστικά και την ιστορία των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου.
1

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα μόνα βιβλία ιστορίας που απομακρύνονταν από τον στενό
εθνικιστικό λόγο, είχαν εισαχθεί με τη μεταρρύθμιση που 1964 και απηχούσαν την προσπάθεια
εκδημοκρατισμού του σχολείου (Α. Καλογεροπούλου, Αρχαία Ιστορία και Κ. Καλοκαιρινού Ρωμαϊκή
και Βυζαντινή Ιστορία, για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γυμνασίου αντίστοιχα) αποσύρθηκαν αμέσως μετά
την επιβολή της δικτατορίας.
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Βασική υπόθεση είναι ότι τα μαθήματα που περιέχουν τα στοιχεία του εθνικού
πολιτισμού (γλωσσικά και ιστορικά) λειτουργούν ως φορείς εθνικής ιδεολογίας με
υπερτονισμό των εθνικιστικών στοιχείων, χρησιμοποιούνται ως μέσα προπαγάνδας
για την τόνωση της εθνικής συνείδησης και ομοψυχίας και γι’ αυτό τα βιβλία
δομούνται με βάση το τρίπτυχο Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια. Οι έννοιες πρώτου
βαθμού αλλάζουν νόημα ανάλογα με το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον
στο οποίο παράγονται και χρησιμοποιούνται. Οι λέξεις αποκτούν ιδεολογική
υπόσταση και κατά συνέπεια το σχολικό εγχειρίδιο καθίσταται πολιτικό μέσο που
στοχεύει μεθοδικά και μεθοδευμένα σε συγκεκριμένη κοινωνικοποίηση των μαθητών
(ΜΠΟΝΙΔΗΣ 2004, 195).

2. Ιστορικό πλαίσιο
Την 21η Απριλίου 1967 μια ομάδα αξιωματικών του στρατού ξηράς καταλαμβάνει με
πραξικόπημα την εξουσία της χώρας, με σκοπό να προλάβει μια σχεδόν βέβαιη νίκη
της Ένωσης Κέντρου στις επικείμενες εκλογές.
Η κατακερματισμένη μορφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η
ουσιαστική έλλειψη δομής στα πολιτικά κόμματα, σε συνδυασμό με την έκδηλη
αποτυχία του πολιτικού κόσμου να ξεπεράσει την πολιτική κρίση των προηγούμενων
μηνών, συνέβαλαν στην ευκολία με την οποία ο στρατός κατέλαβε την εξουσία. Η
πρώτη πράξη των πρωτεργατών του πραξικοπήματος (Γ. Παπαδόπουλου, Ν.
Μακαρέζου και Στ. Πατακού) ήταν να θέσουν σε ισχύ το νόμο «περί καταστάσεως
πολιορκίας», να αναστείλουν την ισχύ των συνταγματικών εγγυήσεων των
ελευθεριών των πολιτών και να ιδρύσουν έκτακτα στρατοδικεία (ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 1995,
273-276). Αμέσως μετά ο βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄ επικυρώνει την κατάργηση της
δημοκρατίας (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1975, 50).
Ο συνταγματάρχης Παπαδόπουλος γίνεται τώρα πρωθυπουργός και αναδύεται
στο προσκήνιο ως ο ισχυρός άνδρας, κυβερνώντας αυταρχικά και διώκοντας (με
φυλάκιση και εξορία) όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος. Το
καθεστώς κατήργησε την ελευθερία του τύπου, δίωξε κάθε διαφορετική άποψη και
επέβαλε σε όλους τους θεσμούς την ιδεολογία του, εισάγοντας τη χώρα σε μια
“μακρά νύχτα”. Την 1η Ιουνίου 1973 η δικτατορία με συντακτική πράξη, που την
ακολούθησε ψευδο-δημοψήφισμα, καταργεί τη βασιλεία και διορίζει ως προσωρινό
πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Γ. Παπαδόπουλο, «αρχηγό της Επαναστάσεως της
21ης Απριλίου 1967». Η πτώση του δικτατορικού καθεστώτος (Ιούλιος 1974) επήλθε,
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εφόσον με την πολιτική της διευκόλυνε την είσοδο τουρκικών στρατευμάτων στην
Κύπρο και δημιούργησε το κυπριακό δράμα.

3. Δικτατορία και εκπαίδευση
Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα ο ρόλος του σχολείου μετατρέπεται σε διαφώτιση και
προπαγάνδα του παιδιού στις αρχές και τις αξίες που επιθυμεί το καθεστώς. Πιο
συγκεκριμένα, το σχολείο επιδρά στη διάπλαση του πολιτικού χαρακτήρα του
μαθητή/-τριας με τη χρήση: α) των προγραμμάτων της διδακτέας ύλης και των
σχολικών βιβλίων, β) των διαφόρων τελετουργικών διαδικασιών και γ) των
δασκάλων ως βασικών φορέων πολιτικών γνώσεων και προτύπων συμπεριφοράς
(ΤΕΡΛΕΞΗΣ 1999, 136-137).
Το δικτατορικό καθεστώς προσπάθησε με κάθε τρόπο να καταστήσει το σχολείο
ιδεολογικό μηχανισμό και μέσο προπαγάνδας. Ο προορισμός του δημοτικού
σχολείου, σύμφωνα με το καθεστώς, ορίζεται: «Ως παιδευτικόν ίδρυμα είναι μέρος
της ζωής του Έθνους μας και δια τούτο εικών και ομοίωμα της ενότητος και
ιδιομόρφου ποικιλίας των εκδηλώσεων του λαού μας. Αι ανωτέρω διδακτικαί αρχαί
απαιτούν, ως εικός, την ενεργόν συμμετοχήν του σχολείου εις όλας τας
θρησκευτικάς, εθνικάς και λαϊκάς εορτάς, ως και εις τα σύγχρονα εθνικά γεγονότα.
Διά της συμμετοχής αυτής καθίσταται δυνατή η κατά παιδικόν βεβαίως τρόπον
‘βίωσις’ των γεγονότων τούτων, ήτις αποτελεί προϋπόθεσιν του υπό της αγωγής
επιδιωκομένου ηθικού και εθνικού φρονηματισμού» (Εγκ. αριθ. 301/25-2-72, σ. 3).
Η δικτατορία προσπάθησε να διαμορφώσει και να πειθαρχήσει τη συμπεριφορά
των μαθητών/-τριών, να ορίσει τη σχολική και την εξωσχολική ζωή τους μέσα από τις
ομιλίες διαφώτισης, τις απαγορεύσεις στα βιβλία, τα θεάματα, την εμφάνιση και τη
συμπεριφορά. Προσπάθησε να αποδυναμώσει το σχολείο ως φορέα παραγωγής
γνώσης και κριτικής σκέψης και να το μετατρέψει σε προπαγανδιστική μηχανή
προσέγγισης των μαθητών/-τριών, των οικογενειών τους και της ευρύτερης
κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί, ως βασικοί παράγοντες διαπαιδαγώγησης της νέας
γενιάς, αποτέλεσαν στόχο για το καθεστώς και μέσο για την εκπλήρωση των στόχων
του.

3.1. Εκπαιδευτική πολιτική
Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της παιδείας το δικτατορικό καθεστώς προχώρησε
στην έκδοση Αναγκαστικών Νόμων (στο εξής Α.Ν.), προκειμένου να προβεί στην
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εκκαθάριση του σώματος των εκπαιδευτικών, προωθώντας ταυτόχρονα τους
ιδεολογικά οικείους του σε καίριες θέσεις (ΦΙΛΟΣ 1984, 138-139).
Η

εκπαιδευτική

πολιτική

της

δικτατορίας

ξεκινά

με

ακύρωση

της

μεταρρύθμισης του 1964. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται με τον Α.Ν. 59/24 Ιουν. 1967
(ΦΕΚ, αρ. 110, 30 Ιουν. 1967, τχ. Α΄) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας Κ. Καλαμποκιά: «Ο αληθής σκοπός της ιδρύσεως του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήτο η υποταγή της Παιδείας εις μίαν πολιτικήν παράταξιν
(…) το φρόνημα και το ήθος πολλών εξ’ αυτών [των μελών του] ήτο διαβλητόν και η
επίδρασίς των επί των εκπαιδευτικών λειτουργιών υπήρξεν άκρως διαβρωτική…»,
(ΔΗΜΑΡΑΣ 1987, 294-295). Η Γενική Εκπαίδευση ως «παρέχουσα αγωγήν επί τη
βάσει των ιδεωδών του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αποσκοπεί να καταστήση
τους εκπαιδευομένους ικανούς όπως εκπληρώσι τας υποχρεώσεις των ως άνθρωποι
και πολίται και ανταποκρίνωνται εντός της πολιτικής κοινότητος του ελληνικού
έθνους εις τας επιβαλλομένας απαιτήσεις υπό της συγχρόνου ζωής» (Α.Ν. 129, 19
Ιουν. 1967, ΦΕΚ, αρ. 163, 25 Σεπτ. 1967, τχ. Α΄, άρθρ. 1). Σχετικά με την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που μας ενδιαφέρει εδώ, καταργείται η εννιάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση και καθιερώνεται η εξάχρονη (ό.π., άρθρ. 3), ενώ
διατηρείται η δωρεάν παιδεία (ό.π., άρθρ. 4), την οποία είχε εισάγει η κυβέρνηση της
Ένωσης Κέντρου.2 Για τη διδασκόμενη και χρησιμοποιούμενη στη διδασκαλία
γλώσσα, επίσης θα ακυρωθούν οι ρυθμίσεις της μεταρρύθμισης του 1964, καθώς
ορίζεται η μητρική γλώσσα απαλλαγμένη ακροτήτων και ιδιωματισμών στις τρεις
πρώτες και η απλή καθαρεύουσα, η «επίσημος γλώσσα του Κράτους κατά διάταξιν
συνταγματικήν», στις τρεις τελευταίες τάξεις (ό.π., άρθρ. 5).
Με το δικτατορικό ψευδοσύνταγμα του 1968 θα ξαναοριστεί ο σκοπός της
εκπαίδευσης που θα είναι παρόμοιος με εκείνον του συντάγματος του 1952, καθώς η
παιδεία «σκοπεί εις την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και ανάπτυξιν της εθνικής
συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών του ελληνικού και χριστιανικού
πολιτισμού» (Σύνταγμα της Eλλάδος, ΦΕΚ, αρ. 267, 15 Νοεμ. 1968, τχ. Α΄, άρθρ.
17).

2

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δικτατορία επέκτεινε τη δωρεάν παροχή συγγραμμάτων στους φοιτητές
του πανεπιστημίου (Βλ. Α.Ν. 96, 7 Αυγ. 1967 «Περί καθορισμού τρόπου δωρεάν διαθέσεως βιβλίων
εις τους φοιτητάς και σπουδαστάς ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά το ακαδημαϊκόν έτος
1967-68», ΦΕΚ, αρ. 140, 11 Αυγ. 1967, τχ. Α΄), με σκοπό, βέβαια, τον έλεγχο των διδασκομένων στο
πανεπιστήμιο. Αναφέρουμε, επίσης, εδώ ότι η φοίτηση στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, που είχε γίνει
τριετής με τη μεταρρύθμιση του 1964, έγινε πάλι διετής με τον Α.Ν. 129 (βλ. ό.π., άρθρ. 13).
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Στη συζητήσεις γύρω από τους σκοπούς της εκπαίδευσης ο Γ. Παπαδόπουλος θα
δηλώσει: «η βασική έλλειψις διά το σημερινόν Ελληνικόν έθνος είναι, ότι δεν έχει
συστηματοποιηθή ή –θα αποτολμήσω την έκφραση– κωδικοποιηθή, παρά τινος των
πνευματικών διδασκάλων του η φιλοσοφία ή η κοσμοθεωρία αύτη, επί της οποίας η
Ελλάς εστήριξεν τα πεπρωμένα της, τους προσανατολισμούς της και την εν γένει
εξέλιξιν της δια της οποίας ημείς οι Έλληνες “ζώμεν κινούμεθα και εσμέν” […].
Υπάρχει παράδοσις και συνείδησις του πολιτισμού τούτου, αλλά δεν υπάρχει η
έκφρασις, δια να κρυσταλλώσωμεν τας κατευθύνσεις των αρχών παιδείας»
(Πρακτικά συζητήσεων επί του Συντάγματος 1968, 112). Έτσι, αναζητούνται έννοιες
για να εκφράσουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά τελικά υπερισχύει η άποψη της
παραμονής και διαίρεσης του όρου στο σύνταγμα, όπως εκφράζεται από τον
Παπαδόπουλο: «Εάν διασπάσωμεν τον όρον “Ελληνοχριστιανικός”, έχομεν
αναφοράν εις δύο θεωρίας, τας αρχάς των οποίων συνυφαίνωμεν αρμονικώς, αντί να
έχωμεν ένα νεφέλωμα κοσμοθεωρητικόν […] επί τη βάσει τούτων να αποβλέψωμεν
εις την κατεύθυνσιν της εθνικής αγωγής των Ελλήνων, διά να δημιουργήσωμεν ένα
νέον ξεκίνημα, μίαν νέαν αφετηρίαν, η οποία θα είναι σαφώς εθνική» (ό.π.).
Ο προβληματισμός για τον όρο “ελληνoχριστινικός” προδίδει το κενό του
περιεχομένου της κρατικής ιδεολογίας. Ο Ν. Μακαρέζος, Υπ. Συντονισμού,
υπαινισσόμενος τη μεταρρύθμιση του 1964 και τον αρχιτέκτονά της, χαρακτηριστικά
αναφέρει: «να μην έρχεται ο οιοσδήποτε Γ. Γραμματέας του Υπ. Παιδείας και
καθιερώνη εις τα Δημοτικά Σχολεία την γλώσσαν που ενδεχομένως θα οδηγήση εις
μοιραία αποτελέσματα» (ο.π., 505).
Mε τις αποφάσεις της δικτατορίας διαπιστώνεται μια στροφή της εκπαίδευσης
το παρελθόν, πράγμα που διατυπώνεται καθαρά από το Β΄ αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης Δ. Πατίλη: «είμεθα η Επανάστασις της ελληνικότητας, επαναβιούμεν
την παράδοσιν […]» (ΠΑΤΙΛΗΣ 1969, 10).
Η δικτατορία επιχείρησε να μεταρρυθμίσει την εκπαίδευση από το 1971 και
έπειτα, καθώς συγκρότησε Επιτροπή Παιδείας (στο εξής Ε.Π.), αποτελούμενη από
τους: α) Χ. Φραγκίστα, β) Κ. Κονοφάγο, γ) Λ. Χουσιάδα, δ) Π. Χρήστου, ε) Α.
Αποστολάκη, στ) Μ. Μεϊμάρογλου, ζ) Δ. Μαρινόπουλο, η) Κ. Κούρνια, θ) Α.
Παπακωνσταντίνου, ι) Λ. Κούλα, ια) Ν. Χιονίδη. Επίσης, σχηματίζονται τρεις
υποεπιτροπές αρμόδιες για την επιμέρους εξέταση της γενικής, επαγγελματικής και
ανώτατης εκπαίδευσης (Πρωθυπουργική απόφαση 5600/14 Ιουν. 1971). Σκοπός της
ΕΠ ήταν «η μελέτη και η διατύπωσις προτάσεων επί των καθ’ έκαστα βασικών
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θεμάτων της Εκπαιδεύσεως και της Παιδείας εν τω συνόλω της προς διαμόρφωσιν
υγιούς Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατά την προσεχή δεκαπενταετίαν»
(Ενημερωτικόν τεύχος, επί των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας, 9-13).
Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Π. αναφέρονται οι τέσσερις κατευθυντήριοι
άξονες των εργασιών της: «α) ο καθοριζόμενος υπό του Συντάγματος σκοπός της
εκπαιδεύσεως, β) αι υπάρχουσαι και διαμορφούμεναι ανάγκαι συμφώνως προς τας
σημειουμένας εξελίξεις εις τον επιστημονικόν πολιτικόν και οικονομικόν τομέα, γ) η
διαμόρφωσις του χαρακτήρος και η χρησιμοποίησις της σκέψεως και της
πρωτοβουλίας υπό των σπουδαζόντων εις όλας τας βαθμίδας και είδη της
εκπαιδεύσεως, και δ) η άνοδος γενικώτερον της στάθμης της παρεχομένης
εκπαιδεύσεως» (ό.π., 9). Όμως η ΕΠ φαίνεται να περιβάλλεται με αποφασιστικές
αρμοδιότητες, αφού πέρα από την υποβολή των πορισμάτων της στην κυβέρνηση «θα
υποδείξη ομάδας εξ ειδικών διά την κατάρτισιν των αναγκαίων νομοθετικών
κειμένων της χαραχθησομένης εκπαιδευτικής πολιτικής» (ό. π., 11).
Η ΕΠ παραδίδει τα πορίσματά της στα 1973. Οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης
αντανακλούν την έξαρση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και των συνθετικών
του παραγώγων: «αγωγή εις προσωπικότητα» με μορφωτικά αγαθά «εκ του χώρου
των κλασσικών», «εθνική αγωγή», «θρησκευτική αγωγή», «ηθική αγωγή». Όμως η
ΕΠ θα ταυτίσει το σχολείο με το κράτος, καθώς θα εισάγει α) την «πολιτική αγωγή»,
η οποία «θα φέρη τους πολίτας εις τους κόλπους του Κράτους και το Κράτος πλησίον
των πολιτών μέχρι ταυτίσεως επιδιώξεων και σκοπών»), β) την «αγωγή
κοσμοθεωρίας και βιοθεωρίας» που θα παρέχει τον αναγκαίο προσανατολισμό
(Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, 1971-1973, 21).
Για τη γλώσσα της εκπαίδευσης η ΕΠ αποφασίζει ότι «εις την βασικήν
εκπαίδευσιν η γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών οφείλει να στηρίζεται εις την
μητρικήν εθνικήν γλώσσαν, την οποία γνωρίζει ο μαθητής, κατά τους νόμους της
φυσικής μαθήσεως από το οικογενειακόν και κοινωνικόν περιβάλλον» (ό.π., 27). Για
τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης η ΕΠ, αφού διαπιστώνει ότι «αι
απαραίτητοι διά πάντας τους ελληνόπαιδας βασικαί γνώσεις και δεξιότητες έχουν
μεταπολεμικώς αυξηθή εις τρόπον ώστε η ισχύουσα παρ’ ημίν εξαετής βασική
εκπαίδευσις να μη δύναται να ανταποκριθή εις τας ηυξημένας ανάγκας της εποχής
μας» (ό.π., 39), καταλήγει ομόφωνα στην άποψη ότι «η υποχρεωτική εκπαίδευσις
παρ’ ημίν πρέπει να ορισθή 8ετής με πρόβλεψιν να καταστή αύτη 9ετής εις
μελλοντικήν αναδιάρθρωσιν της οργανώσεως της εκπαιδεύσεως» (ό.π., 48).
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Τα πορίσματα της ΕΠ δεν πρόλαβαν να αξιοποιηθούν από το καθεστώς, αφού
μεσολάβησαν τα γεγονότα του 1974, που επέφεραν την πτώση του, ωστόσο με το
Ν.Δ. 651, θα επεκταθεί η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας στη Δ΄ τάξη του
δημοτικού και η απλή καθαρεύουσα θα περιοριστεί στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις (Ν. Δ. 651,
27 Αυγ. 1970, ΦΕΚ, αρ. 179, 29 Αυγ. 1970, τ. Α΄, άρθρ. 25).

4. Τα διδακτικά βιβλία
Η δικτατορία με τον Α. Ν. 129/1967 απέσυρε όλα τα βιβλία που είχαν τυπωθεί με τη
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964. Ξανατυπώθηκαν βιβλία που είχαν εκδοθεί πριν
από το 1963, με αποτέλεσμα τα παιδιά να πέσουν σε φοβερή γλωσσική σύγχυση και
αμηχανία (ΦΙΛΟΣ 1984, 139). Σ’ όλη τη διδακτέα ύλη διαχέονται οι εθνικιστικές
ιδέες, γεγονός που μετατρέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σ’ ένα πρόγραμμα
«πατριδογνωσίας». Τα σχολεία βομβαρδίζονταν καθημερινά με πολυθεματικές
εγκυκλίους, οι οποίες στόχευαν στο να μετατρέψουν το σχολείο σε χώρο
προπαγάνδας. Με τη «δωρεάν παιδεία» που κομπάζει και διαλαλεί το καθεστώς
προσπάθησε να περάσει την προπαγάνδα του στο σχολείο με τον πιο ανέξοδο τρόπο.
Επίμονα ζητείται να εξαρθεί η δωρεάν χορήγηση των διδακτικών βιβλίων: «Αγιασμός
επί τη ενάρξει, εν επισήμω τελετή και διανομή των δωρεάν χορηγουμένων υπό της
Εθνικής Κυβερνήσεως βιβλίων εις τους μαθητάς, με σχετικάς μικράς ομιλίας
εξάρσεως του ενδιαφέροντος της Πολιτείας […]» (Εγκ. αρ. 1465/4-9-71).
Τα αναγνωστικά βιβλία θεωρούνται βασικά βιβλία του δημοτικού, 10
τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα αφιερώνονται στη γλωσσική διδασκαλία. Η
ενασχόληση των μαθητών/τριών, με τα αναγνωστικά κυμαίνεται από 30-50% του
σχολικού τους χρόνου (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 431). Σύμφωνα με εγκύκλιο
επιθεωρητή: «Το νέον Αναλυτικόν Πρόγραμμα3 θέτει ως σκοπόν της διδ/λίας της
αναγνώσεως εις το Δημοτικόν Σχολείον “την άπταιστον, ρέουσαν και εις φυσικόν
τόνον φωνής ανάγνωσιν” [Γ΄ και Δ΄ τάξεις], “την ρέουσαν, άπταιστον, λογικήν και
μετ’ ήθους ανάγνωσιν κειμένων εις απλήν καθαρεύουσαν ως και την τελείαν
κατανόησιν του αναγιγνωσκομένου” [Ε΄ και Στ΄ τάξεις]…» (Εγκ. αρ. 2435/12/13-1172).

3

Σημειώνεται εδώ ότι το 1969 η δικτατορία εκπόνησε νέο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για το
δημοτικό σχολείο, κατά το οποίο σκοπός του σχολείου είναι: «Να ενσταλάξη και εμπεδώση εις την
ψυχήν του μαθητού την αγάπην προς την Ελληνικήν πατρίδα, την ορθόδοξον χριστιανικήν πίστην και
την ηθικήν ζωήν», (βλ. Β. Δ. αρ. 702, 16 Οκτ. 1969, ΦΕΚ, αρ. 218, 31 Οκτ. 1969, τχ. Α΄, άρθρ. 1).
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Οι μαθητές/τριες, όμως, μαθαίνουν τη γλώσσα με την αξιοποίηση κειμένων, το
περιεχόμενο των οποίων είναι εναρμονισμένο με τις αρχές και τις αξίες της
δικτατορίας και προσβλέπουν στην ενστάλαξη της ιδεολογίας της.
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας και ο φρονηματιστικός του
χαρακτήρας αποκρυσταλλώνεται στην παρακάτω εγκύκλιο: «Το νέον Αναλυτικόν
Πρόγραμμα λέγει ότι γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι να
καταστήση ικανούς τους μαθητάς να κατανοούν τον ιστορικόν βίον του Ελληνικού
Έθνους και να αντλούν διδάγματα από την Ελληνικήν Ιστορίαν, να καλλιεργήση το
συναίσθημα της φιλοπατρίας αυτών και να παρασκευάση τούτους ψυχικώς και
πνευματικώς, ώστε να αποβούν χρήσιμα μέλη της πολιτικής και Εθνικής κοινότητος
των Ελλήνων. Είναι εξ άλλου γνωστόν, ότι εις το Δημοτικόν Σχολείον η καλλιέργεια
του πατριωτισμού των μαθητών τίθεται εις πρώτην μοίραν. Πέραν τούτου το
Ιστορικόν μάθημα παρέχει εις τους μαθητάς πολιτικήν και Εθνικήν αγωγήν,
συμβάλλει εις την μόρφωσιν παρ’ αυτοίς κανόνων ηθικής δράσεως», (Εγκ. αρ.
518/27-3-72). Το μάθημα, επομένως, δεν καλλιεργεί την ιστορική και κριτική σκέψη,
αλλά επιδιώκει τη συναισθηματική έξαρση.
Το καθεστώς δίνει έμφαση στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και στο ρόλο του
δασκάλου κι όχι στη μέθοδο: «Όσον αφορά εις το μεθοδολογικόν θέμα, φρονούμε ότι
δεν πρέπει να αποβαίνη τις μεθοδολάτρης. Εμπιστευόμαστε εις το διδακτικόν τακτ
και την ευσυνειδησίαν του διδασκάλου, χωρίς βεβαίως να υποτιμώμεν την σημασίαν
της

μεθόδου»

(Εγκ.

αριθ.

301/20/25-2-72).

Οι

εκπαιδευτικοί

πρέπει

να

συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους και να εναρμονιστούν με τους στόχους του
καθεστώτος: «Είμεθα βέβαιοι, ότι άπαντες οι εκπαιδευτικοί της Περιφερείας Έχομεν
πλήρως συνειδητοποιήσει το καθόλου εκπαιδευτικόν μας έργον, εις όλον το εύρος και
βάθος –ως το οραματίζεται η Εθνική μας Κυβέρνησις– έργον ερειδόμενον επί της
βάσεως «ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΠΑΤΡΙΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Ωσαύτως, ότι με ενθουσιασμόν,
πίστιν και αφοσίωσιν εις τα υψηλά ιδεώδη, τα οποία αποτελούσιν ιεράν
παρακαταθήκην αιώνων, θα καταβάλωμεν όλας μας τας δυνάμεις, ίνα εκπληρώσωμεν
εις το ακέραιον την αποστολήν μας και επιτελέσωμεν πλήρως το βαρύ έργον μας, το
οποίον λίαν συντόμως, θα μας παρασχεθή η ευκαιρία, να αναλώσωμεν» (Εγκ. αριθ.
1735/24/6-10-68).
Με σειρά εγκυκλίων επιδιώκει να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς φερέφωνα
του ιδεολογικού προσανατολισμού και των επιδιώξεών του: «Πρέπει να γνωρίζετε
πάντες, και επ’ αυτού παρέχομεν την διαβεβαίωσίν μας, ότι το έργον σας
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παρακολουθείται υπό πάντων αγρύπνως και ιδίως των φορέων του Κράτους» (Εγκ.
αριθ. 2999/44/1-12-69).

5. Το περιεχόμενο των Αναγνωστικών και της Ιστορίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων
Βασική θέση της έρευνας είναι ότι η Ιστορία λειτουργεί ως φορέας εθνικής και
πολιτικής ιδεολογίας, με έκδηλο υπερτονισμό των εθνικιστικών στοιχείων. Τα
αναγνωστικά βιβλία περιέχουν κείμενα που αναφέρονται στην εθνική, κοινωνική,
θρησκευτική και οικογενειακή ζωή, τον εθνικό πολιτισμό, τη φύση και τις ασχολίες
των κατοίκων. Επομένως και οι δύο κατηγορίες βιβλίων εστιάζουν στους βασικούς
σκοπούς του σχολείου που είναι η τόνωση της εθνικής συνείδησης και ομοψυχίας και
γι’ αυτό δομούνται με βάση το τρίπτυχο Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια. Οι έννοιες
πρώτου βαθμού (LEE 1991, 52· ΡΕΠΟΥΣΗ 2000, 24) νοηματοδοτούνται ανάλογα με το
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Οι λέξεις αποκτούν ιδεολογική υπόσταση και κατά
συνέπεια το σχολικό εγχειρίδιο καθίσταται πολιτικό μέσο που στοχεύει μεθοδευμένα
σε συγκεκριμένη κοινωνικοποίηση των μαθητών (ΜΠΟΝΙΔΗΣ 2004, 195). Η Διεθνής
έρευνα των Σχολικών βιβλίων (FRITZSCHE 1992, 173· ΜΠΟΝΙΔΗΣ 2004, 17-20) έδειξε
ότι είναι δυνατόν μέσα από τα περιεχόμενα μάθησης τέτοιων μαθημάτων να
καλλιεργούνται στους μαθητές/-τριες στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις και
εικόνες εχθρού για τον «άλλο». Οι ερευνητές συμφωνούν ότι ειδικά το μάθημα της
Ιστορίας, το οποίο θεωρούνταν κρίσιμο για τη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης,
στόχευε στην προβολή εθνοκεντρικών και φυλετικών στερεοτύπων, ψευδοηθικών
προτύπων και ιστορικών μύθων (ΚΟΥΛΟΥΡΗ 1988, 9· ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ 1997·
ΑΒΔΕΛΑ 1998, 39-61· ΓΡΟΛΙΟΣ - ΤΖΗΚΑΣ 2004, 151).
Για να διαπιστωθεί ο βαθμός υλοποίησης των ιδεολογικών προταγμάτων της
δικτατορίας στα βιβλία του δημοτικού σχολείου ερευνήθηκαν τα Αναγνωστικά βιβλία
Ε΄ Δημοτικού (1971) και Στ΄ Δημοτικού (1973) και τα βιβλία ιστορίας Ε΄ (1973) και
Στ΄ Δημοτικού (1969, 1973), όπως φαίνονται στη βιβλιογραφία.
Τα βιβλία ξεκινούν με το εθνόσημο «ΕΛΛΑΣ 21 Απριλίου» που λειτουργεί ως
σύμβολο και σύνθημα και ορισμένα κλείνουν με το ίδιο σύμβολο. Δεν παραλείπουν
να τονίσουν το σωτήριο ρόλο του καθεστώτος. Το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ τάξης
(1969) κλείνει το κεφάλαιο: «Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος», αλλά εντάσσει στο
τέλος υποκεφάλαιο που αφορά το καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967 με τη
φωτογραφία του δικτάτορα Παπαδόπουλου και τελειώνει με το εθνόσημο. Στο βιβλίο
Ιστορίας της ίδιας τάξης (1973) διαβάζουμε «Τον Εθνικόν κίνδυνον διέκρινεν ο

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /712/

στρατός μας, άγρυπνος φρουρός της Πατρίδας μας. Την απόφασίν δε του στρατού, να
σώση την Πατρίδα μας από τον Κομμουνιστικόν κίνδυνον και την πολιτικήν
αστάθειαν και φαυλότητα, την επραγματοποίησε μια μικρά ομάς γενναίων
αξιωματικών» (ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ 1973, 179). «Η 21 Απριλίου αποτελεί πλέον το νέον
ορόσημον εις τα πεπρωμένα της φυλής. Επανάστασις κοινωνική, οικονομική,
δημιουργική», (ό.π., 183) και ολοκληρώνεται: «Μια νέα και υγιής Δημοκρατία, η
πραγματική, οικοδομείται σιγά, σταθερά, με σύνεσιν και περίσκεψιν, η οποία αυτήν
την φοράν θεμελιούται στέρεα, ώστε να μην απειληθή ποτέ» (ό.π., 185). Στο τέλος
του βιβλίου φιγουράρει μια ολοσέλιδη φωτογραφία του δικτάτορα Παπαδόπουλου.
Το βασικό ερώτημα επιχειρούμε να απαντήσουμε με βάση το περιεχόμενο των
παραπάνω σχολικών εγχειριδίων είναι: Πώς παρουσιάζεται το ελληνικό έθνος και οι
Έλληνες στη διαχρονία και πώς οι άλλοι λαοί με τους οποίους ήρθαν σε επαφή; Το
ερώτημα αναλύεται στα επιμέρους ερωτήματα:
-

Η αδιάσπαστη ενότητα του έθνους στο χώρο και χρόνο.

-

Το ελληνικό έθνος και ο εκπολιτιστικός του προορισμός.

-

Τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και των Ελλήνων.

-

Τα ελαττώματα των Ελλήνων.

-

Τα καθήκοντα του Νεοέλληνα απέναντι στο έθνος και την πατρίδα.

-

Η Ελλάδα, οι Έλληνες και η θρησκεία.

-

Τα παθήματα του έθνους και του λαού.

-

Οι “εθνικοί άλλοι” και οι σχέσεις τους με τους Έλληνες.

5.1. Η αδιάσπαστη ενότητα του έθνους στο χώρο και χρόνο
Η αδιάσπαστη ενότητα του έθνους στο χώρο και χρόνο προβάλλεται καθαρά, παρά το
γεγονός ότι απουσίαζε από τα μελετώμενα βιβλία η ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Το
ελληνικό έθνος έχει μακρόχρονη, ηρωική και λαμπρή παρουσία στο χωροχρόνο.
Ξεκινά από την απώτερη αρχαιότητα και φτάνει στο σήμερα. Καμιά περιπέτεια και σε
καμιά ιστορική περίοδο δεν έχασε τη συνείδηση και τη συνοχή του: «Η εθνική μας
ιστορία έχει πολλούς ήρωες μέσα σε τόσους και τόσους αγώνες τριών χιλιάδων
χρόνων», «Η αιώνια Ελλάδα», (Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού, 1971). «Είναι ακέραιοι
και ατόφιοι οι Έλληνες, ίδιοι κι αδιαίρετοι, ζυμωμένοι και πλασμένοι από το ζυμάρι
της δοξασμένης φυλής», «Η αιωνιότητα της φυλής», (Αναγνωστικό Στ΄ Δημοτικού,
1973). «Όλα πλέον ήσαν ελληνικά. Και αυτοί οι αυτοκράτορες και οι υπάλληλοι του
κράτους ήσαν Έλληνες, με συνείδησιν ελληνικήν. Η ωραία νύμφη του Βοσπόρου, η
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Κων/πολις, γίνεται η σκέψις και η καρδιά του Ελληνισμού», «Η Ελλάς, είτε αρχαία
λέγεται, είτε βυζαντινή, είτε δουλεύουσα, είτε αναγεννωμένη, είτε νεωτέρα, έχει μίαν
ωραίαν καὶ υψηλὴν αποστολήν: Νὰ γίνεται πάντοτε τέλειον και λαμπρὸν παράδειγμα
υψηλοφροσύνης, αρετής καὶ πολιτισμού», «Ο ελληνικός λαός υπεδουλώθη. Ο
Ελληνισμός όμως δεν απέθανεν. Ως αθάνατος ιδέα διετήρησεν ακμαίαν την δύναμίν
του μέσα εις την μακραίωνα δουλείαν. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ως
φοίνιξ ανεγεννήθη εκ της τέφρας του», «Η Ελλάς του 21 είναι η άμεσος και νόμιμος
διάδοχος του Βυζαντίου», (Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, 1973). «Το Ελληνικόν Έθνος δεν
εχάθη. Εσώθη χάρις εις την πίστιν του, την εργατικότητά του, την δύναμιν να ζήση»,
(Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1969). «Η Ελλὰς δεν είναι κάτι το θνητόν. Είναι Ιδέα και ως
τοιαύτη είναι αθάνατος!», «η Ελλάς, εξίσου ωραία, ως βασίλισσα των μέσων χρόνων,
δημιουργὸς ενὸς νέου πολιτισμού, ζυμωμένου με το αγνὸν αίμα της Νέας Πίστεως
του γλυκυτάτου Ιησού», (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1973).

5.2. Το ελληνικό έθνος και ο εκπολιτιστικός του προορισμός
Οι Έλληνες ήταν πάντα φορείς πολιτισμού. Με όσους λαούς ήρθαν σε επαφή, ακόμη
και με όρους υποταγής τους στους “άλλους”, τους πρόσφεραν τα πνευματικά τους
φώτα και τους εκπολίτισαν: «Οι Ρωμαίοι ήσαν βάρβαροι και απολίτιστοι, μέσα εις
ένα λαμπρόν πολιτισμόν. Δι’ αυτό και τους εθάμβωσεν η λάμψη και το μεγαλείον του
ελληνικού πνεύματος», «Η αγαθοποιὸς επίδρασις του ελληνικού πολιτισμού
εξηυγένισε τους άλλοτε απαιδεύτους Ρωμαίους· εδάμασε και εξημέρωσε τα άγρια
ήθη των· εκαλλιέργησε τας ψυχάς των εις τρόπον, ώστε και αυτοὶ να καταστούν
ικανοὶ να δημιουργήσουν νέον πολιτισμόν, τὸν ελληνορρωμαϊκὸν πολιτισμόν», «Με
την ελληνικήν γλώσσαν εκηρύχθη, εδιδάχθη, διεδόθη και επεκράτησεν ο
χριστιανισμός, διότι η ελληνική γλώσσα ήτο παγκόσμιος γλώσσα», «Εδίδαξε τους
λαούς πως αποκτάται η ελευθερία», «Ο Ελληνισμός της Τουρκοκρατίας, όχι μόνον
κατώρθωσε να συντηρηθή και να επιζήση αλλά και να ναλάβη μεταξύ των
υποδούλων λαών ευεργετικήν πρωτοβουλίαν», (Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, 1973).

5.3. Τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και των Ελλήνων
Η Ελλάδα είναι τόπος ιερός, τόπος που γεννά ήρωες. Τα κατορθώματα, η θυσία για
την πατρίδα και την ελευθερία, το αίμα των ηρώων της και τα πολιτιστικά
επιτεύγματα κάνουν τον τόπο μοναδικό: «Ιερό χώμα», «Δοξασμένη φυλή», «Το
ανδρειωμένο κορμί της Ελλάδας», «Τα κατορθώματα των προγόνων», «Αυτοί που
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θυσιάστηκαν για την πατρίδα εθνικοί μάρτυρες», «Δύο μεγάλες αρετές της φυλής
μας: αγάπη για την πατρίδα, εξυπνάδα και εφευρετικότητα των Ελλήνων», «Είμαστε
λαός ελεύθερος» (Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού, 1971). «Αζάρωτη την ψυχή», «Ψυχές
πυρακτωμένες», «Θριαμβευτικά κατορθώματα της φυλής», «Απάθεια μπροστά στο
θάνατο», «Γενναίες ψυχές άτρομες», «Γιγαντομάχος», «Πολεμούσαν σαν λιοντάρια»,
«Τσάκισαν τους Τούρκους», «Φύσα αέρα να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη
μάνα», «Η σημαία είναι κάτι δραματικά ιερό, σαν τη θεία μετάληψι, βουβή αλλά
ακατανίκητη έκκλησι της Πατρίδος», (Αναγνωστικό Στ΄ Δημοτικού, 1973). «Τα
λαμπρά κατορθώματα των Ελλήνων, αι βαρβαρότητες των Τούρκων και του
Ιμπραήμ», «Οι Έλληνες είναι –υπήρξαν πάντοτε– φυλή ειρηνιστών. Όταν όμως η
ελευθερία κινδυνεύει θυσιάζονται δι’ αυτήν. Και όταν δεν υπάρχη, θραύουν τας
αλύσεις της δουλείας. Η δουλεία τους ωδήγησε εις την ενότητα ψυχών, δια να
αναμετρηθούν με την βίαν. Ο ψυχικός των δυναμισμός τότε τους εξιδανικεύει, τους
μεταβάλλει εις λαόν ηρώων και ημιθέων», «Επί πλέον ο Ελληνικός Αγών κατέδειξε
και τας άλλας αρετάς των Ελλήνων: την καρτερίαν, την αντοχήν, την λιτότητα, αλλά
και την αποφασιστικότητα, την τολμηρότητα, το ενθουσιώδες, το ριψοκίνδυνον».
(Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1969).

5.4. Τα ελαττώματα των Ελλήνων
Ωστόσο, οι Έλληνες είναι συχνά ατομιστές και αψίκοροι, τότε διαιρούνται,
αντιμάχονται μεταξύ τους και ζημιώνονται: «Αντιζηλίαι, διχόνιαι και μίση
μακροχρόνια υπέσκαψαν ως κακοήθης φυματίωσις τον πνεύμονα της άλλοτε ακμαίας
Ελλάδος», «Παρόμοια τα ελαττώματα της φυλής μας επέφεραν ανεπανόρθωτα δεινά.
Ο ατομικισμός ημπόδισε την πλήρη αφομοίωσιν των κατοίκων της αυτοκρατορίας»,
«Η φυλή μας θαυματουργεί μόνον εις περιόδους εθνικής ενότητος, οδηγείται δε εις
παρακμήν με την διχόνοιαν» (Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, 1973).

5.5. Τα καθήκοντα του Έλληνα απέναντι στο έθνος, την πατρίδα
Οι Έλληνες αψήφησαν σε όλες τις δύσκολες στιγμές του εθνικού βίου το θάνατο και
προτίμησαν την ελευθερία και τη δόξα της πατρίδας από τη ζωή. Αυτός ο
χαρακτήρας και αυτή η στάση ζωής του Έλληνα είναι διαχρονικά και πρέπει να
χαρακτηρίζουν και το σύγχρονο Έλληνα: «Όλα πατρίδα μας! Κι αυτὰ κι εκείνα, και
κάτι, πού᾽χομε μες στην καρδιά, και λάμπει αθώρητο σαν ήλιου ακτίνα και κράζει
μέσα μας: Εμπρός, παιδιά!», «Να προτιμήσωμε να σκοτωθούμε παρά να ζούμε:
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πρώτον για τη πίστι και την ευσέβειά μας, δεύτερο για την πατρίδα μας, τρίτο για το
βασιλιά και τέταρτο για τους συγγενείς και τους φίλους μας», «Τιμή, δόξα,
ευγνωμοσύνη της πατρίδας», «Υψιστον προς την πατρίδα καθήκον», (Αναγνωστικό
Ε΄ Δημοτικού, 1971). «Να νικήσωμεν τον πολυάριθμο στρατό και στόλο του
τυράννου», «Ελευθερώσωμεν την πατρίδα μας από τον τύραννο», (Αναγνωστικό, Στ΄
Δημοτικού, 1973). «Εις τα σχολεία αυτά εδίδαξαν σπουδαίοι διδάσκαλοι. Ούτοι αν
και δεν ήσαν όλοι σοφοί, διεκρίνατο πάντοτε δια την θερμήν αγάπην των προς την
πατρίδα. Την αγάπη δε αυτήν εγνώριζον να μεταδίδουν εις τα Ελληνόπουλα ομού με
την πίστιν, ότι ώρα της ελευθερίας πλησιάζει», «Μία ζωή μου έμεινε. Την έδωσα και
αυτήν δια την πατρίδα…», «Δεν φοβούμαι. Δια την πατρίδα εγεννήθηκα και δι’αυτήν
θα αποθάνω», «Η αγάπη προς την πατρίδα γίνεται κίνητρον δια τας ηρωικά πράξεις.
Το πατριωτικό συναίσθημα είναι η πεμπτουσία της εθνικής των ψυχής», «με
πρωτοφανή ενθουσιασμό έσπευσαν υπό τα όπλα οι Έλληνες, όχι μόνο του
εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού», «οι Έλληνες ηγωνίσθησαν με φαναστισμόν
και αφάνταστον ηρωισμόν», (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1969). «Τα πολυτιμότερα
αγαθά του ανθρώπου ελευθερία, ζωή, τιμή, περιουσία», «να αγωνισθούν και να
αποθάνουν υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος.», «Αγωνιζόμεθα -τους λέγει- δια τα
ιερά και τα όσια της φυλής μας, την Πίστιν, την Πατρίδα, την ζωὴν και την τιμήν των
οικείων μας. Ας κάμωμεν το καθήκον μας προς την Πὸλιν, η οποία είναι βοηθός,
σκέπη καὶ καταφύγιον των χριστιανών, η ελπίς και η χαρά όλων των Ελλήνων. Όσοι
πέσουν, θὰ κερδίσουν τὴν αιωνίαν μνήμην και αξίαν εις τον κόσμον και εις τους
ουρανοὺς τον αδαμάντινον της δόξης στέφανον», «Όλοι, τότε, με ένα στόμα
αποκρίνονται κλαίοντες: Ναι, ας αποθάνωμεν όλοι δια την Πίστιν του Χριστού και
την Πατρίδα» (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1973).

5.6. Η Ελλάδα, οι Έλληνες και η θρησκεία
Η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην ατομική, αλλά κυρίως στη
συλλογική και την εθνική ζωή των Ελλήνων. Η θρησκεία συνυπάρχει με την
“ελληνοχριστιανική” πατρίδα. Έτσι ο ελληνικός λαός παρουσιάζεται ως “περιούσιος”
λαός. O Θεός είναι συνοδοιπόρος, συναγωνιστής και προστάτης των Ελλήνων. Κάθε
νίκη αποδίδεται στη θεϊκή παρέμβαση και συχνά ακολουθείται από Θεία Λειτουργία
για την έκφραση ευχαριστιών: «Θρησκεία! Γλυκειά μάννα!», «χύνει βαθιά μας στην
ψυχή χρυσές γλυκειές ελπίδες», «ο ύμνος της Παναγιάς μας ο οποίος συνδέεται με τις
πιο ένδοξες σελίδες του έθνους μας», «έστρεψε τα βλέμματα και την ψυχή του στο
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Θεό», «Οι ικεσίες υψώνονται προς την Υπερμάχο για να σώσει την πόλιν», «ψάλλει
ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης», (Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού, 1971). «Κι
αμέσως πολεμιστὲς ανδρείοι, γέροντες σεβάσμιοι, γυναίκες ευσεβεῖς και παιδιὰ
χαρούμενα, όλοι πλημμυρισμένοι απὸ ευτυχία, με τον Πατριάρχη, ο οποίος κρατούσε
τὴ θαυματουργὴ εικόνα μπροστά, ξεκίνησαν για την εκκλησία της Παναγίας», «Όλη
τη νύχτα, όρθιοι, χωρὶς κανείς τους να καθίση, έψαλλαν στην Υπέρμαχο Στρατηγὸ
νικητήριους ύμνους, ευχαριστίες και δοξολογίες για το θαύμα της σωτηρίας τους.
Έψαλλαν τον Ακάθιστο Ύμνο, παιδί μου, τον οποίο κι εμείς κάθε χρόνο, σαν απόψε,
επαναλαμβάνομε στη μνήμη της προστάτισσάς μας Παναγίας και των ανδρείων
εκείνων», «Βόηθα και την Ελλάδα μας, την όμορφη Πατρίδα,», (Αναγνωστικό Ε΄
Δημοτικού, 1971). «Αι λέξεις πατρίς και θρησκεία εκφράζουν δια τον έλληνα την
αυτήν ιδέαν», «Την πατρίδα με στη συστολή της καρδιάς και τη θρησκεία με τη
διαστολήν αυτής εις τρόπον, ώστε η ύπαρξις της μιας προϋπέθετεν την ύπαρξιν της
άλλης», «Είμαι πατριάρχης για να σώσω τα λαό μου», «Ο θεός προστατεύει την
Ελλάδα», «Όσα τεράστια η θεία παντοδυναμία Του κάνει για τη σωτηρία του λαού
της Ελλάδος», «Κύριε Κύριε βοήθα την Ελλάδα μας», «Η πίστις σώζει», «Ο θεος
είναι μεθ’ υμών», «Παναγιά μου σώσε τουλάχιστον την πατρίδα», «Προσευχόμαστε
στο θεό για την πατρίδα», «Ελευθερία ή θάνατος μένα σταυρό ερυθρό», «Θεό
ελευθερωτή», «Οι πρωτομάρτυρες της ελληνικής ελευθερίας ήσαν οι αρχηγοί της
θρησκείας», (Αναγνωστικό Στ΄ Δημοτικού, 1973). «Οι Έλληνες ησθάνθησαν την
μέγιστην χαράν δια την ναυμαχίαν του Ναυαρίνου και ετέλεσαν ευχαριστηρίους
δοξολογίας προς τον Ύψιστον», (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1969). «Ο Χριστιανισμός
είναι η θρησκεία, την οποίαν ίδρυσεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Μονογενής
Υιός του μόνου και αληθινού Θεού», «Η αθάνατος γλώσσα απέκτησε νέαν ζωήν με
την νέαν θρησκείαν. Ο Ελληνισμός εβοήθησεν εις την εξάπλωσιν του Χριστιανισμού
και ο Χριστιανισμός έδωσε νέαν ζωὴν εις τον Ελληνισμόν.», «Ο Θεός πολεμεί υπερ
υμών», «Πολεμισταί και λαός περνούν τας νύκτας των με αγρυπνίας καὶ παρακλήσεις
προς την Υπέρμαχον Στρατηγόν, την Θεοτόκον: “Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια.
Χαίρε, δι’ ης εχθροὶ καταπίπτουσιν...”», «Αι ελπίδες όλων στρέφονται προς τον Θεόν
και την Παναγίαν», (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1973).

5.7. Τα παθήματα του ελληνικού έθνους και του λαού
Το ελληνικό έθνος και ο ελληνικός λαός υπέφεραν από τους “άλλους”, που ήταν
βάρβαροι, απολίτιστοι άρπαγες και καταστροφείς. Την πρωτοκαθεδρία στους
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χαρακτηρισμούς αυτούς έχουν οι “Tούρκοι”: «Ποτέ συμφορά δεν έπληξεν έθνος όσο
έπληξεν η τουρκική δουλεία την Ελλάδα. Οι Έλληνες εσφάγησαν και επωλήθησαν ως
δούλοι ή εξηναγκάσθησαν να γίνουν μωαμεθανοί» «ο πρώτος τυχών τούρκος
ηδύνατο να αφαιρέσει την περιουσία με οποιαδηποτε ψευδοπρόφασι», «Αφού τα
πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου (ελευθερία, ζωή, τιμή, περιουσία κλπ.) ήσαν στη
διάθεση και του τελευταίου Τούρκου, η ζωή των υποδούλων Ελλήνων ήτο αφόρητος.
Οι σκλάβοι έχασαν κάθε χαράν ζωής. Δεν ηδύναντο να χρησιμοποιήσουν τους
κώδωνας των εκκλησιών, ούτε να τοποθετήσουν σταυρόν έξω από τας εκκλησίας…
Αι σφαγαί, αι διώξεις, οι εξισλαμισμοί, το παιδομάζωμα…», «Ο ζυγός του σουλτάνου
υπήρξεν

αφαντάστως

σκληρός.

Σφαγαί και

εξοντώσεις,

εξισλαμισμοί και

παιδομάζωμα, κεφαλικός φόρος και σφετερισμός περιουσιών, απόσπασις εκκλησιών
και ερήμωσις ολοκλήρων περιφερειών, αγγαρείαι και σφαγαί επισκόπων και
πατριαρχών», (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1973).

5.8. Οι «εθνικοί άλλοι» και οι σχέσεις τους με τους Έλληνες
Σε αντίθεση με τους Έλληνες που ήταν φορείς λαμπρού πολιτισμού, φιλειρηνικοί,
φιλάνθρωποι και δημιουργικοί, οι “άλλοι” και οι “εχθροί” είναι, κατά κανόνα,
βάρβαροι, απολίτιστοι, απάνθρωποι, και άρπαγες: «Βάρβαρες φυλές», «ήθελε να
χτυπήσει το θηρίο στην καρδιά του», «Ασεβείς», «Ο βάρβαρος εχθρός ας φύγει
ντροπιασμένος, ταπεινωμένος», «Βαρβαρικά φύλα», (Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού,
1971). «Τύραννοι» «η προγονική παράδοση στυλώνει τις καρδιές προς τη βαρβαρική
υπεροψία», (Αναγνωστικό Στ΄ Δημοτικού, 1973). «Γείτονες των Λατίνων ήσαν οι
Σαβίνοι…αγροίκοι και απολίτιστοι», «Οι Ρωμαίοι όμως δεν παρουσίασαν έως τότε
καμμίαν πνευματικήν ακτινοβολίαν», «Οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν βεβαίως και αυτοί
ειδωλολάτραι, αλλά είχον δημιουργήσει ένα τελειότερον είδος θρησκείας». Στο
κράτος των Ρωμαίων, όμως, «Αι λέξεις αγάπη και ισότης έναντι του νόμου ήσαν
άγνωστοι. Ο κόσμος ευρίσκετο εις μεγάλην αθλιότητα. Οι πτωχοί και οι αδύνατοι όχι
μόνο δεν εύρισκον καμμίαν βοήθειαν, αλλά ήσαν και δούλοι των δυνατών και των
πλουσίων και επωλούντο εις τας αγοράς όπως τα ζώα», «Ως χριστιανός άρχων ο
Ιουστινιανός έβλεπε με λύπην τους βαρβάρους της Δύσεως να καταπιέζουν τους
Ορθοδόξους (sic) Χριστιανούς», «Αι στρατιαί της αυτοκρατορίας εμάχοντο κατά των
διαφόρων βαρβάρων λαών», (Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, 1973). «Βάρβαροι», «βάρβαροι,
αιμοδιψείς και απολίτιστοι», «τας βεβηλώσεις των βαρβάρων», «οι Τούρκοι ήταν
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λαός πολεμικός αλλά αγράμματος», «η διάθεση των Τούρκων για αρπαγάς και
πολέμους», (Ιστορία Στ΄ Δημοτικού, 1973).

6. Συμπέρασμα
Κατά την περίοδο της απριλιανής δικτατορίας (1967-1974) το σχολείο μετατράπηκε
σε προπαγανδιστικό μηχανισμό του καθεστώτος. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν
και τα σχολικά εγχειρίδια. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα βιβλία της
Ανάγνωσης και της Ιστορίας των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού, ως βιβλία
φρονηματιστικών μαθημάτων για να διαπιστωθεί ο βαθμός ευθυγράμμισης των
περιεχομένων τους και άρα της διάπλασης των νέων στην κατεύθυνση των
ιδεολογικών προταγμάτων του καθεστώτος.
Η έρευνα έδειξε ότι επιχειρούνταν η διάπλαση συνειδήσεων, οι οποίες
θεωρούσαν το ελληνικό έθνος ως αδιάσπαστη ενότητα στο χώρο καις το χρόνο, με
ανώτερα χαρακτηριστικά πολιτισμού και τους Έλληνες με ιδιαίτερα χαρίσματα
πίστης και φρονημάτων ελευθερίας, ηρωισμού, αυτοθυσίας, φιλανθρωπίας και
αφοσίωσης στην πατρίδα. Το ελληνικό έθνος έπαιξε σταθερά εκπολιτιστικό ρόλο
απέναντι στα «άλλα» έθνη, τα οποία χαρακτηρίζει η βαρβαρότητα, η αρπακτικότητα,
η απουσία αισθημάτων ηθικής και δικαίου. Επιχειρούνταν, δηλαδή, να καλλιεργηθεί
μια συνείδηση άκρως εθνικιστική, που σύναδε με / και υπηρετούσε την ομόλογη
ιδεολογία του δικτατορικού καθεστώτος.
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ «ΕΑΥΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ «ΑΛΛΩΝ»
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ανθή Γ. Λιμπιτσιούνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
antglimp@gmail.com

Résumé
Le but du cet article est d’étudier comment l’image de l’identité nationale grecque et
des autres nations est présentée aux livres scolaires de la littérature grecque moderne
dans la troisième classe du collège en Grèce. Concrètement, est examiné le rôle qui
joue l’idée de la continuité et de la homogénéité incessante de la nation grecque, la
liaison de l’antiquité grecque avec la Grèce moderne, l’approche du passé, l’ héroïsme
et le rôle de l’Église orthodoxe grecque dans la formation de l’identité nationale
grecque. En outre, est étudié l’image que les élèves forment pour les Turcs et
l’Empire Ottomane, les Bulgares et les peuples de l’Europe Occidentale, c’est- à- dire
pour les Anglais, les Francs, les Allemands et les Italiens.
Λέξεις-Κλειδιά
εθνική ταυτότητα, ξένα έθνη, σχολικά εγχειρίδια, νεοελληνική λογοτεχνία

Εισαγωγή
Απώτερος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την εικόνα του εθνικού
«εαυτού» και των εθνικών «άλλων», όπως αυτή αναπαρίσταται στις δύο τελευταίες
εκδόσεις των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου. Το καινούριο
σχολικό εγχειρίδιο των Π. Καγιαλή, Χ. Ντουνιά, Θ. Μέντη, η πρώτη έκδοση του
οποίου πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2006-2007, στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με στόχο την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και τη
συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων, φέρει τον τίτλο Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. Πριν από την έκδοση του νέου σχολικού εγχειριδίου,
χρησιμοποιούταν το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, των Ν.
Γρηγοριάδη, Δ. Καρβέλη, Χ. Μηλιώνη, Κ. Μπαλάσκα και Γ. Παγάνου, το οποίο
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αποτελούσε αναθεώρηση της πρώτης έκδοσης του 1979. Η αναθεώρηση του
σχολικού εγχειριδίου, το οποίο εκδόθηκε το σχολικό έτος 2001-2002 υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, πραγματοποιήθηκε το 2000 στο πλαίσιο του έργου Γλώσσα, που
εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Για την ανάλυση των δύο υπό εξέταση σχολικών εγχειριδίων χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, η οποία σε ορισμένα σημεία
συνδυάστηκε και με στοιχεία της ποσοτικής μεθόδου. Αντικείμενο ανάλυσης
αποτέλεσαν τα εισαγωγικά σημειώματα που παρατίθενται τόσο στην αρχή της κάθε
ενότητας όσο και πριν από κάθε λογοτεχνικό κείμενο, προκειμένου να διευκολύνουν
την κατανόηση του από τους μαθητές, οι ερωτήσεις και οι εργασίες που το
πλαισιώνουν, καθώς και το κριτήριο της επιλογής όχι μόνο των συγκεκριμένων
λογοτεχνικών κειμένων, αλλά και των αποσπασμάτων που παρατίθενται από τα
κείμενα αυτά.
Απώτερος στόχος της ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί ο τρόπος, με τον οποίο το
περιεχόμενο τόσο των εισαγωγικών σημειωμάτων όσο και των συνοδευτικών
ερωτήσεων επηρεάζει αφενός την πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων από τους
μαθητές και αφετέρου την αναπλαισίωσή τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Μία εξίσου σημαντική πτυχή της ανάλυσης αποτέλεσε ο ρόλος που διαδραματίζει η
ανθολόγηση συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό
κάποιων άλλων, ως προς την εικόνα που διαμορφώνουν οι μαθητές για το ελληνικό
έθνος, αλλά και για τους σύνοικους λαούς. Οι κατηγορίες ανάλυσης που
χρησιμοποιήθηκαν,1 βασίστηκαν στους άξονες ανάλυσης της εικόνας του εθνικού
«εαυτού» και των εθνικών «άλλων», όπως αυτοί σκιαγραφούνται μέσα από διάφορες
έρευνες στη βιβλιογραφία. Εντούτοις, η οριστική διαμόρφωσή τους υπαγορεύθηκε
αποκλειστικά από το περιεχόμενο του προς διερεύνηση υλικού.

1

Για κάθε κατηγορία ανάλυσης παρουσιάζεται ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα, λόγω του
περιορισμού της έκτασης της εν λόγω εργασίας.
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1.1. Η εικόνα του εθνικού «εαυτού»
1.1.1. Το ιδεολόγημα της αδιάσπαστης συνέχειας και της ομοιογένειας του
ελληνικού έθνους
Μέσα από το παλιό σχολικό εγχειρίδιο προβάλλεται η ιδέα ότι το ελληνικό έθνος
αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία διατηρούνται
αναλλοίωτα στο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες παρουσιάζονται ως ένα
συλλογικό υποκείμενο, το οποίο έχει απόλυτη συναίσθηση της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας του. Η αντίληψη αυτή εκφράζεται μέσα από τη συχνή χρήση του α΄
πληθυντικού προσώπου της κτητικής αντωνυμίας, σε συνδυασμό με ιδεολογικά
φορτισμένους όρους, όπως «ο λαός μας», «η πατρίδα μας», «ο τόπος μας», «το Γένος
μας», «η φυλή μας», «η λαϊκή ψυχή». Χαρακτηριστική είναι η χρήση του αχρονικού
όρου «ελληνισμός», με τον οποίο αποδίδονται οι Έλληνες από την αρχαιότητα έως τη
σύγχρονη εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, αποσιωπώνται οι εξελίξεις που συνέβαλαν στην
ιστορική διαμόρφωση του ελληνικού έθνους, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται
εμμέσως στους μαθητές η εντύπωση της συνέχειας, η οποία θεωρείται εγγενής εθνική
αρετή των Ελλήνων και όχι ιστορική κατασκευή, ανάγοντας τον ελληνικό πολιτισμό
σε φαινόμενο στατικό (ΑΒΔΕΛΑ 1997, 55-56· ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 1997β, 345-348).
Η προσπάθεια ανάδειξης της συνέχειας και της ομοιογένειας σε εγγενή
χαρακτηριστικά του ελληνικού έθνους διαφαίνεται μέσα από το εισαγωγικό
σημείωμα της ενότητας, «Τα δημοτικά μας τραγούδια», στο οποίο υπογραμμίζονται
οι ομοιότητές τους με τα αρχαία λαϊκά τραγούδια (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 7).2 Μέσα από την επισήμανση των ομοιοτήτων που
παρατηρούνται ανάμεσα στα δημοτικά και τα αρχαία λαϊκά τραγούδια, επιδιώκεται η
σύνδεση του νεότερου ελληνισμού με την αρχαιότητα. Η ιδεολογική λειτουργία του
δημοτικού τραγουδιού συνδέεται άρρηκτα με τον προσανατολισμό της επιστήμης της
λαογραφίας, η οποία στην προσπάθεια της να αποδείξει την αδιάσπαστη συνέχεια του
ελληνικού έθνους, έθεσε ως αντικείμενό της τη μελέτη των μνημείων της
αρχαιότητας «των ζώντων παρά τω νυν ελληνικώ λαώ», αποδίδοντας εξέχουσα
σημασία στο ρόλο του δημοτικού τραγουδιού (ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 2002, 243).
Το δημοτικό τραγούδι παρουσιάζεται ως τεκμήριο της συνέχειας και της
ομοιογένειας του ελληνικού έθνους και στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο. Ως εκ

2

Κατά την αντιγραφή των παραθεμάτων των λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία μεταφέρονται
αυτούσια από τα σχολικά ανθολόγια, διατηρήθηκε η ορθογραφία και η στίξη τους.
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τούτου, στο εισαγωγικό σημείωμα της ομώνυμης ενότητας υποστηρίζεται ότι το
δημοτικό

τραγούδι

συνόδευε όλες

τις

εκφάνσεις

της

ανθρώπινης

ζωής,

εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της παράδοσης (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007,
7). Όμως, σε αντίθεση με το παλιό σχολικό εγχειρίδιο, σε αυτό το εισαγωγικό
σημείωμα, η έννοια της συνέχειας και της ομοιογένειας του ελληνικού έθνους δεν
στοιχειοθετείται μέσα από τις ομοιότητες ανάμεσα στα αρχαία λαϊκά και τα δημοτικά
τραγούδια, αλλά μέσα από το διαχρονικό χαρακτήρα του πολιτισμού και της
παράδοσης. Και τούτο διότι επικράτησε η αντίληψη ότι στο δημοτικό τραγούδι, το
οποίο διατηρείται αναλλοίωτο στο χρόνο, αποκρυσταλλώνεται η ψυχοσύνθεση ενός
λαού (ΠΟΛΙΤΗ 2001, 101-102).
Απόρροια της αντιμετώπισης του λαού ως συλλογικού υποκειμένου, η
φυσιογνωμία του οποίου διατηρείται αναλλοίωτη στο χρόνο, είναι η αποσιώπηση της
ύπαρξης στο εσωτερικό του ελληνικού έθνους ομάδων με διαφορετικά κοινωνικά,
γλωσσικά

και

θρησκευτικά

χαρακτηριστικά

(ΣΠΑΝΑΚΟΥ

1999,

309-310·

ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 1997β, 352-358). Ως εκ τούτου, κάθε κοινωνική και πολιτική
σύγκρουση που εκδηλώθηκε στους κόλπους του, χαρακτηρίζεται στα δύο υπό
εξέταση σχολικά εγχειρίδια ως «εθνικός διχασμός», ο οποίος αντιπαραβάλλεται προς
το ιδεώδες της εθνικής ενότητας (ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 1997α, 144-164· 1997β 360-365).
Στο εισαγωγικό σημείωμα που συνοδεύει την ενότητα «Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή
(1880-1922)» στο παλιό σχολικό εγχειρίδιο (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ
κ.ά. 2001, 129), ο όρος «εθνικός διχασμός» αποκτά μία αρνητική ιδεολογική
φόρτιση, με αποτέλεσμα να μην εκλαμβάνεται ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο
είχε σαφείς κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, αλλά ως διασάλευση της
ομοψυχίας του ελληνικού έθνους.
Μία διάθεση αποσιώπησης των συγκρούσεων που αναφύονται στους κόλπους
του ελληνικού έθνους, διέπει και το καινούριο βιβλίο. Ενδεικτικό είναι το εισαγωγικό
σημείωμα της ενότητας «Απομνημονεύματα» (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007,
45), το οποίο βρίσκεται σε αντίφαση με το απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα»
του Μακρυγιάννη, το οποίο παρατίθεται αμέσως μετά. Και τούτο διότι, στο
απόσπασμα αυτό ασκείται δριμεία κριτική εναντίον του Κολοκοτρώνη, ο οποίος
κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων προς ίδιον
όφελος (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 48). Όμως, στο εισαγωγικό σημείωμα
της ενότητας αποφεύγεται επιμελώς να γίνει μνεία στην κριτική αυτή, μολονότι
αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα του αποσπάσματος που έχει επιλεγεί, σε μία
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προσπάθεια αποσιώπησης της αντιπαράθεσης που εκδηλώθηκε ανάμεσα στους
αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση
στους μαθητές.

1.1.2. Η σύνδεση της αρχαιότητας με το νεοελληνικό παρόν
Σε μία προσπάθεια να τεκμηριωθεί η αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού,
αποδίδεται τόσο στο παλιό όσο και στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο ιδιαίτερη
έμφαση στη σχέση της αρχαιότητας με το νεοελληνικό παρόν. Στο πλαίσιο αυτό, η
αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής εθνικής συνείδησης από την αρχαιότητα έως τη
σύγχρονη εποχή αποτελεί τον κεντρικό άξονα, γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται το
κείμενο «Ομιλία στη Στοκχόλμη» του Γιώργου Σεφέρη. Στην ομιλία που παρέθεσε ο
ποιητής στη Σουηδική Ακαδημία, κατά την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ
το Δεκέμβριο του 1963, υπογραμμίζεται η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και της
ανθρωπιστικής παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως
σήμερα, μολονότι επισημαίνονται οι αλλοιώσεις που υπέστη κατά τη διάρκεια της
μακραίωνης πορείας της (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 173). Η ανθολόγηση
του συγκεκριμένου αποσπάσματος από την ομιλία του Γιώργου Σεφέρη προς τα μέλη
της Σουηδικής Ακαδημίας έχει μία ξεχωριστή ιδεολογική βαρύτητα. Και τούτο διότι
το ιδεώδες της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τη
σύγχρονη εποχή προβάλλεται από έναν ποιητή παγκόσμιας εμβέλειας, τη στιγμή που
λαμβάνει την ανώτερη τιμητική διάκριση στο χώρο της λογοτεχνίας, με αποτέλεσμα
να αποκτά καθολικό κύρος.
Εντούτοις, αντιφάσεις ως προς το μήνυμα της αδιάσπαστης συνέχειας του
ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα δημιουργεί η ανθολόγηση στο
καινούριο σχολικό εγχειρίδιο λογοτεχνικών κειμένων, μέσα από τα οποία
σκιαγραφούνται ανάγλυφα οι αρνητικές πτυχές της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας.
Η υποτίμηση της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα ο εθνικός «εαυτός»,
αντιδιαστέλλεται με την έμφαση στο μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος,
με αποτέλεσμα την εξιδανίκευση της ελληνικής αρχαιότητας (ΚΟΥΖΕΛΗΣ 1997, 122128· ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 1997α, 174-178).
Η διάσταση ανάμεσα στη νεότερη Ελλάδα και το ένδοξο αρχαιοελληνικό της
παρελθόν

αναδεικνύεται

εύγλωττα

μέσα

από

την

ανώνυμη

σάτιρα

«Ο

Ρωσσαγγλογάλλος», ένα σύντομο απόσπασμα της οποίας παρατίθεται στο καινούριο
σχολικό εγχειρίδιο. Μολονότι αναγνωρίζονται ως απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων,
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υποστηρίζεται ότι οι Νεοέλληνες δεν αποδείχθηκαν άξιοι συνεχιστές της
πολιτισμικής τους κληρονομιάς (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 33).
Εντούτοις, η ευθύνη για την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει ο εθνικός «εαυτός»,
επιρρίπτεται έμμεσα στη μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία, η οποία ανάγκασε τους
Έλληνες να ζουν υπό το καθεστώς της αμάθειας (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ
2007, 34). Η άποψη αυτή, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες ανάλυσης
του κειμένου, αναπαράγει την αντίληψη για την απουσία της εθνικής ευθύνης, η
οποία αποδίδεται ως επί το πλείστον στους διάφορους εθνικούς «άλλους»
(ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 1997α, 156-162).

1.1.3. Η ανιστορική προσέγγιση του παρελθόντος
Το παρελθόν προσεγγίζεται και στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια ως ένα
ανιστορικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αδυνατούν να αντιληφθούν τη
διάσταση του χρόνου. Ενδεικτική είναι η χρήση του ιδεολογικά φορτισμένου όρου
«Γένος», ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της κοινής καταγωγής,
παρουσιάζοντας το έθνος ως μία διευρυμένη οικογενειακή ομάδα. Οι όροι «Γένος»,
«λαός» και «ελληνισμός» χρησιμοποιούνται, χωρίς να προσδιορίζονται χρονικά, με
αποτέλεσμα οι μαθητές να μην κατανοούν τις ιστορικές συνθήκες που συνέβαλαν στη
διαμόρφωση του ελληνικού έθνους. Αντίθετα, αποκομίζουν την εντύπωση ότι οι
Έλληνες κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας είχαν ήδη συναίσθηση της
ιδιαίτερης εθνικής τους φυσιογνωμίας, γεγονός όμως που έρχεται σε αντίφαση με τον
ισχυρισμό περί αφύπνισης της εθνικής τους συνείδησης.
Ενδεικτική της υφέρπουσας τάσης να απογυμνώνονται τα γεγονότα από το
ιστορικό τους πλαίσιο και να παρουσιάζονται ως αχρονικά φαινόμενα είναι το
εισαγωγικό σημείωμα της ενότητας «Ο 19ος αιώνας ως το 1880», στο οποίο
υποστηρίζεται ότι «Ο δέκατος ένατος αιώνας είναι ο πιο σημαντικός για το έθνος μας,
γιατί περιλαμβάνει τον αγώνα του Εικοσιένα, που έφερε την απελευθέρωση της
Ελλάδας» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 81). Μολονότι η μορφή
που παρουσιάζει η Ελλάδα σήμερα οριστικοποιήθηκε στα μέσα του 20ού αιώνα, μέσα
από το εισαγωγικό σημείωμα υπονοείται ότι η φυσιογνωμία της είχε ήδη
διαμορφωθεί πριν από την Επανάσταση του 1821.
Το ελληνικό έθνος αντιμετωπίζεται ως ένα ανιστορικό φαινόμενο και στο
καινούριο σχολικό εγχειρίδιο. Στο εισαγωγικό σημείωμα της ενότητας «Κρητική
Λογοτεχνία» αναφέρεται ότι «Η κρητική λογοτεχνία μας έδωσε έργα υψηλής
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αισθητικής και συνέβαλε στη διαμόρφωση της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης. Τα
έργα της αγαπήθηκαν από το λαό και συνέβαλαν στην πνευματική και εθνική
αφύπνιση κατά την περίοδο της πολύχρονης σκλαβιάς του ελληνισμού» (ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 15). Ο όρος «ελληνισμός» παρουσιάζεται ως ένα συλλογικό
υποκείμενο, το οποίο δεν υφίσταται επιδράσεις στο πέρασμα του χρόνου. Επιπλέον,
και σε αυτό το απόσπασμα αποφεύγεται επιμελώς να αποσαφηνιστεί το ιστορικό
πλαίσιο της πνευματικής και εθνικής αφύπνισης των Ελλήνων.

1.1.4. Ο ηρωισμός ως στοιχείο της εθνικής ταυτότητας
Στο πλαίσιο της ανιστορικής προσέγγισης του παρελθόντος, διάφορα ιστορικά
γεγονότα ερμηνεύονται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του ηρωισμού, ο οποίος
παρουσιάζεται ως διαχρονικό γνώρισμα του ελληνικού έθνους, διαδραματίζοντας
καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της συνέχειας και της ενότητάς του
(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2000, 325-334· ΑΣΚΟΥΝΗ 1997, 444-448). Στο απόσπασμα με τον
τίτλο [Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς] από τα «Απομνημονεύματα» του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη περιέχονται, όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα, «γενικές
του σκέψεις σχετικά με την έναρξη του αγώνα» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 88). Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται ότι η κήρυξη της
Ελληνικής Επανάστασης ήταν μία παράτολμη ενέργεια, εξαιτίας των υπέρτερων
δυνάμεων που διέθετε η Οθωμανική Αυτοκρατορία (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 90). Μέσα από τις ερωτήσεις που πλαισιώνουν το απόσπασμα,
οι συγγραφείς του παλιού σχολικού εγχειριδίου όχι μόνο δεν αποστασιοποιούνται από
την άποψη αυτή, αλλά αντίθετα της αποδίδουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση. Ως εκ
τούτου, στην τρίτη και την τέταρτη ερώτηση οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν,
εάν «Έχει να επιδείξει άλλες παρόμοιες «τρέλες» η ελληνική ιστορία; Που έχουν τη
βάση τους;» και εάν «Πρέπει όλα και πάντοτε να τα μετράει κανείς με την ψυχρή
λογική;» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 91).
Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές καλλιεργείται εμμέσως η εντύπωση ότι οι
Έλληνες σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας τους δεν λειτουργούν με
γνώμονα τη «ψυχρή λογική», αλλά υπακούουν στον παρορμητικό χαρακτήρα τους,
πετυχαίνοντας πάντοτε τις επιδιώξεις τους. Η αντίληψη αυτή οδηγεί σε μία
υπερεκτίμηση του εθνικού «εαυτού», στον οποίο αποδίδονται υπερφυσικές
ικανότητες, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνεται η ιστορική πραγματικότητα.
Επομένως, η επιλογή του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τα «Απομνημονεύματα»

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /728/

του Κολοκοτρώνη και οι ερωτήσεις που το πλαισιώνουν, δεν βοηθούν τους μαθητές
να αντιληφθούν την Ελληνική Επανάσταση ως ένα ιστορικό γεγονός. Και τούτο διότι
η έκβασή της δεν ερμηνεύεται με βάση τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα που
επικρατούσαν στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά παρουσιάζεται αποκλειστικά ως
απόρροια του ηρωισμού των Ελλήνων.
Παράλληλα όμως, παρατηρείται στο παλιό σχολικό εγχειρίδιο μία προσπάθεια
απομυθοποίησης του ηρωισμού ως εγγενούς χαρακτηριστικού των Ελλήνων, με
αποτέλεσμα τα ιστορικά γεγονότα να τοποθετούνται στην πραγματική τους διάσταση.
Στο πλαίσιο αυτό, ανθολογούνται λογοτεχνικά κείμενα, μέσα από τα οποία
σκιαγραφείται ενίοτε με μία σατιρική διάθεση, η κατάσταση που επικρατούσε στην
Ελλάδα τόσο κατά το 19ο όσο και τον 20ό αιώνα. Ενδεικτική είναι η ανθολόγηση ενός
αποσπάσματος από το έργο «Κακό συναπάντημα» του Ιωάννη Κονδυλάκη, η
υπόθεση του οποίου εκτυλίσσεται στην Κρήτη λίγο πριν από την Επανάσταση του
1821 (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 195).
Η ανθολόγηση του αποσπάσματος αυτού, μέσα από το οποίο αποτυπώνονται οι
συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της οθωμανικής
κυριαρχίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τούτο διότι διαφαίνεται η
προσπάθεια των Ελλήνων να συμβιβαστούν με το οθωμανικό καθεστώς, προκειμένου
να διαφυλάξουν την υπόστασή τους. Ως εκ τούτου, διαψεύδεται ο μύθος της
αδιάκοπης ηρωικής τους αντίστασης εναντίον των κατακτητών. Αυτές οι αντιφατικές
αναπαραστάσεις συντελούν στην έμμεση υποτίμηση του νεοελληνικού παρόντος. Και
τούτο διότι οι συνθήκες που επικράτησαν στο νεοπαγές ελληνικό κράτος μετά την
ανεξαρτησία της Ελλάδας, θεωρείται ότι πόρρω απείχαν από το ένδοξο ηρωικό της
παρελθόν.
Ενδεικτικό της επικριτικής διάθεσης που δεσπόζει και στο καινούριο σχολικό
εγχειρίδιο απέναντι στα κακώς κείμενα της νεότερης Ελλάδας, είναι το σατιρικό
ποίημα «Ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί Ι. Καποδίστρια» του Αλέξανδρου
Σούτσου, μέσα από το οποίο καυτηριάζεται η υφαρπαγή χρημάτων από το δημόσιο
ταμείο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, «Όσα παίρνω, σ’ ένα μήνα, σ’ ένα
χρόνο τα κερδίζεις;. Έκτακτα τον μήνα παίρνεις εσύ χίλια…κι ας να μη! Εγώ παίρνω
τρεις χιλιάδες εις την κάθε πιθαμή» (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 72).
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1.1.5. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας
Μέσα από το παλιό σχολικό εγχειρίδιο αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που
διαδραμάτισε η Ορθοδοξία στην ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους. Ο
ισχυρισμός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση
της

εθνικής

ταυτότητας

κατά

τη

διάρκεια

της

οθωμανικής

κυριαρχίας,

προετοιμάζοντας την αφύπνιση του ελληνικού έθνους, αποτελεί κοινό τόπο των
σχολικών

εγχειριδίων.

Εντούτοις,

ο

ισχυρισμός

αυτός

αφίσταται

της

πραγματικότητας, δεδομένου ότι η οικουμενικότητα που προέβαλε η Ορθοδοξία,
ήταν αντίθετη με την έννοια της εθνικής ταυτότητας και του κοσμικού κράτους. Ως
εκ τούτου, η ανάδειξη της Ορθοδοξίας σε πρωταρχικό στοιχείο της εθνικής
ταυτότητας των Ελλήνων ήταν απόρροια της προσπάθειάς τους να παγιώσουν την
ανεξάρτητη υπόστασή τους μέσα από την εθνικοποίηση της Εκκλησίας τους
(ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 1997, 104).
Αναμφίβολα, η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της
χριστιανικής συλλογικής ταυτότητας, μέσα από τη θεσμική διάκριση των χριστιανών
από τους μουσουλμάνους, υπήρξε καθοριστική. Όμως, η διαφοροποίηση αυτή του
πληθυσμού είχε χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι εθνικό, αφού η Εκκλησία, ως θεσμός
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελούσε έναν υπερεθνικό οργανισμό. Η
Εκκλησία αναδείχθηκε σε λειτουργικό στοιχείο του εθνικού προσδιορισμού μόνο
μετά την εθνικοποίηση των Εκκλησιών στα Βαλκάνια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα
να διαρραγεί η ενότητα της ορθόδοξης κοινοπολιτείας. Μετά τη σύσταση της
αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας το 1850, η ελληνική Εκκλησία υιοθέτησε τις
αξίες του ελληνικού εθνικισμού, αποτελώντας πλέον ιδεολογικό βραχίονα του
εθνικού κράτους (ΑΔΑΜΟΥ 2002, 70-81· ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 1997, 57-70· ΣΚΟΠΕΤΕΑ
1988, 119-134).
Ο άρρηκτος δεσμός που συνδέει το ελληνικό έθνος με την Ορθοδοξία,
προβάλλεται ανάγλυφα μέσα από τα «Απομνημονεύματα» του στρατηγού
Μακρυγιάννη. Στο παλιό σχολικό εγχειρίδιο παρατίθενται σύντομα αποσπάσματα, η
πλειοψηφία των οποίων επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραμάτισε η θρησκεία στην
ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους. Η Ορθοδοξία συνδέεται με τους εθνικούς
αγώνες για ανεξαρτησία, με αποτέλεσμα η θρησκευτική συνείδηση να ταυτίζεται με
την εθνική. Ως εκ τούτου, η Εκκλησία παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς
θεσμούς, που συνετέλεσαν στη διατήρηση της ελληνικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν
γίνεται επιμελώς ουδεμία αναφορά αφενός στην ασυνέχεια που παρατηρείται
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ανάμεσα στις αρχαιοελληνικές θρησκείες και την Ορθοδοξία και αφετέρου στην
ύπαρξη αλλόδοξων και αλλόθρησκων πληθυσμών στους κόλπους του ελληνικού
κράτους (ΑΣΚΟΥΝΗ 1997, 457-458). Στο απόσπασμα με τίτλο [Η απάντηση στο
Δεριγνύ] δεσπόζει η αντίληψη ότι ο Θεός ανέκαθεν προστάτευε τους Έλληνες από τις
επιβουλές των εχθρών τους (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 8283).
Στο απόσπασμα αυτό υπολανθάνει η αντίληψη ότι το ελληνικό έθνος αποτελεί
τον περιούσιο λαό του Θεού, ο οποίος του παρέχει αφειδώς την προστασία του,
διασώζονταν τον από κάθε δύσκολη περίσταση. Υπό το πρίσμα αυτό, η ιστορική του
πορεία εκλαμβάνεται ως απόρροια αποκλειστικά και μόνο της θείας βούλησης, η
οποία του επιφύλαξε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Οι
συγγραφείς του παλιού σχολικού εγχειριδίου φαίνεται να συμμερίζονται απόλυτα
τούτο τον ισχυρισμό του Μακρυγιάννη. Στην πρώτη ερώτηση που συνοδεύει το
απόσπασμα, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις φράσεις, στις οποίες φαίνεται
ότι ο Μακρυγιάννης, αν και αγράμματος, «ξέρει καλά το νόημα της ελληνικής
Ιστορίας» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 83).
Ο ρόλος που διαδραματίζει η θρησκεία στη ζωή του ελληνικού λαού,
προβάλλεται και στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο. Ενδεικτική είναι η ανθολόγηση
του δημοτικού τραγουδιού «Της Πάργας», το οποίο αναφέρεται στην απόφαση των
Παργινών να εγκαταλείψουν την πόλη τους πριν από την παράδοσή της στους
Τούρκους και τους Αλβανούς. Η εικόνα των Παργινών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τον
γενέθλιο τόπο τους, παίρνοντας μαζί τους μόνο τα ιερά τους κειμήλια και τις εικόνες
των εκκλησιών, χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική φόρτιση (ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 10). Μολαταύτα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο καινούριο
βιβλίο δεν αποδίδεται η ίδια έμφαση στην Ορθοδοξία, σε σύγκριση με το παλιό
εγχειρίδιο.

1.2. Η εικόνα των εθνικών «άλλων»
Καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας διαδραματίζει
η έννοια της ετερότητας. Και τούτο διότι η διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής
του έθνους επιτυγχάνεται μέσα από την αντιπαράθεσή του προς τους «άλλους», οι
οποίοι δεν ανήκουν στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας (ΒΕΪΚΟΣ 1999, 15-27). Στο
πλαίσιο αυτό, οι αναπαραστάσεις για τον εθνικό «εαυτό» συγκροτούνται σε
αντιδιαστολή με τις αναπαραστάσεις για τους εθνικούς «άλλους», οι οποίοι
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αποτελούν την αρνητική ανεστραμμένη εικόνα των θετικών χαρακτηριστικών του
εθνικού «εαυτού» (ΑΒΔΕΛΑ 1997, 27-35). Στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια
ανθολογούνται λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στους εθνικούς «άλλους», οι
οποίοι όμως δεν παρουσιάζονται αυτόνομα, αλλά πάντοτε σε σχέση με τον εθνικό
«εαυτό». Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν αναφορές στους Τούρκους και την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, στους Βούλγαρους, στους «ξένους», στους Βρετανούς, στους
Φράγκους και τέλος στους Γερμανούς και τους Ιταλούς.

1.2.1. Οι Τούρκοι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία
Οι Τούρκοι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία σκιαγραφούνται μέσα από την
αντιπαράθεσή τους με τον «ελληνισμό» και όχι μέσα από τις περιόδους της ιστορικής
συνύπαρξης των δύο λαών. Η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
παρουσιάζεται αφενός ως μία ιστορική παρένθεση στην πορεία του «ελληνισμού» και
αφετέρου ως η κυριότερη αιτία της οπισθοδρόμησης του εθνικού «εαυτού», με
αποτέλεσμα να αποσιωπάται ο ιστορικός της ρόλος, γεγονός που συντελεί στη ρητή
υποτίμησή της (ΚΑΨΑΛΗΣ 1995, 77-85· ΜΗΛΛΑΣ 2005, 301-310). Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο όρος «Τούρκοι» χρησιμοποιείται συλλήβδην, ακόμα και όταν γίνεται
μνεία στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.
Μία αρνητική εικόνα των Οθωμανών, οι οποίοι ονομάζονται «κατακτητές»,
σκιαγραφείται μέσα από το εισαγωγικό σημείωμα του δημοτικού τραγουδιού «Το
παιδομάζωμα». Η περίοδος της οθωμανικής κυριαρχίας αποδίδεται με τους όρους
«τουρκική κατοχή» και «σκλαβιά». Μάλιστα, το παιδομάζωμα χαρακτηρίζεται ως «ο
πιο φοβερός φόρος αίματος του Γένους» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά.
2001, 17-19), διαπίστωση που διέπεται από μία έντονη συναισθηματική φόρτιση.
Μία προσπάθεια ουδέτερης καταγραφής της σύγκρουσης ανάμεσα στους
Έλληνες και τους Τούρκους στη Μικρά Ασία το 1922 παρατηρείται στο απόσπασμα
«Το Νούμερο 31328» από το ομώνυμο βιβλίο του Ηλία Βενέζη. Σε αυτό
περιγράφεται η αιχμαλωσία των Ελλήνων το 1922, κατά τη διάρκεια της οποίας
υποβάλλονταν σε καταναγκαστικά έργα στα περιβόητα τάγματα εργασίας στα βάθη
της Ανατολής. Μολονότι στο βιβλίο ζωντανεύουν επώδυνες μνήμες της
Μικρασιατικής Καταστροφής, στο εισαγωγικό σημείωμα του αποσπάσματος
αποφεύγεται η χρήση αρνητικών χαρακτηρισμών για τους Τούρκους (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 283).
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Το εισαγωγικό σημείωμα του αποσπάσματος υπαγορεύεται από το ύφος του
λογοτεχνικού έργου. Μέσα από «Το Νούμερο 31328» ο Βενέζης δεν ήθελε να
αναπαραστήσει απλώς μία επώδυνη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας,
σκιαγραφώντας τον κατεξοχήν «εχθρό» των Ελλήνων, τους Τούρκους, αλλά να
προβάλλει την ηθική εκμηδένιση του ανθρώπου (ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 2000, 393-404). Στο
πλαίσιο αυτό, το απόσπασμα που έχει ανθολογηθεί, δεν επικεντρώνεται στην
κτηνωδία του νικητή, αλλά στην απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των
ηττημένων. Το αίσθημα ανακούφισης που αισθάνεται ο αιχμάλωτος από το θάνατο
των συγκρατούμενων του, αποκαλύπτει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την κυριαρχία του
ενστίκτου της επιβίωσης εις βάρος της ανθρωπιάς (ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 1999, 168-169).
Στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο δεσπόζει η τάση να ανθολογούνται
λογοτεχνικά κείμενα που δεν επικεντρώνονται στις συγκρούσεις των Ελλήνων με
τους Τούρκους, καθώς είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα σχολικά εγχειρίδια
ασκούν καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών,
καλλιεργώντας στάσεις και αντιλήψεις, οι οποίες επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ
ατόμων, κοινωνικών ομάδων και λαών (ΞΩΧΕΛΛΗΣ 1995, 9). Η μοναδική αρνητικά
φορτισμένη εικόνα προβάλλεται μέσα από το δημοτικό τραγούδι «Της Πάργας».
Στο εισαγωγικό σημείωμα που το πλαισιώνει αναφέρεται ότι «Οι τέσσερις
χιλιάδες Παργινοί, για να αποφύγουν τις αγριότητες των Τούρκων και των Αλβανών,
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να περάσουν απέναντι στα
Επτάνησα, παίρνοντας μαζί τους τα ιερά κειμήλια και τις εικόνες των εκκλησιών.
Λίγο πριν από την επίσημη παράδοση, που έγινε στις 28 Απριλίου του 1819,
ανέσκαψαν τους οικογενειακούς τάφους τους, συγκέντρωσαν τα λείψανα των
προγόνων τους στην πλατεία της αγοράς και τα έκαψαν, για να τα γλιτώσουν από τη
βεβήλωση» (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 10). Μολονότι αποφεύγεται η
χρήση αρνητικών χαρακτηρισμών, μέσα από την περιγραφή της εκταφής των νεκρών
και της καύσης των οστών, ώστε να μη βεβηλωθούν από τους Τούρκους,
δημιουργείται στους μαθητές μία αρνητική εντύπωση. Και τούτο διότι οι Τούρκοι
παρουσιάζονται ως ένας λαός, που δεν σέβεται ούτε τους νεκρούς των αντιπάλων
του.
Μία προσπάθεια να αναδειχθεί όλη η αγριότητα και η παράλογη βία του
πολέμου, καταβάλλεται μέσα από το απόσπασμα με τίτλο «Τα ζα» από το βιβλίο Η
ζωή εν τάφω του Στράτη Μυριβήλη, το οποίο διακρίνεται για την έντονη
αντιπολεμική του διάθεση. Στο απόσπασμα αυτό περιγράφεται με ωμό ρεαλισμό η
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εξόντωση των ανυπεράσπιστων γαϊδουριών, που επιστρατεύτηκαν για τις ανάγκες
του πολέμου. Η επιλογή του συγκεκριμένου αποσπάσματος έχει εξέχουσα σημασία.
Και τούτο διότι μέσα από τη ρεαλιστική αναπαράσταση της σκηνής της μαζικής
εξόντωσης των ζώων, η οποία αντιδιαστέλλεται με τη χαρά της ζωής, επιτυγχάνεται η
ρητή καταδίκη της βίας του πολέμου, «…Οι γαϊδάροι δεν ξέρουν από
αεροπλάνα…Σε λίγο η λαγκαδιά βόγγησε βαριά από μία σειρά εκρήξεις και
σουβλερές σφυριξιές. Ήταν ένα σωστό μακελειό αθώων. Τα ζα ξεκοιλιάστηκαν,
σφάχτηκαν πάνω στο τρυφερό χορτάρι, αγκρισμένα μέσα στο μεθύσι της γεννητικής
τους χαράς. Ψοφούσαν και αναστέναζαν σαν ανθρώποι» (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ ΜΕΝΤΗ 2007, 161-162).

1.2.2. Οι Βούλγαροι
Με εξαίρεση τους Βούλγαρους, δεν παρατηρείται καμία άλλη αναφορά ως προς τους
όμορους λαούς των Βαλκανίων στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια. Όμως, η
εικόνα που σκιαγραφείται για τους Βούλγαρους μέσα από το απόσπασμα «Ο θάνατος
του παλικαριού», το οποίο προέρχεται από το βιβλίο Μαρτύρων και Ηρώων αίμα του
Ίωνα Δραγούμη, είναι άκρως αρνητική. Η αρνητική εικόνα που σκιαγραφείται για
τους Βούλγαρους, εντείνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την αναφορά στη δράση
και το θάνατο του Παύλου Μελά, η οποία διακατέχεται από έντονη συναισθηματική
φόρτιση (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 219-220).
Στις ερωτήσεις που συνοδεύουν το απόσπασμα, οι Βούλγαροι αποκαλούνται
«εχθροί». Παράλληλα, οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν τις εκφράσεις, με τις
οποίες περιγράφει ο συγγραφέας την «ημερότητα των Ελλήνων» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 221). Η φράση αυτή λειτουργεί συνειρμικά σε
αντιδιαστολή ως προς την «αγριότητα των Βουλγάρων», δείγματα της οποίας έχουν
παρουσιαστεί εκτενώς στο απόσπασμα. Οι Βούλγαροι σκιαγραφούνται ως ένας λαός,
ο οποίος χωρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό σκοτώνει αθώους ανθρώπους,
καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του, εικόνα που αντιπαραβάλλεται προς το
ανθρωπιστικό ιδανικό του Παύλου Μελά και το ευαίσθητο ήθος του (ΠΡΟΚΟΒΑΣ
1990, 259). Μολαταύτα, σε αντίθεση με το κυρίως κείμενο, τόσο στο εισαγωγικό
σημείωμα όσο και στις ερωτήσεις που συνοδεύουν το απόσπασμα, αποφεύγεται η
χρήση αρνητικών χαρακτηρισμών για τους Βούλγαρους, όπως «κακοί», «δολοφόνοι»
και «κακούργοι».
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Καμία απολύτως αναφορά δεν υπάρχει για τους Βούλγαρους στο καινούριο
σχολικό εγχειρίδιο. Προφανώς, μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και τη σταδιακή
βελτίωση των διακρατικών σχέσεων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία αποφεύγεται η
μνεία σε ιστορικές περιόδους, στη διάρκεια των οποίων επικρατούσαν συγκρούσεις
και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να επισημανθεί ότι απουσιάζει κάθε ονομαστική αναφορά
στους υπόλοιπους λαούς των Βαλκανίων. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι τα δύο υπό
εξέταση σχολικά εγχειρίδια επικεντρώνονται μόνο στους λαούς, οι οποίοι θεωρούνται
παραδοσιακά «εχθροί» της Ελλάδας, όπως είναι οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία μνεία παραδείγματος χάριν στους
Σέρβους, ένα λαό με τον οποίο η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά φιλικές σχέσεις.
Εντούτοις, είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί ότι σε αντίθεση με το παλιό βιβλίο, το
καινούριο σχολικό εγχειρίδιο ως επί το πλείστον δεν προβάλλει την αντιπαράθεση
των Ελλήνων με τους γειτονικούς τους λαούς, αποδίδοντας έμφαση σε άλλες πτυχές
της ανθρώπινης ζωής.

1.2.3. Οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης
Οι λαοί της Ευρώπης παρουσιάζονται στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια είτε
ως ένα συλλογικό υποκείμενο, το οποίο αποδίδεται με τον γενικό όρο «ξένοι» ή
«Φράγκοι», είτε κατονομάζονται ρητά. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
αναφορές αυτές περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στους λαούς της Δυτικής
Ευρώπης, δηλαδή τους Άγγλους, τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Η
απουσία οποιασδήποτε μνείας στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς έχει αξιολογικό
χαρακτήρα, αφού η αποσιώπηση ισοδυναμεί με την υποτίμησή τους. Η
αναπαράσταση των λαών της Δυτικής Ευρώπης επιτυγχάνεται μέσα από τις σχέσεις,
που ανέπτυξαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με τον εθνικό «εαυτό», οι οποίες
αξιολογούνται άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.

1.2.3.1. Οι «ξένοι»
Σε λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην περίοδο της Ελληνικής
Επανάστασης, όπως στο απόσπασμα «Να ελευθερωθούμε μόνοι μας» από την
Ελληνική Νομαρχία (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 69), οι
Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης παρουσιάζονται ως ένα συλλογικό υποκείμενο, το
οποίο αποδίδεται με τον γενικό όρο «ξένοι». Μέσα από την επαναλαμβανόμενη
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χρήση του όρου αυτού, ο οποίος εμπεριέχει μία αρνητική διάσταση, όχι μόνο δεν
γίνεται καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα στους λαούς και τις κυβερνήσεις τους,
αλλά επιπλέον τονίζεται η ευθύνη τους έναντι του εθνικού «εαυτού». Η απουσία της
εθνικής ευθύνης σε συνδυασμό με την παράλληλη απόδοσή της στους άλλους
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των σχολικών εγχειριδίων (ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
1997β, 371-373).
Ενδεικτική της αντιμετώπισης των «ξένων» ως εχθρών της Ελλάδας είναι η
χρήση του αρνητικά χρωματισμένου όρου «μισελληνισμός», ο οποίος εμπεριέχει μία
έντονη συναισθηματική φόρτιση (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001,
71). Οι συγγραφείς του παλιού σχολικού εγχειριδίου χαρακτηρίζουν ως
«μισελληνισμό» κάθε πολιτική, που αντιστρατεύεται τα εθνικά συμφέρονται της
Ελλάδας. Όμως, η αντίληψη αυτή δεν συμβάλλει στην πολιτική διαπαιδαγώγηση των
μαθητών, δεδομένου ότι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής δεν στηρίζεται σε
συναισθηματικά, αλλά απολύτως πραγματιστικά κριτήρια. Από την άλλη πλευρά, στο
καινούριο σχολικό εγχειρίδιο απουσιάζει εντελώς η χρήση του επικριτικού όρου
«ξένοι», γεγονός που αποδεικνύει ένα διαφορετικό προσανατολισμό ως προς την
αντιμετώπιση των εθνικών «άλλων».

1.2.3.2. Οι Βρετανοί
Στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια, υιοθετείται μία επικριτική στάση έναντι των
Βρετανών, η οποία όμως επικεντρώνεται σε διαφορετικά ζητήματα. Ως εκ τούτου,
στο παλιό σχολικό βιβλίο προβάλλεται μέσα από την ωδή, «Αι Ευχαί», του Ανδρέα
Κάλβου η προσπάθεια των Βρετανών να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Ελληνική
Επανάσταση. Ο ποιητής, ο οποίος έγραψε την ωδή αυτή το 1825, ήθελε να
επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονούσε η υπαγωγή των επαναστατημένων
Ελλήνων υπό την κηδεμονία μίας ξένης δύναμης, αντιδρώντας στην αίτηση
προστασίας που απηύθυναν προς την Αγγλία (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ
κ.ά. 2001, 99).
Εντούτοις, στο καινούριο βιβλίο η κριτική εναντίον των Βρετανών εστιάζεται
αποκλειστικά και μόνο στο φλέγον ζήτημα της υφαρπαγής των έργων της αρχαίας
ελληνικής τέχνης, το οποίο απασχολεί έντονα τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η
ανθολόγηση λογοτεχνικών κειμένων που θίγουν το ζήτημα αυτό, αποκαλύπτει ένα
διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό ανάμεσα στα δύο υπό εξέταση σχολικά
εγχειρίδια. Σε αντίθεση με το παλιό σχολικό βιβλίο, το οποίο επικεντρώνεται στις
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ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για την πολιτική που άσκησαν έναντι των
επαναστατημένων Ελλήνων, το καινούριο βιβλίο δίνει προτεραιότητα σε ένα
επίκαιρο θέμα, το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή από το Βρετανικό Μουσείο
των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Ενδεικτικό της συλλογιστικής αυτής είναι το απόσπασμα από το πολύστιχο
ποίημα «Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ» του Λόρδου Μπάϋρον, στο
εισαγωγικό σημείωμα του οποίου χρησιμοποιείται η έντονα φορτισμένη λέξη
«λεηλασία», προκειμένου να χαρακτηριστεί η υφαρπαγή των γλυπτών του
Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν. «…ο ήρωας …κάνει πικρές σκέψεις για τη φθορά
του χρόνου, αλλά και για τη λεηλασία των μνημείων από τον λόρδο Έλγιν»
(ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 41). Οι εργασίες και οι διαθεματικές
δραστηριότητες που πλαισιώνουν το απόσπασμα, επικεντρώνονται στο ελληνικό
αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα.

1.2.3.3. Οι Φράγκοι
Στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιείται ο όρος «Φράγκοι», με τον
οποίο αποδίδονται γενικά οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης. Η παρουσία τους ως
κατακτητών στον ελλαδικό χώρο όχι μόνο δεν αποσιωπάται, αλλά ενίοτε
χαρακτηρίζεται και με τον αρνητικά φορτισμένο όρο «κατοχή». Μολαταύτα, τόσο
στα εισαγωγικά σημειώματα όσο και στα λογοτεχνικά κείμενα που σχετίζονται με τις
ενότητες «Κρητική Λογοτεχνία», «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» και «Επτανησιακή
Σχολή», αναγνωρίζεται ρητά η επίδραση που άσκησε η Δύση στον εθνικό «εαυτό», η
οποία μάλιστα αποτιμάται θετικά. Ενδεικτικό είναι το εισαγωγικό σημείωμα της
υποενότητας «Μετά την άλωση», στο οποίο υποστηρίζεται ότι στις περιοχές που
βρίσκονταν υπό την κυριαρχία των Φράγκων, επικρατούσαν ευνοϊκές συνθήκες για
την ανάπτυξη της λογοτεχνίας, «Πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες είχαν δημιουργηθεί
στις περιοχές που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην κατοχή των Φράγκων και των
Βενετών, όπως στην Κύπρο, τη Ρόδο, την Κρήτη και τα Εφτάνησα. Η ξένη αυτή
κατοχή, παρά τα πολλά αρνητικά στοιχεία της, είχε και τις θετικές επιδράσεις της…»
( ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 37-38).
Όμως, η νεοελληνική λογοτεχνία δέχτηκε όχι μόνο δυτικές, αλλά και ανατολικές
επιδράσεις, οι οποίες τη γονιμοποίησαν, προσδίδοντας της χαρακτήρα σύνθετο και
διαμεσολαβητικό ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση (ΠΟΛΙΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ
1998, 52). Παρ’ όλα αυτά, στα δύο υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια υποστηρίζεται ότι
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οι επιρροές που δέχτηκε ο ελληνικός πολιτισμός στο πέρασμα των αιώνων,
προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την «προηγμένη» Δύση. Η άρνηση
οποιασδήποτε επίδρασης από την Ανατολή ισοδυναμεί με ρητή υποτίμηση της
πολιτισμικής της παράδοσης, η οποία θεωρείται κατώτερη από τον δυτικό πολιτισμό,
αναπαράγοντας εμμέσως το δόγμα της ιεράρχησης των πολιτισμών. Αποκαλυπτική
είναι η άποψη του Λίνου Πολίτη, η οποία παρατίθεται στο εισαγωγικό σημείωμα για
την υποενότητα «Η Φραγκοκρατία (1204-1453)», «…η επιμειξία των δύο
πολιτισμών, του βυζαντινού και του δυτικού στάθηκε ιδιαίτερα γόνιμη και
αποδοτική» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 37).
Η διαπίστωση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αρνητική εικόνα, που
σκιαγραφείται για τους Οθωμανούς και συνεπώς για τους Τούρκους. Και τούτο διότι,
ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισαν οι Φράγκοι στη διαμόρφωση της
φυσιογνωμίας του ελληνικού πολιτισμού, αντιπαραβάλλεται συχνά προς την μακρά
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, οδηγώντας σε μία ρητή υποτίμησή της.
Η αντίληψη της αλληλεπίδρασης του εθνικού «εαυτού» με τους εκπροσώπους
της «ανώτερης» Δύσης δεσπόζει και στο εισαγωγικό σημείωμα της ενότητας «Η
λογοτεχνία στα Επτάνησα». Ο Σολωμός και ο Κάλβος παρουσιάζονται ως οι ποιητές
που ανανέωσαν την ελληνική ποίηση, φέρνοντας τη σε επαφή με την ευρωπαϊκή
λογοτεχνία και δη την ιταλική. Μάλιστα στην τεχνοτροπία της επτανησιακής ποίησης
αναγνωρίζεται η επίδραση των αισθητικών ρευμάτων του νεοκλασικισμού και του
ρομαντισμού, που επικράτησαν στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από το 17ο έως το πρώτο
μισό του 19ου αιώνα (ΚΑΓΙΑΛΗΣ - ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 57). Ως εκ τούτου,
μολονότι και στο καινούριο βιβλίο αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος που
διαδραμάτισαν άλλοι πολιτισμοί στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του ελληνικού
πολιτισμού, η επίδραση αυτή προέρχεται πάντοτε από την πολιτισμικά «ανώτερη»
Δύση και ποτέ από την Ανατολή.
Όμως, σε τούτο το σημείο είναι απαραίτητο να γίνει μία χρήσιμη επισήμανση.
Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου αποτελούν μία επισκόπηση
της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γεγονός που έχει καθοριστική σημασία
για το περιεχόμενό τους.3 Και τούτο διότι οι συγγραφείς των δύο υπό εξέταση
σχολικών εγχειριδίων δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις επίσημες θέσεις, που
3

Σε σύγκριση με τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, το εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη διαφοροποίηση ως προς τη δομή του. Και
τούτο διότι η διάρθρωση της ύλης δεν είναι θεματική, αλλά ιστορική - γραμματολογική,
(ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 2005, 141-144).
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εκφράζονται στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λίνου Πολίτη και του
Κ.Θ. Δημαρά, αγνοώντας τις επιρροές που δέχθηκε η νεοελληνική λογοτεχνία
(ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 2002, 261-265). Εντούτοις, η αποδοχή των επιδράσεων που άσκησαν οι
εθνικοί «άλλοι» στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του εθνικού «εαυτού», έρχεται
σε αντίφαση με το μήνυμα της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού από
την αρχαιότητα έως σήμερα, το οποίο μεταδίδουν σε άλλα σημεία τα ίδια σχολικά
εγχειρίδια.

1.2.2.4. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί
Μολονότι τόσο στο παλιό όσο και στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο ανθολογούνται
λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 και στην
περίοδο της γερμανικής Κατοχής, αποφεύγεται η χρήση αρνητικών χαρακτηρισμών
για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Οι δύο λαοί όχι μόνο δεν κατονομάζονται,
αλλά αντίθετα η αναφορά σε αυτούς είναι έμμεση μέσα από τη χρήση όρων, όπως
«υπόδουλη», «αρχές Κατοχής», «Άλλοι». Ως εκ τούτου, τα δύο υπό εξέταση σχολικά
εγχειρίδια δεν καλλιεργούν ένα κλίμα εχθρότητας για τους σημερινούς συμμάχους,
αφού η ευθύνη για τις αγριότητες της Κατοχής επιρρίπτεται αποκλειστικά και μόνο
στα ναζιστικά στρατεύματα, τα οποία δεν ταυτίζονται με το γερμανικό λαό. Ωστόσο,
η ανθολόγηση των κειμένων αυτών έχει ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι
λειτουργούν ως εφαλτήριο για την κατηγορηματική καταδίκη του πολέμου.
Η οδυνηρή απώλεια της ανθρώπινης ζωής ως άμεσο επακόλουθο του
παραλογισμού του πολέμου αναδεικνύεται με δραματικό τρόπο στο ποίημα «Ακόμα
δε μπόρεσα» του Γιώργου Σαραντάρη, μέσα από την προσωπική εμπειρία του ίδιου
του ποιητή. Στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται ότι «Ο ποιητής Γιώργος
Σαραντάρης πήρε μέρος στον πόλεμο του 1940. Το ποίημα που ακολουθεί είναι
εμπνευσμένο από αυτή την εμπειρία του. Σε λίγους μήνες ο ποιητής πέθανε από τις
κακουχίες του μετώπου». Ο ποιητής θρηνεί για τους νεκρούς συμπολεμιστές του, οι
οποίοι δεν μπορούν πλέον να γευτούν τις χαρές της ζωής, απομυθοποιώντας πλήρως
την αντίληψη του πολέμου ως πεδίου δόξας και ηρωισμού, «…δεν πρόφτασα να δω
πως λείπουνε από τη συντροφιά μου, πως έχασαν τον αέρα που εγώ αναπνέω και πως
η μουσική των λουλουδιών, ο βόμβος των ονομάτων που έχουνε τα πράγματα δεν
έρχεται στ’ αυτιά τους» (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ κ.ά. 2001, 263). Η
επισήμανση ότι ο ποιητής πέθανε λίγο αργότερα από τις κακουχίες του μετώπου,
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προσδίδει στο ποίημα αυτό δραματικό χαρακτήρα, καθιστώντας το αντιπολεμικό του
μήνυμα ακόμη πιο ισχυρό.
Στο απόσπασμα «Κι έχουμε πόλεμο» από το μυθιστόρημα Το τρίτο στεφάνι του
Κώστα Ταχτσή, το οποίο ανθολογείται στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο,
παρουσιάζονται οι αντιδράσεις των μελών μίας αθηναϊκής οικογένειας, όταν
κηρύχτηκε ο πόλεμος του 1940. Το κείμενο διέπεται από μία χιουμοριστική και
άκρως αντιηρωική διάθεση. Στους φόβους που εκφράζονται για τη συμπεριφορά των
Ιταλών μετά την κήρυξη του πολέμου, διατυπώνεται ο αφοπλιστικός αντίλογος, «Κι
οι Ιταλοί άνθρωποι σαν και μας είναι, δεν είναι θηρία της ζούγκλας…» (ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑ - ΜΕΝΤΗ 2007, 242).
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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960-1974
Μαίρη Παρθύμου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
mairy.parthimou@yahoo.gr

Abstract
The main purpose of the specific text, -which was presented in the conference of
“Identities, Language, and Literacy”- is a complete presentation of the development,
conformation and evolution of Greek-Cypriot Identity ending with the events that
took place in Cyprus.
Particularly, in the sixteen pages text that follows the presentation briefly
represents the Ottoman Domination and the Period of the English Colony until 1960.
The main reason of the previous reference is to offer the readers the basic historical
knowledge and show how the Greek-Cypriot Identity was developed. In addition it
focuses on the period between 1960-1974, and analyzes the development and final
form of the Greek-Cypriot Identity, by analyzing the historical Cypriot period in
relation with all the factors, which contributed to its formation.
Finally, the readers are informed about the outcome of the research, in order to
be able to acquire a full and clear view of the historical development of the GreekCypriot Identity.
Λέξεις-Κλειδιά
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Ταυτότητα, Εθνικισμός, Ένωση, Διχοτόμηση

1.1. Πρόλογος
Η δυσκολία μελέτης, πόσο μάλλον συγγραφής για θέματα όπως είναι η Ε θ ν ι κ ή
Τ α υ τ ό τ η τ α , γίνεται για έναν ερευνητή ακόμη πιο επίπονη διαδικασία, όταν η
εξέλιξη του υπό μελέτη θέματος, διαμορφώνεται εντός ενός πολύπλοκου ιστορικού
πλαισίου, όπως είναι η Κυπριακή Ιστορία. Αυτό οφείλεται σε μία πληθώρα
παραγόντων με σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, την ύπαρξη μίας ιδεολογικής και
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στερεοτυπικής φόρτισης, αποτέλεσμα του ελληνοκυπριακού και αργότερα του
τουρκοκυπριακού εθνικισμού, από τα μέσα της Οθωμανικής Κυριαρχίας του νησιού
έως και την τουρκική εισβολή το 1974.
Η παραπάνω κατάσταση, καθώς επίσης και η πληθώρα των προσώπων που
πρωταγωνιστούσαν, ο καταιγισμός των συμβάντων τα οποία πολλές φορές λάμβαναν
χώρα παράλληλα, καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις η μονόπλευρη και υποκειμενική
εξιστόρηση των γεγονότων, είτε υπέρ των Ελληνοκυπρίων, είτε υπέρ των
Τουρκοκυπρίων, συνηγορούν στην αποθάρρυνση του εκάστοτε ερευνητή να
ασχοληθεί με το κυπριακό οικοδόμημα (ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1998, 12) .
Ωστόσο, μέσα από την σημερινή μου αναφορά θα επιδιώξω, να παρουσιάσω την
πορεία της Ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ι α κ ή ς Τ α υ τ ό τ η τ α ς όπως αυτή αναπτύχθηκε, μέσα σε
ένα έντονα εθνικιστικό περιβάλλον, την περίοδο, από την ανακήρυξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας (1960) έως και την τουρκική εισβολή (1974), αρχίζοντας με μία
σύντομη αναφορά τόσο για την Οθωμανική όσο και την Βρετανική Περίοδο
κυριαρχίας, εντός των οποίων συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές.

1.2. Περίοδος Οθωμανικής Κατοχής
Κατά την περίοδο της Ο θ ω μ α ν ι κ ή ς Κυ ρ ι α ρ χ ί α ς (1571-1878) και στην Κύπρο, η
έννοια της ταυτότητας γίνεται αντιληπτή με όρους κατά βάση θρησκευτικούς (POLLIS
1979, 48) αλλά και ταξικούς, με βασικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των
κοινοτήτων το σύστημα των Millet. Η θρησκεία λοιπόν, αποτελούσε κατά βάση, το
κύριο σημείο αναφοράς και διαχωρισμού της κάθε κοινότητας. Οι σχέσεις μεταξύ του
ορθόδοξου και του μουσουλμανικού Millet ήταν αρμονικές, ενώ δεν ήταν λίγες οι
φορές που στο όνομα περισσότερων διεκδικήσεων, από κοινού οι κοινότητες
συγκρούονταν με την οθωμανική διοικητική αρχή, με στόχο όχι την ανατροπή ή
αμφισβήτηση του οθωμανικού καθεστώτος, λόγω κάποιας εθνικής συνειδητοποίησης,
αλλά την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης τους εντός του οθωμανικού
πλαισίου (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 247) .
Η ελευθερία από μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσον αφορά στη
δυνατότητα των υπηκόων της να ασχοληθούν με τον εμπόριο, τη ναυτιλία και τη
γεωργία, είχε ως αποτέλεσμα από τα τέλη του 18ου αιώνα, η ελίτ του ορθόδοξου
Millet, να αναβαθμιστεί οικονομικά και κοινωνικά, αναζητώντας και πολιτικές
διεκδικήσεις, με αποτέλεσμα να προβάλλει τη γλωσσική, θρησκευτική και
πολιτισμική ιδιαιτερότητα της, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εθνικού κινήματος και
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κατ’ επέκταση την συγκρότηση εθνικού κράτους (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 248). Η
αστική τάξη λειτούργησε ως μοχλός αντίληψης της διαφοροποίησης αυτής, η οποία
βοηθήθηκε σαφώς από το θρησκευτικό παράγοντα, αφού με δεδομένη την παντελή
απουσία αντιπροσωπευτικών θεσμών, η ορθόδοξη εκκλησία δημιούργησε μία
μονοπωλιακή πολιτική επιρροή (CΗRISTODOULOU 1992, 249· ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1998,
32· ΤΟΦΑΛΛΗΣ 2010, 25) .
Σε πρακτικό επίπεδο η παραπάνω εσωτερική αλλαγή αποτυπώθηκε την περίοδο
της επανάστασης του 1821, όταν ο χριστιανικός πληθυσμός της Κύπρου θέλησε να
συνδράμει σε αυτή. Η οθωμανική διοίκηση η οποία αντιλαμβάνεται ότι οι σπόροι του
ελληνικού εθνικισμού έχουν πέσει εντός της ορθόδοξης κοινότητας, ανακόπτει βιαίως
οποιαδήποτε αντίδραση πριν προλάβει καλά-καλά να παρουσιαστεί. Για την
υπόλοιπη περίοδο που διαρκεί η οθωμανική κατοχή της Κύπρου, δεν εκδηλώνεται
κάποια αντίστοιχη κίνηση , ωστόσο το περιστατικό αυτό ήταν η αφετηρία της
συνειδητοποίησης της ελληνοκυπριακής ταυτότητας (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 249).

1.3. Περίοδος Αγγλικής Κατοχής
Με την ανάληψη της εξουσίας από τους Βρετανούς (1878), έχουμε ουσιαστικά την
«ψυχολογική μετάβαση της τραυματισμένης συνειδησιακής κατάστασης των
χριστιανών της Κύπρου, από την παθητικότητα στον επιθετικό εθνικισμό»
(ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 250). Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μία συμπαγής κοινότητα
μπολιασμένη με εθνική συνείδηση, κάτι που εκφράζεται ευθύς εξ’ αρχής, κατά την
υποδοχή του πρώτου βρετανού διοικητή στην Κύπρο (Sir Garnet Wolseley), στον
οποίο, ο Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός, εξέφρασε την ελπίδα, ότι η Μεγάλη
Βρετανία θα βοηθούσε την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα (ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1998,
43· ΤΟΦΑΛΛΗΣ 2010, 19). Με αφορμή λοιπόν αυτή τη δήλωση το χριστιανικό
στοιχείο επανέρχεται όσον αφορά τις διεκδικήσεις του, επιζητώντας την Ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα.
Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι κύριοι φορείς εθνικιστικών ιδεών στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι η ορθόδοξη εκκλησία, η αστική τάξη και κοντά σε
αυτή, αρκετοί διανοούμενοι και επιστήμονες. Ο καθένας από αυτούς τους φορείς
υιοθετεί το αίτημα της Ένωσης με την Μητέρα Πατρίδα, προσπαθώντας να
κατοχυρώσει τον ρόλο, τα πολιτικά και οικονομικά του προνόμια, κληρονομιά της
οθωμανικής περιόδου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο παγιώνεται η «Φαντασιακή Εθνική
Συνείδηση» στο εσωτερικό της ορθόδοξης κοινότητας, αναπτύσσοντας σε
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πραγματιστικό επίπεδο, την διεκδίκηση της Ένωσης, με αποτέλεσμα την ολική
μετάβαση της, από την μη-εθνική εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, στην εθνική
εποχή της βρετανικής κυριαρχίας (ΛΙΣΤΑΣ 2003, 8).
Σημαντικό μέσο για την προώθηση και ανάπτυξη των ελληνοκυπριακών
εθνικιστικών ιδεών είναι το εκπαιδευτικό σύστημα.1 Η εκπαίδευση γίνεται ένας από
τους βασικούς μηχανισμούς καλλιέργειας του ιδεολογικού και πολιτικού σπόρου της
ελληνοκυπριακής ταυτότητας, εμποτίζοντάς την, τόσο με ελληνοχριστιανικά ιδεώδη,
όσο και με το αίτημα της Ένωσης με την Μητέρα Πατρίδα (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996,
255-256), δημιουργώντας στη συνείδηση της κοινότητας μία υπαρξιακή ασφάλεια
(ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 1996, 76).
Πέρα από το εκπαιδευτικό σύστημα, στην ελληνοκυπριακή συνειδητοποίηση
συνέβαλλε και η ορθόδοξη εκκλησία, αφού στην εθνικιστική ιδεολογία των
Ελληνοκυπρίων, η τελευταία και ο ελληνισμός όχι απλά συμβάδιζαν αλλά το ένα
συνεπαγόταν του άλλου (KENDOURIE 2003, 119). Παράλληλα, εκτός από τη
συνειδητοποίηση επήλθε και η κυριαρχία του ορθόδοξου στοιχείου, έναντι του
μουσουλμανικού, και αυτό γιατί, πέρα από την πληθυσμιακή τους διαφορά, με την
έλευση των Βρετανών έχουμε και την εξίσωση των δύο κοινοτήτων. Η
μουσουλμανική κοινότητα σταμάτησε να είναι κυρίαρχη, ενώ δεν είχε την ίδια πορεία
εθνικής

συνειδητοποίησης

σε

σχέση

με

την

ελληνοκυπριακή

κοινότητα

(ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 258).
Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εθνικιστική
ιδεολογία δεν επιβλήθηκε ως ένα σύνολο συμβόλων και πεποιθήσεων σε ένα
απρόθυμο και αδιάφορο πληθυσμό (GIDDENS 1990, 192), είχαν ως αποτέλεσμά την
πόλωση και τον διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων, δημιουργώντας τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ανάδυση, αρχικά της ελληνοκυπριακής και στην πορεία ης
τουρκοκυπριακής ταυτότητας (ΠΟΛΛΙΣ 1998, 31).
Έχοντας λοιπόν συντελεστεί όλες αυτές οι αλλαγές, οι Ελληνοκύπριοι, αρχίζουν
με συνεχή υπομνήματα προς την αγγλική κυβέρνηση να εκφράζουν ότι μοναδικός
τους σκοπός, είναι η πολυπόθητη Ένωση με την Ελλάδα, γνωστοποιώντας επίσης, ότι
1

Τα βάρη του εκπαιδευτικού συστήματος είχε επωμιστεί η ελληνοκυπριακή κοινότητα, ώστε να μην
εξαρτάται από τους Βρετανούς και να έχει ελευθερία κινήσεων. Έφερναν παιδαγωγούς από την
Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούσαν το βασικό μηχανισμό εισαγωγής των ιδεών του ελληνικού εθνικισμού,
και εισήγαγαν την ιστορία ως βασικό μάθημα. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπήρχαν πορτραίτα
των ηρώων της επανάστασης του 1821, των μελών της βασιλικής οικογένειας, ενώ ιδιαίτερη σημασία
έδιναν στον εορτασμό των εθνικών επετείων, μέσω παρελάσεων και της υιοθέτησής του ελληνικού
εθνικού ύμνου (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 255-256).
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δεν ήταν διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν σε καμία περίπτωση τη μουσουλμανική
κοινότητα ως ισάξιο πολιτικό διαχειριστή.2
Έως την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, η Αγγλία προβάλλει ως
πρόσχημα απέναντι στο αίτημα των Ελληνοκυπρίων για Ένωση, το γεγονός ότι η
Κύπρος δεν της ανήκει. Ωστόσο, από τη στιγμή της αγγλικής προσάρτησης και μετά
το σκηνικό αλλάζει. Η απήχηση του ελληνοκυπριακού εθνικισμού διογκώνεται με
αποκορύφωμα τα γεγονότα του Οκτωβρίου το 1931,3 όπου πλέον επιβεβαιώνεται
περίτρανα ότι η Ένωση είχε πάρει μαζικό χαρακτήρα, και πλέον δεν αποτελούσε
αίτημα μόνο της ελληνοκυπριακής ελίτ. Οι Βρετανοί όμως αρνούνται να δουν την
πραγματικότητα, αφού πιστεύουν ότι αν η επαναστατική κίνηση των Ελληνοκυπρίων
προερχόταν από ένα γνήσιο αλυτρωτικό εθνικισμό, έπρεπε να τάσσεται υπέρ της
ανεξαρτησίας και όχι υπέρ της Ένωσης.4
Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει τους Ελληνοκύπριους σε
αναταραχή, με αφορμή κάποιες ενδείξεις, οι οποίες τους έδιναν την εντύπωση ότι η
Ένωση βρισκόταν πολύ κοντά.5 Ωστόσο, οι Βρετανοί είχαν άλλα σχέδια, αφού
αποφασίζουν ότι η Κύπρος, τους ήταν χρήσιμη (ΧΑΤZΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1998, 59·
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 85). Το 1946 αποφασίζουν να παραχωρήσουν κάποια
συνταγματικά δικαιώματα στην Κύπρο (τα οποία είχαν αφαιρέσει με τα γεγονότα του
1931) (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 87), αλλά οι Ελληνοκύπριοι δεν τα αποδέχονται

2

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του επισκόπου Κιτίου, Κυπριανού, προς τον Άγγλο διοικητή
Λεμεσού, όταν ο τελευταίος παρατήρησε ότι εκλογές με κοινούς καταλόγους θα απέκλειαν τους
μουσουλμάνους από το νομοθετικό συμβούλιο: «…αυτό ακριβώς θέλω», (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1996, 259).
3
Με αφορμή μια διαφωνία οικονομικού χαρακτήρα, οι Ελληνοκύπριοι, παραιτούνται από το
νομοθετικό συμβούλιο, και ακολουθούν συγκρούσεις με την αστυνομία με αποκορύφωμα το κάψιμο
του αγγλικού κυβερνείου. Το συγκεκριμένο περιστατικό αν και στηριζόταν στον αυθορμητισμό του
πλήθους, ωστόσο ήταν οργανωμένο από την Εκκλησία και τον Έλληνα πρόξενο της Λευκωσίας,
Αλέξη Κύρου. Οι Βρετανοί, στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, παίρνουν
μέτρα έκτακτης ανάγκης, καταργώντας το νομοθετικό συμβούλιο και εξορίζοντας τους υποκινητές των
γεγονότων (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 80-81).
4
Πίστευαν ότι με τα μέτρα που πήραν αποθάρρυναν τους επαναστάτες. Την παραπάνω άποψη ενίσχυε
επίσης η πεποίθηση ότι η ορθόδοξη εκκλησία, ο κύριος εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κοινότητας,
σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε χρήση όπλων για να επιβάλλει δια της βίας το αίτημα της Ένωσης,
καθώς επίσης και η αντίληψη ότι η προέλευση του αιτήματος της Ένωσης ήταν ξενοκίνητη,
προερχόμενη από ανεύθυνους κύκλους των Αθηνών (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 81-82· ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1998, 32-33).
5
Η άποψη αυτή στηριζόταν σε κάποιες δηλώσεις βρετανικών κύκλων, όπου μέσα από αυτές φαινόταν
ότι η απέχθεια τους προς το αίτημα της Ένωσης είχε καμφθεί. Επιπροσθέτως. η παραπάνω αντίληψη
ενισχυόταν τόσο από το γεγονός ότι η Ελλάδα βρισκόταν στον πόλεμο με το πλευρό των νικητών,
καθώς και στο ότι τη βρετανική διακυβέρνηση είχε αναλάβει πλέον το Εργατικό Κόμμα, το οποίο ήταν
γνωστό ότι πρέσβευε φιλελεύθερες ιδέες σε σχέση με τα αποικιακά θέματα (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 8485).
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εμμένοντας στο αίτημα της Ένωσης.6 Οι έως τότε ενέργειες των Ελληνοκυπρίων με
στόχο την Ένωση, έχουν ενεργοποιήσει τη σταδιακή ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής
εθνικής συνειδητοποίησης, η οποία σε πρακτικό επίπεδο, βρίσκει πρώτη φορά
εφαρμογή στις 28 Νοεμβρίου 1948, όταν πραγματοποιείται στη Λευκωσία το πρώτο
μαζικό συλλαλητήριο των Τουρκοκυπρίων κατά της Ένωσης. (KIZILÜREK 2009, 51).
Παράλληλα, το 1948 ο Μακάριος αναλαμβάνει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ενώ
το 1950, διενεργείται από την Εθναρχία, δημοψήφισμα (ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1998, 69)
με σκοπό την Ένωση. Τέσσερα χρόνια αργότερα ιδρύεται η ΕΟΚΑ (ΠΟΛΛΙΣ 1998,
31) από τον Γεώργιο Γρίβα, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Η Βρετανία, βλέποντας όλη αυτή την κινητοποίηση, συνειδητοποιεί ότι πρέπει
να δημιουργήσει ένα έρεισμα απέναντι στις ενωτικές διεκδικήσεις, με αποτέλεσμα
στις 30 Ιουνίου 1955, να απευθύνει στην Ελλάδα και την Τουρκία πρόσκληση για
συμμετοχή σε τριμερή διάσκεψη, η οποία αφορούσε τα «αμυντικά και πολιτικά
ζητήματα» της Ανατολικής Μεσογείου, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και το
Κυπριακό (ΒΛΑΧΟΣ 1980, 101-102· ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 75· ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1998, 60). Με αφορμή αυτό το περιστατικό η Τουρκία επανεντάσσεται ως ισάξιος
διεκδικητής της Κύπρου (ΠΟΛΛΙΣ 1998, 33).
Σε αυτό ακριβώς το σημείο η ελληνοκυπριακή ταυτότητα, έρχεται αντιμέτωπη
με την αντίστοιχη νεοεισαχθείσα, αλλά καθόλου ασήμαντη τουρκοκυπριακή
ταυτότητα, η οποία αντιπαραβάλει απέναντι στο αίτημα της Ένωσης, αυτό της
Διχοτόμησης (ΠΟΛΛΙΣ 1998, 34). Η μέχρι πρότινος ελληνοβρετανική διαφορά,
εξελίσσεται πλέον σε εθνοτική σύγκρουση μεταξύ των δύο κοινοτήτων (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
2006, 30), ωστόσο οι Ελληνοκύπριοι εξακολουθούν να βλέπουν την Ένωση, ως μία
αυτονόητη, δίκαια υπόθεση, και τις επιδιώξεις τους ως αγνά και ωραία ιδεώδη
(ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 1985, 389· ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 43).
Η Αγγλία, μετά την άρνηση των Ελληνοκυπρίων να συμμετέχουν στην
παραχώρηση συνταγματικών προνομίων, προσπαθεί μέσω διαπραγματευτικών
τακτικών, να επέλθει κάποια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών

6

Αντιστοίχως το 1947 νέα αντιπροσωπεία μαζί με τον επίσκοπο Πάφου Λεόντιο επισκέφθηκε το
Λονδίνο με σκοπό πάλι την ικανοποίηση του αιτήματος της Ένωσης, αλλά για μία ακόμη φορά
συνάντησε την άρνηση της Βρετανίας. Το τέλος της δεκαετίας του 1940 σηματοδοτήθηκε από τη
βρετανική πρωτοβουλία για αλλαγή μέσω της πρότασης αυτοκυβέρνησης, από τη σταθερή
ελληνοκυπριακή πολιτική της Ένωσης ως τη μοναδική επιλογή, καθώς και από την έντονη
δραστηριοποίηση του τουρκοκυπριακού στοιχείου μέσω της ίδρυσης του πρώτου τουρκοκυπριακού
Λαϊκού Κόμματος με στόχο την αποτροπή της Ένωσης, και την ενεργοποίηση του τουρκικού
παράγοντα (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 87-88).
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(Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκύπριων και Αγγλίας). Ξεκινούν οι συνομιλίες Μακαρίου Χάρντινγκ, που ωστόσο δεν καταλήγουν σε κάποιο αίσιο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα από
την πλευρά της συμβουλεύει τον Μακάριο να αποδεχθεί τις συμφωνίες, αλλά ο
τελευταίος εξακολουθεί να τηρεί αδιάλλακτη στάση, (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 91) με
συνέπεια να εξοριστεί από τους Βρετανούς. Σε αυτή τη χρονική περίοδο έχουμε την
πρώτη έκφραση εθνοτικής βίας του αιτήματος της Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται
μέσω των δράσεων της ΕΟΚΑ.
Ακολουθούν

το

αμέσως

επόμενο

διάστημα

διαπραγματεύσεις,

επί

διαπραγματεύσεων, διάφορα σχέδια λύσεων, ώσπου το 1959 υπογράφονται οι
συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, μέσα σε ένα κλίμα έντονου ελληνοκυπριακού
εθνικού παλμού. Οι συμφωνίες μοιάζουν «εξόφθαλμα άδικες και ατιμωτικές» για την
ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η ήττα για αυτή ήταν τριπλή, αφού όχι μόνο δεν
κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη Ένωση, αλλά ούτε και την μελλοντική
προοπτική της. Επιπροσθέτως, αν και ήταν το κυρίαρχο στοιχείο πληθυσμιακά δεν
έλεγχε απόλυτα το νέο ανεξάρτητο Κυπριακό Κράτος, ενώ είχε παράλληλα ως
κηδεμόνες τρείς εγγυήτριες δυνάμεις (Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία) οι οποίες είχαν το
δικαίωμα επέμβασης (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 96). Μέχρι την υπογραφή των συνθηκών, οι
Τουρκοκύπριοι ήταν για τους Ελληνοκύπριους μία απλή μειονότητα, χωρίς κανένα
δικαίωμα καθορισμού του πολιτικού μέλλοντος της Κύπρου. Αυτή λοιπόν η αντίληψη
κλονίστηκε, και οι Τουρκοκύπριοι από αμελητέος αντίπαλος, μετατράπηκαν σε
εθνικό εταίρο, ο οποίος είχε συμπράξει με την βρετανική αποικιακή δύναμη και την
Τουρκία, με μοναδικό σκοπό την αποτροπή της Ένωσης (KIZILÜREK 2009, 54).

1.4 Από την Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας έως και τα Γεγονότα του
1974
Παράλληλα αρχίζουν να γίνονται αισθητά τα πρώτα υπόγεια ρεύματα, εντός των
Ελληνοκυπρίων, τα οποία κατηγορούν τον Μακάριο ως προδότη της Ένωσης, αφού
αποδέχθηκε την ανεξαρτησία και την τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί
(ΚΛΗΡΙΔΗΣ 1988, 95). Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα μουδιάσματος, ανακηρύσσεται
η Κυπριακή Δημοκρατία (1960), ενώ από την αρχή φάνηκε η πρόθεση των
Ελληνοκυπρίων να παραγκωνίσουν τους Τουρκοκύπριους. Οι αντίληψη των άδικων
συμφωνιών και το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι ήταν το βασικό τους εμπόδιο για την
Ένωση, δημιούργησαν μία πολιτική οργή, η οποία έδειχνε ξεκάθαρα την πρόθεση για
αλλαγή του συντάγματος (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 96-97).
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Η ελληνοκυπριακή πολιτική, έδειχνε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία ήταν ένα
μεταβατικό στάδιο για την επίτευξη της Ένωσης. Η ελληνική κοινότητα βλέποντας
την πολιτική του Μακαρίου ένιωθε προστατευμένη και καθησυχασμένη, αφού αυτός
σε καθημερινή βάση μέσα από τους λόγους του, και τις δηλώσεις του στον τύπο,
υποστήριζε την Ένωση και μόνο την Ένωση. Η στάση αυτή ωστόσο, εξαγρίωνε τους
Τουρκοκύπριους και τους γέμιζε ανασφάλεια (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 98), οι οποίοι δεν
ήθελαν με τίποτα να χάσουν τα προνόμια που τους παραχωρούσε το νέο καθεστώς.
Η ρήξη ανάμεσα στις δύο κοινότητες δεν άργησε να έλθει με αφορμή την
απόφαση του Μακαρίου για τροποποιήσεις του Συντάγματος. Σύμφωνα με τα όσα
υποστήριξε, το νέο σύνταγμα ήταν πολύπλοκο και σε πολλές περιπτώσεις
ανεφάρμοστο. Ωστόσο, αυτό ήταν η αφορμή. Η βασική αιτία ήταν το γεγονός ότι οι
Ελληνοκύπριοι, παρά την έλευση της ανεξαρτησίας, έμειναν συνειδησιακά
προσκολλημένοι στις προϋπάρχουσες διεκδικήσεις, στον πόθο και την προσδοκία της
Ένωσης με την Μητέρα Πατρίδα, για την οποία είχαν αγωνιστεί σθεναρά.7
Δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να την δουν ως
μία ευκαιρία να οικοδομήσουν ένα νέο κράτος, και μέσω αυτού μία νέα κυπριακή
συνείδηση. Αντιθέτως, τα ενωτικά στοιχεία πρώην μέλη της ΕΟΚΑ, τα οποία είχαν
τοποθετηθεί σε καίριες υπουργικές θέσεις πρωτοστατούσαν στον αγώνα για Ένωση,
με αποτέλεσμα να υπάρχει ανεπτυγμένο τόσο σε επίπεδο πολιτικής ελίτ όσο και σε
επίπεδο κοινωνίας ένα έντονα φορτισμένο κλίμα δυσπιστίας (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 99).
Μέσα σε αυτό το κλίμα αναβρασμού, ο Μακάριος ανακοινώνει στις 30
Νοεμβρίου 1963 τα 13 σημεία τροποποίησης του Συντάγματος. Διαβάζοντας τις
συγκεκριμένες τροποποιήσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι στην ουσία επεδίωκε
την κατάργηση των «υπερπρονομίων» των Τουρκοκυπρίων, με αποκορύφωμα την
κατάργηση του τουρκοκυπριακού Veto. Αν όμως συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα
μπορούσε να μπει κανένα εμπόδιο στην απόφαση των Ελληνοκυπρίων, για Ένωση με
την Ελλάδα. Στην συνείδηση των Ελληνοκυπρίων, οι Τουρκοκύπριοι έπρεπε να
μετατραπούν σε μειονότητα, εντός μίας Ελληνοκρατούμενης Κύπρου. Όπως ήταν
αναμενόμενο η αντίδραση τόσο των Τουρκοκυπρίων, όσο και της Τουρκίας ήταν
αρνητική, με συνέπεια την αποχώρηση από το δημόσιο και την κυβέρνηση. Το
7

Πρέπει να τονιστεί ότι η συζήτηση του ελληνοκυπριακού εθνικισμού έχει καθαρά αναλυτικό
χαρακτήρα και ουδόλως υπονοεί ότι οι Ελληνοκύπριοι φέρουν την μεγαλύτερη ή την αποκλειστική
ευθύνη για τη σημερινή διχοτόμηση του νησιού. Παρά το ότι οι ακρότητες του ελληνοκυπριακού
εθνικισμού συνέβαλαν στη δημιουργία του κυπριακού προβλήματος, θα ήταν αφελές να
παραγνωριστεί ο ρόλος της Βρετανίας, και γενικότερα της Δύσης, της ελληνικής χούντας, του
τουρκοκυπριακού εθνικισμού, και , φυσικά του τουρκικού επεκτατισμού (ΜΑΥΡΑΤΣΑΣ 1998, 73).
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μεγαλύτερο

ποσοστό

των

Τουρκοκύπριων

περιχαρακώθηκε

εντός

των

τουρκοκυπριακών θυλάκων, με αποκορύφωμα 20 μέρες αργότερα τη έκρηξη της
πρώτης διακοινοτικής σύγκρουσης, η οποία οδήγησε και στην χάραξη της πράσινης
γραμμής (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 100-103).
Η Κυπριακή Δημοκρατία περιήλθε κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο των
Ελληνοκύπριων (ΔΕΚΛΕΡΗΣ 2003, 77-78), ενώ ο ΟΗΕ τους αναγνώρισε ως επίσημη
κυβέρνηση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, πράγμα που ενίσχυσε την
πεποίθηση ότι χρόνος κυλούσε υπέρ τους, και πως οι Τουρκοκύπριοι, ασφυκτιώντας
εντός των θυλάκων, θα αναγκάζονταν να υποχωρήσουν αργά ή γρήγορα
(ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 103). Ο εγκλεισμός στους θύλακες, όχι μόνο δεν εξασθένισε την
τουρκική κοινότητα αλλά συνετέλεσε, στη μεγαλύτερη συσπείρωση της (ΔΕΚΛΕΡΗΣ
2003, 23). Οι «ισχυρότεροι», Ελληνοκύπριοι ταυτίστηκαν με το κράτος, αλλά δεν
μπόρεσαν να επιβληθούν στους «ασθενέστερους» Τουρκοκύπριους (ΔΕΚΛΕΡΗΣ 2003,
79). Αυτή η διαμορφωμένη κατάσταση μεγάλωνε το χάσμα και οδηγούσε τους
δεύτερους να αναζητήσουν έμπρακτη στήριξη και προστασία στην Τουρκία.
Το 1964 γίνεται μία προσπάθεια διευθέτησης κατάστασης μέσω του σχεδίου
Άτσεσον.8 Η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση απέρριψε το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι
δεν ήταν τίποτα άλλο από καλυμμένη «Διπλή Ένωση» (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 104).Το
μεγαλύτερο ολίσθημα των Ελληνοκυπρίων ήταν ότι συνειδησιακά η εικόνα που είχαν
σχηματίσει για τον εαυτό τους, ήταν ότι αυτοί και μόνο αυτοί, έπρεπε να είναι οι
κυρίαρχοι του νησιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η στάση τους απέναντι στους
Τουρκοκυπρίους να κινείται στην καλύτερη περίπτωση μέσα σε ένα πλαίσιο
καλοπροαίρετης αδιαφορίας και περιφρόνησης (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 45, 50).
Η ελληνοκυπριακή ταυτότητα περιχαρακωμένη από το έντονο στοιχείο της
ελληνοκεντρικότητας, εκφράζεται άμεσα από τη απορριπτική μακαρική πολιτική,
έναντι των Τουρκοκυπρίων και του ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους.9 Η κρίση
μεταξύ των δύο πλευρών δεν αργεί να κλιμακωθεί ξανά, με αποτέλεσμα μία νέα
διακοινοτική σύγκρουση, να λαμβάνει χώρα το 1967, υποκινούμενη κυρίως από τους

8

Το συγκεκριμένο σχέδιο λύσεως είχε ως βάση την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, με
αντάλλαγμα την παραχώρηση τουρκικής βάσης στη χερσόνησο της Καρπασίας και περιορισμένη
αυτοδιοίκηση μέσω καντονιών στους Τουρκοκύπριους, στην περιοχή που θα ενωνόταν με την Ελλάδα
(ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 104).
9
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Μακαρίου στην Ιταλική Εφημερίδα «Ιλ Τέμπο» την 24η
Φεβρουαρίου 1965: « Όσον αφορά εις την Συμφωνίαν της Ζυρίχης, την θεωρώ νεκράν και
ανύπαρκτον. Δεν γνωρίζω πότε θα τελεσθή η επίσημος κηδεία της. Είναι όμως γεγονός ότι αυτή είναι
Νεκρά» (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2000, 288-289).
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Ελληνοκυπρίους στην περιοχή Κοφίνο - Άγιο Θεόδωρο.10 Όπως ήταν αναμενόμενο, η
Τουρκία αντέδρασε με βομβαρδισμούς και οι Ελληνοκύπριοι ανταπάντησαν
απειλώντας, ότι θα άρχιζαν να εξοντώνουν τους Τουρκοκυπρίους. Ο εκβιασμός
απέδωσε, αλλά αυτή η τραυματική εμπειρία ήταν και το αφετηριακό σημείο για τα
γεγονότα του 1974, αφού το συγκεκριμένο περιστατικό έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένο
στη συλλογική μνήμη των Τουρκοκυπρίων (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 104-105).
Παράλληλα στο εσωτερικό της, η ελληνοκυπριακή κοινότητα χωρίζεται πιο
βαθιά, ανάμεσα σε αυτούς που συμφωνούσαν με την άμεση Ένωση, και σε αυτούς
που υποστήριζαν την Ένωση μελλοντικά (PAPADAKIS 1998, 149-165). Μετά τα
επεισόδια της Κοφίνου, ο Μακάριος στρέφεται υπέρ της Ανεξαρτησίας, ως της μόνης
εφικτής λύσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
αρχίσουν οι διακοινοτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (1968-1974)
(ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 104-105).
Το κλίμα που υπήρχε εσωτερικά της ελληνοκυπριακής κοινότητας ευνοούσε μία
τέτοια ενέργεια, αφού το έρεισμα του Μακαρίου συνέχιζε να είναι μεγάλο, ενώ
παράλληλα η αλλαγή της στάσης του προς την ανεξαρτησία φαίνεται ότι ήταν
αποδεκτή από την πλατεία μερίδα των Ελληνοκυπρίων (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 105), οι
οποίοι είχαν έστω και μερικώς συνειδητοποιήσει, ότι ήταν αναγκαίο το κόψιμο του
ομφάλιου λώρου (CRONE 2000, 54) με την Ελλάδα. Ωστόσο, η παραπάνω
συνειδητοποίηση δεν επήλθε και σε πολιτικό επίπεδο, με την εθνικιστική ρητορεία να
παραμένει έντονη.
Οι Ελληνοκύπριοι όμως αν και συνειδητοποιούν το ανέφικτο της Ένωσης, δεν
δέχονταν την αναγνώριση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η κοινή καταγωγή και η
κοινή ιστορική μνήμη με το ελληνικό έθνος, συνέχιζε να κατέχει σημαντική θέση στη
συνείδηση τους. Η ελληνοκυπριακή ταυτότητα εξακολουθούσε να νομιμοποιείται
εντός ενός περιβάλλοντος όπου υπήρχε ο άλλος, ο εχθρός, η σύγκριση με τον οποίο
της εξασφάλιζε τη διατήρηση της διαφορετικότητάς της (CRONE 2000, 462). Την
παραπάνω κατάσταση ενίσχυε και το γεγονός ότι στην Ελλάδα με την εγκαθίδρυση
του χουντικού καθεστώτος, το τελευταίο αρχίζει να προπαγανδίζει έντονα υπέρ της
Ένωσης, με σκοπό να γίνει αρεστό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ενωτικό πνεύμα να

10

Πρωτοστάτης ήταν ο Γρίβας, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Κύπρο μετά την αποχώρηση του το
1959. Η εκκαθαριστική αυτή κίνηση πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Μακαρίου αλλά
την παντελή άγνοια του Ελληνικού Κράτους (ΤΟΦΑΛΛΗΣ 2010, 218-222).
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αναζωπυρωθεί και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση, να παρασύρεται σε έναν ατελείωτο
χορό φλογερών ενωτικών διακηρύξεων (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 170-171).
Κατά την διάρκεια των διακοινοτικών συνομιλιών φαίνεται ότι θα επέλθει
συμφωνία, κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Ο Μακάριος συνέχισε να παραμένει
αδιάλλακτος, παρά το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι είχαν κάνει πολλές υποχωρήσεις,
έχοντας αποδεχθεί σχεδόν το σύνολο των 13 σημείων τα οποία είχε θέσει το 1964. Η
στάση αυτή εμφορείτο τόσο από την αντίληψη ότι ο χρόνος κυλούσε υπέρ των
Ελληνοκυπρίων, όσο και από τη πάγια θέση του να υποβιβάσει του Τουρκοκυπρίους
από κοινότητα σε μειονότητα, υποχωρώντας μόνο σε θέματα που αφορούσαν την
αυτονομία σε θρησκευτικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Την τακτική του
αυτή ενίσχυε η άποψη πως η Τουρκία δεν θα έκανε καμία κίνηση εισβολής
(ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 107), καθώς επίσης και το γεγονός, ότι αν αποδεχόταν μία
συμφωνία, η οποία θα εξασφάλιζε κοινοτικά δικαιώματα στους Τουρκοκυπρίους, θα
επιβεβαιώνονταν οι κατηγορίες των ενωτικών, οι οποίοι τον θεωρούσαν προδότη της
Ένωσης .
Αυτή η πολιτική γραμμή, δημιουργούσε στους Τουρκοκύπριους και την
Τουρκία, την εντύπωση ότι η στάση των Ελληνοκυπρίων, χαρακτηριζόταν από
ανειλικρίνεια, δυναμιτίζοντας τις φωνές που υποστήριζαν ότι μοναδική επιδίωξη
τους, ήταν η Ένωση (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 107).
Παράλληλα πέρα από το μέτωπο των Τουρκοκυπρίων ο Μακάριος έχει να
αντιμετωπίσει και τις συνεχείς πιέσεις της χούντας, η οποία με θέρμη υποστήριζε την
Ένωση με ανταλλάγματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η σύγκρουση, για
το ποιος παίρνει τις αποφάσεις η Αθήνα ή η Λευκωσία, και να αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση μεταξύ τους. Η κατευθυνόμενη αντιμακαρική προπαγάνδα, υποκινούμενη
από τη χουντική Αθήνα φουντώνει, μέσω των ενεργειών της ΕΟΚΑ Β΄ το διάστημα
1971-1974, μίας και ο Μακάριος, είναι «ο προδότης», και πρέπει να εξουδετερωθεί.
Επέρχεται η οριστική ρήξη με το χουντικό καθεστώς, με συνέπεια τα γνωστά σε
όλους γεγονότα του ελληνοκυπριακού πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλίου 1974, όπου
αποτέλεσε και την αφορμή για την τουρκική εισβολή (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2006, 107).

1.5. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι αναμφισβήτητα ο τρόπος με τον οποίο η
Κυπριακή Δημοκρατία δομήθηκε, παρείχε πολύ λίγο έδαφος στην ανάπτυξη
διαμόρφωσης μίας κυπριακής εθνικής ταυτότητας. Το Σύνταγμα του 1960 οδηγούσε
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στην πόλωση των δύο κυρίαρχων κοινοτήτων, εξακολουθώντας να θέτει εθνικούς,
πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και γλωσσικούς διαχωρισμούς. Αυτό ωστόσο δεν ήταν
το μόνο βασικό αίτιο, αφού ο αποκλεισμός ύπαρξης μία κοινής κυπριακής
ταυτότητας, ενισχύθηκε από τους δύο εδραιωμένους εθνικισμούς, καθώς επίσης και
από ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο, που ιδίως στην περίπτωση των Ελληνοκυπρίων
δίχασε την κοινωνία σε σημαντικό βαθμό.
Ο ελληνοκυπριακός εθνικισμός, ακόμη και μετά την ίδρυση του ανεξαρτήτου
κράτους, κυρίως μέσα από την πολιτική εξουσία ακολούθησε μία τακτική
περιφρόνησης της «άλλης εθνότητας», εφαρμόζοντας ακόμη και πρακτικές
αποκλεισμού και διακρίσεων εις βάρος της, με αποτέλεσμα να την ωθήσει στη
συγκρότηση μίας ανταγωνιστικής εθνικιστικής ιδεολογίας (ΜΟΥΖΗΣ 2002, 215).Οι
πατριωτικές ομιλίες των Ελληνοκυπρίων σε εθνικές επετείους και σε μνημόσυνα
μελών της ΕΟΚΑ, φανέρωναν την πρόθεση της Ένωσης, δημιουργώντας μεγαλύτερη
ανασφάλεια στους Τουρκοκύπριους. Παράλληλα, ο ελληνοκυπριακός τύπος και
κυρίως ο ενωτικός (ΚΛΗΡΙΔΗΣ 1988, 223-224), ασκούσε μία εντονότατη προπαγάνδα,
υμνολογώντας την ελληνοκυπριακή εθνοτική ανωτερότητα, και το αίτημα της
Ένωσης ως το μόνο ιερό πατριωτικό καθήκον (ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣ 1996, 72, 105 ).
Ακόμη και όταν συντελέστηκε η μακαρική στροφή προς την ανεξαρτησία, η
κυριαρχία της εθνικιστικής κουλτούρας, κυρίως πλέον σε επίπεδο πολιτικής
διαμάχης, απέδειξε με την εξέλιξη των γεγονότων, ότι το όλο εγχείρημα δεν είχε
στέρεες βάσεις, σε πρακτικό επίπεδο.
Η λύση δεν μπορούσε να επέλθει, γιατί το πλέγμα των αρνητικών στερεοτύπων
κυριαρχούσε εντός και των δύο κυρίαρχων εθνοτικών ομάδων, γιατί το παρελθόν είχε
διαστρεβλωθεί , υπήρχε η αρνητική εικόνα του άλλου, η αποκλειστική ενοχή του, η
έλλειψη εμπιστοσύνης και η άρνηση έναντι οποιασδήποτε υποχώρησης, κυρίως από
τους Ελληνοκυπρίους. Η κάθε ταυτότητα είχε οικοδομηθεί στη δαιμονοποίηση του
άλλου (ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 2009, 32, 59). Η κυριαρχούσα ελληνοκυπριακή ηγεσία
προωθώντας τα απραγματοποίητα όνειρα της Αυτοδιάθεσης - Ένωσης, παραμέλησε
και παραγκώνισε την τουρκοκυπριακή, καθώς τη θεωρούσε εμπόδιο για τις επιδιώξεις
της. Από την άλλη, η τουρκοκυπριακή ηγεσία εκμεταλλεύτηκε την τακτική της
ελληνοκυπριακής ηγεσίας, αφού ούτε η ίδια ήταν ικανοποιημένη με την Κυπριακή
Δημοκρατία, μιας και απέτρεπε τον στόχο της Διχοτόμησης (KIZILÜREK 2009, 58).
Οι δύο ηγεσίες για πολιτικούς λόγους εκμεταλλεύτηκαν τον φόβο των
κοινοτήτων τους για να διατηρηθούν στην εξουσία, καλλιεργώντας την ασέβεια και
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την παραγνώριση του άλλου, και διαιώνισαν τη διχόνοια (KIZILÜREK 2009, 115,
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2005, 110).
Η ελληνοκυπριακή ταυτότητα, μέσω του εθνικισμού, καθιερώθηκε, εντός ενός
πλαισίου επιλεκτικής μυθοποιητικής χρονικής σύλληψης, συγκροτώντας τη δικής της
φαντασιακή ενότητα με τον πολιτισμικά όμοιο, δηλαδή το Ελληνικό Κράτος.
Παράλληλα, για να έχει βάση η ύπαρξη της, έπρεπε να διακρίνεται με τον
πολιτισμικά άλλο, δηλαδή τους Τουρκοκύπριους (ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 1994, 89· ΛΕΚΚΑΣ
2000, 233).
Αυτός

ο

αδυσώπητος

αναγνώσιμος

μεταξύ

των

δύο

εθνικισμών

ελληνοκυπριακού και τουρκοκυπριακού, για το ποιος θα κυριαρχήσει, είχε ως
αποτέλεσμα την κλιμάκωση της σύγκρουσης, και δεν επέτρεψε στην κυπριακή
κοινωνία να ωριμάσει, συνειδητοποιώντας τις αλλαγές που έπρεπε να αποδεχθεί. Δεν
αντιλήφθηκε, καταρχήν η ελληνοκυπριακή και κατ’ επέκταση η τουρκοκυπριακή
κοινότητα, ότι η ταυτότητα η οποία τους προσδιόριζε εθνικά, θα μπορούσε να
συνυπάρξει με την ύπαρξη μίας κοινής κυπριακής ταυτότητας, δημιουργώντας έστω
και μερικώς ένα κοινό σημείο αναφοράς, μεταξύ των δυο πλευρών.
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Πρόγραμμα Εργασιών

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
Πρωινές Συνεδρίες
08.00΄-08.15΄: Εγγραφές.
08.15΄-08.45΄: Χαιρετισμοί.
 Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.
 Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Μαυρέλος, Πρόεδρος Προσυνεδριακής
Συνάντησης.
 Καθηγητής Ulrich Moennig, Πανεπιστήμιο Αμβούργου.
 Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Νικήτας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
08.45΄-09.00΄: Μετακίνηση στις αίθουσες για τις παράλληλες συνεδρίες.

Α΄ Συνεδρία
Ειδολογικές και συγγραφικές ταυτότητες (έως τον 18ο αι.)
Πρόεδρος: Ulrich Μoennig
09.00΄-09.20΄: Καλλιόπη Ντούρου, Τούρκοι και Έλληνες στις αρχές του δεκάτου
έκτου αιώνα: ζητήματα εθνικής ταυτότητας υπό το πρίσμα του Τρωικού μύθου.
09.20΄-09.40΄: Ολυμπία Βρακοπούλου, Η ταυτότητα και η λειτουργία του
φανταστικού στα οραματικά κείμενα της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας.
09.40΄-10.00΄: Σταυρούλα Ντινούδη, Από τη μυθιστορία στο μυθιστόρημα: Η
εξέλιξη της ταυτότητας του ήρωα.
10.00΄-10.10΄: Συζήτηση.

Εθνική ταυτότητα Α
Πρόεδρος: Μιχαήλ Αναστασιάδης
09.00΄-09.20΄: Alexandra Dudnikova, Η παράταξη στα νεοελληνικά δημοτικά
τραγούδια ως αποτύπωση της συλλογικής γλωσσικής ταυτότητας.
09.20΄-09.40΄: Ζωή Γεωργιάδου, Εικόνες του άλλου στο Αραβικόν μυθολογικόν.
09.40΄-10.00΄: Ανδρέας Λούνης, Η καταδίκη της ερωτικής επιθυμίας προς χάριν της
εθνικής ταυτότητας στην Τασσώ του Αχιλλέως Λεβέντη.
10.00΄-10.10΄: Συζήτηση.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /759/

Βυζαντινά κείμενα
Πρόεδρος: Μαρία Κωνσταντινίδου
09.00΄-09.20΄:

Ksenya

Morugina,

Παλαιογραφική

μελέτη

των

ελληνικών

χειρογράφων από τη συλλογή του Khuldov.
09.20΄-09.40΄: Χριστίνα Παλακίδου, Θρησκευτικές ταυτότητες: Χριστίνα της Τύρου
ή Χριστίνα της Μπολσένα;
09.40΄-10.00΄: Συζήτηση.

Ταυτότητες και Ρωμαϊκό Δράμα
Πρόεδρος: Ιωάννα Παπαδοπούλου
09.00΄-09.20΄: Μαρία Ζλάτκου, Ἀλαζών στρατιώτης – miles gloriosus: οι όψεις μιας
κωμικής ταυτότητας.
09.20΄-09.40΄: Ανδρέας Πανουτσόπουλος, Πρόσωπα και Προσωπεία στον Thyestes
του Seneca: Μια διερεύνηση ταυτοτήτων.
09.40΄-10.00΄: Χαρίσιος Ευστρατίου, Οιδίποδας, υποψήφιος Άρχοντας των Θηβών.
Εκλογές, 1ος αι. μ.Χ. Η ταυτότητα του Αρχηγού Κράτους.
10.00΄-10.10΄: Συζήτηση.

Β΄ Συνεδρία
Ειδολογικές και συγγραφικές ταυτότητες (18ος -19ος αι.)
Πρόεδρος: Νίκος Μαυρέλος
10.10΄-10.30΄: Μαρία Χουλιάρα, Διερεύνηση της ταυτότητας του φιλοσόφου
Ευγένιου Βούλγαρη όπως διαφαίνεται στο έργο του Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις.
10.30΄-10.50΄: Ελένη Πότσα, Αισθητική ταυτότητα του Γ.Μ. Βιζυηνού.
10.50΄-11.10΄: Συζήτηση.

Εθνική ταυτότητα Β
Πρόεδρος: Πολυξένη Συμεωνίδου
10.10΄-10.30΄: Μιχαήλ Αναστασιάδης, Η «θεολογικότητα» της λογοτεχνίας: Το
χριστόμορφο πρόσωπο απέναντι στα προσωπεία του κόσμου και της ιστορίας.
10.30΄-10.50΄: Αριστοτέλης Τσιάμαλος, Η ελληνική ταυτότητα διά μέσου της
ιστορικής μνήμης στην Ποιητική και ποιητική γλώσσα του Οδ. Ελύτη.
10.50΄-11.10΄: Βασίλης Μακρυδήμας, Τάκης Παπατσώνης: ο ποιητής μετέωρος
ανάμεσα στα «ένδοξα και σεβάσμια τυπικά Ανατολής και Δύσης».
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11.10΄-11.20΄: Συζήτηση.

Εθνικοκοινωνικές Ταυτότητες στη Λατινική Πεζογραφία
Πρόεδρος: Ανδρέας Πανουτσόπουλος
10.10΄-10.30΄: Francesco Ginelli, Thracian or Athenian? The Complicated Identity of
Menestheus, Son of Iphicrates, in Nep. Iph. 3, 4.
10.30΄-10.50΄:

Πολυξένη

Μαρκούτη,

SPECULUM

FEMINAE:

Όψεις

και

αναγνώσεις του πορτρέτου της Σεμπρωνίας στο BELLUM CATILINAE του
Σαλλούστιου.
10.50΄-11.10΄: Κλεανθή Τίρλα, Γυναίκες και παιδιά στην ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο.
Κοινωνικές προεκτάσεις.
11.10΄-11.20΄: Συζήτηση.
11.20΄-11.40΄: Διάλειμμα.

Γ΄ Συνεδρία
Εθνική Ταυτότητα Γ
Πρόεδρος: Χριστίνα Παλακίδου
11.40΄-12.00΄: Μάριος-Κυπαρίσσης Μώρος, Η παρουσία των οικονομικών
μεταναστών στο έργο βορειοελλαδιτών πεζογράφων: το παράδειγμα των Σφυρίδη,
Μάρκογλου, Κέντρου-Αγαθοπούλου, Τσιαμπούση, Γρηγοριάδη, Σταυρακοπούλου.
12.00΄-12.20΄: Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Το ζήτημα της ταυτότητας μέσα από
την ποίηση των Αλβανών ποιητών της Θεσσαλονίκης.
12.20΄-12.40:

Έλενα

Σάββα,

Τουρκοκύπριοι

στην

ελληνοκυπριακή

διηγηματογραφία, 1974-2010.
12.40΄-12.50΄: Συζήτηση.

Ταυτότητες και Εκπαίδευση
Πρόεδρος: Ζωή Γαβριηλίδου
11.40΄-12.40΄: Στρογγυλή Τράπεζα: Οι Ταυτότητες στην Εκπαίδευση: H αναζήτηση
ταυτοτήτων στην τάξη διαφοροποιώντας τη διδασκαλία, Συντονισμός: Ειρήνη
Κορρέ,

Ομιλητές:

Ειρήνη

Κορρέ,

Οτάμπασης, Στεργιανή Τσομπουλτή.
12.40΄-12.50΄: Συζήτηση.

Φωτεινή

Κανταρίδου,

Χαράλαμπος
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Εθνικοκοινωνικές Ταυτότητες στη Λατινική Ποίηση
Πρόεδρος: Χαρίσιος Ευστρατίου
11.40΄-12.00΄:

Άρτεμις

Αρχοντογεώργη,

Όραση,

κίνηση

και

φύλο

στις

Μεταμορφώσεις του Οβίδιου.
12.00΄-12.20΄: Αιμιλία Σάββα, Η διπλή ταυτότητα του Περσίου στην τέταρτη
Σάτιρα.
12.20΄-12.40΄: Συζήτηση.

Δ΄ Συνεδρία
Ειδολογικές και συγγραφικές ταυτότητες (20ός αι.) Α
Πρόεδρος: Αγγελική Βουτσά
12.50΄-13.10΄: Μάρκος Ξυδάκης, Καρναβαλοποιημένη ταυτότητα και ειδολογικές
προεκτάσεις στα ποιήματα «Ανδρείκελα» και «Άλογα μαύρα, θίασος ιπποδρομίου...»
του Καρυωτάκη.
13.10΄-13.30΄:

Παρασκευή

Ακριτίδου,

Το

μεταφερόμενο

κιβώτιο

και

η

μετατοπιζόμενη ταυτότητα του συγγραφέα: οι πολλαπλές ταυτότητες του Άρη
Αλεξάνδρου και η ανάδειξή τους μέσα από το μυθιστόρημά του Το κιβώτιο.
13.30΄-13.50΄: Ivan Denik, Η πρόσληψη του Ντοστογιέφσκι στο έργο του Σ.
Πλασκοβίτη.
13.50΄-14.00΄: Συζήτηση.

Έμφυλες ταυτότητες σε γυναίκες συγγραφείς
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Οτάμπασης
12.50΄-13.10΄: Ελένη Κατσαβέλη, Η μόρφωση ως χειραφέτηση (;) Έμφυλες
ταυτότητες στην αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου.
13.10΄-13.30΄: Θεοδώρα Κοντογεώργη, Γυναίκες εκτός των κανόνων στο
λογοτεχνικό περιβάλλον του Πολέμου, της Κατοχής και της Αντίστασης: η
περίπτωση των «αφιερωμένων» ηρωίδων.
13.30΄-13.50΄: Συζήτηση.

Θέατρο και ταυτότητες
Πρόεδρος: Περσεφόνη Μαμουκάρη
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12.50΄-13.10΄: Ελένη Βελεγράκη, Εκφάνσεις της γυναικείας ταυτότητας στην
ελληνική δραματουργία του 20ού αιώνα.
13.10΄-13.30΄: Δήμητρα Δαλπαναγιώτη, Η Δυσδαιμόνα του William Shakespeare
και η γυναικεία ταυτότητα στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα: Η μετάφραση του
Οθέλλου από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη (1915).
13.30΄-13.50΄: Βασιλική Μόσχου, Ζητήματα γυναικείου λόγου και θηλυκής γραφής
στο σταυροδρόμι ποίησης και θεάτρου: η Χρυσόθεμις του Γιάννη Ρίτσου και το
Γράμμα στον Ορέστη του Ιάκωβου Καμπανέλλη.
13.50΄-14.00΄: Συζήτηση.

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ταυτότητες και μελέτη φύλου
Πρόεδρος: Άρτεμις Αρχοντογεώργη
12.50΄-13.10΄: Παναγιώτης Ασημόπουλος, Οι ετερόκλιτες εκφάνσεις της έμφυλης
σεξουαλικής πρακτικής στις αριστοφανικές κωμωδίες.
13.10΄-13.30΄: Αναστασία-Σταυρούλα Βαλταδώρου, Η σημασία του φύλου της
Διοτίμας στο πλατωνικό Συμπόσιον.
13.30΄-13.50΄: Δημήτριος Θεοχάρης, Επιγραφικές μαρτυρίες γυναικών ιατρών στον
αρχαίο κόσμο.
13.50΄-14.00΄: Συζήτηση.
Τέλος πρωινών Συνεδριών.

Απογευματινές Συνεδρίες

Ε΄ Συνεδρία
Ειδολογικές και συγγραφικές ταυτότητες (20ός αι.) Β
Πρόεδρος: Μαρία Χουλιάρα
16.00΄-16.20΄: Ειρήνη Χατζοπούλου, …από το στόμα της παλιάς Remington…: Μια
μετα-ανάγνωση στο μυθιστόρημα του Γ. Πάνου.
16.20΄-16.40΄: Εύα Γανίδου, Βιογραφικές ταυτότητες καλλιτεχνικών δημιουργών: η
σειρά Βίοι Αγίων των εκδόσεων Ηλέκτρα (2005-2008).
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16.40΄-17.00΄: Αγγελική Βουτσά, Μ. Γκανάς, Α. Ελεφάντης, Γ. Ατζακάς: τρεις
αφηγήσεις στο μεταίχμιο του αυτοβιογραφικού λόγου και της ιστορίας. Από τη
μικροϊστορία στη μακροϊστορία.
17.00΄-17.10΄: Συζήτηση.

Έμφυλες ταυτότητες σε άνδρες συγγραφείς Α
Πρόεδρος: Σταυρούλα Ντινούδη
16.00΄-16.20΄: Βασιλική Καϊσίδου, Έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας:
αλλοεθνείς γυναίκες στη Λέσχη και τη Μεγάλη Χίμαιρα.
16.20΄-16.40΄: Ελένη Κατσαβέλη, Η μόρφωση ως χειραφέτηση (;) Έμφυλες
ταυτότητες στην Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου.
16.40΄-17.00΄: Τάσος Μιχαηλίδης, Η ταυτότητα του στρατιώτη ως μέσο
αποτύπωσης του δαρβινικού προτύπου στο έργο του Νίκου Κάσδαγλη.
17.00΄-17.10΄: Συζήτηση.

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες
Πρόεδρος: Κλεανθή Τίρλα
16.00΄-16.20΄: Μαρία Γαλανάκη, Η πολιτισμική ταυτότητα των Σκυθών στην
Ιπποκρατική Συλλογή.
16.20΄-16.40΄: Μαίρη Φραγκάκη, Μυθικοί ήρωες και ταυτότητες πόλεων.
16.40΄-17.00΄:

Εμμανουήλ

Γκινίδης,

Η

εσχατολογία

των

Κλασικών

και

Ελληνιστικών Χρόνων: Το παράδειγμα των Ορφικών και των Ερμητικών
κοινοτήτων.
17.00΄-17.10΄: Συζήτηση.

Στ΄ Συνεδρία
Ειδολογικές και συγγραφικές ταυτότητες (20ός αι.) Γ
Πρόεδρος: Ζωή Γεωργιάδου
17.10΄-17.30΄: Anna Prossyanikova, Μyth, body and its twins: Perpetual quest for
poetic identity. K. Anghelaki-Rooke, M. Tsvetayeva, A. Achmatova.
17.30΄-17.50΄: Βασιλική Καρκαντζού, Ερώτηση χωρίς απάντηση: Έκφραση
αλληλεγγύης ή ανταγωνισμού;
17.50΄-18.10΄: Συζήτηση.
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Έμφυλες ταυτότητες σε άνδρες συγγραφείς Β
Πρόεδρος: Στεργιανή Τσομπουλτή
17.10΄-17.30΄: Ευθυμία Αρναούτη, Η λογοτεχνική απεικόνιση της έμφυλης
υποκειμενικότητας: Τα παραδείγματα των Επικίνδυνων Σχέσεων του Choderlos de
Laclos, του Κουαρτέτου του Heiner Müller και του True Love του Άρη
Μαραγκόπουλου.
17.30΄-17.50΄: Mohamed Abdelaziz, Η ταυτότητα της Ανατολίτισσας στο
μυθιστόρημα Καπετάν Μιχάλης του Νίκου Καζαντζάκη.
17.50΄-18.10΄: Όλγα Δουγαλή, Έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας στο Διπλό
Βιβλίο του Δημήτρη Χατζή και στη Βιοτεχνία Υαλικών του Μένη Κουμανταρέα.
18.10΄-18.20΄: Συζήτηση.

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Α
Πρόεδρος: Φωτεινή Κανταρίδου
17.10΄-17.30΄: Χρύσα Δούρου, Η διδακτική αξιοποίηση του θρακιώτικου ιδιώματος
στην προσχολική εκπαίδευση: Εφαρμόζοντας ένα ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας
σε δύο τάξεις νηπιαγωγείου.
17.30΄-17.50΄: Περσεφόνη Μαμουκάρη, Frequency and evaluation of strategy use in
SILL questionnaire through an innovative electronic device applied on Muslim and
Christian pupils in Thrace.
17.50΄-18.10: Ιωάννα Κίτσιου - Ευαγγελία Συγκιρίδου, Η ταυτότητα φύλου στην
παιδική λογοτεχνία σήμερα: Ποιος είναι ο ήρωας των παιδικών τους χρόνων;
18.10΄-18.20΄: Συζήτηση.

18.20΄-18.40΄: Διάλειμμα.

Ζ΄ Συνεδρία
Τύπος και η ταυτότητά του
Πρόεδρος: Ειρήνη Χατζοπούλου
18.40΄-19.00΄: Πολυξένη Συμεωνίδου, Τα φιλολογικά ψευδώνυμα στην εφημερίδα
Άστυ, 1890-1907.
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19.00΄-19.20΄: Γιώργος Βλαχοπάνος, Ανασυνθέτοντας την πολιτική ταυτότητα της
μεσοπολεμικής διανόησης: η περίπτωση του περιοδικού Νεοελληνικά Γράμματα
(1935-1936).
19.20΄-19.40΄: Συζήτηση.

Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις
Πρόεδρος: Ελπίδα Περδίκη
18.40΄-19.00΄: Νάντια Φραγκούλη, Η αφηγηματική συγκρότηση της ταυτότητας του
ήρωα ως προϊόν διακαλλιτεχνικού διαλόγου: Η περίπτωση του Ιακώβου στην
Ουρανία Μηχανική της Μάρως Δούκα.
19.00΄-19.20΄: Εμμανουέλα Τισιζή - Βέρα Μύστακα, Η ταυτότητα της ετερότητας
στα μυθιστορήματα του Σωτήρη Δημητρίου και στην ταινία Ακαδημία Πλάτωνος.
19.20΄-19.40΄: Ρωξάνη-Αναστασία Καμπασελέ, Ζητήματα Αφρο-αμερικανικής
γυναικείας ταυτότητας στο καλλιτεχνικό έργο της Faith Ringgold.
19.40΄-19.50΄: Συζήτηση.

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Β
Πρόεδρος: Λυδία Μίτιτς
18.40΄-19.00΄: Ελένη Καραμανώλη - Χρήστος Τζήκας, Η διαμόρφωση της εθνικής
συνείδησης του Έλληνα μέσα από τα βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας των Ε΄ και ΣΤ΄
τάξεων του δημοτικού σχολείου κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας
1967-1974.
19.00΄-19.20΄: Ανθή Λιμπιτσιούνη, Η εικόνα του εθνικού «εαυτού» και των εθνικών
«άλλων» στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου.
19.20΄-19.40΄: Μαίρη Παρθύμου, Η Διαμόρφωση της Ελληνοκυπριακής Ταυτότητας
μέσα από την έξαρση του Ελληνοκυπριακού Εθνικισμού στην Κύπρο, την περίοδο
1960-1974.
19.40΄-19.50΄: Συζήτηση.
19.50΄-20.20΄: Απολογισμός – Λήξη Προσυνεδριακής Συνάντησης.

Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία /766/

Η

Προσυνεδριακή

Συνάντηση

Μεταπτυχιακών

Φοιτητών

και

Υποψηφίων

Διδακτόρων (Κομοτηνή, 8 Οκτωβρίου 2015) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Διεθνούς Συνεδρίου «Ταυτότητες: Γλώσσα και λογοτεχνία» για τα 20 χρόνια
λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (Κομοτηνή, 9 έως 11
Οκτωβρίου 2015).

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Προσυνεδριακής Συνάντησης
Νίκος Μαυρέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Συντονιστές
Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
Νίκος Μαυρέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Τσομής, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
Ιωάννης Ντεληγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
Ιωάννα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα
Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
Μαρία Κωνσταντινίδου, Λέκτορας Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Επιστημονική Επιτροπή
Δ.Π.Θ.
Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χαρίκλεια Ιωαννίδου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πηνελόπη Καμπάκη, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Φλώρα Μανακίδου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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Γιάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωνσταντίνος Τσουρής, Αναπλ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελισάβετ Αρσενίου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γρηγόριος Παπαγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγιώτα Σαρίσχουλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμια ημεδαπής
Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Αργύρης Αρχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κώστας Κανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναστασία Στάμου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμια αλλοδαπής
Bouchard Jacques, Professor, Université de Montréal
Marco Fantuzzi, Professor, Universitá di Macerata
Ulrich Moening, Professor, Hamburg Universität
Filactos-Moschos Morfakidis, Professor, Universidad de Granada

Γραμματεία
Λυδία Μίτιτς, Δρ Γλωσσολογίας
Πολυξένη Συμεωνίδου, Υποψ. Διδάκτωρ, Τ.Ε.Φ., Δ.Π.Θ.
Περδίκη Ελπίδα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τ.Ε.Φ., Δ.Π.Θ.
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Κατάλογος συνέδρων με ανακοίνωση στον παρόντα τόμο
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Παρασκευή, Εκπαιδευτικός/Φιλόλογος, Γυμνάσιο Καρδαμύλης/Ε.Κ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Μιχαήλ, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ Ευθυμία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΑΡΧΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Άρτεμις, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δ.Π.Θ.
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
Δ.Π.Θ./Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ Ελένη, Θεατρολόγος/Υποψήφια Διδάκτωρ, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.
ΒΟΥΤΣΑ Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ολυμπία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
Δ.Π.Θ.
ΓΑΛΑΝΑΚΗ Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΓΑΝΙΔΟΥ Εύα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ζωή, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΓΚΙΝΙΔΗΣ Εμμανουήλ, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δήμητρα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
ΔΟΥΓΑΛΗ Όλγα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
DOUROU Calliope, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Harvard.
DUDNIKOVA Alexandra, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχα.
ΖΛΑΤΚΟΥ Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
GINELLI Francesco, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Università degli Studi di Verona.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημήτριος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
ΚΑΪΣΙΔΟΥ Βασιλική, Υποψήφια Διδάκτωρ, University of Birmingham.
KAMBAKIS-VOUGIOUKLIS Penelope, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
Δ.Π.Θ.
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ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Φωτεινή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
Δ.Π.Θ.
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ Ελένη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΥ Βασιλική, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ε.Κ.Π.Α.
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ Ελένη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
ΚΙΤΣΙΟΥ Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 6ο Διαπολιτισμικό Σχολείο Ευόσμου
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Θεοδώρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
ΚΟΡΡΕ Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.
ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ Ανθή, Υποψήφια Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ Βασίλης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.
MAMOUKARI Persephone, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δ.Π.Θ.
ΜΑΡΚΟΥΤΗ Πολυξένη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Τάσος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
ΜΟΣΧΟΥ Βασιλική, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
ΜΥΣΤΑΚΑ Βέρα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, University of Oxford.
ΝΤΙΝΟΥΔΗ Σταυρούλα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΞΥΔΑΚΗΣ Μάρκος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
ΟΤΑΜΠΑΣΗΣ Χαράλαμπος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
Δ.Π.Θ.
ΠΑΡΘΥΜΟΥ Μαίρη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΠΟΤΣΑ Ελένη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
Α.Π.Θ.
ΣΑΒΒΑ Αιμιλία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
ΣΑΒΒΑ Έλενα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ΣΥΓΚΙΡΙΔΟΥ Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 6ο Διαπολιτισμικό Σχολείο Ευόσμου
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Πολυξένη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΤΖΗΚΑΣ Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
ΤΙΡΛΑ Κλεανθή, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΤΙΣΙΖΗ Εμμανουέλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, University of Edinburgh.
ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ Αριστοτέλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, School of Applied Language
and Intercultural Studies, Dublin City University.
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ΤΣΟΜΠΟΥΛΤΗ Στεργιανή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δ.Π.Θ.
ΦΡΑΓΚΑΚΗ Μαίρη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ε.Κ.Π.Α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΧΟΥΛΙΑΡΑ Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.
ΧΩΛΙΔΗΣ Κλήμης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με πρωταρχικό
σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα συγγραφέων θα συνομιλούν
άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το αναγνωστικό κοινό.
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση της
πνευματικής
ιδιοκτησίας,
οι
Εκδόσεις
Σαΐτα
επιδιώκουν
να
επαναπροσδιορίσουν
τις
σχέσεις
Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη,
καλλιεργώντας τον πραγματικό διάλογο, την αλληλεπίδραση και την
ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και
περιορισμούς.
Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο,
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας,
ο ζέφυρος της καινοτομίας,
ο σιρόκος της φαντασίας,
ο λεβάντες της επιμονής,
ο γραίγος του οράματος,
καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας.
Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα!
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