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Λογοτεχνία και κοινωνία 
Ερμηνεία, αξία και κριτική

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η διερεύνηση της απ-εικόνισης της νεοελληνικής κοινωνίας 
μέσα από τα πεζά κείμενα της περιόδου που ακολουθεί τη 
σύσταση του ελληνικού κράτους (1830) προϋποθέτει άλλα και 
συνεπάγεται τη θεωρητική και μεθοδολογική συνεργασία δύο 
τουλάχιστον γνωστικών αντικειμένων: της Ιστορίας της Νεοελ
ληνικής Λογοτεχνίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Τα 
λογοτεχνικά κείμενα στην ιστορική, αισθητική και ιδεολογική 
τους εξέλιξη, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και εντεύ
θεν, και οι βασικές αρχές του επιστημονικού κλάδου της Κοι
νωνικής ή Πολιτιστικής Ανθρωπολογίας συνθέτουν ένα συμ
παγές πεδίο ανάλυσης, κατανόησης και ερμηνείας των δομών/ 
λειτουργιών της νεοελληνικής κοινωνίας.

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία εξετάζει τα ήθη, τα έθιμα και 
τους τρόπους ζωής διάφορων ανθρώπινων ομάδων. Σκοπός της 
είναι να ανακαλύψει τις βάσεις του ανθρώπινου βίου στα 
πλαίσια της κοινωνίας και κατ’ επέκταση να συλλέξει πολύτιμο 
πληροφοριακό υλικό για το πώς διαμορφώνονται και βιώ- 
νονται τα κοινωνικά φαινόμενα. Με τη μέθοδο της «συμμετο
χικής παρατήρησης» ο κοινωνικός ανθρωπολόγος επιδιώκει να 
γνωρίσει το αντικείμενό του «εκ των έσω».

Η Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και τα κείμενα, η 
αφηγηματική παραγωγή δηλαδή στην ιστορική και αισθητική 
της εξέλιξη, παρέχει στον κοινωνικό ανθρωπολόγο ένα ευρύ, 
ποικιλόμορφο και ‘φιλτραρισμένο’ εμπειρικό υλικό γύρω από 
τη δομή και τη λειτουργία της νεοελληνικής κοινωνίας. Ο αφη
γηματικός λόγος προσφέρει στον κοινωνικό επιστήμονα τη 
δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος τα στερεότυπα, τις στά
σεις, τις αντιλήψεις, τα συστήματα, σκέψεις, τις νοοτροπίες, τις 
παραδόσεις, την κοινωνική στρωμάτωση και εν γένει τις κοινω
νικές συμπεριφορές των Νέων Ελλήνων.

Ο πεζογράφος, από μία παρόμοια θέση με αυτή της «συμμε
τοχικής παρατήρησης», εν είδει πρόδρομου κοινωνικού ανθρω
πολόγου, τροφοδοτεί διαρκώς το μελετητή της νεοελληνικής 
κοινωνίας με την απαραίτητη πρώτη ύλη. Η ελληνική ηθογρα
φία, για παράδειγμα, με τον αισθητικό και ιδεολογικό της 
πλούτο, αποτέλεσε και αποτελεί μία από τις καταλληλότερες 
πηγές πληροφοριών/μαρτυριών για την ελληνική (αγροτική) 
κοινωνία του 19ου αιώνα. Δεν είναι τυχαίος ο καθοριστικός

του Σπύρου Μακρή

ρόλος της ελληνικής λαογραφίας στην εμφάνιση, ανάπτυξη και 
άνθηση του ελληνικού διηγήματος μετά το 1880, μίας επιστήμης 
που δείχνει να παρακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις από μία 
οπτική γωνία παραπλήσια με αυτή της Κοινωνικής Ανθρωπο
λογίας.

Ο Γιάννης Δάλλας, σέ μία σύνοψη της πεζογραφίας του Κων
σταντίνου Θεοτόκη, του πατέρα του ιδεολογικού ή κοινωνικού/ 
κοινωνιστικού μυθιστορήματος, γράφει, προφητικά, ότι «ο 
κοινωνικός και ιστορικός ανθρωπολόγος της λογοτεχνίας μας 
-α ν  υπάρξει τέτοιος-» θα όφειλε να μας δώσει τους μεγάλους 
κυκλοφοριακούς κόμβους των λογοτεχνικών έργων: τόπους, 
συνήθειες, έθιμα, ιεραρχίες κλπ., εφόσον «καθημερινή και 
ιστορική πραγματικότητα, δράση και δράματα, λαλιά και συμ
περιφορές εκεί διασταυρώνονται και συμπλέκονται, σε χώρους 
ανθρωπολογικής σημασίας».1

Η σύμπλευση λογοτεχνίας και κοινωνικής έρευνας δεν απο
τελεί κάτι το παράδοξο. Αντιθέτως, θεωρείται φυσικό και επι
βεβλημένο γεγονός. Ο κοινωνικός επιστήμονας δεν αντλεί από 
τη λογοτεχνία μόνο πληροφορίες/μαρτυρίες για την ανθρώπινη 
ατομική και συλλογική δράση, αλλά μέσω της καλλιτεχνικής/ 
εκφραστικής ευαισθησίας/έμπνευσης του πεζογράφου και του 
ποιητή αποκαλύπτει και ανακαλύπτει πτυχές του κοινωνικού 
βίου που ενδεχομένως δε θα είχε συνειδητοποιήσει ποτέ.2 Για 
τη σύμπλευση λογοτεχνίας και κοινωνικών επιστημών στη 
μεταπολεμική και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ανα
φέρω, ενδεικτικά, το επιστημονικό συμπόσιο που πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Μωραΐτη, με θέμα: «Ιστο
ρική Πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία (1945- 
1995)», μία επιστημονική συνάντηση η οποία σηματοδότησε το 
ενδιαφέρον των Ελλήνων μελετητών γύρω από τα ζητήματα της 
σχέσης των λεγάμενων επιστημών του ανθρώπου με τη λογοτε
χνία, στο πλαίσιο του αειθαλούς προβλήματος του ρεαλισμού 
και των μεταμοντέρνων θεωριών της αφήγησης και της αναγνω
στικής ανταπόκρισης.3

Για την ιστορία να επισημάνουμε ότι η δημιουργική σχέση 
Πεζογραφίας και Κοινωνίας αποκτά ιδιαίτερο θεωρητικό 
ενδιαφέρον, για πρώτη ίσως φορά, στη ‘Θεωρία του Μυθιστο-



ρήματος’ (1916) του Ούγγρου φιλόσοφου Γκέορκ Αούκατς, ενώ 
κατόπιν δείχνει να συγκροτείται σε ξεχωριστό επιστημονικό/ 
θεωρητικό κλάδο με την ‘Κοινωνιολογία του Μυθιστορήματος’ 
(1964) του Lucien Goldman.4

«Από τα λογοτεχνικά είδη», γράφει ο Διονύσης Μαγκλιβέ- 
ρας, η μοναδική περίπτωση στην ελληνική βιβλιογραφία κοινω
νικού επιστήμονα που επιχείρησε να συνάγει χρήσιμα συμπε
ράσματα για τη νεοελληνική κοινωνία του εικοστού αιώνα μέσα 
από τα νεότερα λογοτεχνικά κείμενα, «το μυθιστόρημα περισ
σότερο από το διήγημα κι αναμφισβήτητα περισσότερο από το 
ποίημα περιέχει τη βιωμένη μαρτυρία κάθε εποχής. Ό χι τόσο 
σαν θέμα, όσο λόγω της δυνατότητας που παρέχεται από την 
ευχέρεια της πολυσέλιδης ανάπτυξης των ιδεών και των γεγο
νότων. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται στο μυθιστόρημα κατά τρόπο 
εξελικτικό, ενώ παράλληλα τα κοινωνικά δρώμενα φωτίζονται 
από πολλές πλευρές όσες και τα πρόσωπα των ηρώων του».5

Στο χώρο της αφήγησης οι πιο οργανωμένες μαρτυρίες για 
την ανθρώπινη συμπεριφορά προέρχονται από το κοινωνικό 
μυθιστόρημα, όχι κατανάγκην το στρατευμένο, εφόσον, όπως 
επισημαίνει και ο Μαγκλιβέρας, οι εκφραστές της στρατευ- 
μένης λογοτεχνίας δεν είναι τις περισσότερες φορές αντικειμε
νικοί, επειδή αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά γεγονότα μονοδιά
στατα, υπό το πρίσμα μίας «διατεταγμένης» θεώρησης.6 Από το 
σημείο αυτό και εφεξής υπάρχει μία κλιμάκωση παροχής πλη
ροφοριών, που εκτείνεται από την ηθογραφία, μετατοπίζεται 
ενδιάμεσα από το συμβολιστικό στο αστικό μυθιστόρημα και 
καταλήγει στον «εσωτερικό μονόλογο» (η Σχολή της Θεσσαλο
νίκης), όπου ωστόσο, το ψυχολογικό υλικό της συνείδησης, εκ 
φύσεως, αδυνατεί να αποτελέσει εύπλαστη πρώτη ύλη για την 
εξαγωγή συγκεκριμένων κοινωνικών στοιχείων.

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η πεζογραφική παρα
γωγή, εξαιτίας των ειδικών ιστορικών συνθηκών που δημιούρ
γησε ο Εμφύλιος (1944-1949) και η μετεμφυλιακή περίοδος, 
απέκτησε μία έντονη κοινωνικο-πολιτική ή στρατευμένη διά
σταση, αποθησαυρίζοντας ένα τεράστιο σώμα μαρτυριών για 
τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Προς την ίδια κατεύθυνση 
κινήθηκε και η έτερη τάση της μεταπολεμικής πεζογραφίας, η 
νεο-ηθογραφική, όπου σε περιπτώσεις όπως αυτή του Γιώργου 
Ιωάννου,7 έδειξε να αναζωογονεί την παραδοσιακή φλέβα της 
ελληνικής διηγηματογραφίας, προβάλλοντας πλέον το μικρο
αστικό προσωπείο της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της ισοπεδω- 
τικής επιδρομής του αμερικάνικου τρόπου ζωής στα ήθη και τα 
έθιμα των σύγχρονων Ελλήνων. Η Δικτατορία (1967-1974) 
δυνάμωσε και τις δύο αυτές τάσεις της μεταπολεμικής πεζογρα
φίας, ολοκληρώνοντας, κατά κάποιο τρόπο, τον πρώτο θα 
λέγαμε, «κοινωνικο-ανθρωπολογικό» της κύκλο.

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα μελέτη στοχεύει στην 
καταγραφή της εξέλιξης της νεοελληνικής κοινωνίας μέσα από 
πεζά κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Η φύση του εγχει
ρήματος, εξαιτίας του τεράστιου όγκου της νεοελληνικής μυθο
πλαστικής παραγωγής δεν επιτρέπει, ωστόσο, μία συνολική 
αντιμετώπιση του ζητήματος. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αντι
κείμενο μίας συνολικότερης εργασίας, που θα υπερέβαινε κατά 
πολύ τα όρια της εισαγωγικής αυτής μελέτης. Η ανάγκη, συνε
πώς, μίας «περιληπτικής» διερεύνησης του ρόλου της πεζογρα
φίας στην απ-εικόνιση της νεοελληνικής κοινωνίας, επιτάσσει, 
λογικά, τη χρήση μίας μεθοδολογικής προσέγγισης που θα 
χαρακτηρίζεται από την «ενδεικτικότητα» (η αρχή της επιλε- 
κτικότητας) των λογοτεχνικών κειμένων.

Η Καλλιρρόη Παρρέν

Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε, μέσα από την ισχύουσα 
γραμματολογική περιοδολόγηση της νεοελληνικής πεζογρα
φίας, να ‘φωτογραφίσουμε’ την ελληνική κοινωνία στις πιο 
καίριες εξελικτικές της όψεις, επιλέγοντας καταξιωμένα κεί
μενα. Με τον τρόπο αυτό θα επιδιώξουμε δύο πράγματα: i) Να 
χρησιμοποιήσουμε λογοτεχνικές μαρτυρίες υψηλής αναγνωσι
μότητας: η λογοτεχνία είναι ο μεγάλος καθρέφτης της πραγμα
τικότητας και ii) να δημιουργήσουμε ερεθίσματα για περαιτέρω 
λογοτεχνική ανάγνωση.

Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠ-ΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

»

1. Από το Θάνο Βλέκα του Καλλιγά στον Καραβέλα του Θεο- 
τόκη: η κοινωνία της ελληνικής ηθογραφίας

Ο Άγγλος ιστορικός Eric Hobsbawn χαρακτήρισε τον 19ο 
αιώνα «μακρύ», γιατί ξεκίνησε πριν το 1800 και τερμάτισε το 
1919 και τον 20ό αιώνα «κοντό», γιατί κράτησε από το 1919 
μέχρι το 1989. Αυτή η ιστορική περιοδολόγηση, σαν μοντέλο 
ανάλυσης, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι βρίσκει μεγάλη 
εφαρμογή και στη νεοελληνική κοινωνία σε σχέση με τα μυθο
πλαστικά κείμενα. Ο ελληνικός 19ος αιώνας, κατεξοχήν αγρο
τικός, αρχίζει την αφηγηματική του περιπέτεια με το Θάνο 
Βλέκα (1855) του Παύλου Καλλιγά και τελειώνει, το 1920, με 
τον Καραβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.8 Για τις ανάγκες 
αυτής της μελέτης τον ονομάζουμε αιώνα της ελληνικής ηθο
γραφίας.

Ανάμεσα σε τούτα τα χρόνια, η μυθοπλαστική αλήθεια της 
ελληνικής πεζογραφίας δείχνει να ξετυλίγει αριστοτεχνικά το 
κουβάρι της νεοελληνικής κοινωνίας. Η αγροτική φάση, η φάση 
που ακολουθεί την Επανάσταση του ’21 και την ίδρυση του



Ο Κωνσταντίνος θεοτόκης

ελληνικού κράτους, και οριοθετείται από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922), που ως ξεχωριστό γεγονός εγκαινιάζει τον 
ελληνικό 20ό αιώνα και την αστική/καπιταλιστική φάση της 
νεοελληνικής κοινωνίας, που διαρκεί ουσιαστικά μέχρι τη δεύ
τερη δεκαετία της Μεταπολίτευσης, αποτυπώνεται, σε όλες 
σχεδόν τις κοινωνικές της εκφάνσεις, μέσα στο λογοτεχνικό 
πεδίο που εγγράφουν τα δύο αυτά σημαντικά αφηγήματα.

Η αγροτική κοινωνία αντιμετώπισε σε όλη τη χρονική και 
γεωγραφική της έκταση τα ίδια περίπου προβλήματα. Αυτό 
σημαίνει ότι τα λογοτεχνικά κείμενα θέτουν ή, ορθότερα, 
καθρεφτίζουν κατά βάθος τα ίδια κοινωνικά ζητήματα. Ο 
Mario Vitti γράφει, για το ηθογραφικό διήγημα, ότι για μερικά 
χρόνια δεν επέρχεται αξιόλογη αλλαγή στις θέσεις του. Οι 
θεματικές του ιδιομορφίες δεν αντανακλούν παρά γεωγραφικές 
παραλλαγές.9 Κάθε ηθογράφος αγγίζει τα κοινωνικά προβλή
ματα μέσα από την «οπτική γωνία» του τόπου του ή του χώρου 
που κινείται και ζει το διάστημα της δημιουργικής του δράσης.

Όσον αφορά στη διηγηματική θεματογραφία το ζήτημα της 
κοινωνικής θέσης της γυναίκας υπήρξε, φανερά ή όχι, από τα 
δεσπόζοντα πεζογραφικά μοτίβα της ελληνικής ηθογραφίας. 
Αν δούμε ότι τα έργα αυτά γράφτηκαν από άνδρες συγγραφείς, 
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το γυναικείο κίνημα στην 
Ελλάδα ξεκινάει από εδώ, παρ’ ότι, από σύμπτωση προφανώς, 
το 1883, τη σημαδιακή χρονιά για το ελληνικό διήγημα, με το 
διαγωνισμό της Εστίας, η Καλλιρρόη Παρρέν ιδρύει την 
Ένωσιν υπέρ χειραφετήσεως των γυναικών.

Ο κοινωνικός ύφαλος τηςπροίκας αποτελεί το λογοτεχνικό 
άξονα που γύρω του στρέφεται το μεγαλύτερο τμήμα της ηθο
γραφικής πεζογραφικής παραγωγής και μαζί του, ηθελημένα ή 
όχι, υφαίνεται ανα-παραστατικά ολόκληρος ο κοινωνικός 
ιστός της αγροτικής/πατριαρχικής ζωής στον ελληνικό 19ο 
αιώνα. Στην αιχμή του εν λόγω άξονα βρίσκουμε και πάλι ένα 
έργο του Θεοτόκη. Στην Τιμή και το Χρήμα (1912), η αστεφά

νωτη Ρήνη, αφού νιώσει την ηθική ατίμωση, αγγίζει συνειδητά 
τη χειραφέτηση και την αυτόνομη κοινωνική επιβίωση. 
Αρνείται το γάμο από μία ψεύτικη αγάπη, το γάμο που στηρί
ζεται στο χρήμα, τολμάει να παλέψει για τη ζωή της, χωρίς την 
‘πατρική’ ασφάλεια που θα της παρείχε το στεφάνι του Αντρέα 
(=άντρας) και, το πιο σημαντικό, είναι έτοιμη να φέρει στον 
κόσμο ένα παιδί, σε μία εποχή όπου η έννοια της ανύπαντρης 
μητέρας ήταν χωρίς αμφιβολία ταυτισμένη με την κοινωνική 
αυτοκτονία ή, στην καλύτερη περίπτωση, με τη φυγή:

«Πάμε!» είπε ο Αντρέας.
«Όχι!» του ’πε μ’ απόφαση· «εδώ είναι ο χωρισμός μας. Θα 

πάω σε ξένα μέρη, σε ξένον κόσμο, σ’ άλλους τόπους· θα δου
λέψω για με και για να κουναρήσω το παιδί που θα γεννηθεί [...] 
Ό χι, δεν έρχομαι! Είμαι δουλεύτρα· ποιόνε έχω ανάγκη;»10

Η κοινωνική θέση της γυναίκας στην αγροτική Ελλάδα απ
εικονίζεται εξίσου παραστατικά και στη Φόνισσα (1903) του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Γιατί η Φραγκογιαννού πνίγει τα 
μικρά κορίτσια; Ποια βαθύτερη κοινωνική ανάγκη, πέρα από 
την ατομική/ψυχολογική της διαστροφή, οδηγεί τα χέρια της 
στον άγριο φόνο; Μέσα στη σκιαθίτικη μικροκοινωνία, μία 
γριά γυναίκα δοκιμάζει να λυτρώσει το γυναικείο φύλο από την 
αντρική καταπίεση, σκοτώνοντας τα θηλυκά σχεδόν μέσα στην 
κούνια τους.

Πάνω στην πλάτη της γρια-Χαδούλας βάραινε το κοινωνικό 
τέρας της προίκας. Ο συλλογισμός της είναι αποκαλυπτικός: 
«Λοιπόν όλοι αυτοί οι γονείς, όλα τα ανδρόγυνα, όλαι αι χήραι 
ανάγκη πάσα και χρέος απαραίτητον, να υπανδρεύσουν όλας 
αυτάς τας κόρας -  και τας πέντε, και τας εξ, και τας επτά! Και 
να δώσουν εις όλα προίκα. Πάσα πτωχή οικογένεια, πάσα 
μήτηρ χήρα, με δύο στρέμματα αγρούς, με ένα πενιχρόν οικί- 
σκον, ταλαιπωρούμενη, ξενοδουλεύουσα [...] γινομένη κακή με 
όλους τους γείτονας, πληρώνουσα πρόστιμα δια μικράς ζημίας
-  φορολογουμένη ασπλάγχνως, τρώγουσα κρίθινον άρτον 
ποτισμένον με ιδρώτα αλμυρόν -  ώφειλεν εξ άπαντος ‘ν’ απο- 
καταστήση’ όλα τα θήλεα ταύτα, και να δώση πέντε, εξ, ή επτά 
προίκας! Ω Θεέ μου!»11

Ο Σαράντος Καργάκος γράφει για το θεσμό της προίκας: «Η 
προίκα με τη μορφή, που πήρε στη φάση του πρώιμου εξαστι- 
σμού, είχε και μιαν άλλη κοινωνική επίπτωση: διέλυε οικογέ
νειες, αποσάθρωνε τις μικρές αγροτοποιμενικές κοινότητες. Τα 
αρσενικά μέλη, πατέρας, αλλά κυρίως οι γυιοι, αναγκάζονταν 
να ξενιτευθούν, για να στείλουν χρήματα στην οικογένεια για 
την ‘αποκατάσταση’ των κοριτσιών».12 Η παρατήρηση αυτή 
φανερώνει το πρόβλημα της προίκας στις πραγματικές, στις 
συνολικές κοινωνικές του διαστάσεις. Για να αποκαταστηθούν 
τα κορίτσια όλος ο νέος αρσενικός πληθυσμός έβγαινε στο 
σφυρί της μετανάστευσης. Η χώρα έχανε το καλύτερο εργατικό 
της δυναμικό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα δύο παιδιά της Φόνισσας, 
ο Σταθαρός και ο Γιαλής, είχαν ξενιτευτεί στην Αμερική.

Το πλεονέκτημα της λογοτεχνικής/μυθοπλαστικής αλήθειας 
για την κοινωνία είναι ότι δεν παρουσιάζει, τελικά, την κοινω
νική αλήθεια ως άσπρο-μαύρο. Ο λογοτέχνης έχει ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο το ένστικτο της κοινωνικής αδικίας ή, αντιστρό- 
φως, της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάτι που μπορεί να φανεί 
εξαιρετικά χρήσιμο στον κοινωνικό επιστήμονα. Ένα εύστοχο 
λογοτεχνικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 
περίπτωση του παππού στο διήγημα. Το μόνον της ζωής τον 
ταξείδιον (1884) του Γεωργίου Βιζυηνού. Σε τούτο το αυτοβιο- 
γραφικό κείμενο ο Βιζυηνός μας παρουσιάζει έναν άντρα, τον



παππού του, να καταπιέζεται από μία γυναίκα, τη γιαγιά του. 
Στο τέλος της ιστορίας ο κοσμογυρισμένος παππούς αποδει- 
κνύεται ένας ‘παραμυθάς’, επειδή η ‘αρσενικιά’ γυναίκα του 
δεν τον άφησε ποτέ να ταξιδέψει πέρα από τον ορίζοντα. Όλες 
τις ιστορίες που ήξερε και διηγιόταν στο μικρό Γεώργιο του τις 
είχε αφηγηθεί νωρίτερα η γυναίκα του, που ταξίδευε τελικά 
πάντα στη θέση του. Να πώς περιγράφει ο παππούς τον πόνο 
του: «Τόσαχρόνιαπανδρεμμένος, εγώ έκαμνα ταις ετοιμασίαις 
κ’ εκείνη πήγαινε στο ταξείδι!»13

Η κοινωνική καταπίεση σύμφωνα με τη μαρτυρία που μας 
παρέχει το εξαιρετικό αυτό διήγημα του Βιζυηνού άπλωνε τα 
δίχτυα της και προς τα δύο φύλα. Άντρας και γυναίκα έβραζαν 
στο ίδιο καζάνι. Οι κοινωνικές δράσεις δεν είναι ποτέ μονόδρο
μος. Ο άντρας ζούσε και αυτός τα ‘κατά’ μίας κοινωνίας οπι- 
σθοδρομικής, όπου η ανθρώπινη υπόσταση δεν απολάμβανε τα 
λεγόμενα «ατομικά δικαιώματα», που σήμερα θεωρούνται 
αυτονόητα και πάνω από όλα δεν έχουν καμία σχέση με την κοι
νωνική αναγνώριση των δύο φύλων.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας σε τούτο το δεσπόζοντα 
λογοτεχνικό/κοινωνιολογικό άξονα της ελληνικής ηθογραφίας, 
στην «κοινωνιολογία του γυναικείου ζητήματος» θα λέγαμε, 
που αναπτύχθηκε στις σελίδες της ακμής του δημοτικισμού, την 
περίοδο 1880-1920, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ακόμη 
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Η Χριστίνα η Δασκάλα, από το διήγημα Χωρίς Στεφάνι 
(1896) του Παπαδιαμάντη, είναι μία τέτοια περίπτωση. Ένας 
κομματάρχης της εποχής, ο Παναγής ο Ντεληκανάτας, εκβιά- 
ζοντάς την ουσιαστικά με το όπλο του διορισμού (τι καλύτερο 
παράδειγμα για τις πελατειακές σχέσεις στην ελληνική κοινω
νία), κατάφερε να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά και ηθικά, 
τάζοντάς της γάμο. Ο γάμος όμως δεν έγινε ποτέ. Η Χριστίνα η 
Δασκάλα άσπρισε αλλά έμεινε αστεφάνωτη. Μαζί με την κοι
νωνική αυτο-απομόνωση, από ντροπή, είχε να μεγαλώσει και 
τα νόθα παιδιά που έσπερνε ο Ντεληκανάτας με τις ερωμένες 
του, που για κακή της τύχη όμως πέθαιναν σχεδόν βρέφη από 
διάφορες αρρώστιες.14

Σε ένα άλλο διήγημα του Παπαδιαμάντη, με τίτλο Τ  αγνάν- 
τεμα (1899), μία καπετάνισσα, η γρια-Συρραχίνα, ενώ οι 
γυναίκες του χωριού αγναντεύουν τα καράβια των αντρών 
καθώς ξανοίγονται στο πέλαγος, βρίσκει την ευκαιρία να τους 
δείξει ένα βράχο στη θάλασσα που μοιάζει με γυναίκα και να 
τους διηγηθεί ένα θρύλο, που τον έμαθε από τον πνευματικό της 
καθώς ήταν μικρό κοριτσάκι, όταν ήρθε η ώρα να της διδάξει 
ότι «το κορίτσι πρέπει να ’ναι φρόνιμο και ντροπαλό, να ’ναι 
υπάκοο, να μην κοιτάζη τους νιους, ν ’ αγαπά τον κύρη του και 
τη μαννούλα του· και σαν μεγαλώση, και δώση ο Θιος και παν- 
τρευτή, με την ευκή των γονιώ της, άλλον να μην αγαπά απ’ τον 
άνδρα της».15 Σύμφωνα με τούτο το θρύλο ήταν κάποτε, στον 
καιρό των Αρχαίων Ελλήνων, μία κοπέλα που τη λέγανε 
Φλάνδρα ή Φλανδρώ, που θα πει Φιλανδρώ (=αυτή που αγα
πάει τον άντρα της), η οποία μόλις παντρεύτηκε αναγκάστηκε 
να τον αποχωριστεί, γιατί αυτός έφυγε στα καράβια. Όταν 
βγήκε, στο σημείο που είναι ο βράχος, να τον αγναντέψει, το 
πικρό της κλάμα θύμωσε τη θάλασσα, που φουρτούνιασε και 
έπνιξε το καράβι του. Μάταια τον περίμενε η Φιλανδρώ χρόνια 
να γυρίσει. Όταν απόκαμε από το πολύ δάκρυ παρακάλεσε 
τους θεούς να την κάμουν πέτρα, βράχο, για να κάθεται εκεί, 
απέναντι στα άγρια κύματα, να περιμένει το γυρισμό του και το 
βογγητό της να γίνεται ένα με τη βουή της θάλασσας.

Ο θρύλος της μαρμαρωμένης κοπέλας αναφέρεται και από το

Νικόλαο Γ. Πολίτη στις Παραδόσεις του, αποτελώντας ένα 
χρήσιμο και ενδεικτικό παράδειγμα, για το πώς η λογοτεχνία 
τροφοδότησε τη λαογραφία με κοινωνικό υλικό, πράγμα που 
διαπιστώνεται πολύ εύκολα, εφόσον οι πηγές του πατέρα της 
Ελληνικής Λαογραφίας βρίθουν από τα κείμενα της ελληνικής 
ηθογραφίας.16

Ο κατάλογος του «γυναικείου ζητήματος» δε θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί χωρίς μία ξεχωριστή μνεία στην κοινωνική προσ
φορά της πεζογραφίας του Κωσταντίνου Χατζόπουλου. Για να 
φτάσουμε στην εξεγερμένη Ρήνη του Θεοτόκη πρέπει, πρωτί- 
στως, να σταθούμε στα γυναικεία πορτρέτα του Χατζόπουλου. 
Μέσα από εκεί περνάει η χρυσή κλωστή που συνδέει τη 
Φόνισσα, φτάνοντας μέχρι την Τιμή και το Χρήμα. Η όμορφη 
Τάσω, που κάτω από την πίεση του γιατρού έφτασε να πατήσει 
το στεφάνι της και να αλλάζει τους άντρες σαν πουκάμισα, η 
Αννιώ, το άλλο μισό του φεγγαριού, που περίμενε χρόνια την 
πραγματοποίηση ενός παλιού έρωτα, μα σαν ήρθε τον αρνή- 
θηκε, η βασανισμένη Στέλια, θύμα βιασμού, ξυλοδαρμού, 
αντρικής και σεξουαλικής καταπίεσης, η άσχημη Κλάρα, που 
δεν αγαπήθηκε ποτέ, η πεθαμένη αδερφή,17 με κορύφωμα τις 
τρεις τραγικές αδερφές στον Πύργο του Ακροπόταμου (1909), 
θέτουν τη λογοτεχνική ενδοσκόπηση του κοινωνικού ζητήματος 
της γυναίκας με τον πιο απτό τρόπο: «η διαθεσιμότητα της 
γυναίκας στην ελληνική επαρχία, παγιδευμένη στο τριαδικό της 
δαιμόνιο: ‘γάμος-τιμή-χρήμα’».18

Θα κλείσω την ενότητα αυτή με δύο ακόμη χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. Το πρώτο προέρχεται από ένα βιβλίο σταθμό 
στην ελληνική δ ιηγη ματογραφ ία. Ένα από τα πιο σημαντικά 
έργα της ελληνικής ηθογραφίας για τη θέση της γυναίκας στην 
παραδοσιακή κοινωνία, αφήγημα, όπως θα δούμε εν συνεχεία, 
με πολλές κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές και λαογραφικές 
μαρτυρίες για τον αγροτικό 19ο αιώνα στην Ελλάδα, είναι η 
Λυγερή (1896) του Αντρέα Καρκαβίτσα.19

Η Λυγερή, παρώνυμο της Ανθής, είναι το alter ego της Ρήνης 
του Θεοτόκη. Είναι η προσωποποίηση της γυναικείας ‘αφο
μοίωσης’ (αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο Καρκαβίτσας ως τίτλο 
της τελευταίας ενότητας του βιβλίου του) στις επιταγές της κοι
νωνίας για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρεται η γυναίκα στην 
αγροτική κοινότητα και τελικά πώς, ρεαλιστικά, αποδεχόταν 
το ρόλο της αυτό. Ενώ αγαπάει το λεβέντη Γιώργη Βρανά, κατ’ 
επιταγή των γονιών της δέχεται να πάρει έναν μπακαλόγατο, το 
Νικολό, που συνεχώς τον έβριζε. Ο Καρκαβίτσας δείχνει με 
γλαφυρό τρόπο τη σταδιακή προσαρμογή της γυναίκας στο 
ρόλο του καθήκοντος: σύζυγος, νοικοκυρά και μάνα. Στο 
τέλος, ένας τραυματισμός του Νικολού και η γέννηση ενός παι
διού, δημιούργησαν ένα τυπικό συντηρητικό ζευγάρι, που θα 
νόμιζε κανείς ότι παντρεύτηκε από έρωτα!

Παραθέτω κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
«Ποιος την ερωτά; Εκείνον τον οποίον θα της δώσουν οι 

γονείς άνδρα, εκείνον και θα δεχθή. Αυτό έμεινε τώρα, να ερω- 
τούν και τα κορίτσια», (σ. 50) ή όταν έτυχε να συναντηθεί με το 
Γ ιώργη στο πηγάδι και μαθεύτηκε, να πώς την αντιμετώπισε η 
μάνα της: « -  Πουτανίτσα, πομπιομένη, δημόσια!... Γι’ αυτό, 
μωρή, σ’ έκρυβα κι από του ήλιου το μάτι; Γι’ αυτό σε φύλαγα 
σαν τη φουρφουρένια κούπα στο αρμάρι; Με τι μούτρα, μωρή 
(=η κλασική προσφώνηση της γυναίκας, ‘μωρή’ θα την προσ
φωνεί αργότερα και ο άντρας της), θα βγούμε πια στον κόσμο, 
με τη φωτιά που άναψες στο σπίτι μας, αχρόνιαγη!... Έγνοια 
σου και την Κυριακή σε στεφανώνω!» (σ. 105) Θυμηθείτε τη 
‘Χριστίνα τη Δασκάλα’, το στεφάνι: η ύστατη λύση πριν τον



Κώστας Στεργιόπουλος

ΣΑΝ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Έτσι που βυθιστήκαμε κάτω απ’ την επιφάνεια, 
έτσι που κλείστηκες μέσα στην ουδετερότητα 
να ρίχνεις ματιές μόνο έξω απ’ το κλουβί σου, 
είναι σα να ’χεις φύγει κιόλας, 
μισός εδώ και μισός φευγάτος.

Ο χειμώνας πέρασε βαρύς από πάνω μας.
Ο κόσμος όλος έγινε μια ανοιχτή πληγή.
Αύριο δε θα ’ναι ούτε έτσι, θα ’ναι χειρότερα.

Έλα λοιπόν εσύ,
τώρα που συναντήθηκαν οι τροχιές μας,
με τα μισόκλειστα μάτια σου,
με τα μισάνοιχτα χείλια σου,
δόντια αστραφτερά έτοιμα να με τροκανίσουν,
γλυκιά γυναίκα σαν τη σοκολάτα,
να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο που καλπάζει.

Αρπάζομαι απ’ τη ζωή σημαίνει απλώνω ν’ αρ
παχτώ από σένα,
και να χαθώ μέσα στο μαύρο δάσος σου, 
σπρώχνοντας δυνατά, ζητώντας με μανία το βυθό.

*

κοινωνικό κολασμό της γυναίκας.
Μερικά ακόμη: «Έγειρε την κεφαλήν και παρεδέχθη τα 

πάντα. Αλλ’ έγειρε την κεφαλήν με την συντετριμμένην εκείνην 
έκφρασιν της παραδοχής των τετελεσμένων, την οποίαν είχε ο 
Χριστός επί του σταυρού του.

-  Θέλεις, Ανθή, το Νικολό; ηρώτησεν ο παπάς.
-  Ναι!...
Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί!...» (σ.122)
Να πώς συμβούλευε ο πατέρας της Ανθής το Νικολό:
« -  Έτσι, γαμπρέ μου!... Το καϊμένο το κορίτσι είναι καλο

μαθημένο. Δίνε τόυ κάποτε και καμμιά σβερκιά!. ..»(σ. 147) «Η 
Ανθή παρεδέχετο αυτήν την ζωήν μετά χριστιανικής πραότητας 
[...] Ήτο γυναίκα, άνηκεν εις άνδρα και δια πάσαν πράξιν, δια 
κάθε σκέψιν της, είχε να δώση λόγον εις αυτόν και εις τον 
Θεόν.» (σ. 150).

SICILIANA

Σχεδόν είχα ξεχάσει πως υπάρχει η θάλασσα.

Είδα τη μανρισμένη πλαγιά και τα σπίτια σκε
πασμένα απ’ τη λάβα, 

τους καπνούς στην κορφή του βουνού να σμί
γουν με τα σύννεφα.

Κι άκουσα την Αίτνα να βράζει.

Τούνελ και γεφύρια, ώσπου να φτάσω ίσαμ ’ εδώ, 
και το πράσινο στους λόφους πιο ανοιχτό και 

πιο σκούρο.
Είδα τη θάλασσα από ψηλά στην Ταορμίνα 
κι εσένα αντίκρυ μου για τόσο λίγο.

Σωριάστηκε πάλι απάνω μου τόσος καιρός.

ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΞΥΠΝΩ

Κοιμάμαι και ξυπνώ με θόρυβους κατεδαφίσεων 
ο ύπνος μου έγινε διάτρητος από εκπυρσοκροτήσεις. 
Τα κομπρεσέρ μοτοσυκλέτες μες στον ύπνο μου 
και πολυβόλα αμέσως ύστερα απ’ τον ύπνο.
Τα σφυριά μού καρφώνουν τα καρφιά στο μέτωπο, 
φτυάρια μου παίρνουν και μου αδειάζουν το μυαλό. 
Πού πια καιρός, για να μ ’ επισκεφθεί ένα όνειρο 
κι η γριά Αιβιδώ, πονηρή μαστροπός, 
που μου ’στελνε άλλοτε σαδιστικά 
τα φευγαλέα οράματά της!

Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τον κόσμο του 
Παπαδιαμάντη και μας δίνει πληροφορίες για το ρόλο της 
γυναίκας-πεθεράς: «πενθεράς», όπως την αποκαλεί ο Σκιαθί
της. Στη μία περίπτωση έχουμε την καλή πεθερά. Στο διήγημα 
Η θητεία της πενθεράς (1902), ο Παπαδιαμάντης περιγράφει 
μία γριά, τη χήρα Χαρμολίνα, που νύκτα-μέρα υπηρετεί το 
γαμπρό της, την κόρη της και τα παιδιά τους. Η γριά-Χαρμο- 
λίνα παρουσιάζεται σαν το «παιδί για όλες τις δουλειές». Η 
περίπτωση της κακιάς πεθεράς προέρχεται από το θρυλικό 
πλέον πρώτο διήγημα του Παπαδιαμάντη, Το Χριστόψωμο 
(1887). Εδώ, μία πεθερά, η γρια-Καντάκαινα, στην προσπά- 
θειά της να δηλητηριάσει τη στείρα νύφη της, τη Διαλεκτή, σκο
τώνει το γιο της, που ανυποψίαστος, το βράδυ των Χριστουγέν
νων, τρώει το φαρμακωμένο χριστόψωμο που προοριζόταν για 
τη γυναίκα του.20



Μία από τις ρεαλιστικότερες απ-εικονίσεις της νεοελληνικής 
αγροτικής κοινωνίας στα τέλη του 19ου αιώνα εμπεριέχεται 
χωρίς αμφιβολία στο Ζητιάνο (1896) του Αντρέα Καρκαβίτσα. 
Στο μακρό αυτό διήγημα ο ηθογραφικός νατουραλισμός 
αγγίζει πλέον τα όρια της κοινωνικής αγριότητας. Ο Καρκαβί
τσας θίγει εδώ μία άλλη πλευρά της αγροτικής ζωής στη μετεπα- 
ναστατική Ελλάδα: την κοινωνική αμορφωσιά και τη λαϊκή δει
σιδαιμονία.

Ο Τζιριτόκωστας, ένας πανούργος αλήτης, που ‘υποκρίνε
ται’ το ζητιάνο, εκμεταλλεύεται έντεχνα τις καθυστερημένες 
αντιλήψεις των κατοίκων ενός χωριού της Θεσσαλίας και τους 
οδηγεί στην καταστροφή. Η φωτιά που καίει στο τέλος του διη
γήματος το χωριό, συμβολίζει την απέχθεια του Καρκαβίτσα 
για την οπισθοδρόμηση της ελληνικής επαρχίας στην εποχή του, 
την κοινωνική του πεποίθηση ότι το ‘κακό’ μπορεί να ξορκιστεί 
μόνο με το ‘κακό’. Ο ζητιάνος λυτρώνει μια ολόκληρη κοινό
τητα από τη μιζέρια, τους παράλογους φόβους και την κοινω
νική αποκτήνωση. Είναι χαρακτηριστική η ειρωνεία της τελευ
ταίας κουβέντας του αλήτη καθώς εγκαταλείπει το ρημαγμένο 
χωριό και τους ελεεινούς Καραγκούνηδες, που αφήνουν και 
αυτοί τον τόπο τους: «Ο Τζιριτόκωστας εσήκωσε το κεφάλι μεσ’ 
από τα φυλλώματα κ’ εκοίταξε ζερβόδεξα, εμπρός, τη μεγάλη 
και πολυφάνταχτη συνοδεία και κάτω το κατακαπνισμένο 
χωριό· και χασκογέλασμα ετάραξε τα χείλη του.

-  Μωρέ, κοσμάκης!... είπε κουνώντας το κεφάλι.»21
Η δεισιδαιμονία της λαϊκής ψυχής στην ελληνική ύπαιθρο 

τον προηγούμενο αιώνα καθρεφτίζεται εξίσου ρεαλιστικά και 
στο λογοτεχνικό γυαλί του Βιζυηνού. Στο Αμάρτημα της 
μητρόςμου (1883), η μητέρα του, στην προσπάθειά της να σώσει 
την Αννιώ, τη μονάκριβη κόρη της, από το θάνατο, συμβιβάζει 
τη θρησκεία με τις υπερφυσικές δυνάμεις. Η δεισιδαιμονία έχει 
γερές ρίζες, που ορθώνονται ενίοτε μπροστά και από την πιο 
σταθερή θρησκευτική ευλάβεια. Τότε βρίσκουν χώρο δράσής οι 
Τζιριτόκωστες. Να πώς περιγράφει τη δεισιδαιμονία της 
μητέρας του: «Η μήτηρ μου ήτο μάλλον ευλαβής παρά δεισιδαί- 
μων. Κατ’ αρχάς απετροπιάζετο τας τοιαύτας διαγνώσεις [...] 
Αλλά μετ’ ολίγον μετέβαλε γνώμην. Η κατάστασις της ασθενούς 
εδεινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησετο φόβον της αμαρτίας. Η 
θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δεισιδαιμονίαν. Πλη
σίον εις τον σταυρόν, επί του στήθους της Αννιώς, εκρέμασεν εν 
‘χαμαγλί’, με μυστηριώδεις αραβικός λέξεις. Τα αγιάσματα διε- 
δέχθησαν αι γοητείαι, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθον 
τα ‘σαλαβάτια’ των μαγισσών.»22

Η αρτιότερη ωστόσο περιγραφή της λαϊκής δεισιδαιμονίας 
μέσα από τη λογοτεχνία δίνεται στη Λυγερή (1896) του Αντρέα 
Καρκαβίτσα. Η Λυγερή, όπως ήδη αναφέραμε, αποτελεί ένα 
από τα βασικά έργα καταγραφής των ηθών και των εθίμων του 
ελληνικού λαού στη φάση της αγροτικής του οργάνωσης. Στην 
πρώτη κιόλας ενότητα αυτής της νουβέλας ο Καρκαβίτσας μας 
καταθέτει, χρησιμοποιώντας την περιγραφική δύναμη του ηθο
γραφικού νατουραλισμού, το μοναδικό πορτρέτο μίας ‘ιέρειας’ 
των πάσης φύσεως δαιμόνιων της εποχής, το πορτρέτο της κυρά 
Παγώνας της ‘γόησσας’ (γόης=μάγος, γητευτής, θαυματο
ποιός, αγύρτης), δράττοντας συγχρόνως την ευκαιρία να 
μιλήσει και για ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα στην 
υπανάπτυκτη κοινωνία του 19ου αιώνα: το επάγγελμα του ‘μά
γου’ της κοινότητας, που η δύναμή του υπερέβαινε και εκείνη 
του παπά: «Η κυρά Παγώνα ήτο γνωστή εις όλον τον δήμον 
Μυρτουντίων και μακρύτερον ακόμη ως γόησσα διαφόρων 
ασθενειών. Ο γόης και η γόησσα είναι ανάγκη εις τα χωριά,

όπως ο πάρεδρος.»23
Η κυρά Παγώνα με τους εξορκισμούς, τα εβραϊκά ρητά, τις 

μαγικές συνταγές, τα γιατροσόφια, τα βοτάνια, τις θεραπείες 
που θυμίζουν ενίοτε τελετές μαύρης μαγείας, τα άστρα και τις 
μαντείες επί παντός του επιστητού, τα φυλαχτά και τα τάματα 
εκπλήρωνε παράλληλα πολλούς σύγχρονους κοινωνικούς 
επαγγελματικούς ρόλους: του γιατρού, του ψυχολόγου, του 
φαρμακοποιού κλπ., ρόλους που στην αστική φάση καλύφθη
καν, γενικώς, υπό το πέπλο του ορθολογισμού και της επιστή
μης. Παραθέτω δύο χαρακτηριστικές στιγμές της κυρά Παγώ
νας:

« -  Τ’ άστρι της Κλαδευτήρας κι ο γυιος μου ο γυιόκας μου να 
πάρουνε την άφτρα, την αρχόντισσα!» (=ξόρκι) (σ. 18) και

« -  Μωρή Μαρία, Μαρία!... Έβγα, μωρή, γλήγορα, να 
μαζώξης τα ρούχα! Θ’ αστερωθούν, κακομοίρα, και θα γιομί- 
σετε ξανθίσματα!...» (=δεισιδαιμονία) (σ. 25).

Η ελληνική ηθογραφία είναι συνώνυμη με την ελληνική κοι
νωνία του 19ου αιώνα. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο μπορεί κάλ- 
λιστα να αποτελέσει αφορμή για κοινωνιολογικά σχόλια και 
παρατηρήσεις γύρω από τη ζωή του τόπου μας μετά την Εθνική 
Ανεξαρτησία. Κάθε έργο φαίνεται να αποτυπώνει ‘ενσταντανέ’ 
την αγροτική καθημερινότητα, ζουμάροντας τον πεζογραφικό 
φακό σε ένα ελάχιστο κομμάτι, θεματικά, χρονικά και γεωγρα
φικά, της ελληνικής κοινωνίας. Η παράθεση, συνεπώς, λογοτε
χνικών παραδειγμάτων θα μπορούσε να είναι ατέρμονη. 
Ωστόσο, για την οικονομία αυτής της μελέτης, επιλέξαμε να 
προσεγγίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά κείμενα, ‘κείμενα- 
σηματοδότες’, που αντικατοπτρίζουν αρκετά καθαρά και ανα
λογικά τις διάφορες πτυχές της νεοελληνικής κοινωνίας τον 
προηγούμενο αιώνα.

Ο Πατούχας (1892) του Ιωάννη Κονδυλάκη, τοποθετημένο 
στην Κρήτη, κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα, πέρα από την 
εθνική του πλευρά, ο αγώνας των Κρητών εναντίον των Τούρ
κων, αποτελεί και ένα «παιδαγωγικό θησαύρισμα» της εποχής, 
κάτι σαν τον Αιμίλιο του J. J. Rousseau, ένα δείγμα δηλαδή του 
πώς οι γονείς και οι δάσκαλοι ανάθρεψαν τα παιδιά τους, και 
παράλληλα τις αντιδράσεις της κοινωνίας, στη δύσκολη 
περίοδο της εφηβείας. Το ειδικό κοινωνιολογικό ενδιαφέρον 
του έργου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι ο Πατούχας, παρώ
νυμο του Μανώλη (να ακόμη μία έντονη κοινωνιο-ανθρωπολο- 
γική πτυχή, η συνεχής χρήση των παρο)νυμων=παρατσούκλια), 
είναι ένα βοσκόπουλο, ένα παιδί της κρητικής υπαίθρου, ένα 
αγόρι της φύσης, που δεν ξέρει από κοινωνικές νόρμες και συμ
βάσεις, που καλείται να κοινωνικοποιηθεί και να ζήσει σαν όλα 
τα άλλα παιδιά της ηλικίας του.

Να πώς περιγράφει ο Κονδυλάκης το νεαρό αγόρι και την 
πρώτη του επαφή με τη (σχολική) κοινωνία:

«Ο Μανώλης, ο επονομασθείς ούτω Πατούχας, είχε δείξει 
από μικράς ηλικίας τόσην αγάπην προς την ποιμενικήν ζωήν, 
ώστε μετά δυσκολίας τον απέσπασεν ο πατήρ του από τα πρό
βατα δια να τον παραδώση εις τον διδάσκαλον [...] Αλλ’ εις 
διάστημα δεκαπέντε ημερών ο Μανώλης δεν κατόρθωσε να 
μάθη τίποτε περισσότερον από την φράσιν «Σταυρέ, βοήθει» 
[...] Ο δε διδάσκαλος, αφού εις μάτην εξήντλησεν εναντίον του 
όλας τας δευτερεύουσας τιμωρίας και έσπασεν εις την ράχιν του 
δεκάδες ράβδων, εδοκίμασε και τον περιβόητον φάλαγγα [...] 
Το παιδίον, αιμάσσον τους πόδας, ωρκίσθη να μη επανέλθη 
πλέον εις την κόλασιν εκείνην [...] ετράπη την προς τα όρη 
άγουσαν [...] Όταν έφθασεν εκεί επάνω, εν μέσω των γνωρίμων 
δένδρων και των γνωρίμων ζώων, των μόνων του αληθινών



γνωρίμων και φίλων, τον κατέλαβεν η συγκίνησις και η χαρά 
του ανθρώπου του επιστρέφοντος εις την πατρίδα του.»24

Σε ένα άλλο πολύ σημαντικό βιβλίο, στα Λόγια της Πλώρης 
(1899), του Αντρέα Καρκαβίτσα, η ηθογραφία, μέσα από τους 
πρωτόγνωρους τότε δρόμους της Λαογραφίας, αναπλάθει μορ
φές, καταστάσεις και συμπεριφορές μίας ξεχωριστής κοινό
τητας στην ελληνική κοινωνία: της θαλασσινής. Ο Καρκαβί
τσας σε τούτα τα μοναδικά για τα λογοτεχνικά μας χρονικά ‘θα
λασσινά διηγήματα’, χρησιμοποιώντας ένα πλούσιο υλικό 
παραδόσεων, θρύλων, μύθων και δοξασιών γύρω από τη ζωή 
της θάλασσας, προσφέρει στον κοινωνικό μελετητή της εποχής 
πολύτιμα στοιχεία και μαρτυρίες για το βίο των Ελλήνων ναυ
τικών σε χρόνια δύσκολα για τούτο το επάγγελμα. Χαρακτηρι
στική για τις ταλαιπωρίες και τους κινδύνους της δουλειάς του 
ναυτικού, αλλά και της μαγικής δύναμης της θάλασσας, είναι η 
ιστορία του Γιάννη, στην αρχή του βιβλίου. Ο Γιάννης, απαρ- 
νήθηκε την πρώτη του αγάπη, τη θάλασσα, για την αγάπη της 
Μαριώς. Έγινε κοντά της γεωργός. Τα χρόνια περνούσαν μα το 
σαράκι δεν έβγαινε από μέσα του. Στο τέλος, μία μέρα που στε
κόταν μπροστά στη θάλασσα, σε ένα ακρωτήρι, ένα «όραμα», 
μία φρεγάδα με πανιά που συμβόλιζε προφανώς τη θάλασσα κι 
η φωνή ενός ναύτη: «Να κ’ ένας που αρνήθηκε τα καλά της 
θάλασσας από φόβο!»,25 τον πήραν ξανά στην αγκαλιά της, 
παρ’ ότι ήξερε πως η ζωή του θα ήταν σκληρή και μίζερη.

Όπως σκληρή ήταν η ζωή του Μανωλιού, στο διήγημα Βιο
παλαιστής, που από παιδάκι δούλευε στη θάλασσα για να παν
τρέψει τις αδελφές του και μόλις πήγε να σηκώσει κεφάλι, αυτή 
τον πήρε για πάντα κοντά της: «Κακόμοιρο παιδί! Νερό πήγε να 
σύρη με τον κουβά, παραπάτησε στο ξύλο, έπεσε, πάει. Όσο κι 
αν γύρεψαν οι βάρκες, πουθενά δεν τον ήβραν. Το κύμα ζηλιά
ρικο τον σφιχτόδεσε στην αγκαλιά του, για πάντα τον κράτησε 
[...] ο βιοπαλαιστής αναπαύθηκε.»26

Συνεχίζω την ελάσσονα αυτή ‘καλιδοσκοπική’ περιήγηση/ 
παρένθεση στην Ελλάδα του περασμένου αιώνα με το διήγημα 
Ο Αγωνιστής τον ηθογράφου και ιστοριογράφου Γιάννη Βλα- 
χογιάννη. Σε τούτη τη συγκινητική ιστορία ο Βλαχογιάννης, 
που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αποκατάσταση της μνήμης 
των Αγωνιστών του ’21, μας αφηγείται την περιπέτεια του 
Κώστα του Γίδα ή Κουλοκώστα, επειδή δεν είχε το ένα του χέρι, 
ενός παλληκαριού της Επανάστασης, που ήρθε στην Αθήνα να 
ζητήσει το δίκιο του σε κάποιο υπουργείο και βρέθηκε ξαφνικά 
στη φυλακή. Ο γερο-Κώστας συμβολίζει τον αργό και πολιτικό 
αποτρόπαιο θάνατο της πρώτης μετεπαναστατικής κοινωνίας, 
όπου οι αγωνιστές, όλοι εκείνοι οι απλοί άνθρωποι που πολέ
μησαν για την πατρίδα, ‘πλακώθηκαν’ κάτω από το τέρας της 
κρατικής γραφειοκρατίας και της υποκρισίας των καλαμαρά
δων. Μία νέα κοινωνία γεννιέται και θέλει να πετάξει τα ‘κου
ρέλια’ της. Η ιστορία του Αγωνιστή μας πληροφορεί για τον 
ιδιότυπο “κοινωνικό ρατσισμό” που αναπτύχθηκε μετά την 
Εθνική Απελευθέρωση απέναντι στους Έλληνες πατριώτες. 
Σημάδι και μαρτυρία όμως και μίας κοινωνίας που έμελλε να 
επιβιώσει γιατί είχε, στη μορφή του Κουλοκώστα, αποθέματα 
λεβεντιάς και κοινωνικής αξιοπρέπειας:

« -  Κώστας-Γίδας, ουρέ! είπε. Αγωνιστής αδικημένος, και μ’ 
εφτά πληγές! Σκλάβος στον Κιουτάγια... Με ξαγόρασε ου 
Καραϊσκάκης.»27

Η Λυγερή του Καρκαβίτσα μπορεί κάλλιστα να χαρακτηρι
στεί ως ένα κοινωνιολογικό, ανθρωπολογικό και λαογραφικό 
μουσείο. Διαμορφώνει κανείς την εντύπωση ότι ο συγγραφέας 
πήρε αφορμή από την ιστορία της Ανθής και του Γ ιώργη, μέσα

από μία τυπική και χαλαρή πλοκή, να περιγράφει, ‘φωτογραφι
κά’, δεκάδες ήθη και έθιμα, συμπεριφορές και στάσεις, νοοτρο
πίες και αντιλήψεις, επαγγέλματα και γενικώς παραδόσεις των 
ανθρώπων της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας.

Σταχυολογώ τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του βιβλίου: 
«Έτσι πάντοτε γίνεται εις τα χωριά. Άμα συμφωνήσουν τα 
ενδιαφερόμενο μέρη, κάμνουν ένα τραπέζι από κοινού, πηγαί
νουν εις καμμίαν πανήγυριν, εις διασκέδασίν τινα κατά την 
παραλίαν του Αγίου Αναστασίου, οπόθεν επιστρέφουν όλοι 
μαζί εις το σπίτι της νύμφης την εσπέραν. Τούτο γίνεται διά νά 
γνωρισθούν κάπως καλλίτερον οι μελλόνυμφοι και να κοινο- 
ποιηθή με τρόπον το συνοικέσιον (σ. 48, συνοικέσιο)/ Αλλά 
μεταξύ των εμποροϋπαλλήλων, τους οποίους ηυτύχησε να γνω
ρίσει κατά την βραχείαν μέχρι Πατρών εκδρομήν του, θεω
ρείται η στάσις εκείνη ως η μάλλον αρμόζουσα εις τον έμπορον. 
Να βαδίζη κανείς αργά- να έχει κόμην λαμποκοπούσαν υπό του 
ελαίου· το ημίψηλον ολίγον στραβά' την αλυσίδα του ωρολο
γίου χονδράν, κατάφορτον από πετράδια και δακτυλίδια και 
ζώνουσαν επιδεικτικώς το επιγάστριον τη μίαν χείρα στηριζο- 
μένην οπίσω, ως να εκουράσθη από το μέτρημα των χρηματοδε
μάτων, ενώ η άλλη θα παίζη αδιαφόρως λεπτόν ραβδίον ω, 
δίδει σοβαράν περί αυτού ιδέαν εις το χυδαίον πλήθος (σ. 49, η 
κοινωνική εικόνα του εμπόρου)/Παραπλεύρως έστεκεν ο 
κομός, λαμπρός από το έλαιον δια του οποίου προσφάτως είχεν 
αλειφθή, με το θυσανωτόν τραπεζομάνδηλον σκληρόν από την 
κόλλαν, με δύο ανθοδόχας γεμισμένος από χρωματιστός 
ακάνθας και πτερά, με κουτία καταφορτωμέν’ από θαλάσσια 
όστρακα και με καθρέπτην μέτρων, τυλιγμένον δια κίτρινου 
τουλίου εις το επιχρισωμένον πλαίσιόν του (σ. 57, περιγραφή 
παραδοσιακού στολισμένου επίπλου)/Το Καλό Πηγάδι ήτο ο 
μόνος ποτισών της κωμοπόλεως τότε [...] Κι επήγαιναν καθ’ 
ημέραν, από τας πρώτας μεσημβρινάς ώρας μέχρι βαθείας 
νυκτός, αι γυναίκες κι αι παρθένοι να γεμίσουν τις στάμνες των, 
έφερον οι νέοι να ποτίσουν τ’ άλογά των, ήρχετο και ο γέρων 
νεροκουβαλητής με το γαϊδουράκι να γεμίση τα μικρά του 
βαρέλια. Έτσι συνηντάτο εκεί ποικιλία χαρακτήρων και 
παρήγετο ποικιλία γεγονότων (σ. 80, πηγάδι, ο κλασικός χώρος 
συναντήσεως των νέων κοριτσιών και αγοριών στα χωριά και 
μαρτυρία για το παραδοσιακό επάγγελμα του νεροκουβαλητή).

Επειδή η ανθολόγηση μπορεί να τραβήξει σε μάκρος, επιση
μαίνω παρακάτω και τα εξής άλλα χρήσιμα στοιχεία που μας 
δίνει το έργο του Καρκαβίτσα: για τις κοινωνικές σχέσεις των 
δύο φύλων, για τα στοιχειωμένα δέντρα, για τους αλαφροί- 
σκιωτους, για το εκπολιτιστικό επάγγελμα του καρρολόγου, 
για την κοινωνική ηθική της κοινότητας σε ζητήματα έρωτα και 
τιμής, για το ‘κλέψιμο’ της γυναίκας, έθιμα και τραγούδια γύρω 
από τον παραδοσιακό γάμο, περιγραφές του νυφικού και της 
γαμπριάτικης στολής, για τη φιλία, παροιμίες, στοιχεία για την 
ηλικία και το μήνα που πρέπει να παντρεύονται οι νέοι, πληρο
φορίες για τους μήνες δουλειάς (=ο Αύγουστος ήταν ο μήνας 
του φόρτου), για τη σταφίδα, το πιο ξακουστό προϊόν του 19ου 
αιώνα, που οδήγησε στα τέλη του αιώνα στη σταφιδική κρίση 
και στο πρώτο κύμα εξωτερικής μετανάστευσης, άλλα παραδο
σιακά επαγγέλματα όπως της μαμής, του κρασοπώλη, του 
ψωμά κλπ.

Για τα επαγγέλματα, τέλος, είναι σκόπιμο να παραθέσω ένα 
απόσπασμα από τον Κατάδιχο (1919) του Θεοτόκη:

«Κι αυτήν την ώρα στη ράχη του Σωφρονιστηρίου οι κατά- 
δικοι έφτιαναν κεραμίδια και τούβλα [...] Τέσσεροι με βαριούς 
κασμάδες εχτυπούσαν τη ράχη, σ’ ένα γκρέμισμα, ξεκολλώντας



κάθε τόσο χοντρά κομμάτια λευκάργας, που άλλοι τα παίρναν 
από σιμά τους καθώς έπεφταν και τα κουβαλούσαν στον ήλιο 
για ν’ ανοίξουν. Δύο άλλοι έπαιρναν το χώμα στο τσικούρι, σ’ 
έναν πλατύ λάκκο, όπου τέσσεροι πηλοπάτες επατούσαν με 
αγώνα τη λάσπη, χώνοντας ως το γόνα στην ίλυ τα πόδια τους, 
κι άλλοι έπαιρναν τη ζυμωμένη λάσπη στους κοφτάδες, που 
εδούλευαν στον ήλιο, ορθοί μπρος στα ξεκάρφωτα λασπωμένα 
τραπέζια τους, κ’ έβγαζαν από τα τυπάρια τους κι από τα 
καλούπια τους, κεραμίδια και τούβλα, οι ριχτάδες τέλος τα 
’παιρναν από τα χέρια τους, και τα ’ριχναν να φρυγούν στον 
ήλιο, στο μεγάλο τ’ αλώνι.»28

Στο πρόσωπο του Θάνου Βλέκα, του Παύλου Καλλιγά, απο- 
τυπώνεται το βασικότερο ίσως πρόβλημα της νεοελληνικής κοι
νωνίας στην αγροτική της φάση: το πρόβλημα του θεσμού της 
γαιοκτησίας. Ένα πρόβλημα/πλαίσιο για όλη την κοινωνική 
παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας στη διάρκεια του 19ου 
αιώνα. Στη δραματική μορφή του Καραβέλα, του Κωνσταν
τίνου Θεοτόκη, το πρόβλημα της γαιοκτησίας ‘ενταφιάζεται’, 
λογοτεχνικά τουλάχιστον, με έξοχο τρόπο. Στην αυτοχειρία του 
γερο-λάγνου Καραβέλα καθρεφτίζεται το αδιέξοδο και η αδυ
ναμία της νεοελληνικής αγροτικής κοινωνίας να δώσει μία ικα
νοποιητική λύση στο κοινωνικό πρόβλημα της γαιοκτησίας.

Ο Καλλιγάς καταγγέλλει στο Θάνο Βλέκα τα κυριότερα κοι
νωνικά προβλήματα της νεοελληνικής μετεπαναστατικής αγρο
τικής καθημερινότητας: «τη διπροσωπία των ισχυρών της 
επαρχίας, τη βραδύτητα των δικαστηρίων, το φορολογικό 
σύστημα, την αμορφωσιά του ορθόδοξου κλήρου, την έλλειψη 
οδικού δικτύου [...] το μίσος των αγροτών για τη στρατιωτική 
θητεία», κυρίως όμως, «επιμένει στα ελαττώματα του τρόπου 
διανομής των γαιών στους αγωνιστές».29 Ο αδόκητος και 
παράλογος θάνατος του καλού και αφελούς Θάνου, ενώ ο 
αδερφός του Τάσος ζει και βασιλεύει μέσα στην ατιμία και την 
κλεψιά, συμβολίζει τη σκληρότητα της εποχής και ανοίγει ένα 
δρόμο κοινωνικής καταγγελίας, μέσω της αφηγηματικής ανα
παράστασης της νεοελληνικής κοινωνίας, που παρά τα εμπόδια 
που έθετε το ρομαντικό μυθιστόρημα, βρήκε τους άξιους συνε
χιστές του στη γενιά του 1880 και στην κοινωνική πεζογραφία 
των επιγόνων της.

Ο Θεοτόκης με τον Καραβέλα βρίσκεται πάλι στο τέρμα 
αυτής της διαδρομής. Η αυτοχειρία του παράξενου γέρου δεν 
τερματίζει μόνο την ηθογραφική απ-εικόνιση της αγροτικής 
Ελλάδας, αλλά ανεβάζει την κοινωνική διαμαρτυρία μέσω της 
πεζογραφίας ένα σκαλοπάτι πιο πάνω: στην ταξική πλευρά του 
κοινωνικού ζητήματος. Ο Roderick Beaton γράφει ότι ο βαρύς 
και ασθματικός Αργύρης, ο ένας από τα δύο αδέρφια που εκμε
ταλλεύονται τον Καραβέλα, αντιπροσωπεύει τον καπιταλισμό, 
ενώ ο άλλος αδερφός, ο χειροδύναμος Γιάννης, αντιπροσω
πεύει την εργατική τάξη. Ο Καραβέλας, ως πρωτόγονο θύμα, 
καταστρέφεται τελικά από το νέο κοινωνικό μοντέλο (=το 
αστικό) που εκφράζουν τα δύο αδέρφια. Στον Καραβέλα η 
αγροτική πλευρά της νεοελληνικής κοινωνίας υποτάσσεται 
στην ανερχόμενη αστική/καπιταλιστική.30 Η αυτοχειρία του 
γέρου λειτουργεί περισσότερο στο συμβολικό επίπεδο, ιδεολο- 
γικοποιώντας την εγγενή αδυναμία των παλαιών κοινωνικών 
δομών να επιβιώσουν στα νέα ιστορικά και οικονομικά δεδο
μένα. Στην παρακάτω αποστροφή, μέσα στον υποκριτικό σκε
πτικισμό του Αργύρη για την ανθρώπινη ματαιότητα μπροστά 
στο θάνατο, διακρίνει κανείς την άγρια γοητεία των νέων και
ρών. Το ‘όπιο’ του ελληνικού καπιταλισμού: « - Τ ι  είναι ο 
άνθρωπος, ξανάπε σκεφτικός ο Αργύρης· σαν το χόρτο του

κάμπου... πράσινο σήμερα, αύριο ξερό, άμα πατήσει ο Αλωνά
ρης... Κάνουμε, κάνουμε σε τούτη τη ζωή, σαν να ’μαστέ για 
πάντα μας στη γης, και δεν ανανογιούμαστέ που μοναχά δια
βαίνουμε!... Αδικίες, πλεονεξίες, κλεψιές, όλα τα κάνου-

31με...»
Ο δρόμος για την επόμενη φάση είναι πλέον ανοιχτός. Το 

αγροτικό ζήτημα με όλες τις κοινωνικές του παθογένειες δίνει 
τη θέση του στο εργατικό ζήτημα. Ο δεισιδαίμων αγρότης και η 
καταπιεσμένη γυναίκα στο φτωχό εργάτη και στην ταξική εκμε
τάλλευση. Η αστική πεζογραφία, το αστικό διήγημα και το κοι- 
νωνιστικό μυθιστόρημα, χωρίς να μετριάζουμε και τη συμβολή 
του συμβολιστικού μυθιστορήματος, θα απαθανατίσουν και 
αυτά με τη σειρά τους σπουδαίες πτυχές της ελληνικής αστικής 
κοινωνίας στον 20ό αιώνα. Πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι 
μεγάλο μέρος της αφήγησης στα έργα των πεζογράφων της 
Γενιάς του ’30 (αστικό μυθιστόρημα) καλύπτεται από τις κοι
νωνικές συμπεριφορές, νοοτροπίες και στάσεις της ελληνικής 
αστικής τάξης, μίας τάξης που έπρεπε να περάσουν εκατό 
χρόνια (1830-1930) για να συγκροτηθεί, στοιχειωδώς, σε κοινω
νικό στρώμα ευδιάκριτο και συμπαγές. Μόνο τότε μπόρεσε να 
διεκδικήσει μία υλική, αισθητική και ηθική αυτονομία και να 
αποτελέσει αντικείμενο λογοτεχνικής παραγωγής.

2. Από τους Απόκληρους του Βουτυρά στην Καρδιά του Κτή
νους τον Τατσόπουλου: από την αστική φτώχεια στην αστική 
παρωδία.

Η επόμενη φάση της νεοελληνικής κοινωνίας, η αστική/καπιτα
λιστική, που καλύπτει χρονικά την περίοδο από τη Μικρασια
τική Καταστροφή μέχρι τις πρόσφατες δεκαετίες, τον ελληνικό 
20ό αιώνα, απεικονίζεται εξίσου αριστοτεχνικά στα έργα των 
Ελλήνων πεζογράφων. Ο μεγάλος όγκος της αφηγηματικής 
παραγωγής στα χρονικά αυτά πλαίσια, μας αναγκάζει και 
πάλι, σύμφωνα με την αρχή της επιλεκτικότητας, να σταθούμε 
στα πλέον σημαντικά και ‘καταγραφικά’ της ελληνικής κοινω
νίας. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τα διηγήματα του Δημο
σθένη Βουτυρά, και με ενδιάμεσο ορόσημο τα πεζογραφήματα 
του Γιώργου Ιωάννου, θα φτάσουμε στο σύγχρονο μυθιστό
ρημα, εξετάζοντας την περίπτωση του Πέτρου Τατσόπουλου. 
Μέσα από τις λογοτεχνικές σελίδες αυτών των άλλων αξιό
λογων πεζογράφων θα αναζητήσουμε τη δομή και τις λειτουρ
γίες μίας κοινωνίας, που, μετά το βίαιο ξεριζωμό της Μικρα- 
σίας, δε σταμάτησε να δοκιμάζεται, μέσα-έξω, ούτε στιγμή: 
Μεσοπόλεμος, Κατοχή, Εμφύλιος, Μετεμφυλιακή Περίοδος, 
Δικτατορία, Μεταπολίτευση, Αμερικανο-Ευρωπαϊκός Εκσυγ
χρονισμός.

Παρ’ ότι ο Δημοσθένης Βουτυράς χαρακτηρίστηκε από το 
Βάσο Βαρίκα «Θεόφιλος της Λογοτεχνίας», ο λογοτεχνικός του 
χρωστήρας δεν προσέχθηκε όσο έπρεπε. Μόνο πρόσφατα 
δημιουργήθηκε ένα ρεύμα αποκατάστασης της συνολικής 
προσφοράς του έργου του.32 Με το Βουτυρά συντελείται ουσια
στικά η μετάβαση από την ηθογραφία στο αστικό διήγημα. Με 
κοινωνιολογικούς όρους, η μετάβαση από την αγροτική καθη
μερινότητα στην αστική/εργατική μορφή της νεοελληνικής κοι
νωνίας στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα και κυρίως στα 
χρόνια του Μεσοπολέμου. Η απ-εικόνιση της εξέλιξης της ελλη
νικής κοινωνίας στο πεζογραφικό έργο του Βουτυρά είναι 
σχεδόν ‘φωτογραφική’. Ο ευαίσθητος Βουτυράς συλλαμβάνει 
τον παλμό της νέας κοινωνίας και τον αποτυπώνει στο λευκό 
χαρτί, τόσο μαγικά όσο και οι πατέρες της ελληνικής ηθογρα-



φίας. Αναμφίβολα, το έργο του ανοίγει το δρόμο στους επόμε
νους, τόσο στους νέους πεζογράφους τύπου Ιωάννου, όσο και 
στους οπαδούς του κοινωνικού/στρατευμένου, ή με θέση, γενι
κώς, (μεταπολεμικού) μυθιστορήματος, και αποτελεί συγχρό
νως, εμπειρικό υλικό πρώτης τάξεως για τον κοινωνικό επιστή
μονα που επιδιώκει να μελετήσει τις ανθρωπολογικές βάσεις 
της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Ο κόσμος του Βουτυρά είναι ο κόσμος της αστικής φτώχειας. 
«Για πρωταγωνιστές του», γράφει ο νίΚί, «στρατολογεί προλε
τάριους, ανθρώπους με ταπεινά επαγγέλματα, άνεργους από 
τους συνοικισμούς, θαμώνες των καπηλειών. Πρόκειται για ένα 
νέο κόσμο, μια νέα τάξη που κατοικούσε σε παράγκες εκεί που 
τελείωνε η πόλη ή σε τρώγλες».33 Το τοπίο αλλάζει. Το χωριό 
δίνει τη θέση του στην πόλη. Η στάνη στην παράγκα. Η λογοτε
χνία γίνεται, χωρίς να το επιδιώκει προγραμματικά, ο ‘πρωτο
μάρτυρας’ των νέων κοινωνικών εξελίξεων. Προχωράμε επί 
τροχάδην προς την αστική φάση. Ο ελληνικός Μεσοπόλεμος 
βρίσκεται προ των πυλών. Μία πλειάδα σπουδαίων λογοτε
χνικών έργων θα καθρεφτίσουν όλη τη νέα κοινωνική και 
ανθρωπολογική κοσμογονία της μεσοπολεμικής Ελλάδας.

Ο λογοτέχνης είναι το πιο ευαίσθητο κοινωνικό κύτταρο και 
ο ως εκ τούτου ο πρώτος έγκυρος δείκτης της εκάστοτε κοινω
νικής αλλαγής. Έτσι, λίγο αργότερα δίπλα στους προλετάριους 
θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι άλλες κοινωνικές τάξεις. 
Βρισκόμαστε στα χρόνια που η ελληνική κοινωνία αποκτά στα
διακά μία ταξική διαύγεια. Οι λογοτέχνες είναι από τους πρώ
τους ‘κοινωνικούς αναλυτές’ που το αντιλήφθηκαν. Ας μην 
ξεχνάμε ότι τότε, στην πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου, 
εμφανίσθηκε ένα νέο είδος πεζογραφίας, μία τάση καλύτερα, 
που πολιτογραφήθηκε με τον όρο «κοινωνισμός».34

Το αστυ(κό) (=άστυ) τοπίο του Βουτυρά προετοιμάζει το 
έδαφος για τα μυθιστορήματα του Μεσοπολέμου, τις μείζονες 
αφηγηματικές συνθέσεις γύρω από το νέο κοινωνικό ιστό της 
χώρας, τον ιστό που άρχισε να οικοδομείται πιο σταθερά μετά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη βίαιη αστικοποίηση της 
Ελλάδας. Η πρώιμα συγχρονική, όμως, γραμμή του Βουτυρά 
οδηγεί στο σήμερα, στην πεζογραφική παραγωγή της δεκαετίας 
του 1980, που συμπυκνώνεται στο μεταμοντέρνο (παρωδία) και 
‘αναγνωστο-κεντρικό’ μυθιστόρημα του Πέτρου Τατσόπουλου, 
με το χαρακτηριστικό τίτλο Η  καρδιά τον κτήνους( 1987), όπου 
η αστική/βουτυραϊκή ένδεια οδηγείται στα έσχατα όρια της 
αστικής ειρωνείας, του αστικού χάους και της πλήρους αστικής 
διάλυσης. Οι ήρωες του Τατσόπουλου, και ιδιαίτερα ο Στέ
φανος Τζουτζές, με το αστείο αυτό επώνυμο, συγκεφαλαιώ
νουν όλο το υλικό και ιδεολογικό αδιέξοδο της νεοελληνικής 
αστικής κοινωνίας στον 20ό αιώνα, αντικαθιστώντας τον ‘κοι- 
νωνισμό’, ή το ‘μικροαστικό και μοιρολατρικό συμβολισμό’, με 
τον αυτο-σαρκασμό και τη χιουμοριστική απόρριψη κάθε 
παλιομοδίτικης κοινωνικής μεταφυσικής.

Παρ’ ότι η Αργώ  (1936) του Θεοτοκά αποτελεί αναντίλεκτα 
την πιο συνθετική παρουσίαση της ελληνικής κοινωνίας στα 
χρόνια του Μεσοπολέμου, επέλεξα εδώ να απ-εικονίσουμε το 
βασικό ανθρωπολογικό και κοινωνιολογικό χαρακτήρα της 
Ελλάδας, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα γεγο
νότα της Κατοχής και του Εμφύλιου, με ένα κατεξοχήν συμβο- 
λιστικό μυθιστόρημα, την Αστροφεγγιά (1945) του I. Μ. Πανα- 
γιωτόπουλου. Άραγε ο Άγγελος Γιαννούζης, ο φθισικός 
ήρωας του Παναγιωτόπουλου, ο πρόωρα γερασμένος νέος, που 
πεθαίνει στο τέλος του έργου πιστός στις αρχές της αστικής

Γ. Παναγουλόπουλος

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ο ποιητής πον δε γράφει πια 
ερωτικά ποιήματα 
τάχα ονειρεύεται;
Μπορεί να ταιριάζει ματαιόδοξες λέξεις 
σαν έλκηθρα στο χιόνι της μοναξιάς;

Είναι λεπτό το ζήτημα
ιδίως όταν τα χρόνια δε σον κάνουν δώρα
με περιτύλιγμα τον αρωματισμένο άνεμο
αλλά φτάνουν σφραγισμένα
με το βουλοκέρι των νεκρών.

Μπορεί όμως ο ποιητής
που δε γράφει πια ερωτικά ποιήματα
ν’ αναζητήσει μια κοινωνική έπαλξη
για να ξαναπολεμήσει χωρίς αιτία
αλλά είναι δύσκολο
γιατί ο ποιητής που δε γράφει πια
ερωτικά ποιήματα
δε γράφει
ούτε για το θάνατο.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΡΝΗ

Πόρνη ντυμένη στα γαλάζια
μου δίνεις το υστέρημά σου και το παίρνω
πιστεύοντας πως μου χρωστάς
το ερημικό σπέρμα
και το αδιέξοδο του σπασμού μου

εσύ
μια τόσο μεταξωτή ύπαρξη 
με κείνα τα πελώρια σκουλαρίκια 
σα βαρύτιμο οικόσημο της μοναξιάς σου 
θα ’θελα να κλείσουμε μαζί 
τον ισολογισμό από εφιάλτες 
όταν χρεώνεσαι
την κατάδυση στο βόρβορο που μου ανήκει 
σε ικετεύω
μη με ταπεινώνεις με αυτό το βλέμμα 
αφού και οι δύο πιστεύουμε 
στην υστεροφημία ενός χαμόγελου 
πίσω απ’ την κονρτίνα

γαλάζια πόρνη 
είσαι η θάλασσα 
κι εγώ πάνω σου 
το εξαντλημένο κύμα.



ηθικής (=φτώχειας), ου κλέψεις κλπ., αφού προηγούμενα 
γνώρισε όλους τους αναβαθμούς του αστικού φιάσκου, 
πλούσια σαλόνια, πόλεμος κλπ., δεν είναι αυτός που κρύβεται 
επιμελώς πίσω από το Στέφανο Τζουτζέ του Τατσόπουλου, το 
Στέφανο, που αποποιείται εντελώς τη μικροαστική παθητικό- 
τητα του προγόνου του, φτάνοντας στην πλήρη αμφισβήτηση 
και διακωμώδηση κάθε αστικής αξίας (καριέρα, οικογένεια, 
έρωτα, φυγή;)

Στην Αστροφεγγιά η ελληνική κοινωνία έχει πλέον δύο 
όψεις: οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Δανείζομαι την έκφραση από 
το ομώνυμο βιβλίο του πατέρα του αστικού μυθιστορήματος, 
Γρηγορίου Ξενόπουλου (1919), που γράφει στην προμετωπίδα 
του: «κάθε άνθρωπος γεννιέται στον κόσμο προορισμένος από 
τη φύση του, που είναι η Μοίρα του, ή να μείνει φτωχός ή να 
γίνει πλούσιος. Υπάρχει ράτσα Φτωχών και ράτσα Πλουσίων. 
Την τεράστια αδικία που δημιουργεί στη σημερινή κοινωνία η 
φυσική και μοιραία αυτή διάκριση θα τη μετριάσει, κατά το 
δυνατό, η κοινωνία του μέλλοντος».35 Η ταξική ρευστότητα της 
ελληνικής ηθογραφίας, σημάδι ίσως κάποιας κοινωνικής 
ανθρωπιάς, μετατρέπεται στο εξής σε σκληρό κοινωνικό διαχω
ρισμό. Η κοινωνία πλέον έχει θέσεις, επαγγέλματα και αξιώ
ματα που δε μοιράζονται ισότιμα. Οι πλούσιοι έχουν τον πρώτο 
λόγο. Ο Άγγελος όσα Πανεπιστήμια και να τελειώσει, όσο και 
να νιώθει δίπλα στον πλούσιο αστό Νίκο Στέργη ότι η ταξική 
εξίσωση είναι εφικτή μέσα από τα βιβλία και τη φιλία, στο τέλος 
πεθαίνει αβοήθητος και αδύναμος να υψώσει τα στήθη του στο 
κοινωνικό κατεστημένο. Ανήκει μοιραία στη «ράτσα των φτω
χών». Ο ήσυχος και αθόρυβος θάνατός του, όμως, η παραδοχή 
της ήττας του, αφήνει ένα παράθυρο για το Στέφανο:

«Τη νύχτα εκείνη ο άρρωστος δεν κοιμήθηκε [...]
-  Μητέρα, είπε ο Άγγελος, σε θέλω κοντά μου, μη μ’ αφήνεις 

μονάχο.
-  Ό χι, δε σ’ αφήνω, παιδί μου, και του χάιδεψε το μέτωπο με 

το γέρικο χέρι της [...]
-  Μια καινούρια μέρα αρχίζει, είπε ο Άγγελος.
Η φωνή του ήταν σπασμένη, σαν ένα μουρμούρισμα σιγαλό 

[...] Η μητέρα δεν αποκρίθηκε. Η σιωπή ξανάπεσε βαριά. 
Ύστερα, ο Άγγελος σήκωσε την κουβέρτα ίσαμε το πρόσωπό 
του, έκρυψε τα μάτια του, με μια κίνηση πονεμένη, σύρθηκε στο 
μάκρος του κρεβατιού' το κεφάλι του έγειρε στο μαξιλάρι. Η 
μητέρα δεν ένιωσε τίποτε [...] «Κοιμήθηκε το παιδί», συλλογί
στηκε η μητέρα.»36

Η Αστροφεγγιά αποτελεί ένα από τα πιο ανα-παραστατικά 
μυθιστορηματικά καλειδοσκόπια του ελληνικού Μεσοπολέμου. 
Ο Παναγιωτόπουλος σκιαγραφεί με αδρές πινελιές την κοι
νωνία μεταξύ των δύο πολέμων, φωτίζοντας πλήθος κοινω
νικών ηθών και συμπεριφορών της πρώιμης αστικής φάσης. Ο 
Πασπάτης, για παράδειγμα, ο φθισικός φίλος του Αγγέλου, 
δεν εκφράζει παρά το βιολογικό και κοινωνικό δράμα της 
αστικής φτώχειας. Τη μάστιγα της φυματίωσης:

«Ο Γιαννούζης χαμογέλασε πικρά. Βάλθηκαν κ’ οι δυο να 
σωπαίνουν και ν’ ακούνε το πιάνο. Από τη διπλανή κάμαρη 
ερχόταν ένας σιγανός, ξερός βήχας.

-  Νομίζω, πως είναι φθισική· θα μας πάρει όλους στο λαιμό 
της εδώ μέσα, είπε ο Πασπάτης.»

Μία πλευρά της ελληνικής κοινωνίας στον 20ό αιώνα, που 
απ-εικονίστηκε εξαιρετικά στη νεότερη πεζογραφική παρα
γωγή, και θα έλεγε κανείς ότι έρχεται να πάρει τη θέση του 
ζητήματος της γυναίκας, είναι ο «κοινωνικός ρατσισμός» που 
αναπτύχθηκε στην ελληνική κοινωνία από την έλευση των

Ο Γρηγ. Ξενόπουλος

προσφύγων της Μικρασίας, μετά το 1922. Το φυλετικό χάσμα 
ανάμεσα στους γηγενείς και τους πρόσφυγες, που πήρε ενίοτε 
μορφές άγριου κοινωνικού ρατσισμού («τουρκόσποροι», κοι
νωνική απομόνωση των προσφύγων σε ειδικούς χώρους κλπ.), 
δείχνει μία προαιώνια κοινωνική ροπή των Ελλήνων προς την 
εμφύλια σύγκρουση. Το μοίρασμα της γης και η διανομή των 
αγαθών, που ζητούν, σιωπηρά, μόνο με τη φυσική παρουσία 
τους, οι πρόσφυγες, φέρνουν στην επιφάνεια υπόγεια ρεύματα 
της ελληνικής κοινωνικής ζωής, που η καταγωγή τους είναι 
πολύ μακρινή, αλλά, συγχρόνως, ‘φωτογραφίζουν’ και τα νέα 
κοινωνικά ήθη, αυτά που διαμορφώνονται κάτω από την 
αστική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας.

Θα αναζητήσουμε στοιχεία για τούτη τη δεσπόζουσα κοινω
νική και ανθρωπολογική πλευρά του ελληνικού Μεσοπολέμου, 
κυρίως, σε δύο σημαντικά μυθιστορήματα. Το ένα είναι Ο Χρι
στός Ξαναστανρώνεται (1954) του Νίκου Καζαντζάκη και το 
άλλο η Γαλήνη (1939) του Ηλία Βενέζη. Το μυθιστόρημα του 
Καζαντζάκη θα το χρησιμοποιήσουμε ως ‘εισαγωγή’ στο κοινω
νικό ζήτημα της προσφυγιάς, ως ‘οδηγό’ πληροφοριών, εφόσον 
η ιστορία του εκτυλίσσεται σε ένα ελληνικό χωριό στη βάση της 
Μικράς Ασίας, παραμονές της Καταστροφής του 1922. Μέσα σε 
ένα κλίμα ηθογραφικό, ο Καζαντζάκης, δίπλα στην αναβίωση 
του χριστιανικού μύθου της αγάπης ξετυλίγει τη βασανιστική 
πορεία μίας χούφτας ξεριζωμένων Ελλήνων προς την Ανατολή:

« -  Γέροντά μου, αποκρίθηκε ήσυχα κι αποφασισμένα ο 
παπάς της προσφυγιάς, εγώ ’μαι ο παπα-Φώτης, από ένα 
μακρινό χωριό, τον Αϊ-Γιώργη, και τούτοι είν’ οι ψυχές που μου 
μπιστεύτηκε ο Θεός. Μας έκαψαν οι Τούρκοι το χωριό, μας 
έδιωξαν από τα χώματά μας, σκότωσαν όσους μπόρεσαν, εμείς 
γλιτώσαμε, πήραμε τα μάτια μας, μπήκε ο Χριστός μπροστά κι 
ακλουθούμε- γυρεύουμε καινούρια χώματα να πιαστούμε.»38

Για κακή τους τύχη όμως οι αδελφοί τους, με μπροστάρη έναν 
άλλο παπά, τον παπα-Γρηγόρη, που για την περίσταση επι
νόησε, ώστε να τους διώξει από τη γη και το χωριό μία ώρα 
νωρίτερα, την ασθένεια της χολέρας, δεν έδειξαν καμία συμπό-



Ο Νίκος Καζαντζάκης

νοια. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε ένα κοντινό βουνό, τη 
Σαρακήνα, και προσπάθησαν πάνω στην πέτρα, στα άγρια 
θάμνα και τις χαρουπιές, αναβιώνοντας τα παραδοσιακά έθιμα 
των Ελλήνων, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Στο τέλος, όταν ο 
Παπα-Γρηγόρης βούτηξε τα χέρια του χωριού μέσα στο αίμα 
του Μανολιού, δίνοντας το σύνθημα για να τον σκοτώσουν 
μέσα στην εκκλησία, οι πρόσφυγες, αφού τον έθαψαν σαν μικρό 
Χριστό στη Σαρακήνα, κίνησαν για νέα πορεία:

-  Στ’ όνομα του Θεού! μουρμούρισε [ο παπα-Φώτης], 
ξαναρχίζει η πορεία· κουράγιο, παιδί μου!

Και πήραν πάλι τη στράτα, κατά την ανατολή.»39
Έχει κανείς την εντύπωση ότι, διαβάζοντας τα κείμενα, εν 

προκειμένω τη Γαλήνη του Βενέζη, εκείνο τον Ιούλιο του 1923, 
στην Ανάβυσσο, στον κόρφο του Σαρωνικού, στην έρημη τότε 
παραλία, το κοπάδι των προσφύγων που φτάνει, που ερχόταν 
από τα Καλύβια, το τελευταίο τότε κατοικημένο μέρος της 
Αττικής, δεν είναι άλλο από τους πρόσφυγες της Σαρακήνας. 
Σαν η ιστορία να συνεχίζεται τώρα μέσα στην Ελλάδα, μερικά 
χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, 
την Αθήνα. Ένας από τους δύο αρχαιοκάπηλους, που έτυχε να 
δουν πρώτοι τους πρόσφυγες, συμπυκνώνει το πρόβλημα του 
κοινωνικού ρατσισμού ως εξής:

« -  Α, την παλιοφάρα! βλαστήμησε ο ένας. Σίγουρα θα 
πάρουν και τα μέρη που σκάβουμε!»40 Για άλλη μία φορά η 
ιδεολογία του κοινωνικού ρατσισμού θεμελιώνεται πάνω στα 
ελληνικά χώματα. Η μάχη της γης αναβιώνει το ζήτημα της 
γαιοκτησίας που πρωτοθίγεται όπως είδαμε στο Θάνο Βλέκα. 
Παραθέτω το χαρακτηριστικό διάλογο ανάμεσα στους πρόσ
φυγες και τους ντόπιους βοσκούς που συνάντησαν το κοπάδι 
των ξεριζωμένων μετά από λίγο:

« -  Ώ ρα καλή! είπε ο πρώτος βοσκός, ένας αψηλός γέροντας, 
ο πιο σεβάσμιος απ’ όλους [...] Από δεξιά κι από ζερβά κι από 
πίσω του σταθήκαν οι άλλοι δικοί του, οι βοσκοί, ακουμπώντας 
με τις μασχάλες στις γκλίτσες τους.

-  Καλώς τους! αποκρίθηκαν πολλά στόματα οι πρόσφυγες.

-  Τι είσαστε; είπε πάλι αργά ο γέροντας.
-  Πρόσφυγες είμαστε! Πατρίδα μας ήταν οι Φώκες!
-  Και τώρα πούθε ερχόσαστε;
-  Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα μέρη της Πελοπόννησος 

κ’ υποφέραμε πολύ. Τώρα μας δώσαν τη γη εδώ, για να μεί
νουμε [...]

-  Σας δώσαν, είπες, τη γη αυτή; κ’ η φωνή του άρχισε να 
γίνεται τραχιά. Ποιος σας την έδωσε; Ποια γη;

-  Το Κράτος [...]
-  Λοιπόν, φύγετε [...]
Το επανέλαβε ξερά, άγρια, τραχιά:
-  Φύγετε, είπα, από δω! [...]
Ένα σούσουρο έγινε τότε ανάμεσα στους πρόσφυγες [...]
-  Δε φεύγουμε από δω! Ποτές πια! Μας δώσαν τη γη και θα 

μείνουμε! Θα μείνουμε! Θα μείνουμε! [...]
-  Ε, λοιπόν! φώναζε ο γέροντας, φο')ναζαν τώρα κ’ οι άλλοι 

βοσκοί. Μείνετε, λοιπόν, και θα δούμε ποιος θα στεριώσει σ’ 
αυτή τη γη! Θα σας χτυπήσουμε όπου σας βρούμε, θα σκοτώ
σουμε τα ζωντανά σας αν τύχει και κάμετε, θα πατήσουμε τα 
σπαρτά σας αν ριζώσουν! Χάρη ποτέ σας δε θα βρείτε σ’ εμάς 
και τα παιδιά μας, ίσαμε που να ξεκληριστεί η φύτρα σας και να 
σβήσει!»41

Στο Τρίτο Στεφάνι (1963) του Κώστα Ταχτσή, η κυρα-Εκάβη, 
σε μιά αποστροφή του λόγου της, όταν έχει αρχίσει να μας διη
γείται την ιστορία της, αφήνει μία ατάκα πολύ αποκαλυπτική 
για το προσφυγικό ζήτημα: «Ύστερα, στη Μικρασιατική 
Καταστροφή, πλάκωσαν οι πρόσφυγες, κι έκαν’ ο Βενιζέλος 
την απαλλοτρίωση για να τους χτίσει παράγκες. Και τώρα τους 
φτιάχνει ο Μεταξάς και πολυκατοικίες, τους τουρκόσπορους, 
που ’ρθανε ξεβράκωτοι και πιάσαν όλες τις καλύτερες δου
λειές!»42

Για την ιστορία πρέπει να πούμε ότι το πρώτο πεζό νεοελλη
νικό κείμενο στο οποίο καταγράφεται το ζήτημα του κοινω
νικού ρατσισμού σε ομοεθνή κοινωνική ομάδα είναι η Γυναίκα 
της Ζάχνθοςτου Διονύσιου Σολωμού. Σε τούτο το πεζό, που 
έγινε γνωστό το 1927, ο Σολωμός αφηγείται την ιστορία μιας 
γυναίκας από τη Ζάκυνθο, που φέρθηκε βάναυσα και απάν
θρωπα σε μία ομάδα γυναικών από το Μεσολόγγι, οι οποίες 
βρέθηκαν στο νησί ως προσφυγοπούλες, εξαιτίας της πολιορ
κίας της πόλης τους από τους Τούρκους.43

Η λογοτεχνία μπλεγμένη στα κοινωνικά δρώμενα, η ίδια μία 
ξεχωριστή κοινωνική δράση, αποτυπώνει όλες αυτές τις υλικές 
και ιδεολογικές αναδιπλώσεις των κυρίαρχων προβλημάτων 
της νεοελληνικής κοινωνίας, διατηρώντας απλώς το προνόμιο 
να τα ντύνει κάθε φορά με άλλο χωρικό και χρονικό ένδυμα. Ο 
πεζογράφος εξωθεί έτσι την αγωνία του στα σύνορα της κοινω
νικής επιστήμης. Συσσωρεύει ένα πρωτογενές υλικό που αργό
τερα θα αποτελέσει τον κορμό της κοινωνικο-ιστορικής μας 
ανάπλασης. Από μία άποψη, κάθε έργο κλείνει μέσα του ένα 
κοινωνιολογικό πυρήνα. Κάθε λογοτέχνης είναι ένας ‘αυτοδί- 
δακτος’ κοινωνικός επιστήμονας. Η λογοτεχνία μοιάζει να 
είναι η ‘προ-ιστορία’ των κοινωνικών επιστημών.

Για την απεικόνιση της μεταπολεμικής περιόδου επιλέξαμε 
ως κεντρικό λογοτεχνικό άξονα, αντιπροσωπευτικό της βίαιης 
μεταλλαγής σε ήθη και έθιμα που υπέστη η ελληνική κοινωνία 
μετά τον πόλεμο, το έργο του πεζογράφου Γιώργου Ιωάννου. 
Οι κοινωνικές του περιπλανήσεις με το λογοτεχνικό προβολέα 
αρχίζουν από την προπολεμική εποχή, συνεχίζουν στον Εμφύ
λιο, στην πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία και φθάνουν μέχρι την



κρίσιμη δεκαετία του 1960, όπου η ελληνική κοινωνία μεταμορ
φώνεται πλέον άρδην. Η νέου τύπου ηθογραφία του Ιωάννου, 
η underdog πεζογραφία, όπως την όρισα σε άλλη μελέτη μου,44 
ανατέμνει, ουσιαστικά, τη λαϊκή και μικροαστική κοινωνία του 
Μεταπολέμου, φωτίζει τις σκοτεινές γωνιές του κοινωνικού 
περιθωρίου, μας πληροφορεί για ανθρώπινους τύπους και συμ
περιφορές, και παρ’ ότι εστιάζεται στη συμπρωτεύουσα Θεσ
σαλονίκη, την πρωτεύουσα των προσφύγων, μας δίνει, σαν σε 
κιτρινισμένο φιλμ από τον ελληνικό κινηματογράφο του Αυλω- 
νίτη και της Βασιλειάδου, ένα τεράστιο υλικό που, όπως γράφει 
ο Θανάσης Νιάρχος, προσφέρεται σε εθνολόγους, κοινωνιολό
γους και ψυχαναλυτές για χρήσιμα συμπεράσματα πάνω στη 
δομή και την υφή της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.45

Το πεζογραφικό έργο του Ιωάννου, στο οποίο ξεχωρίζει η 
πρώτη συλλογή πεζογραφημάτων του, με το χαρακτηριστικό 
τίτλο Για ένα φιλότιμο (1964), αποτελεί, όπως γράφει ο Αλέξης 
Ζήρας, τη σημαντικότερη περίπτωση «συνέχειας και ανα
νέωσης της ηθογραφίας».46 Την περίπτωση μίας ηθογραφίας 
σύγχρονης, αστ(υ)κής, λαϊκής, από την οποία ο κοινωνικός επι-

στήμονας μπορεί εύκολα να ανασύρει το κοινωνικό στίγμα του 
ελληνικού Μεταπολέμου, την κοινωνική εικόνα της ελληνικής 
γειτονιάς, της «νέας κοινότητας», που αντικατέστησε, στις 
πόλεις, το χωριό, την παραδοσιακή κοινότητα της αγροτικής 
υπαίθρου. Τα λαϊκά σινεμά, η εργατική τάξη, οι προσφυγικοί 
συνοικισμοί, επαγγέλματα όπως οι σφάχτες, ένας παιδικός 
φίλος με το όνομα Μπάτης, η διακωμώδηση της αστικής συμπε
ριφοράς, το σχέδιο πόλεως που σβήνει με μία μονοκοντυλιά το 
παρελθόν, τα παρατσούκλια, το κατσαμάκι, θρυλικό φαγητό 
στα χρόνια της κατοχής, τα ξόρκια, τα λιμενικά λουτρά, ο 
απάνθρωπος θάνατος του Ταμανάκια, του τυφλού και μέθυσου 
γέρου, η παρθένα η Ευτυχούλα η γεροντοκόρη, τα μέντιουμ, οι 
λαϊκές ταβέρνες, ο περιθωριακός ο Θανάσης ο φονιάς, τα 
καφενεία της νύχτας, τα κυριακάτικα πρωινά, τα κατηχητικά, 
η Ομόνοια, το παλιό σχολείο κλπ., συνθέτουν το κοινωνικό 
προφίλ μίας Ελλάδας που πεθαίνει και μίας Ελλάδας που γεν
νιέται, τον κοινωνικό ιστό του καθημερινού λαϊκού βίου στο 
Μεταπόλεμο.
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ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝ Θ Ο Λ Ο ΓΙΑ  Θ Α Ν Α ΤΟ Υ  

Επιλογή — Α πόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑ ΡΒΕΡΗ Σ

JEAN RICHEPIN
(1849-1926)

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ

Δε μάθαμε ποτέ γιατί γεννήθηκε. Δε μάθαμε 
Ούτε γιατί πέθανε. Δεν τον γνωρίσαμε ποτέ.
Ήρθε γυμνός στον κόσμο αυτόν κι έφυγε, τύχη ζηλευτή,

Γυμνός και πάλι.

Η λύπη κι η χαρά, η ελπίδα μα κι ο φόβος,
Όλα μαζί και χωριστά δόνησαν την ψυχή του.
Τα χείλη του γνωρίσανε το γέλιο και το θρήνο,

Το μάτι την αλήθεια και το σαρκασμό.

Έτρωγε, έπινε, κοιμόταν κι ύστερα, λυπημένος,
Ξανάρχιζε να τρώει, να πίνει, να κοιμάται.
Και κάθε μέρα τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια 

Έτσι, γ ι’αλλαγή.

Έκανε το καλό κι είδε πως ήταν χίμαιρα ■
Έκανε το κακό χωρίς να νιώσει τύψεις.
Οι φίλοι του φιλίες εφήμερες κι οι εχθροί του 

Όλοι τους πεθαμένοι πια.

Αγάπησε. Μα την αγάπη του ακολούθησε άλλη αγάπη 
Κι άλλη κι άλλη. Ώσπου όλα τα βαρέθηκε, τ ’ αήδιασε.
Πέρασε ο άνθρωπος αυτός όπως περνά η ζωή:

Είσοδος, έξοδος και καληνύχτα.
Ημέρα την άλλη μέρα κυνηγά όπως το κύμα τ ’άλλο κύμα. 
Ο χρόνος φεύγει ανάλαφρος κι εμάς μας οδηγεί 
Άθλιους θνητούς να υφαίνουμε ζωή πάνω στη γη 
Και σχέδια πάνω σ ’ όνειρα και ψέματα -  τι κρίμα!

Καθώς διαβαίνει ο ουρανός που τ ’άστρα του αγκαλιάζει 
Σαν άνεμο παίρνει μαζί τις εποχές, το χρόνο.
Το θάνατο που δίπλα μας βαδίζει, αυτόν και μόνο,
Δε βλέπει ο νους και σφάλματα χιλιάδες αραδιάζει.

Ο ένας, δούλος των ισχυρών, φεύγει χωρίς να ζήσει,
Τον άλλο ο πόθος κι ο έρωτας τον έχουνε νικήσει.
Κι ο τάδε φιλοπόλεμος, φιλόδοξος ο δείνα.

Έτσι, με τρόπους διάφορους, οι επιθυμίες θεριεύουν. 
Αλλά, ανόητοι θνητοί, σε τι σας χρησιμεύουν,
Μπροστά στο βέβαιο θάνατο, του κόσμου αυτά κι εκείνα;

(Συνεχίζεται)

PHILIPPE DESPORTES
(1546-1606)

ΣΟΝΝΕΤΟ



Το Ανεξήγητο: Αίνιγμα, Γνώση και Φως 
στην Ποίηση της Κικής Δημουλά και της Emily Dickinson

της Πέννυ Αποστολίδη

Α π ό  τον κόσμο των γρ ίφ ω ν  

φεύγω  ήσυχη.
Δ ε ν  έχω β λάψ ει στη ζωή μ ου  α ίνιγμα: 

δ εν  έλυσα κανένα...

« Ά φ η σ α  να  μην ξέρω.» από Το Λ ίγο  του Κ όσμου

Η διαφύλαξη του αινίγματος, η ανατροπή του κατακτητικού 
ορθολογισμού, η ελλειπτική γραφή είναι κοινά σημεία στο έργο 
της αμερικανίδας Emily Dickinson και της Κικής Δημουλά 
παρά τη μεγάλη απόσταση στο χώρο και το χρόνο ανάμεσά 
τους. Η ποίησή τους έχει κοινό τα λυρικά στοιχεία της συντο
μίας, της εγκεφαλικότητας, της εσωστρέφειας και της χρήσης 
εικόνων που, όπως και στους Μεταφυσικούς ποιητές, δεν γί
νονται άμεσα κατανοητές χωρίς διανοητική διεργασία. Έχουν 
και οι δύο την ίδια εμμονή με το θάνατο: εκεί στο χείλος του 
ανεξήγητου, ο λόγος τους μεταδίδει το φοβερό μήνυμα της 
φθοράς και του θανάτου. Παράλληλα, η αμεσότητα, η ευγένεια 
και η δύναμη του λόγου τους φέρνει στο νου τον Καβάφη. Η 
δική τους όμως αποτύπωση της ήττας και της φθοράς είναι πολύ 
πιο απόλυτη και προφητική και συνοδεύεται από την ανάδειξη 
σε πρώτο πλάνο του αβέβαιου και από την ανατροπή του ασφα
λούς και του απερίφραστου.

Η Κική Δημουλά είναι σύγχρονή μας. Εργάστηκε σε Τράπεζα 
για 25 χρόνια· έκανε οικογένεια, έμενε με την πεθερά της και 
ομολογεί τώρα πως έζησε «τον χειρότερο γυναικείο ρόλο, της 
αφοσίωσης και του χρέους...».1 Η Emily Dickinson αντίθετα 
δεν εργάστηκε ποτέ, δεν παντρεύτηκε, και όπως φαίνεται δεν 
ένιωσε ποτέ την αίσθηση του χρέους και της αφοσίωσης. Μονα
δική φροντίδα και μέριμνά της ήταν η ποίηση, την οποία 
ωστόσο ποτέ δεν είδε δημοσιευμένη (εκτός από δύο-τρία ποιή
ματα). Έζησε τον 19ο αιώνα στη Νέα Αγγλία σε μια κοινωνία 
έντονα θρησκευτική όπου ο Θεός ήταν πανταχού παρών και τα 
στοιχεία της φύσης ήταν σημάδια αλάνθαστα της Θέλησής Του. 
Το δόγμα αυτό είχε ποτίσει βαθιά τις ρίζες αυτής της κοινωνίας 
και η Dickinson παρά τις έντονες αντιρρήσεις της ήταν αδύνατο 
να ξεφύγει τελείως. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και 
του αιώνα, η Κική Δημουλά έχει γνωρίσει καλά την υπαρξιακή 
αγωνία και την απόγνωση από την θεϊκή ορφάνια της φύσης και 
του ανθρώπου. Κι όμως μια βαθύτατη ειρωνεία και αμφισβή
τηση διαπερνά το έργο και των δύο, μια σκόπιμη ανατρεπτική 
διάθεση προς κάθε τι το σίγουρο και αναμενόμενο.

Μια τέτοια υπονόμευση του φανερού, του κατανοητού, του 
κοινώς αποδεκτού, αναδεικνύει το αίνιγμα ως αξία, την απορία

ως βαθύτατη γνώση και το ανεξήγητο ως λάμψη και φως.

Γνώση -  Έλλειψη -  Απόγνωση.
«Ένιωσα στο Μυαλό μου μια Κηδεία» το ποίημα 280 
της Dickinson· και η «Εναντιοδρομία» της Δημουλά.

Η Virginia Woolf θαύμαζε την τεχνική της ελλειπτικής, κομμα
τιασμένης πρότασης την οποία μάλιστα ονόμασε «ψυχολογική» 
τεχνική «του θηλυκού φύλου»,

μια πρόταση φτιαγμένη από ένα νήμα πιο ελαστικό από
παλιά,

ικανή να τεντώσει στο έπακρο, να μετεωρίσει τα πιο
αδύναμα

κι εύθραυστα μέρη τον λόγου, να περιβάλλει τα πιο
αόριστα

σχήματα.2

Η ελλειπτικότητα και ο θρυμματισμός στην ποίηση της Di
ckinson είναι κάτι το ασύλληπτο αν αναλογιστεί κανείς ότι 
έγραφε γύρω στα 1860! Είναι μεγάλο ευτύχημα πως δεν επε- 
δίωξε να δημοσιεύσει τα ποιήματά της, μια και οι παύλες, τα 
παράξενα αιφνίδια κεφαλαία γράμματα, τα κενά, θα ‘ομαλο- 
ποιούντο’, και θα χανόταν για πάντα η λάμψη του στίχου της. 
Είναι ευτύχημα που δεν άκουσε τον ‘μέντορά’ της Thomas We
ntworth Higginson ο οποίος επέκρινε κάποια από τα πιο ομαλά 
και ορθόδοξα ποιήματα που του έστειλε, για τον «σπασμωδικό» 
κι «αδούλευτο» ρυθμό τους και την συμβούλεψε να μη βιαστεί 
να τα δημοσιεύσει.3 Ένα-δύο που ανέλαβε να δημοσιεύσει ο 
ίδιος υπέστησαν δραστική ρύθμιση της ιδιόρρυθμης σύνταξης, 
της ανορθόδοξης γραμματικής και της ακατέργαστης ομοιοκα
ταληξίας. Χάρη σ’ αυτήν την, για την εποχή της, ασυνάρτητη 
γραφή (και ο Higginson δεν ήταν καθόλου συντηρητικός) η Dic
kinson μπορεί και μας μιλάει με τόση αμεσότητα σήμερα.

Κυρίως, λοιπόν, η γραφή αυτή καταφέρνει και διαφυλάσσει 
το αίνιγμα, («Αίνιγμα δανείστηκα, / αίνιγμα επέστρεψα.» Δη
μουλά, «Εναντιοδρομία») αρνούμενη να εκλογικεύσει και να



ταξινομήσει το άναρχο (άναρθρο;) φάσμα της ζωής μη θέλο
ντας να ολοκληρώσει. («...Αξιολύπητη λέξη το Ολόκληρο...» 
Δημουλά, «Σκόνη,» Το Τελευταίο Σώμα μου.»)

Μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες αμερικανίδες ποιή- 
τριες, η Adrienne Rich, στο γνωστότερο πεζό της κείμενο, 
«Όταν Εμείς οι Νεκροί Ξυπνήσουμε» (κάτι σαν το «Ένα Δικό 
σου Δωμάτιο» της Virginia Woolf), γράφει για τη σημασία όσων 
μένουν έξω από τις δουλεμένες, τέλειες και φωτεινές γραμμές. 
Γράφει πώς αρχικά, υπηρετώντας πιστά τις απαιτήσεις για 
τέλεια ποιητική φόρμα, άφηνε έξω, κουκούλωνε ή παραποι
ούσε ό,τι ενοχλούσε ή παρέσυρε το ποίημα. Της πήρε πολύ 
καιρό να δει πως τα ποιήματα αυτά, τα τέλεια ποιήματα, τα 
πολλαπλά βραβευμένα και αναγνωρισμένα, ήταν ανεπαρκή. 
Τους έλειπε «η συνείδηση ότι η εμπειρία είναι πάντοτε ευρύτερη 
και πιο αταξινόμητη απ’ ό,τι της αναγνωρίζουμε.»4 (γράφει: 
unclassifíable - αστάθμητη/ανυπολόγιστη). Η ποίηση της Κικής 
Δημουλά και της Emily Dickinson είναι μια γενναία υπόκλιση 
στο αταξινόμητο, το αστάθμητο της εμπειρίας.

Στα ποιήματα της Dickinson συνήθως το τέλος φέρνει μια 
ανατροπή που κλονίζει κάθε προσπάθεια ανεπιφύλακτης ανά
γνωσης. Το ποίημα «I Felt a Funeral in my Brain» («Ένιωσα στο 
Μυαλό μου μια Κηδεία») για παράδειγμα, περιγράφει, βήμα 
προς βήμα, μια ακραία ψυχολογική και διανοητική κατάσταση 
με εκπληκτική ενάργεια και ψυχραιμία. Το συναίσθημα δεν 
απέχει πολύ από τον τρόμο. Το λυρικό εγώ στο ποίημα νιώθει 
να τελείται μια κηδεία μες στο μυαλό, τον κόσμο να «βηματίζει
- να βηματίζει» σπάζοντας την επιφάνεια της «Λογικής», μου
διάζοντας το «Νου», τους ήχους της κηδείας να το τρυπούν και 
να το στοιχειώνουν, ώσπου ολομόναχο, ναυαγισμένο βλέπει να 
σπάει ένα «δοκάρι στη Λογική» και να πέφτει, χτυπώντας σε 
κάθε πτώση κι από έναν κόσμο. Το ποίημα περιγράφει μάλλον 
την δική της κηδεία και επειδή πίστευαν ακράδαντα, την εποχή 
εκείνη, ότι ο θάνατος συνοδευόταν από τη λάμψη της Αποκάλυ
ψης, υπάρχει η αναμονή για κάποια Θεία Επιφάνεια. Ταυτό
χρονα, ο ρυθμός και το σταδιακό ξετύλιγμα μάς προετοιμάζουν 
για ένα λυτρωτικό ολοκλήρωμα. Όμως, ο τελευταίος στίχος 
είναι: «And Finished Knowing - then - » («Και κατέληξα γνωρί
ζοντας - τότε -»). Και έτσι τελειώνει το ποίημα.

Κατέληξε γνωρίζοντας τι; Παρά την κατάφαση, η συνθετική 
επιτάχυνση του ποιήματος, η ενέργειά του διασκορπίζονται σα 
να συγκρούστηκε με αδρανές σώμα. Η υπόσχεση για γνώση 
ανατρέπεται, περιπαικτικά ίσως, με την επίκληση της γνώσης. 
Αυτό που μένει είναι η απορία και η έλλειψη ολοκλήρωσης. 
Γιατί το ποίημα κλείνει με μία παύλα ενώ δεν υπάρχει τελεία, 
δηλαδή δεν κλείνει, μάλλον ανοίγει. Κι ενώ γίνεται εμφατική 
αναφορά (με τη χρήση κεφαλαίου) σε κάποια Κατάληξη, κά
ποια Ολοκλήρωση, ο στίχος έχει από μόνος του υπονομεύσει 
κάθε τέλος, μένοντας ανοικτός, πολύσημος και μετέωρος. Ικα
νός να κρατήσει μέσα του το ανεξήγητο.

Στα ποιήματα της Δημουλά δεν υπάρχουν στίχοι που να είναι 
τόσο κερματισμένοι, νοήματα που να είναι τόσο μετέωρα, ή 
λέξεις τόσο παράξενες, όπως στην Emily Dickinson. Είναι ω
στόσο φανερή η αιρετική χρήση της γλώσσας, τα «κεφαλοκλει- 
δώματα» όπως ονομάζει η ίδια την εναντίωση του στίχου της σε 
μια ξεκάθαρη ομαλή ποιητική ροή.5

Η «Εναντιοδρομία» είναι ένα ποίημα απόγνωσης, ακινησίας 
και απάθειας. Οι εναλλαγές φωτός και σκοταδιού, κίνησης και 
ακινησίας, αισθήματος και απάθειας είναι αριστοτεχνικά γρή
γορες, πρωτότυπες και απρόοπτες. Το ποίημα αρχίζει από μια 
εξωστρεφή οπτική γωνία και καταλήγει σ’ ένα αινιγματικό,

εσωτερικό τοπίο, το οποίο, κινδυνεύοντας να χάσει τον ανα
γνώστη, επιδιώκει να μεταφέρει κάτι το βαθιά συγκινησιακό, μ’ 
έναν καταληκτικό στίχο απαθή και αντιποιητικό, «Λοιπόν κοι
μήσου.»

Το φως είναι χαλασμένο, είπες.
Κάποιος διακόπτης πάλι στη μέση.
Αλλά δεν φοβάμαι.
Ξέρω των σκοταδιών τους νόμους.

Από την αρχή του ποιήματος, δεν τίθεται θέμα γνώσης. Κυ
ριαρχεί «το αξεδιάλυτο». Εξάλλου είναι συνηθισμένα τα μάτια 
στο σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι ένα ερέθισμα για να δει.

Στη βιβλιοθήκη μια μικρή θεά των Κυκλάδων 
με τα χέρια σταυρωμένα.
Στόμα και μάτια
είναι συμφωνημένο να μην υπάρχουν 
Ελλειπτική εποπτεύει 
κι αυτό ρίχνει ένα φως.

Υπάρχουν τρεις πηγές φωτός στο σκοτεινό αυτό δωμάτιο. Οι 
φωτισμένες γρίλιες στο ταβάνι από τα φώτα των αυτοκινήτων 
«τρομερά βιαστικές,» το σύντομο φως από τα σπίρτα και το 
αμυδρο φως που ρίχνει το μόνο αντικείμενο που εκπέμπει φως, 
«μια μικρή θεά των Κυκλάδων.»

Επειδή είναι ελλειπτική, επειδή «είναι συμφωνημένο» να μην 
έχει μάτια και στόμα, επειδή τα χέρια είναι σταυρωμένα, η 
μικρή θεά μπορεί και ρίχνει «κάποιο φως,» ενώ δίπλα της τα 
κυάλια, η «δεύτερη όραση» χλευάζονται γιατί δεν είναι ικανά 
να φέρουν «κοντά ό,τι σου αντιστέκεται» ούτε μπορούν να 
ξεδιαλύνουν «το αξεδιάλυτο».

Η έλλειψη στο Κυκλαδίτικο γλυπτό του δίνει φωτεινότητα, 
ελαστικότητα· το κάνει ίσως ικανό -γ ια  να επανέλθουμε στην 
περιγραφή της Virginia Woolf για τη «ψυχολογική τεχνική του 
θηλυκού φύλου» -  «να τεντώσει στο έπακρο,... να περιβάλλει 
τα πιο αόριστα σχήματα.» Είναι εντέλει το ίδιο το γλυπτό μια 
μεταφορά για το θηλυκό φύλο.

Και τα δύο ποιήματα, το 280 της Dickinson («Ένιωσα στο 
Μυαλό μου μια Κηδεία») και η «Εναντιοδρομία» της Δημουλά 
περιπλανώνται σε ακρβήα ψυχικά τοπία. Της Dickinson μ’ έναν 
τρόπο φανερό, σχεδόν άκομψο, μονοδιάστατο, της Δημουλά με 
τρόπο περίπλοκο, με πολλές εναλλαγές και με μια επίφαση 
αδιαφορίας.

Στο «Ένιωσα στο Μυαλό μου μια Κηδεία» ο τρόμος για το 
θάνατο και το άγνωστο εκφράζεται με ήχους επίμονους και 
εκκωφαντικούς. Στην πρώτη στροφή, ο πένθιμος βηματισμός 
του κόσμου, έτσι επαναληπτικός και δονητικός όπως εκφέρε- 
ται, («kept treading - treading -») φέρνει τριγμούς στην επιφά
νεια της λογικής. Στη δεύτερη στροφή, η νεκρώσιμη ακολουθία 
σαν τύμπανο χτυπά, χτυπά («Kept beating - beating -») ώσπου 
μουδιάζει το μυαλό. Στην τρίτη στροφή τους ακούει που ανοί
γουν το φέρετρο και τρίζοντας να περνούν πάνω απ’ τη ψυχή 
της με μολυβένιες μπότες. Ο ήχος γίνεται όλο και πιο οξύς και 
πιο τρομακτικός ώσπου το σύμπαν αρχίζει να ηχεί σαν μια 
τεράστια καμπάνα και, σε μια εκπληκτική -γ ια  την εποχή της— 
αποτύπωση σχιζοφρένιας, η ύπαρξη δεν είναι παρά μονάχα ένα 
αυτί. Έπειτα, ξαφνικά, όλα ησυχάζουν και σε αργή κίνηση, 
δίχως ήχο, σπάει το δοκάρι που στηρίζει τη λογική και νιώθει



εκείνο το τρομαγμένο εγώ να πέφτει κάτω, κι άλλο κάτω -  
«And I dropped down, and down -».

Στην «Εναντιοδρομία» το ποιητικό εγώ είναι ακίνητο και 
ασυγκίνητο. Ήσυχο, παραιτημένο. Όμως η κίνηση, η συγκί
νηση, η απελπισία, λανθάνουν και προβάλλονται στο δωμάτιο 
που ζωντανεύει και γίνεται η σκηνή μιας ολόκληρης εμπειρίας 
ζωής. Οι φωτισμένες γρίλιες στο ταβάνι τρέχουν, -  «Τρομερά 
βιαστικές» για να «μισοκρύψουν» κάποιον άλλο κόσμο. Κλεί
νουν σαν μια «μεγάλη βεντάλια» ότι «κάποια ζέστα τελείωσε». 
Τεντώνουν σαν φυσαρμόνικα που ανοίγει για να βρει «την 
κάτω-κάτω νότα ενός τρόπου. Και η απελπισία δεν έχει ήχο, 
είναι πνιγμένη. Είναι όμως εκεί: «Στο σβήσιμο του σπίρτου / 
βουλιάζει ένα καράβι από σμάλτο / Ησυχία -  / όποιος πνίγεται 
δεν φωνάζει πάντα βοήθεια».

Και τα δύο ποιήματα ενώ ξεκινούν πολύ προσωπικά, ξεφεύ
γουν από το βιωματικό και εκφράζουν μια βαθιά ανθρώπινη 
υπαρξιακή αγωνία. Και τα δύο ποιήματα, με το τέλος τους υπο
νομεύουν την όποια ολοκλήρωση. Της Dickinson με το ελλει
πτικό, αινιγματικό κλείσιμο, της Δημουλά με το κλείσιμο κό
μπο, «Κουράζουνε πολύ κι αμέσως οι αφοσιώσεις, / ακόμα κι 
όταν είναι σε προσχέδιο. / Όπως τους Μαθητές Του. / Λοιπόν 
κοιμήσου.» Και τα δύο αναδεικνύουν εντέλει το ανεξήγητο.

Λέξεις και Ονομασίες. Τα ποιήματα, 609,712,465,510 της Di
ckinson και οι «Απροσδοκίες» και «Το Διαζευκτικόν Ή» της 
Δημουλά.

Το ουσιαστικό είναι ένα όνομα για κάτι. Γιατί ν’ ασχο
ληθεί κανείς

με κάτι όταν αυτό το κάτι έχει όνομα. ...Τα ρήματα και
τα επιρρήματα

είναι πιο ενδιαφέροντα. Κατ’ αρχάς έχουν μια ωραία
ιδιότητα ότι

μπορούν να σφάλλουν πολύ. ...Οι προθέσεις μπορούν
να ζήσουν

μια ολόκληρη ζωή και να μην είναι τίποτα άλλο από
εσφαλμένες.

Αυτό τις κάνει εκνευριστικές εάν νιώθει κανείς έτσι για
τα λάθη

είναι όμως σίγουρα κάτι που μπορείς συνέχεια να χρησι
μοποιείς

και αιώνια να χαίρεσαι. ...Εκτός από αυτά υπάρχουν
και οι

σύνδεσμοι... Βλέπεις λοιπόν γιατί μου αρέσει να γράφω
με

προθέσεις και συνδέσμους και άρθρα και ρήματα και
επιρρήματα

αλλά όχι με ουσιαστικά και επίθετα...
ΓερτρούδηΣτάιν6

Η εκκεντρική επίθεση της Stein εναντίον των ουσιαστικών 
εκφράζει την βαθύτατη αγάπη της για μια γλώσσα αποδεσμευ
μένη από προϋπάρχουσες περιοριστικές και αυθαίρετες γραμ
ματικές κατηγορίες και δομές.

Η Dickinson είχε υποψιαστεί την αμφίβολη γνωστική αξία 
των ουσιαστικών και την αυθαιρεσία των εννοιών που κωδικο
ποιεί η γλώσσα. Και μόνο αυτό για την εποχή της είναι σημα
ντικό. Στο ποίημα 609 («Έλειπα Χρόνια από το Σπίτι»), μετά 
από απουσία πολλών χρόνων, έχει επιστρέψει στο πατρικό της 
σπίτι και βρίσκεται μπροστά στην πόρτα την οποία φοβάται

ν’ ανοίξει. Ο συμβολισμός είναι έντονος, με το «Σπίτι» την 
«Πόρτα» να αποκτούν μεταφυσικές διαστάσεις. Μένει μετέωρη 
έξω καθυστερώντας την κίνηση του χεριού πάνω στο πόμολο, 
και

Ακούμπησα στο Δέος -  
Στάθηκα λίγο με το Προτού 
Το Δευτερόλεπτο έσκασε στο αυτί μου 
με το βουητό του Ωκεανού

Και συνεχίζοντας σε κατάσταση πανικού,

Γέλασα ένα Γέλιο όλο θρύψαλλα 
Που εγώ φοβόμουν μια Πόρτα.

Η αιρετική χρήση του ουσιαστικού και του συνδέσμου αποσπά 
τις λέξεις αυτές από την προδιαγεγραμμένη λειτουργία τους, 
απελευθερώνει την ενέργειά τους και ο στίχος ανοίγει για να 
δεχτεί το απρόοπτο, το αντιστικτικό, το τράβηγμα που φέρνει η 
εκφορά της ψυσικής αγωνίας.

Είναι φορές που φαίνεται να ειρωνεύεται η Dickinson τις 
μεγάλες λέξεις. Σαν να γνωρίζει την αυθαιρεσία των ουσια
στικών και την αυθαιρεσία της ιδεολογίας των θρησκευτικών 
και κοινωνικών συστημάτων. Τα ουσιαστικά «Αιωνιότητα», 
«Αθανασία», «Φως», «Θεός», «Χάος» υπάρχουν στο κείμενο με 
φανερή την αινιγματική τους υπόσταση. Η θεματολογία της 
Emily Dickinson όπως αναφέραμε, παρέμεινε προσηλωμένη 
στα δόγματα της εποχής. Αυτό δεν μπορούσε ν’ αλλάξει. Όμως 
υπογράμμισε και σαρκάστηκε το αυθαίρετο των δογμάτων 
αυτών και των ερμηνειών τους με την παιδική, αποτρετική και 
ανατρεπτική αφέλεια της ποίησής της, με την αγάπη της για 
λάθη, συντακτικά και γραμματικά και με την πολύ ιδιαίτερη 
χρήση που επεφύλαξε σε κάποια ‘σημαίνοντα’ ουσιαστικά. Στο 
ποίημα 712, «Αφού για το Χάρο εγώ δεν σταμάτησα» παίζει με 
δύο ουσιαστικά που φέρουν θεολογική και κοινωνική φόρτιση. 
Την «Αθανασία,»

Αφού για τον Χάρο εγώ δε σταμάτησα 
Ενγενώς εσταμάτησε Εκείνος 
Μόνο Εμείς οι δυο μες στην Άμαξα -  
Και η Αθανασία.

Και την «Αιωνιότητα,»

Από τότε -  Αιώνες κύλησαν -  κι όμως 
από μια Μέρα πιο σύντομοι μοιάζουν 
που τα Κεφάλια των Αλόγων αντίκρισα 
προς την Αιωνιότητα να κοιτάζουν.

Φαίνεται να δέχεται η Dickinson τη σημασία των λέξεων αυτών 
και να επιβεβαιώνει τη συμφωνία της με την κατεστημένη θεμα
τολογία της εποχής. Ωστόσο δεν είναι έτσι. Όπως έγραψε και 
η κριτικός Wendy Martin, η Dickinson «απέφευγε σκόπιμα κάθε 
σύστημα κατηγοριοποίησης που θα προ-δομούσε και θα περιό
ριζε τη σκέψη της,».7 Οι λέξεις ‘αιωνιότητα’ και ‘αθανασία’ 
γράφονται με μια αφελή παιδικότητα, όμοια με την αφέλεια στα 
λόγια της Στάιν. Η αφηρημένη έννοια όμως έχει τόση σπου- 
δαιότητα, τόση μεταφυσική αξία, όση ένας σύνδεσμος, ένα 
«προτού».

«'Ακόυσα το Ζουζουνητό μιας Μύγας -  όταν πέθανα» λέει σ’



Η Κική Δημουλά

ένα άλλο ποίημά της, (το 465) παίζοντας με τη βαθιά πίστη της 
εποχής ότι την ώρα του θανάτου φανερώνεται μέσα σε μια 
λάμψη φωτός ο Θεός. Όμως τη φοβερή εκείνη ώρα της Θείας 
Παρουσίας, μια μύγα παρεμβάλλεται ανάμεσα στη λάμψη και 
το μελλοθάνατο, με τη γνωστή τεθλασμένη πορεία της και «με το 
Ουρανί -  αβέβαιο ...Ζουζουνητό της - .»  Η αποκάλυψη πάει 
περίπατο. Ο τελευταίος στίχος είναι προκλητικά και σκόπιμα 
‘ανεπαρκής’ και πεζός: «δεν μπόρεσα να δω για να δω -»  και 
ακυρώνει με την αφελή παιδικότητα που είδαμε κι αλλού, τα 
επιβλητικά δόγματα και τις ακλόνητες αξίες κι αφήνει την 
εμπειρία του θανάτου μετέωρη μ’ ένα μεγάλο ερωτηματικό. 
Είναι αυτό το μετέωρο τελείωμα, που αφήνει ανέπαφο το αί
νιγμα του θανάτου, που κάνει το «νήμα» στην ποίηση της Di
ckinson ελαστικό, ικανό να τεντώνει μέχρι σήμερα και να μας 
συγκινήσει.

Η Stein και η Dickinson παίζουν με την ψευδαίσθηση της ολο
κλήρωσης και της κυριαρχίας που μας δίνουν τα ουσιαστικά 
και τα περιφρονούν. Όμοια και η Δημουλά με τον δικό της 
περιπαικτικό και θλιμμένο τρόπο. «Αξιολύπητη λέξη το Ολό
κληρο. / Σωματώδης αλλοπαρμένη περιφέρεται. / Γι’ αυτό τη 
φωνάζουν τρελή τα μπατίρια μεγέθη.» («Σκόνη,» Το Τελευταίο 
Σώμα μου)

Οι «Απροσδοκίες» ξεκινούν καταργώντας αμέσως τον εαυτό 
τους, καταργώντας κάθε προσδοκία. Η διάθεση είναι αντιθε
τική και οι λέξεις αρνούνται πεισματικά να δηλώσουν. Μπερ
δεύονται και συγχέουν τα εσωτερικά με τα εξωτερικά τοπία: 
«Κάθομαι εδώ και κάθομαι. / Βρέχει χωρίς να βρέχει / όπως 
σκιά / μας επιστρέφει σώμα... Φυσάει άδειο δωμάτιο. / Πιά
νομαι γερά από τον τρόπο μου / που έχω να σαρώνομαι.» Οι 
λέξεις που αρχίζουν από -α, δίνουν ένταση στο στερητικό -α 
των ‘απροσδοκιών’ του τίτλου και είναι πολλές: «αποξηραμέ
να,» «ασταμάτητα,» «αγνωρισιά,» «άκεφη,» «ανεύθυμη,» «α
νυπαρξία,» «αδύνατο,» «άδειο,» «αραιότητα,» «άπειρο,» «α

πονομή απωλειών,» «άγνωστο,» «αποχαιρετιστήριες.» Προς τη 
μέση του ποιήματος περιγράφεται κάποια συνάντηση· μια 
δύσκολη, στρυφνή περιγραφή, όπου όλα είναι αντεστραμμένα, 
ακυρωμένα. Το γεγονός της συνάντησης, ανάμεσα στο λυρικό 
εγώ και κάποιο αγαπημένο νεκρό πρόσωπο, είναι κάποια «τε
λετή...» «ίσως...» «απονομής απωλειών στο γνωστό / για τη 
μεγάλη προσφορά του στο άγνωστο.» Το τοπίο είναι μια «κα
τάφυτη αραιότητα,» ένα γόνιμο κενό. Τα όποια συναισθήματα 
δυνατά σαν μια «σφοδρή σιωπή» θα τα εκφράσει «ένα κενό». Κι 
αντί για ‘παράφορο’ πάθος, θα υπάρχει «αγνωρισιά παράφο
ρη.» Έχουμε εδώ ένα ποιητικό τοπίο συντετριμμένο όπου σκώ
πτεται ακόμα και η προοπτική αναγνώρισης και μια επίμονη 
άρνηση και ακύρωση που αναδεικνύουν την απουσία και το 
κενό. Οι προτάσεις είναι αγκυλωμένες, οι λέξεις ακυρώνονται, 
όπως η «παράφορη αγνωρισιά» που ορίζεται ως «μορφή εξελιγ
μένη του αγκαλιάσματος / που εφαρμόζει η συνάντηση εδώ 
κάτω.» Αυτή η αντίθετη ποιητική ενέργεια που εναντιώνεται 
στις λέξεις και τις αφαιρεί την εγκυρότητα, αντιστρέφοντάς τες, 
καταργώντας τες, κάνοντάς τες εν τέλει ικανές μόνο έτσι αλλαγ
μένες να μεταδώσουν το σκοτεινό μυστήριο, το απόλυτο κενό.

Σ’ ένα άλλο ποίημά της (το 510, «Δεν ήταν Θάνατος γιατί 
σηκώθηκα») η Dickinson αναζητά έναν ορισμό, ένα όνομα κι 
έρχεται πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα του «Απροσδοκίες». Στο 
ποίημα αυτό η Dickinson με τη χαρακτηριστική της παιδική 
αφέλεια και με μια μακάβρια επιμονή αρχίζει ψάχνοντας την 
ταυτότητα για ένα «κάτι»: «Δεν ήταν Θάνατος, γιατί σηκώ
θηκα» διαπιστώνει και συνεχίζει απορρίπτοντας μια σειρά από 
ορισμούς. Το ποίημα ανατρέπει τέσσερις προσπάθειες να ονο
μάσει τι ήταν «αυτό.» «Δεν ήταν Θάνατος...,» «Δεν ήταν 
Νύχτα...,» «Παγωνιά δεν ήταν...» «Μήτε Φωτιά.» Ή  να το 
προσεγγίσει, «σαν νάταν», «έμοιαζε με» για να καταλήξει με 
μια κατακερματισμένη στροφή, όπου «αυτό» το κάτι ορίζεται 
από στερητικά, από αρνήσεις και παύλες.

Μα πιο πολύ, σαν Χάος -  Ατελεύτητο -  κρύο- 
Χωρίς μια Μοίρα, χωρίς ένα Κατάρτι,
Ή  ακόμα κάποιο Ίχνος Στεριάς -  
Που να δικαιώνει -  Απελπισία.

Το Χάος είναι α-τελεύτητο, δίχως θερμότητα, χωρίς ίχνος 
ζωής, ένα κενό, δηλαδή ορίζεται αρνητικά. Στην κατάληξή του 
το ποίημα έχει χάσει την όποια νοηματική και συντακτική του 
συνέπεια, έχει γεμίσει παύλες. Η τελευταία γραμμή είναι από
λυτα ασαφής και αινιγματική. Η λέξη «απελπισία» στέκει ασύν
δετη -  άκαμπτη, χωρίς να δικαιώνει κάποια σχέση της με το 
διπλανό της ρήμα. Είναι ωστόσο ισχυρή και γεμάτη μυστήριο, 
σα να βγαίνει από μια συνείδηση ά-λογη, αταξινόμητη, ασύντα
κτη. Η λέξη αυτή, δισύλλαβη και οξύτονη στα αγγλικά, (de
spair) στοιχειώνει το ποίημα και του χαρίζει αυτό το ‘μαύρο’- 
φως.*

Στο «Απροσδοκίες» η Δημουλά δεν αναφέρει τη λέξη «από
γνωση» κι ας έχει δείξει μια προτίμηση στις λέξεις που αρχίζουν 
με το στερητικό α- ή το από-. Το «Χάος,» η «απελπισία» που 
τόσο τόνισε η Dickinson βρίσκονται ωστόσο παντού. Η τελευ
ταία στροφή ανοίγει και κλείνει με έναν στίχο παράδοξο, από
λυτα αινιγματικό:

Όσο δε ζεις να μ ’ αγαπάς 
Ναι ναι μου φτάνει το αδύνατον.



Κι άλλοτε αγαπήθηκα απ’ αυτό.
Όσο δε ζεις να μ ’ αγαπάς.
Διότι νέα σου δεν έχω.
Και αλίμονο αν δε δώσει 
σημεία ζωής το παράλογο.

«Όσο δε ζεις να μ’ αγαπάς.» Στίχος νοσταλγικός για την αγάπη 
που υπήρχε και που τώρα χάθηκε ή παράλογος προσδοκώντας 
την αγάπη τώρα που εκείνος δεν ζει πια (για να την διαψεύσει 
ίσως); Το τέλος τονίζει αυτή την αίσθηση του παράλογου με την 
επίκληση και την ενσάρκωσή του, «Και αλίμονο αν δε δώσει / 
σημεία ζωής το παράλογο.» Αμφίσημες γραμμές σαν τις πλευ
ρές πρίσματος. Είναι παράλογο να ζητά κανείς αγάπη από ένα 
νεκρό, αλίμονο όμως αν δεν μπορεί κανείς να το απαιτήσει, 
είναι παράλογα τα λόγια προς τον νεκρό, («Θα συναντιέστε 
υποθέτω τακτικά / εσύ κι ο θάνατός του. / Δίνε του χαιρετί
σματα, πες του να ρθει / κι αυτό μαζί εξάπαντος όταν συναντη
θούμε...»). Ωστόσο αλίμονο αν δεν πιστέψει κανείς στιγμιαία 
ίσως σ’ αυτά.

Παράλογο όμως είναι και το κενό, το μυστήριο της ύπαρξής 
μας. Αυτό που γεμίζει τρόμο και απελπισία την Dickinson. 
Παράλογο είναι να επιζητεί σημεία ζωής ένα ποίημα που μιλά 
για το θάνατο. Εν τέλει το μόνο που πραγματικά είναι αποδε
δειγμένα ζωντανό είναι το παράλογο. Το τέλος, «Και αλίμονο 
αν δε δώσει / σημεία ζωής το παράλογο» είναι ταυτόχρονα και 
ένα γλωσσικό παιχνίδι, όπου η ζωή και η συντριβή της (από το 
παράλογο) συνυπάρχουν.

Όπως και στο ποίημα της Dickinson σημασία έχει η ανάδειξη 
του ανεξήγητου. Μέσα από το αίνιγμα, το παράδοξο και την 
ανατροπή, οι προβολείς χαμηλώνουν και «αφήνουν το ποίημα 
να κάνει ήσυχο τη δουλειά του»8 χωρίς να καταλήγει πουθενά 
χωρίς να ξεκαθαρίζει τίποτα.

Γράφει η Δημουλά στο ποίημα «Το Διαζευκτικόν Ή»:

.. .Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω 
τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη, 
αυτό βροχή, αυτό δάκρυα.

Στεγνή στέκομαι ανάμεσα
στα δύο ενδεχόμενα: βροχή ή δάκρυα,
κι ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα...

Για την Gertrude Stein, «το διαζευκτικό έχει τόση ενέργεια 
που δεν μπορεί κανείς να πει πως είναι βαρετό. Τα διαζευκτικά 
δικαιώνουν την ύπαρξή τους με το έργο τους.» Τα ουσιαστικά 
γίνονται τόσο βαρετά όταν επιδιώκουν την ολοκλήρωση, τη 
σταθερότητα και τη μονιμότητα στην ακαθόριστη ροή της 
εμπειρίας.

Παράδοξα σχήματα, διφορούμενα, οξύμορα, πάνοπλοι φύ
λακες της μυστικότητας του ποιήματος. Στέκονται πριν απ’ 
αυτό και με απρόοπτες κινήσεις, ήχους τρομακτικούς και ακα
τάληπτους κρατούν στη ζωή το εύθραυστο ποίημα, τη μικρή 
φλόγα από το φως του ανεξήγητου, τη μικρή θεά.
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Ερμηνεία, 
αξία και κριτική

τον Γιώργου Αράγη

Η θεωρία ή καλύτερα οι θεωρίες που αναφέρονται στη λογοτε
χνία και που από τη δεκαετία του ’50 και μετά έχουν πάρει 
μεγάλη ανάπτυξη, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία των 
λογοτεχνικών κειμένων. Αντίθετα το ζήτημα της αξίας το 
παρακάμπτουν, είτε σιωπηλά, είτε με φευγαλέες αναφορές. 
Στόχος των θεωρητικών της ερμηνείας είναι η νοηματική ή η 
μορφική ανάλυση των λογοτεχνικών έργων έτσι ώστε να διευ
κολύνεται η αναγνωστική τους προσέγγιση. Ωστόσο κοινός 
παρονομαστής των θεωριών αυτών είναι ότι όλες έχουν εξωλο- 
γοτεχνική αφετηρία.

Οι βασικότερες από αυτές τις θεωρίες είναι η ψυχαναλυτική, 
η κοινωνιολογική, η δομολογική, η σημειολογική, και η αποδο- 
μιτική. Καθώς είναι φανερό οι δύο πρώτες αφορούν κυρίως το 
νόημα των έργων και οι τρεις επόμενες κυρίως τη μορφή τους. 
Όλες όμως, ομολογημένα ή ανομολόγητα, μένουν στο επίπεδο 
της ερμηνείας από την μεριά της ιδιότητας που αντιπροσωπεύ
ουν, χωρίς παραπέρα να θέτουν ως στόχο τους και να εξετάζουν 
το ποιοτικό είναι των έργων. Σαν να πρόκειται δηλαδή για ένα 
ισόπεδο πεδίο έρευνας, όπου τίποτε δεν εξέχει ποιοτικά και 
ούτε υπάρχουν διαβαθμίσεις. Εντούτοις η ιστορία της λογοτε
χνίας και της κριτικής, αλλά και η εξακολουθητική άσκηση της 
εφαρμοσμένης κριτικής, θέτουν σαφώς ζήτημα ποιότητας ή 
αξίας των έργων. Διαφορετικά όλος ο όγκος των δισεκατομμυ
ρίων τόμων, που γράφτηκαν με τη φιλοδοξία να έχουν λογοτε
χνική αξία, θα κυκλοφορούσαν σήμερα στην αγορά ως ισάξιοι 
της Αρχαίας Τραγωδίας, του Δον Κιχώτη, του Ηλίθιου, του 
Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο κλπ. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν 
συμβαίνει. Γεγονός που δείχνει ότι γίνεται διάκριση , έστω και 
με χρονική καθυστέρηση κάποτε, ανάμεσα στα αξιόλογα έργα 
και στα αναξιόλογα. Στην πραγματικότητα άλλωστε οι ίδιοι οι 
λογοτέχνες δεν έχουν άλλη έγνοια από την ποιοτική πραγμά
τωση των έργων τους. Κάτι που είναι πολλαπλώς μαρτυρημένο.

Είπα ότι οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις δεν προχωρούν στη 
μελέτη του ποιοτικού είναι των κειμένων. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν πρόκειται για θέμα εκλογής, δεν διαλέγουν να παρακάμ- 
ψουν την ποιοτική πλευρά, απλώς αυτά είναι τα όριά τους. 
Γεγονός που σημαίνει ότι οι δυνατότητες τους αναφορικά με τη 
προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου είναι προσδιορι
σμένες από τον χαρακτήρα τους. Πράγματι οι προσεγγίσεις 
αυτές δεν είναι ειδικές για την ανάλυση των λογοτεχνικών κει
μένων. Εξίσου άνετα εφαρμόζονται σχεδόν σε κάθε μορφή γρα

φτού λόγου. Σε δικανικές ή πολιτικές δημηγορίες π.χ., σε δημο
σιογραφικές αφηγήσεις, σε ιστορικές μαρτυρίες, σε γραφτά που 
γράφτηκαν με την πρόθεση να είναι λογοτεχνικά αλλά απέ- 
τυχαν κ.λπ. Το πιο αποτυχημένο, από λογοτεχνική άποψη, στι- 
χουργικό ή μυθιστορηματοειδές έργο επιδέχεται, ψυχαναλυ
τική, κοινωνιολογική, δομική, σημειολογική και αποδομιτική 
ανάλυση. Και δεν θα ’ταν μάλιστα καθόλου χωρίς ενδιαφέρον 
οι τέτοιες εργασίες. Το γεγονός, ότι οι παραπάνω ερμηνευτικές 
αναλύσεις μπορούν να εφαρμόζονται αδιάκριτα σε λογοτε
χνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα, σημαίνει ότι δεν αφορούν τα 
λογοτεχνικά κείμενα ως λογοτεχνικά, αλλά απλώς ως οργανω
μένα κείμενα. Μ’ άλλα λόγια δεν έχουν στόχο την ιδιαιτερότητα 
των λογοτεχνικών έργων, που οφείλεται στη λογοτεχνιχότητά 
τους και τα ξεχωρίζει από όλα τα άλλα γραφτά έργα, αλλά την 
γενική κειμενική τους οντότητα. Με συνέπεια η εφαρμογή τους 
πάνω στα λογοτεχνικά κείμενα να έχει αντίστοιχα ισοπεδωτικό 
χαρακτήρα. Το ότι εφαρμόζονται συνήθως πάνω σε αξιόλογα 
έργα δεν σημαίνει ουσιαστικά τίποτα, αφού τα έργα αυτά έχουν 
αξιολογηθεί από την κριτική και όχι από τις συγκεκριμένες 
ερμηνευτικές θεωρήσεις. Ουδέποτε μέχρι σήμερα, όσο τουλά
χιστο γνωρίζω, αναγνωρίστηκε και αξιολογήθηκε με γνώμονα 
τις συγκεκριμένες θεωρίες κάποιο νεοεκδοθέν σημαντικό έργο.

Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός ότι όλες οι 
ερμηνευτικές θεωρήσεις αντλούνται από ορισμένη ομόλογη επι
στήμη -  ψυχανάλυση, κοινωνιολογία, γλωσσολογία. Θα ήταν 
ευχής έργο να ήταν δυνατή η επιστημονική ανάλυση της λογοτε
χνικότητας. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Οι ίδιοι 
οι λογοτέχνες, ως γνώστες της ειδοποιού διαφοράς της λογοτε
χνίας, έχουν τονίσει επανειλημμένα, αναφερόμενοι στην κρι
τική , ότι είναι ανέφικτο να προσεγγιστούν τα λογοτεχνικά έργα 
με επιστημονικό τρόπο. Ο Τ. Σ. Έλιοτ π.χ. παρατηρεί: «Αν στη 
λογοτεχνική κριτική δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
κατανόηση, κινδυνεύουμε να ολισθήσουμε από την κατανόηση 
στην απλή εξήγηση. Κινδυνεύουμε ακόμη να επιζητούμε την 
κριτική σα να ήταν επιστήμη, πράγμα που είναι αδύνατο να 
γίνει».1 Ανάλογη είναι η θέση του δικού μας Σεφέρη: «Αλλά 
ήθελα τότε να παρατηρήσω ότι η κριτική που δεν ξεκινάει από 
τα έργα τέχνης για να μας οδηγήσει πιο κοντά σ’ αυτά, δεν είναι 
κριτική αλλά φιλοσοφία, κοινωνιολογία ή θεολογία».2 Εκτός 
από τους λογοτέχνες και κριτικοί αλλά και φιλόλογοι που έχουν



εμπειρική σχέση με τη λογοτεχνία τονίζουν την ίδια άποψη. 
«Θέλω εδώ να υποστηρίξω» σημειώνει ο Δ. Νικολαρεΐζης «πως 
δεν μπορεί να υπάρξει -πολλοί πίστεψαν σ’ αυτή τη χίμαιρα- 
μια κριτική ολότελα ανεξάρτητη από το πρόσωπο, μια κριτική- 
επιστήμη, που θα μπορούσε, τουλάχιστο στο μέλλον, να οργα
νωθεί πάνω στις αυστηρές βάσεις της λογικής, να δανεισθεί από 
την επιστήμη, τις άκαμπτες μεθόδους της, να βαδίσει πάνω σε 
συστήματα, να διατυπώσει κανόνες, να καθιερώσει ασάλευτα 
κριτήρια.»3 Παρόμοια είναι η γνώμη του Ζήσιμου Λορεντζά- 
του: «Η λογοτεχνική κριτική -αυτή που εννοούμε εδώ και που 
περιγράφουμε- αποτελεί κομμάτι αναπόσπαστο της λογοτε
χνίας, ζωντανό, λειτουργεί μαζί της, και δεν είναι κάτι εξωτε
ρικό ή παραμπαστό σαν τις ιστορίες της λογοτεχνίας και τις 
διάφορες μεθόδους (μέσα στις οποίες θα μπορούσε να ξεχω
ρίσει κανένας ενδειχτικά μερικά πασίγνωστα ονόματα -λόγου 
χάρη για τη στατιστική-μετρητική: C. Lévi-Strauss, τη φιλολο
γία: E. R. Curtius, τη βιογραφία: F. Gundolf, τη γλωσσολογία: 
R. Jakobson, την κοινωνιολογία: Marx-Engels, την ψυχανά
λυση: Freud-Jung και τόσες άλλες), που εφαρμόζονται ab extra 
επάνω στα λογοτεχνήματα και τους λογοτέχνες για να ερμηνέ- 
ψουν καθεμιά τη λογοτεχνία σύμφωνα με το δικό της εύρηκα»4 
Ο τελευταίος, όσο ξέρω, που ασχολήθηκε μ’ αυτό το θέμα ήταν 
ο Ρολάν Μπαρτ. Είχε πιστέψει αρχικά στη δυνατότητα μιας 
επιστήμης της λογοτεχνίας και μάλιστα εργάστηκε με ζήλο προς 
την κατεύθυνση αυτή. Τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι 
είναι μάλλον αδύνατο να υπάρξει τέτοια επιστήμη.5 Ουσια
στικά η επιστημονική ανάλυση της λογοτεχνίας, και κάθε 
τέχνης άλλωστε, σταματάει στο σημείο στο οποίο αρχίζει η 
ποιοτική ιδιαιτερότητα του είδους. Από την άποψη αυτή η θρυ- 
λούμενη αντικειμενική, επιστημονική, υπόσταση των ερμη
νειών, είναι αντικειμενική επειδή είναι εξωλογοτεχνικής κατη
γορίας.

Στην πραγματικότητα οι γνωστές ερμηνευτικές θεωρήσεις 
δεν έχουν καν στόχο τους τη λογοτεχνικότητα των κειμένων. 
Ό ,τι μελετούν ανήκει στο υλικό με το οποίο συγκροτούνται τα 
λογοτεχνικά έργα. Η λογοτεχνία βασίζεται, για να φτάσει στο 
σκοπό της, κυρίως σε ανθρώπινες πράξεις. Και ο άνθρωπος 
είναι πολυσύνθετη οντότητα. Το να μελετάει κανείς π.χ. από 
ψυχαναλυτική ή κοινωνιολογική πλευρά το ανθρώπινο υλικό 
ενός λογοτεχνικού έργου, σημαίνει ότι μελετάει το δομικό υλικό 
αυτού του έργου και όχι το ποιοτικό αποτέλεσμα της σύνθεσης 
του υλικού. Αν υποθέσουμε ότι ένας αρχιτέκτονας κατα
σκευάζει μια οικοδομή με τσιμέντο, σίδερο και γυαλί, αποβλέ
ποντας σε ορισμένο αισθητικό αποτέλεσμα, η οποιαδήποτε 
επιστημονική ανάλυση των υλικών αυτών ή της σχέσης μεταξύ 
τους, αν και χρήσιμη καθεαυτή, θα είναι ετερόλογη προς το 
συντελεσμένο αισθητικό αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τις ερμηνευτικές αναλύσεις των λογοτεχνικών έργων, που αν 
και εξετάζουν δομικά υλικά αυτών των έργων, δεν παύουν να 
έχουν ετερόλογο χαρακτήρα προς το τελικό αισθητικό επί
τευγμα. Σχετική εξαίρεση αποτελεί η δομολογία η οποία ενδια- 
φέρεται για τον τρόπο που διαρθρώνονται τα λογοτεχνικά 
έργα. Ίσως η δομολογική ανάλυση, με τον προσανατολισμό 
που της έδωσαν οι Ρώσοι φορμαλιστές, να είναι το ουσιαστικό
τερο θεωρητικό επίτευγμα του εικοστού αιώνα στον τομέα της 
θεωρίας της λογοτεχνίας. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν 
συνιστά θεωρία της λογοτεχνικότητας. Απέχει παρασάγκας 
από του να αγγίζει την ποιητική ουσία η εργασία «Γραμματικός 
εικονισμός στο ποίημα του Καβάφη “Θυμήσου, σώμα...”» των 
Ρομάν Γιάκομπσον και Πέτρου Κολακλίδη.6 Αντίθετα θα έλεγα

ότι κόβει κάθε διάθεση στον αναγνώστη να ξαναδιαβάσει το 
ποίημα. Η αφηγηματολογική ανάλυση επίσης, που είναι 
κλάδος της δομολογίας, αν και ενδιαφέρουσα καθεαυτή, 
μπορεί άνετα να εφαρμοστεί σε κάθε γραφτό κείμενο, σ’ ένα 
γράμμα π.χ., σε μια δημοσιογραφική ανταπόκριση, σ’ ένα 
δημόσιο έγγραφο και βέβαια σ’ ένα οποιοδήποτε πεζό που 
λογοτεχνίζει. Κι αυτό δείχνει πως δεν είναι ειδική για τα λογο
τεχνικά έργα και συνεπώς δεν τα αγγίζει σε ό,τι ειδικό συνι- 
στούν αλλά σε ό,τι γενικό ως κείμενα.

Με βάση τις θεωρίες της ερμηνείας παράγεται καθημερινά 
ένας τεράστιος αριθμός πανεπιστημιακών εργασιών πάνω σε 
λογοτεχνικά θέματα. Κάνει εντύπωση και αποτελεί σκάνδαλο 
το γεγονός ότι σ’ όλες αυτές τις εργασίες ουδέποτε προσδιορί
ζονται τα όριά τους -  τα όριά τους αναφορικά με την ιδιαιτε
ρότητα της λογοτεχνικής πράξης. Ποια είναι δηλαδή η σχέση 
των μελετών αυτών με τη λογοτεχνικότητα των έργων στα οποία 
αναφέρονται. Πρόκειται για ένα ζήτημα, τόσο δεοντολογικό, 
όσο και ουσιαστικό. Ενώ προσδιορίζεται με σχολαστικότητα το 
γνωστικό τους αντικείμενο, δεν γίνεται καθόλου λόγος για το 
ποια σχέση έχει το αντικείμενο αυτό με τη λογοτεχνική ιδιότητα 
των έργων που εξετάζουν. Λες και αυτή η ιδιότητα δεν υπάρχει 
στα έργα που μελετούν ή ότι δεν αποτελεί μέγεθος που ενδιαφέ
ρει. Αλλά αν δεν υπάρχει ή δεν ενδιαφέρει τότε προς τι η μόνιμη 
προτίμηση προς τα λογοτεχνικά έργα; Αν από τ’ άλλο μέρος 
υπάρχει τότε τι νόημα έχει να τριχοτομείται η τρίχα και ταυτό
χρονα να κλείνονται τα μάτια μπροστά σε μια τόσο θεμελιώδη 
πραγματικότητα; Δεν θα ’λεγε βέβαια κανείς να μην εκπο
νούνται πανεπιστημιακές διατριβές, έστω και μ’ αυτόν τον βιο
μηχανικό ρυθμό παραγωγής, με αντικείμενο τα διάφορα λογο
τεχνικά έργα. Ό ,τι ελέγχεται εδώ είναι η έλλειψη επίγνωσης, ή 
η αποσιώπηση του γεγονότος, ότι είναι ετερόλογες προς τα 
λογοτεχνικά έργα ως λογοτεχνικά -  και όχι απλώς ως οργανω
μένες κειμενικές μορφές. Πάντως, όπως και να ’χει το πράγμα, 
είναι απαράδεκτη παράλειψη το να αφήνεται απροσδιόριστη η 
σχέση των εργασιών αυτών αναφορικά με τη λογοτεχνική υπό
σταση των έργων που εξετάζουν.

Πολλοί στον τόπο μας -κα ι όχι μόνο στον τόπο μας- συγ
χέουν την ερμηνεία με την κατανόηση και πάρα πέρα την ερμη
νεία με την κριτική. Ίσως παρασύρονται από τον όρο critisism 
που χρησιμοποιείται σε ορισμένες γλώσσες και ιδίως στην 
αγγλική αδιάκριτα για τις θεωρητικές μελέτες πάνω στη λογοτε
χνία και για την κριτική. Ο René Wellek παρατηρεί σχετικά: 
«Διερωτώμαι αν η κατεστημένη αγγλική, γαλλική και ιταλική 
χρήση του όρου “κριτική” δεν επισκοτίζει, εξαιτίας ακριβώς 
της πνοής της, ορισμένες νοηματικές διακρίσεις. Πιστεύω 
πάντα στη διάκριση μεταξύ “λογοτεχνικής θεωρίας” -όρου ο 
οποίος μου φαίνεται προτιμητέος του όρου “ποιητική” , επειδή 
σαφώς περικλείει τις πεζογραφικές μορφές και αποκηρύσσει 
την προτοπή την υποδηλούμενη με τον παλαιό όρο- και “λογο
τεχνικής κριτικής” υπό τη στενότερη έννοια της μελέτης συγκε
κριμένων έργων λογοτεχνίας με έμφαση επί της αξιολογήσεώς 
των». Όταν έγραφε αυτά ο Wellek δεν είχε υπόψη του τη σω- 
ρευτική παραγωγή θεωριών που διαπιστώνουμε σήμερα. Μια 
τέτοια παραγωγή βρίσκεται σε κραυγαλέα αντίθεση με το 
νόημα της λογοτεχνίας. Ό χι τόσο γιατί η λογοτεχνία πορεύτηκε 
από κάθε άποψη περίφημα χωρίς την παρουσία τους αιώνες 
πριν, αλλά κυρίως γιατί όλες αυτές οι θεωρίες είναι θνησιγε
νείς. Μετά από μια εικοσαετία περίπου θεωρούνται ξεπερα
σμένες και αναζητούνται νέες ή νεότερες παραλλαγές τους. Λες 
και η πραγμάτευση της λογοτεχνίας είναι ζήτημα μόδας και όχι



διαχρονική υπόθεση.
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει, όταν διαπιστώνει κανείς 

ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι της λογοτεχνίας διαμαρτύρονται 
για την αυθαίρετη εφαρμογή των ερμηνευτικών θεωριών, είναι 
γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν εισακούγονται. Και όχι μόνο δεν 
εισακούγονται αλλά, σαν ο λόγος τους να φέρνει το αντίθετο 
αποτέλεσμα, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των έργων αυξά
νονται και πληθύνονται καθημερινά σχεδόν με γεωμετρική 
πρόοδο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι γι’ αυτού του είδους τις 
εργασίες κέντρα παραγωγής είναι τα πανεπιστήμια, όπου καλ
λιεργούνται οι γνώσεις και όπου στρατιές ολόκληρες βγάζουν 
το ψωμί τους θεωρητικολογώντας -  ακόμα και στις πρακτικές 
επιστήμες. Υπάρχει λοιπόν, στα πλαίσια του πανεπιστημιακού 
θεσμού, όπου συνωθούνται χιλιάδες υποψήφιοι διδακτορικών 
και μη διατριβών, η ανάγκη να σταδιοδρομήσει κανείς παρά
γοντας έργο μιας κάποιας ποσότητας. Στα ανώτερα ωστόσο 
στρώματα επικρατούν μάλλον άλλου είδους φιλοδοξίες. Φιλο
δοξίες τού να κάνεις όνομα ως πρωτοπόρος στον τομέα σου, 
αναθεωρώντας, ανακαινίζοντας ή επινοώντας νέες θεωρητικές 
αρχές. Μολαταύτα η βαθύτερη αιτία που δεν εισακούγεται η 
φωνή των λογοτεχνών πρέπει να οφείλεται στην εκλεκτικότητα 
του ίδιου του λογοτεχνικού φαινομένου. Είναι κοινό μυστικό 
ότι η λογοτεχνική μέθεξη, αν και δεν αποκλείει τις γνώσεις και 
μάλιστα συχνά τις προϋποθέτει, εντούτοις δεν αποτελεί 
ακριβώς γνωστική λειτουργία. Η μέθεξη αυτή είναι κατεξοχήν 
ζήτημα ιδιοσυγκρασιακής έφεσης προς καταστάσεις θυμικής 
έντασης και βιωματικού γίγνεσθαι. Ο Ελύτης έχει αναφερθεί 
επανειλημμένα πάνω σ’ αυτό το θέμα, με τρόπο απερίφραστο, 
όπως και στο ακόλουθο απόσπασμα: «Ε, λοιπόν, όσο για μένα 
το λέω! Κάθε μέρα που περνάει με κάνει ολοένα και περισσό
τερο να πιστεύω πως η κατανόηση της ποίησης, είναι κάτι το 
εντελώς άσχετο με ό,τι ως τώρα συνηθίζουμε να ονομάζουμε 
ευφυία, άσχετο με όλα όσα κάτω από το γενικό τίτλο “πνευμα
τικά προσόντα” εξασφαλίζουν, όταν υπάρχουν, στον κάτοχό 
τους, κοινωνικές επιτυχίες και θαυμασμούς. Η κατανόηση αυτή 
είναι πολύ περισσότερο ζήτημα μιας άλλης ικανότητας που θα 
μπορούσαμε ίσως να την ονομάσουμε ποιητική νοημοσύ
νη».7 Τα πανεπιστήμια όχι απλώς προμηθεύουν γνώσεις αλλά 
και καλλιεργούν συστηματικά την γνωστική πλευρά της 
ανθρώπινης φύσης. Έτσι η εκλεκτικότητα που απαιτεί η προ
σέγγιση των λογοτεχνικών έργων, κατά την οποία η ιδιοσυγ- 
κρασιακή ιδιαιτερότητα και η άσκηση της ευαισθησίας παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο, δεν προσιδιάζει στον πανεπιστημιακό τρόπο 
σκέψης. Συν το γεγονός ότι τις γνώσεις μπορείς να τις αποκτή
σεις σπουδάζοντας, ενώ το φυσικό τάλαντο να έχεις «ποιητική 
νοημοσύνη» δεν σου το προσφέρει καμιά σπουδή. Για να μην 
γενικεύω όμως απόλυτα θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν πανεπι
στημιακοί φιλόλογοι -κ α ι στις δικές μας φιλοσοφικές σχολές- 
που ξεχωρίζουν μέσα στα γραφτά τους την λογοτεχνική λει
τουργία από την καθαρά γνωστική. Δεν είναι βέβαια αυτοί που 
εφαρμόζουν τις θεωρίες της ερμηνείας για να προσεγγίζουν τα 
έργα. Η σύμπτωση το θέλει να έχουν κατά κανόνα καταγίνει οι 
ίδιοι με τη λογοτεχνία ή με την κριτική ή και με τα δύο. Πάντως, 
για να το πω με άλλα λόγια και κάπως ανεκδοτολογικά με τη 
συνδρομή του Λορεντζάτου, η βαθύτερη αιτία που οι θεωρη
τικοί δεν στήνουν αυτί στα λεγόμενα από την πλευρά των λο
γοτεχνών έχει να κάνει με τα «Κούναξα». «Όπως η ποίηση» 
γράφει ο Λορεντζάτος «έτσι και η ζέστα της ανθρώπινης καρ
διάς είναι απερινόητη. Για να γράψεις ποίημα χρειάζονται όλα 
όσα χρειάζονται για να γράψεις ποίημα (πολλά και υπερβολικά

δύσκολα) και δε φτάνουν αυτά, αλλά χρειάζεται να έχεις και 
κάτι παραπάνω ακόμα, απρόοπτο ή άσχετο και ολότελα αστάθ
μητο. Τόσο αστάθμητο και ανεπάντεχο, όπως λόγου χάρη, ας 
πούμε, την παραδοξολογία να έχεις πάει στα Κούναξα. Το 
κακό είναι πως τα Κούναξα είναι το δυσκολότερο. Και αυτό 
κάνει πιο δύσκολη την υπόθση γενικά και για αυτό οι πραγμα
τικοί ποιητές είναι τόσοι λίγοι. Πολλοί ποιητές τα έχουν όλα 
όσα χρειάζονται. Αλλά μοναχά οι πραγματικοί ποιητές έχουν 
πάει στα Κούναξα».8 Τα «Κούναξα» ωστόσο δεν αφορούν μόνο 
τους ποιητές και τους λογοτέχνες γενικότερα, αφορούν εξίσου 
και τους κριτικούς και όλους εκείνους που φιλοδοξούν να 
έχουν οργανική σχέση με την «απερινόητη» πλευρά των λογοτε
χνικών κειμένων.

Αλλά οι κριτικοί, όσοι καταπιάνονται με τη δουλειά της κρι
τικής αξιολόγησης των βιβλίων, έχουν πάει όλοι στα «Κούνα
ξα»; Ασφαλώς όχι. Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι κρίνονται από 
το αποτέλεσμα της δουλειάς τους με γνώμονα τη σχέση τους με 
τα «Κούναξα» και όχι με το αλάθητο κάποιων θεωρητικών συν
ταγών. Έχει ειπωθεί πως η άσκηση της κριτικής προϋποθέτει, 
κατ’ αναλογίαν προς τη λογοτεχνία, ένα δυνάμει δημιουργικό 
τάλαντο. «Η κριτική» έχει πει ο Τέλλος Άγρας «είναι έμφυτη 
και πηγαία όπως κι η λογική -  πολυμερέστερη μάλιστα κι από 
τη λογική, γιατί η κριτική προέρχεται συχνά κι απ’ το ακαθό
ριστο υποσυνείδητο. Στα βάθη της κριτικής, προϋπάρχει ένα 
σχέδιο θετικής δημιουργίας, μια ροπή κατηγορηματική».9 
Σχεδόν ταυτόσημη είναι κι η γνώμη του Σεφέρη: «Απεναντίας, 
πιστεύω πως η κριτική πράξη είναι μια πράξη πρωτογενής και 
σπουδαία, κάποτε όσο και η ποιητική πράξη».10 Μ’ άλλα λόγια 
η άσκηση της κριτικής προϋποθέτει τάλαντο. Δεν εννοώ μ’ αυτό 
πως δεν χρειάζεται τις γνώσεις. Κάθε άλλο, ένας επαρκής κρι
τικός οφείλει να ξέρει, αν είναι δυνατό, τα πάντα γύρω από τη 
λογοτεχνία -  ακόμα και τις θεωρίες του συρμού ώς την τελευ
ταία λέξη. Σε καμιά περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να στηριχτεί 
σ’ αυτές τις γνώσεις για να κρίνει κάποιο άγνωστο έργο. Η 
άποψη πάνω σ’ αυτό το θέμα ενός ανθρώπου εξαιρετικής πολυ- 
μάθειας, αλλά που άσκησε και την κριτική, έχει πιστεύω ξεχω
ριστή σημασία. «Η γνωριμία» λέει επιγραμματικά ο Τζον 
Κρουβ Ράνσομ «με όλες τις γλώσσες και τις λογοτεχνίες του 
κόσμου δεν κάνει κάποιον απαραίτητα κριτικό».11 Ο κριτικός 
όταν βρεθεί μπροστά σ’ ένα λογοτεχνικό έργο δεν έχει να περι
μένει εξωτερική βοήθεια από πουθενά. Εκείνη την κρίσιμη ώρα 
θα πρέπει να αποχωριστεί, όχι απλώς τα όποια θεωρητικά του 
αποθέματα, αλλά και όλες τις εμπειρίες του από την επαφή του 
με τη λογοτεχνία. Με κεκτημένες θέσεις είναι αδύνατο να αυτε- 
νεργήσει κανείς σε σημείο που να αναγνωρίσει ό,τι πρωτό
γνωρο, άρα άγνωστο ως εκείνη τη στιγμή και πέρα από 
τις κεκτημένες γνώσεις και εμπειρ ίες, κομίζει το κρινό- 
μενο έργο. Μολαταύτα οι γνώσεις είναι απαραίτητες, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τον ιστορικό τομέα και την τεχνική των κειμένων, 
αλλά και οτιδήποτε θεωρείται χρήσιμο από την πλευρά του 
κάθε κριτικού, ως προκαταρκτικό βοήθημα. Εδώ θα ήθελα να 
μεταφέρω την γνώμη του Αμερικανού ποιητή και μελετητή Ιβόρ 
Γουίντερς. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή η προσέγγιση ενός λογοτε
χνικού κειμένου από τη μεριά των γνώσεων αποτελεί το προκα
ταρκτικό στάδιο της «τελικής κριτικής πράξης». Με την έννοια 
ότι «περιορίζουν (προσδιορίζουν) όσο γίνεται πιο στενά την 
περιοχή όπου πρόκειται να συμβεί η μοναδική τελική πράξη».12 
Καθώς είναι φανερό εδώ καθορίζονται έμμεσα τα όρια ανά
μεσα στις γνώσεις, τις θεωρίες και στην κριτική: η επικράτεια



των πρώτων τελειώνει εκεί που αρχίζει η καθεαυτού κριτική 
πράξη. Η πράξη δηλαδή που συνιστά λόγο πάνω στην ποιότητα 
των λογοτεχνικών έργων.

Αναφέρεται κατά κόρον η υποκειμενικότητα της λογοτε
χνικής κριτικής ως ψόγος, με την έννοια ότι η υποκειμενικότητα 
την καθιστά αφερέγγυα. Για να ξέρουμε τι λέμε θα πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας τα δύο συναφή συλλογιστικά άκρα. Το ένα 
άκρο είναι ότι απόλυτη αντικειμενικότητα δεν υπάρχει σ’ αυτόν 
τον κόσμο. Όσοι π.χ. επινοούν θεωρίες ενεργούν υποκειμε
νικά, αλλά κι αυτοί που τις εφαρμόζουν, έστω και ακραία 
μηχανιστικά, είναι φορείς της αρχικής υποκειμενικότητας του 
γεννήτορα της κάθε θεωρίας -  με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται η 
υποκειμενικότητα αυτή σε μονομέρεια, αμετροέπεια, αστοχία 
κ.λπ. Το άλλο άκρο είναι ότι δεν είναι εφικτή η παραγωγή 
δημιουργικού έργου, γενικά, ερήμην της υποκειμενικότητας. 
Ερήμην της υποκειμενικότητας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, 
σημαίνει ερήμην του ανθρώπου. Η λογοτεχνική κριτική, στο 
βαθμό που είναι δημιουργική, είναι στη βασική της λειτουργία 
σαφώς υποκειμενική. Κι είναι αυτό ακριβώς που την καθιστά 
ομόλογη προς τα λογοτεχνικά έργα, τα οποία είναι επίσης 
προϊόντα υποκειμενικής δραστηριότητας -  κάτι που φαίνεται 
να το ξεχνούν οι υπέρμαχοι της αντικειμενικότητας. Ίσως όμως 
όσοι την κατηγορούν για υποκειμενικότητα να υπονοούν, όχι 
ακριβώς την υποκειμενική αφετηρία της κρίσης, αλλά τον ανε
ξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο διατυπώνουν πολλοί τις γνώμες 
τους. Η άποψη αυτή, όσον αφορά την κριτική, θα είχε κύρος αν 
αντλούσε τα παραδείγματά της από τα πιο έγκυρα κριτικά κεί
μενα και όχι από γραφτά που ανήκουν στην κατηγορία των κρι
τικών υποπροϊόντων. Αν προσδιορίσουμε αφαιρετικά τα 
συστατικά, που χωρίς αυτά η λογοτεχνική κριτική δεν μπορεί 
να ονομάζεται έτσι, καταλήγουμε στα επόμενα δύο που είναι 
«εκ των ων ουκ άνευ»: την αξιολογική ετυμηγορία και την τεκ
μηρίωσή της. Κανείς δεν έχει το θεϊκό προνόμιο να γνωματεύει 
αφοριστικά πάνω στην αξία των λογοτεχνικών έργων. Ένα από 
τα ολισθήματα του Σεφέρη υπήρξε η γνωστή φράση του «Ο 
Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας 
Ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον 
Παπαδιαμάντη». Φράση που δίνει, ως επιφανές προηγούμενο, 
το ελεύθερο στον καθένα να μιλάει εξίσου αφοριστικά. Παρά
ξενο αλήθεια για το Σεφέρη που, μεταξύ άλλων, με αντικείμενο 
τον Ερωτόκριτο μας άφησε ένα πρότυπο κριτικής τεκμηρίωσης. 
Πάντως δεοντολογικά από την ώρα που ένας κριτικός θα 
εκφέρει αξιολογική γνώμη για ένα έργο οφείλει, επί ποινή 
αναίρεσης της ιδιότητάς του, να την τεκμηριώσει. Κι αυτή 
ακριβώς η τεκμηρίωση αποτελεί την μόνη δυνατότητα αντικει
μενικής κατοχύρωσης της κριτικής. Γιατί δίνει στον αναγνώστη 
τα απαραίτητα στοιχεία να ελέγξει την εγκυρότητα της επιχει
ρηματολογίας του κριτικού. Από την άποψη αυτή η άσκηση της 
λογοτεχνικής κριτικής ουδόλως είναι μια ανεξέλεγκτη υποκει
μενική δραστηριότητα, στα πλαίσια της οποίας μπορεί ο 
καθένας να επιδίνεται σε αδέσποτους αξιολογικούς δογματι
σμούς.
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Σωτήρης Σαράκης

Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Να νιώθεις την ανάγκη ενός ποιήματος 
να σου προσφέρονται χιλιάδες· δε σου κάνουν

να παίζεις την τυφλόμυγα μες στο κλειστό 
δωμάτιο που ξαφνικά σου ’γίνε αγνώριστο 
το φρέσκο στίχο ψάχνοντας χωρίς ελπίδα

βουίζαν, δε σ ’ αγγίζαν μέλισσες οι λέξεις 
σύννεφο η σκόνη της ζωής σου, ποιος την αναρρίπισε

ποιον ήχο γύρευες βαθύ και λαμπερό απ’ τις χορδές του
λόγου

ποιον ήχο που δεν έβγαινε χαμόγελο πικρό
ή δάκρυ καταστάλαγμα καιρού
χαμένου, σκορπισμένου στις πνοές του ανέμου

ποια η λέξη δουλεμένο μέταλλο να βρει τη λέξη 
πέτρα σκληρή, ν ’ απλώσει η σπίθα 
τη φωτιά της

και να ’ναι αυτό 
ένα καινούργιο ποίημα 
όπως την πρώτη μέρα της 
η Σαντορίνη.
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Γιώργης Παυλόπουλος

μικρό αφιέρωμα

Τα κείμενα «Τι είναι ποίηση» του Γιώργη Παυλόπουλου και του Κ. Γ. Παπαγεωργίου διαβάστηκαν 
στην εκδήλωση του περιοδικού Γράμματα καί Τέχνες που έγινε προς τιμήν του ποιητή στο Σπίτι της 
Κύπρου, στις 8 Δεκ. 1997, με την ενίσχυση του ΥΠΠΟ.
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Ο Γιώργης 
Παυλόπουλος 

μιλάει 
για την ποίηση και το 

έργο του
Ό ταν έχεις γεννηθεί και έχεις ζήσει σε μια χώρα με τεράστια και τόσο πολυσή
μαντη πνευματική και ποιητική παράδοση, προσπαθώντς να γράψεις τα λίγα 
ποιήματά σου σε μια γλώσσα από τις αρχαιότερες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τις 
πιο πλούσιες και πιο ζωντανές, νιώθεις να σου κόβονται συχνά τα γόνατα. 
Ωστόσο οι καλύτεροι ποιητές της δικής μου γενιάς που την αποδεκάτισαν στον 
Πόλεμο, στην Κατοχή και στον Εμφύλιο -τη ς πρώτης μεταπολεμικής όπως συνη
θίζουν να τη λ ένε- φρόντισαν να μη χάσουν τη συνείδηση αυτής της παράδοσης 
και να μη ψευτίσουν τη γλώσσα. Φρόντισαν να βλέπουν όσο μπορούν καθαρότερα 
τον κόσμο μας, τον άνθρωπο και την εποχή μας -  εποχή αδικίας, απανθρωπιάς 
και μεγάλου πόνου. Και ακόμη προσπάθησαν να κρατηθούν «στο ύψος μίας 
Ελλάδας που γυρεύουμε με τόσο πάθος καί που τόσο λίγοι προσεγγίζουν», όπως 
γράφει ο Γιώργος Σεφέρης.

Αν αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, καθώς νομίζω, και στη δική μου δουλειά, δεν 
ξέρω να πω σε τι με βοήθησαν και τι μπορεί να έδωσα μέχρι σήμερα στην Ποίηση. 
Ανακαλούν μονάχα τη συγκίνηση που ένιωθα όταν έγραφα τα ποιήματά μου. Την 
πιο βαθιά της ζωής μου.

Πολλές φορές, γράφοντας ένα ποιήμα, έχεις το δυνατό συναίσθημα ότι σε 
παραστέκουν όλοι οι τεχνίτες που σε ανάθρεψαν και που αγάπησες πολύ. Σαν 
τους δίνεις αναφορά για κείνο και για τ’ άλλο που θέλεις να κάνεις. Κι ενώ σε 
παρακολουθούν προσεχτικά, διαπιστώνεις ξαφνικά ότι σ’ έχουν αφήσει ολομό
ναχο. Έτσι, πρέπει να πας ως το τέλος. Ολομόναχος. Κι ωστόσο, από τη στιγμή 
που το ποίημα θα «πιάσεί» μέσα σου και θα αρχίσεις πάλι τα ίδια -σκαψίματα, 
θεμέλιωμα, σκαλωσιές κ λπ .- δεν ξέρεις αν δουλεύεις μόνος σου ή με σαράντα 
πέντε μαστόρους κι εξήντα μαθητάδες. Κάπως έτσι νιώθω τη μαθητεία μου στον 
Σεφέρη και την επίδραση που δέχτηκα από το έργο του και την προσωπικότητά 
του.

Δεν μπορείς να εξηγήσεις πώς γίνεται ένα ποίημα. Ένα ποίημα προετοιμάζεται 
μέσα σου από τα παιδικά σου ακόμη χρόνια. Ένα άλλο προαισθάνεσαι να σε περι
μένει στο στρίψιμο του δρόμου. Και πράγματι σε περιμένει. Έ να άλλο που δεν θα 
το γράψεις ποτέ, ξέρεις ότι θα το σκέφτεσαι ως την ώρα του θανάτου σου.

Το ποίημα έρχεται και φεύγει, ξαναγυρίζει, ξαναφεύγει, ξαναγυρίζει. Μπορεί 
να περάσουν χρόνια ή μια ολόκληρη ζωή, παλεύοντας να πιάσεις τον ίσκιο ενός 
πουλιού. Κι όταν το τελειώσεις, όταν νομίζεις ότι το τελείωσες, ποτέ δεν θα μπο
ρέσεις να ξεχωρίσεις αυτό που ήθελες να κάνεις από κείνο που έκανες. Σου αρέσει 
βέβαια να λες «Α υτό πήγαινα να κάνω». Όμως όταν ξεκινούσες δεν ήξερες τίποτα 
σχεδόν από αυτό που πήγαινες να κάνεις. Έψαχνες στα σκοτεινά.

Αν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρ
χών, η ζωή σε τούτο τον τόπο πέρασε ανάμεσα σε συρματοπλέγματα, φωτιά και 
αίμα· αν ο διάλογος των νεκρών και των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, συνεχί-



ζεται ακόμη μέσα στο ολόφωτο δικαστήριο της μνήμης· αν όταν μιλάμε για τον 
άνθρωπο και τον πόνο του ανθρώπου, λογαριάζουμε πιο πολύ τη δίψα του για 
Δικαιοσύνη· αν ο παλιοτενεκές του Πολέμου, δεμένος στην ουρά μιας σκύλας 
ανθρωπότητας που κατατρομαγμένη τρέχει και δε σώνει, ακούγεται πάντα στους 
εφιάλτες μας· αν ο Ποιητής μελετώντας το σκοτάδι, δεν έχει άλλο μέτρο από το 
φως -τότε μπορώ να πω ότι η ευθύνη μου στην Ποίηση ήταν εκτός από ό,τι άλλο 
και η ελεύθερη κατάθεσή μου για την εποχή μας, μέσα από τέτοια βιώματα και 
εμπειρίες.

Άλλωστε πιστεύω ότι όλη η Ποίηση είναι βιωματική. Τα πρόσωπα και οι 
εικόνες που περνάνε ολοένα μέσα στην Ποίηση δεν είναι τίποτ’ άλλο από τα «κι
νήματα της ψυχής» του ποιητή.

Είμαι οπωσδήποτε ολιγογράφος. Όμως πιστεύω ότι ο αριθμός των ποιημάτων 
που θα γράψει ένας ποιητής είναι αμετάκλητος και δεν εκφράζεται ούτε με το «λ ί
γο», ούτε με το «πολύ». Είναι, επιτρέψατέ μου να πω, ένας αριθμός μαγικός. Τον 
προϋποθέτουν όλοι οι αριθμοί των ποιημάτων που γράφτηκαν πριν και που θα 
γραφούν μετά από αυτόν. Με την έννοια ότι η Τέχνη δεν γίνεται με τον Έναν αλλά 
με τους Πολλούς, που το άθροισμα των έργων τους είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς 
αλληλεγγύης ανάμεσά τους. Έπειτα, ο αριθμός των ποιημάτων ενός συγκεκρι
μένου ποιητή, είναι συνάρτηση της ζωής του, μοναδικής όπως του κάθε ανθρώπου 
η ζωή. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα ποίημα λιγότερο ή ένα ποίημα περισσότερο 
από τα υπάρχοντα λ.χ. του Μπασό ή του Βιγιόν, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ 
διαφορετικό το άθροισμα των ημερών του βίου αυτών των ποιητών. Ακόμη θα 
έλεγα ότι ο αριθμός αυτός είναι τόσο υποθετικός όσο και πραγματικός, αφού ο 
χρόνος, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα τον καθορίζει διηνεκώς στη συνείδηση του 
κόσμου.

Εξηγούμαι: πόσα ποιήματα έχουν μείνει στη συνείδηση του κόσμου από εκείνα 
πολυγραφότατων ποιητών που ξεπέρασαν κατά εκατοντάδες λ.χ. εκείνα τα 154 
του Καβάφη. Μήπως όμως και ο αριθμός των αποτυχημένων ποιημάτων μας 
πρέπει να λογαριάζεται στο σύνολο των έργων που σημαδεύουν την πρόοδο της 
Τέχνης;

Ό σο για τη «βασανιστική πικρή μνήμη» που επισημαίνετε στα ποιήματά μου, 
δεν την θεωρώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δικής μου μόνο δουλειάς. Στα χρόνια 
μας οι περισσότεροι ποιητές είδαν τον κόσμο να σβήνει, τους ανθρώπους να 
χάνονται για το τίποτα, την ιστορία να γίνεται σκόνη, το κακό να χτυπάει παντού. 
Μερικοί κατέβηκαν ως κάτω τη σκάλα και περπάτησαν ανάμεσα στους νεκρούς. 
Πικράθηκαν πολύ και δεν μπορούνε να ξεχάσουν. Και η μνήμη γίνεται βασανι
στική καθώς πάει να σε προδώσει γιατί φοβάσαι ότι δεν θα προφτάσεις να μαρτυ
ρήσεις όλη την αλήθεια. Συλλογίζομαι τώρα ότι η ποίηση που γράφτηκε σε 
κάποιους όλβιους καιρούς, μας δίνει πολλές φορές την εντύπωση μιας κότας ψευ- 
τοβιασμένης από πληκτικούς, ακμαίους λυρικούς κοκκόρους. Ίσως γινόμαστε 
άδικοι. Ίσως την συγκρίνουμε με την ποίηση του καιρού μας που μας συγκινεί 
περισσότερο γιατί μοιάζει πιο πολύ με την κουρελιασμένη μνήμη μας. Μια κουρε
λιασμένη οθόνη όπου προβάλλονται βασανιστικά, ακατάπαυστα κουρελιασμένες 
εικόνες.

Δεν ξέρω να σας πω ποιο είναι το κέντρο και ποια η περιφέρεια όταν συλλογί
ζομαι τη γεωγραφία της Λογοτεχνίας. Ά μ α  πιστεύεις στη δουλειά σου έχεις το 
θαυμάσιο συναίσθημα ότι δουλεύεις μέσα σε μια παγκόσμια συντεχνία. Αυτό, για 
έναν συνειδητό δημιουργό, είναι μια φυσική κατάσταση. Και νομίζω ότι δεν θα 
του άρεσε να τον κατατάσσουν σε κάποια κατηγορία, ανάλογο με το μέρος που του



έλαχε να ζει είτε από ανάγκη, είτε από τύχη, είτε από δική του επιλογή. Έχω έναν 
φίλο Ινδιάνο. Είναι ποιητής και ζει χρόνια σ’ ένα δάσος της Δυτικής Βιργινίας, 
στις παρυφές των Απαλαχιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ και κείνον και μένα που ζω 
σε μια μικρή πόλη της Δυτικής Πελοποννήσου, περιχαρακωμένος σε κάποια περι
φέρεια, έξω από τα μεγάλα κέντρα του Πνεύματος και της Τέχνης ή τις λεγόμενες 
πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αν είναι αλήθεια ότι ο κόσμος αρχίζει από τη γειτονιά 
μας, τότε είναι και αλήθεια ότι ο κήπος της Λογοτεχνίας ποτίζεται από όλες τις 
γειτονιές του κόσμου. Ποιος θα μου πει όμως σε ποια περιφέρεια εντάσσονται οι 
λογοτέχνες που γράψανε το έργο τους πάνω σε καράβια, μέσα σε φυλακές, σε εξο
ρίες, ή διωγμένοι και κυνηγημένοι από τόσο σε τόπο;

Συχνά στα ποιήματά μου εκμεταλλεύτηκα τα όνειρα που είδα στον ύπνο μου. 
Πιστεύω ότι στα όνειρα επανέρχονται εναργέστερα οι σημαντικές του κόσμου και 
της ζωής μας. Γιατί ο ύπνος είναι ο σκοτεινός θάλαμος όπου τυπώνονται τα αρνη
τικά των αυθεντικών εικόνων της ύπαρξής μας.

Η ποιητική δημιουργία είναι μια πράξη ερωτική και συνάμα μια υπέρτατη 
δοκιμασία, παλεύοντας στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου να φτάσεις στην αλήθεια 
της τέχνης σου. Η στιγμή αυτής της αλήθειας είναι απατηλή και πρόσκαιρη όπως 
η στιγμή κάθε ευτυχίας. Γρήγορα ξαναρχίζεις, πέφτοντας πάλι στην ίδια κατά
σταση. Και η μόνη φιλοδοξία σου είναι, να μην καταλάβει ποτέ κανείς την αγωνία 
σου όταν έγραφες το έργο σου, να μην φανεί ποτέ μέσα στο έργο το παραμικρό 
σημάδι αυτής της αγωνίας.

Τα πράγματα που αγγίζουν σε βάθος, τη ζωή μας, όπως η Ποίηση, μπορεί να 
ειπωθούν μονάχα μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες μας. Δεν ορίζονται μέσα 
από θεωρίες και αφηρημένες έννοιες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας ορισμός 
για την Ποίηση. Ωστόσο ας μου επιτραπεί να την φαντάζομαι και να την ονει
ρεύομαι σαν μια πόρτα ανοιχτή. Λοιπόν:

Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.
Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν / τίποτα και προσπερνούνε. Όμως 
μερικοί / κάτι βλέπουν, το μάτι τους αρπάζει κάτι και μαγεμένοι πηγαίνουνε να 
μπουν. / Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε μα κανείς / δε τους ανοίγει. Ψάχνουνε για 
το κλειδί. Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμη / και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε 
μάταια γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν.
Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν. / Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέ 
/ για όσους μπόρεσαν να ιδούν στο βάθος. Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν / από 
τότε που υπάρχει ο κόσμος είναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια / για ν ’ ανοί
ξουμε την πόρτα της Ποίησης.

Μα η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.

Το κείμενο αυτό είναι συνέντευξη που παραχώρησε ο ποιητής στον Κώστα Λιόντη και δημοσιεύτηκε 
στην εφημ. «Αυγή» Αθηνών στις 1.6.1986.



Τι είναι ποίηση

του Γιώργη Παυλόπουλου

« Α ν ένα π ο υ λ ί μπ ορούσε να πει με ακρίβεια  τι τρ α γο υ
δάει, γ ια τ ί  τραγουδάει, και τι είναι αυτό  π ο υ  το  κάνει 
να τραγουδάει, δεν  θα τραγούδαγε.»

Κυρίες και Κύριοι 
Φίλες και Φίλοι

Παραλλάζοντας αυτή τη σημείωση του Πωλ Βαλερύ, η οποία πα
ραπέμπει αμέσως στον Ποιητή και στην Ποίηση, θα λέγαμε:

«Αν ένας ποιητής μπορούσε να πει με ακρίβεια τι γράφει, γιατί 
γράφει, και τι είναι αυτό που τον κάνει να γράφει, δεν θα έγρα
φε».

Κι εγώ τώρα δεν ξέρω να σας πω τι είναι Ποίηση και γιατί γράφω 
ποιήματα. Πολύ περισσότερο δεν ξέρω να σας πω σε τι μας βοη
θάει η Ποίηση και ποιος είναι ο σκοπός της.

Το μόνο που ξέρω είναι πως ο Ποιητής ήταν πάντα ένας αφο- 
σιωμένος της Ζωής. Είτε τον γεμίζει χαρά, είτε τον θλίβει η Ζωή, 
είτε τον πάει στον Ουρανό, είτε τον κατεβάζει στην Κόλαση, αυ
τός μένει πάντα ο αφοσιωμένος της.

Τη μυστήρια αγάπη του για τη Ζωή δεν έχει άλλο τρόπο να την 
εκφράσει: γράφειποιήματα. Νομίζω ότι προσπαθεί να εκφράσει 
κυρίως αυτό που κρύβει η ζωή. Όπως ο έρωτας κρύβει αυτό που 
μας κάνει ερωτευμένους.

Η Ποίηση λοιπόν είναι πράξη ερωτική; Ή  μήπως πράξη από
γνωσης; Ή  μήπως και τα δύο: Πράξη ερωτική και συνάμα πράξη 
απόγνωσης.

Για την ποιητική πράξη έχουν γραφτεί πολλά και διάφορα. 
Και από τους ίδιους τους τεχνίτες και από τους θεωρητικούς. 
Πολλές φορές οι Ποιητές προσπάθησαν να διατυπώσουν τον 
ανύπαρκτο ορισμό της Ποίησης, σα να κοίταζαν σ’ έναν καθρέ
φτη όπου δεν έβλεπαν το πρόσωπό τους, αλλά το απόλυτο κενό. 

Σταχυολογώ πρόχειρα:

Η ποίηση είναι η αναζήτηση του ανεξήγητου.
ΣΤΗΒΕΝΣ

Η ποίηση αρχίζει πάντα, όταν κάποιος που πρόκειται να γίνει 
ποιητής, διαβάζει ένα ποίημα.

ΜΙΛΤΟΝ

Η ποίηση μας δημιουργεί την εντύπωση, όχι πως ανακαλύψαμε 
κάτι καινούργιο, αλλά πως θυμηθήκαμε κάτι που είχαμε ξεχά- 
σει.

ΜΠΡΑΝΤΛΕΫ

Η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε.
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Η ποίηση είναι ένας φασιανός που χάνεται στους θάμνους.
ΣΤΗΒΕΝΣ

Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα.
ΣΕΦΕΡΗΣ

Η ποίηση υπαγορεύεται από ένα δαιμόνιο, αν και θα ήταν υπερ
βολή να το χαρακτηρίσει κανείς αγγελικό.

ΖΕΖΛΑΒ ΜΙΑΟΖ

Η ποίηση είναι έκφραση, αν ένας στίχος είναι έκφραση, αν κα
θένα από τα μέρη που απαρτίζουν ένα στίχο, κάθε μία λέξη, είναι 
εκφραστικά μόνα τους.

ΚΡΟΤΣΕ

Η ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε αλλά ο καλύτερος τοί
χος να κρύψουμε το πρόσωπό μας.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Η ομορφιά καραδοκεί. Αν είμαστε ευαίσθητοι, θα την αισθαν
θούμε μέσα στην ποίηση όλων των γλωσσών.

ΜΠΟΡΧΕΣ

Η ποίησις είναι ανάπτυξις στίλβοντος ποδηλάτου.
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Η ποίηση αρχίζει με την επίγνωση εκ μέρους μαςόχι της Πτώσης, 
αλλά του ότι πέφτουμε.

ΜΠΛΟΥΜ

Όταν διαβάζουμε ένα καλό ποίημα, φανταζόμαστε πως κι εμείς



θα μπορούσαμε να το έχουμε γράψει· πως το ποίημα προϋπήρχε 
μέσα μας.

ΜΠΟΡΧΕΣ

Η ποίηση ένα πράγμα ανάλαφρο, ιερό και φτερωτό.
ΠΛΑΤΩΝ

Η ποίηση δεν είναι ένα ελευθέρωμα της συγκίνησης, αλλά από
δραση από τη συγκίνηση· δεν είναι έκφραση της προσωπικότη
τας, αλλά απόδραση από την προσωπικότητα.

ΕΛΙΟΤ

Η ποίηση είναι η πιο πυκνή μορφή προφορικής έκφρασης.
ΠΑΟΥΝΤ

Η ποιότητα ενός μεγάλου ποιητή είναι πανταχού παρούσα και 
πουθενά ορατή σαν μια ξεχωριστή συγκίνηση.

ΚΟΛΕΡΙΤΖ ή ΝΤΕ ΚΟΥΪΝΣΥ

Αν κάποιος μάθει καλά Ελληνικά, μπορεί να βρει σχεδόν «ολό
κληρη την ποίηση» στον Όμηρο.

ΠΑΟΥΝΤ

Είναι παράξενο πώς γράφει κανείς ποιήματα.
ΣΕΦΕΡΗΣ

Οι ποιητές όλων των εποχών έλαβαν μέρος στη συγγραφή ενός 
Μεγάλου Ποιήματος αενάως εν εξελίξει.

ΣΕΛΛΕΫ

Στην ίδια την ουσία της ποίησης υπάρχει κάτι το απρεπές: 
Φανερώνονται πράγματα που δεν ξέραμε πως τα κρύβαμε μέσα 

μας
και τρομάζουμε σα να είχε ξεπηδήσει μια τίγρης
και στεκόταν μπροστά μας στο φως τινάζοντας την ουρά της.

ΣΕΣΛΑΒΜΙΛΟΖ

Όλη η ποίηση είναι ποίηση πειραματική.
ΣΤΗΒΕΝΣ

Η ποίηση είναι η αιτία που φέρνει το κάθε τι από το μη είναι στο 
είναι.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

«διο εφυούς η ποιητική εστιν ή μανικού' τούτων γαρ οι μεν εύ- 
πλαστοι οι δε εκστατικοί εισιν».

(Η τέχνη της ποίησης είναι έργο του προικισμένου μάλλον παρά 
του μανικού καλλιτέχνη, γιατί ο πρώτος είναι ο επιδέξιος μιμη
τής, ενώ ο δεύτερος κατέχεται από ενθουσιασμό και του λείπει η 
ψυχική ηρεμία).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος όπως ανεξάντλητες είναι οι 
άπειρες αισθήσεις που μας υποβάλλει η Ποίηση. Θα σταματήσω 
εδώ. Και θα τον κλείσω με μια φράση του Πεσόα:

Ο άνεμος θα φυσάει 
έτσι όπως τον άκουσε ο Όμηρος 
ακόμα κι αν δεν υπήρξε ποτέ 

Ανέφερα τον Πεσόα, αλλά δεν σας αποκάλυψα τα ονόματα εκεί
νων που έγραψαν αυτούς τους στοχασμούς για την Ποίηση. Κα
λύτερα έτσι. Ίσως αυτός ο τρόπος μας φέρνει πιο κοντά σε Κεί
νον που αποσβύνοντας ολοένα το πρόσωπό του μέσα στο έργο 
του, γίνεται ο άλλος, γίνεται οι άλλοι, γίνεται ο Κανένας. Θέλω 
να πω μας φέρνει πιο κοντά στον Ποιητή και στο Ποίημα.

Και τι είναι τελικά το Ποίημα; Ίσως είναι το νόμισμα που 
σφίγγει στα δόντια του ο Ποιητής για να μπει στη βάρκα του Θα
νάτου. Με αυτό θα πληρώσει για το μέγα θαύμα που αξιώθηκε 
και που δεν είναι άλλο από την ίδια τη ζωή.
Έχω γράψει τούτο το χαϊ-κού:

Όλοι χωράμε 
οι ζωντανοί κι οι νεκροί 
σ’ένα ποίημα

Αλλά και όλη η μνήμη του κόσμου χωράει μέσα στην Ποίηση. Ή  
τουλάχιστον αυτή τη μαγική εντύπωση μας δίνει η τέχνη της 
Ποίησης. Πως όσα έχουν χαθεί και κείνα που θα έρθουν και θα 
περάσουν και θα χαθούν θα μείνουν για πάντα μέσα στην Ποίη
ση.

Θα μείνουν για πάντα μέσα στην Ποίηση 
«όσο κι αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται» όπως θα έλεγε ο 
Αλεξανδρινός.

Θέλω τώρα να ευχαριστήσω το περιοδικό «Γράμματα και Τέ
χνες», τον εκδοτικό οίκο Σοκόλη και το πολύ αγαπητό μας φιλό
ξενο σπίτι της Κύπρου για τη διοργάνωση αυτήςτηςβραδιάς. Να 
ευχαριστήσω όσους μου έκαναν την τιμή ν’ ασχοληθούν με τα 
ποιήματά μου, και τη φίλη μου Ελένη Κεχαγιόγλου που θα δια
βάσει, όπως εκείνη ξέρει να διαβάζει, κάποια από αυτά.

Να ευχαριστήσω επίσης εσάς που μας τιμήσατε απόψε με την 
παρουσία σας. Βεβαίως θα σας διαβάσω κι εγώ μερικά από τα 
δικά μου και θ’ αρχίσω με εκείνα που, θα μου επιτρέψετε να πω, 
προσπαθούν να εκφράσουν κάτι από την παραξενιά, την αγωνία 
και την ανάγκη τού να γράφεις ποιήματα.
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Ο ποιητής 
Γ ιώργης Παυλόπουλος

του Κώστα Γ. Παπαγεωργίου

Ο Γ ιώργης Παυλόπουλος γεννήθηκε στον 
Πύργο Ηλείας, όπου και διαμένει μόνιμα. 
Υπήρξε φοιτητήςχηςΝομικής, το 1943, χω
ρίς να παρακολουθήσει μαθήματα. Εργά
στηκε ως βοηθός λογιστή και ως γραμμα
τέας σε ΚΤΕΛ. Στα Γράμματα εμφανί
στηκε το 1943, με τη δημοσίευση ενός ποιή
ματος του στο περιοδικό «Οδυσσέας» του 
Πύργου.

Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές: Το Κα
τώγι (1971), Το σακί (1980), Τριαντρία 
Χαϊκού (1990), Αντικλείδια (1988) και Λ ί
γος άμμος (1997).

Δημοσίευσε ποιήματα, κείμενα και με
ταφράσεις του σε διάφορα περιοδικά και 
εφημερίδες, ενώ ποιήματάτου έχουν μετα
φραστεί σε αρκετές γλώσσες.

Καταθέτοντας κάποτε ο Γιώργος Σεφέ- 
ρης την άποψή του για την ποίηση του 
Γιώργη Παυλόπουλου, σημείωνε τα εξής: 
«Μ’ ενδιαφέρει η ποίηση του Γ. Π., γιατί 
είναι αποτελεσματική χωρίς ψιμύθια. Λέ
γοντας ψιμύθια εννοώ, χωρίς γλωσσικούς 
κορδακισμούς, που συνήθως είναι επιφα
νειακά σχήματα, χωρίς ν’ αγγίζουν τίποτα 
στο βάθος. Και η ποίηση είναι, αν μπορώ 
να πω, έκφραση βάθους. Σε τι προχωρεί μ’ 
αυτόν η ποίηση; Δέν ξέρω, άλλοι θα το 
πουν, αλλά στα χρόνια που ζούμε το να 
κρατά κανείς την τέχνη σε μια ορισμένη 
στάθμη είναι πρόοδος».

Τις αρετές αυτές, που πολύ εύστοχα επε- 
σήμανε ο Σεφέρης -υποψιάζομαι στα 
ποιήματα της πρώτης ποιητικής συλλογής 
του Γιώργη Παυλόπουλου, στο Κατώγι- 
και που είναι: έλλειψη γλωσσικών κορδα- 
κισμών, έκφραση βάθουςκαιήθος, που εκ
δηλώνεται στην προσπάθεια του ποιητή να 
κρατήσει την τέχνη του στο επίπεδο -στη 
στάθμη που της αρμόζει, τις εντοπίζουμε 
και σε όλο το μεταγενέστερο, μικρό σε όγ
κο, σημαντικό ωστόσο, ποιητικό του έργο, 
ως την πρόσφατη σχετικά συλλογή του Λ ί

γος άμμος. Αλλά ας δούμε τα πράγματα με 
τη σειρά:

Ήδη από το Κατώγι, που όπως αναφέρ
θηκε ήδη εκδόθηκε το 1971, ο Γ ιώργης 
Παυλόπουλος, ένας από τους χαρακτηρι
στικότερους ποιητές της Α' μεταπολεμικής 
γενιάς, προσδιορίζει με ενάργεια τα όρια 
ενός απολύτως προσωπικού-ποιητικού 
χώρου, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει 
μία υπέρογκη, τραυματισμένη και συνάμα 
τραυματική μνήμη, αφού είναι ζυμωμένη 
από γεγονότα επώδυνα και αιματηρά, 
όπως αυτά της Κατοχής, της Αντίστασης, 
του Εμφυλίου και τα άλλα γνωστά που 
ακολούθησαν. Σ’ αυτόν τον χώρο, τον 
διαρκώς διαστελλόμενο ή συστελλόμενο, 
ανάλογα με την εκάστοτε θερμοκρασία και 
την υγρασία -άρα  την πίεση- των συναι
σθημάτων και της συγκίνησης του ποιητή, 
εκτυλίσσονται και αναπτύσσονται τα 
ποιήματα-δρώμενα της πρώτης και της 
δεύτερης (Το σακί, 1980) ποιητικής συλλο
γής του Γ ιώργη Παυλόπουλου.

Πραγματικά, Το κατώγι και Το σακί 
απαρτίζουν έναν ενιαίο χώρο, προσδιορι
σμένο τοπικά (τόπος καταγωγής) και χρο
νικά (νεανικά χρόνια, χρόνια του Πολέ
μου , της Κατοχής, της Αντίστασης και του 
Εμφυλίου), έναν χώρο πάντα αναγώγιμο, 
μέσα στον οποίο κινείται ο ποιητής, οδηγη
μένος από τα αδυσώπητα κελεύσματα της 
μνήμης του. Κυρίαρχα στοιχεία αυτού του 
χώρου είναι η πικρή αίσθηση της ήττας και 
της διάψευσης και ο φόβος, που συχνά 
αποκτά τις διαστάσεις ενός απροσδιόρι
στου πανικού, μπροστά στη θέα ενός σκο
τωμένου πουλιού που αενάως πέφτει από 
τον ουρανό και που ο καθένας μπορεί να 
σηματοδοτήσει κατά βούλησιν:

Κόκαλα μονάχα και το φως άδειο 
βουίζοντας στην ερημιά

κι ένα περιστέρι μαύρο κοντά στη

συλλογή
σκοτωμένο πέφτοντας ολοένα από 

τον ουρανό.

Ο φόβος, εξάλλου, σημαδεύει ανεξίτηλα 
τον Γιώργη Παυλόπουλο από την πρώτη 
στιγμή που θέτει, εκούσια ή ακούσια, σε 
ενέργεια τον μηχανισμό της προσωπικής 
του μνήμης αλλά και της γενιάς του:

Έτσι λοιπόν θυμάμαι αρχίζοντας 
με το φόβο

καθώς ξεδίπλωναν το σεντόνι πίσω 
από τα συρματοπλέγματα

βρώμικο αχνίζοντας γεμάτο αίματα 
και μύγες

ή παραστάσεις από την άλωση της 
Τροίας.

Ο φόβος και τα πρόσωπα. Οι αδρές φυ
σιογνωμίες αυτών που, κάποτε, συνεπαρ- 
μένοι από την αστραπή κάποιου οράματος, 
ενεχυρίασαν τη ζωή τους διεκδικώντας ένα 
μερτικό στο μέλλον, για να επιστρέφουν 
ύστερα -όσοι είχαν την τύχη ή την ατυχία 
να επιστρέψουν- με τα σώματα και τις ψυ
χές τους ρακένδυτες. Αυτών που τώρα πε
ριφέρονται από ποίημα σε ποίημα και επι
μένουν να υπάρχουν και να μιλούν με μία 
φωνή μαύρη, θερισμένη από το κακό.

Τα πρόσωπα στην ποίηση του Γιώργη 
Παυλόπουλου συνθέτουν ένα πραγματικό 
μαρτυρολογίο επώνυμων και ανώνυμων, 
γνωστών και αγνώστων μαρτύρων, που 
έζησαν, έδρασαν και χάθηκαν μπροστά 
στα έκπληκτα μάτια του. Αποτελούν μία 
τεράστια, όσο και θλιμμένη πινακοθήκη 
μορφών που αποσβολώθηκαν μέσα στον 
χώρο και τον χρόνο σαν από κεραυνό:

Ποιους πήρανε και πότε; Πόσοιχα- 
θήκανε; Κι εμείς πού



ήμασταν; Σε ποιο δάσος και ποιες 
εποχές;

Εμείς που μετράμε τα χρόνια μας με 
ξεθωριασμένες φωτογραφίες φαν

τάρων
χρόνια πριν και μετά από κείνο το 

τρελό ξενύχτι.

Ο σπαραγμός, η οδύνη, η απόγνωση και 
η βαθύτατη λύπη, έτσι όπως εκφράζονται 
στην ποίηση του Γιώργη Παυλόπουλου, 
έχουν εντονότατες κοινωνικές αναφορές 
και διαστάσεις, μολονότι απορρέουν από 
έναν απολύτως προσωπικό βιωματικό πυ
ρήνα, διαφυλαγμένο, πρέπει να πω, με με
γάλη ευλάβεια, η οποία προσδίδει στον 
λόγο του μιαν αδιαμφισβήτητη ειλικρίνεια 
και αμεσότητα, σε συνδυασμό με μιαν ελεγ
χόμενη, έντονη ωστόσο συγκινησιακή φόρ
τιση. Έχουμε, θα μπορούσα να πω, στην 
περίπτωσή του, μια φυσική, αβίαστη με
τάβαση από το εγώ στο εμείς, με τρόπο που 
μας παραπέμπει στον Σεφέρη και, εμμέ
σως, στον Μακρυγιάννη.

Ακολουθούν τα Τριαντατρία χάίκού 
(1990), ένα γοητευτικό, όσο και ευχάριστο 
ενδιάμεσο στον συχνά οδυνηρό, λυτρωτικό 
ωστόσο ποιητικό μονόδρομο, ο οποίος συ
νεχίζεται με τις συλλογές Αντικλείδια 
(1988) και Λίγος άμμος (1997). Και στις 
δυο η ατμόσφαιρα εξακολουθεί να είναι οι
κεία, καθώς κυριαρχούν η μελαγχολική 
διάθεση, ο φόβος, η αίσθηση του ανεκπλή
ρωτου , η ανάγκη για εξομολόγηση, η βαθιά 
αγαπητική σχέση με πρόσωπα που χάθη
καν ή κακόπαθαν άδικα, η συνεχής ανα
φορά σε πράγματα, γεγονότα και κατα
στάσεις που σημάδεψαν το παρελθόν και 
προδίκασαν το μέλλον που τώρα πια έχει 
γίνει παρόν. Ό λ’ αυτά εξακολουθούν να 
υφίστανται και να συμβάλλουν θετικά στη 
διαμόρφωση της ποιητικής ατμόσφαιρας 
ή, αλλιώς, του σκηνικού επάνω στο οποίο 
αναπτύσσονται και εξελίσσονται τα ποιη
τικά δρώμενα, δεν έχουν όμως την ίδια 
αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, τώρα 
πια, η μνήμη του πικρού παρελθόντος, όσο 
κι αν δεν παύει να είναι τραυματική, έχει 
χάσει κάτι από την παλιά της αιχμηρότητα, 
έχει γίνει, κατά κάποιο τρόπο οικεία, με 
αποτέλεσμα ο ποιητής να την επικαλείται 
και να ανατρέχει σ’ αυτήν νηφαλιότερα. 
Ακόμα, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 
ότι ο Γιώργης Παυλόπουλος, έχοντας αν- 
ταποκριθεί, στον βαθμό που του το επέ
τρεπε η ιδιοσυγκρασιακή του ιδιαιτερότη
τα, στα αιτήματα της εποχής του, ίσως και 
της γενιάς του, αισθάνεται τώρα την 
ανάγκη να γίνει υποκειμενικότερος και να

Ο Γιώργης Παυλόπουλος 
(1952)

κινηθεί σε έναν χώρο περισσότερο ιδιωτι
κό, στο πλαίσιο του οποίου επιχειρεί να 
ανιχνεύσει -ν α  προσδιορίσει τις βαθύτε
ρες σχέσεις του άλλοτε με το σκοτεινό σώμα 
της ποίησης και άλλοτε με το συγκεκριμέ
νο, κάθε φορά, ποίημα. Απ’ αυτήν την 
άποψη, παρατηρείται μία θεματική διαφο
ροποίηση στην ποίησή του, που είναι νο
μίζω περισσότερο ευδιάκριτη στην τελευ
ταία ώς τώρα συλλογή του, Λίγος άμμος. 
Διαφοροποίηση οφειλόμενη στην εμφανή 
ή υποκρυπτόμενη πρόθεση του ποιητή να 
ακινητοποιήσει την ποιητική του λειτουρ
γία ενόσω βρίσκεται εν εξελίξει και να κα- 
ταθέσει-καταγράψει όλα όσα αισθάνεται 
τη στιγμή που η ποιητική του διάσταση- 
υπόσταση βρίσκεται εν πλήρει ενεργεία, 
διατυπώνοντας, έτσι, μία -θ α  τολμούσα 
ναπω υπό μορφήν ποιήματος- ποιητική ή, 
αλλιώς, ποιητικοποιώντας τη σχέση του 
άλλοτε με την ποίηση καιάλλοτεμετο ποίη
μα.

Τόσο στα Αντικλείδιαόσο και στον Λίγο 
άμμο, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ποιή
ματα ποιητικής, τα περισσότερα από τα 
οποία αποπνέουν την αίσθηση του ανικα
νοποίητου και του φευγαλέου, του χειρο
πιαστού -σώματος ή πράγματος- που 
όμως ξαφνικά εξαϋλώνεται και εξαφανί
ζεται, από κοντινό και οικείο γίνεται μα
κρινό και απρόσιτο, από φιλικό γίνεται 
απροσδόκητα άφιλο ή και εχθρικό ακόμη, 
κάποτε μάλιστα γίνεται επίβουλα εχθρικό, 
όπως συμβαίνει συνήθως με το εκάστοτε 
γραφόμενο -τη  στιγμή που γράφεται- 
ποίημα.

Υπάρχουν μάλιστα και ποιήματα -συγ
κεκριμένα στη συλλογή Λίγος άμμος- 
όπου η Ποίηση εμφανίζεται με τη μορφή 
μιας φευγαλέας και μοιραίας γυναικείας 
παρουσίας -δηλωτικής της ερωτικής σχέ
σης του ποιητή με την ποίηση - ,  πολυπρό
σωπης και πολυώνυμης, σκοτεινής και δυ
σπρόσιτης ή απατηλά οικείας, ακόμη και 
στον χώρο του ονείρου, ο ρόλος του οποίου 
είναι καταλυτικός στην ποίηση του Γιώργη 
Παυλόπουλου. Το ποιητικό σώμα, εξάλ
λου, περιφέρεται από ποίημα σεποίημα, με 
μία συμπεριφορά οικόσιτου ζώου, αγαπη
μένου και συνάμα μισητού αλλά με μιαν 
υποφώσκουσα λατρεία: με μία συμπερι
φορά διαρκώς εναλλασσόμενη, δηλωτική 
των επίσης διαρκώς εναλλασσόμενων δια- 
θέσεών του, άλλοτε φιλικών και άλλοτε 
εχθρικών ή διεκδικητικών απέναντι στον 
ποιητή. Και όλ’ αυτά μέσα στον περιορι
σμένο, με τις διαστάσεις του σώματος του 
ποιητή, χώρο, όπου κυριαρχούν η απόλυτη 
ερημιά και η σιωπή -κάτι σαν υποκατά
στατο του σεφερικού «άσπρου χαρτιού» - ,  
μνήμεςπεριβλημένεςτηναχλύτου ονείρου, 
ενός ονείρου εφιαλτικού, αισθήματα και 
συμβάντα που έχουν απωλέσει τα ρεαλι
στικά στοιχεία του τόπου και του χρόνου
-  μα πάνω απ’ όλα με δεσπόζουσα την οδυ
νηρή αίσθηση του εφήμερου της ζωής και 
του έργου των ανθρώπων:

Θυμάμαι πήρες λίγον άμμο 
τον κράτησες στο χέρι σου 
κι ύστερα τον άφησες 
να χύνεται σιγά 
στην ανοιχτή παλάμη μου

Στον μέλλοντα λοιπόν αιώνα 
θα μείνει λίγος άμμος 
με τη δική μας αφή 
κι ο άνεμος που θα φυσάει 
όπως τ ’ απόγιομα εκείνο του 

Οκτώβρη 
θα τον πηγαίνει εδώ κι εκεί 
όλο θα τον πηγαίνει.



Γιώργης Παυλόπουλος 
Ποιητής ολίγων λέξεων και πολλών ιδεών

Ο Γιώργης Παυλόπουλος έχει μόνιμη παρουσία στον Πύργο για 
δεκαετίες. Γεννήθηκε, μεγάλωσε, και έχει ζήσει σχεδόν όλη του 
τη ζωή εδώ. Κατά κάποιο τρόπο μου θυμίζει το Σωκράτη, ο 
οποίος ήταν υπερήφανος που δεν έφυγε ποτέ από την Αθήνα, 
εκτός μόνο όταν το επέβαλαν στρατιωτικά καθήκοντα. Ο Παυ
λόπουλος μπορεί να είναι εξ ίσου υπερήφανος, γιατί δεν έχει 
λείψει από τον Πύργο για πολύ. Και ενώ ήταν εύκολο για τον Σω
κράτη να μην φεύγει από την Αθήνα, μια και το ταξίδι στην αρ
χαία εποχή ήταν τόσο δύσκολο, ελάχιστοι είναι αυτοί που στη 
σημερινή εποχή -την εποχή των ηπειρωτικών και ακόμηδιαστη- 
μικών ταξιδιών- έχουν δείξει προς την γενέτειρα πατρίδα τους 
την αφοσίωση που έχει δείξει ο Παυλόπουλος προς τη δική του. 
Γι’ αυτό τον θαυμάζω και πολλές φορές τον ζηλεύω.

Παραδόξως, μου πήρε χρόνια να τον γνωρίσω. Δεν αμφι
βάλλω πως θα τον είχα συναντήσει και οπωσδήποτε θα του είχα 
μιλήσει όταν έμενα ακόμη στον Πύργο. Κατά πάσα πιθανότητα 
θα τον είχα συναντήσει όταν του έκανα γνωστά τα παράπονά μου 
για τα δρομολόγια των λεωφορείων και το συνωστισμό του σταθ
μού ΚΤΕΑ όπου εργαζόταν για χρόνια. Αλλά δεν είχα καταλά
βει ποιος πραγματικά ήταν μέχρι που πέρασαν πολλά χρόνια και 
βρισκόμουν ήδη σχεδόν δέκα χιλιάδες μίλια μακριά από τον 
τόπο πουκαιοιδυο αποκαλού με πατρίδα. Συνάντησα για πρώτη 
φορά το όνομά του στο βιβλίο του Πήτερ Λήβι, Το Κρσνειον. Ο 
Λήβι, γνωστός ποιητής, κάτοχος της έδρας ποίησης για χρόνια 
στο ΠανεπιστήμιοτηςΟξφόρδης,καιθερμόςφιλέλληνας, μιλάει 
σ’ αυτό το βιβλίο με αγάπη για τον Παυλόπουλο και με μεγάλο 
θαυμασμό για την ποίησή του -  θαυμασμό που πρώτος εξέφρασε 
οΣεφέρης.

Ο Σεφέρης αντελήφθη αμέσως τη σημασία της ποίησης του 
Παυλόπουλου και ενετόπισε ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της
-  τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την ελληνική γλώσσα. Ό 
πως έχουν παρατηρήσει και άλλοι, ο τρόπος με τον οποίο ο Σε
φέρης και ο Παυλόπουλος χειρίζονται την γλώσσα έχουν πολλά 
κοινά σημεία. Και οι δύο ποιητές ανήκουν σε μια συνεχή και ενι
αία ποιητική παράδοση η οποία αρχίζει, σύμφωνα τουλάχιστον 
με τα διασωζόμενα στοιχεία, με τον Όμηρο, συνεχίζεται στην 
ποίηση του συγγραφέα του Ερωτόκριτον, στο Σολωμό και στο 
Μακρυγιάννη. Χωρίς αμφιβολία, ο ίδιος ο Σεφέρης αναζωογό-
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νησε και καθιέρωσε για μια ακόμη φορά την μακροχρόνια αυτή 
παράδοση στη σύγχρονη ελληνική φιλολογία και συνείδηση. Ο 
Ομηρική παράδοση είναι, φυσικά, η προφορική παράδοση -  η 
γλώσσα όπως μιλιέται, συγκεκριμένη, δυνατή, και με αυθορμη
τισμό που μας ξαφνιάζει. Αυτή είναι η ποιητική παράδοση του 
Σεφέρη, ο οποίος προσπάθησε να μείνει όσο μπορούσε πιο πι
στός στον ομιλούμενο λόγο και στην καθημερινή έκφραση.

Και όμως, διακρίνουμε κάτι ξεχωριστό στον τρόπο με τον 
οποίο ο Παυλόπουλος χειρίζεται την γλώσσα, κάτι που μας δι
καιώνει να συμπεράνουμε ότι ξεπέρασε τον Σεφέρη στη δη
μιουργία ποίησης η οποία ενσωματώνει εκείνες τις αρετές του 
ομιλούμενου λόγου που η Ομηρική παράδοση τόσο καθαρά είδε 
και με τέτοια επιτυχία εμιμήθη. Η ποίηση του Παυλόπουλου εί
ναι όσο πιο κοντά γίνεται στην ομιλού μενη γλώσσα. Θα έλεγα ότι 
πολλές φορές είναι αδύνατο να την ξεχωρίσουμε από αυτή τη 
γλώσσα. Και δεν εννοώ εδώ μόνον ότι η ποίησή του σχεδόν πάν
τοτε χρησιμοποιεί το αφηγηματικό στοιχείο -  ένα βασικό στοι
χείο της Ομηρικής και κάθε άλλης προφορικής παράδοσης- 
αλλά επίσης και κυρίως ότι είναι συγκεκριμένη και δυνατή όσοη 
κοινή ομιλούμενη γλώσσα.

Ακόμη και η πιο σύντομη και επιφανειακή ματιά στην ποίηση 
του Παυλόπουλου μας βεβαιώνει ότι σπανιότατα χρησιμοποιεί 
έναν αφηρημένο όρο. Ο γλωσσικός ποιητικός του κόσμος είναι ο 
κόσμος της καθημερινής γλώσσας και ζωής. Κινείται στην 
ποίησή του μέσα στα ίδια πράγματα που κινείται στην καθημε
ρινή του ζωή. Να λοιπόν οι τίτλοι των ποιητικών του συλλογών: 
Το Κατώγι, Το Σακί, Τα Αντικλείδια. Και αν εξετάσουμε τους 
τίτλους των ποιημάτων που συνιστούν τις συλλογές αυτές, σπά
νια συναντάμε ένα αφηρημένο όρο. Να οι περισσότεροι τίτλοι 
των ποιημάτων της συλλογής Τα Αντικλείδια: Ο σπασμένος κα
θρέφτης, Οι μάστοροι, Η σκόνη, Το άγαλμα και ο τεχνίτης, Η 
μύγα, Η δαμάλα, Το κουτί, Το δωμάτιο η γυναίκα και το ποίημα, 
Η στάχτη, Η πόρτα και ο καθρέφτης, Το κόκκαλο, Το παιδί και 
οι ληστές, Τα αντικλείδια, Η βάρκα. Κοιτάζοντας αυτούς τους 
τίτλους, αναπόφευκτα γεννιέται το ερώτημα αν ο Παυλόπουλος 
είναι ένας βουκολικός ποιητής ή ένας ποιητής της καθημερινής 
ζωής, αποφασισμένος να γράφει στίχουςγια κατοικίδια ζώα και



οικιακά είδη. Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι καθαρά αρ
νητική. Μια τέτοια ερμηνεία της ποίησης του Παυλόπουλου 
απλώς θα έδειχνε ότι δεν αισθανθήκαμε τίποτε για αυτά που μι
λάει. Η ποίηση του Παυλόπουλου είναι ποίηση για τα πιο βαθιά 
ερωτήματα που απασχόλησαν και απασχολούν την ανθρωπό
τητα -  ερωτήματα για δικαιοσύνη, ελευθερία, ζωή και θάνατο, 
αγάπη, αιωνιότητα, πραγματικότητα και εμπειρία, τέχνη και 
πραγματικότητα, κλπ. Μεάλλα λόγια, είναι ποίηση για τις μεγα
λύτερες ιδέες που έχουν απασχολήσει ποτέ τον άνθρωπο, ιδέες 
που εκ φύσεως είναι γενικές και αφηρημένες και δεν φαίνεται να 
έχουν πολλά κοινά με τα πράγματα για τα οποία μιλάει ο ποιητής 
σταποιήματάτου.

Το παράξενο όμως με την ποίηση των ιδεώντου Παυλόπουλου 
είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τις ιδέες από το λεξιλό
γιο των ζώων και κοινών πραγμάτων που ο ποιητής χρησιμο
ποιεί για να τις εκφράσει. Μάταια είναι σχεδόν η προσπάθεια να 
αρθρώσει κανείς τις ιδέες των ποιημάτων χωρίς το συγκεκριμένο 
λεξιλόγιο των κοινών πραγμάτων που χρησιμοποιεί ο ποιητής. 
Γυρίζει κανείς πάντα πίσω στα ζώα και στα καθημερινά πράγ
ματα που κυριαρχούν στους στίχους του Παυλόπουλου. Επι
τρέψατε μου να δώσω ένα παράδειγμα για να τονίσω αυτό το ση
μείο. Παρατηρήθηκε προηγουμένως ότι η ποίηση του Σεφέρη 
και του Παυλόπουλου έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Ο πρώτος, 
όπως και ο δεύτερος, πάντοτε προσπαθεί να εκφράσει τις ιδέες 
του αναφερόμενος σε συγκεκριμένα πράγματα και στις εικόνες 
που αυτάπροκαλούν. Αςπάρουμε ως παράδειγμα το ποίημα του 
Σεφέρη που όλοι το ξέρουμε και που έχει τον τίτλο Άρνηση.

Στο περιγιάλι το κρυφό 
κι άσπρο σα περιστέρι 
διψάσαμε το μεσημέρι 
μα το νερό γλυφό.

Πάνω στην άμμο τη ξανθή 
γράψαμε το όνομά της 
ωραία που φύσηξεν ο μπάτης 
και σβήστηκε η γραφή.

Ενώ η γλώσσα του Σεφέρη σ’ αυτό το ποίημα είναι καθαρά 
συγκεκριμένη, η σκέψη που θέλει να εκφράσει μπορεί εύκολα να 
διατυπωθεί χωρίς χρήση των συγκεκριμένων όρων που χρησιμο
ποιεί ο ποιητής. Και μόνος του ο τίτλος του ποιήματος διατυπώ
νει τη σκέψη του ποιητή, μια και το ποίημα μας μιλάει για τον 
τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αρνείται τις επιθυμίες μας και τους 
σκοπούς μας. Την επιθυμία μας να ξεδιψάσουμε, ο κόσμος την 
αρνείται με τη γλυφάδα του νερού και την επιθυμία μας να απο
κτήσουμε κάποια μονιμότητα ή ακόμα και αιωνιότητα γράφον
τας το όνομά μας αρνείται ο άνεμος που σβήνει τη γραφή. Ο ίδιος 
ο Σεφέρης τελειώνει το ποίημα εγκαταλείποντας την συγκεκρι
μένη γλώσσα των δύο πρώτων στροφών και δίνοντας, με καθαρά 
διδακτικό τρόπο, το μήνυμα του ποιήματος -  το συμπέρασμά 
του:

Με τι καρδιά, με τι πνοή 
τι πόθους και τι πάθος 
πήραμε τη ζωή μας- λάθος!
Και αλλάξαμε ζωή.

Το σημείο που θέλω να τονίσω είναι το εξής: Ακόμη και ο Σε
φέρης, ο αριστοτέχνηςτου συγκεκριμένου στην ποίηση, ολάτρης

της αυτονομίας του ποιήματος και της αυτάρκειαςτηςποιητικής 
γλώσσας -δηλαδή της θεωρίας ότι το ποίημα το ίδιο με μόνο 
μέσο το συγκεκριμένο λόγο του πρέπει να εκφράζει το νόημά 
του- μερικές φορές εγκαταλείπει το συγκεκριμένο και τείνει 
προς το αφηρημένο. Όταν συμβαίνει αυτό, το νόημα του ποιή
ματος του μπορεί εύκολα να διατυπωθεί ανεξάρτητα από το 
γλωσσικό ιδίωμα του ποιήματος.

Από ό,τι ξέρω, ο Παυλόπουλος δεν έχει γράψει ποίημα για τη ν 
άρνηση. Είμαι βέβαιος όμως ότι αν έγραφε τέτοιο ποίημα, ο τίτ
λος του δεν θα ήταν Άρνηση, αλλά κάποιος συγκεκριμένος όρος 
που ονομάζει κάποιο ζώο ή κοινό πράγμα. Είμαι επίσηςβέβαιος 
ότι δεν θα τέλειωνε με κάποιους διδαχτικούς στίχους που μας δί
νουν συμπερασματικά το νόημα των προηγούμενων στίχων. 
Ό ,τι και να είναι το νόημα του ποιήματος αυτού, θα μεταδίδεται 
από το ίδιο το ποίημα και όχι από έναν τίτλο του που θα στέκεται 
ξεχωριστά από το ποίημα. Αντίθετα, η δομή του ποιήματος και 
τα συγκεκριμένα πράγματα που τα γλωσσικά του στοιχεία δη
λώνουν θα κάνουν όλη την απαραίτητη εργασία. Αλλά γιατί εί
μαι τόσο βέβαιος γι’ αυτό; Πώς μπορεί να ξέρω πως ο Παυλόπου
λος θα έγραφε ένα ποίημα το οποίον δεν έχει γράψει; Υπάρχει 
ένα σύστημα στην ποίηση του Παυλόπουλου -  ένα σύστημα που 
συμφωνεί με όσα είπα παραπάνω. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο 
στοιχείο που βασίζω τη γνώμη μου. Όπως συμβαίνει με κάθε σο
βαρό καλλιτέχνη, τον Παυλόπουλο τον έχει απασχολήσει έντονα 
το ερώτημα για τη φύση τηςποίησης. Και αυτάπου γράφειγια τη 
φύση της ποίησης σε μερικά από τα ποιήματά του συμφωνούν εξ 
ίσου απόλυτα με ό,τι είπα παραπάνω.

Ας πάρουμε ως πρώτο παράδειγμα το ποίημά του «Τα Αντι
κλείδια» από την ομώνυμη συλλογή του. Ο Παυλόπουλος γρά
φει:

ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ

Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.
Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν 
τίποτα και προσπερνούνε. Όμως μερικοί 
κάτι βλέπουν, το μάτι τους αρπάζει κάτι 
και μαγεμένοι πηγαίνουνε να μπουν.
Η  πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε μα κανείς 
δεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί.
Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμη 
και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια 
γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν.
Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν.
Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέ 
για όσους μπόρεσαν να δουν στο βάθος.
Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν 
από τότε που υπάρχει ο κόσμος 
είναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια 
για ν’ ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης.

Μα η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.

Πολλά έχουν γραφεί για αυτό το ποίημα. Αυτό όμως είναι εν
τελώς φυσικό, γιατί ένα ποίημα που έχει ως θέμα την υφή της 
ίδιας της ποίησης αναπόφευκτα θα τραβήξει το ενδιαφέρον των 
κριτικών και θεωρητικών της ποίησης. Αλλά το ποίημα δεν 
προσφέρει εύκολες απαντήσεις στα ερωτήματα για την φύση της 
ποίησης που απασχολούν καί τον ίδιο τον ποιητή. Οι δυσκολίες 
γίνονται μεγαλύτερεςκαθ’όσονπροσπαθούμενα διατυπώσουμε 
τις ιδέες του ποιητή για τη φύση της ποίησης ανεξάρτητα από το



Ζέφη Δαράκη

Κατέβαινα τα σκαλοπάτια

Κατέβαινα τα σκαλοπάτια 
Και με απόλυτη απελπισία 
Το σώμα μου ακίνητο 
Σαν ξεχασμένο διήγημα 
Σκοτεινό και αμίλητο

Άχνιζε θάλασσα το απόγευμα 
Κι από μια μακρινή γειτονιά αγάπης 
Χτυπούσε κατάστηθη καμπάνα

Θυμάμαι το δωμάτιο των ξένων

Θυμάμαι το δωμάτιο των ξένων 
Τις νύχτες ξεπόρτιζε από καρέκλες και τραπέζια 
Τα δάκρυα να λάμπουνε να προστατεύουν 

το φως από τις λάμπες 
Που επέμεναν να κάνουν τη νύχτα μέρα 
Ξέφευγε απ ’ τις πατημασιές επάνω στο χαλί 
Κοιτούσα εκείνο το κενό που κυμάτιζε 

και φυσούσε

Τρεις η ώρα το πρωί και μέσ’ απ’ τα πράγματα 
Έβγαινε κρύο τρομερό
Κυλούσαν στην εξώπορτα φαρμάκια σκοτάδια 
Τρέχανε πάνω στα όνειρα εφιάλτες 
Ξαναγύρισα τυλιγόμουν το τριμμένο 

φως των τοίχων 
Κρατούσα μια παράξενη απόσταση απ’ την ανάμνηση 
Άσπριζαν γύρω μου τα πράγματα 
Ήχοι κρυστάλλινοι με έλουζαν 
Καθώς ακουμπούσαν ποτήρια και πιάτα στο τραπέζι...

ποίημα. Έτσι πολλοί, στηνπροσπάθειάτουςναερμηνεύσουντις 
ιδέες του ποιητή ανεξάρτητα από το ποίημα, έχουν αντιμετωπί
σει ερωτήσεις που φαίνονται αναπάντητες. Αν η ποίηση είναι 
μια πόρτα ανοιχτή, γιατί χρειαζόμαστε αντικλείδια; Αν η 
ποίηση είναι πόρτα, σε τι είναι πόρτα; Όταν κοιτάμε μέσα, σε τι 
μέσα κοιτάμε;

Ίσως όμως κάτι μπορεί να καταλάβουμε από το νόημα του 
ποιήματος χωρίς να απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Η 
ποίηση, μας λέει ο ποιητής, είναι μια πόρτα ανοιχτή. Μερικοί συ
ναντούν την πόρτα και την προσπερνούν. Δεν κοιτάζουν για τί
ποτα, αλλά ούτε και βλέπουν τίποτα. Αυτοί όμως που βλέπουν 
κάτι και που συναρπάζονται από τη μαγεία του, προσπαθούν να 
μπουν μέσα -προσπαθούν να δουν περισσότερα. Η πόρτα (η 
ποίηση) τότε κλείνει και δεν υπάρχει κλειδί γι’ αυτήν. Αναπό
φευκτα μερικοί χάνουν όλη τους τη ζωή ψάχνοντας για το ανύ
παρκτο κλειδί που θα τους ανοίξει την πόρτα της ποίησης- θα 
τους επιτρέψει να εννοήσουν τη φύση της. Δυστυχώς ή ευτυχώς, 
το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς, είναι αντικλείδια -  δηλαδή,

Τόσα μπόρεσα

Τόσα μπόρεσα τόσα σου είπα 
Ανυποψίαστη μην πεις πως σ ’ άφησα 
Δίχως τα πέπλα σου 
Να σιγοκαίνε το πρόσωπο 
Ν ’ αλλάξουν από κόκκινο σε μαύρο 
Τη νύχτα των παρειών που κατεβαίνει

Το άλμα που θα ’ρθει 
Καίγοντας το παρόν 
Θ’ αποτελειώσει μια παλιά κραυγή 

στα σκαλοπάτια 
Τον έρωτα με το ποδήλατο

Φωνές που υπήρξαν
Θα κινούνται με το αεράκι στα χόρτα...

Το γιλέκο περασμένο στην καρέκλα 
Η  σάρπα να γατζώνεται πάνω του 
Το σκοτάδι της λάμπας θα κυλήσει 

στα σεντόνια 
Το άδειο παλτό 
Στο καρφί του στήθους

ποιήματα. Με άλλα λόγια, η κατανόησή μας του ποιητικού κό
σμου , αυτό που προσπαθούμε να αρπάξουμε με το μάτι μας όταν 
κοιτάμε μέσα, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα ποιήματα που δη
μιουργούμε.

Σε ένα άλλο του ποίημα με τον τίτλο «Το Δωμάτιο Η Γυναίκα 
και Το Ποίημα» ο Παυλόπουλος θίγει παρόμοια θέματα. Γρά
φει,

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

Ήταν μαγκωμένος ανάμεσα στα φύλλα της πόρτας 
κι εκεί που πάλευε να περάσει 
βλέπει από το ένα μέρος το μικρό του δωμάτιο 
το κρεβάτι η καρέκλα το τραπέζι τα χαρτιά 
όπως τα είχε αφήσει πριν από λίγο.
Κι από το άλλο μέρος γυρίζει και βλέπει 
πάλι το μικρό του δωμάτιο απαράλλαχτο 
το κρεβάτι η καρέκλα το τραπέζι τα χαρτιά



να έχουν γίνει ανάμνηση για πάντα.
Και δεν ήξερε από πού να βγει
και πριν αρχίσει να φοβάται
μπήκε μια γυναίκα γυμνή και τον τράβηξε
και δεν θα θυμηθείς ποτέ του είπε
από πού μπήκα και ποια είμαι
μήτε σε ποιο δωμάτιο με είδες.
Μα τι διάβολο σημαίνουν όλα αυτά; τη ρώτησε.
Όλα σημαίνουν μέσα στο ποίημα και το ξέρεις
του είπε καθώς τον αγκάλιαζε
για να του δείξει ότι δεν ήταν όνειρο.

«Όλα σημαίνουν μέσα στο ποίημα» μας λέει ο ποιητής. Ση
μαίνουν όμως και έξω από το ποίημα; Είναι δυνατό να διατυπώ
σουμε, ανεξάρτητα από το ποίημα, το όραμα του ποιητή; Ως φι
λόσοφοι προϋποθέτουμε ότι είναι δυνατό. Φυσικά δεν είναι εύ
κολο, αλλά αυτό δεν μας σταματάει από το να προσπαθούμε. 
Χρησιμοποιώντας πάρα πολύ συγκεκριμένη γλώσσα, ο ποιητής 
μαςπροσκαλείνασκεφθούμεγιαπάραπολύαφηρημέναθέματα: 
τη σχέση μεταξύ του κόσμου της τέχνης και αυτού που αποκα- 
λούμε πραγματικό και τη δυσκολία να ξεχωρίσουμε τον ένα από 
τον άλλο. Είναι η πόρτα του ποιήματος η (ανοιχτή) πόρτα της 
ποίησης; Αν και αυτό δεν είναι βέβαιο, το ποίημα μαςδίνει αρκε
τούς υπαινιγμούς όσον αφορά τα δυο δωμάτια. Το ένα δωμάτιο 
και το περιεχόμενό του, αν και είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο και 
το περιεχόμενό του, έχει γίνει για πάντα ένα μέρος της μνήμης. 
Αλλά για τον ποιητή τα δωμάτια είναι εξ ίσου πραγματικά -  δεν 
ξέρει από ποιο δωμάτιο μπορεί να βγει έξω και δεν γνωρίζει από 
ποιο δωμάτιο μπήκε μέσα η γυναίκα. Και δεν μπορεί να αμφι
σβητήσει την πραγματικότητα της γυναίκας (την πραγματικό
τητα της τέχνης;), καθ’ όσον αυτή τον αγκαλιάζει, καθ’ όσον η 
τέχνη τον μαγεύει.

Τα πράγματα όμως είναι ακόμα πιο πολύπλοκα. Αν «όλα ση
μαίνουν μέσα στο ποίημα» ποιος μιλάει στο ποίημα; Ποιος είναι 
ο αφηγητής του ποιήματος; Ποιος μας λέει ότι το πρόσωπο στο 
ποίημα βλέπει δυο ολόιδια δωμάτια, δεν ξέρει από ποιο δωμάτιο 
να βγει, βλέπει μια γυναίκα αλλά δεν ξέρει από πού μπήκε, κάνει 
ερωτήματα που αυτή απαντάει, κλπ.; Ίσωςτο ποίημα αφηγείται 
όνειρο. Ο αφηγητής μας λέει το όνειρό του όπου ο ίδιος βρίσκε
ται μαγκωμένος ανάμεσα στα φύλλα της πόρτας. Αλλά το πρό
σωπο του ονείρου του ή του οράματος του ονειρεύεται ή οραμα
τίζεται δυο ολόιδια δωμάτια, ανίκανο να καταλάβει από πού 
αυτό -  ένα πρόσωπο μέσα στο όνειρο -  και η γυναίκα -  ένα πρό
σωπο ονειρευόμενο από ένα πρόσωπο μέσα στο όνειρο- μπήκε 
και ποια είναι η γυναίκα. Και ποιος δείχνει στον ονειρευόμενο 
μέσα στο όνειρο ότι το όλο πράγμα δεν είναι όνειρο: το πρόσωπο 
που δημιουργεί στο όνειρό του -η  γυναίκα- κάτι που ο Πλάτων 
τουλάχιστον θα έλεγε ότι απέχει δυο βαθμούς από την πραγματι
κότητα του καθημερινού κόσμου και τρεις βαθμούς από το μόνο 
κόσμο που ο ίδιος αναγνωρίζει ως πραγματικό -  τον κόσμο των 
ιδεών. Είναι ίσως το μη πραγματικό που καθορίζει την πραγμα
τικότητα; Αυτό το ερώτημα το αφήνω για σας.

Τα θέματα που απασχολούν τον ποιητή σ’ αυτό το ποίημα
-  κόσμοι ονείρων, κόσμοι ονείρων μέσα σε κόσμους ονείρων και 
η σχέση τους με τον πραγματικό κόσμο- είναι θέματα που συ
ναντάμε επανειλημμένως στην ποίηση του Παυλόπουλου. Τα 
επίπεδα ονείρων και η σχέση τους με την τέχνη εξερευνεί ο ποιη
τής σ’ ένα του ποίημα που μόνο θα σας διαβάσω:

Ο ΧΟΚΟΥΖΑΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΨΑΡΑ

Ίσως ο Χοκουζάι στ' όνειρό του 
είδε τη Γυναίκα του Ψαρά 
να ονειρεύεται πως τη ζωγράφιζε γυμνή 
καθώς την τύλιγε ολοένα και την έγλειφε 
το χταπόδι του ονείρου της.

Ίσως η Γυναίκα του Ψαρά 
είδε τον Χοκουζάι στ’όνειρό της 
να ονειρεύεται πως τη ζωγράφιζε γυμνή 
καθώς την τύλιγε ολοένα και την έγλειφε 
το χταπόδι τον ονείρου της.

Ίσως εμείς κοιτάζοντας τη ζωγραφιά τον Χοκουζάι 
βλέπουμε δυο όνειρα το ένα μέσα στο άλλο 
δίχως να το ξέρουμε.

Παρόμοια θέματα απασχολούν τον ποιητή σ’ ένα εντυπω 
σιακό του ποίημα για το οποίο θα ήθελα να κάνω μερικές παρα 
τηρήσεις.

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Σαν έκλεινε το μουσείο 
αργά τη νύχτα η Δηιδάμεια 
κατέβαινε από το αέτωμα.
Κουρασμένη από τους τουρίστες 
έκανε το ζεστό λουτρό της και μετά 
ώρα πολλή μπροστά στον καθρέφτη 
χτένιζε τα χρυσά μαλλιά της.
Η  ομορφιά της ήταν για πάντα 
σταματημένη μες στο χρόνο.

Τότε τον έβλεπε πάλι εκεί
σε κάποια σκοτεινή γωνιά να την παραμονεύει.
Ερχόταν πίσω της αθόρυβα 
της άρπαζε τη μέση και το στήθος 
και μαγκώνοντας ταλαγάνια της 
με το ένα του πόδι 
έμπηγε τη δυνατή του φτέρνα 
στο πλάι του εξαίσιου μηρού της.

Καθόλου δεν την ξάφνιαζε 
κάθε φορά που της ριχνόταν.
Άλλωστε το περίμενε το είχε συνηθίσει πια.
Αντιστεκόταν τάχα σπρώχνοντας
με τον αγκώνα το φιλήδονο κεφάλι του
και καθώς χανόταν όλη
μες στην αρπαγή του κορμιού του
τον ένιωθε να μεταμορφώνεται
σιγά σιγά σε κέντανρο.

Τώρα η αλογίσια οπλή του
την πόναγε κάπου εκεί
γλυκά στο κόκαλο
και τον ονειρευότανε παραδομένη
ανάμεσα στο φόβο της και τη λαγνεία του
να τη λαξεύει ακόμη.

Διστάζω να αγγίξω την ομορφιά του ποιήματος αυτού προσ



παθώντας να παραφράσω αυτό που λέει ο ποιητής. Ό ,τι και να 
πω δεν είναι άξιο της τεχνικής του τελειότητας και του συμβολι
σμού του. Αλλά παρατηρήστε ότι ο διαχωρισμός μεταξύ του κό
σμου της τέχνης και του αποκαλούμενου πραγματικού κόσμου 
έχει εξαφανισθεί. Είναι το ίδιο το αντικείμενο της τέχνης -η  
υπέροχη Διηδάμεια- της οποίας το κάλλος είναι το αθάνατο 
κάλλος της τέχνης, που μόνο του αφήνει την ξεχωριστή του θέση 
στο αέτωμα και γίνεται μέρος της ζωής μας. Και δεν είμαστε μόνο 
εμείς που ζούμε σ’ ένα άλλο κόσμο -τον κόσμο του ονείρου και 
του οράματος- αλλά και το άγαλμα. Η ίδιαη Δηιδάμεια, αφήνε
ται να ονειρεύεται πως ο καλλιτέχνης τη λαξεύει ακόμη.

Εδώ ένα δημιούργημα των οραμάτων και ονείρων μας μπαίνει 
στη ζωή μας και παίρνει το ίδιο ζωή και έχει το δικό του όνειρο 
για το πώς δημιουργήθηκε. Συνηθίζουμε να θεωρούμετον κόσμο 
στον οποίο ζούμε ως τον πραγματικό κόσμο και τον κόσμο της 
τέχνης ως τον φανταστικό. Μερικές φορές προσπαθούμε να 
μπούμε στον κόσμο αυτό του οράματος, τον κόσμο τηςομορφιάς. 
Στο ποίημα του Παυλόπουλου όμως ο φανταστικός κόσμος 
μπαίνει στον πραγματικό κόσμο. Πώς τότε μπορεί ο φανταστι
κός κόσμος να είναι λιγότερο πραγματικός από τον κόσμο του 
οποίου γίνεται μέρος; Υπάρχουν όντως δυο ξεχωριστοί κόσμοι 
και ποιος από τους δύο είναι ο πραγματικός για τον ποιητή; Στο 
ποίημα αυτό συναντάμε πάλι το αφηγηματικό στοιχείο του Παυ
λόπουλου. Αλλά ποιος μιλάει; Μπορούμε να δούμε το ποίημα 
σαν αφήγηση ονείρου, το όνειρο του καλλιτέχνη. Ονειρεύεται 
ότι η Δηιδάμεια κατεβαίνει από το αέτωμα, ότι το δημιούργημα 
της τέχνης μπαίνει στον κόσμο του και ανταποκρίνεται στις επι
θυμίες του μέσα στο όνειρό του, όπου το πραγματικό και το μη 
πραγματικό δεν ξεχωρίζονται. Αλλά παρατηρούμε και πάλι ότι 
έχουμε όνειρο μέσα στο όνειρο -  η Δηιδάμεια έχει το δικό της 
όνειρο για τον καλλιτέχνη που της έδωσε ό,τι ύπαρξη έχει. Και 
είναι αυτή, στο όνειρό της μέσα στο όνειρο, που διακρίνει τη 
φύση του καλλιτέχνη -ό τ ι στην πραγματικότητα είναι κένταυ- 
ρος.

Πολλά άλλα ποιήματα από τη συλλογή ΤαΑντικλείδιαβί'{ονν 
τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο χρόνος όμως δεν μας 
επιτρέπει να τα συζητήσουμε εδώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 
δυο ποιήματα που θίγουν θέματα πέραν αυτών που μας έχουν 
απασχολήσει μέχρι τώρα.

ΗΣΤΑΧΤΗ

Φύσαγε ο αγέρας 
ανέβαζε τη στάχτη τους 
την πήγαινε στον ουρανό 
φοβόταν εκείνη φοβόταν 
ονά φοβιτσιάρα της φώναζε

Πάψε τρελέ του έλεγε 
δεν είμαστε πια στη γη 
δεν έχουμε πια δέρμα 
δεν έχουμε μαλλιά 
δεν έχουμε μήτε μάτια

Γίναμε στάχτη της έλεγε 
όμως με βλέπεις και σε βλέπω 
και μένει ακόμα η αγάπη 
που δεν μπορεί να γίνει στάχτη 
και μένει ακόμα η αγάπη

Είμαι η στάχτη σου του έλεγε 
και είσαι η στάχτη μου 
μα πού ανεβαίνουμε πού πάμε 
κι όλο φυσάει κι όλο σε χάνω 
ονά φοβιτσιάρα της φώναζε

Πάψε τρελέ τον έλεγε

Ο γνωστός κριτικός Δημήτρης Μαρωνίτης έχει γράψει εκτε- 
νώς για το ποίημα αυτό και οι δικές μου παρατηρήσεις έχουν ως 
αφετηρία τη μελέτη του. Είναι φυσικό, γράφει ο Μαρωνίτης, να 
υποθέσουμε ότι το ποίημα έχει την αρχή του στην κοινή προποιη- 
τική ανθρώπινη εμπειρία της θνητότητός μας, μια εμπειρία που 
είναι κοινή στον ποιητή και αναγνώστη. Αυτή η κοινή προποιη- 
τική εμπειρία γεννάει ένα επίσης κοινό προποιητικό ερώτημα: 
Ξεπερνάει η αγάπη το θάνατο ή φθείρεται και αυτή με το σώμα; 
Στην ποιητική εμπειρία ο ποιητής μεταμορφώνει την προποιη- 
τική εμπειρία σε κάτι που έχει το χαρακτήρα του μύθου. Υπάρχει 
κάποιος αφηγητής στο ποίημα που αφηγείται το όνειρό του .Υιο
θετώντας το αφηγητικό στοιχείο, ο ποιητής μπορεί να παίζει με 
τα δυο πρόσωπα που μιλάνε στο ποίημα. Το ένα πρόσωπο είναι 
προσεχτικό και γεμάτο φόβο για το μέλλον της αγάπης. Το άλλο 
είναι τρελό και θαρραλέο, βέβαιο για την αθανασία της αγάπης. 
Τα δυο πρόσωπα επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους απαντώντας 
ο ένας στον άλλον, τον φόβο ή την εμπιστοσύνη, καθώςτο ποίημα 
τελειώνει επαναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά τα λόγια προ
σοχής της γυναίκας.

Πέρα όμως από την ερμηνεία αυτή, η οποία παραμένει κοντά 
στην προποιητική εμπειρία, ο Μαρωνίτης βλέπει μια άλλη πιο 
βαθιά -μ ια  ερμηνεία κατά την οποία το θέμα του ποιήματος αυ
τού είναι τόσο η αθανασία της αγάπης όσο και η αθανασία της 
ποίησης. Υποστηρίζει πωςοφόβοςκαιηπροσεκτικότητα τηςγυ- 
ναίκας την οδηγούν στη σιωπή. Η συμβουλή της είναι «Πάψε 
τρελέ». Το θάρρος και η τρέλα του άλλου όμως την κάνουν, 
ακόμη και όταν είναι μόνο στάχτη, να μιλάει. Έτσι όχι μόνο η 
αγάπη κινδυνεύει αλλά επίσης η φωνή της ποίησης. Και τελειώ
νει συμπεραίνοντας: Εδώ οι τύχες της αγάπης και οι τύχες του 
ποιήματος συμπίπτουν αν στερέψει το δεύτερο θα στερέψει και 
η πρώτη... Θα τολμήσω να σχη ματίσω μια τελική εξίσωση: η προ- 
ποιητική εμπειρία είναι το σώμα που διαλύθηκε· το ποίημα, η 
ποιητική εμπειρία, είναι η στάχτη που ανεβαίνει στον ουρανό 
και, παρά την απειλή του αγέρα και τη φρόνηση της σιωπής, επι
μένει να μιλά για τη ν αγάπη · αυτή η αμφίβολη αγάπη γίνεται κί
νητρο του ποιήματος και υπόσχεση της ποίησης.

Η ενδιαφέρουσα αυτή ερμηνεία του Μαρωνίτη υπογραμμίζει 
τα στοιχεία της αφήγησης και του ονείρου και αναγνωρίζει την 
ιδιαίτερη σημασία που έχουν για τον ποιητή τα ερωτήματα για 
την ίδια την τέχνη της ποίησης. Έτσι σε γενικές γραμμές συμφω
νεί με τις ερμηνείες που και εμείς δώσαμε παραπάνω. Παίρνον
τας όμως το παράδειγμα της γυναικείας φωνής στο ποίημα, μπο
ρούμε να πούμε ότι ορισμένες αμφιβολίες παραμένουν -  αμφι
βολίες ότι το ποίημα έχει ως θέμα του την επιβίωση της ποίησης. 
Το ερώτημα γεννιέται αν η βαθυστόχαστη αυτή ερμηνεία του 
Μαρωνίτη μπορεί να βασισθεί στο γεγονός ότι το ποίημα χρησι
μοποιεί το αφηγηματικό στοιχείο, ότι το στοιχείο αυτό εισάγει το 
στοιχείο του ονείρου, και ότι η μια φωνή, και όχι η άλλη, προτεί
νει σιωπή. Τα στοιχεία αφήγησης και ονείρου -ανόντωςοαφη- 
γητής αφηγείται όνειρο-δεν επάγονται αναγκαία ότιτο ποίημα 
αναφέρεται στο ίδιο το ποίημα ή την ποίηση. Αν αυτό αλήθευε,



κάθε ποίημα που χρησιμοποιούσε αυτά τα στοιχεία -αφήγηση 
και όνειρο- θα ήταν για την ποίηση. Επίσης δεν είναι απαραί
τητο πως η φωνή της σιωπήςπροσπαθεί να αποσιωπήσει τη φωνή 
της ποίησης και όχι τη φωνή που επιδιώκει να αποσιωπήσει την 
έκφραση φόβου και αβεβαιότητας.

Επιπλέον, η προποιητική εμπειρία της αναπόφευκτης φθοράς 
μας και συνάμα του επείγοντος ερωτήματος αν η αγάπη μπορεί 
να υπερβεί το θάνατο είναι τόσο βασικά στοιχεία της ανθρώπι
νης ύπαρξης που το ποίημα δε θα έχανε καθόλου από τη σημασία 
του αν ερμηνευόταν ως μια μελέτη σ’ αυτές τις ανθρώπινες εμπει
ρίες και ερωτήματα. Αλλά ποια είναι η απάντηση του ποιητή στο 
ερώτημά μας;Μήπωςη απάντησή του είναι η τελευταία πρόταση 
του ποιήματος, στην οποία η γυναίκα εκφράζει αμφιβολία για 
την υπερβατική δύναμη της αγάπης; Το ποίημα δεν δίνει εύκολη 
απάντηση. Ας θυμηθούμε πως «όλα σημαίνουν μέσα στο ποίη
μα» και ας παρατηρήσουμε ότι το ποίημα δεν έχει κανένα σημείο 
στίξεως και ιδιαίτερα ότι δεν έχει καμιά τελεία -  ακόμη ούτε 
μετά την τελευταία λέξη του τελευταίου στίχου. Έχει, λοιπόν, 
τέλος το ποίημα ή μήπως λέει ο ποιητής με το δικό του τρόπο ότι 
η διαφωνία στο ποίημα δεν έχει λύση, δεν έχειτέλοςή απάντηση; 
Ίσως προσπαθεί να μας πει πως θα συνεχίσουμε να είμαστε αβέ
βαιοι και γεμάτοι φόβους καθώς επίσης και θαρραλέοι και σχε
δόν παράλογοι όσον αφοράτη δύναμη της αγάπης. Ακόμη και αν 
η διαφωνία αυτή συμβαίνει στου ποιητή ή στου αναγνώστη το 
όνειρο, οι αμφιβολίες μας για το βασικό αυτό ερώτημα μας ακο
λουθούν παντού: Είναι καθαρά ανθρώπινο να ελπίζουμε όταν ο 
σκοπός μας έχει τη μεγίστη σημασία και όταν ακόμα υπάρχουν 
αβεβαιότητες. Αλλά είναι εξ ίσου ανθρώπινο να φοβόμαστε το 
δυνατό αέρα και να ανησυχούμε μήπως χάσουμε το δρόμο μας 
και τον προορισμό μας ακριβώς γιατί ο στόχος μας έχει μέγιστη 
σημασία και συνάμα οι αβεβαιότητες παραμένουν. Ένα μόνο 
πράγμα είναι βέβαιο: Όποια ερμηνεία κι αν διαλέξουμε τελικά, 
αυτό το μικρό ποίημα του Παυλόπουλου είναι ένας ξεχωριστός 
πολύτιμος λίθος -  διαφανής και αδιαφανής συνάμα.

Αναφέρθηκα στην αρχή της ομιλίας αυτής στο γεγονός ότι ο 
Παυλόπουλος έχει ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή στον Πύργο και 
ότι η πρόσφατη ιστορία της πόλης είχε τις δύσκολες ώρες της. Η 
κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε ήταν τραγικές 
μέρες, που οπωσδήποτε σημάδεψαν, αν όχι τραυμάτισαν, τον 
ποιητή. Ταθέματα που απασχολούν τον ποιητή στις δύο πρώτες 
συλλογές του πηγάζουν από τις εμπειρίες του των τραγικών αυ
τών ημερών- δικαιοσύνη και αδικία, ελευθερία και καταπίεση, 
εμπιστοσύνη και προδοσία, έρωτας και θάνατος, κλπ. Στα 
ποιήματα οι εμπειρίες του ποιητή αποκτούν μυθικές και μεταφυ
σικές διαστάσεις, χωρίς όμωςοι στίχοιτους να απομακρύνονται 
από το συγκεκριμένο χαρακτήρα των γεγονότων που τα ενέπνευ
σαν. Στο ποίημα που έχει τον ίδιο τίτλο με τη δεύτερη συλλογή 
του ποιητή, Το Σακί, ένας άντρας, χωρίς αμφιβολία ο ίδιος ο 
ποιητής, μας αφηγείται ό,τι έχει μείνει στη μνήμη του από μια 
παιδική του εμπειρία. Μας αφηγείται πως συνάντησε κάποιο 
αγωνιστή, που το αξέχαστο μάτι του ήταν ικανό να παρακολου
θεί τα πάντα από το πλάι, καθώς και την υπερηφάνεια που ένι
ωσε ο ίδιος όταν ο αγωνιστής του ζήτησε να του κρατήσει το 
άλογό του. Δίπλα σ’ αυτήν την εμπειρία ο αφηγητής παραθέτει 
την εμπειρία του ένα χρόνο αργότερα όταν βλέπει το ίδιο μάτι, 
αχνό και βασιλεμένο πια, να στολίζει ένα κεφάλι που το αδειά
ζουν από ένα ματωμένο σακί. Δε γνωρίζω άλλο ποίημα που έχει 
συλλάβει πιο ζωντανά και πιο δραματικά την αντίθεση των δύο 
εμπειριών που αφηγείται το ποίημα.

ΤΟ ΣΑΚΙ

Ήμουν παιδί ακόμη δεν τους καλοθυμάμαι.
Μπήκανε στο χωριό μου ένα πρωί 
μα δεν σταθήκανε. Περάσανε 
αργά πάνω στο χιόνι. Τα γένια τους 
ανάμεσα στα σύννεφα και τις κοτρόνες 
καθώς τους χώνευε το βουνό.

Μονάχα ο τελευταίος δε φεύγει απ' το μυαλό μου.
Κράτα το άλογο, μου είπε
και βάζοντας το σκούφο τον στην αμασχάλη
έσκυψε στο νερό να πιει
και τόναμάτι του με κοίταζε απ’το πλάι.

Κοίταξε τα κουρέλια μου 
τα πόδια μου μες στις λινάτσες 
τιςξόβεργεςστα ξυλιασμένα χέρια μου 
και πώς του χαμογέλαγα 
κρατώντας τ ’άλογο με περηφάνεια.

Το ίδιο εκείνο μάτι με κοίταζε τον άλλο χρόνο 
αχνό βασιλεμένο 
όταν άδειασανματωμένο το σακί 
και κύλησαν στη μέση της πλατείας 
κομμένα τα κεφάλια τους.

Ήταν ο χρόνος που κατέβηκα στην πόλη 
και πούλαγα τσιγάρα σε δρόμους και πλατείες.

Τελειώνω διαβάζοντας ένα από τα μικρότερα ποιήματα του 
Παυλόπουλου, ένα ποίημα που όντως διαλαλεί την αθανασία 
της ποίησης. Όπως και ο τίτλος του υπαινίσσεται, θα μπορούσε 
κανείς να το δει σαν ένα σύνθημα -  γραμμένο στον τοίχο. Είναι 
ένα ποίημα που με την απλότητα και τη δύναμή του φθάνει στα 
ποιητικά ύψη μερικών δημοτικών τραγουδιών μας. Τραγου
δάει, όπως κι αυτά, για τη ματαιότητα κάθε προσπάθειας που 
σκοπεύει να καταπνίξει τη φωνή της ποίησης -  ακόμη και όταν 
έχει στη διάθεσή της τα πιο απάνθρωπα μέσα.

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ

Μας έβγαλαν τα μάτια 
θέρισαν τη λαλιά μας 
κι απ’τη φωνή που κόπηκε 
έμεινε η ρίζα με το αίμα 
σκίζει τη πέτρα για νερό 
και πάλι ξανανθίζει.

Η ομιλία του καθηγητή της Φιλοσοφίας Γιώργου Αναγνωστόπουλου έγινε 
στον Πύργο την 14.8.1996, στα πλαίσια του Ζ' Διεθνούς Συμποσίου Φιλοσο
φίας και Ζ' Διεθνούς Συνάντησης Λόγου και Τέχνης που διοργάνωσε το Δ ιε
θνές Κέντρο Φιλοσοφίας και Διεπιστημονικής Έρευνας.



Ία ΑνηχΙείδιατον Γ ιώργη Παυλόπουλου 
(μία διδακτική δοκιμή)

της Τασούλας Καραγεωργίου

Δεν πρόκειται να κομίσω με την σημερινή μου εισήγηση, αγα
πητοί συνάδελφοι, στην τέχνη του διδάσκειν κάτι καινούργιο· 
προτίθεμαι κυρίως να καταθέσω μία εμπειρία που είναι πολύ
τιμη μεν για μένα, εσείς όμως θα κρίνετε την όποια αξία της.

Θα συμφωνήσουμε πιστεύω πως η διδασκαλία της λογοτε
χνίας και μάλιστα της ποίησης δεν είναι μία πραγματικότητα, 
αλλά ένα ζητούμενο για την πάσχουσα και άλλως ελληνική 
εκπαίδευση. Η ποίηση, μάλιστα, μία άκρως αντιεμπορική υπό
θεση σε μία άκρως εμπορική εποχή, είθισται να θεωρείται μία 
περιττή πολυτέλεια σε ένα χώρο, όπως έχει σήμερα διαμορ
φωθεί ο χώρος της εκπαίδευσης, που λατρεύει το χρήσιμο και 
αποστρέφεται το περιττό. Η μόνη ελπίδα της ποίησης είναι, 
πιστεύω, να πείσει πως το περιττό είναι αν όχι χρήσιμο, πάντως 
αναγκαίο. Βεβαίως αυτό δεν επιτυγχάνεται με διακηρύξεις ηθι- 
κολογικές για την αξία του πνεύματος έναντι της ύλης, ή με από 
άμβωνος καταγγελίες της χρησιμοθηρικής, όπως συνηθίζεται 
να λέγεται, νοοτροπίας. Το καλύτερο επιχείρημα υπέρ της 
ποίησης είναι η ίδια η ποίηση.

Ένα τέτοιο λαμπρό επιχείρημα είναι Τα Αντικλείδια του 
Γ ιώργη Παυλόπουλου. Τα Αντικλείδια ήταν το πρώτο ποίημα 
του Παυλόπουλου που διάβασα. Δεν είχα διαβάσει ακόμα ούτε 
την ομώνυμη συλλογή, ούτε Το Κατώι, συλλογή που εκδόθηκε 
το 1971, ούτε Το σακκί, συλλογή του 1980. Το ποίημα με γοή
τευσε αμέσως, μόνο που είχα πέσει θύμα παρανάγνωσης. «Τι 
θαυμάσιο ποίημα, σχολίασα μόλις το διάβασα, που λέει ότι 
μόλις διαβείς την πόρτα, κλείνεσαι μέσα και δεν μπορείς να 
βγεις». Το κλειστοφοβικό μου σχόλιο, που θα μπορούσε ενδε
χομένως να είναι το θέμα ενός άλλου ποιήματος, ήταν σε σχέση 
με το συγκεκριμένο ποίημα προφανώς λαθεμένο' μία προσε
κτική ανάγνωση του ποιήματος δείχνει πως δεν χωράει καμμιά 
αμφιβολία: η πόρτα δεν κλείνει πίσω μας, αλλά μπροστά μας· το 
ποίημα όμως εξακολουθούσε -κ α ι εξακολουθεί- να ασκεί μία 
παράξενη γοητεία, γιατί αντιστεκόταν και αντιστέκεται στις 
απόπειρες μιας τελεσίδικης ερμηνείας του, σαν να λέει είμαι 
αυτό και όχι το πέραν αυτού- είμαι αυτό, δηλαδή το πέραν 
αυτού.

Αυτή η παράξενη γοητεία του ποιήματος με καταδίωκε 
έκτοτε και γι’ αυτό επέλεξα να διδάξω Τα Αντικλείδια, μετά 
φόβου είναι αλήθεια πολλού, σε μία πειραματική διδασκαλία 
που τελικά πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε 
μαθητές της Τρίτης Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής παρουσία 
των επιμορφουμένων στο ΠΕΚ Πειραιά συναδέλφων. Οι

προϋποθέσεις για μια επιτυχή διδασκαλία δεν ήταν και οι 
πλέον ευνοϊκές. Άγνωστος ο ποιητής, άγνωστο το ποίημα, 
άγνωστη βεβαίως και εγώ. Οι επιφυλάξεις μου καθησυχά- 
σθηκαν ευθύς με την ανάγνωση του ποιήματος Τα αντικλείδια 
του Γιώργη Παυλόπουλου, ποίημα που πρώτη φορά τα παιδιά 
έπιαναν στα χέρια τους, δεν ήταν άγνωστα' ήταν αντιθέτως 
γνώριμα στα παιδιά' ίσως επειδή δεν τρομάζουν τον ανα
γνώστη εγκαλώντας τον για την ανεπαρκή ποιητική του παι
δεία, αλλά αντιθέτως μιλούν μια γλώσσα οικεία και απευθύ
νονται σε μία προ-ποιητική εμπειρία -δανείζομαι τον όρο από 
τον καθηγητή Μαρωνίτη- που είναι κοινή και πανανθρώπινη.
Έτσι ένα ποίημα ποιητικής που ως εκ του περιεχομένου του θα 
έπρεπε να ενδιαφέρει μόνον τους μυημένους στην ποιητική 
τέχνη, προσείλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών, όπως μας 
προσελκύει όλους τους ανθρώπους ένα παραμύθι ή ένα 
αίνιγμα. Γιατί το ποίημα του Γιώργη Παυλόπουλου διαθέτει 
τόση σοφία, ώστε να την κρύβει στο βάθος του, τόση γνώση, 
ώστε να μη χρειάζεται να επιδείξει το φορτίο της γιατί και την 
τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα μαλά
ματα το πρόσωπό της, τόση τέχνη ώστε με τα λιτά σαν τα παρα
μύθια αφηγηματικά του Αντικλείδια -κ α ι αναφέρομαι εδώ σε 
όλη τη συλλογή- να μας επιτρέπει να ξαναδούμε ακέραιο και 
οικείο το πρόσωπο της ποίησης που ξαναγίνεται μύθος και άρα 
μπορεί να παράσχει και πάλι παραμυθία, από την οποία έχουμε 
όλοι ανάγκη και τα παιδιά και όσοι δεν μπορούν να μεγαλώ
σουν, αλλά και εκείνοι που πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν 
χρειάζεται να μεγαλώσουν.

Τα αντικλείδια του Γ ιώργη Παυλόπουλου ανθίστανται και 
στο διδακτικό πρότυπο που θέλει την διδασκαλία της λογοτε
χνίας να υπηρετεί τον διδακτικό στόχο της κατανόησης του κει
μένου, ακριβώς επειδή δεν μας ζητούν να κατανοήσουμε, αλλά 
να βιώσουμε την απορία τους να μπούμε στην περιπέτεια να τα 
λύσουμε, όπως συμβαίνει με τα αινίγματα. Συχνά θυμόμαστε 
απ’ έξω αινίγματα, δεν θυμόμαστε όμως την λύση τους· άλλες 
πάλι φορές η λύση ενός αινίγματος μας φαίνεται φτωχότερη 
από το ίδιο· «Αυτό λοιπόν ήθελε να πει;» λέμε απογοητευμένοι- 
δεν ήθελε να πει «αυτό», μόνο ήθελε να πει το ίδιο το αίνιγμα.
Τα αινιγματικά ποιήματα επαναφέρουν την ποίηση στην αρχέ- 
γονη λειτουργία της, την μαγική.

Η  Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή. 3 7



Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν 
τίποτα και προσπερνούνε. Όμως μερικοί 
κάτι βλέπουν, το μάτι τους αρπάζει κάτι 
και μαγεμένοι πηγαίνουνε να μπουν.
Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε μα κανείς 
δεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί 
Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμη 
και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια 
γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν.
Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν.
Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Λεν άνοιξε ποτέ 
για όσους μπόρεσαν να δουν στο βάθος.
Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν 
από τότε που υπάρχει ο κόσμος 
είναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια 
για ν’ ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης.

Μα η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή.

Οι μαθητές δεν παρανάγνωσαν όπως εγώ, παρόλο που παρε- 
κλήθηκαν σχεδόν να το κάνουν, αφού η πρώτη ερώτηση που 
τους απευθύνθηκε, ήταν «η πόρτα κλείνει πίσω μας ή μπροστά 
μας;». Όλες οι επιφυλάξεις για το αν ένα ποίημα άγνωστο, 
αγνώστου στα παιδιά ποιητή και μάλιστα ένα ποίημα ποιητικής 
θα μπορούσε να συνομιλήσει μαζί τους διαλύθηκαν, όταν τα 
παιδιά, αφού ματαίως αναζήτησαν το κλειδί, άρχισαν να φτιά
χνουν αντικλείδια.

Έτσι η διδασκαλία του ποιήματος μετατράπηκε σε συζήτηση 
ερωτημάτων που γεννούσε το ποίημα και όχι σε αναζήτηση της 
μιας απάντησης. Ίσως επειδή Τα Αντικλείδια δεν μας κάνουν 
απλώς κοινωνούς του ποιητικού τους βιώματος. Το αναβιώ
νουν.

Την διδασκαλία εκείνη θα επιχειρήσω να περιγράψω.

Το ποίημα είναι αφήγηση ενός προσώπου -  δεν ενδιαφέρει 
νομίζω αν ταυτίζεται ή όχι με τον ποιητή · η αφήγηση δεν αφορά 
ένα συγκεκριμένο συμβάν, αλλά μια επαναλαμβανόμενη ανά 
τους αιώνες διαδικασία απόπειρας να παραβιασθεί η ανοιχτή 
πόρτα της ποίησης. Το πρόσωπο που αφηγείται δεν εμφανί
ζεται στο ποίημα ως υποκείμενο ενός άμεσου πρώτου ρημα
τικού προσώπου· τα όσα λέγει διεκδικούν την εγκυρότητα του 
αντικειμενικού, αυτού που αορίστως επαναλαμβανόμενο συμ
βαίνει και που περιγράφεται στο ποίημα από ένα πρόσωπο που 
διαθέτει μία συνολική εποπτεία στον χώρο -  που είναι ο 
κόσμος-το σύμπαν-και στον χρόνο που είναι από τότε που 
υπάρχει ο κόσμος.

Ο πρώτος στίχος του ποιήματος Η  ποίηση είναι μια πόρτα 
ανοιχτή μοιάζει με ποιητικό ορισμό της ποίησης· υπάρχουν και 
άλλοι ορισμοί π.χ. «Η ποίηση είναι ανάπτυξη επιφωνήματος» 
(Βαλερύ)· ή «Ηποίηση είναι ανάπτυξιςστίλβοντοςποδηλάτου» 
(Εμπειρικός). Ο ορισμός όμως του Παυλόπουλου παίρνει τον 
χαρακτήρα όχι ενός ποιητικού τεχνάσματος, αλλά της κατά
θεσης μιας διαπίστωσης που προκύπτει από μια ενορατική 
εμπειρία. Από δω προκύπτουν και τα ερωτήματα: η ποίηση 
είναι η πόρτα ή το μέσα σ’ αυτήν;

Δεύτερος στίχος δεύτερο ερώτημα: Τι σημαίνει «κοιτάζουν 
χωρίς να βλέπουν τίποτα»; Πρόκειται για εμπειρία αισθητή ή 
υπεραισθητή; Μπορεί να ισχύει το αντίστροφο; Να βλέπουμε 
χωρίς να κοιτάζουμε;1

Οι πολλοί δεν βλέπουν -  μερικοί βλέπουν.2 Αυτό που οι

λίγοι βλέπουν είναι απροσδιόριστο (κάτι). Γιατί δεν προσδιο
ρίζεται; Μήπως επειδή δεν βλέπουν όλοι το ίδιο; Μόνο το 
αίσθημα προσδιορίζεται· είναι κοινό και συγκεκριμένο (μαγε
μένοι)· από τι δηλαδή μαγεύονται; Τι μπορεί να βλέπουν; Εσείς 
τι βλέπετε; -  αν βλέπετε. Και τότε τα παιδιά βλέπουν άλλα 
φως, άλλα λειμώνες και άλλα πολύτιμα αστραφτερά πετράδια. 
Και μαγεμένα πηγαίνουν να μπουν. Το όνειρο μετατρέπεται σε 
εφιάλτη η εμπειρία είναι κοινή προ-ποιητική. Η πόρτα κλείνει, 
την στιγμή ακριβώς που αποπειράσαι να την διαβείς3. Η 
αγωνία εντείνεται. Χτυπάνε, μα κανείς δεν τους ανοίγει. 
Επειδή κανείς ποτέ δεν έχει διαβεί την πόρτα; Ψάχνουνε για το 
κλειδί κανείς δεν το έχει- μήπως επειδή δεν υπάρχει;

Γυρεύουνε το μυστικό να την ανοίξουν. Τι μπορεί να είναι το 
μυστικό; Στους μύθους μπορεί να είναι μια μαγική λέξη· εκεί, 
μπορεί ο λόγος να λειτουργεί μαγικά -  όπως στο παραμύθι, Ο 
Αλή-Μπαμπάς και οι Σαράντα Κλέφτες, μια λέξη μαγική 
ανοίγει την σπηλιά με τους θησαυρούς. Ο λόγος έχει εκεί μια 
μαγική λειτουργία· αρκεί όμως να ξέρεις την κατάλληλη λέξη. 
Στο ποίημα όμως ο λόγος αδυνατεί να παίξει τον ρόλο αυτό. Το 
μυστικό βρίσκεται στο κλειδί που είναι ένα, αλλά δεν υπάρχει. 
Το μυστικό είναι το άρρητον ρήμα, θέμα που απασχολεί τον 
Παυλόπουλο. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να διαβάσω 
το ποίημα «Η Σιωπή», δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ακτή της 
Κύπρου»:

Η ΣΙΩΠΗ

Η  Σιωπή είναι μια άγνωστη 
που έρχεται τη νύχτα.
Ανεβαίνει τη σκάλα 
χωρίς ν ’ ακούγονται πατήματα 
μπαίνει στην κάμαρα 
και κάθεται στο κρεβάτι μου.
Μου φοράει το δαχτυλίδι της 
και με φιλεί στο στόμα.
Τη γδύνω.
Μου δίνει τότε τις βελόνες
και τα τρία χρώματα
το κόκκινο το μαύρο και το κίτρινο.
Κι αρχίζω να κεντάω 
πάνω στο δέρμα της 
όλα όσα δε σου είπα 
και ποτέ πια δε θα σου πω.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην αναζήτηση του κλειδιού. Το 
κλειδί είναι ένα -  τα αντικλείδια πολλά όμως. Η πόρτα δεν 
ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέ για όσους μπόρεσαν να δουν στο 
βάθος. Το βάθος είναι απροσπέλαστο; Αυτό σημαίνει ότι η 
ποίηση δεν μπορεί να κατακτηθεί ως ουσία; Θυμηθείτε την πλα
τωνική αντίληψη για το σπήλαιο· μόλις βγουν οι ψυχές απ’ αυτό 
και αντικρύσουν το φως της ιδέας, τυφλώνονται από την λάμψη 
του- στιγμιαία μόνο μπορούν να το κοιτάξουν.

Τα ποιήματα είναι αντικλείδια4 δεν είναι κλειδιά' είναι αντι
κλείδια· -γ ια  ν’ ανοίξουμε την πόρτα, που είναι ανοιχτή όσο 
δεν θέλουμε να την διαβούμε και που κλείνει, όταν θελήσουμε 
να την περάσουμε-. Αναζητούμε την μαγεία της ποίησης και 
μόλις θελήσουμε να γίνουμε κοινωνοί της, η πόρτα κλείνει, 
όπως όταν πας σε μια πηγή να ξεδιψάσεις και εκείνη στερεύει, 
όπως δηλ. σε ένα εφιάλτη- επομένως ο ποιητής είναι ένας εξό
ριστος από τον κόσμο της ποιητικής μαγείας. Ανήκει όμως σ’ 
αυτόν γι’ αυτό και η αγωνιώδης προσπάθεια να διαβεί την



κλειστή πόρτα. Επομένως η Ποίηση δεν είναι το σύνολο των 
ποιημάτων που γράφτηκαν από τότε που υπάρχει ο κόσμος· 
είναι αυτό που ποτέ δεν ειπώθηκε και ούτε πρόκειται ποτέ να 
ειπωθεί.

Το ποίημα τελειώνει όπως άρχισε (κύκλος). Η Ποίηση είναι 
μια πόρτα ανοιχτή· η πρόσκληση ανανεώνεται· η περιπέτεια 
δεν έχει τέλος· η πόρτα θα ξανακλείσει, αλλά θα παραμένει 
ανοιχτή. Αντιφατική λογική, όχι όμως ποιητική, ούτε φιλοσο
φική.

Ξννόν γάρ αρχή καί πέρας επί κύκλον περιφερείας
[Ηράκλειτος],

Μια γενική παρατήρηση:
Και το ποίημα που είδαμε ήταν μια πόρτα ανοιχτή· επιχειρή

σαμε να την παραβιάσουμε και η πόρτα έκλεισε.
Δεν γνωρίζω, συνάδελφοι, άλλο ποίημα ποιητικής τόσο 

ωραίο τόσο εύληπτο και τόσο απρόσιτο συγχρόνως. Νομίζω 
πως είναι μία καλή εισαγωγή στην ποίηση και στην μαγεία της.

Η διδασκαλία θα μπορούσε να καταλήξει με την ανάγνωση 
άλλων δύο μαγικών ποιημάτων του Παυλόπουλου από την 
ομώνυμη συλλογή Το παιδί και οι ληστές ένα ποίημα που συνε
χίζεται επ’ άπειρον και Η  στάχτη, ένα ποίημα, όπου η φθαρτή 
μας σκόνη μετεωριζόμενη στο άπειρο, επιμένει να μιλάει για 
την αγάπη επ’ άπειρον.

1.[1. Ο Αλαφροίσκιωτος του Σολωμού.
Αλαφροίσκιωτε καλέ για πες απόψε τι είδες 
Νύχτα γιομάτη θάματα νύχτα σπαρμένη μάγια  

ή
2. (Εμπειρικός):
Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες 
Ό ταν τ’ ανοίγω βλέπω εμπρός μου ό,τι κι α ν τύχει 
Οταν τα κλείνω βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ]

2. [Σε αντίθεση με Το ψωμί του Σαχτούρη όπου οι πολλοί διψάνε για ουρα
νό.]

3. όπως στο διήγημα Το μόνον της ζωής του ταξίδιοντου Βιζυηνοΰ· Ο παπ
πούς διηγείται πως μικρός ονειρευόταν να φτάσει στην «τούμπα» (λόφο) που 
ήταν απέναντι· όσο την πλησίαζε, τόσο εκείνη απομακρυνόταν.

4. [ορισμός των ποιημάτων:
Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν 
από τότε που υπάρχει ο κόσμος
είναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια  
για ν ’ ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης. 
εδώ έχουμε και την μοναδική μέσα στο ποίημα αίρεση: Ίσως)·

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ε:κ λ ο ς κ ι ς  ς ο κ ο λ η
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Μιχάλη Βιρβιδάκη, 
Στην εθνική με τα μεγάλα, 

«εσωτερική» ακινησία και «εξωτερική» κίνηση: 
εικόνες από τη ζωή στις παρυφές του δρόμου

Οι θαμώνες της εθνικής οδού μπορούν ευκολότερα να αποκρυ
πτογραφήσουν τον τίτλο του έργου αυτού που παραπέμπει στη 
γλώσσα των οδηγών, τα μικρά και τα μεγάλα φώτα. Οι φωτο
γραφίες πάντως του προγράμματος της παράστασης στο 
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων (παραγωγή Λ. Βογιατζή, σκηνο
θεσία Ν. Μαστοράκη), είναι εύγλωττες: πρόκειται για τους 
εθνικούς δρόμους, το κομμάτι αυτό του ελληνικού τοπίου που 
τις άκρες του κοσμούν συχνά πικροδάφνες και όπου οι εποχού
μενοι, καταναλώνοντας χιλιόμετρα προσπαθούν να φτάσουν 
στον προορισμό τους. Πρωταγωνιστές στην εθνική είναι οι ντα
λικέρηδες και εκείνοι που εξυπηρετούν τους ταξιδιώτες. Για 
τους πρώτους η εθνική είναι δεύτερο σπίτι: οικεία τοπία, στρο
φές, λακούβες, το περίγραμμα του δρόμου, τα «στέκια» που 
σταματούν για να ξεκουραστούν. Καντίνες, εστιατόρια, βενζι
νάδικα, ένας ολόκληρος κόσμος, ξεχωριστός που ζει δίπλα στο 
δρόμο, στο περιθώριο της πόλης.

Σ’ ένα τέτοιο «περιθώριο» τοποθετεί ο συγγραφέας τον 
κόσμο του έργου, σε κάποιο χιλιόμετρο της εθνικής οδού στα 
όρια κατοικημένης γης και δρόμου. Εκεί στην άκρη, βρίσκεται 
εγκαταλειμμένη η κυρακατίνα, καταφύγιο προσωρινό, βορά 
ενός δρόμου που συνεχώς επεκτείνεται, μια καντίνα-συνεργείο 
που αμετακίνητη, προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ταλαιπω
ρημένους θαμώνες του δρόμου.

Η αδιάκοπη κίνηση του δρόμου παίρνει σχεδόν μυθικές δια
στάσεις για τους κατοίκους της καντίνας, τροφοδοτεί τις προσ
δοκίες και τα όνειρά τους, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε τέλεια 
αντίθεση με την ακινησία της ζωής τους. Η κυρακατίνα, στα
θερό σημείο του δρόμου που συνεχώς κινείται έχει αποκτήσει 
ρίζες· «αντιστέκεται» όχι μόνο στην παρακμή αλλά και στην 
επικείμενη εξαφάνισή της. Οι ρίζες της έχουν στεριώσει με μια 
«θυσία», τη δολοφονία της μάνας: το προσωρινό έχει μετα
τραπεί σε μόνιμο, η πρόχειρη κατοικία μια «εστία» που εγκλω
βίζει τα μέλη της οικογένειας και τα καταδικάζει σε διαρκή 
κατάσταση στάσης.

Στην Εθνική με τα μεγάλα είναι το πρώτο έργο του Μ. Βιρβι- 
δάκη που παρουσιάζεται στη σκηνή.1 Αν και πρωτοεμφανιζό- 
μενος, ο Μ. Βιρβιδάκης παρουσιάζει ένα δείγμα άρτιας θεα
τρικής γραφής με στοιχεία που τον «εντάσσουν» στην παρά
δοση της σύγχρονης ελληνικής δραματουργικής παραγωγής, ως 
προς την ιθαγένεια των σκηνικών ηρώων και ορισμένες αισθη

τής Λ. Ρόζη

τικές κατευθύνσεις, και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν το προσω
πικό ύφος του συγγραφέα που εντοπίζεται κυρίως στον τρόπο 
με τον οποίο «υπερβαίνει» τα όρια του ρεαλισμού.

Πράγματι, η πρώτη εντύπωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 
συγγραφέας χτίζει το θεατρικό του κόσμο ακολουθώντας τις 
βασικές αρχές της ρεαλιστικής αναπαράστασης. Το μίζερο σκη
νικό μιας ξεχασμένης καντίνας σε κάποιο χιλιόμετρο της 
εθνικής και η κοινωνική ταυτότητα των ηρώων είναι σαφώς 
αναγνωρίσιμα -παραπέμπουν σε εικόνες της σύγχρονης ελλη
νικής πραγματικότητας. Τόσο ο χώρος όσο και οι ήρωες ανα- 
φέρονται σε ένα οικείο θέμα της σύγχρονης ελληνικής δραμα
τουργίας, το περιθώριο.2 Ωστόσο ο Μ. Βιρβιδάκης ξεπερνάει 
τη νατουραλιστική (και ακόμη περισσότερο την ηθογραφική) 
καταγραφή. Στόχος του δεν είναι η έκθεση ενός κοινωνικού 
ζητήματος ούτε η κοινωνιολογική ανάλυση της ψυχολογίας του 
περιθωρίου. Ο συγγραφέας «διαβρώνει» με έντεχνο τρόπο το 
ρεαλισμό του δραματικού μύθου με το να αποδίδει τον επί 
σκηνής κόσμο στα οριακά πλαίσια όπου το αληθοφανές-ανα- 
γνωρίσιμο «υπονομεύεται» από την υποκειμενική αντίληψη 
που οι ίδιοι οι ήρωες έχουν για τη συγκεκριμένη κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται -πρόκειται για μία σχεδόν φαντασιακή 
αντίληψη παρόμοια μ’ αυτήν ενός παιδιού που συχνά ορίζει με 
έναν ιδιότυπο τρόπο τον περιβάλλοντα χώρο. Η όλη ατμό
σφαιρα του περιθωριακού αυτού κόσμου δεν αποπνέει την 
αίσθηση της απειλής ή του μυστηρίου,3 αλλά μιας οριακής 
κατάστασης όπου οι ήρωες παίζουν ένα παιχνίδι επιβίωσης 
προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στον κόσμο της 
κίνησης/της ζωής/του μέλλοντα χρόνου κι αυτόν της στασιμό
τητας/του θανάτου/του παρελθόντος χρόνου. Πρόκειται για 
μία θεατρική σπουδή στο χώρο του ορίου, που ο συγγραφέας 
αποκαλεί «μία αλληγορία της γενετικής του χάους».4

Το έργο έχει δύο πράξεις που η καθεμιά αποτελείται από έξι 
εικόνες· ο συγγραφέας δίνει έναν τίτλο σε κάθε εικόνα που 
προσδιορίζει το θέμα της σκηνής. Οι τίτλοι αυτοί εξυπηρετούν 
και το στόχο του να επισημάνει με έμμεσο τρόπο τη σχετική 
αυτοδυναμία αυτών των εικόνων επιδιώκοντας να προσδώσει 
στην εξέλιξη της πλοκής την εντύπωση της αποσπασματικότη
τας.5 Ωστόσο η αυτοδυναμία των εικόνων δε λειτουργεί αποτε
λεσματικά αφού η πλοκή σε γενικές γραμμές ακολουθεί μάλλον 
ευθύγραμμη εξέλιξη.



Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (το οποίο ωστόσο δε 
διευκρινίζεται) επιστρέφει στο σπίτι ο Λάκης (ο γυρισμός). Οι 
αιτίες που τον εξώθησαν στη φυγή αλλά κι αυτές που τον οδή
γησαν στην επιστροφή παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η συζή
τηση περιστρέφεται γύρω από το θάνατο του πατέρα και τις 
ευθύνες του Λάκη, που ως «πρωτότοκος» οφείλει πια να ανα- 
λάβει το σπίτι. Στη δεύτερη εικόνα (ο ύπνος στο κρεβάτι), ενώ 
ο Λάκης προσπαθεί να κοιμηθεί, ο Λόλης τον ενημερώνει για 
όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της απουσίας του και στο 
τέλος κάνει λόγο για ένα χαρτί που έχει φέρει ο αστυνομικός, 
ειδοποιητήριο της επικείμενης διαπλάτυνσης του δρόμου που 
θα τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν το «στέκι» τους. Ακο
λουθεί έρευνα για να βρεθεί το «χαρτί» που φέρνει στο προσ
κήνιο ένα άλλο χαρτί, μια φωτογραφία της Λέλας, της φίλης του 
Λόλη. Η γυναικεία μορφή ζωντανεύει τη μνήμη της μητέρας, 
πυροδοτεί μια καινούργια έρευνα για τη μοναδική οικογε
νειακή φωτογραφία και τελειώνει με την ανακάλυψη του ειδο
ποιητηρίου. Το χαρτί αυτό είναι το θέμα της επόμενης εικόνας 
(ο χωροφύλακας), όπου ο Λόλης διηγείται με λεπτομέρειες την 
επίσκεψη των αρχών στην κυρακατίνα. Τα δυο αδέλφια ανακα
λύπτουν ότι η διορία λήγει την επόμενη μέρα και αποφασίζουν 
ότι η μετακίνηση είναι αδύνατη, αφού η καντίνα έχει ριζώσει, 
και στις ρίζες της «δεν τρέχει νερό, αίμα τρέχει».6 Η αναφορά 
στις «ρίζες» και το αίμα ζωντανεύει την εικόνα της μητέρας (το 
όραμα). Ο Λάκης περιγράφει τη φιγούρα της μητέρας που 
εμφανίστηκε ως όραμα «αποκαλυπτικό» της αλήθειας, ενώ ο 
Λόλης σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει και τη δική του 
σχέση με τη μητέρα, διηγείται το δικό του όνειρο. Η εικόνα 
κλείνει με την ανακάλυψη της παλιάς οικογενειακής φωτογρα
φίας που λειτουργεί ως καταλύτης, μεταφέροντας τα δυο 
αδέλφια στον παρελθόντα χρόνο της μνήμης, στην παιδική ηλι
κία, και επαναφέροντας στο προσκήνιο τον ξεχασμένο κώδικα, 
τα κορακίστικα. Ο τίτλος της εικόνας (τα κοράκια) είναι ενδει
κτικός της χρονικής αυτής διάστασης λειτουργώντας ενδεχο
μένως και ως λογοπαίγνιο, κοράκια/κορακίστικα. Η εικόνα της 
μητέρας αναζωπυρώνει και ερωτηματικά για τη «μητρότητα»: ο 
Λάκης αφηγείται την αναζήτηση της πραγματικής του μητέρας 
ενώ ο Λόλης προσπαθεί με αγωνία να επιβεβαιώσει μέσα από τη 
μνήμη του αδελφού του την εικόνα της εγκυμονούσας σ’ αυτόν 
μητέρας του. Η συζήτηση συνεχίζεται και στην επόμενη εικόνα 
(το γράμμα). Η μνήμη γεννά την ανάγκη για ένα σημάδι παρου
σίας της μητέρας: τα δύο αδέλφια συντάσσουν ένα γράμμα που 
εκείνη στέλνει από τη Γερμανία, ένα γράμμα-μαρτυρία όχι τόσο 
για την αστυνομία που την αναζητά, αλλά για τους ίδιους. Η 
απουσία της μητέρας και η αναζήτησή της από τις αρχές συνειρ
μικά φέρνουν στο προσκήνιο τον πατέρα. Η εικόνα κλείνει με 
μια αφήγηση του Λόλη για την θλιβερή κατάντια του πατέρα τις 
τελευταίες μέρες της ζωής του.

Η δεύτερη πράξη ανοίγει με την εμφάνιση ενός τρίτου προ
σώπου , της φίλης του Λόλη (η Λέλα). Η Λέλα και ο Λάκης συνε
χίζουν τη συζήτηση για τον πατέρα, μόνο που η περιγραφή αυτή 
τη φορά αναφέρεται στα φανταστικά κατορθώματά του. Ο 
πατέρας-θαυματοποιός, γέννημα της φαντασίας του Λόλη. 
Στην επόμενη εικόνα (το καρπούζι) οι τρεις ήρωες απολαμβά
νουν τη γεύση του δροσερού καρπουζιού. Η λέξη καρπούζι 
συσχετίζεται μετωνυμικά με το χωράφι, το κτήμα της οικογέ
νειας που η Λέλα ζητά ως ένα είδος προίκας για να παντρευτεί 
το Λόλη. Η συζήτηση καταλήγει στην «απομυθοποίηση» της 
οικογενειακής ιστορίας. Για να «σώσουν» τα προσχήματα και 
να βεβαιώσουν την ύπαρξη της μητέρας πρέπει να επινοήσουν

πειστήρια: η φωτογραφία και το γράμμα μοιάζουν ιδανικά. Η 
αναζήτηση ξεκινά σαν παιχνίδι (η σφαλιάρα)· όμως αντί για τη 
φωτογραφία ο Λόλης βρίσκει ένα δίφραγκο. Στην επόμενη 
εικόνα (η βουή) το παιχνίδι της αναζήτησης παίρνει άλλη 
τροπή. Η Λέλα καλείται να υποδυθεί το ρόλο της εγκυμονούσας 
μητέρας των αδελφών, ώστε ο Λόλης να επιβεβαιώσει μέσα από 
τη ζωντανή αυτή αναπαράσταση της μνήμης τη βιολογική του 
σχέση με τη μητέρα του. Ο Λάκης ακουμπά το αυτί του στην 
κοιλιά της Λέλας-μητέρας για να ξανακούσει τη μυστηριώδη 
βουή της εγκυμοσύνης. Το παιχνίδι αυτό «εξαγριώνει» τη Λέλα 
η οποία επαναφέρει το θέμα του χωραφιού απαιτώντας τον 
τίτλο κυριότητας (ο νόμος). Μια και οι τίτλοι αυτοί είναι ανύ
παρκτοι, ο Λόλης της δίνει ένα άλλο χαρτί με σφραγίδες, κι 
όταν η Λέλα διαπιστώνει την απάτη τα δύο αδέλφια της δίνουν 
το λόγο της τιμής τους ότι την επομένη το χαρτί θα βρίσκεται 
στο τραπέζι και θα την περιμένει. Στη τελευταία εικόνα (το στε
φάνι), τα δύο αδέλφια έχουν φτάσει σε μία «οριακή» κατά
σταση: τα «μυθεύματα» που στήριζαν την εικόνα της οικογέ
νειας έχουν ανατραπεί. Άλλωστε ο οίκος που στέγασε την 
οικογένεια πρόκειται την επαύριο να κατεδαφιστεί. Έτσι, 
αποφασίζουν να αποδράσουν. Ωστόσο, ενώ το φορτηγό τους 
περιμένει με αναμμένα τα «μεγάλα φώτα» εκκρεμεί η τελευταία 
πράξη, να αποθέσουν ένα στεφάνι από πικροδάφνες, φόρο 
τιμής στη μητέρα. Η τελετή αυτή τους καθυστερεί, ίσως και τους 
καθηλώνει: η κυρακατίνα θα κρατήσει τα δύο αδέλφια 
δέσμιους της τραυματικής και αμφίσημης οικογενειακής ιστο
ρίας. Η αυλαία κλείνει με τα αδέλφια να κοιτούν τη φωτογρα
φία, ενώ το φορτηγό κορνάρει, δίνοντας έτσι ένα περιθώριο στο 
θεατή/αναγνώστη να ερμηνεύσει ο ίδιος την τελευταία.σκηνή.7

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το επίκεντρο του 
δραματικού μύθου τού Στην Εθνική με τα μεγάλα αφορά στην 
έννοια του ορίου, έννοια που στην περίπτωσή μας προσδιορί
ζεται πρωτίστως από το χώρο. Πράγματι, ο σκηνικός χώρος 
μπορεί να θεωρηθεί ο πρωταγωνιστής του έργου αφού αντιπρο
σωπεύει, σχεδόν ταυτίζεται, με την έννοια του ορίου. Πρό
κειται για ένα οριακό (γεωγραφικά) σημείο «στην άκρη της 
Εθνικής οδού» (35) ανάμεσα στην «κίνηση» του δρόμου και την 
«ακινησία» ενός ακαλλιέργητου χωραφιού. Ο δρόμος είναι 
παρών στο χώρο, αφού οι σκηνικές οδηγίες αναφέρουν ότι 
καθόλη τη διάρκεια των επί σκηνής δρωμένων ακούγεται ο 
διαρκής θόρυβος των αυτοκινήτων.8 Η κατάσταση που επι
κρατεί στο εσωτερικό του χώρου μπορεί να χαρακτηριστεί 
επίσης οριακή, αφού βρίσκεται στα όρια μεταξύ επιβίωσης και 
εξαφάνισης. Πρόκειται για ένα «εξαθλιωμένο» δωμάτιο9 που 
υποδηλώνει την οικονομική μιζέρια (η καντίνα-συνεργείο έχει 
χάσει τις παλιές της δόξες και υπολειτουργεί) ενώ σε επίπεδο 
«οικιστικό» η ύπαρξη της καντίνας είναι επισφαλής.: «Έτσι κι 
αλλιώς (...) παράνομα είναι όλα. Ή  εδώ τα ’χουμε ή εκεί μια 
μέρα η μπουλντόζα θα τα πετάξει όπως είναι στα σκουπίδια» 
(54). Ωστόσο ο χώρος δε λειτουργεί μόνο ως σκηνικό περι
βάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση του έργου. 
Αποκτά τις διαστάσεις ενός σημαίνοντος που παραπέμπει στο 
σημαινόμενο «η ιστορία των κατοίκων της κυρακατίνας».

Πράγματι, η ιστορία του χώρου (της καντίνας) ταυτίζεται με 
την ιστορία των κατοίκων της. Η οικογένεια «δημιουργήθηκε» 
μέσα στο και από το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχουν παρά 
ελάχιστες αναφορές στη ζωή των μελών της οικογένειας πριν 
από την απόκτηση της κυρακατίνας. Άλλωστε και οι ίδιοι οι 
βιολογικοί δεσμοί των μελών της οικογένειας τίθενται υπό



αμφισβήτηση: ο Αάκης αφηγείται την αναζήτηση για την πραγ
ματική μητέρα του αφού έχει νωρίτερα μιλήσει για «το παρα
μύθι που έσκασε ο γέρος» (72) και ο Λόλης προσπαθεί εναγω- 
νίως να βεβαιωθεί για την εγκυμοσύνη της μητέρας του ανασύ- 
ροντας τις αναμνήσεις του Λάκη. Η διάσταση του ορίου όπως 
σηματοδοτείται από την πολύσημη λειτουργία του χώρου καθο
ρίζει και την ιστορία της οικογένειας. Η ύπαρξή της είναι 
οριακή, βρίσκεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις φαν
ταστικές προεκτάσεις που προσδίδουν τα δύο αδέλφια στην 
πραγματικότητα αυτή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγγραφέας επιμένει στην παρουσίαση 
και τη συζήτηση για την παλιά οικογενειακή φωτογραφία που 
απεικονίζει την οικογένεια μέσα στο χώρο: «Η μάνα, ο γέρος 
και τα παιδιά... μπροστά στην κυρακατίνα... ανάμεσα στις 
πικροδάφνες» (64),11 ενθύμιο που αποθανάτισε ένας ξένος 
περαστικός. Στην εξέλιξη της πλοκής η φωτογραφία «επεμβαί
νει» δυναμικά, δίνοντας το έναυσμα στις μνήμες να εισβάλουν 
στον παρόντα χρόνο. Τα δύο αδέλφια θυμούνται την παλιά 
τους διάλεκτο και περιγράφουν παλιά στιγμιότυπα από την 
καθημερινή ζωή στην κυρακατίνα.

Η φωτογραφία λειτουργεί επίσης ως πειστήριο για την 
ύπαρξη της οικογένειας αλλά και ως μαρτυρία για την ύπαρξη 
της μητέρας, που αποτελεί τον πυρήνα της κυρακατίνας· σύμ
φωνα με τα λεγάμενα της Λέλας η καντίνα φέρει το όνομά της.12 
Η «θυσία» της μοιάζει να αποτελεί το στοιχείο αυτό που μετα
τρέπει την υπό μετακίνηση (επί τροχών) στέγη σε σπίτι (με 
θεμέλια) που γίνεται το καταφύγιο και η φυλακή για τα υπό
λοιπα μέλη της οικογένειας. Η εικόνα της μητέρας αποκτά τις 
διαστάσεις ενός μύθου που σηματοδοτεί μεταφορικά το στα
θερό σημείο αναφοράς στη ζωή τους, την εστία, την ανάγκη 
τους να πιστέψουν ότι έχουν ένα χώρο που τους ανήκει, τους 
προσδιορίζει, και τους παρέχει ταυτότητα, την αίσθηση ότι 
ανήκουν κάπου, έχουν ρίζες και αρχή. Για το λόγο αυτό ο σκη
νικός χώρος παρουσιάζεται ως καταφύγιο που «προστατεύει» 
(και ταυτόχρονα βέβαια εγκλωβίζει) τους μέσα από την κίνηση 
του δρόμου έξω.

Η αντίθεση ανάμεσα στο «μέσα» και το «έξω»13 είναι αρκετά 
σύνθετη· αφενός αφορά στην αντιδιαστολή του εσωτερικού της 
καντίνας με το δρόμο και γενικότερα στην απόσταση (γεωγρα
φική, κοινωνική και ψυχολογική) ανάμεσα στην κυρακατίνα 
και τον υπόλοιπο κόσμο, και αφετέρου σηματοδοτεί την ευρύ
τερη (έξω^χπό τα όρια του χώρου) αντίφαση ανάμεσα στην ακι
νησία (στασιμότητα) και την κίνηση. Σε γενικές γραμμές η καν
τίνα ορίζεται ως ένα είδος στάσιμου (απομονωμένου) κέντρου 
σε αντιδιαστολή με την κίνηση του δρόμου, στο περιθώριο της 
ζωής «του κόσμου».

Ο σκηνικός χώρος της καντίνας περιλαμβάνει το «οίκημα» 
και το δρόμο που περνά από μπροστά (στοιχεία που αποτελούν 
τον μιμητικό χώρο του έργου) -  αλλά και τη νοητή προέκτασή 
της, το χωράφι (στο οποίο οι ήρωες κάνουν επίμονες αλλά ασα
φείς αναφορές) που αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα μίας 
ιδιόκτητης γης που γίνεται σύμβολο για τη διέξοδο από τη μιζέ- 
ρια. Το χωράφι λειτουργεί και ως γέφυρα που ενώνει κυριολε
κτικά και μεταφορικά τον κλειστό κόσμο της καντίνας μ’ αυτόν 
της κοντινής κοινότητας. Η απόπειρα σύναψης σχέσεων με την 
κοινότητα (ένας γάμος του Λόλη με τη Λέλα) μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί μόνο υπό τον όρο της «δωρεάς» του χωραφιού.

Σε όλο το έργο γίνονται αναφορές σε άλλους χώρους, που 
αποτελούν συνήθως μέρος της αφήγησης (πρόκειται δηλαδή για 
εξω-σκηνικούς, διηγητικούς χώρους14). Οι χώροι αυτοί ανα-

φέρονται κατ’ αρχήν στη ζωή του δρόμου: τους φίλους περαστι
κούς νταλικέρηδες (42-43), τις επικίνδυνες στροφές πριν την 
καντίνα (52). Ακολουθούν αναφορές στη γύρω περιοχή, στο 
καφενείο της κυρα Μαρίας (39), στους δρόμους μέσα από τα 
χωράφια απ’ όπου πέρασε η σωρός του πατέρα πάνω στο κάρο 
του Δήμου (39-40), σε μια τοποθεσία απ’ όπου φαίνεται το 
τρένο που περνά (90). Η Λέλα αναφέρει και κάποιες ανα- 
σκαφές «στα χωράφια» της περιοχής, όπου αντί για το πτώμα 
της κυρα Κατίνας βρέθηκε ο σκελετός μιας «αρχαίας» μητέρας 
(101). Οι αναφορές στην γύρω περιοχή τονίζουν την απομό
νωση του σκηνικού χώρου· πρόκειται συχνά για ένα γυμνό 
τοπίο, χωρίς ανθρώπους. Όταν γίνεται λόγος για τους συγχω
ριανούς, αναδεικνύεται εμμέσως η περιθωριακή θέση της οικο
γένειας, όπως λ.χ. στην περιγραφή του μεθυσμένου μοναχικού 
πατέρα στο καφενείο (84-85). Οι μόνοι ντόπιοι που έχουν 
άμεση επικοινωνία με την οικογένεια (εκτός από τη Λέλα) είναι 
τα όργανα της τάξης: ο χωροφύλακας που μαζεύει το μεθυ
σμένο πατέρα και τον βάζει στο κοτέτσι, ο αστυνόμος που 
φέρνει την ειδοποίηση.

Οι περιγραφές άλλων χώρων μακριά από τον τόπο «καταγω
γής» δημιουργούν την αίσθηση κάποιας ζωντάνιας και κινητι
κότητας που όμως καταλήγει να αποκτά άγριες και απειλητικές 
διαστάσεις. Ο πολύς κόσμος είναι βασικό στοιχείο ενός τέτοιου 
σκηνικού, όπως λ.χ. η Αθήνα (75-76), η δουλειά στο εργοστά
σιο, ο κόσμος και ο ρυθμός των μηχανών που οδηγούν το Λάκη 
στο ψυχιατρείο (108-109).

Παρόλο που σπανίως δίνονται λεπτομερειακές περιγραφές, 
όλοι οι εξωσκηνικοί χώροι έχουν ένα κοινό στοιχείο: υποδηλώ
νουν κάποια μορφή κίνησης και ζωής διαφορετική απ’ αυτή της 
απομόνωσης στην κυρακατίνα. Παρόλα αυτά η διαφορά δεν 
προκαλεί θετικά συναισθήματα: η εγγύτερη περιοχή του 
χωριού περιγράφεται με άτονα χρώματα, δίνοντας την εντύ
πωση μιας στασιμότητας που θυμίζει αυτή της κυρακατίνας, 
ενώ αυτή του ευρύτερου χώρου (της μεγάλης πόλης) κουβαλάει 
απογοήτευση, διάψευση των προσδοκιών και ασφυκτική 
ατμόσφαιρα. Μόνο η ζωή του δρόμου που χαρακτηρίζεται από 
συνεχή κίνηση και έτσι αντιστέκεται στη στασιμότητα της ζωής 
στην κυρακατίνα παρέχει στους ήρωες μια δυνάμει θετική 
προοπτική ενός διαφορετικού μέλλοντος.

Εάν ο χώρος στο έργο αποκτά τη βαρύτητα ενός προσώπου 
(απόντος, όπως άλλωστε και οι φιγούρες των δύο γονέων) που 
σηματοδοτεί (κυριολεκτικά και μεταφορικά) την έννοια του 
ορίου, η διάσταση του χρόνου λειτουργεί συμπληρωματικά, 
κυρίως στην οριακή πραγματικότητα που βιώνουν τα δύο αδέλ
φια. Σύμφωνα με τις σκηνικές οδηγίες το έργο ξεκινά ένα 
πρωινό του Αυγούστου, ενώ η διορία για τη μετακόμιση της 
καντίνας που τοποθετείται την επαύριο, το περιορίζει σε 
περίπου ένα εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, η ρεαλιστική αυτή 
ακρίβεια σταδιακά χάνει τη σημασία της: το παρόν μπερ
δεύεται με το παρελθόν εξαιτίας της ιδιότυπης αντίληψης που 
οι ήρωες διαμορφώνουν για τον περιβάλλοντα κόσμο. Η έννοια 
της ημερολογιακής καταγραφής του χρόνου απουσιάζει· ο 
χρόνος αντιμετωπίζεται ως παρόν, στιγμές που διαδέχονται η 
μια την άλλη και διαφοροποιούνται όχι επειδή ο καιρός περνά 
αλλά επειδή το σκηνικό και όσοι συμμετέχουν σ’ αυτό μεταβάλ
λονται. Οι ήρωες βιώνουν τα «όρια» κάθε στιγμής όπως αυτά 
προσδιορίζονται από τα συγκεχυμένα χρονικά επίπεδα. Η διά
σταση αυτή του χρόνου γίνεται σαφέστερη στις αφηγήσεις: η 
μνήμη ζωντανεύει σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξαφανίσει το παρόν 
και να επιβάλει μια ονειρική αναβίωση του παρελθόντος. Η



«σύγχυση» των χρονικών επιπέδων χαρακτηρίζει και τον μέλ
λοντα χρόνο που χρησιμοποιείται μόνο για τα σχέδια, τις προσ
δοκίες για την επιστροφή της μητέρας και τη φυγή. Η χωρίς 
βάσεις και αφελής αντιμετώπιση των σχεδίων μαζί με την αδυ
ναμία συσχετισμού του παρόντος με το μέλλον, «ακυρώνουν» τη 
διάσταση και αυτού του χρονικού επιπέδου.

Μέσα σ’ αυτό το «οριακό» χωροχρονικό σκηνικό οι δύο 
ήρωες προσπαθούν να ορίσουν τις αιτίες της ύπαρξής τους, να 
επιβεβαιωθούν και να συμφιλιωθούν με την ιστορία τους. Η 
αντίδρασή τους χαρακτηρίζεται από μία τάση φυγής και 
άρνησης του πραγματικού: παραδίδονται στην ονειροπόληση 
του παρελθόντος ή στη «ριψοκίνδυνη» γοητεία που ασκεί το 
μέλλον, ένα μέλλον σαν μια κόκκινη νταλίκα με αναμμένα τα 
μεγάλα που «ατρόμητη» διασχίζει την εθνική.15

Το παιχνίδι αυτό της «αυτογνωσίας» οδηγεί στην «απομυθο
ποίηση» των οικογενειακών μύθων. Στη διαδικασία αυτή συν
τελεί και η παρεμβολή του τρίτου χαρακτήρα, της Λέλας, που 
εισβάλλει στον ιδιωτικό χώρο της κυρακατίνας, εκπροσω
πώντας τους «άλλους», τον τρόπο με τον οποίο ένα τρίτο μάτι 
παρακολουθεί τα τεκταινόμενα «εντός των τειχών». Η Λέλα, 
προέρχεται κι αυτή από το περιθώριο, λειτουργεί ωστόσο ως 
εστία «ρεαλισμού» στο παιχνίδι των δύο αδελφών,16 ενώ η 
αφέλειά της ενισχύει το κωμικό στοιχείο αυτού του παιχνιδιού.

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο οι δυο ήρωες λειτουργούν αντιστι- 
κτικά, όσο όμως εξελίσσεται ο μύθος ο θεατής/αναγνώστης 
ανακαλύπτει ότι η σχέση τους με το δραματικό μύθο είναι 
παραπληρωματική, καθένας γίνεται η μία από τις δυο όψεις του 
ίδιου νομίσματος: της προσκόλλησης σε ένα ανύπαρκτο δεδο
μένο που πιστοποιεί την «ιστορία» του καθενός με τρόπο 
αρκετά ασαφή και αβέβαιο -η  μητέρα, η οικογένεια- και της

προσπάθειας διαφυγής από το οριακό σημείο, -τόπο κατα
γωγής της οικογένειας- προσβλέποντας σε ένα μέλλον «εν 
κινήσει».

Ο Λάκης έχει ήδη επιχειρήσει την απόδραση προς την κίνηση 
του κόσμου, σε μια προσπάθεια όχι μόνο να κατακτήσει το 
«άγνωστο» αυτό περιβάλλον αλλά και να ανακαλύψει τις αλη
θινές του ρίζες, αυτές που θα του επέτρεπαν μια οριστική απο
δέσμευση από το στατικό χώρο της κυρακατίνας. «Ξεκίνησα 
πολλά σχέδια... Όμως δεν τελείωσα κανένα. (...) Τότε κάθισα 
και σκέφτηκα. Κι είπα στον εαυτό μου. (...) Εδώ κάτι γίνεται. 
Πρέπει να το βρεις. (...) Πρέπει να ξεκολλήσεις τα πόδια σου 
απ’ τη λάσπη» (57-58). Οι προσπάθειές του οδηγούνται σε απο
τυχία: η αποδέσμευση από το παρελθόν είναι αδύνατη. Η πραγ
ματική του μητέρα το μόνο που μπορεί να του προσφέρει είναι 
μια αμήχανη σιωπή που τελικά διατηρεί ανέπαφη την από
σταση. Αντίθετα, η «θετή» μητέρα σε μια δύσκολη στιγμή επι
στρέφει δυναμικά με τη μορφή του οράματος για να αποκατα- 
στήσει το μύθο και να επισπεύσει την επιστροφή στο σπίτι.

«Πλησίασε μ’ ένα βήμα σα να πετούσε (...) Έπιασε το 
σωλήνα με το ’να χέρι και τον κράτησε (...) Τότε κατά
λαβα ένα πράμα. Κατάλαβα αυτό που δεν καταλάβαινα 
τόσο καιρό. Κατάλαβα γιατί δε στέριωνα πουθενά. 
Γιατί οι ιδέες πηγαίνανε στράφι. Γιατί τα πόδια μου 
ήτανε κολλημένα στη λάσπη. Τότε, μέσα σε μια στιγμή τα 
κατάλαβα όλα» (59).

Ο κόσμος που γνώρισε ήταν άγριος και οι ρυθμοί της ζωής παρ’ 
όλα τα επιφανειακά προνόμια που του προσέφεραν» («Σπίτι,



δουλειά, λεφτά, ησυχία» (109)) απάνθρωποι.18
Ο πατέρας έχει προβλέψει την επιστροφή του Λάκη, και 

παρόλο που γνώριζε καλά το μίσος που έτρεφε γι’ αυτόν τον 
περίμενε μέχρι την τελευταία του στιγμή.« Έλεγε πως εσύ θα τον 
καταλάβεις μια μέρα. Θα καταλάβεις γιατί είσαι πλασμένος απ’ 
την ίδια πάστα. (...) Αυτή η γυναίκα ήταν η καταστροφή μας» 
(85). Πράγματι ο Λάκης καλείται να παίξει το ρόλο του πατέρα 
και αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με την ίδια αδυναμία. Η 
επίπλαστη επιθετικότητά του καταρρέει πολύ γρήγορα κι ενώ 
μοιάζει να αντιμετωπίζει πιο ρεαλιστικά την οριακή τους 
κατάσταση, αφήνεται κι ο ίδιος να βυθιστεί στην «ηλικία της 
μνήμης».

Στα πλαίσια της αδυναμίας αυτής του Λάκη, ο Λόλης αποδει- 
κνύεται πιο προσγειωμένος. Ως χαρακτήρας, αποτελεί ίσως το 
πιο δυνατό στοιχείο του έργου, συνδυάζοντας την παιδική 
αφέλεια με ένα καυστικό χιούμορ που έχει τη δύναμη να απομυ
θοποιεί την «τραγικότητα» της κατάστασης. Το στοιχείο που 
τον συγκρατεί φαίνεται να είναι το «πιστοποιητικό» της εγκυ
μοσύνης που βεβαιώνει το αληθές της βιολογικής του σχέσης με 
τη μητέρα. Η βεβαιότητα αυτή τον κάνει διαλλακτικό συναι
σθηματικά και τον ωθεί στο ρόλο του «φύλακα» της οικογε
νειακής παράδοσης. Πεισματικά παραμένοντας στο χώρο της 
μνήμης και της παιδικής ηλικίας παρουσιάζει με τα πιο ανθρώ
πινα χρώματα τη ζωή της οικογένειας.19 Ο Λόλης αναμένει 
στωικά τη λύση του δράματος και αναλαμβάνει τη συντήρηση 
της κυρακατίνας. Έχει κι αυτός επιχειρήσει να φύγει, διαλέ
γοντας όχι την πόλη αλλά το δρόμο.20 Όμως η εμπειρία του 
αυτή έχει αποτύχει, δείχνοντας ότι αυτός είναι «ταγμένος» 
θεατής και όχι συμμέτοχος της κίνησης, και επιβεβαιώνοντας τη 
συμβουλή που του άφησε ο πατέρας: «Ν’ αφήσεις να περάσει 
χρόνος. Πολύςχρόνος. Ίσωςτότελέει, αν είναι να γίνει θα γίνει 
κάτι από μόνο του» (56).

Η σχέση του με τη Λέλα υποδηλώνει τη διάθεσή του να εντα
χθεί στο κοινωνικό περιβάλλον της κοντινής κοινότητας, έστω 
κι αν η τύχη του εξαρτάται από μία εμπορική συναλλαγή της 
οποίας το αγαθό μπορεί να είναι και ανύπαρκτο. Το χωράφι -η  
φανταστική περιουσία- αποτελεί μοναδικό στοιχείο που 
μπορεί να ακυρώσει (να σβήσει) την κρυφή ντροπή της οικογέ
νειας. Η Λέλα είναι σαφής: αρχικά οι γονείς της έφεραν αντίρ
ρηση για το Λόλη, κατ’ αρχήν για την «ιδιόρρυθμη συμπερι
φορά» του («Σαν χτυπημένος τους φάνηκε στην αρχή» (95)) 
αλλά κυρίως λόγω της κακής φήμης που απέκτησε η οικογένεια 
μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση της μητέρας. Όταν όμως 
εμφανίζεται η προοπτική του χωραφιού και της οικονομικής 
του εκμετάλλευσης τα πράγματα αλλάζουν: η περιουσία μπορεί 
να παραμερίσει τους ηθικούς ενδοιασμούς («Φτωχοί άνθρωποι 
είμαστε... μην παρεξηγάς» (95)). Ο Λόλης έχει συγχωρήσει τον 
πατέρα. Στο πρόσωπό του όπως και στο πρόσωπο του Λάκη 
βλέπει την πατρική προστασία που φέρει την ευθύνη των πραγ
μάτων. Ο ίδιος παραμένει στο χρόνο της παιδικής ηλικίας: 
πράγματι ο χρόνος όπως τον αντιλαμβάνεται αναφέρεται σε ένα 
διαρκές παρόν που αποτελείται από εικόνες του παρελθόντος 
(η μνήμη ωστόσο δεν έχει τραυματικό βάρος) και από ασαφείς 
εικόνες για το μέλλον. Πιστεύει στο χρόνο που θα «λύσει» το 
μυστήριο της μητέρας χωρίς ωστόσο να συνειδητοποιεί τη διά
σταση της διάρκειας (και άρα της επικείμενης φθοράς). Εύπι
στος και αφελής είναι ο πρώτος που θυμίζει τον κώδικα των 
κορακίστικων. Η επαφή του με τον κόσμο είναι ο δρόμος και το 
ραδιόφωνο, τα τραγούδια.21 

«Έχω βάλει στην άκρη κάτι λεφτουδάκια για την κυρακα

τίνα μας. Θέλω να με νιώθετε πάντα δίπλα σας... μια κι όλοι σ’ 
ένα δρόμο είμαστε» (82) γράφουν τα παιδιά εν ονόματι της 
μητέρας που μένει και θα παραμείνει στη Γερμανία, τη χώρα 
του πουθενά όπου την έχουν τοποθετήσει για να διατηρήσουν 
ζωντανό το μύθο της. Ο δρόμος είναι το σημαίνον που παρα
πέμπει στην κίνηση, τη ζωή, την περιπέτεια, το μέλλον. Για τους 
νταλικέρηδες που «κουβαλάν τα θηρία κι ανάβουν τα μεγάλα 
φώτα κάνοντας τη νύχτα μέρα», ο δρόμος είναι μία πραγματι
κότητα που βιώνουν αυτοί είναι άλλωστε «οι εξουσιαστές» του 
δρόμου. Για τους άλλους, αυτούς που ζουν στο περιθώριο της 
εθνικής πίσω από τις πικροδάφνες, ο δρόμος παραμένει ένα 
θέαμα. Συμμετέχουν με όλες τις αισθήσεις τους στην αέναη 
κίνησή του, όμως «λόγω θέσης» παραμένουν στάσιμοι, αφού 
βρίσκονται εκεί ακριβώς για να εξυπηρετούν τη στάση αυτών 
που κινούνται. Το τραγούδι που ακούγεται στην έκτη εικόνα, 
μιλά πράγματι «σα να τους γνωρίζει» (78):

Το φεγγάρι γλίστρησε σε βαθύ πηγάδι 
Όμορφα που βούλιαζε στο θολό νερό 
Στάλα στάλα μέτραγε της καρδιάς τα πάθη 
Μέχρι που εχάιδεψε κάτω το βυθό

Στέλνω τρύπιο κύπελο έξω να το βγάλει 
Γύρναγα το μάγγανο με τρελό ρυθμό 
Όμορφα που βούλιαζε το χλωμό φεγγάρι 
Όσο ξεγελάστηκα τόσο καρτερώ (...)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δεν είναι όμως το πρώτο θεατρικό του κείμενο: το 1987 βραβεύτηκε για το 
θεατρικό του έργο Το φεγγάρι και η λίρα  από το ΥΠ.ΠΟ.

2. Η κοινωνική ομάδα του περιθωρίου έχει συχνά φιλοξενηθεί στη νεοελλη
νική σκηνή, σε έργα των Στ. Καρρά, Γ. Σκούρτη, Δ. Κεχαίδη, Κ. Μουρσελά, 
Γ. Διαλεγμένου και άλλων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Θ. Γραμματά, 
Νεοελληνικό θέατρο. Ιστορία -  Δραματουργία, Κουλτούρα, 1987, Κεφ. 12.

3. Ό πω ς για παράδειγμα συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις θεατρικών 
έργων του Στ. Καρρά ή των άλλων συγγραφέων που ασχολούνται με την κοι
νωνική αυτή ομάδα, περιπτώσεις που οι κριτικοί συχνά χαρακτηρίζουν ως 
παραδείγματα του ελληνικού «παραλόγου», βλ. Θ. Γραμματά, Ιστορία και 
θεωρία στη θεατρική έρευνα, ΑφοιΤολίδη, 1992, Κεφάλαιο Β ', 4, σσ. 115-126.

4. Η φράση παρατίθεται σε σύντομη παρουσίαση της παράστασης, στην 
εφημερίδα ΒΗΜΑ, 14 Δεκ. 1997, σ. ζ7.

5. Στην παράσταση οι εικόνες διαδέχονταν η μία την άλλη συνήθως με black 
outs, πράγμα που δεν μετέφερε την αίσθηση της αποσπασματικότητας που 
υποδηλώνουν οι τίτλοι στο κείμενο.

6. Μιχ. Βιρβιδάκη, Στην Εθνική με τα μεγάλα, σ. 56. Το κείμενο περιλαμβά
νεται στο πρόγραμμα της παράστασης από τη Νέα Σκηνή, θέατρο της Οδού 
Κυκλάδων, 1997. Στο εξής οι παραπομπές στο κείμενο θα σημειώνονται με τον 
αριθμό της σελίδες σε παρένθεση.

7. Στην παράσταση έγινε σαφές ότι τα αδέλφια παραμένουν στην κυρακα
τίνα, ξαπλωμένοι στο παλιό ντιβάνι, αγκαλιασμένοι.

8. «Ο θόρυβος των αυτοκινήτων δε σταματάει ποτέ» (35). Άλλωστε, στο 
σκηνικό χώρο βρίσκουμε και άλλα «ίχνη» του δρόμου: παλιά ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων και σύνεργα του βενζινάδικου-συνεργείου.

9. Οι σκηνικές οδηγίες είναι σαφείς όσον αφορά στην χαώδη ακαταστασία 
του χώρου: «Το εσωτερικό μιας παράγκας με χώμα στο πάτωμα, κάτι μεταξύ 
καντίνας και αποθήκης μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, στο 
πλάι της Εθνικής οδού. Έ να παλιό ξύλινο διπλόφαρδο κρεβάτι δεσπόζει στη 
μέση ανάμεσα σε χιλιάδες παλιά εξαρτήματα από μηχανές και αμαξώματα 
φορτηγών στοιβαγμένα το ένα πάνω στ’ άλλο ή κρεμασμένα από το ταβάνι και



τους τοίχους και που όλα μαζί προσδίδουν στο χώρο εικόνα χάους. Μέσα σ’ 
όλα μια παλιά ντουλάπα, ένας αυτοσχέδιος νεροχύτης κι ένα τραπέζι με δυο 
ξεχαρβαλωμένες καρέκλες» (35).

10. Η ιστορία για το παρελθόν του πατέρα όπως τη διηγείται ο Λόλης στη 
Λέλα σαφώς προκύπτει ότι είναι φανταστική.

11. Οι πικροδάφνες αποκτούν σχεδόν συμβολική διάσταση, συσχετίζονται 
μετωνυμικά με την κυρακατίνα, αφού παραπέμπουν στην «άκρη της εθνικής». 
Για το λόγο αυτό τα αδέλφια τις χρησιμοποιούν ως «ένδειξη» του πένθους· ο 
Λόλης κρατά πικροδάφνες κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης πομπής που 
μεταφέρει τον πατέρα (40), και ο Λάκης στην τελευταία εικόνα φτιάχνει ένα 
στεφάνι από πικροδάφνες για να το αποθέσει στον «τάφο» της μητέρας, το 
κρεβάτι, προτού φύγουν.

12. Μιλώντας για τον πατέρα η Λέλα αναφέρει: «Τότε συνάντησε την κυρά 
Κατίνα, τη μάνα σας κι αποφάσισαν να ζήσουν μαζί, σ’ αυτή την καλύβα» (92). 
Το κύριο όνομα που φέρει η καντίνα (η προσωποποίησή της) και η μεταφορική 
σύνδεσή της με το πρόσωπο της μητέρας, πιστοποιούν τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο που παίζει ο σκηνικός χώρος στο έργο. Άλλωστε σύμφωνα με φήμες που 
μεταφέρει ο Λόλης, κάποιος είδε τη μάνα σε ένα άλλο σημείο του δρόμου να  
έχει ανοίξει μια καινούργια καντίνα. «Ένας τους μου ’πε μια φορά πως είδε τη 
μάνα. ( ...)  Είχε ανοίξει λέει μια άλλη πάνω στο δρόμο και δουλεύει καλά» (43).

13. Η αντίθεση του «μέσα» που συνήθως παραπέμπει σε ένα κλειστό χώρο, 
καταφύγιο και φυλακή με το «έξω» που αναφέρεται στον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο και λειτουργεί ως διέξοδος ή ως απειλητική δύναμη, αποτελεί ένα από τα 
βασικά θέματα που διαπραγματεύεται η σύγχρονη ελληνική δραματουργία, 
(βλ. ΕΚΚΥΚΛΗ Μ Α, 24, 1990, Αφιέρωμα στη Σύγχρονη Ελληνική Δραμα
τουργία).

14. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους «μιμητικός», «διη- 
γητικός» χώρος, βλ. Ε. Aston and G. Savona, Theatre as a Sign System, A 
Semiotics of Text and Performance, Routledge, 1991.

15. To κωμικοτραγικό στοιχείο και η παιδαριώδης τροπή που συχνά παίρνει 
ο διάλογος, καθώς και η ίδια η επιλογή των ονομάτων (Λάκης, Λόλης, Λέλα), 
είναι στοιχεία που υπογραμμίζουν την παιδικότητα και την αφέλεια που 
χαρακτηρίζουν την αντίδραση των ηρώων προς την πραγματικότητα.

16. Μιλάει ανοιχτά για τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την_εξαφά- 
νιση της μητέρας (101), και κάνει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για 
«ένα καλύτερο μέλλον» που μπορεί να τους προσφέρει η εκμετάλλευση του 
χωραφιού (94-95).

17. «το μόνο που είχε να κάνει για να τ’ αποδείξει στον εαυτό της ήταν να 
σηκώσει το χέρι της και να μ’ ακουμπήσει (...)  όμως αυτή το μόνο που έκανε 
ήτανε να με βλέπει σαν να φοβόταν πως αν έκανε μια μικρή κίνηση όλα θα 
χαλούσαν (...)  και μ’ έβλεπε χωρίς ν’ αποφασίζει, χωρίς να μιλάει, χωρίς να 
κουνιέται, χωρίς... μέχρι που κάποια στιγμή ένιωσα πως κάτι έγινε μέσα στα 
μάτια της, σαν κάτι να ’σπάσε να σκορπίστηκε σε πολλά μικρά γυαλιστερά 
κομματάκια» (76).

18. Οι ρυθμοί αυτοί τον οδήγησαν στο θεραπευτήριο («Νύχτα παντού! Σαν 
κάτι τ’ άσπρο που μύριζε, ψηλά στο ταβάνι. Πέρασε καιρός εκεί μέσα» (110))· 
κι όταν τον άφησαν, τα «μάζεψα και βγήκα στο δρόμο» (110).

19. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που περιγράφει τη σχέση τους με τα 
σκυλιά (65-68), τις τρυφερές σκηνές με τη μητέρα (68), τις ανθρώπινες στιγμές 
του πατέρα (84-85) και τη συναισθηματική του σύνδεση με τα αντικείμενα που 
μαζεύει στην τελευταία εικόνα (125-127).

20. «Έ να πρωί βγήκα στο δρόμο και σταμάτησα ένα τριαξονικό. Έριξα  
πέτρα που λένε... Στην αρχή ήτανε ωραία. ( ...)  Ο δρόμος Λάκη... έχει κάτι... 
σε μαγεύει... (...)όπ ω ς φεύγει κάτω απ’τα πόδια σου. Σου φτιάχνει λίγο λίγο 
ένα πράμα στο στομάχι, μια γλύκα π’ ανεβαίνει, την ακούς που βράζει, που 
φουσκώνει. ( ...)  Στο ποτάμι του ’δειξα να σταματήσει. Λένπήγαιν’ άλλο. (...) 
Έμεινα στην άκρη του δρόμου, μόνος και χάζευα τα θηρία που περνάγανε από 
μπροστά μου» (46).

21. Τα τραγούδια που είναι «σα να με γνωρίζουνε...»(78) είναι ένα στοιχείο 
που χρησιμοποίησε εύστοχα στην παράσταση ο σκηνοθέτης. Στο κείμενο ανα- 
φέρεται μόνο μία περίπτωση τραγουδιού ενώ στην παράσταση ο Λόλης κατα
φεύγει πολύ συχνά σε λαϊκές μελωδίες και στίχους προκειμένου να εκφράσει 
το συναίσθημα ή τη σκέψη της στιγμής, χρησιμοποιώντας τα ως ένα άλλο είδος 
κώδικα, ο οποίος στην παράσταση λειτούργησε σαφώς ως κωμικό εύρημα. Σ’ 
αυτό συντέλεσε όχι μόνο η επιλογή των στίχων αλλά και ο τόνος που κάθε φορά 
ακουγόταν, υπακούοντας συχνά σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό.

Εταιρικοί,Ένάλιοι, Θεών και Νεκρικοί
Εισαγωγή -  Μετάφραση -  Σχόλια 
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Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

Γ ιώργης Μανουσάκης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος 
Εκδόσεις Σοκόλη. Αθήνα 1996

Το βιβλίο του δοκιμιογράφου και κριτικού 
Δημήτρη Ραυτόπουλου «Άρης Αλεξάν
δρου, ο εξόριστος» (κρατικό βραβείο 
1997), είναι μια διεξοδική μελέτη της ζωής 
και του έργου του μοναχικού εκείνου συγ
γραφέα κι οραματιστή της πρώτης μεταπο
λεμικής γενιάς, που μ’ αταλάντευτη συνέ
πεια ακολούθησε το δρόμο του αδιαφο
ρώντας για το κόστος των επιλογών του. Ο 

. Δημήτρης Ραυτόπουλος παρακολουθεί 
τον Αλεξάνδρου από τη γέννησή του το 
1922 στο Λένινγκραντ, στα δύσκολα παι
δικά χρόνια του που ακολούθησαν τη ρω
σική επανάσταση και στη συνέχεια στον 
πρώτο εκπατρισμό της οικογένειάς του 
στην Ελλάδα του 1928 με τα οικονομικά 
προβλήματα και τις δυσκολίες προσαρμο
γής. Μας παρουσιάζει τις εφηβικές ανησυ
χίες του, τον αγώνα επιβίωσης κατά τη γερ
μανική κατοχή, την ένταξή του στο κομμου
νιστικό κόμμα και την πρώτη διάρρηξη των 
σχέσεών του με το οργανωμένο αριστερό 
κίνημα, για να συνεχίσει με τις περιπέτειες 
του στα χρόνια του εμφύλιου και στην πε
ρίοδο που ακολούθησε, με εξορίες και φυ
λακίσεις, ως την εγκατάστασή του στο Πα
ρίσι κατά τη στρατιωτική δικτατορία και το 
θάνατό του εκεί το 1978. Παράλληλα με τα 
περιστατικά της ζωής του Αλεξάνδρου ο 
συγγραφέας παραθέτει στο βιβλίο του τα 
κυριότερα πολιτικά και πολιτισμικά γεγο
νότα της εποχής στην Ε.Σ.Σ.Δ., στην Ελλά
δα, συχνά και σ’ ευρωπαϊκή κλίμακα, ανα- 
συνθέτοντας το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο εντάσσονται οι αποφάσεις και οι 
πράξεις του.

Ανάλογη είναι και η παρακολούθηση των 
πνευματικών δραστηριοτήτων του Άρη 
Αλεξάνδρου, από το πρώτο αφήγημά του 
στα μαθητικά του χρόνια ως τα κείμενα που 
έγραψε μετά το «Κιβώτιο». Ο Ραυτόπουλος 
στέκεται σε κάθε γραφτό του, το αναλύει, 
το κρίνει και του δίνει τη θέση του μέσα 
στην όλη πνευματική του πορεία. Η μονο
γραφία κλείνει με αποσπάσματα από κριτι
κές για τα βιβλία του Αλεξάνδρου, με ανα
λυτική εργογραφία και με χρονολόγιο του 
βίου του.

Το εισαγωγικό κεφάλαιο με τον τίτλο «Ο 
πολίτης του λόγου» αποτελεί μια συμπύ
κνωση ολόκληρου του βιβλίου. Σ’ αυτό 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία κι οι απόψεις του 
συγγραφέα που αναπτύσσονται και τεκμη
ριώνονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
Διαβάζοντάς το έχομε ήδη μπροστά μας 
την προσωπικότητα και τη στάση ζωής του 
Αλεξάνδρου, ένα πυκνό και πλήρες εσωτε
ρικό πορτραίτο του.

Ο Ραυτόπουλος τονίζει ιδιαίτερα -και 
κάνει σωστά- την πνευματική ακεραιό
τητα του ανθρώπου και του συγγραφέα 
Αλεξάνδρου, το ασυμβίβαστο του χαρα
κτήρα του με την όποιας λογής σκοπιμότη
τα, που τον ώθησε να διαχωρίσει επανει
λημμένα τη θέση του από την εκάστοτε 
επίσημη κομματική γραμμή του Κ.Κ. και 
παράλληλα να εξακολουθεί ν’ αγωνίζεται, 
έστω κι απόβλητος κι απομονωμένος, για το 
κοινωνικό -  πολιτικό ιδανικό στο οποίο πί
στευε, κι αργότερα για έναν ευρύτερης έν
νοιας παγκόσμιο ανθρωπισμό. Από την 
αρχή κιόλας του εισαγωγικού κεφαλαίου ο 
συγγραφέας μας δίνει μέσα σε λίγες γραμ- 
μέςτο ιδεολογικό καιτοπνευματικόστίγμα 
του Αλεξάνδρου:

«“Ανεδαφικός” λοιπόν, [...] ανάμεσα σε 
ιδανικούς τόπους, γλώσσες, λογοτεχνίες 
και είδη λογοτεχνικά, κατοίκησε ένα αν
θρώπινο σύμπαν διαστελλόμενο, που ήταν 
στην αρχή ο κομμουνισμός, κι έγινε ενιαία 
ανθρωπότητα με μόνο προσδιορισμό την 
ελευθερία. Για την ελευθερία κατάγγειλε 
όχι μόνο την ένταξη αλλά και κάθε διαίρεση, 
της ανθρωπότητας, ακόμη καιτη γλωσσική. 
Θέλησε μάλιστα να κηρυχτεί “πολίτης του 
Κόσμου”, αλλά δεν υπήρχε τρόπος, έμεινε 
λοιπόν πνευματικά και ψυχικά -δηλαδή με 
τη μεγαλύτερη επισημότητα- ανέντακτος 
σε πάσα διαίρεση.»(σ. 12).

Η εντιμότητα του Αλεξάνδρου θα τον 
κάμει να μη δεχθεί κανενός είδους κηδεμο
νία εν ονόματι οποιουδήποτε δογματι
σμού. Θα παραμείνει ανέντακτος, αφού «ο 
ενταγμένος είναι αδύνατο να συζητήσει, 
δηλαδή να ερευνήσει, γιατί ο ενταγμένος 
πιστεύει πως η ελευθερία έγκειται στο 
σκλάβωμα σε κάποιο ιδανικό σωστό», όπως 
θα γράψει στο δοκίμιό του «Ένταξη και συ
ζήτηση» (περιοδ. «Καινούρια Εποχή», χει- 
μων. 1960). Η ίδια εντιμότητα δε θα τον 
αφήσει ν' απομακρυνθεί ψυχικά από τους 
συντρόφους του. Θα υποστεί όλες τις διώ
ξεις των αριστερών, έστω κι αν έχει κηρυ
χτεί αποσυνάγωγος από το κόμμα.

Η στάση του Αλεξάνδρου απέναντι στο 
κόμμα και στην ιδεολογία του αντικατο
πτρίζεται, όπως μας δείχνει ο Δημήτρης 
Ραυτόπουλος, στο συγγραφικό, και ιδιαί

τερα στο ποιητικά, έργο του. Στην πρώτη 
του συλλογή «Ακόμα τούτη η άνοιξη» 
(1946) είναι ένας ολόψυχα στρατευμένος, 
με πίστη στον κοινωνικό ρόλο της ποίησης. 
Το υποκείμενο, ακόμη κι εκεί όπου κάνει 
την εμφάνισή του, είναι στενά δεμένο με 
την ομάδα, μετέχει στον κοινωνικό -  πολι
τικό αγώνα της κι αποδέχεται την κοινή 
μοίρα της παράταξης. Στη δεύτερη συλ
λογή «Άγονος γραμμή» (1952), γραμμένη 
στους τόπους της εξορίας του (Μούδρο, 
Μακρόνησο, Άι-Στράτη) υπάρχειη διελκυ
στίνδα ανάμεσα στη συνείδηση της κοινό
τητας και στο προσωπικό, εσωτερικό στοι
χείο. Η πίστη στο ιδανικό, η διάθεση για θυ
σία, δεν έχουνε σβήσει, παρά τις απογοη
τεύσεις. Η αισιοδοξία όμως δίνει τη θέση 
της στην αίσθηση του ναυάγιου του οράμα
τος μιας νέας εποχής. Η εσωτερική ευθύνη 
κι η ανάγκη προσωπικών επιλογών υπερι
σχύουν των δεσμών με την ομάδα. Ο ποιη
τής αποδεσμεύεται απ' αυτήν με κριτικό 
πνεύμα, συχνά με σαρκασμό, βιώνοντας 
οδυνηρά τη μοναξιά, την ήπα και την αίρε
ση. Στην τρίτη συλλογή «Ευθύτης οδών» 
(1959), γραμμένη στις φυλακές της Αίγινας 
και της Γυάρου, η αποξένωση από τη ν πολι
τική ιδεολογία έχει συντελεστεί οριστικά κι 
αμετάκλητα. Χρησιμοποιώντας ένα καβα
φικό «ιστορισμό» παίρνει μιαν απόσταση 
από τα προβλήματα της συνείδησης που 
τον απασχολούνε κι αυτό του επιτρέπει να 
τα εποπτεύει με περισσότερο αντικειμενι
κότητα και διαχρονική αντίληψη. Η σύγ
κρουση, που ο ίδιος εβίωσε, είναι ένα φαι
νόμενο που εκτείνεται σ’ όλες τις εποχές 
και σ’ όλα τα πλάτη και μήκη. Από τούτη τη 
σύγκρουση γεννιέται ο ΐΊ0ηΊ0 ΙιυηηβηιΐΒ, ο 
ανθρώπινος τύπος που θ' αποτελέσει το 
ιδανικό προς το οποίο έτεινε στην τελευ
ταία περίοδο της ζωής του ο Άρης Αλεξάν
δρου.

Ο Ραυτόπουλος σημειώνει τις επιδρά
σεις που δέχτηκε ο ποιητής και που είναι 
εμφανείς στις συλλογές του: Του δημοτι
κού τραγουδιού στα πρωτόλειά του, του 
Ρίτσου, του Σεφέρη, του Μαγιακόφσκι, του 
Καβάφη. Η τελική αποτίμηση της ποίησης 
του Αλεξάνδρου, που θα λέγαμε πως κρίνε - 
ται με κάποιαν αυστηρότητα, συνοψίζεται 
στο ακόλουθο απόσπασμα: «Ένιωθε πολύ 
την ποίηση, την ζούσε, την ήξερε και η δική 
του θα μπορούσε, νομίζω, να είχε ένα πολύ 
μεγαλύτερο εκτόπισμα στα γράμματά μας 
αν την αποδέσμευε από άμεσους σκοπούς 
και δεοντολογίες. Δυστυχώς, στη δική του 
αντίληψη για την ποίηση ήταν αξεχώριστη 
η αποστολή και η ηθική που της είχε τάξει η 
ιδεολογία, μια ιδεολογία που ο ίδιος την 
απέρριπτε όλο και πιο καθαρά ωστόσο. Με-



τέωρος λοιπόν τώρα ανάμεσα στη “θέση” 
και την “άρνηση”, τέμνει με την ειρωνεία 
την κατασιγασμένη αμηχανία του: Με το 
γνώριμό του μαχαίρι κόβει τη γοητεία και 
την ποιητική που θαυμάσαμε στο “Γύμνα
σμα”.» (σ. 198-199)

Το κορυφαίο, φυσικά, λογοτεχνικό δη
μιούργημα του Άρη Αλεξάνδρου είναι «Το 
κιβώτιο», μυθιστόρημα -  σταθμός στη λο
γοτεχνία μας, και δίκαια ο Ραυτόπουλος 
αφιερώνει σ' αυτό ένα σημαντικό μέροςτου 
βιβλίου του. Η ανάλυσή του, που εκτείνεται 
σε 53 σελίδες -  «ανάγνωση» την ονομάζει 
μετριόφρονα ο συγγραφέας τη ς- ανατέ
μνει από ποικίλες πλευρές, πάντα μ’ οξυ
δέρκεια κι ευστοχία, το αντικείμενό της. 
Από την αρχή του 8ου κεφαλαίου έχομε ένα 
συνοπτικό χαρακτηρισμό του μυθιστορή
ματος: «Το “Κιβώτιο” μπορεί να διαβαστεί 
σαν ρεαλιστικό αφήγημα. Έχει “υπόθε
ση”, μπορεί να το συνοψίσει κανείς στα

“γεγονότα” του. Έχει αφηγητή, που δεν 
ταυτίζεται με τον συγγραφέα. Έχει χρόνο 
της υπόθεσης και χρόνο της αφήγησης, 
ιστορικό και προσωπικό χρόνο, γεγονότα 
αληθινά και επινοημένα. Έχει και πρόσω
πα, αν και προσχηματικά: σκιώδεις ή ανύ
παρκτοι είναι οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, 
αυτόματη η συμπεριφορά τους και η ψυχο
λογία τους· στη θέση τους έχουν υποκατα
σταθεί κανόνες, ιεραρχικές κλίμακες, αν
τανακλαστικά αυστηρής στράτευσης, 
δεοντολογία. Όλα τούτα τα σχηματικά δε 
φτάνουν να διαψεύσουν τη ρεαλιστική επί
φαση του μυθιστορήματος, όπως δεν την 
αναιρούν η συνειρμική λειτουργία της 
μνήμης ή το αυθαίρετο μερικών επεισο
δίων.» (σ. 285)

Ο Ραυτόπουλος εξετάζει «Το κιβώτιο» 
αναφορικά με την υπόθεσή του, τη «γεωμε
τρία της αφήγησης», τα πρόσωπα και ιδιαί
τερα τον αφηγητή, το λόγο, το ρεαλισμό και

τη μεταφορική γλώσσα του, τις ερμηνείες 
που μπορούν να δοθούνε στο μυθιστόρη
μα. Ως προς το τελευταίο καταδεικνύει πως 
«Το κιβώτιο» δεν μπορεί να κλειστεί σε μια 
μονοσήμαντη ερμηνεία, είτε αυτή είναι η 
πολιτικο-ιστορική, είτε η φιλοσοφική, είτε 
η κειμενική, είτε η ψυχαναλυτική. Το μυθι
στόρημα ερμηνεύεται μόνο ως ένα σημείο 
με κάθε μια απ' αυτές, στο σύνολό του όμως 
τις υπερβαίνει.

Ο Άρης Αλεξάνδρου, τόσο μέσ’ από τη 
μονογραφία του Δημήτρη Ραυτόπουλου 
όσο και μέσ' από το έργο του, προβαίνει ως 
ένα υπόδειγμα ανθρώπου και συγγραφέα 
που με την προσωπική του αξιοπρέπεια, 
την άκαμπτη πνευματική εντιμότητα, χω
ρίς φόβο και σκοπιμότητα διακηρύσσει την 
πίστη του στην εσωτερική του ηθική επιτα
γή:

Δεσμώτης τηδε ϊσταμαι τοις ένδον ρή- 
μασιπειθόμενος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
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Η
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η

Π Ο ΙΗ ΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

------------------ Μ · » « -----------------

Η
Μ ΕΣΟ Π Ο ΛΕΜ ΙΚ Η

Π ΕΖΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ
Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

(1914-1939)

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Η
Μ ΕΤΑ Π Ο ΛΕΜ ΙΚ Η

Π ΕΖΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

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



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

Μ ιά μονογραφία  γ ιά  τόν Α ΡΗ  Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΟ Υ  πού είναι ταυτόχρονα β ιογραφ ία , 
άνάπλαση του ιστορικού σ κηνικο ί κα ί μελέτη -ά νά λ υ σ η  ολόκληρου του έργου 
τ ο υ -  ποιητικού , μεταφραστικού καί πεζογραφ ικού . Ιδ ια ίτ ε ρ α  άναλύεται Τό 
Κ ιβώ τιο , τό οριακό αύτό έργο τής γεν ιάς τού έμφύλιου, πού άνάγει τήν εμπειρία 
της στό συμβολικό κα ί στό υπαρξιακό  της έπίπεδο. Τό έργο συμπληρώνεται άπό 
άνθολόγηση κριτικής γ ιά  τόν ’Α λεξάνδρου, έργογραφ ία  κλπ.


