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Βρισκόμαστε στα μέσα Απριλίου κι ακόμη εξακολου
θούν να γίνονται τηλεφωνήματα φίλων που θέλουν να 
μαδουν τι έγινε με την κατάληψη των γραφείων μας.

ι αυτό και δέλουμε, ευχαριστώντας τους για το 
συγκινητικό, ομολογουμένως, ενδιαφέρον, να τους 
κάνουμε γνωστό ότι όλα ή ο αν πρωταπριλιάτικο α
στείο. Κι ακόμη να τους υποσχεδοϋμε κι άλλες παρό
μοιες (και καλύτερες) ευχάριστες εκπλήξεις.

Γ. & Τ.



Λαϊκές βιβλιοθήκες: έτος μηδέν

Οι βιβλιοθήκες τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολύ της 
μόδας. Κάθε λίγο και λιγάκι δήμοι, κοινότητες, πολιτιστικοί 
σύλλογοι και άλλοι εγκαινιάζουν με φανταχτερό τρόπο κάποια 
βιβλιοθήκη . Ά λ λ ο ι  πάλι καλούν τον κόσμο να τους στείλουν 
βιβλία και τις εκκλήσεις  αυτές τις υιοθετούν τα μέσα ενημέρω- 
σης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) συνενώνοντάς τες με 
τη δική  τους παράκληση να ευοδωθούν.

Ευοίω νο σημείο η επιθυμία να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες. 
Σημαίνει πως ο λαός ζητάει να μορφωθεί, ζητάει να επιβιώσει 
στον τεχνολογικό μας κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν είναι πληρο- 
φορημένος και όχ ι μόνο ζητάει κάτι που θα έπρεπε δικαιωματι
κά να απαιτήσει από την Πολιτεία αλλά δέχεται σαν προσφορά 
διάφορα υποκατάστατα για βιβλιοθήκες.

Και όλ  'αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που δεν υπάρχει χώρα 
στον κόσμο που να μη διαθέτει πολλές και καλά οργανωμένες 
βιβλιοθήκες για παιδιά, για νέους, για ενήλικες, για επιστήμο
νες. Δεν υπάρχει χώρα που να μη στηρίζει την οικονομική 
προκοπή της στη μελέτη και στην έρευνα. Πράγμα που σημαί
νει εθνικές, ειδικές, εκπαιδευτικές και λαϊκές βιβλιοθήκες με 
εκατονταίες και χιλιάδες υπαλλήλους και με εκατομμύρια 
τόμους βιβλία και ποικιλία οπτικοακουστικών μέσων. Έ τσ ι, η 
έκκληση  για βιβλία, στο τέλος του 20ου αιώνα, μοιάζει με 
κραυγή προϊστορικού ανθρώπου και η παραπλάνηση του πολίτη 
υποβιβάζει τη χώρα μας σε τριτοκοσμικό επίπεδο.

Δε θα αναλυθούν εδώ τα αίτια που μας οδήγησαν στο σημείο 
να μη γνωρίζουμε τι σημαίνει βιβλιοθήκη. Ο λο  καταλαβαίνου

με πως το βάρος αυτής της ευθύνης το φέρει ακέραιο η 
Πολιτεία. Η  βιβλιοθήκη στοιχίζει πανάκριβα και χρειάζεται 
γερή υποδομή για να λειτουργήσει σωστά και είναι καθαρά 
θέμα κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής η ύπαρξη ή μη 
βιβλιοθηκών. Όπως λοιπόν δε χαράχτηκε ποτέ τέτοια πολιτι
κή , είναι φυσικό να μην υπάρχουν βιβλιοθήκες που να πληρούν 
τους όρους επιστημονικής οργάνωσης και λειτουργίας. Η  
επιστημονική οργάνωση και λειτουργία μιας βιβλιοθήκης φαί
νεται από το περιεχόμενο των συλλογών της και από τις 
υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες της.

Τι περιεχει όμως μια βιβλιοθήκη και τι υπηρεσίες προσφέρει.
Η  εθνική βιβλιοθήκη κάθε χώρας διαφυλάσσει την εθνική 

πνευματική κληρονομιά του τόπου. Συλλέγει διαχρονικά την 
εθνική εκδοτική παραγωγή. Συλλέγει οτιδήποτε εκδίδεται πα
ντού στον κόσμο που αφορά στο χώρο της και οτιδήποτε 
δημοσιεύεται στη γλώσσα που μιλάει. Επιπροσθέτως κάθε 
εθνική βιβλιοθήκη έχει υποχρέωση να συλλέγει τις σημαντικό
τερες εκδόσεις της παγκόσμιας πνευματικής παραγωγής. Οι 
ειδικές βιβλιοθήκες συλλέγουν υλικό πάνω στις επιστήμες και 
στις τέχνες και αποτελούν την κύρια πηγή από όπου αντλούν 
στοιχεία οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες και όλοι όσοι χρειάζο
νται ειδικές γνώσεις και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για το 
επάγγελμά τους. Οι εκπαιδευτικές επίσης τεκμηριώνουν τη 
γνώση στους σπουδαστές και τους προετοιμάζουν επάξια να 
συμβάλλουν στην οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανά-

--------»
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Λαϊκές βιβλιοθήκες: έτος μηδέν

πτύξη του τόπου τους. Οι λαϊκές βιβλιοθήκες είναι ακριβώς οι 
βιβλιοθήκες του λαού. Παρέχουν την πληροφόρηση που χρειά
ζεται ο λαός για να μπορεί να σκέπτεται, να κρίνει και τελικά να 
εμπεδώνει στη συνείδησή του τη δημοκρατία σαν τρόπο ζωής. 
Μ ε αυτόν τον τρόπο λειτουργούν σε λίγα μέρη του κόσμου, 
αλλά σαν κέντρα λαϊκής επιμόρφωσης λειτουργούν σε όλες 
σχεδόν τις χώρες εκτός από τη δική μας.

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες λοιπόν είναι ουσιώδεις και απαραίτη
τες πηγές πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για την 
κοινότητα και μόνο με αυτή την έννοια ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου.

Παρατίθενται μερικές προδιαγραφές που έχουν γίνει αποδε
κτές από την Unesco για να δοθεί κάποια ιδέα της διάστασης 
και του κόστους της λαϊκής βιβλιοθήκης: α) για κάθε κάτοικο 
αναλογούν τρία βιβλία και β) για κάθε τρεις χιλιάδες κατοίκους 
αναλογεί ένας βιβλιοθηκάριος. Α ν  πάρουμε σαν παράδειγμα την 
Καλλιθέα, για να μην αναφερθεί η Αθήνα  που θα έφερναν ίλιγγο 
οι αριθμοί, με περίπου 150.000 κατοίκους έπρεπε να έχει βασική 
συλλογή 540.000 βιβλίων εκτός από τα περιοδικά και το άλλο 
οπτικοακουστικό υλικό. Ετήσια αύξηση 6 %  και περίπου 50 
βιβλιοθηκάριους, εκτός από το άλλο προσωπικό (συνήθως το 
ειδικευμένο προσωπικό είναι το 1/3 του συνόλου).

Το  κόστος των βιβλιοθηκώ ν δημιούργησε την ανάγκη της 
συνεργασίας. Από αυτή την ανάγκη δημιουργήθηκα ν δίκτυα 
βιβλιοθηκώ ν σε εθνικό και στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο. Τα 
δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα συναλλαγής των αναπτυγμένων με 
τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αν ακόμα υποθέσει κανείς πως 
αντικειμενικός στόχος των προηγμένων είναι η εκμετάλλευση 
και η υποκλοπή προωθημένης επ ιστημονικής σκέψ ης, η γνώ ση, 
έστω και έτσι, δεν παύει να διοχετεύεται σε ολοένα ευρύτερες 
περιφέρειες. Και μάλλον ενδυναμώνεται η ελπίδα πως κάποτε η 
γνώση θ' αγκαλιάσει όλο  τον κόσμο.

Ό σ ο ν  αφορά τη συνεργασία των βιβλιοθηκώ ν, στις μέρες μας 
εκτείνεται σε όλο  και ευρύτερες γεωγραφικές περιφέρειες με 
στόχο, βέβαια, την κάλυψη της παγκόσμιας εκδοτικής παραγω
γής αλλά και την εξοικονόμηση  χρήματος. Για  το σκοπό αυτό η 
Διεθνής Συνομοσπονδία Βιβλιοθηκώ ν (In te rna tiona l Federation 
o f L ibraries and Institutions), που είναι το σ υλλογικό  σώμα των 
βιβλιοθηκάριω ν, εκπονεί προγράμματα σε συνεργασία με την 
U N E S C O  για να υπερπηδηθούν τα εμπόδια και να βρεθεί τρόπος 
ανταλλαγής πληροφόρησης και δανεισμού βιβλιακώ ν και άλ
λων μονάδων, μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου.

Θεωρητικά όλα αυτά είναι ωραία και εύκολο να λέγονται, για 
να γίνουν όμως πράξη χρειάζεται η Πολιτεία  να θεσμοθετήσει 
τιζ βιβλιοθήκες. Πρέπει να μετεκπαιδεύσει το υπάρχον δυναμι
κό. Οφείλει να δημιουργήσει όσες βιβλιοθηκονομικές  σχολές 
χρειάζονται για να υπάρξουν ανώτατες οργανικές θέσεις στον 
Υπ αλληλικό Κώοικα. Και το κυριότερο να τις χρηματοδοτήσει 
πλούσια από τον κρατικό κορβανά. Τ ο ν  κορβανά που γεμίζει με 
το υστέρημά του ο αγρότης, ο μικρομεσαίος πολίτης και που 
ξοδεύεται ερήμην του και όχι πάντοτε προς όφελος του.

Η  παρούσα Κυβέρνησ η  στην αρχή έδειξε κάποιο ενδιαφέρον 
για το θέμα αυτό και με κύριο φορέα και μέσω του Υ Π Π Ε ,  
εξάγγειλε πενταετές πρόγραμμα για τη δημιουργία Εθνικού  
Δικτύου Βιβλιοθηκώ ν και σχέδιο νομοθεσίας για όλα τα είδη 
των βιβλιοθηκώ ν. Κάπου όμως το πράγμα δεν προχώρησε, 
παρέμεινε στις εξαγγελίες, τουλάχιστον ως τώρα.

Είνα ι αλήθεια πως κατά καιρούς εξαγγέλλεται ότι δημιουρ- 
γούνται διάφορες β ιβλ ιοθή κες  παιδικές, γεω ργικές κ.ά. Εδώ  θα 
πρέπει να αναφερθεί πως οι παιδικές β ιβ λ ιοθή κες  αποτελούν 
πάντοτε τμήμα της λα ϊκής  β ιλ ιοθ ήκης . Δε λειτουργούν α π οκομ
μένα, τουλάχιστον στις χώρες που έχου ν  μελετήσει το παιδί και 
τη σ χέσ η  του με το βιβλίο . Επ ίσης πρέπει επί τη ευκαιρία  να 
αναφερθεί ότι στα μικρά  μέρη οι ειδ ικές  ανάγκες του τόπου 
εξυπηρετούνται από τη λα ϊκή  β ιβ λ ιο θ ή κη . Ό π ο υ  χρειάζεται 
υπάρχει τμήμα γεω ργικό , γεω λογικό  ή άλλο, και για λόγους 
ο ικονομ ικούς  και για να προσφέρεται εξυπ ηρέτηση από ειδ ικευ 
μένο προσωπικό. Ή δ η  οι αναπτυσσόμενες χώρες για τους 
ίδιους λόγους ζητούν να συνενω θούν και οι σ χο λ ικές  β ιβ λ ιο θ ή 
κες με τις λαϊκές στα μικρά  μέρη που δεν α ντέχουν τη δαπάνη 
σ υντήρησης  περισσότερω ν από μια β ιβλ ιοθηκώ ν.

Όπως προαναφέρθηκε, οι β ιβ λ ιοθή κες  σ τοιχίζουν πανάκριβα 
γιατί χρειάζονται πολυάριθμο και ειδ ικευμένο  προσο>πικό, κ τ ί
ρια επαρκή και σε κεντρ ικούς  χώ ρους, πλούσιες σ υλλογές  που 
να εμπλουτίζονται συνεχώ ς με σ ύγχρ ονο  υλ ικό . Α ν  υπ ήρχε 
σωστή π ολιτική  εκ μέρους της Π ολιτείας θα μεθόδευε τις 
αφετηριακές γραμμές έρευνας, μελέτης και σ χεδ ια σ μού , ώστε να 
εκπηγάζουν αυτές από μια κεντρ ική  υπηρεσία , όπου θα σ υντον ί
ζονταν οι β ιβ λ ιοθή κες  με επικεφαλής την  Ε θ ν ικ ή  Β ιβ λ ιο θ ή κ η . 
Υπ ηρεσία  που θα εξασφάλιζε την  εφ αρμογή ενιαίας και σ ύ γ χρ ο 
νης μεθοδολογίας στις β ιβ λ ιο θ ή κες  και τον ο ικ ο νο μ ικ ό  προ
γραμματισμό τους. Ά λ λ ω σ τ ε  και στις πλουσιότερες χώ ρες, που 
έχουν την  ευχέρεια  μακροπ ρόθεσμου σ χεδια σμού και εφ αρμο
γής όλω ν των νέων μέσω ν της τεχνολογία ς, τα διάφορα δίκτυα  
δε λειτουργούν ανεξάρτητα. Δ ημ ιουργούντα ι από ομοειδείς 
β ιβλ ιοθήκες  και το σ ύνολό  τους απαρτίζει αυτό που παντού 
καλείται Ε θ ν ικ ό  Δ ίκτυ ο  Β ιβ λ ιο θ η κώ ν .

Ά ρ α  οι β ιβ λ ιο θ ή κες  που δημιουργούντα ι τον τελευταίο κα ιρό  
στον τόπο μας είναι μά λλον θεαματικά έργα, έργα βιτρίνας, 
γιατί είναι φανερό πια πως δε γίνοντα ι β ιβ λ ιοθή κες  από τη μια 
μέρα σ τη ν  άλλη.

Η  Ελλά δα , αν όλα πήγαιναν κα τευχήν, δηλα δή  αν η Κ υ β έ ρ ν η 
ση έθετε σε λειτουργία  το πρόγραμμα που της έχει δοθεί από 
βιβλιοθηκά ριους , θα άρχιζε στο τέλος του 20ου αιώνα να 
εγγράφει συστηματικά  σε δελτία  τις βιβλιακές και τις άλλες 
μονάδες. Επ οχή  που τα διάφορα εθνικά  δίκτυα  β ιβλ ιοθη κώ ν 
έχουν διασυνδεθεί με Η .Υ .*  και δ ιοχετεύουν και αντλούν 
πληροφ όρηση μεταξύ τους και με τα κέντρα  τεκμηρ ίω σ ης  και 
π ληροφ όρησης ανά τον κόσμο .

Συμπέρασμα: χω ρίς να υπάρχει τρόπος να κερδίσ ουμε το 
χαμένο έδαφος, κάποιο ξεκ ίνημ α  θα ήταν μια κάποια ελπίδα. 
Αλλά  πώς; Ο  πολίτης δε γνωρίζει και δεν πιέζει. Ο ι λίγες φωνές 
ούτε σαν ψ ίθυροι δεν ακούγοντα ι...

Σ Ο Φ ΙΑ  Π Α Λ Α Μ ΙΩ Τ Η

* ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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Το πρόβλημα 
των 

ελληνικών βιβλιοθηκών

Η πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα είναι πολύ φυσικό να συ
ντηρεί το σκεπτικισμό όλων εκείνων, που έχουν 
συλλάβει τη βαθύτερη σημασία του γεγονότος 
αυτού. Γιατί δεν προϋποθέτει απλώς την ύπαρξη 
μιας οικονομικής αντιστοιχίας ανάμεσα στην Ε λ 
λάδα και στους ευρωπαϊκούς εταίρους της. Προϋ
ποθέτει και την κοινωνική και πολιτιστική αντι
στοιχία, που είναι απαραίτητη για την αναγωγή 
του ελληνικού παράγοντα στο ύψος του ευρωπαϊ
κού επίπεδου ζωής. Τούτο το «ευρωπαϊκό επίπεδο 
ζωής» είναι μια ισόρροπη σύνθεση κοινωνικών, 
οικονομικών και παιδευτικών στοιχείων, που, ύ- 
στερ’ από μακρόχρονη διεργασία, πήρε την έκφρα
ση του λεγόμενου «σύγχρονου δυτικού πολιτι
σμού».

Αυτή η μορφή του πολιτισμού, αν όχι στην 
ολοκληρωτική της υπόσταση, αλλά τουλάχιστο σε 
έναν ικανοποιητικό βαθμό συνύπαρξης των συστα
τικών της στοιχείων, υφίσταται σήμερα στην Ε λ 
λάδα; [...]

Τα ερωτήματα είναι πολύ «καυτά», κατά τη 
σύγχρονη λαϊκή κοινωνιολογική ορολογία, κι από 
την απάντηση σ ’ αυτά θα κριθεί, μαζί με πολλά 
άλλα, κι ο βαθμός των δυσχερειών, που ενδέχεται 
ν ’ αντιμετωπίσει το επίσημο κράτος και η οργανω
μένη ελληνική κοινωνία, όταν φθάσει η κρίσιμη
ώρα των πραγματοποιήσεων.

Ο συγγραφέας του μελετήματος τούτου δεν έχει 
καμιάν αρμοδιότητα να κρίνει το βαθμό της ελληνι
κής ετοιμότητας στον κοινωνικό και οικονομικό 
τομέα. Ο ι προσωπικές του όμως εμπειρίες του 
επιτρέπουν να προσδιορίσει ως ποιο σημείο το 
πολιτιστικό επίπεδο της χώρας μας πλησιάζει το 
ύψος του οικονομικού και κοινωνικού της επίπεδου. 
Πέβαια, ο όρος ((κοινωνικό επίπεδο» εχ ει· μιαν 
απίθανη ευρύτητα, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο 
πολιτιστικός παράγοντας. Στην περίπτωση μας 
πρέπει ν ’ απομονωθεί τούτος ο παράγοντας στην 
ειδικότερη μορφή της Παιδείας, που τη συνθέτουν 
οι διάφορες εκδηλώσεις στην περιοχή της Δ ημό
σιας Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, των I εχνων 
και των Γραμμάτων.

Τ ο  πρόβλημα λοιπόν πρέπει να τεθεί με το 
ερώτημα, αν το επίπεδο της ελληνικής Παιδείας 
βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το επίπεδο της ελληνι
κής Οικονομίας. Αλλά και στην περίπτωση τούτη, 
η χρησιμοποίηση του όρου «επίπεδο», δημιουργεί 
δυσχέρειες για την αποσαφήνιση των εννοιών, αφού 
η έννοια του «επιπέδου» είναι συμφυής με την 
έννοια της ομαλής επιφάνειας, όπου δεν υπάρχουν 
απότομες εσοχές ή εξοχές, κορυφώσεις ή βάραθρα.

Γιώργος Β αφ όπονλος

Κι όλοι γνωρίζουμε πίυς και στον οικονομικό μας 
τομέα υπάρχει η ανισομέρεια, που αναιρεί την 
έννοια του «επίπεδου», και περισσότερο στον παι
δευτικό μας τομέα, όπου οι ανισότητες και οι 
μονομέρειες είναι τόσο εμφανείς, ώστε να μην 
μπορεί καν να γίνεται χρήση του όρου «επίπεδο», 
παρά μονάχα κατά τρόπο εντελώς συμβατικό. Κ ι 
αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, που ανακύπτει μια 
βασική δυσκολία να πραγματοποιηθεί θετική σύ
γκριση μεταξύ της ελληνικής Οικονομίας και της 
ελληνικής Παιδείας, όπου οι κορυφώσεις της μιας 
βρίσκονται κάποτε σε απελπιστικά μεγάλη από
σταση από τα χαμηλώματα της άλλης.

Αλλά και στο σημείο τούτο είναι ανάγκη να 
επιχειρηθεί μια νέα διαφοροποίηση των ανισομε- 
ρειών, που θα περιορισθεί μονάχα στην περιοχή 
των Γ  ραμμάτων, αφού η Δημόσια Εκπαίδευση, η 
Επιστήμη και οι Τέχνες ανήκουν στην αρμοδιότη
τα άλλων ειδικών μελετητών. Ο όρος «Γραμμα- 
τα», στην κοινή συνείδηση, υποδηλώνει κυριοτατα 
τη λογοτεχνία και, κατά προέκταση, τον κριτικό η 
φιλοσοφικό στοχασμό, κι ακόμα κάθε έκφραση του 
ανθρώπινου πνεύματος, όταν τούτο ανάγει την 
επιστημονική έρευνα σε γενικές και απλουστευμέ- 
νες μορφές εννοιών. Και ο κύριος, αν όχι ο μοναδι
κός εκφραστής των Γραμμάτων είναι το έντυπο 
βιβλίο. Καταλήγουμε λοιπόν, με μια σειρά αλλε
πάλληλοί εξειδικεύσεων, να περιορίσουμε την έν

νοια της Παιδείας σ ’ ένα σκληρό πυρήνα που 
λέγεται βιβλίο.

Λ ίγοι ίσως έχουν συνειδητοποιήσει την εκρηκτι
κή δύναμη αυτής της «πυρηνικής κεφαλής» —  για 
να χρησιμοποιηθεί κι εδώ ένας σύγχρονος τεχνικός 
όρος — , όταν αυτή τοποθετηθεί στην κατάλληλη 
«βάση εκτοξεύσεως». Σήμερα, «εξ αντικειμένου», 
αναμφισβήτητα υπάρχει τούτη η ελληνική «πυρηνι
κή κεφαλή». Υπάρχει όμως και η «βάση εκτοξεύσε
ως»; Ιδού το μεγάλο ερώτημα, στο οποίο καλού
μαστε ν ’ απαντήσουμε όλοι οι Έλληνες, αφού είναι 
γνωστό πως η Ε .Ο .Κ . είναι ένας πολυσύνθετος και 
πολυδιάστατος μηχανισμός, που δε λειτουργεί μο
νάχα με επί μέρους «ανταλλακτικά» ή μονομερείς 
«πυρηνικές κεφαλές», αλλά με ολοκληρωμένα λει
τουργικά συγκροτήματα.

Το ελληνικό βιβλίο, κυριότατα το λογοτεχνικό, 
στις σημαντικότερες τουλάχιστον κορυφώσεις του, 
συναγωνίζεται, κατά κοινή παραδοχή, το ευρωπαϊ
κό. Αναμφισβήτητα δεν υστερεί σε ποιότητα από 
το βιλίο των βαλκανικών γειτόνων μας, οι οποίοι, 
πολύ πρόσφατα, μαο έδωσαν ζωντανές μαρτυρίες 
για τις εκδοτικές τους επιτεύξεις. Μας έδωσαν 
όμως κι ένα μέγιστο μάθημα, για την κοινωνική 
σημασία που παίρνει το βιβλίο, σαν παράγοντας 
μιας ευρύτερης λαϊκής επιμόρφωσης. Η σύγκριση 
σε αριθμούς κυκλοφορίας του βιβλίου, ανάμεσα 
σ* εμάc και σ ’ εκείνους, είναι αυτόχρημα απογοη- 
τευτική. Μερικές εκατοντάδες ελληνικών βιβλίων 
για κάθε έκδοση από τη δική μας μεριά και 
κάμποσες δεκάδες χιλιάδες από την πλευρά των 
γειτόνων μας. Είναι τάχα η διαφορά των κοινωνι
κών συστημάτων, που δημιουργεί τούτη τη διαφο
ροποίηση;

Ο συγγραφέας τούτου του μελετήματος, που 
έ/ει προσωπικήν εμπειρία από τον τρόπο κυκλοφο
ρίας του βιβλίου σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και προ πάντων στη Μεγάλη Βρεταννία και τη 
Σουηδία, κι ακόμα στις Ενωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, πιστεύει πως το πρόβλημα είναι βασικά 
κοινωνικό, αλλά μονάχα από την άποψη της πνευ
ματικής ωριμότηταν: ενός λαού και της δημιουργίας
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ελληνικών βιβλιοθηκώνΤο πρόβλημα των
μιας κοινής συνείδησην ότι το βιβλίο δεν είναι 
στοιχείο περιττής πολυτέλειας, αλλά είδος πρώτης 
ανάγκης, απαραίτητο όσο και τα είδη της διατρο- 
φής.

Τούτη η δημιουργία κοινής συνείδησης, για γ η 
ζωτική αναγκαιότητα του βιβλίου, δεν εχει καμιά 
σημασία αν είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας πνευ
ματικής καλλιέργειας ή υποχρεωτικής διδασκαλίας 
ή ακόμα και, κατά κάποιον τρόπο αναγκαστικής 
επιβολής ενός κοινωνικού ή κρατικού οργάνου 
πάνω στη λαϊκή ολότητα. Σημασία έχει το τελικό 
αποτέλεσμα, που εξισώνει τη μακροχρόνια πνευ
ματική καλλιέργεια με την αναγκαστική επιβολή, 
που ταυτίζει τη φυσιολογική ωριμανση με την 
τεχνητή, αφού τελικά η κάθε μέθοδος οδηγεί 
σ’ έναν ταυτόσημο σκοπο, που είναι η γενική λαικη 
επιμόρφωση.

Από τη σκοπιά τούτη αν κοιταχθεί το πρόβλημα 
διαπιστώνεται μια ταύτιση στο αποτέλεσμα της 
κοινωνικής ακτινοβολίας του βιβλίου, τοσο στο 
δυτικό, όσο και στον ανατολικό κόσμο. Και μοναχα 
η Ελλάδα, η «κοιτίς του πολιτισμού», τραγικό 
θύμα της μεγαλοϊδεατικής πολυπραγμοσύνης της, 
έμεινε στο τέλος της σειράς όλων ανεξαιρέτως των 
ευρωπαϊκών χωρών, «σημαιοφόρος» υψηλών ιδεω
δών. αλλά θλιβερή ουραγός στην πορεία της κοινω
νικής αξιοποίησης του βιβλίου. Αυτό το συμπέρα
σμα βγαίνει από μια προσεκτική έρευνα στις 
σελίδες των σχετικών δελτίων της Ουνέσκο.

Η ελληνική κρατική φιλαυτία αρκέσθηκε στην 
κατοχή των «πυρηνικών κεφαλών», που αποτελ,ούν 
ωστόσο προσωπική κατάκτηση των Ελλήνων συγ
γραφέων, αδιαφόρησε όμως για την εγκατάσταση 
«βάσεων εκτοξεύσεως», προς κάθε κατεύθυνση του 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αδιαφόρησε 
για τον κύριο, τον μοναδικό φορέα του μηνύματος 
των βιβλίων, που δεν είναι τόσο τα βιβλιοπωλεία, 
όσο η λαϊκή βιβλιοθήκη. Και με την από γεννησι
μιού της τούτη κρατική ολιγωρία, που έχει κατα
ντήσει μια χρόνια αθεράπευτη αρρώστεια, έφθασε 
η Ελλάδα στο σημείο να εμφανίζει το μοναδικό

φαινόμενο σ ' όλον τον κόσμο, όπου τα βιβλία μιας 
πολύ αξιόλογης λογοτεχνίας τυπώνονται σε μερι
κές μονάχα εκατοντάδες αντίτυπα. Κα ι τα περισ
σότερα από τα βιβλία τούτα τα ανταλλασσουν, με 
φιλόφρονες αφιερώσεις, μεταξύ τους οι συγγρα
φείς, χωρίς να καταφέρουν να διοχετεύσουν στην 
αγορά περισσότερα από μερικές δεκάδες αντίτυπα. 
Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, που κατα τροπο 
«φυσιολογικό», μια ελληνική λογοτεχνική έκδοση 
ξεπερνά στην αγορά τα χίλια αντίτυπα. Κ ι  ακόμα 
πιο λίγες είναι μερικές άλλες, ιδιότυπες περιπτώ
σεις εκδόσεων, που, λόγοι εντελώς περιστασιακοι, 
άσχετοι με την εσωτερική αξία των βιβλίων, τις 
ανεβάζουν σε αριθμούς, που βγαίνουν κατά πολύ 
έξω από τα «φυσιολογικά» όρια.

Ί  ο φαινόμενο τούτο αποτελεί μια μόνιμη και 
ενδημική, θα ’λεγε κανείς, κρίση του βιβλίου, που 
δε θεραπεύεται, φυσικά, με τη συγκινητική αγορά 
εκατό ή και λίγο περισσότερων αντιτύπων από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημώ ν. Ούτε και 
εξηγε ίται με το επιχείρημα, ότι η ελληνική γλώ σ
σα είναι όργανο πνευματικής επικοινωνίας μονάχα 
ενός ολιγάριθμου σε πληθυσμό λαού. Α ν  το επιχεί
ρημα αυτό είχε κάποια λογική βάση, τότε και οι 
Σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία θα έπρεπε να 
δοκιμάζονται από την ίδια κρίση του βιβλίου. 
Αλλά ούτε και οι «υποανάπτυκτες» γειτονικές μας 
χώρες έχουν δοκιμάσει τη δική μας κρίση βιβλίου. 
I ια τον απλούστατο λόγο, ότι πολύ γρήγορα 
μπόρεσαν να καταστήσουν κοινή συνείδηση το^ν 
λαών τους την ανάγκη της λειτουργίας, σε απεριό
ριστη έκταση, κοινόχρηστων βιβλιοθηκών, που α
πορροφούν μερικές δεκάδες χιλιάδες βιβλίων από 
κάθε καλή έκδοση, για να σκορπίσουν κατόπι την 
ακτινοβολία τους, στη μορφή μιας γενικής λαϊκής 
επιμόρφωσης.

Στον τόπο μας, όπου οι διάφορες εκδηλώσεις, 
είτε κοινωνικές, είτε πνευματικές, κινούνται στην 
επιφάνεια επικαιρικών εντυπώσεων, έχει επικρα
τήσει, ανάμεσα σε πολλές άλλες ανεδαφικές σκέ
ψεις, και η γνώμη ότι το πρόβλημα της διακίνησης

του ελληνικού βιβλίου μπορεί να λυθεί με μια 
εντυπωσιακή προβολή «βιτρίνας», δηλαδή με την 
οργάνωση «εκθέσεων βιβλίου» σε κάποιο πάρκο ή 
πλατεία της πρωτεύουσας. Αναρω τιέται κάνεις αν 
οι οργανωτές αυτών των «εκθέσεων του βιβλίου» 
πιστεύουν ειλικρινά ότι ο τρόπος αυτός της προβο
λής του βιβλίου οδηγεί σε πρακτικά αποτελέσμα
τα.

Πόσοι άραγε από το πλήθος των επισκεπτών, 
που κάμνουν τον περίπατό τους ανάμεσα στους 
μπάγκους ή τις βιτρίνες των «εκθέσεω ν του βι
βλίου», φτάνουν την επόμενη μέρα ως την είσοδο 
κάποιου βιβλιοπωλείου, για να προμηθευτούν ένα 
τουλάχιστο από τα βιβλία, που είχαν «θαυμάσει» 
την προηγούμενη μέρα; Κ ι  ακόμα τι είδους διαφη- 
μιστική επίδραση μπορεί ν ασκήσει μια τοπικά 
απομονο^μένη και χρονικά περιορισμένη «έκθεση 
βιβλίου», όταν όλοι σχεδόν οι κεντρικοί δρόμοι της 
Αθήνας και άλλ.ων πόλεων, όπως π.χ. η Θεσσαλο
νίκη, με τις βιτρίνες των βιβλιοπ ω λείου τους, 
αποτελούν μια μόνιμη έκθεση βιβλίου;

Αλλά  και αν ακόμα δεχθούμε ότι με τον τρόπο 
αυτόν «διαφωτίζεται» πνευματικά ένα μικρό πλή
θος επισκεπτών, τούτο δε θ ’ αποτελούσε κάποιο 
είδος προσβολής και αδιαφορίας για  το «διαφωτι
σμό» όλων των άλλων Ελλήνω ν, που δεν έχουν το 
προνόμιο να επισκέπτονται τέτοιες εκθέσεις ή να 
περιεργάζονται τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων;

Ό σα  μέσα κι αν προβλ,ηθούν κι όσες θεωρίες κι 
αν διατυπωθούν για μια ουσιαστική αξιοποίηση 
του ελληνικού βιβλίου, όλα τα κανάλια των σκέψε
ων, «δια της εις άτοπον απαγωγής», οδηγούν προς 
την αναγκαιότητα του θεσμού των λ,αϊκών ή κοινό
χρηστων βιβλιοθηκών.

I ο >£είμενο αυτό του Γ .  Βαφοπουλου είναι 
αναδημοσίευση από το βιβλίο του Οι λα ϊ
κές βιβλιοθήκες Θεσμός Κοινω νικής 
υποδομής.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ 

γράφουν:
Τακης Βαρβιτσιώτης ·  Ελένη Γιαννακοδήμου ·  Οδυσσέας Ελΰτης 

Αλεξ. Ζήρας ·  Παναγιώτης Κανελλόπουλος ·  Ολυμπία Καράγιωργα 
Γιώργος Μαρινάκης ·  Μελισσάνθη ·  Κ. Γ. Παπαγεωργίου '

Ν. Γ. Πεντζίκης ·  Ζωή Τσαντζαρίδου
επίσης:

ανέκδοτα ποιήματα, γράμματα και κείμενα 
του Γιώργου Σαραντάρη 

επιμέλεια:
Στέφανος Μπεκατώρος
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Συζήτηση

Οι βιβλιοθηκάριοι κ.κ. Κατερίνα θανοπούλου  (σύμ
βουλος στη βιβλιοθήκη της Τραπέζης της Ελλάδος, 
μέλος του Δ.Σ. της Έ νω σ ης  Ελλήνω ν Βιβλιοθηκά
ριων, τ. πρόεδρος του Δ .Σ .),  Σ ο φ ία  Π αλαμιώτη (της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κ αλλιθέας, τ. Γ. Γραμματέας 
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β.), Ρωξάνη Φέσσα (διευθύντρια 
της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδη, πρόεδρος 
του  Δ.Σ. της Ε.Ε.Β.), απαντούν σε ερωτήσεις του 
Σ τέφανου Μπεκατώρου και συζητούν γ ια  τον ιστορι
κό ρόλο τω ν β ιβλιοθηκώ ν, γ ια  την κατάστασή τους 
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα  σήμερα, γ ια  την 
εκπαίδευση τω ν βιβλιοθηκάριω ν στον τόπο μας και 
γ ια  το τι πρέπει να πράξει η σημερινή κυβέρνηση, αν 
έχε ι  πραγματικά  την πολ ιτ ική  βούληση, στον τομέα 
αυτόν.

-Σ ε  ορισμένα ερω τήματα απάντησε μεμονωμένα, 
δ ίχ ω ς  να λάβει μέρος στη συζήτηση, και η κυρία Νίνα 
Σκανδάλη, καθηγήτρια στη Σ χολή  Βιβλιοθηκονομίας 
τω ν  ΤΕΙ Αθήνας.

Συζήτηση 
για 

τις βιβλιοθήκες
Θα ήθελα  κα τα ρ χή ν  να εκφ ρά σω  τη χαρά 
μου , ως εκπρόσω πος τη  σ υ ντα κτ ική ς  ομά 
δας του  π ερ ιοδικού  « Γρ ά μ μ α τα  κα ι Τ έ 
χνες» , που έχ ο υ μ ε  σήμερα κο ντά  μας τρεις 
από τις  πιο αξιόλογες β ιβ λ ιο θ η κά ρ ιο υ ς  της 
πατρίδας μας. Ίσ α μ ε  κάπ οιο  βα θμό  μου 
είναι γνω σ τή  η μ εγά λη  πείρα κα ι γνώ σ η  
σας ό χ ι μόνο  σ χετικά  με τη  Β ιβ λ ιο θ η κ ο ν ο 
μία αλλά  κα ι με την  κατάσταση που επ ι
κρατεί στις ξένες κα ι τις ελ λ η ν ικές  β ιβ λ ιο 
θήκες. Δ εν  θα π αραλείψ ω  κα ι ένα άλλο 
γνώ ρισμά  σας: τη μ α κρό χρ ονη  αφοσίω σή 
σας στα θέματα  αυτά κα ι το πάθος με το 
οποίο έχετε  α γω νισ τεί κα ι αγω νίζεστε για  
να υπάρξουν κα ι να π ροκόψ ουν στον τόπο 
μας οι β ιβ λ ιο θ ή κες . Η  π ρόσκληση που σας 
απευθύναμε γ ια  τη  συζήτηση α υτή , έχε ι 
βέβα ια  σχέση  κα ι με το  γεγο νό ς  ότι μο ιρά 
ζεστε λ ιγό τερ ο  ή περισσότερο τις ίδιες 
εμπειρίες κα ι την  ίδια α γω νία  με π ολλούς 
άλλους άξιους συνα δέλφ ους σας, αλλά  μια 
συζήτηση όπως η δ ική  μας δε θα μπορούσε 
να γ ίνε ι με περισσότερα άτομα. Ελπ ίζ ω , 
πάντως, ότι θα εκφ ράσετε τους π ροβ λημ α 
τισμούς ενός μ εγά λου  τμήμα τος  τω ν  Ε λ λ ή 
νω ν β ιβ λ ιο θ η κ ά ρ ιω ν . Ε κ  π ρ ο ο ιμ ίο υ  θα 
πρέπει να υ π ο γ ρ α μ μ ί σ ω  ότι δεν σας καλέ- 
σαμε να μας μ ιλήσετε ως εκπρόσω ποι της 
Έ νω σ η ς  Ε λ λ ή ν ω ν  β ιβ λ ιοθη κά ρ ιω ν  - κα ι 
αυτό βέβαια  αφορά τις δυο από εσάς που 
είναι μέλη  του Δ .Σ .  Ω στόσο πρέπει να 
αναφέρω ότι μου είναι γνω στές  πολλές 
ενέργειες της Ε . Ε . Β . ,  τον τελευτα ίο  ιδίως 
καιρό, που είχαν σκοπό να βοηθήσουν το

υπ ουργείο  Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  κα ι Ε π ισ τη μ ώ ν  να 
απ οκτήσει μια υπ εύθυνη κα ι σω στή εικόνα 
της κατάστασης κα ι να καταρτίσει ένα 
π ρ όγρ α μ μ α  γ ια  τη ν  α ντ ιμ ετώ π ισ ή  της. 
Γνω ρίζ ω  π .χ . τα  « Σ χ έ δ ια  Ν ό μ ο υ »  που έχε ι 
υπ οβ ά λλει στο Υ Π Π Ε  η Έ ν ω σ η  (γ ια  τη 
μοίρα τω ν οποίω ν θα μας μ ιλή σ ετε ). Τ ο  
θέμα τω ν β ιβ λ ιο θ η κ ώ ν , με την  κα τα λυτ ική  
π ιστεύω  σ υμ β ολή  της Ε Ε Β ,  απέκτησε τε 
λευτα ία  μ εγά λη  επ ικα ιρότητα  μετά την 
εξα γγελ ία  από τον π ρω θυπουργό της χ ώ 
ρας ενός « Ε θ ν ικ ο ύ  Δ ικ τ ύ ο υ  Β ιβ λ ιο θ η κ ώ ν » , 
όπου εγώ  το υ λ ά χ ισ το ν  αναγνω ρίζω  σ χε 
δόν αυτούσιες ορισμένες από τις προτάσεις 
της Ε Ε Β  - πράγμα π ολύ ενθαρρυντικό προς 
το παρόν. Θα διαβάσω  τη σ χετική  εξα γγε
λία  του  πρω θυπουργού όπως δημοσ ιεύτη 
κε στο Βήμα (5  Φ εβ ρουά ρ ιο υ  1984 ):»

Το Νομοσχέδιο για το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιο
θηκών έχει τελειώσει και θα δοθεί στη δημοσιό
τητα σε ένα μήνα, Ο καινούργιος Οργανισμός της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι έτοιμος και αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο στην ιστορία αυτή του 
Εθνικού Δ ικτύου αφού η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι 
στο κέντρο όλων των άλλιον βιβλιοθηκών. Ακό
μα θα γίνουν 2-3 ηρότυηες βιβλιοθήκες σε κά
ποιες μεγάλες πόλεις. Θα γίνει ένα μεγάλο βι- 
βλιοθηκονομικό Κέντρο, θα δοθεί έμφαση στην 
εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων με μετεκπαίδευ
ση στο εζωτερικό, θα προμηθευτούμε τα μέσα  
της σύγχρονης τεχνολογίας που απαιτούνται για 
την ηλεκτρονική καρτελοποίηση και για οπτικοα- 
κουστική πληροφόρηση, θα υπάρχουν οπωσδήπο

τε τμήματα περιοδικών και ευχάριστα μπαρ για 
ένα διάλειμμα και ακόμα ο φορέας θα είναι 
ανοιχτός σε συνεργασία και ανταλλαγές.

Θα υπ ογραμμίσω  μόνο ότι στην εξ α γγ ε 
λία  του ο πρω θυπουργός λέει πως το 
σ χετικό  νομοσ χέδ ιο  είναι έτοιμο και ανα
λα μβά νει τη δέσμευση να δοθεί στη δ η μ ο 
σιότητα σ ’ ένα μήνα. Ή δ η  σήμερα όμως 
που γ ίνετα ι η συζήτησή μας έχο υ μ ε  27 
Μ αρτίου : ο ένας μήνας έχει περάσει. Η  
υπουργός Π ο λ ιτ ισ μ ού  είπε (την  ίδια ημέρα 
που μίλησε ο πρω θυπουργός) ότι «οι εξα γ
γελίες  του δεν είναι λόγ ια »  (Τ ο  Βήμα, 
5 .2 .1984 ). Ας  κρατήσουμε λοιπόν μια στά
ση αναμονής και ας π ροχω ρήσουμε στη 
συζήτησή μας.

Κ α λό  θα ήταν ν* αρχίζαμε κοιτάζοντας ι
στορικά την εξέλιξη τω ν β ιβ λ ιοθη κώ ν από 
την αρχαιότητα ως τη σύσταση του ελεύθε
ρου ελλ η ν ικού  κράτους κι ακόμη να κο ιτά 
ξουμε ποιος υπήρξε ο ρόλος τους και ποια 
θέση κα τείχα ν στη συνείδηση τω ν υποδού
λω ν Ελ λ ή ν ω ν .
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Συζήτηση για τις βιβλιοθήκες

Μ ερικά  σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι α  τ ι ς  ε λ λ η ν ι κ έ ς  
β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς

Δεν υ π ά ρ χ ο υ ν  επ ίσ η μ α  σ το ιχ ε ία  γ ια  τ ις  ελ λ η ν ικ ες  
β ιβ λ ιο θή κ ες  γ ια τ ί  δεν έ χ ε ι  γ ίν ε ι  π ο τέ  σ υ σ τη μ α τ ικ η  
έρευνα α πό  κρατική  υπηρεσ ία .

Τα σ το ιχ ε ία  π ο υ  π α ρ α τ ίθ ε ν τα ι  π ρ ο έρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τη ν  
έρευνα π ου  έκανε η Έ ν ω σ η  Ε λ λ ή ν ω ν  Β ιβ λ ιο θ η κ ά 
ρ ιω ν (Ε .Ε .Β .)  το  1982. Β έβ α ια  η Ε .Ε .Β . έκανε έρευνα  
γ ια  το ε ιδ ικό  θέμα: Τ ρόπος  ε π εξ ερ γ α σ ία ς  το υ  β ι β λ ι α 
κού κα ι ά λ λ ο υ  υ λ ικ ο ύ  σ τ ις  ε λ λ η ν ικ ές  β ιβ λ ιο θ ή κ ες .  Τα 
σ το ιχε ία  ό μ ω ς ,  π ο υ  π ρ ο έκ υ ψ α ν ,  δ ίνο υ ν  κ ά π ο ια  ε ικ ό 
να , του  τρ ό π ο υ  με τον  ο π ο ίο  λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν .

Α πό τ ις  569 β ιβ λ ιο θ ή κ ες  π ο υ  ερευνήθηκαν , οι 427 
ήσαν δη μ ο τ ικ ές  κα ι κ ο ινο τ ικ ές .  Α π ’ α υ τέ ς  331 λ ε ι 
το υ ρ γο ύ ν  χ ω ρ ίς  να  ε ίνα ι  ο ρ γα ν ω μ έν ε ς ,  84 δε λ ε ιτ ο υ ρ 
γ ο ύ ν  κα ι μόνο 41 θ εω ρ ο ύ ντα ι ο ρ γα ν ω μ έν ε ς .  Ο ρ γ α ν ω 
μένες σ ύ μ φ ω ν α  με τα  κρ ιτήρ ια  π ο υ  θ εσ π ίσ τη κ α ν  
γ ι ’ αυτή  την έρευνα, π ο υ  σε σχέση με τα  δ ιεθνή  ήσαν 
μ ά λ λ ο ν  υ π ε ρ β ο λ ικ ά  ελα σ τ ικ ά .

Α πό τ ις  41 β ιβ λ ιο θ ή κ ες ,  84 ,4%  κ α τ α λ ο γ ο γ ρ α φ ο ύ ν  το  
υ λ ικ ό  το υ ς ,  56 ,1%  το  ευρ ετη ρ ιά ζο υ ν  θ ε μ α τ ικ ά  κ α ι 
96,6%  το τα ξ ιν ο μ ο ύ ν .  Π ο λ λ έ ς  β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς  ότα ν  α ν α 
φ έρουν  π ω ς  τα ξ ιν ο μ ο ύ ν  το  υ λ ικ ό  το υ ς  εννοούν  την 
τοπ οθέτησ η  τ ω ν  β ιβ λ ίω ν  στα  ρ ά φ ια  χ ο ν δ ρ ικ ά  κ α τά  
θέμα. Ό σ ο ν  α φ ορά  τη  θ εμ α τ ικ ή  ευρετηρ ίασ η , μ ά λ λ ο ν  
π ρ ό κ ε ιτα ι  π ερ ί  α υ το σ χ εδ ια σ μ ο ύ .  Α υτή  δε α π ο τ ε λ ε ί  το 
δυσκολότερο  μέρος τη ς  ε π εξ ερ γ α σ ία ς  κ α ι  το ν  π α ρ ά γ ο 
ν τα  α π ό  το ν  ο π ο ίο  εξ α ρ τ ά τ α ι  κ α τ ά  το  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  
μέρος η μ η χ α ν ο γ ρ ά φ η σ η  τ ω ν  β ιβ λ ιο θ η κ ώ ν .

Α πό τα  π α ρ α π ά ν ω  σ τ ο ιχ ε ία  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  π ω ς  οι ε λ λ η ν ι 
κές β ιβ λ ιο θ ή κ ες  δε δ ια θ έτο υ ν  ε ιδ ικ ευ μ έν ο  π ρ ο σ ω π ικ ό  
ή έ σ τω  κ α ι κ ά π ω ς  εκ π α ιδ ευ μ έν ο .  Χ ω ρ ίς  ε κ π α ιδ ε υ μ έ 
νο π ρ ο σ ω π ικ ό  δεν ε ίνα ι  δ υ ν α τό  να γ ίν ε ι  ούτε  υ π ο τ υ 
π ώ δ η ς  α π ο δ ε λ τ ίω σ η  το υ  υ λ ικ ο ύ  το υ ς .  Ε π ίσ η ς  π ρ ο κ ύ 
π τ ε ι  π ω ς  δεν  έ χ ε ι  λ η φ θ ε ί  μ έρ ιμ να  α π ό  κ α νένα  κ ρ α τ ι 
κό ή ά λ λ ο  φ ο ρ έα , να  ε κ π α ιδ ε υ θ ο ύ ν  οι υ π ε ύ θ υ ν ο ι  τ ω ν  
β ιβ λ ιο θ η κ ώ ν  με σειρές μ α θ η μ ά τ ω ν ,  σ εμ ινά ρ ια  κ λ π .

Ε ίνα ι α υτο νό η το  στον  καθένα , π ω ς  όσο οι β ιβ λ ιο θ ή 
κες δεν εξελ ίσ σ ο ντα ι,  η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η  το υ  Έ λ λ η ν α  
π ο λ ίτ η  θα π α ρ α μ έν ε ι  σε ε π ίπ ε δ ο  μη δέν .

Ρω ξ ά νη  Φ έσ σ α : Το  θέμα των βιβλιοθηκών από 
την αρχαιότητα μέχρι την απελευθέρωση από τον 
τουρκικό ζυγό μ ’ έχει απασχολήσει πολλές φορές, 
ξεκινώντας από μιαν άλλη αιτία: Διαβάζοντας την 
ιστορία του βιβλίου και των βιβλιοθηκών, βλέπου
με ότι στην αρχαιότητα υπήρζαν βιβλιοθήκες. 
Μπορούμε να πούμε ότι η βιβλιοθήκη γεννήθηκε 
στον τόπο μας. Ο ι αρχαίοι φιλόσοφοι συγκέντρω
ναν βιβλία και από τη διδασκαλία τους προκύπτει 
ότι είχαν στη διάθεσή τους μικρές βιβλιοθήκες. 
Γνωστή σε όλους είναι η βιβλιοθήκη της Αλεςαν- 
δρείας, της οποίας σώζονται και τα ονόματα όλων 
των βιβλιοθηκάριων, που ήταν πολύ σημαντικά 
πρόσωπα. Στα  χρόνια του Βυζαντίου παλι συνα
ντάμε βιβλιοθήκες και παίζουν σπουδαίο ρόλο. 
Ό τα ν έπεσε η Πόλη —  μπορεί βέβαια να συμβάλ- 
λει σ ' αυτό η εικόνα από το σχετικό ποίημα του 
Παλαμά — έχουμε όλοι την εικόνα των λόγιων 
που φεύγουν για τη Δύση κουβαλώντας μα^ί τους 
βιβλία, από τα οποία ξεκίνησε η δυτική αναγέννη
ση. Φτάνουμε έτσι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
που το βιβλίο σώζεται στα μοναστήρια και σε 
βιβλιοθήκες που σώζονται ως τις μερες μας. Αυτό 
που εμένα προσωπικά μου κάνει τρομερή εντύπω
ση είναι ότι όταν έρχεται ο Διαφωτισμός, όταν 
ετοιμάζεται η επανάσταση, οι Ελληνες τη συνδυά
ζουν με τη μόρφο^ση, άρα με την εκπαίδευση και το 
βιβλίο. Και βλέπουμε τους διάφορους εμπόρους 
που ζουν στα διάφορα μέρη της Ευρώπης να 
βγάζουν με δικά τους έξοδα βιβλία και να δημιουρ- 
γούνται βιβλιοθήκες. Ά ρ α , κι εκείνη ακόμα την 
εποχή του σκοταδισμού, η βιβλιοθήκη ήταν κάτι 
γνωστό και που λειτουργούσε. Κα ι υπάρχουν σήμε
ρα η βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, του Ανθίμου 
Γαζή στις Μηλιές και άλλες. Ύστερα έχουμε τον 
Καποδίστρια* μένει τρία χρόνια Κυβερνήτης και 
ιδρύει βιβλιοθήκη. Έ χο υμ ε  τον Καΐρη που ανοί
γει σχολή και στη σχολή του οργανώνει βιβλιοθή
κη. Θέλω να πω  ότι ο θεσμός, παρά τις όποιες 
δυσχέρειες, εξακολουθεί να διατηρείται πολύ ζω
ντανός και να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Κα ι 
το μεγάλο ερώτημα είναι: τι έγινε από εκεί και 
ύστερα. Από πότε ακριβώς αρχίζει αυτή η φοβερή 
αδιαφορία και εγκληματικότητα απέναντι στο βι
βλίο και τη βιβλιοθήκη. Είναι κάτι τι το φτιαχτό, 
καθήσανε κάτω και σκέφτηκαν ότι δε θέλουμε 
βιβλία γιατί τα βιβλία βλάπτουν αφυπνίζοντας τον 
κόσμο περισσότερο απ’ όσο θέλουμε ή έπεσε η 
κακομοιριά επάνω μας; Τ ι  έγινε τελοσπάντων και 
ςεχάσαμε μια τέτοια σπουδαία παράδοση;

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Εγώ  δεν μπορώ να θέσω το 
θέμα ιστορικά, απλώς, θα ήθελα να θέσω για 
συζητηση ενα πολυ μεγάλο κι σοβαρό θέμα, όπως 
είναι η πληροφόρηση μέσω της βιβλιοθήκης. Θα 
πρέπει λοιπόν να θέσουμε κάποια όρια σ ’ αυτό πριν 
το εςετασουμε. Θα το εξετάσουμε έχοντας υπόψη 

της μικρή βιβλιοθήκη του 19ου αιώνα ή σαν το 
μέγα επίτευγμα της εποχής μας; Για τί αυτή τη 
στιγμή έχουμε δορυφόρους οι οποίοι φωτογραφί
ζουν και καταγραφουν. Ολα αυτά τα πράγματα 
πάνε σε 400 μέτρα βάθος, γίνονται αντικείμενο 
επεςερ/'ασιας και αποστέλλονται στα κέντρα πλη
ροφόρησης. Ύστερα πάνε σ ’ αυτούς που παίρνουν 
αποφάσεις, που πολλές φορές τις παίρνουν ερήμην 
όλης της ανθρωπότητας. Η επιστήμη λοιπόν του 
αιώνα μας αλλα και η μελλοντική επιστήμη είναι η 
επιστήμη της επεξεργασίας της πληροφόρησης. 
Γ ι ’ αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε: η Πολιτεία μας 
είναι ανυποψίαστη για το ότι βρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση ομολογουμένως τραγική; Ή  συνεχίζει 
μια προηγούμενη τακτική, όπου εμείς είμαστε

άνθρωποι Οα έλεγα τριτοκοσμικοί και δε μας 
επιτρεπεται τίποτα. Ιι,ίναι λοιπόν τόσο ανυποψία
στη του γεγονότος αυτού ή εξακολουθεί μια πολι
τική η οποία αποβλέπει στο να μας καθηλώσει 
στην άγνοια; Γ ια τ ί δεν μπορούμε να εξαγγέλ.λουμε 
αυτή τη στιγμή μηχανογράφηση βιβλιοθηκών και 
κέντρα πληροφόρησης, κάνοντας ένα πέταγμα από 
το μηδέν στο άπειρον, χωρίς καμία διαβάθμιση. 
Γ ι  αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν 
χάσαμε πλέον οριστικά το τραίνο, ή, αν υπάρχει 
ακόμα ελπίδα, τι μπορούμε να κάνουμε, διότι 
βρισκόμαστε σε τραγική θέση.

Κ α τερ ίνα  Θ α νο π ο ύ λ ο υ : Πριν τέσσερα χρόνια 
έγινε στην Αγγλία  μια συνάντηση, από την Έ νω σ η  
Αγγλω ν Βιβλιοθηκάριων. Σ 'α υ τ ή  τη συνάντηση

που εγινε στο Ι,έφ ιλντ, ο καθηγητής Οπενχάιμερ 
είπε το εξής: Μ έχρ ι την εποχή της βιομηχανικής 
επαναστασης οι βιβλιοθήκες ανήκαν σε ορισμένες 
τάςεις* τις ανώτερες εν πάση περιπτώσει. Ο  
υπολοιπος λαός έπαιρνε τη δόση, τόση όση του 
επετρεπε ο κλήρος και η άρχουσα εν γένει τάξη. Η 
μόνη εποχή που ο λαός συμμετέχει, αρχίζει να έχει 
δικαιώματα στη βιβλιοθήκη και την πληροφόρηση, 
είναι η εκατονταετία από τη βιομηχανική επανά
σταση ως σήμερα. Α υτή  τη στιγμή , λέει πάντα ο 
Οπενχάιμερ, που θεωρείται ο μεγαλύτερος βιβλιο
θηκάριος —  θεωρητικός της Α γγλία ς, βρισκόμαστε 
πάλι στο μεταίχμιο. Μ ε το σύστημα της μηχανο
γράφησης και της συγκέντρωσης των πληροφοριών 
σε μεγάλεζ μονάδες που ελέγχονται αυτή τη σ τιγ 
μή από τη σημερινή άρχουσα τάξη και τιζ πολυε-
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θνικές, κινδυνεύουμε η πληροφόρηση να είναι πάλι 
ελεγχόμενη. Για τί αυτοί που τη συγκεντρώνουν, 
οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν πατούν το κουμπί 
και τη στερούν από τον πολύ κόσμο. Ό μω ς οι 
λαϊκές βιβλιοθήκες, καθώς και οι ειδικές, αυτά τα 
κέντρα που εξελίχθηκαν σιγά-σιγά σε εθνικά κέ 
ντρα, στην Αγγλία , στην Αμερική, στις Σκανδι- 
ναυικές χώρες και αλλού, σε Ανατολή και σε Δύση, 
συνετέλεσαν όσο τίποτε άλλο στο να γίνει η γνώση 
κοινό κτήμα. Έ τ σ ι  το βλέπω εγώ τουλάχιστον το 
θέμα της ιστορίας. Ναι, είχαμε βιβλιοθήκες, αλλά 
για τους λίγους. Ακολούθησε μια εποχή εκατό 
χρόνων που οι βιβλιοθήκες ανήκαν στους πολλούς. 
Από εδώ και πέρα όμως τι θα γίνει; θα εξακολου
θήσει η γνώση να παρέχεται στους πολλούς ή θα 
ξαναγίνει δικαίωμα των λίγων; Αν δούμε την 
ιστορία της αγγλικής και της αμερικάνικης βιβλιο
θηκονομίας, θα αντιληφθούμε ότι οι μεγάλες λαϊκές 
βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν στα μεγάλα βιομηχα
νικά κέντρα. Και το λέω αυτό για να μην παραπλα
νηθούμε και πιστέψουμε ότι ξεκίνησαν από την 
πολιτεία για το λαό. Ό που υπήρχε εμπόριο και 
βιομηχανία, εκεί δημιουργήθηκαν μεγάλες βιβλιο
θήκες.

Ρ ω ξ ά νη  Φ έσ σ α : Νομίζω ότι στην Ελλάδα ειδικά 
χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία μετά τον Β '  Π αγκό
σμιο Πόλεμο. Γιατί μετά, όπως η τεχνολογία 
προ/ώρησε σε πολλά πράγματα, έτσι και το θέμα 
των βιβλιοθηκών προο^θήθηκε αρκετά. Ωστόσο 
εμείς χάσαμε πάλι την ευκαιρία. Έ χο υ ν  περάσει 
κιόλας σαράντα χρόνια μέσα στα οποία έγινε μια 
τεράστια αλλαγή στις βιβλιοθήκες κι εμείς μιλώ
ντας γ Γ  αυτές είναι σα να βρισκόμαστε ακόμη στη 
μεσοπολεμική περίοδο. Και πάμε τώρα να «πηδή- 
ξουμε» σε μια άλλη πραγματικότητα με τα κο- 
μπιούτερς, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως 
υποδομή.

Κ α τερ ίνα  Θ α νοπ ούλου : Θυμάμαι ότι σε μια
συγκέντρωση που είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια 
στο Δ ήμο της Αθήνας, όπου σ υ μ μ ε τ ε ίχ α ν  εκδότες 
και άλλοι παράγοντες, είπα ότι τα χρόνια που 
πέρασαν μετά τον πόλεμο και που τ αφήσαμε 
τελείως ανεκμετάλλευτα, ειδικά στον τομέα των 
βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης, θ<* βαραίνουν 
στη χώρα όσο και η Τουρκοκρατία. Ίσω ς και
περισσότερο.

Π ο ια  είνα ι η σημασία  της β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  στο 
σ ύ γ χρ ο νο  κό σ μ ο , στη Δ ύ σ η  κα ι σ την Α να 
το λ ή ; Π ο ια  είνα ι η σημασία  της σε σχέση 
με τη ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ική  που αναπτύσσεται 
ραγδα ία  στην επ ο χή  μας; Α κ ό μ α , τ ι ακρι
βώ ς είνα ι τα εθ ν ικά  κέντρα  τεκμηρ ίω σ ης;

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Εγώ  πιστεύω ότι η πληρο
φορική είναι βοηθητική της βιβλιοθήκης* όχι η 
βιβλιοθήκη βοηθητική της πληροφορικής. Η βι
βλιοθήκη είναι διαφορετικό πράγμα. Εκτός από το 
ότι σου δίνει γνώσεις, παίζει κι έναν άλλο ρόλο στο 
κοινωνικό σύνολο. Είναι, πρω τ’ απ’ όλα, ένας κοι
νωνικός χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να πάνε 
να πάρουν γνώσεις, απ’ όπου κι αν προέρχονται οι 
γνώσεις αυτές* απ’ τον τόπο τους ή από άλλες 
χώρες. Ακόμη  μπορούν να πάρουν και υλικό για 
ψυχαγωγία* δίσκους, αντίγραφα έργίον ζωγραφικής 
ή και τα ίδια τα έργα, όπως γίνεται λ.χ. στη 
Δανία, μετέχουν σ ’ ένα σωρό εκδηλώσεις και γενι
κά το άτομο κοινωνικοποιείται και ολοκληρώνεται. 
Έ τ σ ι  η βιβλιοθήκη παίζει το ρόλο ενός κέντρου 
κοινωνικοποίησης, έκφρασης. Η πληροφορική, α
ντίθετα, είναι επεξεργασία* επεξεργάζεται το υ- 
πάρχον υλικό, ώστε να μπορεί κανείς να το έχει 
στη διάθεσή του οποτεδήποτε. Αυτό  παλιά γινόταν 
με δελτία, αργότερα με τεκμηρίωση. Σήμερα, με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σου δίνεται δικαίω
μα, δυνατότητα, να δώσεις στο χρήστη-αναγνώστη 
πολυπλοκότερες πληροφορίες. Γ ι ’ αυτό αυτά τα 
δυο δεν είναι εχθρικά μεταξύ τους. Είναι στο χέρι 
του ανθρώπου η πληροφορική και οι βιβλιοθήκες να 
υπάρχουν και να βρίσκονται στην υπηρεσία του. 
Εγώ , ως βιβλιοθηκάριος, δέχομαι την πληροφορι
κή. Πιστεύω ότι μ ’ αυτήν θα χάνεται λιγότερη 
πληροφόρηση από πριν, μόνο εύχομαι να μην 
καπελωθεί η βιβλιοθήκη από την πληροφορική, 
επειδή η τελευταία ελέγχεται από τεχνοκράτες, 
που πολλοί ανήκουν στα διάφορα κέντρα εξουσίας. 
Η βιβλιοθήκη πρέ πει να παραμείνει κοινωνικός 
παράγοντας και να μην καταντήσει ένα απλό μέσο 
πληροφόρησης.

Ρω ξ ά νη  Φ έσ σ α : Εγώ  βλέπω τη βιβλιοθήκη ως το 
μέρος όπου βρίσκεται η πληροφορία, σε όλες της 
τις μορφές, και είναι στη διάθεση του καθενός. Με 
την πληροφορική διευκολύνεται η ανεύρεση τω ν  

πληροφοριών που υπάρχουν σ ’ αυτό το υλικό, το 
ξεχώρισμά του, ώστε να είναι ευκολότερη η ανεύ-

ρευσή του και η γνωστοποίησή του στον εκάστοτε 
ενδιαφερόμενο. Βλέπω δηλαδή την πληροφορική ως 
το εργαλείο που με βοηθάει στο να βγάλω το υλικό 
που βρίσκεται στις βιβλιοθήκες.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Όπου υπήρξε υποδομή βι
βλιοθηκών και ανάπτυξη δεν προέκυψε η ανάγκη 
ενός κέντρου τεκμηρίωσης, γιατί ήδη είχαν τεκμη
ριώσει το υπάρχον υλικό. Στις χώρες που δεν είχε 
καθόλου δημιουργηθεί δίκτυο βιβλιοθηκών, σκέ- 
φτηκαν τη δημιουργία του κέντρου τεκμηρίωσης. 
Ό που το δημιούργησαν ξαναγύρισαν πίσω* η Γα λ 
λία βρίσκεται σ ’ αυτόν τον τομέα πολύ πίσω. Στη  
Γερμανία, που πήγαν να κάνουν τέτοια κέντρα, 
είδαν ότι έπρεπε πρώτα ν ’ αναπτύξουν ένα δίκτυο 
βιβλιοθηκών. Όταν κι εμείς κάναμε το κέντρο 
τεκμηρίωσης καλέσαμε ξένο ειδικό, απ’ την Une
sco, ο οποίος έκανε μια έρευνα και απεφάνθη τα 
εξής: είναι αδύνατο να λειτουργήσει το κέντρο 
τεκμηρίωσης χωρίς την υποδομή οργανωμένων 
βιβλιοθηκών. Κ α ι% όταν ήρθε και άλλος ξένος
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Βιβλίο

γράφει ο 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΦΥΡΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
στα «Σκοινιά και τα σκοινάκι» της 
Μπίλλης Γουοίου και τους «Πρωτα

γωνιστές» του Τόλη Καζαντζή

Το 1982 κυκλοφόρηοαν οι γελοιογραφίες 
της Μπίλλης Γουοίου με τίτλο «Τα οκοινιά 
και τα σκοινάκια» και το 1983 τα πεζά του 
Τόλη Καζαντζή με τίτλο «Οι πρωταγωνι
στές» Τα δυο αυτά βιβλία που ανήκουν οε 
διαφορετικούς χώρους τέχνης (γελοιογρα
φία - λογοτεχνία) έχουν πολλά κοινά χαρα
κτηριστικά αλλά και ορισμένες διαφορές. 
Σκοπός του σημειώματος αυτού είναι η 
επισήμανσή τους.

«Τα σκοινιά και τα σκοινάκια», το δεύτερο 
βιβλίο της Μπίλλης Γουοίου, περιέχει 74 
άτιτλες γελοιογραφίες. Αν και δεν υπάρ
χουν καθορισμένοι θεματικοί κύκλοι, οι πρώ
τες γελοιογραφίες έχουν σχέση με τις 
απόπειρες της ηρωίδας (αναγνωρίζεται η 
φιγούρα της Μπίλλης με τα γυαλιά και τα 
χοντροπάπουτσα) ν αυτοκτονήσει, χωρίς 
τελικά να το καταφέρει. Έτσι, στο εξώφυλ
λο του βιβλίου της, δένει το σχοινί, με το 
οποίο θα κρεμάζονταν, στο κλωνάρι ενός 
δέντρου και χαρούμενη κάνει κούνια. Μια 
ομαδα από γελοιογραφίες αναφέρεται στα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (παιδεία, 
έλλειψη επικοινωνίας, τηλεόραση), άλλη 
καυτηριάζει την εκκλησία, από τους ιερωμέ
νους της μέχρι αγγέλους και διαβόλους. 
Μερικές γελοιογραφίες της σατιρίζουν την 
υψηλή τεχνολογία. Μας παρουσιάζει κατα
στάσεις που αρχίζουν σ ένα σύγχρονο ερ
γοστάσιο και φτάνουν στο διαστημικό 
Columbia. Η Αμερική και ο αμερικάνικος 
τρόπος ζωής που μας σερβίρεται παίρνουν
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ειδικός, είπε ότι, πραγματικά, μόνο στις υπανά
πτυκτες βιβλιοθηκονομικά χάβρες γίνονται κεν.ρα  
τεκμηρίωσης" όχι σ ’ αυτές που έχουν μια υποδομή. 
Έ ν α  κέντρο τεκμηρίωσης επεςεργάζεται μικροε- 
νότητες. Δηλαδή έχει υλικό τρέχον (περιοδικά 
κλπ.), που πρέπει να τεκμηριωθεί γρήγορα, και 
γ ι ’ αυτό γίνεται λόγος για μικροενότητες. Απ οβλέ
πει στην άμεση πληροφόρηση. I ίνεται λοιπόν στα 
κέντρα τεκμηρίωσης βιβλιογραφική επεξεργασία η 
συνοψίζουν σε επιτομές αυτά τα πραγματα και 
πληροφορούν τον κάθε ενδιαφερόμενο αυτοματ ως 
για το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του. Αλλα 
για να πάει κανείς να βρει την πηγή, πρέπει αυτή 
τη βιβλιογραφική πληροφόρηση, ή τη συνοπτική,* 
σε επιτομές, να την αναζητήσει σ ένα χώρο. Λ ε  
νοείται να πάρει βιβλιογραφική πληροφόρηση που 
δεν μπορεί στη συνέχεια να εντοπίσει σε κάποιον 
συγκεκριμένο οργανωμένο χώρο. Ως εκ τούτου, 
είναι δώρο άδωρο να παίρνει την πληροφόρηση, και 
μάλιστα τόσο ακριβά, ιδίως στη χώρα μας, χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. Για τί και το Ισραήλ, και η 
Βουλγαρία, και οι άλλες χώρες που βρέθηκαν 
κάποτε στη δική μας κατάσταση, δηλαδή μηδέν 
βιβλιοθήκες, και άρχισαν από την αρχή, δεν έκαναν 
τέτοια πολυέξοδα και μεγαλεπίβολα πράγματα, 
για τα οποία χρειάζεται να πληρώνουμε τίμημα το 
αίμα του λαού, αλλά εξειδίκευσαν επιστήμονες σε 
κέντρα έρευνας, τους αγόρασαν ό,τι χρειάζονταν 
και τώρα είναι πληροφορημένοι για ό,τι γράφτηκε 
μέχρι πριν τρεις μήνες. Ό λ* αυτά μπορείς να τα 
αγοράσεις και να τα έχεις στον τόπο σου. Κ ι όταν 
φτιάξεις την υποδομή και έρθει η στιγμή που θα 
νιώσεις την ανάγκη να διασυνδεθείς, τότε διασυνδέ- 
εσαι* δεν πληρώνεις χωρίς λόγο άσκοπα λεφτά.

Κ α τερ ίνα  Θανοπον^λου. Κάθε χώρα φροντίζει 
να κάνει αυτό που της χρειάζεται. Βλέπει πού έχει 
αδυναμία και τι ακριβώς ζητάει. Δηλαδή* έχει

βιομηχανία και θέλει να τη βοηθησει; Κάνει ένα 
τέτοιο κέντρο. Σ τ η  Γερμανία, που επισκ«ρθήκαμε 
¡φέ-ος όλοι ¿χεδόν οι συνάδελφοι, τι είδαμε: 
λήγαμε και στο βιβλιοθηκονομικό κ έ ν τ ρ ο υ  έχει 
γίνει στο Βερολίνο για να συντονίζει τις βιβλιοθή
κ ες  και στο κέντρο τεκμηρίωσης στη Φρανκφούρτη, 
χα"ι ξέρετε τι μας είπαν ; ότι αποσκοπούν στο να 
φέρνουν στη '/ώρα τους όλη την πληροφόρηση που 
βγαίνει από τα άλλα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα 
και κέντρα έρευνών, που παράγουν πρωτότυπη 
δουλειά, την άλλη κιόλας μέρα. Έ χ ο υ ν  οχτώ 
ανθρώπους στη Νέα Τόρκη, οχτώ στην Ιαπωνία 
και αλλού, οι οποίοι τους στέλνουν αμέσως, την 
επομένη μέρα της έκδοσης ενός βιβλίου, το βιβλίο, 
ή το ανάτυπο, ή το περιοδικό, το οποιοδήποτε 
ντοκουμέντο· αυτή είναι η δουλειά του κέντρου της 
Φρανκφούρτης. Υπάρχουν σε πολλές χώρες κατα
πληκτικά κέντρα που οργανώνονται ανάλογα με τις 
ανάγκες που η κάθε χώρα έχει. Μ όνο η δική μας 
χώρα δεν κάνει έτσι. Τ ο  δικό μας κέντρο δεν έχει 
καμιά σχέση με τον προβληματισμό των ανθρώπων 
που δουλεύουν στην πληροφορηση. Ε χ ε ι σ.ηριχθεί 
πάνω σε μια δυο μελέτες ξένων, οι οποίοι μας 
ζήτησαν τη γνώ μη μας, χωρίς να το πούνε πουθε
νά, και ποτέ δεν έγινε ένας διάλογος ευρυς, για να 
πούμε τι χρειαζόμαστε εμείς. Τ ο  εθνικό κέντρο 
τεκμηρίωσης, ούτε καν εθνικό, το κέντρο τεκμ η 
ρίωσης Φρανκφούρτης, βγήκε αφου έγιναν ερευνες 
με τους βιβλιοθηκάριους και τις βιβλιοθήκες, μεγά 
λες και μικρές* μόνοι τους είδαν ποιες ανάγκες 
τους πρέπει να εξυπηρετήσουν, δεν τους το βρήκαν 
οι ξένοι. Επ ιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να 
σταματήσουμε να φέρνουμε ανθρώπους απέξω για 
έναν και δυο μήνες.

Ρ ω ξ ά ν η  Φ έ σ σ α : Εγώ  θέλω να συμπληρώσω κάτι 
σ ' αυτό που είπε η κ. Παλαμιώ τη. Ε κ ε ί  που είπε 
ότι είναι άχρηστη σπατάλη η σπατάλη για την 
ίδρυση του κέντρου τεκμηρίωσης, θέλω να πο) ότι 
είναι άχρηστη σπατάλη από την εξής άποψη: Στη ν  
Ελλάδα αγοράζεται μεγάλη ποσότητα επιστημονι
κού περιοδικού και βιβλίου, το οποίο μπορεί να 
υπάρχει δίπλα σου, στη διπλανή κλινική λ.χ., αλλά 
επειδή τίποτα δεν είναι καταγραμμένο κάπου, οι 
περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή του. Έ ρ χετα ι 
λοιπόν κάποτε η στιγμή που κάποιος έχει επείγου
σα ανάγκη κάποιας βιβλιογραφίας* απευθύνεται 
στο κέντρο τεκμηρίωσης, ζητά αυτό που θέλει και 
του έρχεται η βιβλιογραφία. Κ ι  αναρωτιέται ύστε
ρα πού να βρει αυτό που θέλει. Σκεφ τείτε τη 
σπατάλη που γίνεται όταν αυτό που ζητάει να του 
έρθει απέξω βρίσκεται στη διπλανή του πόρτα και 
κανείς δεν είναι ενημερωμένος γ* αυτό. Εξαιτίας 
της κακής οργάνωσης λοιπόν των βιβλιοθηκών δε 
βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή το ζητούμενο 
υλικό κι έτσι ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα για 
πράγματα που δεν αξιοποιούνται όπως θα ’πρεπε. 
Αν συνεπώς δε φτιάξουμε τις βιβλιοθήκες μας.

τη μερίδα τους. Τέλος δε λείπουν οι αιχμές 
για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τους φυ
λακισμένους. τον φατριασμό που παρατηρεί- 
ται στο αριστερό κίνημα και το λεύκωμα 
κλείνει με μια άλλη σειρά από γελοιογρα
φίες όπου η πεισματάρα ηρωίδα εξακολου
θεί μάταια ν' αγωνίζεται κι ας ξέρει ότι ο 
αγώνας της δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από ουτοπία. Χαρακτηριστικά της δουλειάς 
της είναι το οξύ αλλά λεπτό κριτικό της 
πνεύμα, η σχεδιαστική ποιότητα και η επιμέ
λεια.

«Οι πρωταγωνιστές» είναι το τρίτο βιβλίο 
του Τόλη Καζαντζή και αποτελείται από δυο 
εκτενή πεζογραφήματα. Το πρώτο, «Ερασι

τεχνικός θίασος ΡΑΜΟΝΑ: Οιδίπους Τύραν
νος», αναφέρεται στα πρώτα μετακατοχικά 
χρόνια, απ' όπου ο Καζαντζής αντλεί συνή
θως τα θέματά του. Κάποιος ερασιτέχνης 
σκηνοθέτης, ο θεόκλητος Ραμόνας, αποφα
σίζει ν ’ ανεβάσει τον «Οιδίποδα Τύραννο» 
του Σοφοκλή στο θέατρο του Λευκού Πύρ
γου. Σαν ηθοποιούς θέλει να χρησιμοποιήσει 
ανθρώπους της γειτονιάς, κυρίως νέους και 
νέες της εποχής κι αποκαλεί το θίασό του 
«Ραμόνα». Παρακολουθώντας την προετοι
μασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
ο θιασάρχης στο ανέβασμα του έργου μέχρι 
την πρεμιέρα που καταλήγει σε φιάσκο, ο 
Καζαντζής περιγράφει τη ζωή και τους

χαρακτήρες όσων άμεσα (σαν ηθοποιοί) ή 
έμμεσα (σαν παράγοντες ή θεατές) συμμε
τέχουν στην παράσταση, δίνοντας έτσι ανά
γλυφα - με χιουμοριστική πρόθεση - την 
εικόνα της μετακατοχικής περιόδου. Το 
δεύτερο πεζογράφημα, «Απόστολος και 
Φερδινάνδος», είναι η ιστορία δυο ανθρώ
πων που κάποια μέρα ήρθαν συγκυριακά σε 
αντιπαράθεση. 0 Απόστολος (υπονοείται ο 
ίδιος ο Καζαντζής) πάει να διαμαρτυρηθεί 
στην υπηρεσία υπονόμων του δήμου γιατί 
του χρεώνουν τέλη αποχέτευσης, ενώ το 
σπίτι του - μια μονοκατοικία - χρησιμοποιεί 
βόθρο. 0 Φερδινάνδος είναι ο προϊστάμενος 
της υπηρεσίας αυτής που πρέπει να δώσει



ούτε το κέντρο τεκμηρίωσης θα λειτουργήσει καλά 
και σωστά και θα μας κοστίσει τρομερά ακριβά.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Πίσω απ’ αυτήν την πληρο
φόρηση, έτσι όπως μας διοχετεύεται, υπάρχουν 
πολλά συμφέροντα. Ας μην ξεχνάμε ότι το 9 8 %  
περίπου, σε όλα τα πανεπιστήμια, αποτελειται 
από αγγλικά και αμερικάνικα βιβλία. Οπότε η 
πληροφόρηση που φτάνει σ ’ εμάς εδώ είναι μονό
πλευρη. Υπάρχει με άλλα λόγια ένα κύκλωμα 
πληροφόρησης, το οποίο σταματάει αμέσως κάθε 
κίνηση που τείνει να το περιορίσει ή να το 
καταργήσει.

Κ α λ ό  θα ήτα ν  τώ ρα  να έρθουμε στη δ ική  
μας πάρα π ολύ κ α κ ή  π ρ α γμ α τ ικό τη τα , β ά 
ζοντας ως όριο τη ν  α π ελευθέρω σ η το υ  
ε λ λ η ν ικ ο ύ  κρά τους , κα ι να δ ο ύ μ ε  ποια 
υπ ήρξε η π ο λ ιτ ική  τω ν  κυ β ερ νή σ εω ν  από 
τό τε  ως τις  μέρες μας. Κ α ι γ ια  να δώ σω  
μια  χ ιο υ μ ο ρ ισ τ ικ ή  νότα  στη συζήτησή  μας, 
κ ρ ίνω  πω ς θα ή τα ν  κα λό  να δ ια βά σ ουμ ε 
κά π οια  κε ίμ εν α  το υ  Ε μ μ .  Ρ ο ίδ η ,  ο οποίος 
ή τα ν  έ φ ο ρ ο ς  της Ε θ ν ικ ή ς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς :

[ . . . ]  Ο  α να λο γιζόμενος  όσα από εικοσα ε
τίας α να γ ιγ νώ σ κε ι κα ι α κο ύ ει περί της 
ημετέρα ς Ε θ ν ικ ή ς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  θέλει ομο
λ ο γ ή σ ε ι εξάπαντος, ότι εις ο υ δέν  άλλο 
ίδρ υμα  το σ ο ύτο ι επ εδα ψ ιλεύ θησ α ν  βαρείς 
λ ό γ ο ι. Ο υ  μ όνον  δη μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ι, α λλά  και 
υπ ου ργο ί κα ι π ρύτανεις κα ι έφ ορο ι πολλά- 
κ ις  ω νόμα σ α ν α υτήν εν επ ισ ήμω  εκθέσει 
εθ ν ικό ν  α ίσ χος , σαπρίαν, σ τά β λ ο ν , σ κελ ε 
τό ν , χάος κα ι κυ κεώ να . [ . . . ]

[ . . . ]  Ο υ  μ ό νο ν  δε δια τω ν  β ιβ λ ίω ν  ευηργέ- 
τε ι, α λλά  κα ι δια το υ  γ λ ίσ χ ρ ο υ  αυτής 
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  π λ ε ίσ τα ς  π α ρ ε ίχ εν  εις 
τη ν  π ολ ιτε ία ν  εκδ ο υ λ εύ σ ε ις , οτέ μεν εθ ν ι
κό ν  π ο ιητήν  γ η ρ ο κο μ ο ύ σ α , οτέ δε αγορά- 
ζουσα αδρά τ ιμ ή  ευ νο ο υ μ ένω ν  ορφοινών 
β ιβ λ ιο θ ή κ η ν , προ π άντω ν όμω ς διηνεκώ ς 
σ ιτίζουσα  δύο ή π λείονα ς «(βοηθούς», εις 
τους οποίους π ολύ μ ά λ λ ο ν  ήρμοζε το όνο 
μα β ο η θ ο υ μ ένω ν . [ . . . ]

λύοη οτο πρόβλημα. Το απλό αυτο περιστα
τικό γίνεται αφορμή να ουνειδητοποιήοουν 
και οι δυο το αδιέξοδο οτο οποίο έχει 
φτάοει η ζωή τους μέοα από τις κοινωνικές 
δομές που - άθελά τους - τους κατευθύ
νουν.

Τόσο τα «Σκοινιά και τα σκοινάκια» της 
Γουοίου όυο και οι «Πρωταγωνιστές» του 
Καζαντζή, νομίζω ότι λειτουργούν οε τρία 
επίπεδα:

Στο πρώτο επίπεδο κυριαρχεί το χιούμορ 
Οι γελοιογραφίες της Γουοίου προκαλούν το 
γέλιο από τη φύοη του είδους τους (έοτω 
κι αν στις περισσότερες από αυτές προβάλ
λεται αυτό που λέμε μπλακ-χιούμορ) Ποιος

δε θα γελάσει με κάποια που αποφασίζει να 
αυτοκτονήσει πέφτοντας μπροστά στα αυ
τοκίνητα στη μέση ενός πολυσύχναστου 
δρόμου χωρίς να προσέξει ότι βρίσκονταν 
πάνω σε διάβαση πεζών; Ποιος δε θα 
γελάσει μ έναν άνθρωπο που ο ένα δωμά
τιο έχει στίβες τα βιβλία του αλλά ξαπλωμέ
νος στην πολυθρόνα απολαμβάνει την τηλε
όραση: Η μ εκείνη τη φιγούρα που πηγαί
νει στην εξοχή με μια φορητή τηλεόραση 
για να δει λουλούδια από τη μικρή οθόνη;

Τα πεζογραφήματα του Καζαντζή προκα
λούν σε πρώτο επίπεδο επίσης το γέλιο 
γιατί οι περιγραφές των χαρακτήρων και 
των επεισοδίων είναι καθαρά γελοιογραφι-

κές. 0 Ραμόνας εμφανίζεται να ψάχνει για 
δωμάτιο κρατώντας μια παραφουσκωμένη 
καρό τσαντα στο ένα χέρι κι ένα βαρυ 
παλτό στο άλλο, μήνα Μάιο. και παρά τα 
πενήντα του χρόνια είναι ευσυγκίνητος και 
αεικίνητος έχοντας χόμπι «τα μαλακά στρα
γάλια. που τα πετάει στον αέρα και τα 
χάφτει εν κινήσει με μοναδική δεξιοτεχνία» 
Μερικές περιγραφές συνδυάζονται και με 
ευφυολογήματα επί το κωμικότερον, όπως 
εκείνη του Καλέ που ήταν φιλόδοξος ηθο
ποιός κι είχε μάθει απ'έξω τους ρόλους 
του Οιδίποδα και του Τειρεσία. Η μεγάλη 
του όμως μυωπία δεν του επέτρεπε να 
βλέπει χωρίς γυαλιά.

«Παρουσίαζε (ο Καλές) ένα πολύ σοβαρό 
μειονέκτημα για Οιδίποδας, μέχρι τουλάχι
στον την τύφλωσή του. Το ρειονέκτημα 
αυτό ήταν αντίθετα, πλεονέκτημα για το 
ρόλο του Οιδίποδα μετά την τύφλωσή του, 
όπως και για του Τειρεσία που είναι ως 
γνωστόν, τυφλός μιας εξαρχής».

Σ ένα δεύτερο επίπεδο κυριαρχεί το 
τραγικό. Δεν υπάρχει κωμωδία χωρίς κάποιο 
θύμα και τα θύματα είμαστε εμείς γιατί οι 
ήρωες της Γουοίου και του Καζαντζή βρί
σκονται ανάμεσά μας. Το γεγονός ότι ο 
Καζαντζής στο πρώτο του πεζογράφημα 
αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εποχή, δεν 
έχει σημασία, γιατί οι χαρακτήρες, τα γεγο
νότα και οι καταστάσεις που περιγράφει 
αντέχουν στο χρόνο (όπως άλλωστε και η 
τραγωδία του Σοφοκλή που τη χρησιμοποιεί 
- συμβολικά ισως - σαν αφορμή για το 
αφήγημα). Εξάλλου στο δεύτερο πεζογρά
φημα, ο Απόστολος δεν είναι άλλος από τον 
ίδιο τον Καζαντζή, όπως ακριβώς η σταθερή 
φιγούρα στα σκίτσα της Γουοίου είναι η ίδια 
η Μπίλλη

Μπορεί να γελάσαμε με τον άνθρωπο 
που πνιγμένος στα βιβλία του βλέπει τηλεό
ραση, αλλά ανατριχιάζουμε όταν σε μια άλλη 
γελοιογραφία οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας, 
προσηλωμένοι στην TV τους, δεν παίρνουν 
χαμπάρι πως ο γείτονάς τους κρεμάστηκε 
από το σύρμα του γλόμπου ολομόναχος στο 
δωμάτιό του. Παγώνουμε με τον τρόπο 
ζωής που ακολουθούμε στην καταναλωτική 
μας κοινωνία, όταν στη γελοιογραφία «Ame
rican Super Market Inc.» η Μπίλλη κουβαλά
ει, μέσα στο συρμάτινο καροτσάκι του 
καταστήματος, την κάσα της, που ψώνισε 
από μια σειρά ομοιόμορφα φέρετρα, ενώ 
δίπλα υπάρχει μια άλλη σειρά ολόιδιων 
σταυρών με την επιγραφή «one size», και 
ανυποψίαστη προχωράει προς την έξοδο, 
όπου σ' ένα κιβώτιο υπάρχουν μαχαίρια με 
την ταμπέλα *do it yourself».

Το ίδιο συμβαίνει περίπου και με τα 
πεζογραφήματα του Καζαντζή. 0 Ζαφείρης 
παρόλο που ήταν ο πιο κατάλληλος για 
Οιδίποδας, δεν θα παίξει το σχετικό ρόλο 
γιατί τον βαραίνει - σαν προπατορικό αμάρ
τημα - η συμμετοχή του πατέρα του στο 
αριστερό κίνημα της μετακατοχικής περιό
δου. Ακόμα και η περιγραφή χάνει το κωμικό 
της ύφος και γίνεται τραγική. «Τον ανέστη
σε (τον Ζαφείρη) η θεια Ιουλία, γεροντοκό
ρη από τότε που γεννήθηκε, που δεν την 
είχε δει κανένας να χαμογελάει. Μια παρου
σία αθόρυβη και σιωπηλή σα θηλυκό καναρί
νι [...]. Στο μεταξύ πέθανε κι η θεία Ιουλία. 
Πέθανε όπως έζηαε χωρίς να το πάρει 
χαμπάρι κανένας. Ένα πρωί δεν μπόρεσε να 
σηκωθεί από το στρώμα. 0 Ζαφείρης ανησύ
χησε

- Τι έχεις, θεία; τη ρωτούσε και την 
ξαναρωτούσε, κι εκείνη.

- Τίποτα, τίποτα, του απαντούσε.
Μέχρι που το μεσημέρι, έγειρε το κεφά

λι χωρίς ούτε ένα «αχ« κι έσβησε».
Η εξιστόρηση της ζωής του κυρ-Αλέκου 

(πατέρα της φίλης του Ζαφειρη Αννας, 
που θα έπαιζε την Αντιγόνη στην παράστα
ση) θυμίζει πολύ το κωμικο-τραγικό στοιχείο 
των γελοιογραφιών της Γουσιου. 0 χαρακτή
ρας του κυρ-Αλέκου δεν ταίριαζε με την 
ιδιότητα του χωροφύλακα, έτσι όπως αυτή 
τουλάχιστον υπάρχει στην κοινή αντίληψη. 
Αντι να «παρακολουθεί και να σημειώνει*» ή 
να καταλογίζει πρόστιμα και να υποβάλλει
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Βιβλίο

Συζήτηση για τις βιβλιοθήκες
[ . . . ]  Ω ς €ν Ε λ β ε τ ία  ο ικο δο μ ο ύ ντα ι αι οι- 
κ ία ι, όπως ανθίσταντα ι κατά  της χ ιό νο ς , 
€ν Ο λλα νδ ία  κατά  της π λημ μύρα ς  κα ι εν 
Μ εξ ικώ  κα τά  τω ν εφ όδω ν  της ανεμοζάλης, 
ούτιυ κα ι εν Ε λ λ ά δ ι  πρέπει να κατατάσσω - 
ντα ι αι β ιβ λ ιο θ ή κ α ι, όπως κά λ λ ιο ν  αντέ- 
χω σ ι κατά  τω ν εφ όδω ν της π ο λ ιτ ικ ή ς .£·.·]

[ . . . ]  Ε ν ώ  ο Μ ό λ β ε χ ,  ο Ε δ ο υ ω ρ , ο Μ ερι- 
μαίος, κα ι όσοι ά λλοι ειδ ικώ ς το  ζήτημα  
επ ραγματεύθησα ν, π ολλά  μ εν  κα ι ά λλα  
απαιτούσι παρά δ ιευθυ ντού  β ιβ λ ιο θ ή κ η ς , 
προ π ά ντω ν δε δε ίγμα τα  της π α ιδιόθεν 
ο ικε ιότη τος  κα ι εμ φ ύ το υ  αγάπης προς τα 
β ιβ λ ία , π α ρ’ η μ ίν  το ζήτημα  η π λο π ο ιή θ η , 
κα ι πάντα τα λοιπά εν μ ό νο ν  δύ να τα ι 
ν* αναπ ληρώ ση προσόν, η προς τη ν  εκάστο- 
τε κυ β έρ νη σ ιν  ομοφ ροσύνη  του  εφ όρο υ .
Ο λω ς α διά φ ορον είνα ι αν φ ρ ονή  ούτος, 

ότι πρέπει να δένω ντα ι ομ ο ύ  τα  δύο  α ν τ ί
τυπα τω ν δ ιπ λώ ν σ υ γ γ ρ α μ μ ά τω ν , να  κ α 
τατάσσετα ι εν τοις φ ίλο σ ο φ ο ις  ο Μ ιρ α β ώ  
κα ι να δα σύνετα ι ο Α ισ χ ύ λ ο ς , σπ ουδαιότη- 
τα δ ’ έ χ ε ι  μ όνον  η γ ν ώ μ η  α υ το ύ , περι το υ  
αν σ υμφ ερω τέρα  είνα ι τη  Ε λ λ ά δ ι  η κα τά  
στρέμμα  ή κ α τ ’ αροτριώ ντα  ζ εύγη  φ ο ρ ο λ ο 
γία  κα ι το ύ το υ  ή εκε ίνο υ  του  κ ο μ μ α τ ά ρ χ ο υ  
η π ολιτε ία . [ . . . ]

[ . . . ]  Π ο λ ύ  μ ικροτέρ α  ήθελεν  είνα ι η ε κ  της 
θεωρίας το υ  επαρκούς της π ο λ ιτ ικ ή ς  ο μ ο 
φ ροσύνης  ζημία  της Ε θ ν ικ ή ς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς , 
αν π εριω ρίζετο το υ λ ά χ ισ το ν  εις μ όνου ς  
τους εφόρους* δυ σ τυ χώ ς  όμω ς α ύτη  δ ιέπ ει 
ο λ ό κλ η ρ ο ν  μ έ χ ρ ι του  εσ χά το υ  κ λ η τ ή ρ ο ς  το 
π ρ ο σ ω π ικ ό ν . Μ ν η μ ο ν ε ύ σ α ν τ ε ς  α ν ω τέ ρ ω  
της ευρεθείσης υπό του  κ . Φ ρ εα ρ ίτ ο υ  ελ- 
λείψ εω ς το υ  τρ ίτου  τω ν τ ό μ ω ν  της Β ι 
β λ ιο θ ή κη ς , δεν είνα ι ίσως ά σκοπ ον να  προ- 
σθέσω μεν, ότι η εξέλεγξ ις  αύτη  εγ ένετο  
μετά  την  μετα π ο λ ίτευσ ιν  το υ  1863, ότε , 
κ α θ ’ εκά σ τη ν  μ ετ α β α λ λ ο μ έν ιυ ν  τω ν  κ υ β ε ρ 
νήσ εω ν, το ια ύτη  επ εκρά τει κα ι εν τη  Β ι 
β λ ιο θ ή κ η  μ ετα κ ίνη σ ις  π ροσώ π ω ν, ώ στε εν 
δ ια σ τ ή μ α τ ι μ ια ς  μ ό ν η ς  τ ρ ιμ η ν ία ς  υπ έρ  
τους τεσσα ρά κοντα  εισ ή λ θ ο ν  κα ι εξ ή λθ ο ν  
β ιβ λ ιο φ ύ λ α κ ε ς  κα ι β ο ηθ ο ί. Ό τ ε  δε μετά

δ έκα  έτ η  νέα  α ν ε κ α λ ύ φ θ η  έ λ λ ε ιψ ις  β ι 
β λ ίω ν , π ά λ ιν  κα ι τό τε  σ υνέπ εσ ε να είνα ι 
από ικα νού  χ ρ ό ν ο υ  α νά στα τος κα ι εις κα- 
τά στα σιν σ χ ε δ ό ν  ε μ φ υ λ ίο υ  π ο λ έμ ο υ  ένεκα  
π ο λ ιτ ικ ώ ν  επ εμ βά σ εω ν  η υ π α λ λ η λ ία  [ . . . ]

[ . . . ]  Α ν  δε τ ις  νομ ίζ η  ότ ι π ερ ιττα ί ήσαν αι 
εν τη  εκθέσ ει τα ύ τη  ω ρ ισ μ ένω ν  κ α τ α χ ρ ή 
σεω ν α π ο κα λ ύ ψ ε ις , ε ν θ υ μ ίζ ο μ εν  α υτώ  ότι 
από τ ε τ ρ α μ η ν ί α ς  ήδη  υ β ρ ιζ ό μ εθ α  κ α ι συκο- 
φ α ντο ύ μ εθ α  δια  τρ ιώ ν  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  ε φ η μ ε 
ρ ίδω ν. Ε ις  τας ύ β ρ εις  τα ύ τ η ς , τα ς ά λλω ς 
προς τη ν  ε κ τ έ λ ε σ ιν  τω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  η μ ώ ν  
όλω ς α σ χέτο υ ς , π ερ ιττό ν  π ά ντο τε  ενομίσα- 
μ εν  ν* α π α ντή σ ω μ εν , φ ρ ο ν ο υ ν τε ς  ό τ ι π ολυ  
μ ά λ λ ο ν  τω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  ή μ ε τ α φ υ σ ικ ώ ν  
π επ οιθήσεω ν δ ιε υ θ υ ντ ο ύ  δ η μ ο σ ία ς  β ιβ λ ιο 
θ ή κη ς , ενδ ια φ έρ ε ι το  κ ο ιν ό ν  ο α ρ ιθμός  τω ν 
υ π ’ α υτού  α ν α κ τ ω μ έ ν ω ν  τ ό μ ω ν  κ α ι η τ ιμ ή  
εις η ν  α γοράζει τα  β ιβ λ ία . Ε ι ς  δε τους 
επ ιμ ένο ντα ς  ν ’ α π οδίδω σ ι σ η μ α σ ία ν  κ α ι εις 
το υ  εφ ό ρ ο υ  τας δοξα σ ία ς, ο υ δ ο λ ω ς  διστά- 
ζ ομεν  να  ο μ ο λ ο γ ή σ ω μ ε ν , ό τ ι ο λ ο ψ ύ χ ω ς  
ασπαζόμεθα το  δ ό γ μ α  το υ  κά π α  Κ λ ή μ ε -  
ντος  το υ  δ ω δ εκ ά τ ο υ , όστις  α νεθεμά τιζε 
τους  άρπαγας κα ι α μ ελ ε ίς  φ ύ λ α κ α ς  τω ν 
β ιβ λ ίω ν . .  [ . . . ]

Κ α τ ε ρ ίν α  θ α ν ο π ο ύ λ ο υ : Μ έχρ ι πέρσι, που επα- 
ναλειτούργησε το  Εφορευτικό Συμβούλιο  της Εθνι
κής Βιβλιοθήκης, που είχε καταργηθεί από τη 
χ ο ύ ν τ α ,  ο ε τ ή σ ιο ς  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς  ή τα ν
4 .0 0 0 .0 0 0 , ενώ στο Εθν ικό  Θ έατρο δόθηκαν
450.000 .000. Τ ο  Εφορευτικό Συμβούλιο προσπά
θησε και ανέβασε με πάρα πολλούς αγώνες το 
ποσόν στα 65.000.000. Φέτος ο προϋπολογισμός 
φτάνει στα 25.000.000, ενώ εαείς ζητήσαμε 60 με 
70 και μας γύρισαν την απόφαση με 25. Εγώ  σαν 
εκπρόσωπος των βιβλιοθηκάριων είπα στο Εφ ο 
ρευτικό Συμβούλιο ότι δεν τον ψηφίζω αυτόν τον 
προϋπολογισμό, γιατί θεωρώ απαράδεκτη τη δια
φορά ανάμεσα στο Εθνικό Θέατρο και την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, μολονότι αγαπώ πάρα πολύ το θέα
τρο. Πρέπει επιτέλους το υπουργείο Πολιτισμού 
να δώσει μια σημασία στη σωστή λειτουργία της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, που έχει ένα κανονισμό του 
1942, δηλαδή κατοχικό, έχει 36 μόνο μόνιμους 
υπαλλήλους κι ένα τεράστιο ποσοστό βιβλίων 
ακόμη ακατάγραφτο. Π συλλογή της λοιπόν πά-

μηνύσεις για αγορανομικές παραβάσεις στις 
λαϊκές αγορές, αυτός γινόταν φίλος με τον 
κόσμο και το μπλοκάκι του παρέμενε συνε
χώς λευκό. 0 διοικητής του αποφάσισε να 
τον μεταθέσει για τιμωρία στα σύνορα 
Ξεσηκώθηκαν όμως οι φίλοι του της αγο
ράς. τρέξανε στους βουλευτές τους και 
«ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως» α
παίτησαν από τον υπουργό να παραμείνει ο 
κυρ-Αλέκος στη Θεσσαλονίκη Έτσι αντί για 
μετάθεση πήρε εύφημο μνεία και βραβεύτη
κε από τους «Λάιονς» σαν ο καλύτερος 
χωροφύλακας της χρονιάς. Τον τοπθέτησαν 
όμως, τάχα τιμητικά στη «σήμανση». «Η 
δουλειά του ήταν απλούστατη κι ωστόσο 
έκρυβε όλη τη σατανική, εκδικητική εφευ- 
ρετικότητα της υπηρεσίας». 0 κυρ-Αλέκος 
δηλητηριάστηκε από τις αναθυμιάσεις του 
μολύβδου που περιέχει η βενζίνη με την 
οποία σκούπιζε συνέχεια τα δάκτυλα αυτω- 
νων που τους παίρνανε τ 'αποτυπώματα κι 
αφού περιέπεσε αρχικά σε μια φάση μελαγ
χολίας κι έκλαιγε με το παραμικρό, κρεμά- 
τησε στο γραφείο του κυρίου διοικητού, 
«αλλά (πριν αυτοκτονήσει) πήρε και φόρεσε 
το σακάκι του διοικητού με τα χρυσά 
γαλόνια, τις κορδελίτσες απ'τα παράσημα 
στο στήθος και τα κορδόνια κάτω από τις 
μασχάλες».

Μια γελοιογραφία της Γουσίου απεικονί
ζει ένα χωροφύλακα της σήμανσης Σε μια 
άλλη ένας φυλακισμένος κρατάει μια πινακί
δα που γράφει «ΤΙΜΙΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΚΜΗΣ ΜΟΥ Η ΑΙΤΙΑ!» κοιτάζοντας το σύρμα 
του γλόμπου που κρέμεται από το ταβάνι 
του κελιού του, και σε μια τρίτη κρεμιέται 
από το σύρμα αυτό ενώ ο δεσμοφύλακας 
απορεί για το πώς το κατόρθωσε.

Το τρίτο επίπεδο είναι κριτικό και επε- 
κτείνεται σε διάφορους τομείς (πολιτικό, 
κοινωνικό, θρησκευτικό, ηθικό) που δεν 
οριοθετούνται στεγανά μεταξύ τους. Σχο
λιάζοντας την πολιτική ατμόσφαιρα της 
χώρας μας η Γουσίου παρουσιάζει μια 
γελοιογραφία όπου ο αρχάγγελος διώχνει 
με το σπαθί του τον χάρο από το «ΔΗΜΟ
ΣΙΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ» επειδή ο χάρος μαζί 
με το δρεπάνι του κρατάει κι ένα σφυρί.
Σ άλλη γελοιογραφία σατιρίζει τη δικτατο
ρία: ένας πολιτικός κρατούμενος κόβει 
βόλτα μέσα από το συρματόπλεγμα αλλά κι 
ο φαντάρος που τον φρουρεί περιβάλλεται 
κι αυτός από ένα δεύτερο συρματόπλεγμα. 
Αλλού καυτηριάζει τον φατριασμό που παρα- 
τηρείται στους αριστερούς παρουσιάζοντας 
δυο εξόριστους να αλληλοβρίζονται ενώ 
βρίσκονται σε απομόνωση, κ.ο.κ.

Παράλληλα ο Καζαντζής γράφει ότι ο 
Ραμόνας αναγκάστηκε να πάρει στο θίασο 
έναν τριτεύοντα και βραδύγλωσσο ηθοποιό, 
τον Αντώνη, παρόλο που επέμενε να κουβα
λάει και το σκύλο του μαζί «εξαιτίας της

κοντινής συγγένειάς του μ' έναν φημισμένο 
δοοίλογο της Κατοχής». Επίσης ο Ραμόνας 
σκηνοθέτησε έναν τρικούβερτο καβγά με 
τον Ζαφείρη «μετά το τέλος του οποίου 
είχε διακοπεί κάθε σχέση και κάθε δυνατό
τητα συνεργασίας μεταξύ τους», επειδή τον 
είχαν καλέσει στην «Υπηρεσία στηλοβατών 
εθνικής γαλήνης» και του συνέστησαν 
«προς αποφυγήν δυσαρέστων προσωπικών 
του ταλαιπωριών» να αποπέμψει «πηξ-λαξ» 
τον Ζαφείρη, λόγω της αντεθνικής του 
καταγωγής. Γι αυτή του την καταγωγή, ο 
Ζαφείρης, παρόλο που με χίλια βάσανα 
τέλειωσε δικηγόρος, «σβαρνίστηκε από δου
λειά σε δουλειά, πάντα προσωρινός, πάντα

ο πρώτος που διώχνανε» για να καταλήξει 
δημοτικός υπάλληλος στο νεκροταφείο της 
Βαγγελίστρας.

Περιγράφοντας τη ζωή και τα έργα του 
Γιαννάκη, θείου του Ζαφείρη, ο Καζαντζής 
στηλιτεύει την πολιτικο-κοινωνική συγκρότη
ση της εποχής μας που προωθεί τους 
αριβίστες. 0 Γιαννάκης αφού σπούδασε στη 
Γαλλία με τον ιδρώτα του πατέρα του 
Ζαφείρη, γύρισε στην Ελλάδα αριστερός κι 
έμπλεξε στα πολιτικά και τον αδελφό του. 
Στην Ικαρία που ήταν εξόριστος, γνώρισε 
και παντρεύτηκε κάποιαν Ευτέρπη, που ήξε
ρε - από τη Σμυρνιά μάνα της - να βλέπει 
το φλιτζάνι. Αφού λοιπόν πρώτα το ζεύγος

αποκαταστάθηκε εθνικά κι ο Γιαννάκης έκο
ψε τα πάρε δόσε με το σταμπαρισμένο 
αδελφό, εξελίχτηκε στην κοινωνική ιεραρχία
- με το φλιτζάνι - έτσι που έγινε ο θείος 
Γιαννάκης «μέγας και τρανός κοινωνικός 
παράγοντας του τόπου (...) κι αφού δη
μιούργησε μια σημαντική οικονομική κατά
σταση, διαμεσολαβώντας, με το αζημίωτο, 
υπό υποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα, σε 
διάφορες δανειοδοτήσεις, ξαναφρεοκάρισε 
τις παλιές αριστερές του δοξασίες και 
σήμερα θεωρείται ένας δογματικός αριστε
ρός. Ενας αριστερός, που δεν έπαψε να 
έχει τις επαφές του με τις αρχές, όπου, 
συζητήσεως γενομένης. δίνει και τις χρήσι-
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σχει όσο έπασχε και επί των ημερών του Ροίδη. 
Ποτέ δεν χαράχτηκε μια πολιτική αγορώ ν τώρα 
πάει να γίνει κάτι. Ωστόσο δεν αγοράζει τίποτα 
από το εξωτερικό και, όπως ξέρουμε, ο ρόλος της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι να φυλάσσει, να διατη
ρεί και να επεξεργάζεται την παραγωγή, από την 
άλλη μεριά όμως και να ενημερώνεται, πράγμα 
που από καταβολής της η Εθνική  δεν το έχει κάνει. 
Στηρίζεται στις δωρεές και σε ό,τι παίρνει από τις 
ελληνικές εκδόσεις και μάλιστα μόνο το βιβλίο και 
το περιοδικό' όλη η άλλη παραγωγή, που βγαίνει 
σε άλλη μορφή, ούτε καν φτάνει, δηλ. δίσκοι, 
ταινίες κλπ.

Έ χει γίνει έρευνα από κάποιον κρατικό 
φορέα για την κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στις ελληνικές βιβλιοθήκες;

Ρωξάνη Φέσσα: Α π ’ ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον 
δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο από κρατικό φορέα.

Κατερίνα Θανοπούλου: Η Στα τιστική  Γπηρεσία 
έχει μια υπάλληλο στο υπουργείο Πολιτισμού, που 
έχει αναλάβει σχεδόν όλες τις πολιτιστικές στατι
στικές. Αλλά  πώς γίνονται αυτές, και με τι 
ερωτηματολόγιο; Ά λ λ ο τ ε  το ερωτηματολόγιο ή 
ταν πιστή αντιγραφή αυτού που έστελνε η Lne* 
seo. Αργότερα, με τη βοήθεια των συναδέλφων της 
Στατιστικής Τπηρεσίας, βελτιώθηκε κάπως. Ό 
ταν όμως αυτό το ερωτηματολόγιο φτάνει στη 
βιβλιοθήκη, αρχίζει το ψεύδος πολλές φορές, γιατί 
ντρεπόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε σωστή 
ταξινόμηση. Και λένε ότι ναι, έχουμε καταλογο- 
γραφήσει κατά το σύστημα Ντιούη, ή έχουμε

ταξινομήσει κατά το σύστημα των αμερικανικών 
κωδίκων. Α ν  ήξερε όμως κάποιος βιβλιοθηκονομία 
θα προέβαλε αμέσως την απορία του, αφού είναι 
γνωστό ότι δεν μπορείς να καταλογογραφήσεις με 
το σύστημα Ντιούη. Σου  λένε έπειτα: Μετρείστε 
τα ράφια· τα ράφια όμως μπορεί να έχουν και 
σκουπίδια επάνω. Έ χ ο υ μ ε  λοιπόν και το ερωτη
ματολόγιο που δεν έχει βγει από την ελληνική 
πραγματικότητα, και το γεγονός ότι οι απαντήσεις 
είναι εσφαλμένες για πολλούς και διάφορους λό
γους.

Σοφία Παλαμιώτη: Νομίζω ότι το πρόβλημα 
είναι το εξής: Υπάρχει ή όχι βιβλιοθήκη; Γιατί το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έστειλε το 1981 το 
πρόγραμμά του σε βιβλιοθήκες οι οποίες, εξετάζο
ντας τα πράγματα, είδαμε ότι δε λειτουργούν πια. 
Ό τα ν λοιπόν εμείς, το προηγούμενο διοικητικό 
συμβουλιο Βιβλιοθηκάριων, κάναμε μια έρευνα, 
ανακαλύψαμε ότι από τις 500 περίπου βιβλιοθήκες 
στις οποίες στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο, οι 400 
και παραπάνω είναι δημοτικές και κοινοτικές. 
Καναμε την έρευνά μας μέσω του υπουργείου 
Εσωτερικών, ώστε να σταλεί το ερωτηματολόγιο 
στους νομάρχες κι από κει στις δημοτικές και 
κοινοτικές βιβλιοθήκες. Α π ’ όλες αυτές λοιπόν, 
λειτουργούν μόνον οι 40, μαζί με τις λαϊκές της 
Αθήνας. Κα ι τώρα αν πάτε στο υπουργείο Εσω τε
ρικών, σας δίνει έναν κατάλογο βιβλιοθηκών, για 
τις οποίες όμως κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση 
να σας πληροφορήσει. Θα σας δώσει ένα φωτοτυ- 
πημένο χαρτί, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 
φιλαρμονικές ακόμη. Τώρα, το υπουργείο ΙΙολιτι-

μες, εκ των ένδον πληροφορίες του». 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι παρόλο που ο 
Καζαντζής περιγράφει γεγονότα μιας ου* 
γκεκριμένης εποχής, η δράση των ηρώων 
του φτάνει μέχρι τις μέρες μας και εντυ- 
πωοιάζει με την επικαιρότητά της.

Η Γουσίου σε πολιτικο-κοινωνικό επίπεδο 
σατιρίζει την Αμερική και τον τρόπο ζωής 
που μας έχει επιβάλλει. Εκτός από τη 
γελοιογραφία με το σούπερ-μάρκετ που 
σχολιάσαμε, σε μια σειρά από τέσσερις 
άλλες, η φιγούρα της Μπίλλης μ ένα 
λουλούδι στο χέρι, πλησιάζει σ’ ένα μεγάλο 
κουτί που γράφει USA Κοιτάζει μέσα στο 
κουτί από μια τρύπα και πετώντας το

λουλούδι το βάζει στα πόδια. 0 Καζαντζής 
καυτηριάζει και την εξωτερική πολιτική της 
Αμερικής: « Όσο για τα οικονομικά προβλή
ματα της Αμερικής, αυτά οφείλονται στα 
υψηλά εισοδήματα που οι άνθρωποι δεν 
ξέρανε πού να τα ξοδέψουνε. Κι έτσι, οι 
ιθύνοντες στο μεγάλο αυτό Έθνος, αφού 
εξαντλήσανε τα «σχέδια Μάρσαλ» τους και 
τις «παγωμένες πιστώσεις» τους προς οικο
νομικήν αποκατάστασιν των αποκατασταθέ- 
ντων εθνικώς δοσιλόγων, το είχανε ρίξει 
ατις Κορέες και τα λοιπά».

Μια σειρά γελοιογραφίες της Γουσίου 
αναφέρονται στα εκκλησιαστικά Ένας κοι- 
λαράς μητροπολίτης πάει στη συνεδρίαση

της ιεράς συνόδου κρατώντας ομπρέλα για 
να μη βραχεί από το αίμα του Εσταυρωμέ
νου που κρέμεται από ένα ψηλό σταυρό 
Αλλού κάποιος άλλος μητροπολίτης ευλογεί 
και η σκιά από το υψωμένο χέρι του 
ενώνεται με αυτήν του σώματός του σχημα
τίζοντας το είδωλο ενός διαβόλου. Αντί
στοιχα ο Καζαντζής γράφει ότι η φίλη του 
Ζαφείρη Αννα «απαιτούσε για τις ιδιαίτε
ρες, τις τρυφερές στιγμές τους. ξενοδο
χείο. Το πολυτελές και ύποπτο ξενοδοχείο 
“ η Λισαβών", ιδιοκτησία της αγιορίτικης 
μονής του “ Εσφιγμένου” ».

Διάφορες άλλες πτυχές του κοινωνικού 
μας βίου σχολιάζονται ποικιλότροπα τόσο

από τη Γουσίου όσο και από τον Καζαντζή. 
Σε μια γελοιογραφία της Γουσίου υπάρχει 
ένα νεκροταφείο χωριού, όπου όλες οι 
ταφόπετρες, εκτός από το σχήμα του 
σταυρού έχουν και δυο γράμματα: το Α και 
το 0. Μόνο μια έχει ολόκληρη την αλφαβή
τα κι από κάτω γράφει: ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΣΣΑ. 
Αλλού παρουσιάζει την αίθουσα αναμονής 
ενός νοσοκομείου όπου δεσπόζει η επιγρα
φή «ΗΣΥΧΙΑ«. Η φιγούρα της Μπίλλης 
περιμένει καρτερικά, ενώ κάτω από την 
πόρτα του χειρουργείου το αίμα τρέχει 
ποτάμι. Μια γελοιογραφία σατιρίζει τη στα
διοδρομία: αποτελείται από δεκαπέντε μι
κρά σχεδιάκια σε τριπλή διάταξη ανά πέντε. 
Το πρώτο είναι λευκό. Από το δεύτερο 
αρχίζει να αναδύεται σταδιακά η φιγούρα 
της Μπίλλης για να ολοκληρωθεί στο όγδοο 
κι ύστερα μέχρι το δεκατέσσερα σιγά-σιγά 
καταδύεται και το δεκαπέντε μένει πάλι 
λευκό.

Παρόμοιες νύξεις κάνει και ο Καζαντζής. 
Με την περίπτωση του Σπύρου (ήταν ο 
επιμελητής σκηνής στην παράσταση) καυτη
ριάζει το γεγονός ότι το κατεστημένο δεν 
ενδιαφέρεται μόνο γΓ αυτό που κάνεις 
αλλά και υπό ποιαν ιδιότητα το κάνεις. Με 
την περίπτωση του δικηγόρου κυρίου Ανθία 
(τεχνικού συμβούλου στην παράσταση) ο 
Καζαντζής σατιρίζει τους συναδέλφους 
του, λέγοντας ότι εκτός από «ζαμπαράς» 
ήταν «κι ένας πασίγνωστος χασοδίκης κι 
ένας αδίσταχτος εκμεταλλευτής. Αύο ιδιό
τητες που συνοδεύουν, λίγο πολύ, όλους 
τους δικηγόρους ανάλογα με τη συχνότητα 
των επαφών τους με τη δικαιοσύνη. Την 
απρόσωπη και την εφηρμοσμένη, την προ- 
σωποποιημένη στα χέρια των δικαστών που 
είναι, ως γνωστόν, τυφλή». Με αφορμή, 
τέλος, το βίο και τα έργα του φαρμακο
ποιού κυρίου Ορφανού (υπονοείται ο Πεντζί- 
κης), ο Καζαντζής κριτικάρει τόσο τον ίδιο 
τον Πεντζίκη, όσο και τα λογοτεχνικά πράγ
ματα της Θεσσαλονίκης στην εποχή που 
αναφέρεται.

* * *

Υπάρχουν τρεις βασικές διαφορές ανάμεσα 
στις γελοιογραφίες και τα πεζογραφήματα 
που μας απασχολούν. Η Γουσίου δε σχολιά
ζει μόνο αυτά που συμβαίνουν στον τόπο 
μας (κάτι που κάνουν οι περισσότεροι 
ντόπιοι γελοιογράφοι) αλλά σατιρίζει ένα 
συγκεκριμένο τρόπο ζωής που διαμορφώθη
κε στις χώρες αυτού που συνηθίσαμε να 
λέμε δυτικού κόσμου. Απεναντίας η σάτιρα 
του Καζαντζή περιορίζεται στον τόπο του, 
τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τον ελλαδικό 
χώρο. Για έναν αλλοδαπό, που δε θα 
γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, θα ήταν 
δύσκολο - αν όχι αδύνατο - να μπει στο 
πετσί του. Εξάλλου και μια μεταφραστική 
προσπάθεια θα συναντούσε αφάνταστες δυ
σκολίες γιατί ο Καζαντζής επεκτείνοντας τη 
σάτιρα από το περιεχόμενο και στον τρόπο 
γραφής, χρησιμοποιεί τη δημοτική σε συν
δυασμό μ'ένα λογιο ύφος, όπου μέσα 
παρεμβάλλει φράσεις και όρους της καθα
ρεύουσας (έτσι όπως αυτή υπάρχει στα 
δημόσια έγγραφα) μαζί με λαϊκά ιδιώματα 
(π.χ. «προς αποφυγήν δυσαρέστων προσωπι
κών σας ταλαιπωριών, σας συνιστώμεν, 
όπως αποπέμψητε ηηξ-λαξ εκ του καθ υ
μάς θιάσου*»). Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
το αποθησαυρισμα λέξεων που τείνουν να

------------- >
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Βιβλίο

εκλείψουν από το σημερινό λεξιλόγιό μας.
Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η Γουσιου 

καταγγέλλοντας μια αντιφατική και σαθρή 
κοινωνική πραγματικότητα, βάζει τους γε- 
λοιογραφικούς ήρωές της να είναι όλοι 
θύματα αυτής της κατάστασης, χωρίς να 
καταλογίζεται ο βαθμός συμμετοχής τους 
στη δημιουργία της. Δεν υπάρχουν καλοί και 
κακοί. Υπάρχουν μόνο πολλοί ανυποψίαστοι 
και ελάχιστοι ευαισθητοποιημένοι, όλοι τους 
όμως παγιδευμένοι, γι'αυτό και κερδίζουν 
τη συμπάθειά μας. Αντίθετα ο Καζαντζής 
φτάνει στην κοινωνική καταγγελία μέσα από 
τη δράση των ηρώων του, που τους ψυχο
γραφεί. Τις χαλασμένες κοινωνικές δομές 
δημιουργούν και συντηρούν οι σκάρτοι για 
να υπηρετήσουν το προσωπικό τους συμφέ
ρον. 0 Καζαντζής έχει συναίσθηση ότι 
τίποτα δεν πρόκειται ν' αλλάξει, γεγονός 
που τον οδήγησε ίσως στο σαρκασμό. Αρκεί- 
ται στο να ξεσκεπάσει (λογοτεχνικά) τους 
παλιοχαρακτήρες και να τους παραδώσει 
έκθετους στον αναγνώστη, δείχνοντας πα
ράλληλα και κάποια συμπάθεια για τους 
αδικημένους.

Η τρίτη διαφορά βρίσκεται στη στάση 
που κρατούν οι δυο τους απέναντι στο 
πρόβλημα της αλλοτρίωσης. Οι γελοιογρα
φίες της Γουσίου κοιταγμένες σα σύνολο, 
δίνουν την ελπίδα ότι οι άνθρωποι δεν 
έχουν - δεν μπορεί να έχουν - αλλοτριωθεί 
τελείως. Μέσα τους παραμένει κάποια ευαι
σθησία. 0 αστροναύτης λίγο πριν εκτοξευτεί 
στο διάστημα με το Columbia πετάει χαρτα
ετό. Ακόμα κι ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος 
κάποιου εργαστηρίου γίνεται σε μια γελοιο
γραφία αισθηματίας και δίνει σαν αποτέλε
σμα λουλούδια. Η ευαισθησία που εξακολου
θεί να υπάρχει στο σύγχρονο άνθρωπο 
γίνεται μήνυμα αισιοδοξίας. Με μια ταμπέλα 
στον ώμο της «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΕ» η Μπίλλη 
περπατάει σε μια έρημο, όπου στο βάθος 
διακρίνει μια πινακίδα. Επιταχύνει το βόδι-

σμού έχει 39 βιβλιοθήκες· καμία απ’ αυτές δεν 
είναι οργανωμένη: με αποδελτιωμενο το υλικό τ/)ς, 
με το κατάλληλο προσωπικό κλπ. Κ ι αν λειτουργεί 
κάπου μια βιβλιοθήκη σωστά αυτό οφείλεται στις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες κάποιων ανθρωπων, οι 
οποίοι έχουν κάνει πραγματικά θαύματα. Οπως 
είναι λ.χ. ο Οικονόμου στη Ναύπακτο, ο Σαμπανο- 
πουλος στην Κοζάνη, ο Ιωαννίδης στην Ξάνθη και 
άλλοι αλλού. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ο,τι έχουν 
κάνει το έχουν κάνει μόνοι τους, χωρίς καμία 
βοήθεια και από προσωπικό και μόνο μεράκι. 
Αυτοί είναι οι ήρωες της βιβλιοθηκονομίας, οι 
οποίοι είναι κατάσπαρτοι στην Ελλάδα. Γο ζήτη
μα όμως είναι ποια είναι η στάση του Κράτους.

Π ο ια  είνα ι η ισ χύουσ α  νομοθεσ ία  στο χώ ρ ο  
τω ν  β ιβ λ ιο θ η κ ώ ν ;

Κ α τερ ίνα  Θ α νοπ ού λου : Από νόμους άλλο τίπο
τα. Πλήθος νόμοι υπάρχουν για τις βιβλιοθήκες. Ο 
νόμος αποσκοπεί στο να νομοθετήσει τη βούληση 
του Κράτους. Στην  Ελλάδα όμως η σχετική με τις 
βιβλιοθήκες νομοθεσία είναι σκόρπια φύλλα. Ό ,τ ι  
σκεφτόταν ο καθένας το έκανε νόμο. Δεν υπάρχει 
ένα γενικότερο πρόγραμμα επάνω στο οποίο να 
στηριχτεί η νομοθεσία, εκφράζοντάς το.

Π ο ια  είνα ι αυτή τη  σ τ ιγ μ ή  η κα τά στα ση  
όσο αφορά στην επ α γ γ ελ μ α τ ική  κ α τ ο χ ύ 
ρωση του  β ιβ λ ιο θ η κά ρ ιο υ . Σ τ ο ν  Υ π α λ λ η 
λ ικ ό  Κώ 8·κα  π ροβλέπ ετα ι θέση β ιβ λ ιο θ η 
κά ρ ιου ; Π ώ ς  κα το χυ ρ ώ νετα ι θεσ μ ικά  ο β ι 
βλ ιο θηκά ρ ιο ς ;

Κα τερ ίνα  Θ α νοπ ού λου : Ο Κώδικας Δήμω ν και 
Κοινοτήτων σημαίνει κατοχύρωση. Επειδή έχουμε

αυτές τις σχολές Κ Α Τ Ε Ε ,  Τ Ε 1  σήμερα, είναι κατά 
κάποιο τρόπο κατοχυρωμένο. Ο βιβλιοθηκάριος 
κατοχυρώνεται μέσω του υπουργείου ΙΙροεδρίας, 
πάλι για την Α Ρ  κατηγορία, επειδή υπάρχει σχο
λή· όταν υπάρχει σχολή το Κράτος μεριμνά να 
τοποθετήσει τους απόφοιτους κάπου. Στον Κώ δι
κα Δήμω ν και Κοινοτήτων, με προσπάθεια της 
Ένω σης Βιβλιοθηκάριων, προβλέπεται, παρέχεται 
μάλλον το δικαίωμα να δημιουργηθεί οργανική 
θέση στον οργανισμό που φτιάχνει ο κάθε Δήμος 
χωριστά- ας μην ξεχνάμε ότι ο κάθε Δήμος είναι 
μια οντότητα, μια αυτοδιοίκηση. Δεν του επιβάλ
λει τίποτα’ του δίνει ομως, με τον Κώδικα, το 
δικαίωμα να ιδρύσει οργανικές θέσεις Α Ι  χαι Α Τ ., 
αν και στα Α Τ  τα πράγματα είναι κάπως συγκεχυ
μένα, γιατί δεν έχουμε σχολές. Κάθε Δημοτικό 
Συμβούλιο λοιπόν αποφασίζει αν θέλει πρώτα 
πρώτα βιβλιοθήκη, μετά τι βιβλιοθήκη θέλει, και 
για να υπηρετήσει αυτη τη βιβλιοθήκη ιδρύει . οσες 
οργανικές θέσεις όσες χρειάζεται γ ι ’ αυτόν το 
σκοπό. Τ ο  υπουργείο Εσω τερικω ν παραλληλα υπο
χρεώνει τον κάθε Δ ήμο , λέγοντας του οτι για να 
ιδρύσεις μια, δυο, τρεις οργανικές θέσεις βιβλιοθη
κάριων, πρέπει να διαθέτεις και τα απαραίτητα 
/ρήματα στον προϋπολογισμό σου, ειδάλλως δεν 
του επιτρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση των 
θέσεο^ν.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Η δυσχέρεια στο ζήτημα 
αυτό είναι η εξής: όταν σου λέει εσένα, σαν τοπική 
αυτοδιοίκηση, ότι έχεις δικαίωμα να δημιουργήσεις 
τον οργανισμό σου και να φτιάξεις βιβλιοθήκη, 
πλην όμως εσύ δεν έχεις τα χρήματα γ ι ’ αυτό, μας 
κάνει να σκεφτούμε ότς σε όλες τις άλλες χώρες το 
κράτος παρέχει το 75%  των απαραίτητων δαπανών 
κι έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να βάλει μόνο 
το 2 5 %  και μάλιστα υποχρεώνεται να το κάνει 
αυτό και νομοθετικά. Η νομοθεσία εκεί εξελίσσε
ται χρόνο με το χρόνο μαζί με την τεχνολογική και 
επιστημονική εξέλιξη, ώστε να αποτελεί την υπο
δομή για την εξέλιξη των βιβλιοθηκών.

Ρ ω ξ ά ν η  Φ έ σ σ α : Α π ' ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει 
νομοθεσία που να προβλέπει ότι ο κάθε Δήμος 
πρέπει να έχει μια βιβλιοθήκη. Αφ* ης στιγμής 
υπάρχει μια βιβλιοθήκη, τότε ο Δ ήμος έχει δικαίω
μα να ιδρύσει θέσεις. Κα ι οι θέσεις θα είναι ενός 
ορισμένου βαθμού, γιατί έχουμε μια σχολή τέτοια 
η οποία βγάζει βιβλιοθηκάριους ενός ορισμένου 
επιπέδου. Ά ρ α  δεν υπάρχει στην πραγματικότητα 
νομοθεσία η οποία να διέπει τις βιβλιοθήκες και να 
προβλέπει την περίπτωση κατά την οποία, εφόσον 
συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, μπορείς να πά
ρεις, να προσλάβεις έναν αριθμό βιβλιοθηκάριων. 
Έ τ σ ι,  μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει 
ουσιαστικά νομοθεσία ή ότι η υπάρχουσα είναι 
ελλειπέστατη. Δ εν υπήρξε ποτέ μια πολιτική για

σμά της όλο προσδοκία και φτάνοντας 
διαβάζει «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΕΙΝ». Κι 
όμως δεν το βάζει κάτω και στην τελευταία 
γελοιογραφία του βιβλίου της, κοροϊδεύει 
το σκοινί που επίμονα ζητούσε να τυλιχτεί 
στο λαιμό της.

Από την άλλη μεριά ο Καζαντζής είναι 
αδυσώπητα απαισιόδοξος Οι ήρωές του 
χωρίζονται σε έντιμους και ανέντιμους. Οι 
σύγχρονες κοινωνικές δομές καταδικάζουν 
τους ηθικούς και ευνοούν τους ανήθικους. 
Μερικοί είνο καταδικασμένοι πριν καν γεν
νηθούν, όπως ο Ζαφείρης, που τελικά τον 
βρίσκουμε να τελειώνει τις μέρες του, 
μαγκούφης, ανάμεσα στην ταβέρνα και το

γραφείο της Βαγγελίστρας. 0 Καζαντζής 
δεν τρέφει αυταπάτες. 0 σύγχρονος άνθρω
πος δε σεβάστηκε τίποτα. Κατέστρεψε το 
τοπίο: «οι δυτικές συνοικίες αργοπεθαίνουν 
μέσα στους καπνούς των εργοστασίων, 
πασπαλισμένες και καθισμένες μέσα στα 
θανατηφόρα απόβλητα, σαβανωμένες με τις 
αιθάλες», και διέβρωσε τους πολιτικούς και 
κοινωνικούς θεσμούς για να επιπλεύσει η 
σκαρταδούρα. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία 
πως το μέλλον ανήκει στα σκουπίδια», θα 
πει ο Χριστιανόπουλος στη «συνέντευξή» 
του. Η λύση που προτείνει ο Καζαντζής - 
εφόσον βέβαια δεν ανήκει κανείς σ' αυτούς 
που συμβιβάζονται - είναι μια έντιμη περι

χαράκωση του προσωπικού του χώρου. 0 
Απόστολος δε δίνει το σπίτι του αντιπαροχή 
και διατηρεί το βόθρο για να μην έρχεται 
σ'επαφή με τους άλλους, ούτε μέσω του 
συστήματος των υπονόμων. Κι όμως μπλέ
κεται πάλι, γιατί ο δήμος του χρεώνει τέλη 
αποχέτευσης. Με κρύα καρδιά καταφεύγει 
στην κρατική εξουσία να διαμαρτυρηθεί. 
Εκεί συναντιέται με το άλλο θύμα, τον 
Φερδινάνδο. που σαν προϊστάμενος της 
υπηρεσίας αποχετεύσεων, είναι έτοιμος να 
αποπέμψει τον Απόστολο, πιστεύοντας στο 
αλάθητο της υπηρεσίας. Το αίτημα όμως 
του Απόστολου δεν επιδέχεται αμφισβήτη
ση, αφού αυτός κρατάει στο χέρι του την



τις βιβλιοθήκες και τα Αρχεία, που καθόλου ως 
τώρα δεν αναφέραμε.

Κ α ι  π ερνάμε τώ ρα  σ ’ ένα ά λ λ ο  σ η μ α ν τ ικό  
ερώ τημα : π ού νο μ ίζ ετε  ό τ ι ο φ ε ίλ ετ α ι αυτή  
η κα θυστέρησ η  σ την α νά π τυξη  β ιβ λ ιο θ η 
κ ώ ν , όταν μ ετά  το ν  Δ εύ τερ ο  Π α γ κ ό σ μ ιο  
Π ό λ εμ ο  οι π ο λ ιτ ισ μ ένες  χώ ρ ες , σ την  Α ν α 
τολή  κα ι στη Δ ύ σ η , ο ρ γά νω σ α ν άρτιες 
β ιβ λ ιο θ ή κ ες ; Γ ια τ ί  οι ε λ λ η ν ικ έ ς  κ υ β ε ρ ν ή 
σεις δεν  ευ νόησ α ν τη ν  ορ γά νω σ η  τω ν  β ι 
β λ ιο θ η κ ώ ν ; Π ο ύ  το  α π οδίδετε  εσείς αυτό 
το π ρά γμα ;

Κατερίνα  Θ α νο π ο ύ λ ο υ : Αποκλείοντας εκ προοι
μίου την άγνοια, φτάνω σε μιαν άλλη εκδοχή, την 
οποία δεν τολμώ να θεωρήσω ως εσκεμμενη, γιατί 
μου λείπουν τα απαραίτητα αποδεικτικα στοιχεία. 
Φέρνω ωστόσο στο νου μου το γεγονός οτι εςαφα- 
νίστηκαν μυστηριωδώς όλες οι μελέτες που έγιναν 
μέχρι σήμερα από ξένους της Unesco και από 
άλλους οργανισμούς, καλές ή κακές δεν μ ενδιαφέ
ρει. Τ ο  γεγονός λοιπόν οτι εξαφανίστηκαν, το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε σε κανένα υπουργείο βι
βλιοθηκάριος στα αρμόδια τμήματα, το γεγονός 
ότι ο προϋπολογισμός όλων των κυβερνήσεων δε 
διέθετε ποτέ ποσά ικανά να μας βγάλουν απ την 
υπανάπτυξη, το γεγονός ότι ποτε οι επαγγελμα- 
τίες βιβλιοθηκάριοι δεν έκαναν διάλογο με την 
Πολιτεία... Πράγματα που με κάνουν να σκεφτω

για κάποια πρόθεση... Και μέχρι σήμερα δεν έγινε 
ποτέ κάποιος διάλογος...

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Αξίζει τον κόπο στο σημείο 
αυτο να σας διαβάσω κάποια πορίσματα από μια 
στατιστική επετηρίδα της Unesco του 1980, που 
δίνει πάρα πολλά στοιχεία για την εκπαίδευση, γ^α 
τις βιβλιοθήκες κλπ. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν αναφέ- 
ρεται καθόλου, αν και η Unesco έχει πει ότι μια 
χωρα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία βιβλία 
ανά κάτοικο. Ανά 3.000 κατοίκους ένα βιβλιοθηκά
ριο. Και βλέπουμε: 6,6 βιβλία στην Αμερική ανά 
κάτοικο και αντιστοιχεί μια βιβλιοθήκη σε 2.719 
κατοίκους. Σ τη  Ρωσία, έχουμε 9,05 βιβλία ανά 
κάτοικο και μία βιβλιοθήκη σε 768 κατοίκους. Στη  
Δανία βλέπουμε ότι αντιστοιχούν 19,3 βιβλία ανά 
κάτοικο και μία βιβλιοθήκη σε 3.000 κατοίκους. 
Σ τ η  Βουλγαρία αντιστοιχούν 14 βιβλία ανά κάτοι
κο και μία βιβλιοθήκη σε 448 κατοίκους. Παίρνο
ντας ενδεικτικά τη Χ ιλή  βλέπουμε ότι έχει κι αυτή 
3 βιβλία ανά κάτοικο. Ακόμα  και η Τουρκία 
αναφέρεται, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει εντελώς.

Κ α τερ ίνα  Θ α νοπ ού λου : Σας πληροφορώ ότι η 
Τουρκία έχει τρεις σχολές βιβλιοθηκονομίας πανε
πιστημιακού επιπέδου και μάλιστα δίνουν και 
διδακτορικό δίπλωμα' στην Αγκυρα και την Κω ν
σταντινούπολη. Μόνο στην Κο^νσταντινούπολη έ
χει 65 λαϊκές βιβλιοθήκες, τις οποίες επισκέφτηκα, 
και ήταν ομολογουμένως τέλεια οργανωμένες.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Αν δε θέλουν οι /ώρες οι 
ίδιες, οι κυβερνήσεις τους δηλαδή, τίποτα δεν 
μπορεί να γίνει. Σ τη  Δανία, όταν άρχισαν να 
οργανώνονται οι βιβλιοθήκες τους, το 1920, έστελ
ναν ανθρώπους για σπουδές στο εξωτερικό. Το 
1920 οι βιβλιοθήκες κατοχυρώνονται νομοθετικά 
και ιδρύονται σχολές. Το  1931 γίνεται αναθεώρη
ση της σχετικής νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση 
των λαικων βιβλιοθηκών, που ανέρχεται στα 20- 
80%  από το κράτος. Τ ο  1950 ξαναγίνεται αναθεώ
ρηση της νομοθεσίας και κάθε Δήμος υποχρεώνε
ται να έχει τουλάχιστον μια βιβλιοθήκη. Το 1961 
κατοχυρώνονται με νόμο οι ερευνητικές βιβλιοθή
κες. Τ ο  1964 και οι παιδικές. Κάθε βιβλιοθήκη, 
από το 1964 και ύστερα, υποχρεώνεται να δη
μιουργήσει τμήμα ή μικρή συλλογή για παιδιά* όχι 
ξεχωριστά, όπως γίνεται σ ’ εμάς, αλλά μέσα στη 
λαϊκή βιβλιοθήκη. Γίνεται μάλιστα προσπάθεια να 
ενσωματωθούν στις λαϊκές βιβλιοθήκες και οι 
σχολικές και κατοχυρώνονται η χρηματοδότηση 
των βιβλιοθηκών και η ίδρυση σχολικών βιβλιοθη
κών, που θεωρούνται από τότε ως κέντρα πολιτι
σμού.

Ν ομ ίζω  ότι τώ ρα, φ υ σ ιο λο γ ικά , μπορούμε
--------- >
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τελευταία απόδειξη πληρωμής του «Αχόρτα
γου». Ξαφνικά συνειδητοποιεί κι ο Φερδι- 
νάνδος ότι το αύοτημα στο οποίο πίστευε 
και το υπηρετούσε πιστό, χρόνια ολόκληρα 
τον εξαπατούσε. Βγαίνει, λοιπόν, από το 
γραφείο του να βρει τον Απόστολο που 
περίμεν^ τη λύση του προβλήματος του, 
αλλά εκείνος είχε φύγει με την απόφαση να 
πληρώσει τα τέλη αποχέτευσης κι ας χρησι
μοποιούσε βόθρο, προφανώς για να απαλλα
γεί από τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία της 
κρατικής μηχανής που θα τον τσαλάκωνε. 0 
Φερδινάνδος με τη σειρά του υποβάλλει 
παραίτηση και βγαίνει στη σύνταξη.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι, η επιλογή της

Γουοίου στα κοινωνικά δεδομένα της επο
χής μας είναι ο αγώνας και η ελπίδα, ενώ 
του Καζαντζή η παραίτηση και η απομόνωση 
με σκοπό την περιφρούρηση της προσωπι
κής αξιοπρέπειας.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ
Μετά φόβου ανθρώπου 

Κάκτος, 1982

0 Κώστας Μόντης (γεννήθηκε στην Αμμοχω- 
στο της Κύπρου το 1914) είναι αναμφίβολα 
ο κορυφαίος εν ζωή Κύπριος ποιητής. Στην 
τελευταία συλλογή του «Μετά φόβου αν
θρώπου» (η πρώτη που εκδίδεται στην 
Ελλάδα) συνοψίζονται θαρρώ μερικές από 
τις βασικές αισθητικές και κοινωνικές ανα
ζητήσεις του ποιητικού του corpus. Με 
κέντρο βάρους την αγωνιστική καθημερινό
τητα των λαών όλου του κόσμου (μ* ορισμέ
νες συγκεκριμένες αναφορές στον κυπρια
κό ελληνισμό) ο Μόντης βυθίζεται μέσα στα 
στεγανά πεπατημένων χρόνων και χώρων, 
κατοικημένων από τους τρόμους του αλλη
λοσπαραγμού, και τους απομυθοποιεί κομμά- 
τι-κομμάτι, χωρίς να φανατίζεται και να 
κουδουνίζει, με τη σιγουριά του μάστορα 
που έμαθε μέσα από τη μακροχρόνια τριβή 
του με το είδος να κουμαντάρει το βαρύ 
φορτίο του. Καθαρός (αλλά όχι εύκολος) 
στους στόχους του, διακινείται με άνεση 
ανάμεσα στα σημεία της θέσης και της 
αντίθεσης, του θάνατου και του έρωτα, του 
ατομικού και του συλλογικού, συν-πλέκοντας 
και αλληλο-συμπληρώνοντας ένα επίκαιρο 
μωσαϊκό ιστό, του οποίου είναι ο άνθρωπος 
στην πιο πλατιά του έννοια. Όλοι συμμετέ
χουν στο δραματικό ετούτο σκηνικό. Όλοι 
είναι συν-υπεύθυνοι. «Εμένα βρήκατε να 
μου κολληθείτε;» ρωτά η Γη τους ανθρώ
πους ξαφνιάζοντάς τους μέσα στη νάρκωσή 
τους. Η κι αυτό: «Δεν ήξερε τις επιπλοκές 
κι έμπλεξε μαζί του, πού να φανταστεί;» 
(Ζωή και θάνατος). Ή και σ’ ένα από τα 
κρεοέντο της συλλογής: «Εν τέλει η αγάπη 
περιορίστηκε στ' όνομά της». Μέσα από την 
οικονομία του στίχου, την ασυνήθιστη δρα
ματική αντι-παράθεση, τα επιγράμματα του 
K.M. αποκτούν καθολικό κύρος. Τι άλλο 
παρά λύπη για τον άνθρωπο και την κατά
ντια του είναι και το παρακάτω:« Όχι "μετά 
φόβου θεού” , / “ μετά φόβου ανθρώπου” να 
λέτε» (Εκκλησιαστικό). Στο στίψιμο των 
ποιητικών σημείων η φωνή του ποιητή, 
χωρίς να ρυμουλκείται από την εικόνα, 
στήνει στο εκτελεστικό του σαρκασμού της 
το «χουμάνους γκένους». Και το εκτελεί 
μ* όλη την ποιητική ευαισθησία που χαρα
κτηρίζει έναν καταξιωμένο δημιουργό.

ΧύΤΗΡΝΣ TWHYZ VI

Κίβδηλο φεγγάρι

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ
Κίβδηλο φεγγάρι 
Οδυοσέας, 1984

Το «Κίβδηλο Φεγγάρι» είναι η δεύτερη 
συλλογή του Σωτήρη Τριβυζά ο οποίος από

---------
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Συζήτηση για τις βιβλιοθήκες

Βιβλίο

την πρώτη του κιόλας εμφάνιση στον ποιη
τικό χώρο, με το έργο *10 Κέλυφος» 
(•«Τραμ», 1982), μας άφησε με καλές εντυ
πώσεις. θεματικά και αισθητικά η σπονδυλι
κή στήλη της νέας δουλειάς αποτελεί μια 
προέκταση των παραμέτρων και σημείων 
της πρώτης συλλογής. Στην ατμόσφαιρα 
του μεταφυσικού σκηνικού των 13 ποιημά
των ενορχηστρώνονται αφηρημένες ιδέες 
και αισθητικές αναζητήσεις οι οποίες, συ
ντροφιά με το σίγουρο βηματισμό της 
γραφής του Σ.Τ., παίρνουν φωνή, γίνονται 
εικόνες, ποίημα. Ενώ φαινομενικά είναι 
στατική η λειτουργία των διαφόρων επιπέ
δων σήμανσης, στην ουσία είναι άκρως 
κινητική μια και αποτελεί μέρος μιας ευρύ
τερης πορείας προς μια έξοδο, μια διάρρη
ξη του «κέλυφους» που ανοίγει τις ασφαλι
στικές δικλείδες ενός νέου κόσμου, μιας 
μετα-φυσικής που αρχίζει ακριβώς εκεί που 
αρχίζουν οι «εφιάλτες και τα όνειρα». Η 
δόμηση των ποιητικών σωμάτων είναι πολυ- 
επίπεδη: από τη μια το φως από την άλλη 
το σκοτάδι, το πνεύμα και η ύλη, το μόνιμο 
και το παροδικό, η αφθαρσία και η φθοοά, η 
ζωή και ο θάνατος. Στις προϋποθέσεις της 
πολυσημίας αυτής η φωνή του ποιητή, πότε 
σ'όνειρο πότε με την ανάμνηση, ανακαλεί 
συνειρμικά τη ζωή, προσπαθώντας να την 
αποδελτιώσει, όχι όμως με την τεχνική της 
εναρμόνισης των αντιθέτων αλλά με την 
αντιπαράθεσή τους, παίζοντας έτσι το παι
γνίδι των αποστάσεων, λεκτικών και εννοιο- 
λογικών. Τα «μάτια*» φωνή/σύμβολο/ δέκτης 
του ορατού κόσμου «διαβάζουν την ύλη» 
στοχεύοντας στο «φως» (την ποιητική πλή
ρωση), την απόλυτη γνώση των πραγμάτων, 
την αχτίδα που ^ξεριζώνει τα μάτια».

ΛΙΙΜΜΤΡΙΙΙ Κ0ΝΙΛΑΡ1ΙΧ

ΟΙΚΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
Οικείος 
Οδυσσέας, 1983

Ο Δημήτρης Κονιδαρης στην τελευταία του 
ποιητική δουλειά «Οικείος» εστιάζει τη

να περάσουμε στο εξής ερ ώ τη μ α : Υ π ά ρ χ ε ι  
στο υπ ουργείο  Π ο λ ι σ μ ο ύ  κα ι Ε π ισ τ η μ ώ ν  
κ ά π ο ι ο  τμ ή μ α  Β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν .  Μ ή π ω ς θα 
μπ ορούσατε να μας π είτε απο τ ι λ ο γ η ς  
π ροσω π ικό α π οτελείτα ι; Α υ τ η  τη  σ τ ιγ μ ή  
το  τμ ή μ α  αυτό παίζει σ η μ α ν τ ικό  σ υ μ β ο υ 
λ ευ τ ικ ό  ρόλο στις αποφάσεις της υ π ο υ ρ 
γο ύ  Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ ; Κ α ι  ποια σ χέσ η  έ χ ε ι  μαζί 
του  η Έ ν ω σ η  Ε λ λ ή ν ω ν  Β ιβ λ ιο θ η κ ά ρ ιω ν ; 
Δ ια δρα μα τίζει ένα γ ν ω μ ο δ ο τ ικ ό  ρ ό λο ;

Κ α τερ ίνα  Θ α νοπ ού λου : Καταρχάς, .ο  ιμημα 
βιβλιοθηκών του υπουργείου Πολιτισμού, αν εςαι- 
ρέσουμε ένα πολύ μικρό χρονικο διάστημα, που 
είχε την ευθύνη του ένας βιβλιοθηκάριος, ο Μ ιχά- 
λης Τσεκάκης, διοικείτο πάντα απο διοικητικούς 
υπαλλήλους. Αν κατά τύχη πέρασε από κει κά 
ποιος άλλος βιβλιοθηκάριος, είναι βέβαιο ότι ποτέ 
του δε θα πήρε μέρος στη λήψη αποφασεων, θα 
ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας γραφιας, χωρίς 
καμιά πρωτοβουλία. Συμβουλευτικό χαρακτήρα σε 
σχέση με την υπουργό, εξαρταται τι εννοεί κάνεις 
λέγοντας συμβουλή. Μπορεί κάποιος να της πει να 
κλείσει όλες τις βιβλιοθήκες κι αυτό να θεωρείται 
συμβουλή. Συμβουλή είναι επίσης και να της πει 
κάποιος να γεμίσει όλη την Ελλάδα με βιβλιοθή
κες. Για  να συμβουλεύσει αυτό το τμήμα πρέπει να 
έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Και δεν είναι μόνο 
αυτές. Είναι και ο διάλογος, και τι είδους διάλογος 
είναι αυτός που έχει και διατηρεί με τον κόσμο των 
βιβλιοθηκάριων. Κα ι τέτοιος διάλογος ποτέ δεν 
υπήρξε. Αλλά εδώ θα πρέπει να πω και το εξής: 
Δεν είναι το τμήμα αυτό ή εγώ ή η Έ νω σ η  
Βιβλιοθηκάριων ή η Εθνική Βιβλιοθήκη που ρυθμί
ζουν την πολιτική των βιβλιοθηκών μιας χώρας. 
Την καθορίζουν όλοι μαζί: οι σχολές, η Έ νω σ η , η 
Εθνική  Βιβλιοθήκη, οι μεγάλες περιφερειακές αλλά 
και άλλες, μικρότερες ίσως βιβλιοθήκες, γιατί το 
Εθνικό Δ ίκτυο βιβλιοθηκών είναι σαν ένα δέντρο’ 
ολοι συμβάλλουν, άλλος λίγο άλλο πολύ σ ' αυτό 
που λέγεται βιβλιοθηκονομία της χώρας. Γ ι*  αυτό 
και σε κάθε χώρα, η βιβλιοθηκονομία, ενώ στηρίζε
ται στη διεθνή πρακτική και στη διεθνή μεθοδολο
γία» έχει και τον εθνικό της χαρακτήρα.

Ρ ω ξ ά ν η  Φ έσ σ α : Η  Ενω ση θα ήθελε κατά κάποιο 
τροπο να είναι συμβουλος, και πιστεύει ότι θα 
μπορούσε έτσι να παίξει δραστικό αλλά κυρίως 
χρήσιμο ρόλο. Κα ι κάτι ακόμα για το Δ ίκτυο , που 
αναφέρθηκε εδώ: Έ χ ω  τη γνώ μη ότι Δ ίκτυο  δε

σημαίνει τ ί π ο τ ’ άλλο παρά συνεργασία εντέλει 
μεταξύ όλων των αρμόδιων κλάδων και παραγο-

'/των.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Ως προς την Έ ν ω σ η , σαν 
προηγούμενο Δ ιο ικη τικό  Συμβούλιο  εμείς, επειδή 
είχαμε οχλήσει πάρα πολλές φορές την κυβέρνηση, 
χωρίς να βρίσκουμε ανταπόκριση, πήγαμε και στο 
κόμμα της αξιο^ματικής αντιπολίτευσης, τοτε, στο 
Π Α .Σ Ο .Κ . ,  και βρήκαμε τον τότε εκπρόσωπο των 
πολιτιστικών και όλους τους βουλευτές που ήταν 
χρεω μένοι μ ’ αυτά τα θέματα και τα συ<-,η ψήσαμε. 
Κα ι έμειναν κατάπληκτοι μπροστά στη δουλειά 
που τους παρουσιάσαμε και τις εισηγήσεις που 
είχαμε ετοιμάσει. Μ α ς είπαν λοιπον οτι α υ .ο  είναι 
ακατανόητο, να μη βρίσκουμε ανταπόκριση απο 
την τότε κυβέρνηση, κι εμείς φύγαμε ευχαριστημέ
νοι για την κατανόηση που βρήκαμε.

Κ α ι  τώ ρ α  π ου  το  τό τ€  α ν τ ιπ ο λ ιτ ε υ ό μ ε ν ο  
κ ό μ μ α  έ γ ιν ε  κ υ β έ ρ ν η σ η  σας β ο ή θ η σ ε , έκα νε 
τ ίπ ο τα ;

Κ α τ € ρ ίνα  Θ α ν ο π ο ύ λ ο υ : Ε γ ώ  δεν έχω  τίπ οτ άλ
λο να πω παρά αυτό: τα άλλα δυόμισι χρόνια που 
χαθήκανε πώς θα τα αντικαταστήσουμε; Κ α ι δε 
μιλώ για τα προηγούμενα 36. Εντά ξει αυτα, και 
στο κάτω κάτω  δεν περιμέναμε και τίποτα. Αλλά 
τα τελευταία δυόμισι, αυτά είναι που μετράνε για 
μένα.

Έ ν α  ά λ λ ο  θ έμ α , π ο λ ύ  σ η μ α ν τ ικ ό ,  είνα ι 
α υ τό  π ου  έ χ ε ι  να  κ ά ν ε ι  μ€ τ η ν  ε κ π α ίδ ε υ σ η  
τ ω ν  β ιβ λ ιο θ η κ ά ρ ιω ν . Ο ι σ χ ο λ έ ς  β ιβ λ ιο θ η 
κ ο ν ο μ ία ς  κ α ι  ιδ ρ ύ θ η κ α ν  στα  Κ Α Τ Ε Ε ,  τώ ρα  
Τ Ε Ι  Α θ η ν ώ ν  κ α ι  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν  
σ ω σ τά ; β ά σ ε ι σ ω σ τώ ν  π ρ ο δ ια γ ρ α φ ώ ν ; Κ α ι  
κ ά τ ι  ά λ λ ο : ο ι σ χ ο λ έ ς  β ιβ λ ιο θ η κ ο ν ο μ ία ς  
έπ ρεπ ε να  ε ν τ α χ θ ο ύ ν  σ τα  τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ά  ι
δ ρ ύ μ α τ α ; Κ α ι  π ώ ς γ ίν ε τ α ι  η  ε π ιλ ο γ ή  τω ν  
δ ιδ α σ κ ό ν τ ω ν  σ ’ α υτές  τ ις  σ χ ο λ έ ς ;

Κ α τ ε ρ ίν α  Θ α ν ο π ο ύ λ ο υ :  Π ρω τ* απ* όλα η β ι 
βλιοθηκονομία δεν είναι όπως οι άλλες επιστήμες* 
η φυσική λ.χ. ή η χημεία , για  να την παίρνει κανείς 
ατόφια απέξω και να τη διδάσκει εδώ. Πρέπει να 
υπαρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν γνώσεις από 
το τι γίνεται στις άλλες χώρες όπου εξασκείται 
πρακτικά η βιβλιοθηκονομία και παράλληλα να 
γνωρίζουν την ελληνική π ραγματικότητα  από πολ-

Υραφή του γύρω από την ίδια την πορεία 
της ποιητικής δημιουργίας. To corpus των 
ποιημάτων του είναι ένα, δράμα λέξεων, μια 
φωνή που, δρομολογημένη μέσα από τους 
ρυθμούς και τους ήχους των συλλαβών, 
επιχειρεί να στήσει ένα σκηνικό μετα-ποιη- 
τικό, μια αποδιαρθωμένη ars poética, κέ
ντρο της οποίας είναι η εικόνα του ποιητι
κού «γίγνεσθαι». Ελαυνόμενος από πράξεις 
οικείες και κοινές ο Δ.Κ. προχωρεί να τις 
επανεντάξει σε νέα πλαίσια, να τις αναβα- 
πτίσει στην κολυμβήθρα του ποιητικού «εί
ναι» και «πάαχειν». «Πάντα ενίσχυα την 
κατάπληξη», γράφει στο Συνοδό «με πρά
ξεις ενθουσιώδεις / ή εξεζητημένη / και

φράσεις / που άνοιγαν σαν σέλας / ή σαν 
σκέπη φαντασμαγορική / πάνω απ' τα κεφά
λια μας...». Ακινητοποιεί το ποιητικό αισθη
τήριο τη στιγμή της σύλληψης όταν «εξι
στορεί συμβάντα απαράμιλλης ομορφιάς / 
που χαϊδεύουν απερίγραπτα τ αυτιά μας 
που / υποσιτίζονται» για να τα διυλίσει μέσα 
ππό το ποιητικό εργαστήρι, να τα μεταποιή
σει, μετατρέποντάς τα σε καθαρή ποιητική 
εικόνα. Η καθημερινότητα και τα «χίλια 
τετριμμένα» κρύβουν «δυνάμει» μια ομορ
φιά, μια πολυσημία που μόνο ο ποιητικός 
νους μπορεί να «εκμαιεύσει» με τρόπο 
αριστοτεχνικό, «δίβουλο αλλά αποτελεσματι
κό / που αξιώνει όλους τους διαλόγους / κι

εκείνους που είναι ακόμα στους μαστούς / 
της συνεννόησης / και τους πολύπλοκους 
και αβρούς των εύγλωττων».

ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Λάψμη 

Κ είμενα , 1983

Με τη «Λάμψη» ο Κερκυραίος ποιητής 
Ορέστης Αλεξάκης επιχειρεί να χαράξει ένα 
νέο δρομολόγιο ουν-βιώνοντας στοιχεία από 
την τεχνική των ελληνικών γνωμικών και 
των Χαϊκού. Μέσα στις δυνατότητες και



λές απόψεις, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τη 
διδασκαλία τους σύμφωνα μ* αυτές τις δυο εμπει
ρίες. Αυτά που γίνονται όμως στην Ελλάδα είναι 
πραγματικά για γέλια. Δημιουργήθηκαν βέβαια οι 
σχολές, όμως, στην ουσία, δεν είναι παρά κακέκτυ
πα διαφόρων θεωρητικών κατασκευασμάτων. Θ έ 
τουν π.χ. κάποιες προϋποθέσεις για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού και ζητούν τόσα χρόνια 
προϋπηρεσία* προϋπηρεσία αλλά πού; αφού δεν 
υπήρχε άλλη σχολή πριν. Αλλά και άλλα προσόντα 
που ζητούν, από πού να τα έχει κανείς, αφού ποτέ 
δε δόθηκαν υποτροφίες για μετεκπαίδευση βιβλιο
θηκάριων, ποτέ δεν οργανώθηκαν σωστά βιβλιοθή
κες; Και κάτι ακόμα: απαγορεύεται σε ανθρώπο 
όπως είναι η κ. Φέσσα, η κ. Παλαμιώτη και άλλοι, 
που δεν έ/ουν ορισμένα τυπικά προσόντα, όεν 
έχουν μάστερ λ.χ., που εξάσκησαν όμως επί χρόνια 
τη βιβλιοθηκονομία, να κάνουν και σε άλλους 
γνωστά τα όσα πολύτιμα ξέρουν, έστω κουτσά 
στραβά κι ανάποδα, όπως έκαναν και οι Αγγλοι 
εξάλλου στην αρχή. Μπήκαν λοιπόν μέσα οι κυρίες 
τάδε και τάδε κι έμειναν απέξω άνθρωποι έμπειροι 
και που πονούν το ζή~ημαι με αποτέλεσμα να 
χάνεται ένας τεράστιος πλούτος εμπειριών. Και 
δεν υπάρχει κανένας διάλογος ανάμεσα στη σχολή 
και τον έξω βιβλιοθηκονομικό κόσμο. Μ  αυτές τις 
προϋποθέσεις λοιπόν, ακόμη και πανεπιστημιακή 
σχολή να γίνει τίποτα δεν πρόκειται ν αλλάξει. 
Ό σο για τους Έλληνες του εξωτερικού, εμείς 
τους θέλουμε πάρα πολύ. Μόνο που πρεπει προη
γουμένως να καθήσουν ένα χρόνο στην Ελλάδα και 
να δουν τι γίνεται, όπως ο Κρικέλας στη Θεσσαλο-

νίκη που εφαγε τα μούτρα του, βλέποντας πόσα 
εμπόδια έχουν οι Έλληνες βιβλιοθηκάριοι και με 
τι κοπο προσπαθούν να στήσουν αυτές τις έ ρ η μ ε ς  

βιβλιοθήκες, για να μπορούν ύστερα να μπουν μέσα 
στις τάξεις και να διδάξουν. Και όπως μου είπε 
ένας ξένος ειδικός, βιβλιοθηκάριους καλούς, με τον 
τροπου που τους ψαρεύουμε, δεν πρόκειται να 
έχουμε ποτέ, αφού δεν τους κάνουμε πρώτα ούτε 
ενα interview  να δούμε αν είναι κατάλληλοι γι* αυ
τή τη δουλειά.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Από προσωπική πείρα μπο
ρώ να πω ότι τα παιδιά που βγαίνουν από τα 
Κ Α  I Ε Ε  θέλουν εκπαίδευση από την αρχή. Οι 
ιδέες που έχουν στο μυαλό τους γύρω από τη 
βιβλιοθηκονομία είναι εντελώς συγκεχυμένες, και 
ςέρουν πολλά σκόρπια πράγματα που ισοδυναμούν 
με το τίποτα. Ό σο για πρακτική γνώση, αυτή δεν 
υπάρχει καθόλου. Και βέβαια δε φταίνε γ ι ' αυτό τα 
παιδιά. Οι περισσότεροι από τους δασκάλους τους 
δεν έχουν ιδέα από βιβλιοθήκες. Έ χο υ ν  ορισμένοι 
μεταπτυχιακό αλλά δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε 
βιβλιοθήκη. Πώς είναι δυνατόν, αν δεν έχεις την 
καθημερινή αυτή εμπειρία, να διδάξεις;

Τ ο  ερ ώ τημ α  που τώ ρα  α ναδύετα ι είναι το 
τ ι πρέπει να γ ίν ε ι κα ι στον τομέα  της 
νομοθεσ ίας χα ι στον τομέα  καθαρά της 
β ιβ λ ιο θ η κ ο ν ο μ ία ς . Γ ε ν ικ ό τ ε ρ α , ποια θα 
πρέπει να είνα ι η κρ α τ ικ ή  μέρ ιμνα  για τις 
β ιβ λ ιο θ ή κες ;

Κ α τερ ίνα  Θ α νοπ ού λου : Τίποτ* άλλο από σωστή 
πολιτική από μέρους της κυβέρνησης. Όταν υπάρ
χει εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για την 
πληροφόρηση του ελληνικού λαού στο βαθμό που 
γίνεται στις άλλες χώρες, τις προηγμένες οικονομι
κά, αυτή τη στιγμή, όλα τ ’ άλλα λύνονται αυτομά
τως. Γο άλφα και το ωμέγα για μένα είναι η 
πολιτική βούληση. Αν εκφραστεί αυτή εμείς θα 
επιστρατευθούμε όλοι αμέσως και θα βοηθήσουμε, 
χωρίς να σκεφτούμε ούτε κόπους ούτε θυσίες. Αν 
δεν πει η όποια κυβέρνηση ότι θέλω πραγματικά 
βιβλιοθήκες, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Όλα 
τ ' άλλα είναι λόγια.

Ρω ξ ά νη  Φ έσ σ α : Είναι πολλά τα σκαλοπάτια. 
Καταρχάς είναι η απόφαση· μετά την απόφαση 
έρχεται ο προγραμματισμός. Τ ι χρειάζεται, ποιες 
είναι αυτή τη στιγμή οι δυνατότητές μας, τι 
σχολές έχουμε, πώς θα τις βελτιώσουμε αν χρειά
ζεται βελτίωση, πόσους δασκάλους θα χρειαστού
με, πόσες βιβλιοθήκες θα ιδρύσουμε κι έτσι, με 
κάποια τάξη, θα μπορούσε να προχωρήσει το 
καυτό αυτό ζήτημα. Τα  βήματα που πρέπει να 
γίνουν είναι πολλά και πάνω απ' όλα χρειάζεται, 
επιβάλλεται προγραμματισμός.

ο
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τους περιορισμούς των ειδών αυτών ο O.A. 
προσπαθεί να καταγράψει πράγματα της 
Φαντασίας και της σκέψης του. Λυρικά, λιτά 
και συχνά σκόπιμα ελλειπτικά, ο O.A. μας 
βομβαρδίζει με σειρά από φευγαλέα εικονι
κά σχήματα τα οποία άλλοτε πετυχαίνουν το 
στόχο τους κι άλλοτε όχι. “ Μεγάλα μονοπά
τια με προσπερνούν / έρχονται από την 
αχλύ των περασμένων / και σαν ποτάμια 
χύνονται στο μέλλον / κι εγώ ο καϋμένος 
πάντα οδοιπορώ / και πάντα μένω εδώ - 
στον ίδιο τόπο». Αυτή η “στατική» μετα-κί- 
νηση, το πηγαινέλα των εικόνων του νου 
(που αποτελεί και τον ιστό των ποιημάτων 
της συλλογής) όταν ξεφεύγει από την

ενίοτε εύκολη σταχυολόγηση των ερεθισμά
των, μας συγκινεί γιατί μεταδίδει τη «λάμ
ψη» εκείνη προς την οποία στοχεύει ο ίδιος 
ο ποιητικός νους στην καταγραφή των 
αναζητήσεών του. «Ακούς βαθιούς βηματι
σμούς / πάνω στο χιόνι / οι σύντροφοι είναι 
που επιστρέφουν / από το παγωμένο μέλ
λον». Σε τέτοια κομμάτια πιστεύω εντοπίζο
νται τα καύσιμα που χρειάζεται ο ποιητικός 
νους για ν' απογειωθεί.

γράφει η 
ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΖΟΥΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υπέρ θηλών και ραμφών 
Εκδ. Ειρήνη, 1983

Μια βαθιά ερωτική αίσθηαη επαφής με τον 
περιρρέοντα περίγυρο αποκαλύπτει ο Δημή- 
τρης Χουλιαράκης στην πρώτη ποιητική του 
συλλογή «Υπέρ θηλών και Ραμφών» (εκδ. 
«Ειρήνη» 1983). Αίσθηση που τον οδηγεί 
στην άλλη θέαση των πραγμάτων, την πιο 
ουσιαστική και διάφανη. Κι όχι μόνον σ’ ό,τι 
αφορά τον κύκλο σχέσεων αρσενικού-θηλυ- 
κού αλλά όλα εκείνα τα μεγέθη που φαίνε
ται ότι τον ακολουθούν είτε σαν οράματα 
είτε σαν ιστορία και μυθιστορία.

«Τα ηδύτατα χείλη των μικρών κοριτοιών 
οαν ωραία σαξόφωνα ή οαν πομπές οε 
αυλές ξεχασμένες και θολές θα περνούν».

0 Δ.Χ. κυκλοφορεί αυτήν τη διάφανη 
ερωτική αίσθηση σε «πυρπολημένες συνοι
κίες», σε γυναίκες που «αγαπιούνται κατά 
προτίμηση το μεσημέρι», σε τραμ, σε φωτα
γωγούς και εσωτερικές σκάλες, ενκύπτει 
και ανατρέπει σύμβολα απρόσωπα και θανα
τηφόρα έστω και Πολιτειών που τ' όραμά 
τους εγκολπώνεται.

« Οταν περνούν οι παρελάσεις και ηχούν 
τα εμβατήρια θάνατος, θάνατος φωλιάζει 
στα άδεια μάτια των αλόγων, στις οροφές 
και στους εξώστες θάνατος, θάνατος μου
γκρίζει».

Κι έπειτα γυρνά και με περισσή τρυφερό
τητα και σεβασμό υποκλίνεται σε αξίες που 
η ιστορική μνήμη αυτού του τόπου έχει 
ενσταλάξει.

«Οφείλουμε να τιμούμε πολύ τις ηλικιω
μένες γυναίκες... καθώς αυτές έχαοαν τους 
άνδρες ή τους αδελφούς και κάθονται τώρα 
στην πόρτα και κοιτάζουν

Παρά το νεαρό της ηλικίας του (1957) ο 
Δ.Χ. σέρνει μέσα του τα θραύσματα μιας 
εποχής κομμένης στα δυο και τελειωμένης 
άπαξ δια παντός σαν πραγματικότητα. Από 
κει όμως ο Δ.Χ. κατορθώνει ν ’ ανασύρει τις 
ανεπαίσθητες κραυγές της, τις λεπτές 
ανάσες της, τους χαμηλόφωνους θορύβους 
της που μπορούν ίσως ν'ακουστούν στην 
ερημιά κάποιου κυριακάτικου απογεύματος.

«Στο λευκό πλαίσιο των φωτογραφιών 
υπάρχουν πάντα κάποιες σημειώσεις ημιτε
λείς, κάποια σχέδια πρόχειρα, κάποια ονόμα
τα, σώματα ή τοποθεσίες σαν σημαίες 
ξεθωριασμένες, σα φουστανέλλες σκισμέ
νες και κάλτσες κρεμασμένες στις ταρά
τσες των λαϊκών πολυκατοικιών*.

(«Το αίμα και ο πόνος της Εμιγκράτσια») 
----------»
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Ζωικός ο Χουλιαράκης ολοκληρώνει την 

πρώτη του ποιητική έκθεση με μια αναστά- 
οιμη ανάσα μετά την «πτώση» του σώματός 
του, του κάθε σώματος.

«Κηδεύοντας τώρα λοιπόν το σώμα αυτό 
με ολονύχτιες υπέρ θηλών και ραμφών 
παρακλήσεις, σαβανωμένο το ρίχνω στη 
θάλασσα ή στο χώμα, να σαπίσουν τα μέλη 
του οριστικά, η φωνή του ν ανέβει ψηλά 
σαν χυμός ζωογόνος σε δέντρα νοερά, σαν 
αέρας που θα σηκώσει τα δυνατά αερόπλοια 
των πόθων και τα κόκκινα μπαλόνια της 
λύτρωσης στην στρατόσφαιρα εκεί ψηλά, 
όπου οι μορφές οι ευγενικές του Ανδρου· 
τοου και του Αραγκόν, του Παζολίνι, του 
Κουταλιανού και του Πλουμπίδη τη θλίψη δε 
θα καραριούνται παντοτεινά».

Περιμένουμε την επόμενη κατάθεσή του.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τη : Το  προηγούμενο Συμβούλιο 
της Ένω σης φρόντισε να γίνει νομοθεσία και για 
τη δημιουργία ενός Εθνικού Δ ικτύου για τις λαϊκές 
βιβλιοθήκες. Αυτό το σχέδιο το επεξεργαστήκαμε 
δύο άνθρωποι και αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο 
έναν προγραμματισμό. Λεγαμε εκεί πόσες βιβλιο
θήκες έπρεπε να γίνουν, πόσες σχολές, ποσο ήταν 
το κόστος τους, πόσους βιβλιοθηκάριους έπρεπε να 
έχει η κάθε βιβλιοθήκη, πόσο χώρο, τι όργανα κλπ. 
Αυτά όλα τα δώσαμε και στους αρμόδιους κυβερ
νητικούς παράγοντες. Κα ι τωρα σας κάνο.) την εςης 
ερώτηση: αν αύριο το προ>ί η κυβέρνηση περάσει 
τη νομοθεσία για τις λαϊκές, ειδικές και άλλες 
βιβλιοθήκες, και αποφασίσει τη δημιουργία ενός 
Εθνικού Δικτύου βιβλιοθηκών, τι θα συμβει αμέ
σως μετά; Τίποτα δε θα μπορεί να γίνει πλέον* 
όλοι μας θα είμαστε περιορισμένοι μέσα στις 
νομοθετικές προδιαγραφές. Ό σο είμαστε ένα ξέ
φραγο αμπέλι απ’ όλες τις πλευρές, μπορεί ο 
καθένας να εξαγγέλλει μέτρα και να υπόσχεται 
ό,τι θέλει. Κα ι ένα άλλο ερώτημα: Γ ια τ ί ποτέ δεν 
ακολουθήθηκε μια σταθερή πολιτική, από πάντα 
ως τις μέρες μας, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η 
ίδια κατάσταση; Η σχολική παιδεία αρχίζει και 
τερματίζει κάπου. Από κει και πέρα όμως, δια 
βίου, μορφώνεται κανείς στη βιβλιοθήκη. Αυτός 
είναι ο άλλος χώρος που σου συμπληρώνει τα κενά.

Μ ήπ ω ς θα μπ ορούσ α με να κ ά ν ο υ μ ε  ιδ ια ίτ ε 
ρο λ ό γ ο  γ ια  το θεσμό τω ν  λ α ϊκ ώ ν  β ιβ λ ιο 
θ η κώ ν;

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Ακούστε, η λαϊκή βιβλιοθή
κη είναι πράγματι ακριβό πράγμα και ιδιαίτερα 
για μας τους Ελληνες, δεδομένου ότι δεν έχουμε 
όλα τα απαραίτητα βοηθήματα. Σ τη ν  Καλλιθέα 
λ.χ. που έχουμε ξεκινήσει κάτι τέτοιο, με όλη τη

βοήθεια του Δήμου, είμαστε επτά άνθρωπο, Έ -  
'/ουμε ξακαθαρίσει από τα παλια βιβλία 5.000 
βιβλία και προχωράμε, αλλά για να κάνουμε όλη 
την υποδομή πού πρέπει, μας εχει πάρει κιόλας 
δυο χρόνια. Δ ιότι συγχρόνως εκπαιδεύουμε τα 
παιδιά, και κάνουμε φροντιστηριακά μαθήματα 
καθημερινά. Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες 
βιβλιοθήκες για να συνεργαστούμε μαζι τους. Και 
τώρα αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με όσες 
υπάρχουν, είτε είναι οργανωμένες είτε όχι. Αλλά, 
αν εμείς, με 5-5.500 βιβλία, θέλουμε τόσους 
ανθρώπους και τόσα χρήματα, καταλαβαίνετε πό
σο πολυέξοδο πράγμα είναι το να στήσεις μια 
λαϊκή βιβλιοθήκη. Εσείς ξέρετε καμιά βιβλιοθήκη 
κάποιου Δήμου που να δουλευουν επτά άνθρωποι; 
Και, προσέξτε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, παρό
λες τις καλές συνθήκες που μας παρέχονται, δεν 
μπορούμε να καλύψουμε τις στοιχειώδεις προδια
γραφές, δηλαδή αυτές που λενε ότι πρέπει να 
υπάρχουν 3 βιβλία ανά κάτοικο.

Τ ι  γ ίν ε τ α ι στο Δ ή μ ο  Α θ η ν α ίω ν ;

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Ό τα ν  βγήκε ο σημερινός
δήμαρχος, πήγαμε και τον συναντήσαμε και του 
είπαμε: Δήμαρχε πρόσεξε τις βιβλιοθήκες. Εμείς 
θα είμαστε πλάι σου και δε θέλουμε δραχμή για να 
σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Θ α  είμαστε 
πάντα στη διάθεσή σου για ό,τι μας χρειαστείς. 
Ό τα ν  όμως είδε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ 
μακροπρόθεσμο, δηλαδή θα χρειαζόταν μια υποδο
μή τριών, τεσσάρων χρόνων, για ν* αποδώσει έργο, 
δίστασε. Α υτή  ήταν η πολιτική όλων των κυβερνή
σεων και όλων των Δημάρχω ν. Ό τα ν  είχαμε πάει 
στο Κ Ε Π Ε ,  ήταν Φεβρουάριος, και μας είπαν ότι 
το Μ ά ιο  θα έπρεπε να εξαγγείλουμε κάτι. Κα ι λέω 
τότε εγώ, τι θα εξαγγείλουμε, τι μπορεί να γίνει 
μέσα σε δυο τρεις μήνες;

Κ α τ ε ρ ίν α  Θ α ν ο π ο ύ λ ο υ : Γ ια τ ί δε λες για το
πόσοι δήμαρχοι μας είπαν να οργανώσουμε βιβλιο
θήκες απαιτώντας σε δυο μήνες να κάνουν και τα 
εγκαίνια. Κ ι  όταν τους λέμε ότι κάτι τέτοιο είναι 
από τα πράγματα αδύνατο, τότε μας απαντούν ότι 
ξέρετε, είναι το θέμα των δημοτώ ν μας. Κα ι τους 
λέμε τότε εμείς, αφού έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια 
δεν κάνατε τίποτα, πώς θέλετε τώρα μέσα σε δυο 
μήνες να κάνετε βιβλιοθήκη; Μ ια  τέτοια βιβλιοθή
κη δε θα είναι παρά ένα υποκατάστατο, όπως όλα 
τα πράγματα στην Ελλάδα  στο βάθος είναι υποκα
τάστατα.

Σ ο φ ία  Π α λ α μ ιώ τ η : Κ ι  αυτές οι έρευνες που 
καταλήγουν στο ότι δε διαβάζουν οι Έ λληνες  είναι 
για μένα μεγάλο ψέμα. Σ ε  δυο βιβλιοθήκες που 
έχω ως τώρα δουλέψει δε βρίσκεις θέση. Ακόμα 
και σ ' αυτή που οργανώνουμε τώρα στην Καλλι-

Βιβλίο

γράφει ο 
ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΣΠΥΡ0Σ ΚΑΤΣΙΜΗΣ
0 τρελός 
Κείμενα, Αθήνα 1983

Οι τρεις ενότητες της συλλογής (0 χορός, 
Οι μισθοφόροι, Επικοινωνία) διαγράψουν 
σ ένα μεγάλο βαθμό τα συστατικά της 
καθημερινής ζωής. Την πολυμορφία του 
χώρου, όπου μέσα στη σφαίρα του τοποθε
τείται ο κοινωνικός και ψυχολογικός βίος 
του ποιητή.

Τα θέματα του Κατσίμη διέπονται από τη 
σύγχρονη προβληματική εγκατάλειψη της 
υπαίθρου: τουρισμός, αστικοποίηση, περι
βάλλον, επικοινωνία. Ολ' αυτά τα φαινόμε
να και οι παραστάσεις τους, χωρίς απλου- 
στευτικά σχήματα αλλά με ρεαλιστικό χαρα
κτήρα γραφής, στα ποιήματα παίρνουν την 
κατάλληλη έκταση και σύνθεση.

Η ασφυκτική μορφή της πόλης, το μετα
βλητό και κυρίως το φευγαλέο κάποιων 
«αντικειμενικών» πραγμάτων δε ζητούν 
στους στίχους τον αισθησιασμό ή, ακόμα, 
τον ιριδισμό των αισθήσεων αλλά την απρο
κάλυπτη κατάθεση. Συνεπώς ο νεορεαλι
σμός του Κατσίμη περιβάλλει άμεσα και

γυμνά τη σωματική διάπλαση του χώρου.
Ετσι οι συνοπτικές εικόνες είναι αποτέλε

σμα της υποκειμενικής εμβάθυνσης γΓ αυτό 
και δεν έχουν απρόσωπο χαρακτήρα. 0 δε 
στίχος αψηγείται, κάποτε ψυχολογεί, κυ
ρίως όμως επιβεβαιώνει την εμπειρική αγω
γή π.χ.: ϊα μάτια του έλαμπαν απ ’ τη 
φωτιά, η στάχτη των / δέντρων σκέπαζε τις 
ρυτίδες του.

Σε γενικές γραμμές τη συλλογή βαραί
νουν ποσότητες αισθημάτων που αντιστοι
χούν οε κοινωνικές περιμέτρους αυθαιρέ- 
τως τυποποιημένες.

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ0ΥΓΕΑΣ
Καίγονται χρόνια 
Πορεία, 1983

Παλμοί οραματισμού, όνειρο και παραλήρημα 
είναι οι τρεις κατά βάση θεματικοί άξονες 
του Κουγέα.

Στη συλλογή διοχετεύονται στοιχεία ενός 
μετέωρου περιβάλλοντος που εικονοποιεί- 
ται με πλάγιο ή έμμεσο νεοϋπερρεαλισμό. 
Έτσι πολλές φορές αντιστρέφεται η φυσι
κή αρχιτεκτονική των πραγμάτων δημιουρ
γώντας προϋποθέσεις παραισθήσεων που 
με τη σειρά τους καταθέτουν λέξεις-εικό-
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θέα, στριμώχνεται ο κόσμος και, πράγμα παράξε
νο, στις άλλες διαβάζανε και δικά τους βιβλία, ενώ 
τώρα έρχονται και ζητούν να τους δώσουμε εμείς 
βιβλία.

Κα τερ ίνα  Θ α νο π ο ύ λο υ : Ό τα ν πήγαμε για πρώ
τη φορά στη Βουλή, είχα πει στην κυρία Μερκούρη 
ότι γίνεται ένα ακόμα έγκλημα εναντίον του ελλη
νικού λαού. Χωρίς ποτέ να του έχουν δώσει καμιά 
απολύτως δυνατότητα, τον κατηγορούν ότι δε 
διαβάζει. Ενώ αλλού, σε άλλες χώρες, που παρέ
χουν στο λαό όλες τις προϋποθέσεις, ποτέ δε 
βγαίνει κανείς να κατηγορήσει τον κόσμο. Εμείς 
λοιπόν, ακόμα μόλις χθες το βράδι, βγήκαμε στην 
τηλεόραση και είπαμε ότι ο Έλληνας δε διαβάζει.
Οταν βγαίνουν τόσοι πρόεδροι και λένε απο την 

τηλεόραση ότι ο ελληνικός λαός —  αυτός που 
χιλιοπροδόθηκε και χιλιοταλαιπωρήθηκε —  δε δια
βάζει, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, που χωρίς 
κανένα στοιχείο, στηριγμένοι μόνο σε μια μικροέ- 
ρευνα του «Διαβάζω », έχουν το θράσος να ςεστο- 
μίζουν κάτι τέτοιο, πρέπει να πέρασουν από δίκη 
και να δικαστούν.

Ο κ . Ν ιά νια ς , όταν ήταν υπ ουργός  Π ο λ ιτ ι 
σ μού , ρω τήθηκε γ ια τ ί δε διαβάζει ο Ε λ λ η 
νας. Απ ά ντησ ε ως εξής: με ^έτοιο  ή λ ιο , με 
τέτο ια  η λ ιο φ ά νε ια , πως είνα ι δυ να τόν  να 
δ ια βά ζουν οι Έ λ λ η ν ε ς ;

Κ α τερ ίνα  Θ α νοπ ού λου : Αυτό δεν είναι τίποτα. 
Στα  εγκαίνια μιας έκθεσης βιβλίου στο Ζάππειο ο 
τότε υπουργός κ. Ανδριανόπουλος είπε στο λόγο 
του ότι οι Έλληνες δε διαβάζουν στο μετρό* 
είδατε ποτέ να διαβάζουν στο μετρό; κι εγώ τον* 
ρωτώ: κρεμασμένος μέσα σε χίλιους ανθρώπους και 
αγωνιώντας πώς θα βγει από κει μέσα αρτιμελής, 
πώς είναι δυνατόν να διαβάσει ο Έλληνας; Μα 
γινόμαστε αστείοι.

Σα ς  ευ χα ρ ισ το ύμ ε  θερμά γ ια  τη  συμβολή 
σας στην τοποθέτηση από τα «Γράμμα τα  
κα ι Τ έ χ ν ε ς » , σε μ ια  ελπ ίζουμε σωστή και 
υπ εύθυνη  βάση, ενός ζητήματος από τα πιο 
ουσ ια σ τικά  για  την ο ικ ο νο μ ικ ή , κο ινω νι
κ ή , π ο λ ιτ ισ τ ική  κα ι π νευμα τική  προκοπή 
το υ  τόπ ου μας. Ε ν ό ς  ζητήματος που θα 
μπορούσε να πει κα νείς  ότι σχετίζετα ι και 
με το  επίπεδο της π ολ ιτ ική ς  μας ζωής. 
Α λ λ ά  το γεγο νό ς  ότι μόνο  η π ολιτική  
βο ύλη σ η  μιας όποιας κυ βέρ νησ ης  - διότι 
το θέμα δεν είνα ι ιδ εο λ ο γ ικό  - μπορεί να 
σ υ μ β ά λε ι απ οφ α σιστικά  στην επ ίλυσή του, 
δ ίνει ίσως την  εντύπ ω ση ενός φαύλου 
κ ύ κ λ ο υ : δ ιό τ ι, πως μια  κ α κ ο δ α ι μ ο ν ί α  θα 
βοηθήσει στη διά λυση  μιας άλλης; Πάντω ς 
είνα ι βέβα ιο  ότι η σ υσ τη μα τική  κα τα π ολέ
μηση της άγνοιας με την πληροφόρηση

----------->

νατολισμό όοο για να συμπλέξει τις ψυχικές 
διαθέσεις με τα γεγονότα. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν τα ποιήματα Φονι
κό απόγευμα, Γυναίκες, Μια πόρτα τρίζει.

Οι ποιητικές ιδέες του Παναγουλόπουλου 
αποτελούν, θα λεγα, συστατικά μόρια, για 
ένα διήγημα ακόμα και για μυθιστόρημα.

ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
θέμα για άγνωστο 
επισκέπτη 
Αθήνα, 1983

Εικόνες της καθημερινές ζωής. Ένας κό
σμος με διαστάσεις εφιαλτικές που η 
σπασμοδικότητα του λόγου του δίνει ποιητι
κή οντότητα.

0 Σταθόπουλος δεν συμβολίζει αλλά 
προσπαθεί για κάθε τι βαθύτερα ριζωμένο 
στα συμπλέγματα πραγματικού-φαντασίω- 
σης. Στους στίχους εξέρχονται με ορμή 
αφ ενός η τετελεσμένη πραγματικότητα 
(π.χ. Η πτώοις) αφ' ετέρου όσα προεξο
φλούν το ασυντέλεστο (π.χ. Η νύχτα τε
λειώνει).

Τον ποιητή καταδιώκουν όλες εκείνες οι 
εγκάρσιες τομές της γλώσσας-χρώματος

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Το χρυσάφι του παγωνιού 
Μονόγραμμα, 1983

Μέσα σ' ένα ερωτικό πλαίσιο ο στίχος του 
Κασιμάτη μεταβάλλει την ανθρώπινη ύπαρξη 
σ * αίσθημα. Στίχοι μοναχικοί με πτυχώσεις 
νεολυρισμού περιβάλλουν πρόσωπα και 
πράγματα.

Για τον Κασιμάτη αυτά τα πρόσωπα και 
πράγματα δεν αρθρώνονται αμετάπλαστα 
από τα εξωτερικά φαινόμενα. Στις εικόνες 
του νεαρού ποιητή μετουσιώνονται προσπα
θούν να καταργήσουν τα καθιερωμένα μέσα 
από τη δική τους θερμοκρασία.

Τα δειλινό μαλλιά γίνονται φίδια και 
σφυρίζουν

Έρχεται η υποψία όπως η σκόνη 
που κόνει το δωμάτιο 
αμύθητο οα θησαυρό.

Οι σκοτεινές ρίζες του ανθρώπου θέλουν 
μέσα από την ποίηση την απολύτρωση. Στο 
«Χρυσάφι του παγωνιού» ελλοχεύει αυτός ο 
πόθος. Ένας πόθος υποχθόνιος που συναρ
μολογεί την αίσθηση του ρυμοΰ με μια 
πυρέσσουσα θεματική.

νες θα έλεγα μάλιστα ότι ακόμα και οι 
απλές εντυπώσεις λειτουργούν με κέντρο 
αυτή τη μορφή ποιητικής σύλληψης. Μια 
όραοη δηλαδή όχι άμεση ή νηφάλια αλλά 
παράδοξη που και σ' αυτό το προσιτό, το 
οικείο επινοεί την ιδιορρυθμία του παράλο- 
γου ^

Κουνήσου πραγματάκι στόμα πες
0 αέρας στο δέντρο
Αφή του κόσμου
Πριν γεννηθείς
Σε μια βελόνα περασμένα
Ια μάτια οου ακούσαν
Τον καταρράκτη

Πνιγμένες φωνές.

Αν εξαιρέσουμε το ατιθάσευτο γλωσσικό 
όργανο του Κουγέα που, κατά κάποιο τρόπο, 
από τη μια πλευρά οδηγεί σε μια άγονη 
ακυριολεξία και από την άλλη σε μια 
αμφιλεγόμενη ιδεαλιστική αισθητική, η συλ
λογή διοκρίνεται για την ένταση του ποιητι
κού της αποτελέσματος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓ0ΥΛ0Π0ΥΛ0Σ
Αισθήσεις που δεν 
αποφασίζουν 
Διογένης, 1983

Στους στίχους του Παναγουλόπουλου δια
γράφονται τα διακριτικά όρια μιας αυθόρμη
της κι ευπαθούς επικοινωνίας. 0 ανθρώπι
νος συντελεστής αναζητά ερεθισμούς από 
τους ανεξάντλητους σχηματισμούς του από
κοσμου όσο και από την τυπική διαίρεση 
πραγμάτων και καταστάσεων. Γι'αυτό και 
το επίθετο στην ποίηση του Γ.Π. δεν 
κατατίθεται τόσο για έναν αισθητικό προοα-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Ανθούπολη 
Καλαμάτα, 1983

Πίσω από τον τίτλο της συλλογής κρύβεται 
το προσωπικό όραμα του ποιητή - να 
εντυπώσει ένα κόσμο που θ ανταποκρίνεται 
στην τέλεια πράξη.

Αναμφισβήτητα ο στόχος δεν επιδέχεται 
αντίρρηση - αυτό άλλωστε είναι το εναγώ
νιο ψυχικό στοιχείο του ποιητή. Ωστόσο το 
θέμα είναι με ποιο τρόπο θα γίνει π 
ποιητική αναγωγή της οποιοσδήποτε προ-



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

O

Βιβλίο

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ  - ΜΑ Ι ΟΣ ’84

Συζήτηση για τις βιβλιοθήκες

Η  a íd o v o a  κ α τ α λ ό γ ο υ  τ η ς  Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ς  β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  Π ρ ά γ α ς

ισ οδυ να μεί με την  κα τα π ο λέμ η σ η  το υ  ψ ε ύ 
δους, του  φ α να τισ μ ο ύ  κα ι της μ ισ α λ λ ο δ ο 
ξία που α ρκετές φορές ο δ ή γ η σ α ν  το  Έ θ ν ο ς  
στο χ ε ίλ ο ς  της κα τα σ τροφ ής . Α ν  η π ο λ ιτ ι 
κή  ηγεσ ία  του  τόπ ου α ισ θά νετα ι το  βάρος 
της ευθύνη ς  που έχ ε ι επ ω μ ισ θ ε ί, π ρέπει 
έστω  κα ι σήμερα , έστω  κα ι με τό σ η  α ρ γ ο 
πορία , να  χα ρά ξει μ ια  υπ εύ θ υ νη  π ο λ ιτ ικ ή  
γ ια  τις β ιβ λ ιο θ ή κ ες  κα ι γ ια  τη  γ ε ν ικ ό τ ε ρ η  
π ο λ ιτ ισ τ ική  ανάπ τυξη το υ  τό π ο υ . Η  α νά 
θεση της  α π οστολής α υτής  σε α νεύθ υνο υς  
κα ι ε κ  φ ύσ εω ς ανεπ αρκείς  φ ο ρείς  (ε ίτ ε  
το π ικο ί σ ύ λ λ ο γ ο ι είνα ι α υτο ί ε ίτε  δ ή μ ο ι 
κα ι κ ο ιν ό τ η τ ε ς ) δεν π ρ ό κειτα ι να  λ ύ σ ε ι το 
θέμα: είνα ι απ λώ ς μια  α π οκέντρω σ η  της 
α θλιότητα ς. Α ς  λ η φ θ ε ί επ ιπ λέο ν  υ π ό ψ η  
ότ ι από τη ν  έγ κα ιρ η  π α ρέμβα σ η  τη ς  π ο λ ι
τείας στο ζήτημα  αυτό θα εξα ρτηθεί ίσω ς 
στο μ έ λ λ ο ν  το  π επ ρω μένο  του  Έ θ ν ο υ ς ,  η 
επ ιβ ίω σ η  της π νευ μ α τ ικ ή ς  μας π αράδοσης

σ το ν  τόπ ο  μας κα ι η δ ια τή ρ η σ η  τη ς  τα υ τ ό 
τη τά ς  μα ς, έσ τω  κα ι στο β α θ μ ό  π ου  μπ ορεί 
να  μ ιλ ά ε ι κα ν ε ίς  σ την Ε λ λ ά δ α  γ ια  εθ νική  
τα υ τ ό τ η τ α . Τ ο  π ερ ιο δ ικό  μα ς κ α λ ε ί  κα ι 
εσάς α λ λ ά  κ α ι ό λο υ ς  το υ ς  ά λ λ ο υ ς  άξιους 
σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς  σας να  κ ρ α τ ή σ ο υ ν  μ ια  επ αφή 
μαζί το υ . Α ν  μ ε  τη  σ η μ ερ ινή  συζήτηση  
κ ά να μ ε  ένα  π ρώ το  β ή μ α , θα θ έ λ α μ ε  αυτό 
να  ε ξ ε λ ιχ θ ε ί  κ α ι να  α νο ίξε ι ένα  μέτω π ο 
σ το ν  α γώ να  τω ν  υ π ε ύ θ υ νω ν  π ο λ ιτ ώ ν  α υ
τ ο ύ  τ ο υ  τ ό π ο υ  (σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν ,  κ α λ λ ι τ ε 
χ ν ώ ν ,  β ιβ λ ιο θ η κ ά ρ ιω ν , π ο λ ιτ ε ια κ ώ ν  πα
ρ α γ ό ν τ ω ν , ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν  κ .ά . )  γ ια  μια 
α φ ύ π ν ισ η  κ α ι σ υσ π είρω ση  τ ω ν  π ν ευ μ α τ ι
κ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν .  Κ ά π ο τ ε  επ ι
τ έ λ ο υ ς  π ρέπ ει να  σ υ ν ε ιδ η τ ο π ο ιή σ ο υ μ ε  γ ια  
π οια  π ρ ά γμ α τα  ε ίμ α σ τε  ά ξ ιο ι ως ά νθρω π οι 
κα ι π οια  ε ίν α ι ε κ ε ίν α  π ου  μας α ρ νήθ ηκα ν  
ο ι κα τά  κα ιρ ο ύ ς  η γ έτ ες  μα ς.

βληματικής. Στη ουλλογή του Φράγκου αυτή 
η αναγωγή είναι αμφίρροπη. Υπάρχουν στί
χοι με ικανοποιητική αιοθητική μορφή· Υ- 
πάρχουν όμως και άλλοι που η απλοϊκότητα 
και η παρωχημένη γλώσσα αφήνουν ακάλυ
πτο το ψυχικό και κοινωνικό υπόστρωμα του 
ποιητή. Ξεχωρίζουν τα ποιήματα Σκέψεις. 
Το άγαλμα και Ανθρωποι και άνθρωποι.

N A T H A N A E L  W E S T
0 δεσποινίς «μοναχικές καρδιές» 

Αοτάρτη, Αθήνα 1983

Ιδιόρρυθμος πεζογράφος ο Ναθάναελ Γουέ- 
στ πέθανε αρκετά νέος σ' αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα το 1940 στην Καλιφόρνια. πηγαί
νοντας στην κηδεία του Σκωτ Φιτζέραλντ. 
Ετσι δεν άφησε όγκο δουλειάς πίσω του. 

Οπωσδήποτε όμως 0 δεσποινίς «μοναχικές 
καρδιές» κατάκτησε το αμερικάνικο κοινό 
ενώ η γραφή του επηρέασε ιδιαίτερα τους 
πεζογράφους που εμφανίστηκαν μετά το 
*60 (Μπάρθελμ, Μπρότιγκαν κ.ά.).

Χαρακτηριστικό στοιχείο της πεζογρα
φίας του το απρόοπτο και κυρίως το 
χιούμορ. 0 Γουέστ διακρίνεται για τη γλωσ
σική του αυτοκυριαρχία. Αυτό φαίνεται κα
θαρά στο μυθιστόρημά του. Πρόκειται για 
μια σατιρική κωμωδία που μάλιστα γυρίστη
κε και κινηματογραφική ταινία. 0 ήρωας 
είναι ένας δημοσιογράφος στη «Νιου Γυορκ 
Πόουστ» που κρατά τη στήλη της αλληλογρα
φίας.“ Απαντά, ανταποκρίνεται στις εκκλή
σεις, στα προβλήματα γενικώς των αναγνω
στών.

Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο 
Γουέστ στήνει ένα χαρακτήρα που φορές 
τον εξυψώνει στο επίπεδο της τραγωδίας

Προσεγμένη η μετάφραση της Κρίοτης 
Τρίγκου.

M A R IO  M A F F I
U n d e rg ro u n d  
Οδυοσέας, Αθήνα 1983

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα μελέτη του 
37χρονου ιταλού θεωρητικού Μάριο Μάφφι 
πάνω οτο φαινόμενο του u n d e rg ro u n d .

0 Μάφφι εξετάζει όλες εκείνες τις 
κοινωνικές συντεταγμένες που οδήγησαν 
στην ιδιόμορφη κατάσταση της δεκαετίας 
του '60. Από τους Beats στους Yippies, 
οτα στέκια του Γκρήνουϊτς Βίλατζ της Νέας 
Υόρκης ή της Νορθ Μπητς του Σαν Φρανσί- 
σκο· στους Μαύρους Πάνθηρες, στα έργα 
του Κέρουακ, του Μπάροουζ και του Γκίν- 
σμπεργκ όπου αμφισβητείτο το «αμερικάνι
κο όνειρο». Μια αμφισβήτηση που έτεινε να 
ενσωματωθεί προς το τέλος της δεκαετίας 
του 60, οτο πανόραμα των ριζοσπαστικών

οργανώσεων, προκαλώντας - όπως επιση
μαίνει ο συγγραφέας - τη γέννηση αναρχι
κών και σκληρών θέσεων επίθεσης ενάντια 
στο σύστημα.

Στο δεύτερο μέρος τη μελέτης ο Μάφφι 
καταγραφει την αφετηρία και την ανάπτυξη 
του Underground τόσο οτα μέοα μαζικής 
ενημέρωσης όσο στις τέχνες και στα γράμ
ματα.

Τελειώνοντας θα επιθυμούσα την πιστή 
μετόφρααση του τίτλου. Το εξώφυλλο με 
μόνο τίτλο Underground όσο κι αν φαίνεται 
υπερβολικό εν τούτοις είναι πολύ πιθανό να 
παραπέμπει στην οργάνωση και τη διοίκηση, 
λογουχάρη, του υπόγειου ηλεκτρικού οιδη-

ροδρόμου. Αλλωστε κάτι περισσότερο γνω
ρίζει ο ίδιος ο Μάφφι όταν έχει στον τίτλο 
του «La Cultura Underground». Προς τι 
λοιπόν ο «βιασμός» από τη μεταφράστρια Τ. 
Καραιακάκη και την επιμελήτρια Πόπη Γκα- 
νά,

A R T H U R  C O N A N  D O Y L E
Το σήμα των τεσσάρων 
Άγρα, Αθήνα 1983

Το "Σήμα των τεσοάρων» είναι αρκετά 
γνωστό αστυνομικό μυθιστόρημα. Μεταφρα
σμένο στην Ελλάδα το 1905 από τον X.

Αννινο καθώς και το 1962 από τον Δντ. 
Χαλά επανεκδόθηκε στη σειρά της « Άγρας» 
σε μια πολύ φροντισμένη έκδοση.

Το βιβλίο γράφτηκε ύστερα από παραγγε
λία αμερικανικού εκδοτικού οίκου προς τον 
Doyle - το συγγραφέα γιατρό από το 
Εδιμβούργο. Σ'αυτήν ακριβώς την πόλη 
συνάντησε σε ηλικία δεκαεπτά χρονών τον 
Τζόσεφ Μπελλ που του ενέπνευσε το 
πρόσωπο του θρυλικού, αργότερα, Σέρλοκ 
Χολμς.

Σ' αυτή την ιστορία ο Σέρλοκ Χολμς, με 
βοηθό του το γιατρό Ουώτοον, χρησιμοποιεί 
όλες τις ιδιοφυείς μεθόδους που θα του 
λύσουν μυστηριώδεις φόνους στο βικτωρία-



Οι απαντήσεις της κ. Νίνας Σκανδάλη, κα^ηγήτριας 
της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας τ ο ν  ΤΕΙ της Αθήνας

Π οια  είνα ι η σ ημα σ ία  της  β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  στο 
σ ύγχρ ονο  κ ό σ μ ο , στη  Δ ύ σ η  κα ι σ τη ν  Α ν α 
τολή ; Π ο ια  ε ίνα ι η σ ημα σ ία  της σε σ χέσ η  
με την  π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή  π ου α να π τύσσ ετα ι 
ραγδαία στην ε π ο χ ή  μα ς; Α κ ό μ α ,  τ ι α κρ ι
βώ ς είνα ι τα  εθ ν ικά  κ έντ ρ α  τεκμ η ρ ίω σ η ς ;

Εκείνο που θέλω εγώ να πω είναι ότι κανείς δεν 
υποστηρίζει σήμερα ότι οι βιβλιοθήκες έχουν ξεπε- 
ραστεί ή ότι τέλειωσε πλέον ο ρόλος τους. Τα  
κέντρα, οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης έχουν έναν άλλο 
ρόλο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αν λειτουργή
σουν καλά. όσο καλά κι αν λειτουργήσουν, θα 
αντικαταστήσουν τις βιβλιοθήκες. 0  σκοπός των 
βιβλιοθηκών, όπως τις ξέρουμε, είναι παιδαγωγι
κό:. Οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης αποσκοπούν στο να 
βοηθήσουν την εξέλιξη της επιστήμης* της έρευ
νας. Κάνουν το έργο που παλαιότερα έκαναν οι 
ίδιοι οι επιστήμονες, που σήμερα, μπροστά στον 
τεράστιο όγκο των δημοσιευμάτων, δεν είναι σε 
θέση να ενημερώνονται κα τ ' άλλο τρόπο επαρκώς. 
0  ρόλος της βιβλιοθήκης εξακολουθεί να είναι ο 
ίδιος. Προς το παρόν τουλάχιστον κανένας δεν 
είπε, ούτε σκέφτηκε ότι το βιβλίο θ' αντικαταστα- 
θεί από άλλα, τηλεοπτικά ή διάφορα τεχνοκρατικά 
μέσα. Αυτά βρίσκονται ακόμη στη σφαίρα της 
επιστημονικής φαντασίας και δεν υποστηρίζονται 
σοβαρά από καν έναν.

Λέγοντας σήμερα πληροφορική εννοούμε την αυτό
ματη επεξεργασία πληροφοριών. Αυτόν τον ορισμό 
δίνουν τα διεθνή πρότυπα. Η τεκμηρίωση, γενικά, 
είναι ένα φαινόμενο και μια αναγκη της εποχής 
μας. Ανάγκη που προκύπτει απ την έκρηξη των 
πληροφοριών και ιδιαίτερα από την έκρηξη των 
δημοσιευμάτων. Αυτή  η ανάγκη είναι που προέκυ- 
ψε και αυτήν έρχονται να καλύψουν τα κέντρα και 
οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης. Κάποτε ένας επιστήμο
νας ήταν, κατά κάποιο τρόπο, η πιο έγκυρη πηγή 
γνώσης. Σήμερα  κανένας επιστήμονας δεν μπορεί 
να είναι απόλυτα ενημερωμένος για το τι υπάρχει. 
Χρειάζεται λοιπόν να προηγηθεί κάποια επεξεργα
σία των πληροφοριών, για να μπορεί ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται. I ώρα, για τα

εθνικά κέντρα τεκμηρίωσης: Κ α τ ’ αρχήν, συνηθί
ζουμε να λέμε μονάδες τεκμηρίωσης αυτές που 
είναι προσαρτημένες σ' έναν οργανισμό. Δεν έχουν 
όλες οι χώρες εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης. Έ χ ε ι  η 
Γ  αλλία, που είναι προσαρτημένο στο εθνικό κέντρο 
έρευνας, στην Αγγλία  αυτό το ρόλο τον παίζει η 
εθνική βιβλιοθήκη. Εδώ , σ’ εμάς, όταν ιδρύθηκε το 
κέντρο έρευνας, προβλέφθηκε αμέσως ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί και εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης, 
που φαίνεται ότι πάει να πραγματοποιηθεί. Ακόμη 
πάντως δεν έχει ιδρυθεί. Υπάρχει το ερο^τημα αν 
πρέπει να είναι κέντρο τεκμηρίωσης ή δίκτυο. Αν 
δηλαδή θα είναι ένας οργανισμός ιδιαίτερος, με τις 
δικές του μονάδες και δυνάμεις ή αν θα μπορούσε 
να στηριχτεί σ ’ αυτά που ήδη υπάρχουν, με έναν 
συντονισμό βέβαια και μια επιπλέον ανάπτυξή 
του£.

Έ ν α  ά λλο  θέμα , π ολύ  σ η μ α ντ ικό , είναι 
αυτό π ου έχ ε ι να κά νε ι με τη ν  εκπαίδευση 
τω ν  β ιβ λ ιο θ η κά ρ ιω ν . Ο ι σ χο λ ές  β ιβ λ ιο θ η 
κο νο μ ία ς  κα ι ιδρύθηκα ν στα Κ Α Τ Ε Ε ,  τώρα 
Τ Ε Ι  Α θ η ν ώ ν  κα ι Θ εσ σ α λο ν ίκη ς  λειτουργούν 
σω στά; βά σει σ ω στώ ν π ροδια γρα φ ώ ν; Κ α ι 
κά τι ά λλο : οι σ χο λές  β ιβ λ ιοθη κονομ ία ς  
έπρεπε να εντα χθ ο ύ ν  στα τεχνο λ ο γ ικά  ι
δρ ύμα τα ; Κ α ι  πώς γ ίν ε τα ι η επ ιλογή  τω ν 
δ ιδ α σ κό ντω ν  σ ' αυτές τις  σ χο λές ;

Πράγματι, οι δυο σχολές βιβλιοθηκονομίας, Αθή
νας και Θεσσαλονίκης, κακώς βρίσκονται στα Κ Α 
Τ Ε Ε .  Τ ο  μόνιμο αίτημα της Ένω σης και της 
επιτροπής εκπαίδευσης της Ένω σης είναι να φύ
γουν οι σχολές από τα Κ Α Τ Ε Ε .  Γιατί ο κανονι
σμός το^ν Κ Α Τ Ε Ε ,  το όλο πλαίσιο, δε βοηθούν 
στην καλή λειτουργία των σχολών βιβλιοθηκονο
μίας. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι στα Κ Α Τ Ε Ε  
δεν υπάρχουν μόνο τεχνολογικές επιστήμες* υπάρ
χουν και κοινωνικές, υπάρχουν και τα παρα'ιατρικά 
επαγγέλματα, οι γραφικές τέχνες κλπ. και μπορώ 
να πω ότι με τον τρόπο που λαμβάνονται οι 
αποφάσεις, χωρίς την εκπροσώπηση όλων των 
αρμόδιων τομέων, οι σχολές δε βρήκαν τελικά το
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νό Λονδίνο ενώ θα τον οδηγήσουν στο 
θησαυρό της Αγρας, της ιερής δηλαδή 
πόλης των Ινδιών. Με αρετές Π μετάφραση 
της Αννας Αντωνίου.

ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Τα μέτρα και τα οταθμά 
Κώδικας, Αθήνα 1983

Με τη συλλογή αυτή ο Νίκος Γρηγοριάδης 
κλείνει είκοσι χρόνια ποιητικής παρουσίας, 
που άρχιοε από το «Βάθος της ληκύθου« 
(Διαγώνιος, 1963).

θα έλεγα πως τα «Μέτρα και τα σταθμά», 
κατά κάποιο τρόπο, έχουν διαφοροποιηθεί 
από τις προηγούμενες συλλογές, τουλάχι
στον μορφολογικά. Πρόκειται για συνθετικό 
ποίημα με παρατακτική σύνταξη. Αυτή και 
μόνο δίνει τη διαφοροποίηση. Εν πάση 
περιπτώσει η καινούρια συλλογή διέπεται 
από ένα καθεστώς ψυχικής υπερέντασης. 
Επίφοβων αναμνήσεων όσο και συνειδησια
κών καταστάσεων που αναλύονται είτε σε 
αισθητούς είτε σε εμπειρικούς κύκλους.

Πάγος γυαλί
τα ούρα της τρομαγμένης αελήνης 
στο μήκος του δρόμου...

στα γυμνά 
παγωμένα 

σαγόνια

Στους στίχους του Γρηγοριάδη ενσαρκώ
νεται η απώλεια. Πίσω από το ποίημα 
κρύβεται ο αφηγητής-ποιητής. Ανασκάβει 
όχι μόνο την αίσθηση αλλά και τ’ αλλόμορ- 
φα αντικείμενα-πράγματα. Έτσι ο στίχος, 
άλλοτε αφαιρετικός, άλλοτε αυστηρά προ
σωποπαγής, εξιστορεί και διανοείται. Τελι- 
κώς η μορφική ύλη αυτών των ποιημάτων 
δίνει την ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία 
του Γρηγοριάδη

ΖΩΗΣ ΜΑΝΑΡΗΣ
Η κύστη ή το λευκοκύτταρο 
του οράματος 
Τρια Φύλλα, 1983

0 Μάναρης καταθέτει δυο από τα πλέον 
βασικά ουοτατικά του στίχου: το αρχέτυπο 
και το σύμπλεγμα.

Στην πρώτη περίπτωση ο λόγος είναι 
διαχυτικός προς τον έσω κόσμο. Σε φυσικές 
καταστάσεις κατ' ουσίαν μυστικοπαθείς. Βυ
θίζεται στη βιολογία τους.

Στη δεύτερη περίπτωση κληρονομεί το 
προπατορικό αμάρτημα. 0 λόγος είναι 
στραμμένος προς τον έξω κόσμο. Δεν 
ρεμβάζει, δεν συνηγορεί αλλά προβάλλει 
την επικίνδυνη θέση.

στάχτη κι ο λόγος τα έργα 
των Ελλήνων καπνός κι αιθάλη 
αφανισμένα στόματα κι αψοριομένα 
λόγια

0 παραλογισμός μιας σειράς κανόνων και 
θεσμών δεν αφήνει περιθώρια για μια 
πλαστική αισθητική. Έτσι οι λέξεις γίνονται 
ενδείξεις, κύτταρα μη συμβατικών νοημά
των. Με δική τους γεώτρηση και γεωμετρία 
οι στίχοι του Μάναρη αποβλέπουν στο υλικό 
και σκοτεινό βάθος του κόσμου και του 
απόκοσμου.

Ο * ®

Βιβλίο
γράφει ο 
ΙΑΣΩΝ ΔΡΑΓΩΗΣ

Ε.Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
0 Διαμελισμός 
Εκδ. Κέδρος, 1982

0 Διαμελισμός είναι το τέταρτο ποιητικό 
βιβλίο του Ε.Γ. Ασλανίδη κι αποτελεί, θα 
μπορούσε να πει κανείς, τη σημαντικότερή 
του κατάκτηση στην ενδιαφέρουσα ως τώρα 
ποιητική πορεία του* κατάκτηση τόσο από 
άποψη γλώσσας - καθώς το εκφραστικό 
του όργανο συχνότατα γίνεται καίριο - όσο 
και από άποψη θεματικής, που θα έλεγα ότι 
συνιστά και την ποιητική φυσιογνωμία και 
ιδιορρυθμία του Ασλανίδη. Πραγματικά, το 
στοιχείο που κινεί την προσοχή στον ανα
γνώστη της ποίησης του Ε.Γ.Α. είναι το 
θεματικό, έτσι όπως αναπτύσσεται από 
ποίημα σε ποίημα, με συχνά επανερχόμενο 
τον κεντρικό του πυρήνα, αλλιώς ωστόσο 
κάθε φορά φωτισμένο και σημασιοδοτημέ- 
νο. Έχει κανείς την αίσθηση πως ο ποιητής 
κινείται σ'έναν χώρο ιστορικό, όχι όμως 
ενιαίο αλλά διαμελισμένο σε πολλά τμήματα 
απομονωμένα το ένα απ' το άλλο, με μόνο 
συνδετικό κρίκο την ιστορική αίσθηση και 
την ιστορική-ποιητική του ευαισθησία που 

---------------
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αποτελεί, ouvupa, και την προβολή του 
παρόντος οτο παρελθόν. Πόλοι της ιστορι
κής έκτασης μέσα στην οποία κινείται ο 
Λσλανίδης είναι η κλασική αρχαιότητα από 
τη μια και το Βυζάντιο από την άλλη πόλοι 
που χωρίς να χάνουν την αυτοτέλειά τους 
συμπλέκονται ενεργά και παράγουν ποιητι
κές εικόνες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Και 
ολ' αυτά μ' έναν τρόπο που δείχνει, αποδει- 
κνύει μάλλον, τη γόνιμη θητεία του ποιητή 
στον υπερεαλισμό, όπως καλλιεργήθηκε 
στον τόπο μας από τον Εμπειρικό και τον 
Εγγονόπουλο.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΦΥΡΙΔΗΣ
Κούφια Λόγια 
Εκδ. Διαγώνιου 
θεοσαλονίκη 1984

Σε όλο σχεδόν το προηγούμενο πεζογραφι- 
κό έργο του Περικλή Σφυρίδη, εύκολα 
μπορούσε κανείς να διαβλέψει κάποιες 
εμφανείς ροπές και τάσεις προς την εύκο
λη αισθηματολογία και προς ένα κλίμα που 
έτεινε να γίνει ατμοσφαιρικά αισθησιακό και 
που άλλοτε τα κατάφερνε, άλλοτε όχι. Πίσω 
απ'αυτές τις ροπές και τάσεις, επίσης, 
εύκολα μπορούσε κανείς να διακρίνει ότι 
καιροφυλακτούσε ο κίνδυνος η αισθηματο
λογία να πάρει διαστάσεις καταλυτικές και ο 
αισθησιασμός να καταντήσει ένας φτηνός 
ερωτισμός, ακάλυπτος από όποιο λογοτεχνι
κό έρεισμα.

Στα Κούφια Λόγια, όλα όσα ως κίνδυνοι 
επικρέμονταν παλαιότερα έγιναν, δυστυχώς, 
πραγματικότητα καθοριστική για όλο το 
βιβλίο. Ό,τι χαρακτηρίζει και τα τρια διηγή
ματα που το απαρτίζουν είναι μια φλύαρη, 
ακατάσχετη και, κυρίως εύκολη αισθηματο
λογία, επιφανειακή και ανερμάτιστη, σε 
συνδυασμό μ έναν φτηνό ερωτισμό, που 
συχνότατα αγγίζει τη χυδαιότητα και που θα

μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «ο 
πηδήξας του πηδήξαντος».

Δεν ξέρω αν πρόθεση του κάποτε κάτι 
υποσχόμενου θεασαλονικιού συγγραφέα ή
ταν να μας δώσει τη φθορά και τη σήψη 
των μικροαστών της συμπρωτεύουσας. Αυτό 
που πρώτιστα προκύπτει είναι η φθορά και 
η παρακμή του πεζού λόγου στη Θεσσαλονί
κη του Ξεφλούδα, του Πεντζίκη, του Ιωάν- 
νου. του Μπακόλα, του Καζαντζή και τόσων 
άλλων. Γιατί ειλικρινά δε μου έτυχε να 
ξαναδιαβάσω βιβλίο με πεζά απ'τη Θεσσα
λονίκη προερχόμενο τόσο μονοδιάστατο, 
τόσο επιφανειακό, τόσο φτηνό, τόσο γυμνό 
από κάθε λογοτεχνικό ένδυμα.

ΑΝΤΕΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Μεταποίηση υλικών 

Εκδ. Μ παρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη

Είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή της 
Αντειας Φραντζή κι αμέσως σχεδόν μπορεί 

κανείς να διαπιστώσει το πόσο ωρίμασε η 
φωνή της καθώς και τη διαμορφωμένη, πια, 
θεματική, άρα και γενικότερη προβληματική 
της. Πρώτα η φωνή* ο λόγος της, άμεσος ή 
υπαινικτικός, από την επιφάνεια ή την ουσία 
των πραγμάτων κι αν προέρχεται, είναι ένας 
λόγος φορτισμένος ποιητικά, άλλοτε βέβαια 
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, χωρίς

καθόλου ή μ’ ελάχιστα πεζολογικά στοιχεία. 
Ύστερα η θεματική της· αυτή κατατάσσει 
την Α.Φ. ανάμεσα στις γυναίκες ποιήτριες 
(Ρ. Γαλανάκη, Μ. Κυρτζάκη κ.ά) που βυθο- 
σκοπώντας την ατομική τους περίπτωση, 
αγγίζοντας ή ψηλαφώντας προσωπικές ε
μπειρίες και βιώματα, ανάγουν το ατομικό 
στο γενικό, εκφράζουν μεσ’ απ τη δική 
τους μοίρα τη μοίρα του φύλου τους, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι κινούνται σ' ένα στενά 
νοούμενο φεμινιστικό χώρο. Η γυναίκα και η 
μοίρα της, στο βαθμό που αποτελεί το 
αντικείμενο της προσοχής και της ευαισθη
σίας τους, πρώτα και κύρια είναι άνθρωπος

χαρακτήρα και την ταυτότητά τους. Μ ε το νέο 
νόμο, θεωρητικά τουλάχιστον, πρέπει, να Λιορθο^- 
θούν πολλά πράγματα, αν και το προηγούμενο 
κακό θα βαραίνει αποφασιστικά. Ο ι διορισμοί λ.χ. 
θα παραμένουν, κανένας δεν πρόκειται να φύγει. 
Οπότε θα μπορεί να διδάσκει βιβλιοθηκονομία 
κάποιος ανειδίκευτος, αρκεί να εχει ένα οποιοδη- 
ποτε δίπλωμα. Και από κει κατά τη γνώμη μου 
ξεκινάει όλο το κακό.

Τ ο  ερώ τημα  που τώ ρα α να δύετα ι είνα ι το 
τι πρέπει να γ ίν ε ι κα ι στον τομέα  της 
νομοθεσίας κα ι στον τομέα  καθαρά της 
β ιβ λ ιο θ η κ ο ν ο μ ία ς . Γ ε ν ικ ό τ ε ρ α , π οια  θα 
πρέπει να είνα ι η κρ α τ ική  μέρ ιμ να  γ ια  τις

β ιβ λ ιο θ ή κ ε ς ;

Τ ο  θέμα των βιβλιοθηκών είναι στο βάθος θέμα 
παιδείας* είναι το άλλο σκέλος της παιδείας. Το 
ένα σκέλος είναι η προγραμματισμένη παιδεία που 
παρέχεται από το υπουργείο και το άλλη η ελεύθε
ρη εκπαίδευση. Α ν  δεν καταλάβει αυτό το πράγμα 
το Κράτος, δίνοντας την επιβαλλόμενη προσοχή, 
δεν μπορεί να γίνουν πολλά πραγματα. Χρειάζο
νται νομοθετικά, διοικητικά, οικονομικά μέτρα που 
πρέπει να παρθούν. Η  αλήθεια είναι οτι τέτοια 
θέματα, πνευματικά και ευρύτερα πολιτιστικά, δεν 
είναι άμεσα και γρήγορα αποδοτικά. Μ ονο μακρο
πρόθεσμα αποδίδουν, ο.>στόσο αυτά είναι που με
νουν και που, σε τελευταία αναλυση, καθορίζουν 
τον πολιτισμό και το πεπρωμένο ενός λαου.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
Σκιές
Αθήνα, 1982

Η ποίηοη του Αντώνη Τριφύλλη είναι μια 
απόπειρα απόλυτης ταύτισης λέξης και 
αντικειμένου. Δεν εντοπίζεται πουθενά, όσο 
κι αν ψάξει κανείς, διατρέχοντάς την από 
ποίημα σε ποίημα, από στίχο σε στίχο, 
πρόθεση για δημιουργία ατμόσφαιρας ποιη
τικής. Ια επίθετα είναι λιγοστά, σχεδόν 
μηδαμινά: Το λόγο τον έχουν τα ουσιαστικά 
και, το κυριότερο, οι εικόνες σχηματίζονται 
απρόσκοπτα και αυτόματα με τον απλούστε
ρο τρόπο με μόνα τα ουσιαστικά που 
κάποτε φορτίζονται από μιαν αίσθηση ιερα
τική έτσι, από μόνα τους, μεταδίδοντας την 
αίσθηση του τερατικού και στις εικόνες - 
δημιουργίες τους. Στη διαδικασία αυτή ο 
ποιητής - το εγώ - είναι απών από 
απόσταση μεγάλη μοιάζει να θεάται έναν 
κόσμο που τον εκπλήσσει μα και τον 
καθησυχάζει αφού δείχνει να μην τον αφο
ρά. Δείγμα γραφής:

(...)
Και στην καλύβα ένα τραπέζι 
Ενα μαχαίρι λίγο ψωμί 
Ένα μαχαίρι ξερό ψωμί 

Ξύλα στο τζάκι αίμα στον τοίχο 
Αίμα στον τοίχο ένας νεκρός 
Κι ένα μαχαίρι 
(...)
(Η τοπογραφία του φόνου)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ιδανικοί αυτόχειρες

ή
Ζήτω ο θάνατος 
Εκδ. Νεφέλη, 1984

άλλο, εκτός από την καταγραφή συγκεκριμέ
νων περιπτώσεων αυτοχειρίας, και κάποια 
απόπειρα, τέλος πάντων, φιλοσοφικής αντι
μετώπισης ή προσέγγισης αυτού του πολύ 
σοβαρού ζητήματος. Ανοίγοντας το βιβλίο 
ωστόσο και ξεφυλλίζοντάς το, γρηγόρα 
διαπιστώνει ότι άλλες είναι οι προθέσεις 
του κ. Φιλίππου να γαργαλίσει τα μόλις 
υποδόρια σαδιστικά αισθήματα των αφελών 
αναγνωστών του. Κι έκρινε - και πολύ 
σωστά έκρινε ο άνθρωπος - πως για να 
καταφέρει κάτι τέτοιο θ αρκούσε μια χυ
δαία ισοπεδωτική αναφορά προσώπων επώ
νυμων που αυτοκτόνησαν ή αποπειράθηκαν 
ν ’ αυτοκτονήσουν, ξεθάβοντας ό,τι πιο ερε
θιστικό και σκανδαλοθηρικό απ 'την βιογρα
φία του καθενός. Χαρούλα Αλέξιου και 
Αδριανός, Θεμιστοκλής και Κοραλία θεοτοκά 
και πάει λέγοντας.

Όσο για κείνο το ζήτω ο θάνατος, κύριε 
Φιλίππου, όποιος το αναφωνεί αυτοκτονεί 
και δεν κοιτάζει να τα «οικονομήσει» όπως 
μπορεί απ' τις αυτοκτονίες των άλλων, 
προσβάλλοντας, ανάμεσα στ άλλα. και τη 
μνήμη τους. Εκτός πια κι αν επίκειται και η 
δική σας αυτοκτονία, οπότε χρέος του 
εκδότη σας θα είναι να φροντίσει την 
καταχώρηση και του δικού σας ονόματος 
στο βιβλίο, κάπου ανάμεσα στον Φιλοποίμη- 
να και τη Φρύνη.

ΠΟΠΗ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
Μωρό μου 
Εκδ. Νέα Σύνορα, 1983

Η Πόπη Γερωνυμάκη συγκαταλέγεται, αναμ
φισβήτητα, στις πλέον ενδιαφέρουσες πα
ρουσίες στο χώρο της πεζογραφίας μας 
στη δεκαετία του 80. 0 λόγος της, ακόμη 
κι όταν δε θεματογραφεί αλλά περιβάλλει 
έναν απροσδιόριστο θεματικό πυρήνα, δεν 
ολισθαίνει- είναι στέρεος και, κυρίως, ποιη
τικός. Στο Μωρό μου αυτός ο λόγος είναι 
στιγμές που αγγίζει στόχους υψηλούς και 
μόνος του αρκεί να μεταδώσει συγκίνηση.

Ακόμη και στις λιγότερο ευτυχισμένες στιγ
μές του - πράγμα που συμβαίνει όταν 
δημιουργεί την εντύπωση μιας αυταρέ
σκειας, ενός ναρκισσισμού - είναι τέτοια η 
«ροϊκότητά» του που ο αναγνώστης ελάχι
στα στέκεται σ’ αυτόν παρασυρμένος, θα 
έλεγε κανείς, από υπόγεια ρεύματα συνεχί
ζει την περιδιάβασή του σ' έναν χώρο που 
ολοένα βαθαίνει, που συχνά έχεις την 
αίσθηση ότι επίκεινται καταστροφές, έστω 
αφανείς, κι εκρήξεις- που η ατμόσφαιρά 
του συνίσταται από περίεργους φόβους και 
φοβίες απροσδιόριστες, περιβλημένες από 
ενα πέπλο όχι ακριβώς μεταφυσικό αλλα 
του υποσυνείδητου, θεματικα το Μωρό μου 
δεν προσδιορίζεται· τα θέματα, οι καταστά
σεις και τα πρόσωπα είναι για τη Γερωνυμά
κη ελαχιστα κι αόρατα, συνήθως, σημεία 
αναφοράς περάσματα θα έλεγε κανείς 
προς μια πραγματικότητα άυλη, μολονότι τη 
συγκροτούν στοιχεία της ανεπανόρθωτα 
φθαρμένης καθημερινότητας.

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
300 τρόποι θανάτου 
Εκδ. Υάκινθος, 1984

Πρόθεση του θ. Σαραντόπουλου είναι, όπως 
εύκολα διαπιστώνει κανείς, ν 'αντιπαραθέ- 
σει στην καταρακωμένη από κάθε άποψη 
πραγματικότητά μας μιαν άλλη, ψευδαισθη
τική έως παραισθητική. θέλει μάλιστα η 
αντιπαράθεση αυτή να γίνει άμεσα, μ’ ένα 
λόγο αφτιασίδωτο και υποβλητικό μέσα 
ακριβώς απ' τη γυμνότητά και την αμεσότη- 
τά του Πολύ φοβάμαι όμως ότι η πρόθεσή 
του αυτή προσκρούει στη λογοτεχνική του 
ανεπάρκεια και το αποτέλεσμα γέρνει μάλ
λον προς την πλευρά του μειον. Η υπέρβα
ση της πραγματικότητας μπορεί, είναι εφι
κτό να γίνεται μεο’ απ' την κτηνωδία, εκεί 
είναι, όμως. που χρειάζεται η ισχυρή λογο
τεχνική προσωπικότητα μια προσωπικότητα 
δηλαδή που να είναι σε θέση αυτή την 
κτηνωδία να τη μετουσιώσει, να την ανυψώ-

σει, και όχι όπως συμβαίνει στους 300 
τρόπους θανάτου να την αφήνει έρμαιο των 
στοιχείων και των προσώπων που τη συνθέ
τουν, να ταυτίζεται απολύτως μ ’ αυτά και 
να μην μπορεί ν' ανυψωθεί ως προς τίποτα 
και για τίποτα.

Δ.Γ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Χρηστικό Λεξικό 
Κοινωνιολογίας 
Κοινωνιολογική βιβλιοθήκη 
Εκδ. Gutenberg, 1984

Τρεις είναι οι ενότητες που περιλαμβάνει 
αυτό το Λεξικό. Η πρώτη, που συνθέτει τον 
κύριο κορμό του. είναι το ερμηνευτικό 
μέρος °Η ενότητα αυτή προσπαθεί να 
καλύψει την ανάγκη για ένα σύντομο και 
χρηστικό λεξικό κοινωνιολογικών όρων», κά
τι που επιβαλλόταν μετά την εξάπλωαη της 
διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας στα Λύκεια, 
τις Ανώτερες και τις Ανώτατες Σχολές. Η 
δεύτερη ενότητα του Λεξικού είναι τα δυο 
λεξιλόγια: το ελληνο-αγγλικό και το αγγλο- 
ελληνικό, ενώ η τρίτη και τελευταία ενότη
τα είναι το σύντομο βιογραφικό λεξικό που 
περιέχει πληροφορίες για τους κυριότε- 
ρους κοινωνιολόγους και κοινωνικούς στο
χαστές που αναφέρονται στα κοινωνιολογι
κά εγχειρίδια και τις κοινωνιολογικές μονο
γραφίες. καλύπτοντας έτσι μια πρόσθετη 
ανάγκη για ενημέρωση.

ΤΖΑΝΤ ΧΑΤΕΜ
Νίκος Καζαντζάκης, 
μάσκα και χάος 
Εκδ. Κέδρος, 1984

0 Τζαντ Χατεμ είναι καθηγητής της Φιλολο
γίας στο πανεπιστήμιο Saint-Joseph της 
Βηρυττού. Και η μελέτη του για τον Καζα- 
ντζάκη, εκτός από την πρωτοτυπία της,Διαβάζοντας κανείς τον τίτλο αυτού του 

βιβλίου και ιδίως το διαζευτικό εκείνο ή 
ζήτω ο θάνατος, θα περίμενε, αν μη τι

II I
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αποτελεί μια πολύτιμη ουνειοφορά οτην 
αξιολόγηοη της δημιουργίας του Ελληνα
συγγραφέα.

Κύριος στόχος του Λιβανέζου μελετητή 
είναι να προχωρήσει σε μια κριτική ανάλυση 
του έργου του Καζαντζάκη χωρίς να δε
σμεύεται από θεματικά όρια, προκειμένου 
να δώσει μια σφαιρική εικόνα της πνευματι
κής του παρουσίας.

Η πρωτοτυπία της εργασίας του συνίστα- 
ται στο γεγονός ότι δεν περιορίζεται στη 
δομική ανάλυση του έργου του Καζαντζάκη 
αλλά επιχειρεί μια ανίχνευση των επιδράσε
ων που υπέστη ο συγγραφέας από τον 
Ομηρο και τον Βούδα ως τον Νίτσε, τον 

Μπέρξον, τον Χάιντεγγερ και άλλους φιλό
σοφους, καθώς και τις πνευματικές του 
συγγένειες με διάφορους συγγραφείς (Ντο- 
στογέφσκι, Ουναμούνο κ.ά.). Πολύ καλή η 
μετάφραση του Αλέξη Γ. Δήμου.

Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ
Δοκίμια 
για την ποίηση και 
την κριτική 
Μ ετάφρ.-επιμέλεια : 
Στέφανος Μπεκατώρος 
Εκδ. Ηριδανός, 1983

Πρόκειται για μια επιλογή από το κριτικό 
έργο που δημοσίευσε ο Τ.Σ. Έλιοτ ανάμεσα 
στα χρόνια 1919-1961 και που απαρτίζεται 
από κείμενα στα οποία ο ποιητής εκθέτει 
τις απόψεις του για την ποίηση και την 
κριτική της ποίησης. Η επιλογή αυτή έγινε 
από τον μεταφραστή Στέφανο Μπεκατώρο 
με απόλυτη επιτυχία καθώς, ποιητής κι ο 
ίδιος, μπόρεσε να δημιουργήσει ένα είδος 
σύνθεσης σφαιρικής τόσο από την άποψη 
των θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκε ο 
Έλιοτ όσο και από την άποψη των απόψε- 
ών του επάνω σ’ αυτά, έτσι ώστε ο έλληνας 
αναγνώστης να είναι σε θέση να σχηματίσει 
μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την πορεία 
της κριτικής σκέψης του άγγλου ποιητή. 
Σ ’ αυτά ας προστεθεί, εκτός από την άρτια, 
υποδειγματική μετάφραση, η προσεγμένη 
από κάθε άποψη επιλογή βιβλιογραφίας που 
υπάρχει στο τέλος του τόμου κι ακόμα οι 
πληροφορίες που παρέχονται για συγγρα
φείς παλαιότερους, νεότερους και σύγχρο
νους του Έλιοτ, οι οποίοι επηρέασαν το 
έργο του ή απασχόλησαν τον κριτικό στοχα
σμό του. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μη 
γίνει λόγος για την προσεγμένη έκδοση του 
τόμου.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η Σαλαμάντρα 
μυθιοτόρημα 
Εκδ. Γνώση, 1983

Η Σαλομάντρα, το σημαντικότερο ίσως μυθι
στόρημα του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, κυ
κλοφόρησε για πρώτη φορά το 1957. Συνθε- 
μένο με τη μορφή της επιστολογραφίοζ 
σκιαγραφεί ή, μάλλον, αφήνει να σκιαγραφη* 
θούν διάφορα μικρά επεισόδια που συνθέ
τουν και ταράζουν τη ζωή μιας ΜικΡΠζ 
οικογένειας. Η αοημαντότητα, ωστόσο, των 
επεισοδίων είναι μάλλον επιφανειακή, αφού 
μεσ' απ' αυτά προβάλλονται τα ατομικά 
δράματα των προσώπων που αλληλογρα
φούν. Αυτή ακριβώς η μορφή του μυθιστο
ρήματος, η επιστολογραφική, παρέχει τη 
δυνατότητα να εκφραστεί άμεσα και απρό
σκοπτα η εξομολογητική ιδιοσυγκρασία του 
συγγραφέα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
Στην ουρά της χιλιετηρίδας 
Εκδ. Α. Καρκαβίτσα

Τα ποιήματα που περιέχονται στην Ουρά της 
χιλιετηρίδας κινούν, αναμφισβήτητα, το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη για τη θεματική 
ποικιλία τους αλλά και την οξύτητα με την 
οποία ο ποιητής ανταποκρίνεται στις θεμα
τικές επιλογές του, φανερώνοντας μιαν 
άγρυπνη μα και οξεία κοινωνική συνείδηση, 
καθώς κι έναν συνακόλουθο κοινωνικό προ
βληματισμό. Έτσι, ακολουθώντας δρόμους 
καταξιωμένους απ' την παράδοση, χωρίς να 
επιδιώκει να πρωτοτυπήσει, με στίχους που 
ανακαλούν στη μνήμη τεχνικές παλαιότερων 
δόκιμων ποιητών μας, πρωτοτυπεί στον 
τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει το συγκε
κριμένο κάθε φορά θέμα του, δείχνοντας 
πως μπορεί να μετουσιώσει αβίαστα σε 
ποίηση βιώματά του της καθημερινότητας.

Βιβλίο

59 ΦΩΝΕΣ
Ποιητική ανθολογία 1983 
Επιμέλεια: Τάσος Κόρφης 
Εκδ. Πρόσπερος, 1984

Κυκλοφόρησε για πέμπτη ουνεχή χρονιά η 
ανθολογία ποιημάτων που δημοσιεύτηκαν 
μέοα οτο 1983, με τη δηλωμένη πρόθεοη 
του επιμελητή να συμβάλει στη αυστηματι- 
κότερη μελέτη της τρέχουσας ποιητικής 
μας κίνησης. Στην επιλογή των ποιημάτων, 
όπως επίσης δηλώνεται, δεν τηρήθηκε κα- 
νένας περιορισμός ποιητικής σχολής, γενιάς 
ή καθιέρωσης- μοναδικά κριτήρια υπήρξαν η 
ποιότητα και η ευρύτητα, έτσι ώστε το 
τελικό αποτέλεσμα να προσφέρεται για τη 
συναγωγή χρήσιμων γύρω από την ποίηση 
συμπερασμάτων.

γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΑΣ
Κείμενα ποιητικής 

και αισθητικής 

Επιμέλεια: Αλέξ. Αργυρίου 
Εκδ. Πλέθρον, 1983

Χωρίς αμφιβολία, το σημαντικότερο εκδοτι
κό γεγονός του 1983 ήταν η έκδοση των 
νεανικών κριτικών κειμένων του Ν. Κόλας 
θα αναρωτηθεί κανείς: πώς είναι δυνατόν 
γραφτά που έχουν συμπληρώσει μισό αιώνα 
ζωής, από τον καιρό που πρωτοδημοσιεύτη- 
καν ως σήμερα, να παρουσιάζουν τόσο 
ενδιαφέρον. Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν 
σχέση όχι μόνο με τα κείμενα αυτά καθαυτά 
αλλά και με το γενικότερο καθεστώς του 
μαρασμού στον οποίο έχει περιέλθει η 
ελληνική κριτική και, φυσικά, το όλο πνευ
ματικό κλίμα της εποχής που μας οδηγεί, 
άφευκτα δυστυχώς, στο χειρότερο οπισθο- 
δρομισμό και οτο συντηρητισμό.

Μένει κανείς κατάπληκτος όταν διαπι
στώνει πως καταστάσεις και προβλήματα 
που απασχολούσαν χρόνια τα ελληνικά γράμ
ματα εξακολουθούν να παραμένουν το αιώ
νιο πρόβλημα για την ελληνική κουλτούρα, 
που ως φαίνεται αδυνατεί να αποδεσμευτεί 
από τις δοξασίες και τις προκαταλήψεις 
του παρελθόντος.

Όμως η έκδοση των κριτικών κειμένων 
του Κάλας είναι σημαντική και από μια άλλη 
πλευρά: Είναι ευκαιρία για μια γενικότερη 
προσπάθεια να αποδεσμευθούμε από την 
ακαδημαϊκή κριτική, που τείνει να καθιερώ
σει συνήθειες άσχετες προς την καλλιτεχνι
κή δημιουργία. Μετά από τον ωκεανό των 
συμβατικών και άνοστων κειμένων που μας 
κατακλύζουν, καιρός να δουν οι νεότεροι - 
ιδιαίτερα η δική μας ασταθής γενιά - τι θα 
πει κείμενο με θέση και με άποψη, πώς η 
σκέψη, όταν θέλει να είναι δημιουργική, 
οφείλει πριν απ όλα να είναι μάχιμη.

Στα κριτικά κείμενα του Κάλας συναντού
με αρετές που δυστυχώς δεν τις βρίσκουμε 
σήμερα πια. Κριτική και αποτίμηση των 
κειμένων με αναγωγή της άποψης σε κοινω
νικούς οραματισμούς, την αποφασιστική 
στάση απέναντι στα αισθητικά φαινόμενα 
τΠζ εποχής που τείνουν να καταλάβουν το 
συνολικό χώρο της κοινωνικής εμπειρίας, τη 
Θεώρηση δηλαδή της τέχνης ως ύψιστης 
κοινωνικής αξίας, ικανής όχι μόνο να προσ
διορίσει την εποχή αλλά να επιδράσει 
δραστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος. 
Ακόμα, την άτεγκτη και αμετακίνητη αντιπα
ράθεση στις κατεστημένες μορφές τέχνης 
και παιδείας, με παράλληλη την προσπάθεια 
να μεταφυτευτούν στον ελληνικό χώρο τα

ριζοσπαστικά κινήματα της ευρωπαϊκής 
πρωτοπορίας. Δε λείπει καθόλου ούτε το 
πάθος, ούτε η φλόγα από τα κείμενα αυτά, 
γεγονός που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι η πολεμική 
που ασκήθηκε, εκείνη την εποχή, από το 
νεαρό Κάλας ήταν γενικά σωστή και - 
κυρίως - συνεπής με τις αρχές που τη
διαμόρφωσαν.

Η οξύτατη κριτική που ασκείται στους 
εκπροσώπους του ιδεαλισμού και ταυτόχρο
να η άνοδος των εκπροσώπων αυτών στα 
ύπατα αξιώματα της πολιτείας, επιβεβαιώ
νει την επίκαιρη αξία των κειμένων του 
Κάλας, αξία που είναι ικανή ακόμα και 
σήμερα να ενεργοποιήσει την προοδευτική 
οκέψη και τέχνη οτον τόπο μας.

Ομως το γεγονός ότι μεσολάβησε μια 
ολόκληρη πεντηκονταετία και τα προβλήμα
τα που θίγονται σ αυτά τα κείμενα παραμέ
νουν εξίσου καφτά, δεν επιβεβαιώνει α
πλώς τη δυναμική τους μέσα στο χρόνο 
αλλά σημαδεύει το φαινόμενο του καλλιτε
χνικού οπισθοδρομισμού οτον οποίο βυθίζε
ται η χώρα την τελευταία δεκαετία. Τι κι αν 
έξω έγιναν τόσα και τόσα. Στην Ελλάδα 
έχουμε ακόμα προβλήματα ταυτότητας. Εί
ναι απελπιστικό, καταλήγει να πει κανείς, κι 
ωστόσο ποτέ δεν ήταν διαφορετικά. Πάντα 
το πρόβλημα της τέχνης, και συνεπώς της

μη θύραθεν παιδείας, στον τόπο μας καρκι
νοβατούσε.

Δε θέλω να επεκταθώ σε αναγωγές που 
καταλήγουν να μυθοποιήσουν πρόσωπα και 
πράγματα. Ιδιαίτερα οτο χώρο που κινούνται 
τα κείμενα του Κάλας, οι όποιες μυθοποιή
σεις κατέληξαν τελικά να αποσιωπήσουν τις 
πραγματικές διαστάσεις του έργου. Οι νόμοι 
της αδράνειας, που συνεχώς τους επικα
λούμαστε για τα ελληνικά πνευματικά ζητή
ματα, μόνο τους αντιδραστικούς νομιμο
ποιούν.

Ειλικρινά προτιμώ το νεανικό δοκίμιο του 
Κάλας «Παρατηρήσεις πάνω στο καβαφικό 
έργο» απ' όλα τα συσοωρευμένα γραπτά 
των τελευταίων μηνών. Όχι μόνο γιατί 
είναι ένα κείμενο προδρομικό - προδρομική 
μορφή άλλωστε είναι, με το σύνολο του 
έργου του, ο ίδιος ο Κάλας, κι όχι μόνο 
στην Ελλάδα - αλλά και γιατί ο κίνδυνος του 
«λάθους» ή ακόμα και τα ίδια τα «λάθη» 
του, που μπορούν να αναχθούν στο επίπεδο 
του ιδιοσυγκρασιακού, βρίσκουν τη δικαίωσή 
τους μέσα στο σύστημα των αξιών που 
συγκροτούν την καλλιτεχνική υπόσταση του 
ίδιου του Κάλας.

Ομολογώ ότι διάβασα με πολύ ηδονή το
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κείμενο «0 κύριος Τοάτοος κριτικός» και δε 
νομίζω ότι οτην Ελλάδα υπάρχει κάτι καλύ
τερο οτο είδος του. της κριτικής δηλαδή 
του ιδεαλισμού και της ψευδοφιλοοοφίας 
οτην τέχνη.

Τα πολιτικά και αντιφασιστικά κείμενα 
του Κάλας δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς 
μόνο σαν ιστορικά ντοκουμέντα, ούτε και 
τις «αιρετικές» του απόψεις να τις θεωρεί 
σύμπτωμα μιας εποχής που ευνοούσε κείμε
να πολεμικής και αντιπαράθεσης στον καλλι
τεχνικό και ιδεολογικό χώρο. Σήμερα, περισ
σότερο από κάθε άλλη φορά, το ζήτημα του 
ξεκαθαρίσματος και των επανατοποθετήσε
ων στο χώρο της ελληνικής τέχνης είναι 
εξίσου καίριο και σημαντικό, δεδομένου ότι 
η στροφή στο φορμαλισμό και στον ακαδη
μαϊσμό παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Επο
μένως οι επί μέρους διαφωνίες έρχονται 
σε δεύτερη μοίρα.

Η καθαρή ματιά και το συγκεκριμένο 
αντίκρυσμα του θέματος, κυρίως η άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτει η 
κάθε περίπτωση, είναι μια αρετή του Κάλας 
που εύκολα τη διακρίνει κανείς από τα 
πρώτα κείμενα του βιβλίου, αρετή που έχει 
σχεδόν εξαφανιστεί από τη νεοελληνική 
κριτική.

Δεν πρέπει, νομίζω, να μας απασχολούν 
τα ανεκδοτολογικά στοιχεία γύρω από τη 
ζωή και τη μετέπειτα δραστηριότητα του 
Κάλας σε άλλες γλώσσες και σε άλλες 
χώρες. Εφόσον τα ξενόγλωσσα βιβλία του 
δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη στην Ελλάδα
• ας ευχηθούμε να εκδοθούν σύντομα - η 
συζήτηση είναι περιττή.

Το επίπλαστο, το ψεύτικο και το συμβατι
κό, να οι τρεις ιδιότητες, θα λέγαμε της 
σημερινής κριτικής στον τόπο μας. Γιατί 
αυτά τα κείμενα, που γράφτηκαν με αφορμή 
βιβλία ή πνευματικά ζητήματα της εποχής 
εκείνης, διατηρούν μια τέτοια επικαιρότητα; 
Δεν είναι δύσκολη, νομίζω, η απάντηση. 
Πρώτα γιατί είναι κείμενα με θέση και με 
άποψη. Επειτα γιατί έχουν ένα στόχο πέρα 
από τη λογοτεχνία: το κοινωνικό πρόβλημα. 
Και το κυριότερο: επειδή η αισθητική και η 
καλλιτεχνική δημιουργία για τον Κάλας είναι 
μια ΰψιοτη αξία ζωής, ατομική και κοινωνική 
προϋπόθεση. Η εξαγορά του πάθους λοιπόν 
Μ* οποιοδήποτε αντίτιμο, απαράδεκτη. Το 
νόημα αυτής της εξαγοράς το βλέπουμε 
σήμερα πολύ καθαρά πια. Στην «ανύπαρκτη» 
Ράχη των ιδεών, η ελληνική διανόηση αντι- 
παραθέτει μια υπονομευμένη συνύπαρξη, 
¿να παρασκηνιακό καθεστώς σαθρών συμμα- 
χιών, ένα παραφιλολογικό και βερμπαλιστικό 
πλέγμα περιφερειακών ενασχολήσεων. Μέ- 
οα σ' αυτή την αστάθεια, πρόσωπα και 
πράγματα έρχονται και φεύγουν χωρίς κα
νείς ν' αναρωτιέται πώς και γιατί. Αβέβαιο-

'Π™. Ο ύ , „ ροχ!;ΐρόΙΓ|ια ιερι.π|0
ποΑιτικα»τικα, για τη» εξαοφόΑιοη της ό· 
ποιας επίνευσης.

Ερχομαι τώρα ο'ένα άλλο ζήτημα. την 

ευρύτητα των θεμάτων και του χώρου οτον 
οποιο κινείται ο Κάλας. Πραγματ,κά η ποικι- 

ειναι εντυπωοιακή. Δεν πρόκειται για 
νεανική πολυπραγμωσύνη, όπως βιάστηκαν 
να παρατηρήοουν διάφοροι. Οι σημαντικοί 
δημιουργοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι κανένα 
είδος τέχνης δεν μπορεί να υπάρξει αυτό
νομα χωρίς να αντλεί, περιφερειακά τουλά
χιστον, οχι μόνο στοιχεία αισθητικής από τις 
άλλες τέχνες αλλά και «πράγματα» από το 
ουνολο της φιλοσοφικής και κοινωνικής 
εμπειρίας, όπως εκφράζεται μορφικά και 
ουσιαστικά με διαφορετικά μέσα και υλικά, 
επομένως με διαφορετικές γλώσσες. Ο 
καλλιτεχνικός πριμιτιβισμός που ευνοεί τη 
μικρολογία, πάντοτε είχε μια θέση στον 
τόπο μας, με συνέπεια την αχαλίνωτη και 
απαράδεκτη εξάπλωοη του λαϊκισμού και 
του αντίστοιχου ιδεολογικά συντηρητισμού 
που μαστίζουν σήμερα την ελληνική πνευμα
τική και καλλιτεχνική ζωή. Είναι πραγματικά 
αδιανόητο, ποιητές π.χ. που γράφουν σημε
ρινά πράγματα να μην έχουν ιδέα από 
ζωγραφική, μουσική ή γλυπτική και η παι
δεία τους στις πλαστικές τέχνες να είναι 
σχολικού επιπέδου. Δεν υπάρχει στην Ελλά
δα διάλογος στο χώρο των τεχνών και δε 
γίνεται καμιά προσπάθεια να αναπτυχθεί, 
επομένως η «τέχνη» θα παραμείνει για 
πολλά χρόνια ακόμα περιθωριακή, με ελάχι
στο κοινωνικό εκτόπισμα. Ας μην ξεγελιόμα
στε: καμιά πρόταση ζωής δεν πρόκειται να 
υπάρξει χωρίς να προϋπάρξει ένας αντίστοι
χος διάλογος μέσα στις ίδιες τις τέχνες.

Πέρα από την καθαυτό αξία των κειμένων 
του Κάλας - για τον ιδιο μπορεί να μη 
σημαίνουν και πολλά, σύμφωνα με τον 
πρόλογο του Δλ Αργυρίου - υπάρχει και μια 
άλλη διάσταση στο βιβλίο αυτό. Εχουμε μια 
διαμορφωμένη πρόταση, αισθητική και ιδεο
λογική: του ξεκαθαρίσματος, της αντιπαρά
θεσης και της απόρριψης μέσα από την 
οποία θα δημιουργηθεί το άνοιγμα για να 
μπουν στο χώρο της ελληνικής τέχνης το 
πράγματα και οι κατακτήσεις του σήμερα, η 
γεύση και οι ποιότητες της εποχής. Το 
αίτημα του καινούριου, με το οποίο μπήκε 
στην ελληνική λογοτεχνία η δική μας γενιά, 
μοιάζει να έχει ξεχαστεί Αλλά για να πεις 
το δικό σου λόγο, πρέπει πρώτα να κρίνεις 
και να τοποθετήσεις τους προηγούμενους, 
να ξεκαθαρίσεις τις διαφορές σου με το 
παρελθόν. Η ενσωμάτωση στο σώμα της 
παράδοσης δε γίνεται θεληματικά και σκόπι
μα, όπως νομίζουν πολλοί. Ιδιαίτερα ατη 
δική μας εποχή, δεν υπάρχουν θέοφατα, 
θεσμοί, ιδέες, κατεστημένες αξίες. Όλα 
είναι ανοιχτά οτην κριτική, τίποτα δεν είναι 
δεδομένο στον αιώνα που ζούμε. Αυτή είναι 
και το κλειδί των αλλαγών. Νομίζω ότι το 
έργο του Κάλας - ας ευχηθούμε να εκδο
θούν το γρηγορότερο τα ξενόγλωσσα κείμε
νά του για τη μοντέρνα τέχνη - αυτό το 
μήνυμα περιέχει Μήνυμα που είναι αίτημα 
για τον υπόλοιπο κόσμο, επιτακτικό πια - 
και για μας ακόμα περισσότερο.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ» 
Ανθολογία -  Γραμματολογία

•  ΤΟΜ ΟΣ Α ',  Μ.Μ. Παπαϊωάννου, Λογοτέχνης-  
Κριτικός
-  ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ: Ρήγας, Βηλαράς. Χριστόπουλος.....................

-  Π ΡΟ ΣΟ ΛΠ Μ ΙΚΟ Ι: Σιγούρος, Κουτούζης, Μαρτελάος...........

-  ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ: Σολωμός. Κάλθος. Πολυλάς. Πα-
νάς, Τερτσέτης, Λασκαράτος, Βαλαωρίτης. Μαβίλης....................

•  ΤΟΜ ΟΣ Β ', Μιχ. Μερακλής, Καθηγητής Πανεπι
στημίου
-  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ; Ζαλοκώστας. Παράσχος, Σούτσος, ..............

-  ΕΠΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ: Παλαμάς,

Εφταλιώτης. Πορφύρας. Κρυστάλλης, Μαλακάσης, Γρυπάρης, 
Χατζόπουλος, Καμπύσης. Σουρής, Κόκκος......................................

-  01 ΕΠΙΓΟΝΟΙ: Μυρτιώτισσα, Ρώτας, Σκίπης, Άγις Θέρος,
Ταγκόπουλος..........................................................................................

•  ΤΟΜ ΟΣ Γ , Κώστας Στεργιόττουλος, Καθηγη
τής Πανεπιστημίου
-  ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Μελαχρινός, Σικελιανός,

Βάρναλης, Αυγέρης. Καζαντζάκης....................................................

-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Καβάφης. Μάγνης, Αλιθέρ-

.................................................................................................
-  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ: Φιλύρας. Λαπαθίώτης. Ουρά-

νης, Καρυωτάκης. Άγρας. Παράσχος...............................................

-  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ Καββαδίας. Ι.Μ. Παναγιω-

τόπουλος, Λάσκος, Κοτζιούλας, Σκαρίμπας, Μπάρας....................

•Τ Ο Μ Ο Σ  Δ ', Αλεξ. Αργυρίου, Κριτικός Ποίησης
-  ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Παπα-

τσώνης, Δρ(βας. Ντόρος, Ράντος. Σεφέρης. Σαραντάρης. Εμ
πειρικός. Βρεττάκος, Ελύτης. ΡΙτσος. Εγγονόπουλος, Πεντζί- 

κης, Μόντης, Μελισσάνθη, Αξιώτη, Γκάτσος...................................

•  ΤΟ Μ Ο Σ Ε' , Αλεξ. Αργυρίου, Κριτικός Ποίησης
-  ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ Βαρβιτσιώτης, Δημά- 

κης, Δικταίος. Ν. Βαλαωρίτης. Παπαδίτσας. Σινόπουλος. Ανα- 
γνωστάκης. Κατσαρός. Λειβαδίτης. Φωκάς. Δούκαρης, Δάλλας, 

Στεργιόπουλος, Πατρίκιος..................................................................

Προσφέρεται σε ειδική τιμή για τους εκπαιδευ
τικούς και με ευκολίες πληρωμής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΣΟΚΟΛΗ

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η  Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η :  Ελληνική Λέσχη Βιβλίου Ποιότη
τας
Γραβιάς 10-12, Αθήνα, 106 78 Τηλ.: 36.40.729,
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Βιβλίο

με αφορμή βιβλίο του
Π ρ ο φ ο ρ ικ ή  τταράόοοη κ α ι ο μ α δ ικ ή  δη
μ ιου ργία  ο Γϊ(χνντ|ζ Κιουρτοάχτ)ς μιλάει 
στα Γράμματα καί Τέχνες

Ηδη έχε ις  βγάλει ένα βιβλίο για 
τον Σεφέρη, όπου εξετάζεις  π ς  
σχέσεις Δύσης και Ελλάδας στο στο
χασμό του. Στο δεύτερο βιβλίο σου 
θίγεις πάλι τέτοια θέματα, πώς έρ
χονται δηλαδή και πώς αλλοιώνουν 
τα αισθητικά φαινόμενα του ελληνι
κού λαϊκού πολιτισμού και πώς αυ
τός ο πολιτισμός σχετίζεται με την 
Ανατολή. Ποια είναι η γενεολογία 
αυτού του δεύτερου βιβλίου σου;

Από τότε που ο Γιώργος Ιωάννου αναδη
μοσίευσε ένα μέρος από τα παλαιότερα και 
γνησιότερα φυλλάδια του Καραγκιόζη, ένιω
σα την ανάγκη να αναπτύξω ένα κριτικό 
στοχασμό γι' αυτό το θέατρο - όπως τουλά
χιστο λειτουργούσε στα χρόνια της ακμής 
του. Γύρεψα και βρήκα τα περισσότερα 
παλιά φυλλάδια και το υπόλοιπο δημοσιευ
μένο υλικό και στρώθηκα στη δουλειά - 
πάνε κιόλας δέκα χρόνια. Το γραπτό κείμενο
- μολονότι δεν προσφέρει παρά μια αμυδρή 
εικόνα της ζωντανής παράστασης - μου 
επέτρεπε να προσηλωθώ σε πράγματα χι
λιοειπωμένα και φαινομενικά απλοϊκά - και 
που γι’ αυτόν τον λόγο σπάνια τα προσέχου
με - αλλά, όπως διαπίστωνα, πολυσήμαντα 
και γεμάτα «θεατρικότητα». Αισθανόμουν 
πως ο Καραγκιόζης, όπως και ανάλογες 
«ταπεινές» εκδηλώσεις, είναι ένα από τα 
θεμέλια του όποιου εθνικού πολιτισμού μας
- θέλω να πω από τα στοιχεία εκείνα που 
είναι συστατικά του συλλογικού μας είναι, 
έστω και αν δεν τους αποδίδουμε ιδιαίτερη 
σημασία, με τον τρόπο λ.χ. που αυτό ισχύει 
για την καθημερινή γλώσσα μας. Κι όπως η 
γλώσσα, ο Καραγκιόζης δημιουργεί προβλή
ματα που για να αντιμετωπιστούν χρειάζο
νται λεπτά εργαλεία. Πιάνει κανείς ένα νήμα 
που τον οδηγεί σε βαθύτερες ανασκαφές - 
στο ίδιο το φαινόμενο που ονομάζουμε 
«κουλτούρα», το οποίο δεν είναι, σε τελευ
ταία ανάλυση, παρά η διαλεκτική σχέση που 
συνδέει μιαν ορισμένη παράδοση με τη 
συλλογική δημιουργία των ανθρώπων το 
θέμα δηλαδή που προσπαθώ να φωτίσω από 
μιαν ειδικότερη οπτική γωνία σ* αυτό το 
βιβλίο.

Χρειαζόμουν έτσι να κοιτάξω πώς παρά- 
γεται ένα τέτοιο θέατρο - τη διαδικασία 
της δημιουργίας του. Κι εδώ έβρισκα την 
κοινότυπη ιδέα ότι ο Καραγκιόζης είναι μια 
λαϊκή δημιουργία. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει 
αυτό; Καθώς ξέρεις, ο Νικόλαος Πολίτης 
διακηρύσσει «ως δόγμα» ότι «η ομαδική 
ποίησις είναι πράγμα αδύνατον». Ωστόσο, το 
δόγμα αυτό δεν με ικανοποιούσε. Γιατί, αν 
είναι αλήθεια ότι ένα ποίημα, ή όποιο άλλο 
λογοτέχνημα, δεν γεννιέται ποτέ ταυτόχρο
να στο πνεύμα πολλών ατόμων, είναι άλλο 
τόσο αλήθεια ότι ομάδα δεν σημαίνει άθροι
σμα ατόμων* σημαίνει μια διαπροσωπική 
σχέση, μια μορφή επικοινωνίας που γεννά

κάποιες συλλογικές πρακτικές. Κι όπως 
συνειδητοποίησα διαβάζοντας ορισμένα ξέ
να θεωρητικά κείμενα που μνημονεύω στο 
βιβλίο μου, υπήρχαν ήδη κάποια εργαλεία 
που μου επέτρεπαν να προωθήσω την 
αρχική μου αίσθηση. Το βασικό κλειδί ήταν 
εδώ ο προφορικός χαρακτήρας της παράδο
σης.

Συνάμα όμως καταλάβαινα ότι, μιλώντας 
από αυτήν την άποψη για τον Καραγκιόζη, 
μιλούσα κατ'ανάγκην για τις διαδικασίες 
αναπαραγωγής - ή, καλύτερα, αναδημιουρ
γίας - ολόκληρης της προφορικής παράδο
σης· και τούτο, αν και διεύρυνε ανησυχητικά 
το θέμα μου, ήταν το πιο καίριο. Για να 
αναφερθώ στην παρατήρησή σας, το σημα
ντικότερο δεν είναι, για μένα, το ότι ο

Καραγκιόζης ή το ρεμπέτικο έχει προφα
νείς ανατολίτικες ρίζες (αυτό είναι ένα 
φαινόμενο ιστορικά ευεξήγητο και που έχει 
φυσικά τη σημασία του)· το σημαντικότερο 
είναι ότι αποτελεί μέρος της ευρύτερης 
προφορικής παράδοσης αυτού του τόπου. 
Της παράδοσης δηλαδή εκείνης που, καθώς 
πιστεύω, στάθηκε ως σχετικά πρόσφατα η 
κύρια παιδεία της μεγάλης πλειοψηφίας 
του ελληνικού λαού και που στηρίζεται σε 
κάποιες συλλογικές διαδικασίες, πολύ δια
φορετικές από εκείνες της λόγιας, γραπτής 
παιδείας.

Έτσι γεννήθηκε αυτό το βιβλίο, που 
είναι μια διερεύνηση της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας στον προφορικό πολιτισμό, στη
ριγμένη στο παράδειγμα του ελληνικού Κα

ραγκιόζη. Μια αυτοτελής, δηλαδή, ως ένα 
σημείο, εξέταση της λαϊκής δημιουργίας και 
ταυτόχρονα μια πρώτη προσέγγιση σ'αυτό 
το θέατρο. Γιατί το αρχι*ο μου σχέδιο δεν 
εγκαταλείφθηκε: Η «Προφορική παράδοοη 
και ομαδική δημιουργία» δεν είναι παρά η 
πρώτη φάση μιας τετράτομης εργασίας που 
βρίσκεται εν εξελίξει. Ήδη ολοκληρώνω 
ένα δεύτερο βιβλίο όπου εξερευνώ τον 
κωμικό πυρήνα του Καραγκιόζη στην οργανι
κή σχέση του με τη λαϊκή γιορτή και ιδίως 
με το καρναβάλι: βιβλίο που με οδηγεί 
επίσης σε ευρύτερα και εν μέρει αυτοτελή 
πολιτισμικά φαινόμενα, θα ακολουθήσει ένα 
τρίτο δοκίμιο, που θα είναι μια προσπάθεια 
ανάγνωσης κάποιων κωμωδιών του μπερντέ, 
βασισμένη στη θεωρητική επεξεργασία των 
προηγούμενων βιβλίων, αλλά και στην ιδιο
μορφία του θεατρικού είδους των «ακιών». 
Τέλος, σ' ένα τέταρτο βιβλίο, θα ανιχνεύσω 
τον τρόπο με τον οποίο η «νεοελληνική 
πραγματικότητα», - ακριβέστερα: η ελληνι
κή κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα και 
των αρχών του δικού μας, όπως γίνεται 
αντιληπτή από τον λαϊκό δημιουργό - «κα
θρεφτίζεται» και την ίδια στιγμή σημασιοδο- 
τείται στον Καραγκιόζη. Πιστεύω ότι, αν 
αξιωθώ να τελειώσω αυτή τη δουλειά, ο 
αναγνώστης θα βρει σ' αυτήν μιαν ενότητα 
μέσα στην οποία το κάθε βιβλίο - παρά τη 
σχετική του αυτοτέλεια - θα στηρίζεται στα 
προηγούμενα και θα τα συμπληρώνει.

Σύμφωνα μ αυτά που ε ίπ ε ς ,  ο Κα
ραγκιόζης θα π ρ έπ ε ι  να θεωρηθεί 
σαν ένα παράγωγο τη ς  προφορικής 
παράδοσης του λαϊκού μας πολιτι
σμού. Το φαινόμενο αυτό για το 
κοινό έχε ι,  αρχικά, μια λειτουργία 
τ έ ρ ψ η ς .  Εκτός όμως από την τέρψη, 
τι άλλο μπορεί να προ κό ψ ε ι από μια 
παράσταση Καραγκιόζη για το κοινό;

Νομίζω ότι, πέρα από την τέρψη, ο Καρα
γκιόζης επιτελούσε μια πολύπλευρη παιδευ
τική λειτουργία: προφορική εφημερίδα για 
τους αναλφάβητους, αισθητική και θεατρική 
καλλιέργεια για όλους, συντήρηση πολλών 
από τις παλαιότερες μορφές της προφορι
κής παράδοσης της Τουρκοκρατίας, συμβο
λή στην πολιτισμική ενοποίηση του παραδο
σιακού ελληνικού χώρου (λ.χ. μέσω των 
τύπων του που μεταφέρουν το ήθος, τη 
γλώσσα και τα τραγούδια ενός τόπου σε 
άλλους τόπους), κοινωνική κριτική (που 
γίνεται μεσ από τη σάτιρα της επικαιρότη- 
τας) κλπ. κλπ. Όμως το πιο σημαντικό είναι 
να καταλάβουμε ότι έχουμε εδώ ένα παρα
δοσιακό εργαλείο επικοινωνίας που εκπλη
ρώνει όλες αυτές τις λειτουργίες με τον 
δικό του τρόπο - έναν τρόπο ριζικά διάφο
ρο από εκείνον των σημερινών μαζικών 
μέσων μας. Τι σημαίνει «παραδοσιακό εργα
λείο επικοινωνίας;» Σημαίνει πρώτα μια 
παράδοση η οποία στην περίπτωσή μας 
έρχεται απ'έξω, από την Τουρκία, και δεν 
πιάνει ρίζες στον τόπο μας παρά ύστερα 
από πολλές δεκαετίες. Ομως από τη στιγ
μή που πιάνει ρίζες, συμβαίνει κάτι σπου
δαίο. Καθώς η παράδοση αυτή είναι προφο
ρική, καθώς δηλαδή ο καραγκιοζοπαίχτης 
συνθέτει την παράστασή του χωρίς να 
στηρίζεται σ * ένα γραπτό κείμενο, δεν 
παύει να αυτοσχεδιάζει - είναι υποχρεωμέ
νος να αυτοσχεδιάζει. Και οι αυτοοχεδια- 
σμοί του τροφοδοτούνται κατ' ανάγκην από
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το συγκεκριμένο του ακροατήριο, το οποίο 
παίζει εδώ ένα ρόλο καθοριστικό, αούγκριτα 
πιο σημαντικό απ' ο,τι στα σημερινά μαζικά 
θεάματα. Γιατί; μα ακριβώς γιατί ο καραγκιο
ζοπαίχτης αναδημιουργεί το φαινομενικά 
στερεότυπο «κείμενό» του την ώρα της 
παράστασης, μπροστά ο ' αυτό το σωματικά 
παρόν ακροατήριο και φυσικά το τελευταίο 
αντιδρά. Από τις μαρτυρίες των χρόνων της 
ακμής του είδους, ξέρουμε ότι κάθε παρά
σταση είναι μια συνεχής ουν-ομιλία, ένας 
διάλογος του τεχνίτη με τους θεατές του. 
Ετσι ακριβώς η παράδοοη γίνεται οικεία, 

γίνεται κοινό κτήμα του κόσμου (γιατί ο 
κόσμος γνωρίζει γρήγορα τον μύθο των πιο 
«κλασικών» έργων, τα βαοικά πρόσωπα, τα 
κοινόχρηστα επεισόδια κλπ.). Έτσι δηλαδή 
ο Καραγκιόζης φορτίζεται βαθμιαία με τις 
ελληνικές εμπειρίες και το «ξενόφερτο» 
είδος γίνεται «ελληνικό». Επιμένω οτο στοι
χείο του διαλόγου, γιατί αυτό προπάντων 
αντιδιαστέλλει το παραδοσιακό «εργαλείο» 
από τα σύγχρονα μαζικά μέσα. Στην προφο
ρική παράδοση η επικοινωνία τεχνίτη-κοινού 
είναι υποχρεωτικά άμεση αντίθετα, στον 
κινηματογράφο ή στην τηλεόραοη, αλλά και 
στην γραπτή δημιουργία (σκεφθείτε λ.χ. τη 
διαδικασία «παραγωγής» και «κατανάλωσης» 
του βιβλίου) η επικοινωνία αυτή, η σχέση 
πομπού και δέκτη γίνεται κατ ' ανάγκην έμ
μεση. Κι αυτό έχει τεράστια σημασία. Το 
«εργαλείο» προφορικής παράδοσης είναι 
Φύσει αποκεντρωμένο κΟι αποκεντρωτικό, 
αυθόρμητα «δημοκρατικό», γιατί ξεκινάει εξ 
οριομού από τη «βάση» αντίθετα, τα μο
ντέρνα μέοα μας ενέχουν ένα στοιχείο 
συγκεντρωτισμού και προσφέρονται στην 
ολιγαρχική εκμετάλλευση. Εδώ έχουμε μιαν 
ορισμένη αυτονόμηση της τεχνολογίας από 
τον άνθρωπο - με όλα της τα επακόλουθα' 
εκεί, αντίθετα, η αμεσότητα της επικοινω
νίας είναι ένα συστατικό, «κατασκευαστικό»

θα έλεγα στοιχείο του ίδιου του «εργα
λείου». Ετσι ώστε, σε μια προφορική 
παράδοση, το εργαλείο δεν είναι τόσο ο 
πρωτόγονος τεχνολογικός διάμεσος (λ.χ., οι 
φιγούρες και το πανί του Καραγκιόζη), όσο 
η ίδια η επικοινωνία.

Είπες ότι τα ξένα  πρότυπα φ ο ρ τ ί
στηκαν με βάση τα ελληνικά δ ε δ ο 
μένα . Από κει και π έρ α  όμω ς, δ ε δ ο 
μ ένο υ  ότι ο μ ύθος  ε ίνα ι γνω σ τός  
στο κοινό, πού έγκ ε ιτα ι  η π α ιδευ τ ι
κή λε ιτουργία  μ ιας παράστασης Κα
ραγκιόζη , τη στιγμή που πηγα ίνει 
κ ά π ο ιος  να δ ε ι  κάτι ήδη γνω στό;

0 μύθος έχει πολύ μικρότερη σημασία από 
τη συγκεκριμένη φόρτιση - χάρη στην οποία 
ένα έργο όπως λ.χ. ο Καραγκιόζης φούρνα
ρης αποκτά την ικανότητα να αναφέρεται 
στους πραγματικούς φουρναραίους που ξέ
ρει το κοινό, στην ακρίβεια του ψωμιού εδώ 
και τώρα, στα χίλια δυο περιστατικά που 
συνθέτουν την εμπειρία αυτού του κοινού. 
Που σημαίνει ότι οριακό ο χρόνος και ο 
τόπος του μύθου ταυτίζονται με τον χρόνο 
και τον τόπο της παράστασης. Ξοναγυρίζου- 
με στην ιδέα του διαλόγου, της ουσιαστικής 
αποκέντρωσης. Εδώ εξάλλου παίζει ένα 
μεγάλο ρόλο και η προσωπικότητα του 
καραγκιοζοπαίχτη - η ικανότητά του να 
ζωντανεύει τις φιγούρες του σύμφωνα με 
τα γούστο των θεατών του. Αλλά το σημα
ντικότερο παραμένει ότι ο Καραγκιόζης 
είναι μια συλλογική αυτοέκφραση, μια αυτο- 
παιδεία. Το κοινό προβάλλεται συνεχώς στο 
πανί - και όχι μόνο σιωπηρά, αφού οι 
συνεχείς αντιδράσεις του διαφοροποιούν 
τον λόγο του Καραγκιόζη, ενσωματώνονται 
δηλαδή στο ίδιο του το «κείμενο» ή μάλλον 
φτιάχνουν διαρκώς ένα νέο «κείμενο». (Αλή
θεια: η νεότερη κριτική αντίληψη, σύμφωνα

με την οποία το λογοτεχνικό κείμενο δεν 
είναι ποτέ τελειωμένο, αλλά αναδημιουργεί
ται συνεχώς από τον αναγνώστη, δεν εφαρ
μόζεται πουθενά αλλού τόσο.καλά όσο στην 
προφορική δημιουργία: εδώ η συμπεριφορά 
του αποδέκτη εγγράφεται στην ίδια την 
εξωτερική υπόσταση του «κειμένου», στην 
ίδια του τη διατύπωση). Ακόμα βαθύτερα: 
σε τελευταία ανάλυση, το ευρύτερο κοινό 
του Καραγκιόζη υποχρεώνει τη συντεχνία 
των καραγκιοζοπαιχτών να κωδικοποιήσει 
στην παράδοοη μόνο εκείνα τα ατομικά 
ευρήματα των μελών της όσα ενέκρινε η 
ομάδα, όσα συγκράτηοε ή και τροποποίησε 
η συλλογική μνήμη. Κι έτσι το παραδοσιακό 
«εργαλείο» παράγει μια κοινόκτητη συμβολι
κή γλώοαα, γίνεται δηλαδή μια γνήσια ομαδι
κή δημιουργία, με την οποία το λαϊκό κοινό 
δίνει μορφή στα βιώματα και στις αξίες 
του. Αυτή είναι, νομίζω, η βαθύτερη εκφρα
στική και παιδευτική λειτουργία του Καρα
γκιόζη.

Εάν ο κώ δ ικα ς  που υπάρχει ανάμεσα 
στον καραγκιοζοπαίχτη και το κοινό 
έ χ ε ι  σαν απόληξη την επιβεβαίωση 
του κοινού μέσα από την παράσταση 
του Καραγκιόζη, μήπως αυτή η επ ι 
βεβαίω ση , μέσα απ αυτόν τον κώ δ ι
κα που δ ια ρκώ ς επαναλαμβάνεται, 
ο δ η γε ί  σε μια στεγανοποίηση; Γιατί 
το ερέθ ισ μ α  πρέπε ι να π ρ ο έλ θε ι  
από μια ρήξη του κώδικα αυτού. 
Υπάρχει όμ ω ς  ρήξη του κώδικα;

Δεν νομίζω ότι η ρήξη του κώδικα είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για την εσωτερική 
ανανέωση του είδους. Το ερέθισμα προέρ
χεται από την καθημερινότητα, από τις 
τρέχουσες εμπειρίες που εντάσσονται άνε
τα οτον κώδικα ή μάλλον στους κώδικες της 
τέχνης του Καραγκιόζη' τόσο πιο άνετα όσο

οι κώδικες αυτοί είναι από τη φύση τους 
ευλύγιστοι. Λ.χ., ο καραγκιοζοπαίχτης έχει 
την ευχέρεια να παραλλάζει απεριόριστα τις 
παραστάσεις του - πάντα μέσα στο δοσμένο 
δομικό πλαίσιο- ενώ ο ίδιος ο Καραγκιόζης 
μπορεί να «αποστασιοποιείται» από τον 
εκάστοτε ρόλο του - να αυτοσχολιάζεται ή 
και να αυτογελοιοποιείται συνομιλώντας α
πευθείας με το κοινό. Κάτι περισσότερο: η 
λαϊκή κωμωδία είναι αυτή καθαυτή μια ρήξη 
του κώδικα της τρέχουσας γλώσσας - όπως 
το δείχνουν φράσεις του τύπου «θο φάμε, 
θα πιούμε και θα κοιμηθούμε νηστικοί»: 
ρήξη ασφαλώς εξίσου παραδοσιακή και 
κωδικοποιημένη, δηλαδή εξίσου συμβατική 
με τον κώδικα που ανατρέπει. Όμως όλα 
τούτα τα καλούπια ευνοούν τον συνεχή 
αυτοσχεδιασμό - τροφοδοτούμενο πάντα 
από το κοινό. Και το κοινό έχει κάθε βράδι 
μιαν άλλη συγκρότηση ή μιαν άλλη διάθεση 
ή ακόμα ζει μια καινούρια ιστορική στιγμή. 
Έτσι ώστε σε κάθε παράσταση γεννιούνται 
καινούρια στοιχεία - συνήθως βέβαια εφή
μερα - αλλά και τα ίδια στερεότυπα καλα
μπούρια «ακούγονται» διαφορετικά, οι ίδιες 
στερεότυπες μορφές ερμηνεύονται διαφο
ρετικά. Λ.χ. ο Μπαρμπαγιώργος του πατρι- 
νού Καραγκιόζη του 1900 είναι διαφορετι
κός από εκείνον του αθηναϊκού Καραγκιόζη 
του 1920: ο πρώτος ενσαρκώνει τον Ρουμε
λιώτη ιδωμένο από τη σκοπιά του Μόριά, ο 
δεύτερος είναι ο βλάχος ιδωμένος από τη 
σκοπιά της πρωτεύουσας και μιας άλλης 
ιστορικής φάσης της ελληνικής κοινωνίας. 
Εξ ου η πολυσημία των ίδιων βασικών 
σημαινόντων, αλλά και η βαθμιαία τους 
μεταμόρφωση. Με αυτή την έννοια υπάρχει 
μια αδιάκοπη ανανέωση - που γίνεται ασφα
λώς πολύ πιο αργή και δυσδιάκριτη μετά 
τον οριστικό εξελληνισμό του Καραγκιόζη 
και που σταματά σχεδόν εντελώς στις

----------- »
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μέρες μας (αλλά για διαφορετικούς λόγους, 
που ανάγονται οτον γενικότερο μαραομό 
της προφορικής δημιουργίας). Μπορούμε 
δηλαδή να μιλήσουμε για μια ουνεχή όοο και 
αδιόρατη διαφοροποίηση του «κώδικα», για 
μιαν ακατάπαυστη μετατόπιση των ορίων 
του - όχι για τη ρήξη του, η οποία 
χαρακτηρίζει, νομίζω, αποκλειστικά την λό
για, γραπτή τέχνη. Αν υπήρχε πραγματική 
ρήξη του κώδικα, θα βγαίναμε έξω από την 
λαϊκή τέχνη, έξω από τη λειτουργία του 
λαϊκού πολιτισμού - με τους εγγενείς 
περιορισμούς του, αλλά και τις ξεχωριστές 
του εκφραστικές δυνατότητες, όσες προ
σφέρει η πνευματική κοινοκτημοσύνη. Πι
στεύω ότι για να λειτουργήσει το είδος 
επικοινωνίας και αναδημιουργίας που προ
σπαθώ να περιγράψω. χρειάζονται απαραί
τητα κάποιοι αυστηροί κώδικες. Αυτό ακρι
βώς σημαίνει «παράδοση» και χωρίς παρά
δοση δεν υπάρχει δημιουργία - και μάλιστα 
συλλογική. Εδώ ανιχνεύουμε ίσως ένα γενι
κότερο δίδαγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι 
πρωτοποριακοί θίασοι που γυρεύουν να 
ενεργοποιήσουν το κοινό τους, ακριβώς με 
τη μέθοδο της συνεχούς «ρήξης του κώδι
κα», αποτυχαίνουν: το κοινό μένει παθητικό

- περισσότερο ίοως και απ’ ό,τι στο «αστι
κό» θέατρο. Όπως δεν είναι αντίστροφα 
τυχαίο ότι οι πιο ενδιαφέρουσες αναζητή
σεις για να στηθεί ένα σημερινό λαϊκό 
θέατρο - η προσπάθεια ενός Dario Fo, μιας 
Arianne Mnouchkine - αισθάνονται την ανά
γκη να χρησιμοποιήσουν κάποιους κοινόχρη
στους παραδοσιακούς κώδικες: την Comme
dia dell’arte, το παραδοσιακό κινεζικό 
θέατρο, της clowns του τσίρκου...

Στην πορεία του ο Καραγκιόζης, από 
ένα σημείο και μετά, συνυπάρχει με 
τη λόγια και τη γραπτή παράδοση. Η 
συνύπαρξη αυτή τελικά απόβηκε 
προς όφ ελος του;

Οι δύο παραδόσεις λειτουργούν παράλληλα
- η καθεμιά με τις δικές της διαδικασίες: 
τις ομαδικές διαδικασίες που γεννά η 
προφορικότητα από τη μια, τις ατομικιστι- 
κές ή τουλάχιστον πιο εξατομικευμένες 
διαδικασίες που τροφοδοτεί η γραφή, από 
την άλλη. Οπωσδήποτε όμως αυτή η συνύ
παρξη οδηγεί αναγκαστικά σε διασταυρώ
σεις, που μπορούν να είναι γόνιμες - υπό 
τον όρο ο προφορικός τεχνίτης να λειτουρ
γεί πάντα μέσα στα πλαίσια της δικής του 
παράδοσης. Το βλέπουμε και στον Καραγκιό
ζη, πολλά έργα του οποίου όχι απλώς 
στηρίζονται σε λόγια θεατρικά έργα, αλλά, 
κατά τη γνώμη μου, υπερβαίνουν τα πρότυ
πά τους. Οστόσο, έχει κανείς την εντύπωση 
ότι, από ένα σημείο και πέρα, οι εξωλαίκές 
επιδράσεις γίνονται βλαπτικές. Κι αυτό 
συμβαίνει όταν αναπτύσσεται ο μαζικός 
πολιτισμός· όταν δηλαδή τα λόγια και τα 
λαϊκά στοιχεία ανακατεύονται - και αλλοιώ
νονται - μέσα στα εμπορευματοποιημένα,

βιομηχανικά προϊόντα μαζικής κατανάλωσης: 
«λαϊκός»· τύπος, κινηματογράφος, δίσκοι 
κτλ. Όμως εδώ αγγίζουμε πια ένα άλλο 
φαινόμενο: την εμφάνιση ενός νέου τρόπου 
πολιτισμικής παραγωγής που τείνει να κα
ταργήσει την προφορική, λαϊκή δημιουργία. 
Φαινόμενο που έχει δύο όψεις: πρώτα, για 
να αντιμετωπίσει τον οξύτατο ανταγωνισμό 
των νέων θεαμάτων, ο Καραγκιόζης προ
σπαθεί όχι απλώς να ανανεωθεί, αλλά να 
«εκσυγχρονιστεί», δηλαδή να μιμηθεί τους 
ανταγωνιστές του - κι εδώ έχουμε μοιραία 
μια «ρήξη του κώδικα». Προπάντων όμως 
έχουμε τη ρήξη της ίδιας της διαδικασίας: 
το γεγονός δηλαδή ότι το λαϊκό κοινό 
απομακρύνεται προοδευτικά από τον Καρα
γκιόζη και αυτο-απαλλοτριώνει έτσι τη δη
μιουργική λειτουργία του. Από τη στιγμή 
αυτή αρχίζει η βαθμιαία μουσειοποίηση του 
είδους, με όλα της τα επακόλουθα.

Το φαινόμενο όμως θα μπορούσε να 
κοιταχτεί και αντίστροφα: από την 
άποψη δηλαδή των επιδράσεων του 
Καραγκιόζη πάνω στη λόγια δη 
μιουργία, λ.χ., στο επίσημο θέατρο.

Αισθάνομαι ότι εδώ τα πράγματα είναι 
αρκετά απογοητευτικά. Όχι πως δεν υπήρ
ξαν πολλές τέτοιες επιδράσεις* αλλά πι
στεύω ότι έμειναν τελικά επιφανειακές. 
Είναι αλήθεια εντυπωσιακό ότι ένα τόσο 
ζωντανό λαϊκό θέατρο δεν γονιμοποίησε 
ουσιαστικά την «ανώτερη» παιδεία μας - 
εννοώ με τον τρόπο που τα λαϊκά θεάματα 
του Μεσαίωνα γονιμοποίησαν την ουμανιστι
κή Αναγέννηση. Και τέτοια φαινόμενα απο
καλύπτουν, θαρρώ, κάποια οργανικά χαρα
κτηριστικά του νεοελληνικού γίγνεσθαι. Από

τη μια μεριά, έχουμε μιαν εξαιρετικά πλού
σια και χυμώδη προφορική παράδοση που 
λειτουργεί θαυμάσια ως λαϊκή παιδεία, όοο 
υπάρχουν οι «οικολογικές» ισορροπίες που 
τη στηρίζουν, αλλά εξαρθρώνεται όταν οι 
τελευταίες εκλείπουν* που δεν διαθέτει 
δηλαδή τις αντιστάσεις εκείνες, όσες θα 
της επέτρεπαν να επιβιώσει και να ανανεω
θεί μέσα στον σημερινό τεχνολογικό και 
μαζικοποιημένο κόσμο (χωρίς άλλο, γιατί 
πρόκειται για μια παιδεία μη συνειδητή). 
Από την άλλη μεριά, η μόνη παράδοση που 
θα μπορούσε να μας προσφέρει τέτοιες 
αντιστάσεις, δηλαδή η λόγια, γραπτή παι- 
δεία μας, δεν τροφοδοτήθηκε επαρκώς 
οτην Ελλάδα από τις υπάρχουοες προφορι
κές πηγές κι αυτό είναι σίγουρα ένα από τα 
αίτια που έμεινε, σε μεγάλο βαθμό, τεχνητή 
και απομονωμένη, ανήμπορη να αιμοδοτήσει 
με τη σειρά της ικανοποιητικά την κοινωνία 
και να την εκφράσει με πληρότητα - να 
διατυπώσει βαθύτερα τις ιδιομορφίες, τα 
προβλήματα και τις ανάγκες της. Ολα 
τούτα δεν είναι, πιστεύω, άσχετα με όσα 
ζούμε σήμερα: τον ευτελισμό της συλλογι
κής μας ζωής, το ουσιαστικό σπάσιμο της 
παράδοσης και, φυσικά, την λαϊκιστική επι
δημία των τελευταίων δεκαετιών. Μια επι
δημία που μαρτυρεί ασφαλώς - από την 
ανάποδη - την ιστορική σημασία της παλαιό- 
τερης λαϊκής μας παράδοσης για τον σύγ
χρονο ελληνισμό* μα που καθρεφτίζει εξί
σου τα δυο άλλα φαινόμενα που υπαινίχθη- 
κα, δηλαδή την απουσία αντιστάσεων του 
λαϊκού πολιτισμού απέναντι στον σημερινό 
κόσμο και τις εγγενείς αδυναμίες της 
επίσημης παιδείας μας.
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Πεζογραφία

Σουσάννα
(απόσπασμα από ένα ομώνυμο πεζογράφημα)

Η υγεία της μητέρας της χειροτέ
ρευε. Ό σο κρατούσε έμεινε μονά
χη. Ύστερα πήγε πλάι της, σχε
δόν είχε χάσει το φως της. Και 
μόνο από συνήθεια έμενε ακόμη 
δίπλα στο παράθυρο, όπω ς καθό
ταν και η γ ιαγιά  της, όπως πέθα- 
νε* τα μάτια της στη γω νιά  του 
στενοσόκακου α π ο σ β ο λ ώ θ η κ α ν  
σ' ένα κομμάτι φως, δυο τρεις 
ανθρώπους που περνούσαν, κάνας 
σκύλος. Από το πρώ το και στο 
δρόμο που καθότανε ήταν ασφα
λώς πολύ καλύτερα. Ά χρηστο  ό
μως. Τα μάτια της γίνανε κούπες 
γάλα και την τραβούσαν στο γ α 
λάζιο πάτο τους, νήματα, νήματα, 
κουβάρια που μπερδεύονταν στα 
πόδια της και οι μακριές της 
παιδικές πλεξίδες. Μ ετά μ εγάλω 
σε όμορφη κι έστελνε ο Αριστεί
δης ανθοδέσμες. Αλλά την π ά 
ντρεψαν με το στανιό κείνον τον 
έφορο, που ωστόσο έφυγε νωρίς κι 
έμεινε χήρα με παιδί στην αγκα
λιά, χήρα και να ζητά δουλειά, 
ώρες και ώρες άσπρισαν τα μαλ
λιά της. Ποια α π ’ τις δυο να τα 
θυμόταν ολ* αυτά, κάπου αυτό το 
γλαύκωμα τις ένωνε. Ύστερα σαν 
να σκίζονταν τα πέπλα  τα κάρφω
νε επάνω της και ήταν γυμνή, 
ωΧΡή· Απροστάτευτες, σα να τα- 
νε κάπου μακριά και βλέπανε επί 
σκηνής το δράμα. Η αγάπη για τη 
μάνα της ήταν το αντίδοτο του 
μίσους. Αλλιώς δεν είχε νόημα. 
Και να πώ ς  εξηγείται το παράλο
γο. Ό ,τ ι  συνέβη σ ’ αυτή τη γυ
ναίκα συνέβη με το ζόρι. Με το 
ζόρι μεγάλωσε, με το ζόρι π α 
λ ε ύ τ η κ ε ,  με το ζόρι τη γέννησε, 
^  το ζόρι δούλεψε, με το ζόρι 
μαγείρευε, φρόντιζε την ανάπτυξή

έβγαινε ή δεχόταν επισκέ
ψεις. Από αυτό το ζόρι τίποτε δεν 
έμενε ανέπαφο. «Τυφλό όπως η 
μ°ίρα και ο φόβος, έζησα α π ’ τα 
^ά ρ γ α ν ά  μου την απόρριψη». 
Και ας γινόταν όλα στην εντέ
λεια. Πρότυπο μάνας, αξιέπαινη, 
ε^χαν να λεν πολλά όσοι τη γνώρι
ζαν. Αλλά το πρόσωπό της ήταν 
^δειο, σαν τώρα που τυφλώθηκε.
***εφτόταν πως η τύφλα της είχε 
Αρχίσει από πολύ ττολύ παλιά και

μόλις τώρα εκδηλώθηκε ακέραια. 
Ίσ ω ς  και να γεννήθηκε μ* αυτήν 
αφού τόσα και τόσα που συνέβαι- 
ναν δεν τα έβλεπε. Πίστευε πως 
δεν ήθελε να δει, έτσι, δεν ήθελε* 
ύστερα θα ’λεγε ότι μάλλον δεν 
μπορούσε. Και η φυσική ανικανό
τητα είναι πάντα ακαταμάχητη. 
Από μια άποψη λοιπόν καλά που 
ήμουνα μικρή και δεν τη σκότω-

Κ λ α ίρ η  Κράλλη

σα. Αργότερα που απέκτησα δυ
νάμεις είχαν παρέμβει οι νόμοι 
και οι κοινωνικοί θεσμοί κι ήμου
να πια μπλεγμένη στα γρανάζια. 
Θα εγκληματούσα δε θα σκότωνα 
απλά. Έ τ σ ι  δεν είχα άλλη λύση 
α π ’ τη συμπάθεια προς αυτο το

φτωχό πλασμα που ανάμεσα στις 
άλλες ατυχίες της ατύχησε να 
γεννήσει και εμένα, την πιο μεγά
λη άρνηση που ήταν δυνατό να 
φανταστεί. Μακάρι να με απέβα
λε, όπως ήθελε. Χωρίς να ξέρει 
είχε ξεπεράσει τον εαυτό της. 
Αλλά σ ’ αυτό θα συνετέλεσε κι ο 
έφορος, ακόμα κι αν τον είδα μια 
φορά μόνο. Ή ταν θεόρατος, πλη
θωρικός, σκέτη αρκούδα. Με χό
ρευε στην πλάτη του τρέχοντας κι 
εγώ κρατιόμουν α π ’ τη γούνα του 
και γέλαγα. Η μάνα μου είχε 
θυμώσει. Τον αγρίεψε πως θα 
μου ’σπαγε το κεφάλι στο ταβάνι. 
Δεν την άκουγε. Έβαλε τις φω
νές. Του έλεγε πως πάντα τέτοιος 
ήταν, παράλογος, εκτός εαυτού, 
με τα τρελά μυαλά του έπαιζε τη 
ζωή κορώνα γράμματα. Βρόντησε 
έπειτα την πόρτα και μας άφησε.

Δεν ήταν στο ταβάνι μα στο κού
φωμα που ένιωσα ζεστό το μέτω
πό μου. Με έτρεξε στον Ερυθρό 
και μ ' έραψαν. Δε θα ξεχάσω το 
λαμπερό εκείνο πρόσωπο πόσο 
είχε ωχριάσει και πώς μ ’ έσφιγγε 
λες και αντλούσε από το δικό μου 
σώμα τη ζωή που του είχε φύγει 
μ ονοκόμματα . Ε ίχα  πάψ ει να 
κλαίω μπροστά σε ένα παγωτό με 
σαντιγύ, με φρούτα και σιρόπια. 
Τρώγοντας τον κοίταξα με ευ
γνωμοσύνη γ ι ’ αυτή την αμαρτία 
που μου χάριζε. Το παγωγό ήταν 
ο απαγορευμένος καρπός. Η μάνα 
μου ήταν κατηγορηματική προφυ- 
λάγοντας με σθένος, τις αμυγδα
λές μου από τον πυρετό που μ ’ έ
ριχνε στο στρώμα κι αυτήν σε 
άλλα βάσανα.

Έ τσ ι κι οι δυο εν γνώσει αμαρ- 
τάναμε κι η μοιρασιά της ενοχής 
έξω α π ’ την επιφανειακή αμηχα
νία έσκαγε μέσα μας ένα κρυφό 
χαμόγελο. Μα η δική του ενοχή 
ήταν διπλάσια. Γιατί όχι μόνο 
αψήφησε τους νόμους συμπαρασύ- 
ροντας μαζί έναν αθώο, μα εντε
λώς συνειδητά ήταν προαγωγός 
σε ακολασία ενός ανήλικου. Κι όχι 
από συμφέρον, για να ξεχάσω το 
κακό που μου χε κάνει, ούτε σαν 
πρόχειρη παρηγοριά. Αλλά σα μια 
μεγάλη εξιλέωση για όλους τους 
πόνους και τις αδικίες που μου 
’γιναν και που ακόμη έμελλε να 
γίνουν. Τότε οι ζαβολιές μου εξα
νεμίστηκαν κι ένιωσα αναμάρτητη 
σαν άγγελος, σαν πανηγύρι, σα 
μεγάλο καρδιοχτύπι. Δε θα πρό- 
δινα τίποτα. Ούτε ακόμα και πως 
έφαγα τα μούτρα μου. Φαίνεται 
πως τον κοίταξα τόσο πονηρά 
που δίχως λόγια όλα τα κατάλα
βε, χτύπησε το τραπέζι με το χέρι 
του κι έκανε τα ποτήρια να πηδή
σουν. Στο δρόμο της επιστροφής 
ένιωθα το φαρδύ του παντελόνι 
στο ύψος των ματιών μου, μπρος 
πίσω, ρυθμικά. Νόμιζα πως ανε- 
μιζε, πετούσε, χόρευε, άγγιζε ε
λαφρά το μάγουλό μου ένα κύμα 
ατέλειωτο. Τεράστιο αερόστατο 
σηκώθηκε στην πόλη σέρνοντας 
πίσω του αλάνες φθισικές που-

--- ---- ►
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γιναν πάρκα και κατρακύλια που 
τα σέρναν άσπρα άλογα και βώ
λους από διάφανο γυαλί με μια 
αρτηρία που έσκαγε το χρώμα, τα 
παγω τά «ο Όλυμπος» που αχνί- 
ζαν, τα καλαμπόκια απ τις πυ
ρωμένες Θράκες, το πλο ίο  «ο 
Ναυτίλος», τη Ντίνα που της έ
σχισα το φόρεμα, τα πιατα που- 
’χα σπάσει, τη νοσοκόμα που μου 

έκανε ενέσεις, κι εκείνο το φτωχό 
καμπούρη της πλατείας το
λούστρο — που έβγαζε αφρούς 
και τον φοβόμουν. Κι ο,τι επιθυ
μούσα και με πλήγωνε ανέβηκε 
στον ουρανό σ ένα απαλό σύννεφο 
από μαλλί της γριάς και κομφετί 
σ’ όλα τα χρώματα του τόξου. 
Γιατί εγώ ήμουν άγγελος. Νομί
ζω είναι η πιο παλιά μου ανάμνη
ση και η μόνη που κρατώ απ τον 
πατέρα. Χάθηκε όπως είχε γεννη
θεί, με μια αστραπιαία αιμορρα
γία. Καλύτερα έτσι. Εκ των υστέ
ρων που το σκέφτομαι, καλύτερα. 
Α π ’ όσα άκουσα όταν είχα μεγα
λώσει ήταν τελείως ανίκανος. Και 
ας της τάζανε εκείνον «τον προ
στάτη» των αμοιβαίων υποχρεώ
σεων μεταξύ πολιτείας και πολί
του, σεβαστόν μέλος Ιδρύματος 
κοινής ωφελείας, κοινωνικόν εν 
τέλει λειτουργόν και περισσότερο 
δημόσιον υπάλληλον με όλα τα 
γνωστά και ζηλευτά ωφέλη. Ε 
ντός ολίγου όλα αποκαλύφθηκαν, 
όταν στο άκουσμα αυτών των 
προνομίων εκείνος ο άνθρωπος έ
μοιαζε να γελά αφηρημένα ή με 
αφέλεια, άλλοτε πάλι με μια κού
φια κακεντρέχεια, ιδίως σαν του 
τόνιζαν το σεβασμό που έπρεπε 
να του έχουν. Και αφού δεν ήταν 
-'/> πολύ να καταλάβουν τι εννοού
σε με εκείνη τη γκριμάτσα ήταν 
ωστοσο αρκετό που τους εκνεύρι
ζε. Αλλωστε και εκατό χρόνια αν 
επροκειτο να ζήσει θα *μενε καρ
φωμένος στην καρέκλα του, στο 
πρώτο ξύλινο σκαμνί που του πε- 
ταςαν μονο και μόνο να μη στέκε
ται όρθιος. Ζητούσε πς>λύ λίγα 
στη ζωή κι αυτό ήταν ιδιαίτερα 
αφόρητο. Αν με ρωτάς, απλά δεν 
είχε θέση. Ό π ω ς  κι εγώ, που η 
μάνα μου χτυπιόταν πόσο του 
έμοιαζα. Κι όμως αντίθετα α
π  αυτόν εγω εμφανίζο.) μια αδυ
ναμία σταθερότητας. Ποτέ δεν 
έμεινα σε μια δουλειά πάνω από 
χρόνο. Ηδη α π ’ τον τρίτο μήνα 
μου ήταν τόσο βαρετή που αν δεν 
έφευγα μόνη μου γρήγορα κατα
λάβαιναν το λάθος και με απέ
λυαν. Οχι πως δεν προσπάθησα. 
Αλλά με όλη την καλή διάθεση

που ειχα ήτανε τρομερά κουτό να 
στριμώχνομαι κάθε πρωί στα λε
ωφορεία για να *μαι τη συγκεκρι
μένη ώρα στην καρέκλα μου, να 
βγάζω τη συγκεκριμένη μηχανή 
μου, να επαναλαμβάνω τα συγκε
κριμένα γράμματα, να βάζω τα 
συγκεκριμένα γραμματόσημα, τα 
ίδια πάντα υποκριτικά χαμόγελα 
με σεβασμό και προ παντός με- 
θ υποληψεως. Και όλα αυτά να 
θεωρούνται σοβαρά. Η καλύτερη 
δουλειά της ήταν σε μια εταιρία 
καλλυντικών. Η έδρα της βρισκό
ταν σε άλλη πόλη κι έτσι επισκε
πτόταν ανενόχλητα, όπως και ό-

ριτσιών που μείναν στο χωριό 
τους, τα χαϊμαλιά μιας εξωστρα- 
κισμένης παρουσίας. Να μην π ι 
στεύεις κι όσες λεν πω ς  δεν τις 
νοιάζει, σπάνια συναντάς αδιαφο
ρία και μόνο από γυναίκες που 
φέρουν μια σωματική ή ψυχική 
καταδίκη. Η εμφάνισή μας π α ίζε 
ται στα ζάρια, κι όλες περίπου 
έτσι! Έ τ σ ι ,  αρχίζοντας από τα 
μάγουλά μας γρήγορα καταλήγα
με στα προσωπικά, εύκολα και η 
κουβέντα άφθονη. Αυτή ήταν δου
λειά με ενδιαφέρον! Ύ στερα ό
μως μπήκε νέος επόπτης και με 
πάψαν. Μα η αδυναμία της δεν

Gonzalo Rojas

Αποχαιρετισμός στο Χούλιο Κορτάσαρ

Στο Marcelo Coddou

Έχει η καρδιά υφάνει ενάντια στην αυθαιρεσία του αγέρα 
ένα σκληρό νήμα, έχει γνέσει την Προσμονή 
που κιόλας είν εκεί. στο ένα μέτρο, έχει 
του βασιλιά με υπομονή στριφώσει το μανδύα, την 
εξαφάνιση

Ό λα μες τους παλμούς του έχουν θροΐσει: η τελευταία 
αιώρα, ψηλά 
τα αιθέρια σύννεφα, αυτό
αλ.λά όχι άλλ.ο ξημέρωμα. Αυτό που θα κραυγάζονταν 
έχει κραυγαστεί. Σύννεφα, 
ατέλειωτα σύννεφα.

Είναι που δεν καταλαβαίνεις. Είναι που το παιχνίδι αυτό δεν
εννοείται. Έχει ο Διώκτης
τελικά ξαπλώσει μακρύς στο πιο κοκάλινο του
οργάνου του να κολυμπήσει
κατά τό Montparnasse, να παίξει άλλη μουσική.
Έχει καπνίσει τον καπνό του, μόνο 

κατά τ  '  αστέρια, έχει γελάσει.

Μτφρ. Ρ Η Γ Α Σ  Κ Α Π Π Α Τ Ο Σ

ταν ήθελε, καταστήματα, σούπερ 
μάρκετ, φαρμακεία, την ωραία 
Μαρίτσα που επεδείκνυε εκείνες 
τις τεράστιες  γάμπες  μες στο 
δίχτυ, σκαμπρόζικα σηκώνοντας 
τη φούστα της στο ύψος του π ό 
θου μιας εκρηκτικής θηλυκότητας 
αλα Μεριλίν Μονρό. Έ π ρ επ ε  να- 

’βλεπες το μάτι της Μαρίτσας, 
μου θύμιζε καμιά φορά συνεπαρ- 
μένη. Σ τα  βλέφαρά της είχαν κά
τσει οι χρυσομπάμπουρες και τα 
ορεινά της τσίνουρα βαριά α π ’ τη 
μπογιά κι α π ’ τον καημό των κο-

περ ιορ ιζόταν στη δουλειά της, 
κατέκλυε ορμητικά και οποιαδή
ποτε  άλλη δραστηριότητα. Έ ρ ω 
τας, πολιτική, ιδεολογία δεν ά- 
ντεξαν ποτέ σε μια διάρκεια. Ά 
ναβαν κι έσβηναν σα μικρά πυρο- 
τεχνήματα σ ’ ένα χάος απόψεων, 
στροβίλων, σκεπτικ ισμού  όπου 
καθε στιγμή κυοφορούσε την αντί
θεσή της, όμοια απα ιτητ ική  σε 
σημασία και ήθος, σ ’ ένα ανισόρ
ροπο σύστημα αξιών όπου μονα
δική ισορροπία είναι η ισορροπία 
του διαστήματος. Δεν έχει αρκετό

φανατισμό  γ ια  να ευδοκιμήσει 
σ ’ ένα κ α θ ε σ τ ώ ς  δεσμεύσεω ν. 
Χωρίς αυτήν την κινητήρια δύνα
μη όλο το οικοδόμημα μοιάζει 
φτιαγμένο από ξερά άχυρα έτοιμο 
να διαλυθεί στο πιο μικρό αεράκι 
αμφιβολίας, σα να φοβόταν μια 
κατακλησ ία , ή τα ν  αναγκασμένη 
να κ ινε ίτα ι,  να μ ε τ α το π ίζ ε τ α ι ,  
αυτό που ελεγε απλα, δεν εχω 
θέση! Κι αν π ω  πού αλήθεια θα- 

’θελα να μένο.>, μου έλεγε, είναι 
επάνω σ’ ένα στρώμα αέρα που 
θα αλλάζει χώρο και ύψος κατά 
βούληση. Επειδή  δε θα υπάρχουν 
ντουβάρια η ζωη τω ν ανθρωπων 
θα σβήνει πάνω  μου σαν κύμα μες 
στην άμμο κι ολο μια μυρωδιά 
από φρέσκα φύκια κι εκείνο το 
α τ έ λ ε ιω τ ο  να νο ύ ρ ισ μ α .  Κ άπου 
κοντά στην τελευτα ία  στροφή του 
πρωινού μου ονείρου και λιγο πριν 
την ώρα της συνείδησης, όπου 
επιτέλους συναντιέμαι με τον κό
σμο. Διαφορετικά ζω  σ ’ ένα συ
νωστισμό. Σ πρώ χνω  και σπρώ
χνομαι, βρίζω και βρίζομαι, πατώ 
και με πατούν, φτύνω και με 
φτύνουν, β ιάζομαι να προλάβω τη 
θέση που ήδη βρίσκομαι. Κι έτσι 
σημειωτόν ανοίγω με τα  πόδια 
μου μια τρύπα και βυθίζομαι, ώ 
σπου χωρώ  ολόκληρη με τη νεφρί
τιδα, το  έλκος, τ ις  νευρώσεις μου, 
τ ις  κολιτιδικές διαταραχές, τον 
πονοκέφαλο και τον καπνό που 
ανθίζε ι απ* τα  πνευμόνια  μου. 
Τρύπες, η μια πλά ι στην άλλη, 
φάγαμε τα  θεμέλια. Εκεί ακριβώς 
συνάντησε τον Πάρη. Σαν παλιό- 
τερος ένοικος γνώριζε όχι μόνο το 
συγκρότημα μα και τα  χωριστά 
δω μάτια  ένα ένα, τις πόρτες και 
τις κλειδαριές. Δεν ήταν βέβαια 
κλειδοκράτωρ, όπω ς είπε, μα ω
στόσο είχε άποψη και πείρα. Ή 
ταν παρατηρητικός, οξύς και υπε- 
ρανω, τ ίπ ο τε  δεν τον ξάφνιαζε, 
είχε εθιστεί, κι ο δρόμος της αλή
θειας δεν είναι π ά ν τα  ο μοναδικός, 
επέμενε. Ή τ α ν ε  προ παντός αλα- 
φροπάτητος. Αυτό της έκανε ι
δ ια ίτ ε ρ η  ε ν τ ύ π ω σ η .  Γ ια τ ί  εκ 
πρώ της όψεως έμοιαζε με ασήκω
το γρανίτη, γκρίζος και σοβαρός, 
το γέλιο  του πν ιχτό  και ελεγχό
μενο ανέβαινε με μικρούς κραδα
σμούς σύμφωνα με τα  ρεύματα 
του χώρου, ποτέ λιγότερο, ποτέ 
περισσότερο. Σαν ακροβάτης, σαν 
π ιλοτος ανεμοπλανου είχα την α ί
σθηση π ω ς  δίνει μια παράσταση 
κι αυτο ακριβώς μ έκανε να φο
βάμαι. Που αναγνώριζα, ψιθύρισε 
αχνά. Ί  αυτόχρονα έδειχνε σκλη
ρός και αποφασισμένος να τσακί
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σει οποιονδήποτε τάραζε την ι
σορροπία των ορίων του. Ή τ α ν  
οπωσδήποτε μια απόσταση που 
απέκλειε τη δυνατότητα μιας β α 
θύτερης γνωριμίας, πρόσφερε ό
μως απεριόριστα ανοίγματα  όπου 
καλπάζοντας στήνανε σκαλωσιές, 
για να σηκώσουν ένα νέο αρχιτε- 
κτόνημα από κρυστάλλους δ ιαφα
νείς και κάθετους. Μ ια τέτο ια  
μέρα την προσκάλεσε στην τρύπα 
του. Τπήρχε μια τάξη εκεί μέσα, 
μια λιτότητα, μια αυστηρή κ α τα 
νομή αντικειμένων που δεν το λ 
μούσε τίποτε ν 'αγγ ίξε ι. Έ μ ε ινε  
όρθια, πάνω κάτω, καπνίζοντας 
ατέλειωτα τσιγάρα. Ύ στερα  ά 
νοιξε μια πόρτα πλαϊνή κι ένα 
γαλάζιο χρώμα και κοχύλια κι 
έπινε, έπινε, ώσπου τα  γόνατά 
της γλείψαν χώ μα , μέθυσα, φαίνο
μαι; Λιγάκι, ε ίπε ο Πάρης και 
γελούσε. Ή τα νε  ξαφνικά γυμνός 
πέρα ως πέρα, ημίθεος! Ξ αναγέ
μισε το ποτήρι της. Τρίκλισε. Την 
έσερνε βιαστικά και δύσκολα, όλο

το βάρος της αφημένο στα χέρια 
».ου, είχε τυλίξει το μπράτσο στο 
λαιμό της, γύρισε και το φίλησε. 
Κι αμέσως ενιωσε τα δάχτυλα 
σ ' °  στόμα της, πλοκάμια και α- 
ναδευαν, και πεινασμένη ρούφηξε 
αυτούς του σταλακτίτες κι άλλο 
κι αλλο. Δ ίπλα  τους φορτηγά, 
νταλ ίκες , λεωφορεία, η Μ εσο
γείων είχε στομώσει απ* την κ ί
νηση. Εκρυψε μες στη χούφτα 
της τη γύμνια του, μήπως τους 
βλέπαν, βλέπαν σίγουρα. Πάρη, 
προσέχεις το τιμόνι; Μ* έσπρωξε 
κόντρα στο τραπέζι και το ποτήρι 
χύθηκε, μούσκεψε τα  μαλλιά μου 
και το στήθος μου, τα μάτια μου, 
η φωνή, τα πόδια μου δραπέτευ
σαν, ο Πάρης σα θεός αλλόφρων 
που εξούσιαζε. Και ύστερα μόνη 
με τη ζάλη μου και την αμφιβο
λία. Ό λ η  η σκηνή ήταν πέρα για 
πέρα  α π ίσ τευ τη . Π ρώτη φορά 
που είχε αποκλείσει κάθε υπόνοια 
ερω τικού  ενδιαφέροντος. Ί σ ω ς  
που δεν το ήθελε. Ίσ ω ς  που ή τα 

νε κι ο ίδιος απροσπέλαστος και 
την κοιτούσε δεικτικά και επικίν
δυνα από το σούφρωμα στη μέση 
του μετώπου. 'Ημουνα δηλαδή 
απροετοίμαστη κι ο Πάρης κά
ποια προβολή στο πιο απόμακρο 
σημείο του ορίζοντα. Είναι ένα 
ψέμα, λέω, το φαντάστηκα. Αδύ
νατο, αδύνατο! Αλλα το φο^ς επέ
μενε κι έβγαινε κατευθείαν απ* το 
μηρό του, εκεί, δίπλα στα μάτια 
μου, φαρδύς και απαιτητικός και 
επιβάλλων. Μ ’ έπιασε μια μεγά
λη επιθυμία και μια ανησυχία που 
έμοιαζε πανικός. Γιατί πώς να 
πιστέψει τόση αφέλεια, πώς να 
πιστέψει ότι δεν αντέχω το αλκο
όλ, άρα εκ προμελέτης η άγνοιά 
μου, ηθελημένη η πτώση μου κι 
όχι εθελούσια τύφλωση αλλά προ
σποίηση, πονηριά ή και πλεκτάνη. 
Αν τ ίποτε  απ* αυτά δεν έβλεπε 
έτσι, τότε αντίθετα αυτός με π α 
ραπλάνησε, με εκμεταλλεύτηκε, 
εκούσια παρεξέκλινε απ* το ύφος 
του με τόση μαστοριά κι επ ιτυ

χία. Δεν ηταν δυο συγκλίνουσες 
γραμμές μα κάποιο μάτι επιφυλα
κτικό που επόπτευε, ένας ιθύνων 
νους που επιδέξια μεθόδευε την 
κλίση. Με έθιγε! Λοιπόν, ας επα
νέλθουμε. Για να πατάξω τη μι- 
ζέρια, του είπα. Δεν κατάλαβε. 
Το τραπέζι, αυτή τη φορά κι ένα 
κρεβάτι, μια καρέκλα, στο κομο
δίνο το ποτήρι που περίμενε, το 
ένα πόδι στο πάτωμα, το άλλο 
λυγισμένο στο κρεβάτι, ευθυτε
νής, αγέρωχος τέντωνε καταπάνω 
μου το τόξο, μοιάζεις με Κένταυ
ρο. Φίλα! Ή  μάλον σιωπηλά και 
άμεσα κι ό,τι σκεφτόμουν χάθηκε.
I α λιόδεντρα της Χίου είναι σα 

φούντες ασημένιες και ολοστρόγ
γυλες, το χώμα είναι κανελί. Ροζ 
πέτρα συγκρατεί απαλές πλαγιές 
που πνίγονται στη θάλασσα σε 
βότσαλα χοντρά όλο ραβδώσεις κι 
απάνωθέ τους φεγγερή η πέτρα 
των βουνών αντικρυστά στη Μυ
τιλήνη και τη Σάμο.
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8. Είπαμε ήδη ότι το ποιητικό μήνυμα, όπως κάθε 
μήνυμα, υπάρχει ανάλογα με το αν γίνεται ή δε 
γίνεται αντιληπτό και κατανοητό, αν βρίσκει αντα
πόκριση σε κάποιους δέκτες. Μπορεί να ρωτήσει 
κανείς: πόσοι δέκτες, είναι άραγε αναγκαίοι για να 
πιστοποιήσουν την καταξίωση ενός ποιήματος; 
Ένας, χίλιοι, εκατό εκατομμύρια; Το  ερώτημα 
αυτό δεν επιδέχεται ικανοποιητική απάντηση γιατί 
δεν έχει τεθεί σωστά.

Τ ο  ζήτημα δεν είναι, πόσοι δέκτες συμβαίνει να 
έχουν αποδεχτεί ένα ποιητικό έργο. Είναι κατά 
πόσο ένα έργο (δεν ισχύει μόνο για το ποιητικό 
έργο το κριτήριο αυτό) έχει τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που του εξασφαλίζουν μια 
μεγάλη πιθανότητα ότι ένας άνθρωπος με φυσιολο
γικές ευαισθησίες θα μπορέσει, ύστερα από μια 
κατάλληλη (όχι πάντως επ' άπειρον παρατεινόμε- 
νη) προετοιμασία, να αισθανθεί μια ψυχική αντα
πόκριση, να συντονιστεί στους παλμούς που εκπέ
μπει το έργο. Λεν μπορεί κανένας (ούτε χρειάζε
ται) να μετρήσει πόσοι αναγνώστες στον κόσμο 
συμπάλλονται με το «Απολείπειν ο Θεός Αντώ 
νιον» ή με τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». 
Όμω ς ο καθένας έχει νομίζω την πεποίθηση ότι 
οποιοσδήποτε άνθρο^πος ξέρει αρκετά ελληνικά, 
έχει πρόσβαση στα κείμενα, είναι σε αρκετά ψηλή 
(όχι ασυνήθιστη πάντως ή δύσκολα επιτεύξιμη) 
διανοητική και μορφωτική στάθμη και βρίσκεται 
σε κατάσταση τέτοιας ψυχικής αποεμπλοκής α
π ’ την καθημερινότητα ώστε να μπορεί και να 
ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει μια περιπλάνηση 
του πνεύματος σε χώρους πέρα από τα στενά όρια 
του άμεσα απτού, κάθε τέτοιος (καθόλου σπάνιος) 
άνθρωπος, έχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει θετι
κός δέκτης αυτών το^ν έργων και να εκτιμήσει 
τουλάχιστο ένα μέρος από το εκφραστικό κατόρ
θωμα που αντιπροσωπεύουν. Πού στηρίζουμε αυ
τήν την πεποίθηση; Νομίζω στην ως τώρα εμπει

ρία, στις σωρευόμενες θετικές ψήφους και στον 
αμελητέο αριθμό των αρνητικών ψήφων. Η  πιστο
ποίηση δηλαδή γίνεται με βάση μια δειγματολη
πτική διαδικασία ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο 
έγκυρη από τη διαδικασία προσδιορισμού του αριθ
μού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο κάθε μικροβιο
λογικό εργαστήριο.

Γρηγ. Ε ν σ τ ρ α τ ιά δ η ς

Εξεταζόμενο απ’ τη σκοπιά αυτή το πρόβλημα 
της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του ποιητικού μηνύμα
τος δε φαίνεται πια τόσο αόριστο και σκοτεινό. 
11οιο κριτήριο όμως ισχύει όταν για οποιουσδήπο- 
τε λόγους μια τέτοια δειγματοληψία δεν έχει 
πραγματοποιηθεί; Νομίζω ότι, όσο η δειγματολη
ψία είναι ανύπαρκτη η ατελής, δεν έχουμε δικαίω
μα να αποφανθούμε ούτε για την αξία ούτε για την 
απαξια ενος ποιητικού έργου. Δικαιούμαστε φυσι
κά να έχουμε την προσωπική γνώμη μας και να 
συνεισφέρουμε την προσωπική μαρτυρία μας. Δε 
δικαιούμαστε όμως να γενικεύουμε οποιαδήποτε 
μεμονωμένη μαρτυρία, δική μας ή ξένη. Νομίζω 
ότι απο ένα σωρό πολύ γνωστά και πολύ εύγλωττα 
περιστατικά προκύπτει σαφώς ότι κανένα άτομο, 
οσοδήποτε ψηλά κι αν στέκει στη διανοητική και 
πνευματική κλίμακα, οσοδήποτε πολύτιμη κι αν 
είναι η πνευματική προσφορά του, δεν μπορεί να 
πιστοποιήσει, με μόνο αποδεικτικό στοιχείο την 
προσωπική του γνώμη, την αξία ή την απαξία ενός 
ποιητικού έργου. Είναι πολλά τα παραδείγματα 
μεγάλων δημιουργών που απαρνήθηκαν, ή είχαν 
την επίμονη πρόθεση να καταστρέψουν έργα τους 
που σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Ό πω ς

δε λείπουν βέβαια και τα αντίθετα παραδείγματα, 
όπου ορισμένα ποιητικά ή άλλα έργα παρουσιά
στηκαν και προβλήθηκαν με μεγάλες τυμπανοκρου
σίες, ενώ η κατοπινή γενικότερη δειγματοληψία 
είχε πολύ πενιχρά αν όχι αρνητικά αποτελέσματα. 
Η  αντίληψη της εγκυρότητας της γνώμης του 
λεγάμενου «επαρκούς αναγνώστη», δεν μπορεί κα
θόλου να ευσταθήσει. Γ ια τ ί εκ των προτέρων δεν 
ξέρουμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι επαρκής 
αναγνώστης. Δ εν έχει καμιά λογική βάση να 
ανακηρύσσεται ή να αυτοανακηρύσσεται κάποιος 
επαρκής αναγνώστης και να εγείρει την αξίωση 
μιας απροσμάχητης γνώμης για ένα συγκεκριμένο 
έργο. Επαρκής αναγνώστης είναι τελικά εκείνος 
που η γνώμη του παραλληλίζεται με το μακροπρό
θεσμο πόρισμα μιας «επαρκούς δειγματοληψίας». 
Ο  μεγάλος Τολστόη εμφανίζεται, στα γραπτά του 
τουλάχιστο, ανεπαρκέστατος αναγνώστης του 
Σαίξπηρ, κι είναι γνωστές οι απόψεις του για το 
θέατρο του Τσέχω φ, ο οποίος ήταν και φίλος του. 
Ο  Γ  καίτε επίσης ήταν ανεπαρκέστατος αναγνώ
στης των περισσότερων από τους συγχρόνους του. 
Κ ι άλλα μεγάλα ονόματα έχουν αστοχήσει στην 
εκτίμηση νέων έργων, είτε υπερεκτιμώντας είτε 
υποτιμώντας τα. Πολύ περισσότερες αστοχίες κα 
ταλογίζονται σε μικρότερα ονόματα, ενδεχομένως 
μόνο επειδή τα μικρότερα ονόματα είναι πολυπλη
θέστερα από τα μεγάλα και συνεπώς φυσικό είναι ο 
αριθμός των αστοχιών στην κατηγορία αυτή να 
είναι μεγαλύτερος. Ειδικότερα δεν παρέχει κανένα 
εχέγγυο ορθής πρόβλεψης η κρίση κλειστών «επαγ
γελματικώ ν» κύκλων που τα ενδιαφέροντά τους 
σχετίζονται περισσότερο με το ιστορικό και το 
τεχνικό και λιγότερο με το κυρίως εκφραστικό 
μέρος του έργου. Δεν έχει διαπιστωθεί ως τώρα 
καμιά συσχέτιση ανάμεσα στην ορθότητα μιας 
πρώιμης κρίσης και στις δημιουργικές ή αναλυτικές 
ικανότητες του κριτή. Συνεπώς δεν υπάρχει καμιά



κατηγορία αναγνωστών που είναι «επαρκείς» ρχ 
οΓΠοίο.

9. Εκείνο που έγει βαρύτητα είναι η συνισταμένη 
τη ς κρίσης όλων των πραγματικών και των «δυνά
μει»  δεκτών, όπως τεκμαίρεται από μια ικανο
ποιητική δειγματοληψία, κι αυτό παρά το γεγονός 
ότι η πολυπληθέστατη αυτή ελλανοδίκη επιτροπή 
αποτελείται από ετερόκλιτα στοιχεία που παρου
σιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους σε πολλά 
επίπεδα. Τελικά φαίνεται όμως ότι οι ομοιότητες 
μ ετα ξ ύ  των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικότερες 
από τις διαφορές τους.

Ας θυμηθούμε πρώτα τις ομοιότητες της φυσιο
λογικής υποδομής στους εγκεφάλους όλων των 
ανθρώπων. Βέβαια από το δεδομένο αυτό δεν 
μπορεί να συναχθεί πειστικά και η ομοιότητα στη 
δομή του ψυχικού κόσμου. Δ εν έχουμε όμως και 
κανένα λόγο να την αμφισβητήσουμε. Κανένας δεν 
απορεί να ξέρει πώς αντιλαμβάνεται ο διπλανός 
του την ηλεκτρομαγνητική (ακτινοβολία στενότα
του φάσματος που αντιστοιχεί σ* αυτό που ονομά
ζεται το κίτρινο του Νατρίου. Τ ι  είναι εκείνο όμως 
που θα μας έπειθε ότι η υποκειμενική αίσθηση του 
«κίτρινου» διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε 
άνθρωπο; Πολύ περισσότερο που η αίσθηση της 
συμβιβαστότητας των χρωμάτων (αίσθηση που 
μπορεί να ελεγχθεί αντικειμενικά), ακόμη και οι 
ψυχικές προεκτάσεις ορισμένων χρω ματικών συν
δυασμών, είναι εμπειρικά διαπιστωμένο ότι μοιά
ζουν πολύ ανάμεσα σε πολλούς διαφορετικούς 
ανθρώπους (ζωηρά, πένθιμα, θερμά, ψυχρά χρώμα
τα). Ένα  άλλο αξιοπρόσεχτο σημείο διαπιστωμέ
νης ομοιογένειας στην υποκειμενική αίσθηση από 
τον ηχητικό χώρο: Κανένας δεν ξέρει πώς ο
διπλανός του ακούει ένα συνδυασμό ηχητικώ ν κυ 
μάτων που αποτελείται από δυο διακεκριμένες 
συχνότητες σε λόγο μεταξύ τους 2:3 (διάστημα 
πέμπτης). Γ ια τί οι υποκειμενικές εντυπώσεις δεν 
μπορούν να περιγραφούν, ούτε συνεπώς να συγκρι- 
θούν μεταξύ τους. Εμπειρικά  διαπιστωμένο είναι 
όμως ότι το διάστημα που χαρακτηρίζεται από 
λόγο συχνοτήτων 1:2 (διάστημα ογδόης) γίνεται 
αισθητό από όλους τους ανθρο>πους (που ακουν 
στοιχειωδώς) κατά ένα τρόπο ομοιόμορφο με την 
εξής έννοια: ακούγεται ως διάστημα αποτελούμενο 
*πό δυο ήχους ολότελα όμοιους εκτός από το οτι ο 
ένας είναι πιο βαθύς από τον άλλο. Αυτο δείχνει 
ότι, τουλάχιστον από μια πολύ ουσιώδη άποψη, η 
υποκειμενική αίσθηση από το άκουσμα του διαστή
ματος της ογδόης είναι κοινή στους ανθρώπους. 
Μια διωδία σε παράλληλες όγδοες ή σε διαστήμα
τα πολλαπλών ογδόων (σχέσεις συχνοτήτων 1.4, 

1:16) γίνεται από όλους αισθητή ως ομοφωνία 
σε διάφορα ηχητικά ύψη. Αν όμως η αίσθηση της 
ταυτότητας των ήχων που απέχουν μεταξύ τους 
διάστημα ογδόης, ή πολλαπλάσιο της ογδόης, είναι 
κοινή σ’ όλους τους ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο 
^  βρει κανείς πειστικά επιχειρήματα για να 
υποστηρίξει ότι η αίσθηση του διαστήματος της 
πέμπτης (δε μιλάω για την αισθητική αποτίμηση 
·°υ ακούσματος) είναι διαφορετική. Γο βάρος τ/]ς 
απόδειξής πέφτει λοιπόν στην υπόθεση της διαφο- 
Ρ'-τικότητας τγ)ζ υποκειμενικής αίσθησης των ί?υ' 
σι°λογικών φαινομένων κι όχι στην υ-όθεση της 
ταυτότητας (ή τουλάχιστον της ομοιότητας) αυτός 

υποκειμενικής αίσθησης των ίδιων φαινομένων
0 διαφορετικούς ανθρώπους.

Παραπλήσια ισχύουν, νομίζω, και για τις βασι- 
ψυχικές λειτουργίες. Γ ια τί να είναι διαφορετι- 

^  σε όντα με τόσο ομοιόμορφο φυσιολογικό 
υ*4βαθρο; Βέβαια το περιβάλλον παίζει σπουδαίο 
Ρ°λο στον τρόπου που ερμηνεύονται και αξιοποιου- 
Γ * 1 ορ^μένα μηνύματα. Αυτό όμως υποδηλώνει 
'·σ*ήσα τον ψηχό βαθμό εξάρτησης της διαφορετι

κότητας των ερμηνειών από το ιστορικό και πολι
τιστικό εποικοδόμημα της ανθρώπινης προσωπικό
τητας και, κα τ ’ επέκταση, τονίζει το συμπτωματι- 
κο στοιχείο της διαφορετικότητας και τη θεωρητι
κή τουλάχιστον δυνατότητα υπέρβασής της.

Εξάλλου ο ιστορικός και πολιτιστικός πέπλος 
που κρύβει τους βασικούς ψυχικούς μηχανισμούς 
δεν είναι τόσο πυκνός και αδιαφανής όσο μπορεί να 
υποθέσει κανείς εξετάζοντας τα φαινόμενα με ένα 
είδος μεγεθυντικού φακού, όπως το συνηθίζουμε. 
Ό τα ν  συγκρίνουμε από κάποια απόσταση τις 
αντιδράσεις ανθρώπων που ανήκουν σε πολύ διαφο
ρετικό γεωγραφικό, ιστορικό, γλωσσικό, πολιτι
στικό και μορφωτικό περιβάλλον και όταν εστιά
σουμε την προσοχή μας στα γνο>ρίσματα που τους 
προσεγγίζουν αντί στα γνο^ρίσματα που τους δια
φοροποιούν, μένουμε συχνά έκπληκτοι για ομοιό
τητες που δεν φανταζόμαστε. Έ ν α  παράδειγμα 
για την εικονογράφηση του ισχυρισμού: Πολλές 
ρεαλιστικά λεπτομερείς ρωμαϊκές γλυπτές προσω
πογραφίες θα μπορούσαν αξιόλογα να παριστάνουν 
σύγχρονούς μας ανθρώπους, δηλαδή πρόσωπα που 
κα τ ’ αρχήν θα περιμέναμε ότι έχουν πολύ διαφορε

τικό ψυχικό κόσμο ύστερα από όλες τις μεγάλες 
πνευματικές εξελίξεις που μεσολάβησαν. Είναι 
γνωστό ότι τα χαρακτηριστικά του προσο^που 
σφραγίζονται από τις ψυχικές διεργασίες και απο
δίδουν με κάποια λεπτομέρεια την εμβέλεια του 
ψυχικού κόσμου. Λοιπόν, δε φαίνεται να σημειώθη
κε καμιά σπουδαία αλλοίωση στο διάστημα το^ν 
2.000 χρόνων που μας χωρίζουν από τα πορτραίτα 
αυτά.

10. I ι άλλο από τη βασική ομοιότητα των ψυχι
κών διεργασιών σε διαφόρους ανθρώπους πιστο
ποιεί το έντονο ψυχικό ενδιαφέρον που προκαλεί 
στο σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και σε ανθρώπους 
άλλων ενδιάμεσων εποχών, μια μεγάλη σειρά από 
ποιητικά έργα της αρχαιότητας (Ελληνικά, Κινέζι- 
κα, Αιγυπτιακά;) Τ ι  άλλο σημαίνει ότι στην εποχή 
μας, την εποχή των εκμηδενιζόμενο>ν χρονικών 
αποστάσεων και της πυκνής διηπειρωτικής επικοι
νωνίας, οι Ευρωπαίοι ενθουσιάζονται με την ινδική 
γλυπτική και οι Απωανατολίτες ενθουσιάζονται με 
τα τραγούδια του Σούμπερτ;

-------- *

Καλίλα και ντίμνα

Μύθοι και θρύλοι 
της Ανατολής

Ανάπλαση-αψήγηση 
Ράμσεϋ Γονντ

Πρόλογος: Ντόρις Λέσσινγκ

«Σύ γχρ ο νο ι παράξενοι, συναρπαστικοί κα ι 
δυνα μικο ί μύθοι. Κ α ι το χιούμορ άφθονο. 

Π ροκα λώ  οποιονδήποτε ν ’ αρχίσει να διαβάζει το 
βιβλίο  κα ι να σηκωθεί πριν το τελειώσει». 

Ν Τ Ο Ρ ΙΣ  Λ Ε Σ Σ ΙΝ Γ Κ

« Ο  Ράμσεί Γούντ  ακολουθεί το αρχικό κείμενο 
από πολύ κοντά  και γλυστράει με δεξιοτεχνία μέσα 

κ ι  έξω από το μύθο, σαν τα πέταλα του 
τριαντάφυλλου».

Ο Υ Ρ Σ Ο Υ Α Α  Α Ε  Γ Κ Ο Υ ΙΝ

«Ν α  ένα ωραίο βιβλίο γεμάτο χιούμορ, ανθρώπινο 
ενδιαφέρον, ήρεμη σοφία κα ι δυναμική γραφή». 

Μ Π Ο Σ Τ Ο Ν  Γ Κ Λ Ο Ο Μ Π

«Μ ύ θ ο ι δυναμικοί, σατυρικοί και αλληγορικοι. 
Μ ύθ ο ι παλαιοί, σύγχρονοι και αιώνιοι... Δεν 

χρειάζεται μεγαλύτερος έπαινος..· 
Κ Α Ρ Λ Ο Σ  Φ Ο Υ Ε Ν Τ Ε Σ

Εκδόσεις Γλάρος
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Τι είναι ουσιώδες στην ποίηση
Δικαιολογείται λοιπόν απ όλες τις ενδείξεις η 

υπόθεση ότι οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ μεταξύ 
τους αναφορικά με τις βασικές τους ψυχικές ανά
γκες, με τις ενδόμυχες αντιδράσεις τους σε βασικά 
ερεθίσματα (όπως ο φόβος, η ελπίδα, η προσδο
κία), με τις βαθύτερες αιτίες της ικανοποίησής 
τους, με τις πηγές και το είδος των απώτερων 
«αναμνήσεων» τους. Ολα πείθουν οτι οι ομοιότη
τες, επειδή είναι βαθύτερες και βιολογικά θεμελιω
μένες, έχουν πολύ μεγαλύτερη «υπαρξιακή» σημα
σία απ’ ό,τι οι ιστορικά προσδιορισμένες, δηλαδή 
συμπτωματικές και περιστασιακές ανομοιότητες. 
Ο  μεγάλου εύρους και βάθους χώρος των ψυχικών 
ομοιοτήτων είναι κατά τα φαινόμενα και η πηγή 
των ερεθισμάτων και η τελική κατάληξη των 
μηνυμάτων της τέχνης. Καλλιτεχνική έκφραση και 
ειδικότερα ποιητική έκφραση, υπάρχει μόνο στο 
μέτρο που το έργο τέχνης (το ποίημα) πραγματο
ποιεί μια εισχώρηση και, παραπέρα, μια διερεύνη- 
ση και αναμόχλευση αυτού του χώρου. Εκε ί γεννιέ
ται και εκεί μπορεί να επιβιώσει η συγκίνηση 
(αισθητική και άλλη).

Τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιη
θεί η εισχώρηση έχουν ατελεύτητη ποικιλία και 
διαφέρουν από ποίημα σε ποίημα. Οι δυνατότητες 
έκφρασης δείχνουν να είναι ανεξάντλητες, όπως 
ανεξάντλητη πρέπει να είναι και η ανθρώπινη 
γλώσσα. Το ποίημα αξιοποιεί συνήθως διάφορες 
δυνατότητες συγχρόνως. Μπορεί να εισχωρεί στον 
πυρήνα του ψυχικού κόσμου με την αρχιτεκτονική 
του, με την οργάνωση και τη γλωσσική του 
αρτιότητα, κρούοντας δηλαδή ψυχικές χορδές συν
δεόμενες με κάποια αρχέτυπα τάξης και κάποια 
βαθιά ανάγκη υπέρβασης του χάους των φαινομέ
νων. Ή  μπορεί να εισχωρεί με όχημα το ρυθμό του 
χαρίζοντας ένα είδος ακουστικής όρχησης. Ή  
μπορεί να αναδεύει βαθιά κρυμμένες «αναμνήσεις» 
βοής ανέμου, ορυμαγδού κυμάτων, θροίσματος δέν
δρων, κάποιου αρώματος, κάποιας φυσικής λα
μπρότητας, Ή  μπορεί να ξαναθυμίσει τυπικές 
ανθρώπινες στάσεις και αδυναμίες, χιμαιρικές 
προσδοκίες, ή συντριπτικές απογοητεύσεις. Ή  
ακόμη μπορεί να μπει στον κύκλο του ερωτικού 
οράματος. Ή  να ζωντανέψει την αίσθηση του 
χάους και της μοναξιάς σ’ έναν εχθρικό κόσμο. Οι 
δυνατότητες είναι ανεξάντλητες, γιατί, σύμφωνα 
με όλα τα φαινόμενα, ο ψυχικός χώρος των ανθρώ
πων είναι πολυαρθρωμένος, πολύμορφος και πολυ
σήμαντος. Εξάλλου ο χώρος αυτός δείχνει να είναι 
πρακτικά αναλλοίωτος με τα μέτρα του ιστορικού 
χρόνου. Μέσα σε μεγαλύτερες χρονικές μονάδες 
(φάσεις βιολογικής εξέλιξης των ειδών) ενδεχομέ
νως (πιθανότατα, θα έλεγα) σημειώνονται αλλοιώ
σεις, συρρικνώσεις και διευρύνσεις, αλλά για την 
κατανόηση του ποιητικού φαινομένου (ηλικίας 
3000-4000 ετων το πολύ) δε μας χρειάζεται, 
νομίζω, η αναφορα στις πολυ μακρόχρονες αυτές 
εξελίξεις και μας αρκεί η υπόθεση ενός δεδομένου, 
εκπληκακα πλουσίου και πολυμορφου ψυχικού κό 
σμου του ανθρώπου.

11. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αλάνθαστη 
συνταγή για το πλησίασμα αυτού του ψυχικού 
χώρου είτε ως αφετηρίας είτε ως κατάληξης” της 
ποιητικής έκφρασης. Είναι μάταιη κάθε προσπά- 
θεια γενίκευσης οποιωνδήποτε και οσοδήποτε ση- 
μαντικών προηγούμενων επί μέρους εμπειριών. 
Ούτε η προσκόλληση σε «δοκιμασμένους» τρόπους 
γραφής εςασφαλίζει κανένα ουσιαστικό εκφραστικό 
πλεονέκτημα, ούτε και η «άρνηση της παράδοσης,, 
αυτή καΟεαυτή οδηγεί πουθενά. Ε κ  πρώτης όψεως 
η διαπίστωση αυτή φαίνεται κάπο*ς παράδοξη

τουλάχιστον ως προς το πρώτο της σκέλος. Έ να  
προηγούμενο κατόρθωμα ποιητικής έκφρασης ση
μαίνει ότι έχει βρεθεί ένα πέρασμα στον ψυχικό 
χώρο. Για τί το πέρασμα αυτό να μην μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί, διευρυνόμενο μάλιστα, από 
έναν επίγονο, για την παραγωγή ενός πρόσθετου 
ποιητικού έργου; Μ ετά  το κατόρθωμα του Κολόμ- 
βου η επικοινωνία με την ως τότε άγνωστη 
Ήπειρο κατάντησε μια ναυσιπλο’ική ρουτίνα. Για- 
τί να μην συμβαίνει κάτι ανάλογο και με τους 
δρόμους προσπέλασης του ψυχικού χώρου. Όπως 
θα δούμε αμέσως παρακάτω, υπάρχει ίσως κάποια 
απάντηση στο ερώτημα αυτό. Εμπειρικά διαπι- 
στωμένο γεγονός πάντως φαίνεται να είναι ότι δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ο ίδιος 
δρόμος δυο φορές από δυο διαφορετικά έργα. Τ ο  
κάθε εκφραστικό κατόρθωμα προϋποθέτει τη διά
νοιξη κάποιας ιδιαίτερης (νέας) ατραπού. Φαίνεται 
ότι ακόμη και όταν ένας ποιητής έχει αποκτήσει 
ένα απαραγνώριστο προσωπικό ύφος, έναν πάγιο 
τρόπο γραφής, έναν πάγιο προσανατολισμό στις 
ιδέες, στην τεχνική, στην επιλογή των θεμάτων, κι 
όλες οι προσβάσεις που πέτυχε έχουν όλα αυτά τα 
κοινά χαρακτηριστικά ακόμη και τότε, ποτέ δε 
χρησιμοποιεί την ίδια ατραπό σε δυο διαφορετικά 
(σημαντικά) έργα του.

Πριν από 30 χρόνια περίπου ένας 'Αγγλος 
κομπιουτερίστας - Οεολογος ανέλυσε τις επιστολές 
του απ. Παύλου ως προς τη χρήση ορισμένων 
μορίων της ελληνικής γλώσσας και συμπέρανε ότι 
απ όλα τα κείμενα που αποδίδονται στον απ. 
Παύλο μόνο κάτι περισσότερο από τα μισά είναι 
γνήσια, ενώ τα υπόλοιπα είναι ψευδεπίγραφα. 
Εκείνο που έκανε αυτός ο τολμηρός θεολόγος ήταν 
να προσδιορίσει ορισμένα ανιχνεύσιμα στοιχεία του 
προσωπικού ύφους του Παύλου. Μ ε  αυτά (και

άλλα, ίσως ανάλογα στοιχεία) θα μπορούσε κά
ποιος, χρησιμοποιώντας και ορισμένα προσφιλή 
στον απόστολο θέματα και τις προσφιλείς του 
αποστροφές, να «συνθέσει» μια άλλη επιστολή που 
θα ικανοποιούσε ενδεχομένως όλες τις απαιτήσεις 
από την άποψη των ανιχνεύσιμων στοιχείων του 
προσωπικού ύφους, να βαδίσει δηλαδή στον ίδιο 
δρόμο που άνοιξε ο Παύλος με ορισμένα από τα 
σημαντικά του κείμενα. Τ ι εκφραστική αξία όμως 
θα είχε αυτή η νέα επιστολή. Νομίζω, καμιά. 0  
Παύλος με το ίδιο προσωπικό ύφος γράφει τη μια 
φορά την προς Γαλάτες και την άλλη φορά τη Β ' 
προς Κορινθίους. Γράφει σ ’ αυτές ολότελα διαφο
ρετικά πράγματα, απευθύνεται σε πολύ διαφορετι
κούς χώρους του ψυχικού κόσμου, χρησιμοποιεί 
δηλαδή άλλη ατραπό σε κάθε μια από τις επιστο
λές. Α ν  έγραφε ακόμη μια σημαντική επιστολή 
τότε θα έλεγε κάτι «άλλο», δηλαδή ή κάτι καινού
ριο ως θέμα ή κάτι όμοιο με τα προηγούμενα, αλλά 
σε ένα νέο τρόπο έκφρασης. Αλλιώς η πρόσθετη 
αυτή επιστολή δε θα ήταν σημαντική. Α κόμη  
λοιπόν κι όταν διαθέτουμε το κλειδί του προσωπι
κού ύφους δεν μπορούμε να συνθέσουμε ένα σημα
ντικό κείμενο «κατά Παύλον» γιατί δεν είμαστε σε 
θέση να φανταστούμε τον αιφνιδιασμό που ο Παύ
λος θα κατάφερνε να βάλει σε μια άλλη επιστολή 
που θα μπορούσε να έχει γράψει (ή που ενδεχομέ
νως έγραψε χωρίς εμείς να την ξέρουμε), ούτε 
μπορούμε να φανταστούμε προς ποια κατεύθυνση 
θα είχε μετακινήσει το «μέσο όρο» της προηγούμε
νης «τυπικής» του θεματογραφίας. Αυτό  το στοι
χείο του αιφνιδιασμού (δε μιλάμε εδώ για πρωτο
τυπία και νεωτερισμό, μιλάμε για κάποιο πυρήνα 
που δεν είναι ούτε αναλύσιμος ούτε προβλέψιμος) 
ανήκει σε κάθε σημαντικό έργο και κατά τα 
φαινόμενα είναι αυτό που ακριβώς κάνει το έργο
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σ η μ α ν τ ικ ό . Είναι ο ενεργοποιός παράγοντας όλων 
των άλλων ανιχνεύσιμων χαρακτηριστικών, είναι 
το δέλεαρ που μας καθηλώνει, ο φάρος που μας 
δείχνει το πέρασμα. Θεω ρητικά βέβαια δεν απο
κλείεται κάποιος σύγχρονος άνθρωπος να ξαναεν- 
σαρκώσει το πνεύμα του αποστόλου και επομένως, 
χρησιμοποιώντας τα (υποτιθέμενα γνω στά) στοι
χεία του προσωπικού του ύφους μαζί με μια 
μεγάλη δύναμη του λόγου να φτιάξει πραγματικά 
μια πρόσθετη σημαντική επιστολή. Τ ό τε  όμως, το 
φ α ν τ α σ τ ικ ό  αυτό πρόσωπο θα έπρεπε επί πλέον να 
φλέγεται εξίσου από το επίμονο και πρωτόγονο 
πάθος της αποκάλυψης όπως ο Παύλος, να έχει την 
ίδια ακαταμάχητη ορμή του προφήτη και του 
δάσκαλου, την ίδια ατράνταχτη πεποίθηση στο 
μυστικό του όραμα, την ίδια ετοιμότητα  για την 
υπέρτατη θυσία, την ίδια κρυφή πίκρα για ορισμέ
νες διαψευδόμενες προσδοκίες. Μ όνο ένα τέτοιο 
πρόσωπο θα μπορούσε να συνεχίσει τους αφνιδια- 
σμούς «κατά Παύλον». Αλλά  η πιθανότητα να 
ξαναγεννηθεί ένας καινούριος Παύλος είναι μηδα
μινή. Ανάλογη είναι και η προοπτική να κατα 
σκευαστεί ένα νέο σημαντικό κείμενο «κατά Παύ
λον».

Παρόμοια θα μπορούσαμε να πούμε για την 
προοπτική να συνεχιστεί το έργο του κάθε μεγάλου 
δημιουργού. Μπορεί να κατασκευαστεί το «49ο 
πρελούδιο» του Μ π α χ ή η «33η  σονάτα» του 
Μπετόβεν; Σήμερα διαθέτουμε πολλά τεχνικά μ έ 
σα που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε σχετικά 
εύκολα ένα μεγάλο πλήθος από τυπικά στοιχεία 
προσωπικού ύφους μέσα στο έργο οποιουδήποτε 
δημιουργού. Δε φτάνει όμως αυτό για να συντεθεί 
ένα «όμοιο» σημαντικό έργο. Ο ι άνθρωποι δεν 
ςαναγεννιούνται και γ ι ’ αυτό πιθανότατα ποτέ δε 
θ αποκτήσουμε μια ακόμη ωδή του Κάλβου. Π α 
ρ’ όλες τις ομοιότητες (κ ι όχι μονάχα επιφανεια
κές) που θα μπορούσε κανείς να πετύχει, θα έλειπε 
το «νέο», το αιφνιδιαστικό, το ανεπανάληπτο που 
ο δημιουργός βάζει σε κάθε του καινούριο σημαντι
κό έργο.

Για να μη γινόμαστε όμως δογματικοί και για 
να μην ξεχνάμε ότι κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή 
του, καλό είναι να αναφερθεί εδώ οτι, αν πιστέψου
με ορισμένους επώνυμους τεχνοκρίτες, θα έπρεπε 
να παραδεχτούμε ότι ο \erm eer «ξαναγεννηθηκε» 
στο πρόσωπο ενός σύγχρονού μας Ολλανδού ζω- 
γράφου, ο οποίος πραγματικά έφτιαξε άψογα και 
«αιφνιδιαστικά» έργα στο προσωπικό υφος του 
μεγάλου δάσκαλου. (Ε κτό ς  κι αν πρόκειται απλώς 
για μια ακόμη ιστορική γκάφα μεγάλων κριτικών).

12. Αν η ίδια ατραπός δεν μπορεί να χρησιμοποιη
θεί σε δυο διαφορετικά έργα, ένα ορισμένο πέρα
σμα που άνοιξε μια φορά με κάποιο σημαντικό 
έργο μένει πια ανοιχτό για όποιον έρθει σε επαφή 
με το έργο αυτό. Μπορεί το πέρασμα να ξεχαστει, 
επειδή ένα άλλο έργο πραγματοποίησε εν τω 
^ “ αξύ μια προσπέλαση προς κάποιον άλλο χώρο η 
απλώς επειδή τα κείμενα παραπέσαν, λησμονήθη- 
*αν ή απομακρύνθηκαν από το προσκήνιο της 
ε7ΐΐκαιρότητας. Μακροπρόθεσμα όμως, το γνήσιο 
έργο δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από το νεώτερο 
Ρ̂ΥΟ, όπως και το νεώτερο γνήσιο έργο δεν έχει 

Τί^θτα να φοβηθεί από το παλαιοτερο. Αν δεχτου- 
!Χε ότι ο ψυχικός κόσμος το^ν α ν θ ρ ώ π ω ν  εχει ενα 
ακλόνητο, κοινό βιολογικό υπόβαθμο και οτι συνε
πώς παρουσιάζει μια μονιμότητα δομής και μηχα- 
νισμού ανάλογη με τη μονιμότητα του βιολογικού 
ει^ους, τότε η αυτάρκεια και αυτοτέλεια των 
^μαντικών έργων όλων των εποχών δεν είναι κατι 
ανεξήγητο, αλλά μάλλον κάτι α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο .  Οπωσ- 
^ή^οτε όμως η επιβίωση των έργων που αποτε
λούν πραγματικά εκφραστικά κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α  είναι 
Μ·1* αδιάψευστη πραγματικότητα που μπορούμε να 
^βεβαιώ σουμε με καθημερινές δ ια π ισ τ ώ σ ε ι ς .

I ι αυτο είναι μάλλον απλοϊκή και δασκαλίστικη 
(αλλά και αληθινά εξοργιστική, όταν έχει κανείς 
υπόψη του συγκεκριμένα σπουδαία παλιά έργα) η 
αντίληψη οτι ένα έργο γραμμένο σε τεχνοτροπία 
που χρησιμοποιήθηκε σε παλαιότερες φάσεις της 
ποιητικής εξέλιξης έπαψε ν ' ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της εποχής μας και να «περιγράφει» τα 
προβλήματά της. Απλοϊκή γιατί είναι ανιστόρητη, 
δασκαλίστικη γιατί επιμένει να στηρίζεται σε μια 
μυθολογία γύρω στα αισθητικά προβλήματα που 
οπως αποδεικνύεται από την καθημερινή εμπειρία 
δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η 
ικανότητα ενός ποιήματος να περιγράφει τα προ
βλήματα της εποχής μας (που κα θ ’ όσον αφορά την 
ποίηση αμφιβάλλω αν διαφέρουν αισθητά από τα 
προβλήματα άλλων εποχών) δεν εξαρτάται ούτε 
από τη σχολή ούτε από την τεχνοτροπία. Εξαρτά- 
ται από το αν το ποίημα δημιουργεί προσπέλαση 
στον ψυχικό χώρο. Από την άποψη αυτή είναι 
τελείως αδιάφορο σε ποια σχολή ανήκει ο Σολωμός 
και αν η σχολή αυτή έχει σήμερα «ξεπεραστεί» 
κατά την εξέλιξη της ποιητικής δημιουργίας.

Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Σολω μός δίνει 
ψυχικά «ενδιαφέρουσες» και βαθύτατα αναμοχλευ- 
τικές εικόνες. Θα ήταν σ τ ’ αλήθεια κω μικό αν 
κάποιος ισχυριζόταν ότι ο Σολω μός ή ο Μποντλέρ 
ή ο Ρίλκε είναι «ξεπερασμένοι». Μ ε  ποια διαδικα
σία ξεπεράστηκαν, ποιος τους ξεπέρασε και ποιος 
διαπίστωσε το ξεπέρασμα; Αφού είναι βέβαιο ότι 
εξακολουθούν ν ’ αμείβουν πλουσιοπάροχα όποιον 
θελήσει να τους ξαναπλησιάσει, να «μπει» στον 
κόσμο τους, να δοκιμάσει τη γοητεία τους. Δεν 
αποκλείεται μάλιστα ο συνθετότερος σύγχρονος 
άνθρωπος να αξιοποιεί καλύτερα τα μηνύματα των 
παλαιών αυτών δασκάλων. Η σκληρή αλήθεια είναι 
πάντως ότι πολλοί ποιητές που ανήκουν σε «ξεπε
ρασμένες» σχολές περιγράφουν με ασύγκριτα μεγα
λύτερη αποτελεσματικότατα τα προβλήματα του 
σημερινού ανθρώπου απ* ό,τι διάφοροι σύγχρονοί 
μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
ποιητικής εξέλιξης. Δεν είναι η επικαιρότητα της 
σχολής και της τεχνοτροπίας που κάνει το ποίημα. 
Είναι η «διεισδυτικότητά» του, ο εκφραστικός του 
πυρήνας.

Βέβαια οι σχολές και οι τεχνοτροπίες εξελίσσο
νται. Για τί ο κάθε ποιητής είναι υποχρεωμένος να 
βρει το δικό του τρόπο γραφής. Ο  σύγχρονος 
ποιητής θα μπορούσε να γίνει γνήσιος συνεχιστής 
κάποιας παρωχημένης τεχνοτροπίας μόνον αν μέσα 
του ξαναγεννιόταν κάποιος μεγάλος που χρησιμο
ποίησε με επιτυχία την τεχνοτροπία αυτή στο 
π α ρ ε λ θ ό ν .  Για τί στην ουσία δεν υπάρχει τεχνοτρο
πία ανεξάρτητη και ξεχωριστή από κάποιο συγκε
κριμένο έργο. Έ τ σ ι  οι σχολές και οι τεχνοτροπίες 
και οι τρόποι γραφής έρχονται και παρέρχονται με 
τους σημαντικούς δημιουργούς από τους οποίους 
εκπροσωπούνται.

Από τη σκοπιά αυτή δεν έχει νόημα να μιλάμε 
για ξεπερασμένη τεχνοτροπία. Η κάθε τεχνοτρο
πία προσιδιάζει στο δημιουργό που την αξιοποίησε 
και την ανέδειξε. Βρίσκεται σε σχέση στενής 
αλληλοεξάρτησης με τις προσωπικές και ιστορικές 
του ιδιοτυπίες. Και συνεπώς ύστερα απ’ αυτόν δεν 
είναι χρησιμοποιήσιμη για την παραγωγή νέων 
έργων. Επιζεί όμως πάντα ως φορέας πολύτιμων 
κι ανεπανάληπτων μηνυμάτων.

Και κάτι ακόμη: ο ίδιος σύγχρονος ποιητής που 
δεν μπορεί πια να γράψει σαν το Σολω μό θα ειχε 
άραγε μεγαλύτερη ευχέρεια να γράψει σαν τον 
Έ λ ιο τ , σαν το Σεφέρη ή σαν το Σινόπουλο; 
Νομίζω ότι οι δυσκολίες της αναπαραγωγής πανω 
σ ’ ένα δεδομένο πρότυπο έχουν πολύ μικρή σχέση 
με τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο πρωτότυπό 
και στη μίμηση-συνέχιση. Τ ο  πρόβλημα βρίσκεται 
αλλού. Ό ταν ένα ποιητικό κείμενο περιεχει συ
στατικά πλουσιότερα από μια σειρά ανιχνεύσιμων

στοιχείων κάποιας προσωπικής ιδιομορφίας (τα 
οποία ενδεχομένους προσφέρονται σε μίμηση-συνέ- 
χιση) και συγκεκριμένα όταν απ’ αυτό αναδύεται 
το απρόσμενο ουσιώδες μήνυμα, τότε πρόκειται 
για κάτι ανεπανάληπτο που δεν μπορεί να το 
μιμηθεί κανένας σύγχρονος και κανένας επίγονος. 
Στο  βαθμό όμως που αυτό δε συμβαίνει, το έργο 
είναι συνεχίσιμο και επαναλήψιμο, οποιοδήποτε κι 
αν είναι το έτος γεννήσεώς του. Επαναλήψιμο, σε 
χαμηλή όμως κλίμακα, όμοια με την κλίμακα του 
πρωτοτύπου.

13. Η ποίηση αρχίζει να λειτουργεί από ένα 
σημείο και πέρα όπου το νόημα του λόγου υπερ
βαίνει την τρέχουσα σημασία των γλο>σσικών συμ
βολών κι όπου οι λέξεις βρίσκονται φορτωμένες 
μ ’ ένα πρόσθετο πληροφοριακό βάρος, αρκετά με
γάλο ώστε να δημιουργέίται κάποιο νοηματικό 
καταστάλαγμα που υπερτίθεται στα αναλύσιμα 
γλωσσικά χαρακτηριστικά, και αρκετά συγκεντρω
μένο ώστε να προκαλέσει τη χαρακτηριστική αιφ
νίδια σύντηξη που ανεβάζει απότομα τη θερμοκρα
σία και δημιουργεί την προωθητική αιχμή. Μπορεί 
άραγε να θεωρηθεί ότι αυτά αποτελούν κάποια 
απάντηση στο αρχικό ερώτημα; Σίγουρα όχι. Ί 
σως βοηθούν όμως στο να πάρει το ερώτημα αυτό 
μια πιο συγκεκριμένη μορφή και στο να φανεί πόσο 
μακριά απλώνει τους πλοκάμους του.

ΔΙΑΒΑΖΑ
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μας

ε π ι μ έ λ ε ι α  

Κατερίνα Πλασσαρά

ειδήσεις β πληροφο

ρίες ■ σχόλια 

γύρω από 

οικολογικά 

θέματα

Αναμφίβολα Θα υπάρχει οε πολλούς, ακό
μη και ο ’ αυτούς που δέχονται γενικά την 
διαπλοκή των οικολόγων οε εκλογές και 
κοινοβούλια, η γνώμη ότι στην Ελλάδα, από 
πλευράς οντότητας του οικολογικού κινήμα
τος οε κοινωνικούς χώρους, από πλευράς 
επιπέδου σχέσεων και συνεργασίας των ήδη 
υφισταμένων ομάδων, και από την σκοπιά 
τέλος του Θεωρητικού στοχασμού, είναι 
ανεδαφική η σκέψη για τη συμμετοχή ενος 
μπλοκ πράσινων και εναλλακτικών στις εκλο
γές του Ιουνίου.

Μερικοί μάλιστα ιδιαίτερα ευαίσθητοι θα-
βλέπαν οπορτουνισμό σε μια τέτοια κίνη

ση, άλλοι απλώς θα μίλαγαν για το κακό που 
μπορεί να κάνει, σ ’ ένα κίνημα που βρίσκε
ται στα σπάργανά του, η απογοήτευση από 
ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα μας κατέ- 
τασε στην πολιτική ανυπαρξία, ή, ακόμα και 
στην περίπτωση κάποιου θετικού αποτελέ
σματος, ενός ξαφνικού μπουμ, το πολύ 
πιθανό εκ των υστέρων ξεφούσκωμα αυτών 
που πρόσκαιρα θα έχουν συνεργαστεί, αφού 
δεν συντρέχουν όλα εκείνα που αναφέρθη
καν στην αρχή.

Επιπλέον, κάνοντας τώρα μια μικρή κοι
νωνιολογική και πολιτική ανάλυση του ελλη
νικού χώρου, θα βρεθούμε σχεδόν όλοι 
σύμφωνοι στο θέμα της περίφημης καθυ
στέρησης της ελληνικής κοινωνίας, ως 
προς την κοινωνική της συνείδηση, εξ 
αιτίας βέβαια της ορισμένης εξέλιξης των 
οικονομικών και πολιτικών δομών της. Και 
μια πολύ απλή ιστορική θεώρηση και λογική, 
μας λέει ότι αν για παράδειγμα οι Πράσινοι 
της Δ. Γερμανίας, ξεκίνησαν πριν 10 περί
που χρόνια, για να φτάσουν εκει που είναι 
σήμερα, κι αν επίσης η ελληνική κοινωνία 
κινείται με ένα μέσο όρο 10 χρόνων καθυ
στέρηση, τόσος είναι και ο καιρός που θα 
χρειαστούμε εμείς για να κάνουμε όλα αυτά 
που κάνουν σήμερα οι Πράσινοι.

Αλλά από την άλλη, ασφαλώς τα πράγμα
τα δεν είναι μόνο έτσι.

Πρώτον. Η ελληνική κοινωνία μπορεί αυτή 
καθ εαυτή να βιώνει την καθυστέρησή της, 
δεν παύει όμως να δέχεται οικονομικές, 
πολιτικές, κοινωνικές πιέσεις αλλά και πολι
τικά και πολιτιστικά ερεθίσματα από τον 
διεθνή περίγυρο. Έτσι, όπως στο χώρο της 
οικονομίας, της τεχνολογίας, της ιδεολο
γίας της καθημερινής ζωής, δεν ακολουθεί

Συζητήσεις για τη δυνατότητα κάποιας παρέμβασης στις Ευρωεκλο
γ έ ς ,  γίνονται αυτή τη στιγμή στο χώρο του οικολογικού κινήματος. 
Από την εισήγηση-πρόταση του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου («Οικολογι
κή Πρωτοβουλία») δημοσιεύουμε εδώ  το κυριότερο μέρος.

οικολόγοι και 
ευρωεκλογές

αποκλειστικά την οργή κλασική, εξελικτική 
διαδικασία, το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο 
της κοινωνικής συνείδησης. Για να φτάσου
με λοιπόν σε κάποιο βαθμό ορίμανσης μιας 
οικολογικής συνείδησης και μιας εναλλακτι

κής λογικής, για τα κοινωνικό πράγματα, δεν 
είναι υποχρεωτικό να διέλθουμε όλη τη 
δεκαετία που προαναφέρθηκε. Τουλάχιστον 
εν δυνάμει το οικολογικό κίνημα έχει τη 
δυνατότητα να κάνει κάποιες τομές-συντο-

μεύσεις της χρονολογικής εξέλιξης, εκμε
ταλλευόμενο την ίδια την ανομία των γενι
κότερω ν εξελίξεων αυτής της χώρας.

Δεύτερο. Οι Ευρω εκλογές, όπως και οι 
τοπικές δημοτικές εκλογές, παρουσιάζουν 
για το οικολογικό κίνημα παντού, άρα και 
εδώ, ορισμένα πλεονεκτήματα.

Τα πλεονεκτήματα των Ευρωεκλογών εί
ναι ακριβώς ο από φύοη διεθνιστικός χαρα
κτήρας ορισμένων από τα θέματα που 
θίγονται. Αυτό δηλαδή που λένε οι οικολόγοι 
ότι η μόλυνση, η κρίση του περιβάλλοντος 
και τα προβλήματα ποιότητας ζωής δεν 
έχουν σύνορα, είναι κάτι που μπορεί να 
γίνει αντιληπτό και να προωθηθεί στις 
Ευρω εκλογές. Άλλω στε ούτε τα θεωρούμε
να σοβαρά πολιτικά θέματα από τα κατεστη
μένα πολιτικά σχήματα, δηλαδή τα διάφορα 
οικονομικά ζητήματα, μπορούν να αντιμετω
πιστούν ριζικά πλέον οε εθνικό επίπεδο. Και 
οι οικολόγοι έχουν και για θέματα όπως η 
ανεργία, τα ωράρια εργασίας, η τεχνολογική 
αυτονόμηση της Ευρώπης, οι χρηματοδοτή
σεις κλπ., να πουν πολλά από τη σκοπιά 
τους.

Ειδικά για την ελληνική περίπτωση θα 
μπορούσε να προοθέσει κανείς στα πλεονε
κτήματα, το σύστημα της απλής αναλογικής 
που ισχύει για τις Ευρωεκλογές, την μη 
κατ 'ανά γκην τοποθέτηση ε φ 'ό λ η ς  της ύ
λης των προβλημάτων της χώρας, ακριβώς 
εξ αιτίας του διεθνιοτικού περιεχομένου 
των προβλημάτων, και τέλος την έλλειψη 
ως ένα σημείο, της δαμόκλειας σπάθης 
διλημάτων του τύπου «ή εμείς ή τα τανκς», 
«αλλαγή- ή δεξιά» κλπ.

Από την άλλη, όοο ταπεινά και να είναι 
αυτά που έχει κάνει και κατακτήσει το εν 
σπέρματι οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα, 
δεν είναι και ασήμαντα τα συμπεράσματα 
και τα αποτελέσματα της δουλειάς κάποιων 
ομάδων και ατόμων. Υπάρχουν πλέον κά
ποιες απόψεις, θέσεις και το κυριότερο, 
οριστικοποιημένες αρνήσεις που αρχίζουν 
να βγαίνουν προς τα έξω, και είναι σκόπιμο 
να βγουν πλέον, με αφορμή ένα γεγονός, 
πιο οργανωμένα και με περιθώρια για μεγα
λύτερη δημοσιότητα. Οι εκλογές πάντα 
προοφέρουν από μόνες τους, ε ιδ ικά 'σ ' αυ
τή τη χώρα, απείρως μεγαλύτερη δημοσιό
τητα από τη ρουτίνα της καθημερινής 
κοινωνικής ζωής.
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Σκεφτόμαστε λοιπόν μερικοί ότι από τη 
μια, ίσως η αφορμή των Ευρω εκλογώ ν κάνει 
καλό και εοωτερικά οτο κίνημα, βάζοντας 
μερικούς ανθρώπους να αοχοληθούν, να 
σκεφτούν και να συνάψουν παραπάνω οχέ- 
οεις, με τη θέαση ενός άμεοου, κοινού και 
δυναμικού σκοπού. Από την άλλη, μήπως η 
ευκαιρία αυτή είναι από τις καλύτερες των 
επόμενων χρόνων για μια δυναμική προς τα 
έξω γνωστοποίηση κάποιων ιδεών.

Φυσικά υπάρχει και η λογική του γιατί 
αυτή η εσωτερική ζύμωση και η προς τα 
έξω παρουσίαση, να μη γίνει σε ένα σωρό 
άλλα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν. 
Ας μην έχουμε όμως αυταπάτες. Η μικρή 
μας ιστορία και το λίμνασμα του χώρου μας, 
τα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια, πρέ
πει να μας πείθουν ότι οι πρω τοβουλίες 
εσωτερικής συνεργασίας και εξω τερικής 
προβολής για θέματα μεμονω μένα, όπως το 
νέφος, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, η 
βιολογική γεωργία, η διάσωση των δασών 
της Αττικής, κλπ., έχουν τα όριά τους και 
σίγουρα δεν φ έρνουν την κάποια τομή. 
Ασφαλώς υπάρχει ο δρόμος της αργής και 
φυσιολογικής εξέλιξης. Οι γύρω μας όμως 
καθοριστικές εξελίξεις, αυτές που δεν 
ελέγχουμε, κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα 
και σίγουρα δε μας περιμένουν. Δεν θα ήταν 
παράξενο να πει κανείς ότι μπορεί να μην 
προλάβει το οικολογικό κίνημα στο μέσο- 
πρόθεσμο μέλλον, όχι βέβαια να πάρει 
κάποια εξουσία, αλλά έστω και να δημιουρ- 
γηθεί ως μαζικό κίνημα στη χώρα αυτή. 0 
μαρξισμός μας διδάσκει να σεβόμαστε τις 
αντικειμενικές ιστορικές συνθήκες, αλλα 
ποτέ δεν αρνήθηκε τη σημασία που έχει να 
αναπτύξουν μέχρις ενός ορίου και τον 
προσωπικό βολουνταρισμό τους οι ομάδες 
και τα άτομα.

Από την άλλη θα πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας και μια κοινωνιολογική παρατήρη
ση: Η ελληνική κοινωνία, από τη σύστασή 
τΠς και λόγω των ιδιομορφιών της, δεν  έχει 
μάθει ποτέ να σέβεται και να προσέχει το 
μικρό. Έτσι αν λ.χ. στη Δ. Γερμανία κάποιες 
αμάδες βάσης, αργά και διακριτικά, για 7-8 
χρόνια, προχωρούσαν τη δουλειά τους σιω- 
πΠΡά, δομώντας τη δική τους πραγματικότη- 
τα και αποδομώντας επί μέρους το σύστη
μα, αρθρώνοντας σιγά μα σταθερά, εκ των 
κάτω, το εναλλακτικό οικολογικό κίνημα, 
κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί στην 
Ελλάδα. Εδώ κάθε τι μικρό και ανίσχυρο, 
κάθε τι επί μέρους, συνεπές και σιωπηλό, 
8α έρθει να συντρίβει κάτω από το βάρος 

ακαμψίας, της πόλωσης και της τραχύ- 
^ α ς  της ελληνικής κοινωνίας. Μιλάμε 
επομένως απαραίτητα για τη δημιουργία 
θορύβου που μόνο κάποιες κεντρικότερες 
°υοπειρώσεις μπορούν να προκαλέσουν. Αρ- 

βέβαια ο δικός μας θόρυβος να μη 
γίνεται, ελλείψ ει περιεχομένου, νέων αρ-

χων και μηνυμάτων, κάποιο νεο είδος εναλ
λακτικού πολιτικαντισμού.

Τώρα, όταν λέμε για κατέβασμα στις 
Ευρω εκλογές, εννοούμε απλώς ότι όλη η 
προεκλογική μας εκστρατεία, θα ήταν μερι
κές συγκεντρώσεις και συζητήσεις σε πό
λεις που υπάρχουν ομάδες ή μπορούν να 
πάνε κάποιες άλλες εύκολα. Αλλά τέτοιες 
συγκεντρώσεις που να έχουν το χαρακτήρα 
γιορτής, φεστιβάλ, διαμαρτυρίας, στις ο
ποίες και η τυπικότητα και ο πολιτικαντι- 
σμός θα έλειπαν, συγχρόνως όμως θα 
λεγόντουσαν αυτά που κανείς άλλος δε θα 
πει. Ταυτόχρονα εντατικοποίηση και διάδοση 
των εντύπων που ήδη βγάζουμε ή και 
μερικών καινούριων, ειδικών για την περί
πτωση, που θα κατέγραφαν μερικές απλές 
και σ τέρεες  θέσεις μας που ήδη είμαστε σε 
θέση να καταγράψουμε. Αυτά τα λίγα και 
απλά συν τη δημιουργία μερικών ηχηρών 
διαμαρτυριών και χάππενιγκς στις μεγάλες 
πόλεις, όπως επίσης και η λειτουργία ραδιο
φωνικών σταθμών, μαζί τέλος με 1-2 τηλεο
πτικές εμφανίσεις που θα δικαιούμαστε, θα 
έδιναν την ευκαιρία μιας εικόνας άκρως 
διαφορετικής από όσων παίζουν το παιχνίδι 
των σ υ μ β α τ ι κ ο τ ή τ ω ν  της συναινετικής δη

μοκρατίας που ζούμε
Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι οι οποίοι 

βλέπουν εκλογική συνεργασία ή σιωπηρή 
ψήφιση ενός από τους «συγγενείς» στους 
οικολόγους πολιτικούς χώρους.

Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να διέλ- 
θουμε σύντομα από όλο το φάσμα των 
πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας, κρίνοντάς 
τες εδώ μόνο από τη σκοπιά της ευρωπαϊ
κής τους πολιτικής, και αντιπαραβάλλοντας 
δίπλα τους τη σκοπιμότητα, την ιδεολογία 
και τη λογική με την οποία κατεβαίνει στις 
άλλες χώρες το μπλοκ των πράσινων κινη
μάτων. Κατ αρχήν είναι τελείως περιττό να 
αναφερθούμε στις λεγάμενες φιλοευρωπαί- 
κές και φιλοεοκικές αστικές δυνάμεις της 
δεξιάς, θα περιοριστούμε επομένως φυσιο
λογικά στις φ ιλοεοκικές-φ ιλοευρω παϊκές 
και αντιεοκικές δυνάμεις της ελληνικής 
αριστερός. Στις πρώτες πρέπει να κατατα
χτεί πλέον εκ των πραγμάτων το ΠΑΣΟΚ, 
καθώς και το Εσωτερικό και η ΕΔΑ. Στις 
δεύτερες έχουμε βέβαια το ΚΚΕ, την κίνη
ση του Καργόπουλου και των αποχωρισά- 
ντων πασοκσίδων, την κίνηση των όψιμα 
ενοποιημένων αριστεριστών και την περί
πτωση της Χριστιανικής δημοκρατίας. Πρα
κτικά αγνοώ τη θέση που παίρνει το κόμμα 
που έφτιαξε ο Στάθης Παναγούλης.

Λοιπόν ας δεχτούμε κατ' αρχήν ότι υπάρ
χει μια διάκριση στην ευρωπαϊκή λογική του 
ΠΑΣΟΚ από τη μια. και ΚΚΕ εσ. και ΕΔΑ από 
την άλλη.

Το ΠΑΣΟΚ, αντιεοκικό ως γνωστόν μέχρι 
την άνοδό του στην εξουσία, σταδιακά 
εγκατέλειψε αυτή την αντίληψη. Είδε στην

πράξη την ανυπαρξία εναλλακτικής εξωτερι- 
κής πολιτικής και οικονομικών σχέσεων σε 
διακρατικό επίπεδο, και σαν κόμμα που 
θέλει αποκλειστικά να διαχειρίζεται την 
εξουσία, συμβιβάζεται με την «πραγματικό
τητα», κάνοντας το μαύρο άσπρο και ανακα
λύπτοντας αυτό που πιο τίμια από παλιά 
έλεγε το Εσωτερικό και η ΕΔΑ. «ΕΟΚ των 
εργαζομένων και όχι των μονοπωλίων».

Επομένως αφήνουμε το ΠΑΣΟΚ που και 
αντιεοκικό πλέον δεν είναι και τίποτα το 
οικολογικό δεν έχει να επιδείξει, και πιά
νουμε ΕΔΑ-Εσωτερικό να δούμε ποια είναι η 
ΕΟΚ των εργαζομένων για τους αριστερούς 
και μάλιστα αυτούς που προσπαθούν να 
αποκτήσουν ένα οικολογικό πρόσωπο εν 
όψει των ευρωεκλογών.

Δεν θα αναφερθώ στις γενικότερες ιδεο
λογικές ιδαφωνίες και κοινωνικές κριτικές 
που μπορούν να γίνουν από το χώρο μας 
στην λεγάμενη «ανανεωτική» αριστερά θα 
περιοριστώ, όπως είπα, στην ευρωπαϊκή 
πολιτική της και στις οικολογικές ευαισθη
σίες που δείχνει, προσπαθώντας να ανιχνεύ- 
σω αν υπάρχει κάτι τι το εναλλακτικό.

Πρώτα απ’ όλα το τελείως όψιμο ενδια
φ έρον ΕΔΑ-Εσωτερικού να αοχοληθούν εν 
όψει των Ευρωεκλογών κάπως ριζικά με την 
οικολογία και την ποιότητα της ζωής σε ένα 
πιο κύριο επίπεδο από τις γενικόλογες 
αναφορές που συνηθίζουν να κάνουν, δεν 
μπορεί να πείσει για κάποια σοβαρή επικρά
τηση των οικολογικών θέσεων στα κόμματα 
αυτά. Αντίθετα όταν η «ΑΥΓΗ» τις περισσό
τερες από τις 365 μέρες του χρόνου, 
μιλάει για τα θέματα της βιομηχανικής 
ανάπτυξης και εθνικής οικονομίας με την 
ιδια εκσυγχρονιστική-αντιοικολογική λογική, 
όλου του υπόλοιπου πολιτικού κόσμου, αυτό 
το φαινόμενο μας επιτρέπει να συνεχίσου- 
με να κατατάσσουμε τους οπαδούς του 
Εσω τερικού στους «φιλτραριστές» εκ ε ί
νους, που προσπαθούν μόνιμα με μηδαμινές 
ιδεολογικές και πολιτικές παραχωρήσεις να 
μαντρώνουν όλον εκείνο τον κόσμο που 
προσπαθεί να αυτονομηθεί.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και για την 
ΕΔΑ, η οποία επιπλέον, μη διαθέτοντας και 
καμιά λίγο ζωηρή και ατίθαση νεολαία, μέσα 
απ όλα αυτά που κάνει προσπαθεί απλώς 
να νεκρανασταθεί.

Η «ΕΟΚ των εργαζομένων» για την οποία 
ισχυρίζονται ότι παλεύουν αυτοί οι σχηματι
σμοί, δεν υπάρχει ούτε ποτέ θα υπάρξει.
Και αυτό δε χρειάζεται να είναι κανείς 
οικολόγος ή αριστερός για να το δει.

Τα κόμματα αυτά, με τη συμμετοχή τους 
στο γενικότερο εξουσιαστικό και διαχειρι
στικό παιχνίδι, το προοδευτικότερο που 
μπορούν να κάνουν για την ΕΟΚ και την 
Ευρώπη, είναι να τη βοηθήσουν να αυτονο
μηθεί από την Αμερική και την Ιαπωνία, από 
τον μοναδικό γνωστό δρόμο, αυτόν του 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της αντα
γωνιστικής πολιτικής.

0 δρόμος αυτός όμως, είναι ο δρόμος 
του οικονομικού ουγκεντρωτισμού, των απο
φάσεων που πρέπει να πορθούν σε βάρος 
της οικολογίας, της φύσης, του περιβάλλο
ντος αλλα και της απασχόλησης των εργα
ζομένων.

-----------

Το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος  μας με τιτ ο 
«Ζωοφιλία και υπεριστορική μνήμη* τ ο  ε ίχε  στει ει ο φι ς 
Γιάννης Σχίζας. Για την παράληψη τ ο υ ονόματος του, ζητάμε συγνω 
από τον ίδιο και τους αναγνώ στες μας.
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Οικολόγοι και ευρωεκλογές
Όσον αφορά τις αδεσμευτες φιλειρηνι

κές γραμμές του Εσωτερικού, αυτές μόνιμα 
είναι κυρίως για κομματική χρήση, κι α^όμη 
εξακολουθούν να διακρίνουν τον αμερικανι
κό από τον σοβιετικό μιλιταρισμό, και τέλος 
είναι τελείως επιφανειακές με το να μην 
εξηγούν στον κόσμο την τεχνολογική-τεχνο- 
κρατική αντιοικολογική διαδικασία που οδη
γεί στην εξέλιξη των οπλικών συστημάτων 
και στον πυρηνικό όλεθρο.

Τελειώνοντας μ αυτό, θα πρέπει να πω 
ότι το ΚΚΕ εσωτερικού, πολύ περισσότερο 
από μήτρα μετασχηματισμού της ελληνικής 
κοινωνικής συνείδησης επί το οικολογικότε- 
ρον και το εναλλακτικότερον, είναι τελικά 
βασικό εμπόδιο για τη δημιουργία συγκροτη
μένου εναλλακτικού χώρου στην Ελλάδα, και 
σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
από το οικολογικό κίνημα και σ αυτές τις 
εκλογές και πάντα.

Όσον αφορά τώρα τους αντιεοκικούς. τα 
πράγματα πρώτα απ’ ολα για το ΚΚΕ είναι 
γνωστά. Το κόμμα αυτό δεν είναι ενάντιο 
ούτε στον οικονομικό τεχνολογικό εκσυγ- 
μονισμό, ούτε σε συγκεντρωτικά μορφώμα
τα όπως η ΚΟΜΕΚΟΝ. Απλούστατα δρώντας 
σαν πέμπτη φάλαγγα μέσα στον αοτικοδημο- 
κρατικό χώρο, πολεμάει την ΕΟΚ, μη διαγρά
φοντας κανένα εναλλακτικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη, την οικονομία, το σπάσιμο των 
κρατικών δομών, παρά μόνο με την παραπο
μπή στο γνωστό ανατολικό μοντέλο.

Επειδή όμως ύστερα από όλη αυτή την 
ανάπτυξη, ίσως φανεί ότι επιχειρείται να 
βγουν κατά το γνωστό τρόπο όλοι οι 
υπόλοιποι σκάρτοι και εμείς σωστοί, ας 
δούμε λίγο ποια είναι η εναλλακτική λογική 
των Πράσινων για την Ευρώπη:

Οι Πράσινοι, τουλάχιστον από αυτά που 
έχουν καταγραφεί τελευταία αλλά και αυτά 
που πηγάζουν από το γενικότερο προβλημα
τισμό τους, δεν έχουν καμιά ψευδαίσθηση 
για το πολιτικό και οικονομικό μόρφωμα που 
αποτελεί η ΕΟΚ. Δεν έχουν καμιά ψευδαί
σθηση ότι μπορεί τάχα, παλεύοντας πολιτι
κά, μέσα από τους θεσμούς της, να την 
αλλάξουν και να την κάνουν «κοινότητα των 
εργαζομένων». Ούτε και θέλουν.

Για την ΕΟΚ, αυτό που μπορεί να συμβεί, 
στην καλύτερη περίπτωση, είναι να αυτονο- 
μηθεί πολιτικά και οικονομικά απέναντι στην 
Αμερική και την Ιαπωνία. Για να συμβεί 
όμως αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν 
σημαίνει και μείωση του διεθνούς ιμπεριαλι
σμού, η ΕΟΚ πρέπει να δώσει βάρος στην 
υπερτεχνολογική της ανάπτυξη, που σημαί
νει δημιουργία τεχνοκρατικών δομών συγκε
ντρωτικών, οικονομικών και πολιτικών θε 
σμών. Αυτά, μέσα σ 'όλα  τ 'άλλα, θα δη
μιουργήσουν μια αντίξοη διακρατική κατά
σταση για το οικολογικό κίνημα και θα 
έρθουν να καταπνίξουν με τη πρόφαση του 
κοινοτισμού, κάποιον πραγματικό περιφε
ρειακό κοινοτισμό, που μπορεί να αναπτύσ
σεται κατά τόπους, συνυφασμένος με τις 
οικολογικές αντιλήψεις, για τη γεωργία, τη 
βιομηχανία, ή τις εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας.

Όσον αφορά την περιβόητη βοήθεια 
προς το Νότο, όσοι την πιστεύουν ας μην 
έχουν ψευδαισθήσεις. 0 δρόμος της τεχνο
λογικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της

Β. και Κ. Ευρώπης, δεν έχει τίποτε να κάνει 
με παροχές προς τα μεσογειακά προγράμ
ματα για γεωργία και μεταπρατική βιομηχα
νία. Ας αφήοουμε βέβαια την περίπτωση 
που βαθιά όλοι τους θέλουν να γίνουν 
μικρές Ιαπωνίες

0 χώρος λοιπόν του Ευρωπαϊκού κοινοτι
σμού, δεν είναι για μας τους οικολόγους. 
απλώς των μονοπωλίων, αλλά ο χώρος που 
θα παρθούν. ατην καλύτερη για την ΕΟΚ 
περίπτωση, οι πλέον αντιοικολογικές απο
φάσεις, για τα θέματα ενέργειας, βιομηχα
νικής ανάπτυξης, τεχνολογικής ανάπτυξης 
αλλά και εργατικής απασχόλησης.

Όμως η πραγματικότητα αυτή υφίσταται. 
Οι οικολόγοι δεν ξέρουν κανέναν άλλο 
κόσμο που να μπορούν να εφαρμοστούν οι 
ιδέες τους παρά αυτόν. Δεν μπορούν να 
μιλάνε όπως οι σωβινιστές σοσιαλιστές για 
οικονομικό πρόγραμμα εθνικής ανεξαρτη
σίας, ούτε για παγκόσμιες μελλούμενες 
επαναστάσεις, που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν, 
ούτε να κοιτούν προς ανατολάς.

Και επειδή κατανοούν από την άλλη τις 
διεθνιστικές εμπλοκές και αλληλοσυναρτή- 
σεις των προβλημάτων της οικολογικής 
κρίσης, γίνονται διεθνιοτές. Και δεν αρνού- 
νται την επίτευξη με κάθε τρόπο μιας 
διεθνιστικής συνείδησης για τους λαούς 
της Ευρώπης, που θα σημαίνει συνεργασία 
και επαφή των κινημάτων τους και όχι των

κυβερνήσεών τους.
Κοινές εκστρατείες, διεθνείς ανταλλαγές 

και επαφές, όχι με αιτήματα οικονομικής 
ευρωπαϊκής «ανάπτυξης», αλλά εναλλακτι
κής ανάπτυξης, συνεργασία σε θέματα αφο
πλισμού, εναλλακτικής άμυνας, απόκρουσης 
της διεθνούς αστυνομοκρατίας.

Κι αυτά όλα, όχι με την προοπτική της 
διαμόρφωσης μιας κεντρικής ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας, αλλά αντίθετα μιας συντονι
στικής ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας των 
κατά τόπους αυτοδιαχειριζομένων και οικο
λογικά δρώντων κοινοτικών θεσμών, που να 
μπορούν ολοένα και περισσότερο να μειώ
νουν την οντότητα των παραδοσιακών κρα
τικών θεσμών. Αυτά λοιπόν είναι μια εναλ
λακτική λογική για την Ευρώπη, με τις 
ευρωεκλογές, που τώρα και μετά, μπορούμε 
και εδώ να την περάσουμε στον κόσμο με 
συγκεκριμένα λόγια και σκέψεις, αντιπαρα- 
βάλλοντάς την και στη ρήση «ΕΟΚ των 
εργαζομένων», των εθελοτυφλούντων αρι
στερών, αλλά και στο «όχι στην ΕΟΚ» της 
στείρας αριστερίστικης λογικής και της 
ανατολικά προσανατολισμένης συμπεριφο
ράς του ΚΚΕ.

Και το καλύτερο είναι όλα αυτά να 
διακηρυχτούν, όπως ειπώθηκε και στην 
αρχή, με κανονική παρέμβαση στις εκλογές.

Η εναλλακτική πρόταση, σε περίπτωση 
που δεν συμφωνήσουμε για εκλογές, ή δεν

γίνει πρακτικά δυνατό, είναι να κατέβουμε 
από κοινού, τον καιρό εκείνο, με μια
καμπάνια για όλα αυτά τα θέματα:

Περιβάλλον, ποιότητα ζ*ωής. δ ιεθνείς  
σχέσεις από τη μια, αλλά και η αντίφαση 
επίτευξης αυτών των στόχων με τις προ
σπάθειες αριστερός και δεξιάς για οικονομι
κό εκσυγχρονισμό από την άλλη.

Κίνημα ειρήνης, διεθνείς του δεσμοί, 
κριτική και στα δυο μπλοκ αλλά και σύνδεση 
για πρώτη φορά του προβλήματος της
πολεμικής έντασης, μέσα από την τεχνολο- 
γική-τεχνοκρατική επανάσταση, προς μια
πλήρη πολεμικοποίηση της οικονομίας.

Ανεργία και τεχνολογική εξέλιξη.
Αναγνώριση δημιουργίας ελεύθερω ν μέ

σων ενημέρωσης.
Προβλήματα του στρατού κλπ.
Τέτοια επιμέρους ζητήματα που να ενο 

ποιούνται όμως σε ένα συνολικό συλλογισμό 
για πρώτη φορά. Και όλο αυτό να καταλήγει 
σε μια οργανωμένη από τη μεριά μας 
απαίτηση για άρνηση ψήφου προς όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις. Το οικολογικό πάντως 
κίνημα στην Ελλάδα, για να γίνει κατανοητό 
αλλά και σεβαστό, πρέπει από την αρχή του 
να αυτονομηθεί και κοινωνικά αλλά και 
πολιτικά.
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Θέατρο
ΓΡΑ Μ Μ Α Τ Α  ΚΑ Ι ΤΕ Χ Ν Ε Σ

Μπρεχτ και Χάντκε,
το θέατρο χωρίς διαφάνεια

Σε παλαιότερο άρθρο (βλ. «Γράμματα και Τέχνες», 24 (Δεκέμ
βριος 1983) είχαμε μιλήσει, σε θεωρητικό πλαίσιο, για τον τρόπο 
λειτουργίας των διαφόρων φαινομένων σημασίας (κοινωνικών 
και λογοτεχνικών) και το πώς, σε τελευταία ανάλυση, τα 
φαινόμενα αυτά εγκλωβίζουν τους δέκτες μέσα στα περιθώρια 
και τις δυνατότητες παραχαραγμένων εννοιολογικών παραμέ
τρων. Το άρθρο που ακολουθεί είναι μια πρακτική τεκμηρίωση 
των παραπάνω θεωρητικών σκέψεων. Εδώ εξετάζονται τα σχή
ματα /  ευρήματα που επινοούν δύο αντιπροσωπευτικοί για τα 
ενδιαφέροντα του άρθρου θεατρικοί συγγραφείς, οι Μπρεχτ και 
Χάντκε, αφενός για να επιφέρουν μια ρήξη στις καθιερωμένες 
σχέσεις μεταξύ σημαίνοντος (signifier) και σημαινόμενου (signi- 
fied) κι αφετέρου για  να προκαλέσουν τον παγιδευμένο /  αδρανή 
«ορίζοντα των προσδοκιών» του καταναλωτή των μηνυμάτων, 
του δέκτη /  θεατή.

Το θεωρητικό εγχείρημα  του Μπρέ- 
χτ, στο σύνολό του, είναι ο ικο δομη -  
μένο επάνω στην α ντίληψ η  του συγ
γραφέα που υποστηρίζει ότι ο κ ό 
σμος δεν είναι αμετάβλητος. Σ υ νέ 
χεια εξελίσσεται. Δ ια — κινείτα ι και 
μετα-κινείται αναζητώντας νέες προ
εκτάσεις και νέες προοπτικές. Κ α 
μιά από τις υπ ά ρχουσες σ χέ σ ε ις  
(κοινωνικές ή άλλες) δεν είναι τελ ι
κή, τέλεια ή μονα δική . Αντίθετα , 
είναι δημιουργήματα μιας σ υ γ κεκρ ι
μένης κοινωνικο— α ισ θ ητική ς  πραγ
ματικότητας και υπάρχουν για να 
εξυπηρετούν (κα ι να δ ια τηρούν) την 
πραγματικότητα αυτή. Η  δυνατότη 
τα και η ανάγκη της αλλαγής πάντο
τε υφίστανται.

Ετσι και στην Τέχνη λοιπόν. 
Τίποτα δεν μπορεί να εκληφθεί ως 
αποκλειστικά σταθερό ή παγιωμένο. 
Αυτό που σε μια κάποια στιγμή στο 
παρελθόν παρουσιάζεται σαν αιρετι
κό, παρακμιακό ή ασήμαντο σε μια 
άλλη στιγμή και κάτω από διαφορε
τικές συνθήκες μπορεί να παρουσια- 
στεί μεταλλαγμένο, πρωτοποριακό,
σημαντικό κ.λπ. Η  Τ έχνη  γενικά
είναι μια σειρά μετασχηματισμώ ν 
Τ°υ  καθιερωμένου συστήματος. Η  
‘ έχνη υπάρχει για να προκαλεί (κ ι 
αν χρειαστεί ν ' ανατρέπει) τα σύνο- 
Ρβ που της προτείνουν οι φθαρμένες 
ν6Ρμες, προσδιορίζοντας έτσι και
^αναπροσδιορίζοντας τον εαυχό
τΠς μέσα από μια πορεία συνεχούς 
^τατροπής. Είναι ένα παιγνίδι σχέ- 
°εων όπου ο χώρος και ο χρόνος 
°τον οποίο διεξάγεται έχει ιδιαίτε- 

σημασία.
Για τον Μπρεχτ τόσο η καλλιτε

χνική έκφραση όσο και η αισθητική 
α*όλαυση είναι στενά δεμένα με την 
καταστροφή των υπαρχόντων κωδί
κων και το σχηματισμό καινούριων. 
Απέναντι στο ρεαλιστικό θέατρο —

όπου αποκρύπτονται τα ρητορικά  
σχήματα  ούτως ώστε, ως δια μέσου 
διαφανούς γυαλιού, όπως αναφέρει 
και ο Σ. Δ ημητρ ίου , να δούμε τις 
σημασίες και τα γεγονότα σαν να 
ήταν ζωντανή πραγματικότητα —  ο 
Μ π ρεχτ προτάσσει την αναλυτική 
διαδικασία  στα πλαίσια της οποίας 
το θέατρο παύει να λειτουργεί σαν 
παθητική αντανάκλαση /  καθρέφτης

Σ ά β β α ς Π α τσ α λ ίδ η ς

της Φ ύσ ης  και γίνεται μια αντανά
κλα ση  πάνω στη Φ ύσ η  —  συμπερι- 
λαμβανομένης και της ανθρώπινης 
Φ ύσ ης  όπως αυτή εξελίσσεται μέσα 
σ την ιστορία. Απώτερος σκοπός του 
Μ π ρεχτ είναι η μετατροπή της θεα
τρ ικ ή ς  Τ έ χ ν η ς  σ ’ ένα είδος η λ ε 
κ τ ρ ο γ ε ν ν ή τ ρ ια ς , σ ' ένα δ υ ν α μ ικό  
σημειακό όχημα  που να μπορεί να 
διεισδύει μέσα στη γραμματική της 
Φ ύσ ης , τους κώδικες και τους υπο- 
κώ δικές της, να εντοπίζει τις δυνά
μεις που τη μορφοποιούν, να τις 
εξερευνά, να τις υποσκάπτει, να τις 
βγάζει στο «π ροσκήνιο», να τις προ
δίδει για ν ' ανοίγει έτσι τις ασφαλι
στικές δικλείδες της παραγωγικής
επέμβασης.

Ο  θεατής του μπ ρεχτικού  θεά
τρου, από την αδρανή θέση του 
απλού καταναλωτή (που καταδικα
σμένος στην παΟητικότητα δεν έχει 
άλλο ρόλο από το απλό χειροκρότη 
μα και την αναζήτηση των μηνυμά
των της συγγραφικής δημιουργίας), 
μετατίθεται στη θέση του υποκειμέ
νου της παράστασης. Του απευθύνε
ται συνεχώς ο λόγος. Οι προβολείς 
εστιάζονται γύρω απ' αυτόν. Τ ο  κεί- Α π ό  το  Βίο  του Γαλιλαίου το υ  Μ π ρ ε χ τ
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Μπρεχτ και Χάντκε, το θέατρο χωρίς διαφάνεια
μενο χάνει τη «μαγεία*» του  και 
υπεισέρχεται, μαζί με όλα τ άλλα 
στοιχεία, στο πλεγματικό παιγνίδι 
της παραγωγής (για να επιτευχθεί 
έτσι η σύγκλιση πομπού και δέκτη). 
Η  παραγωγική θέση του μπρεχτικού 
εγχειρή μα τος  παραμένει πάντοτε 
πειραματική. Ποτέ κλειστή ή ορι- 
στικοποιημένη. Δοκιμάζει συνεχώς 
τις δυνατότητές του μέσα στο θεα
τρικό χώρο. Προσδιορίζει το διάλο
γο με το δέκτη όπως και προσδιορί
ζεται απ’ αυτόν. Ορίζει και καθ 
ορίζεται.

Για να συγκεκριμενοποιήσει τις 
αναζητήσεις του και να μορφοποιή- 
σει την τεχνική του θεάτρου του ο 
Μπρεχτ στρέφεται προς την κατεύ
θυνση ποικίλων εκφραστικών χώ
ρων όπως του Καμπαρέ, του κινημα
τογράφου, του αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου, του σαιξπηρικού θεάτρου 
απ’ όπου αντλεί πολλά δομικά στοι
χεία —  αφήγηση, χορό. τραγούδι, 
σχόλιο, διαφάνειες κλπ. Έχοντας 
λοιπόν στη διάθεσή του το δυναμικό 
αυτό ο Μπρεχτ αρχίζει να πειραμα
τίζεται με το παιγνίδι των αποστά
σεων, χωρικών και εννοιολογικών. 
Βλέπει ότι στο θέατρο ενοικούν το 
φυσικό και το τεχνητό, το φανταστι
κό και το πραγματικό, το πρόσωπο 
και το προσωπείο. Ο ηθοποιός στη 
σκηνή είναι σώμα (από το οποίο δεν 
μπορούν ν* αφαιρεθούν στοιχειακά 
του μέρη)* είναι σώμα που κουράζε
ται, ιδρώνει, μυρίζει (ακριβώς όπως 
κι εμείς). Τόσο το σώμα αυτό όσο 
και τ’ άλλα σκηνικά  σημεία, απαλ
λαγμένα από κάθε «ιερή μούχλα»», 
όπως θα ’λεγε και ο Μπαρτ (βλ. 
L'empire des signes), κινούνται και 
μετα-κινούνται, τίθενται και επι-τί- 
θενται συνεχώς ανάμεσα στο επίπε
δο του «εκεί και τότε» της ιστορίας 
(fabula) και το επίπεδο του «εδώ και 
τώρα» της ανα-παράστασης (re-pre- 
sentation) δημιουργώντας με την κι- 
νητικότητά (m ob ility ) τους αυτή ε
στίες μεγάλης εντάσεως, δυνάμεις 
φυγόκεντρες και κεντρομόλους, δυ
νάμεις που τείνουν ν ’ αλλάζουν και 
δυνάμεις που τείνουν να μένουν στα
θερές.

Σκόπιμα και με σκοπό ν ’ απαλλα
γεί το θέατρο από συγκεκριμένες 
σημασιοδοτήσεις ο Μπρεχτ αποφεύ
γει ν ’ ακολουθήσει την καθιερωμέ
νη αλληλουχία αιτίας / αποτελέ
σματος. Δεν εναρμονίζει τ ’ αντίθετα, 
παρά μόνο αμβλύνει τις διαφορές 
τους. Η  συναισθηματική μουσική 
συνοδεύει μια αισχρή συμφωνία. Οι 
κλέφτες συμπεριφέρονται όπως και 
οι πλούσιοι. Τα ιδεολογικά οχήματα 
που στηρίζουν τις ανθρώπινες σχέ
σεις αναποδογυρίζονται εκ των έσω 
για να αυτοπροδοθούν τελικά μέσα 
στις πλεγματικές σχέσεις των δια
φόρων επιπέδων σήμανσης. Ο θεα
τής καλείται να δει ότι τίποτα α
π’ αυτά που έχει εκλάβει ως τελεσί-

δικα δεν είναι όντως τελεσίδικα. Το 
μόνο που δεν αλλάζει για τον Μπρέ- 
χτ είναι αυτό που έχει πεθάνει. Τα 
υπόλοιπα βρίσκονται, εσαεί, σε δυ
σαρμονία με τον ίδιο τον εαυτό 
τους. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει 
και ο θεωρητικός Ή γκλετο ν :

... δεν υπάρχει αξία που να μην είναι 
μεταβατική. Η  λογοτεχνική αξία 
είναι ένα φαινόμενο που παράγεται 
μέσα σε κείνη την ιδεολογική οι- 
κειοποίηση του κειμένου . την «κα
ταναλω τική παραγω γή» του έργου, 
που είναι η πράξη της ανάγνωσης. 
Είναι πάντα συσχετική  αξία: «αξία 
ανταλλαγής»...

Χρησιμοποιώντας τη διαλεκτική 
μέθοδο ο Μ πρεχτ μετατρέπει την 
αντίφαση σε στοιχειακό μέρος της 
ορθολογικής ανάλυσης. «Διασκεδά
ζω*», για τον Μ πρεχτ, σημαίνει κα
τανοώ τη διαλεκτική  δομή των φαι
νομένων. Διασκεδάζουμε με την α- 
να-παράσταση, με τη γνώση που 
αποκτούμε γύρω από τα διάφορα 
φαινόμενα τα οποία αυτά καθεαυτά 
(δηλ. μακριά από τη θεατρική τους 
ένταξη) είναι δυσάρεστα. Φυσικά  
παλιότερες αισθητικές θεωρίες τόνι
σαν κατά καιρούς το γεγονός ότι η 
Τέχνη  κάνει ευχάριστη τη μελέτη 
του άσχημου και του δυσάρεστου κι 
αυτό γιατί συνοδεύεται πολλές φο

ρές από τη γνώ ση. Ο  Αριστοτέλης, 
για παράδειγμα, στο κεφ. 4 της 
Π οιητικής του γράφει ότι μπορούμε 
να νιώσουμε ευχαρίστηση από μια 
έντεχνη και επιδέξια μ ίμηση  ακόμα 
και απαίσιων ζώων και πραγμάτων. 
Ακόμα  μπορούμε να θυμηθούμε και 
το σημείο όπου ο Έ λ λ η ν α ς  φιλόσο
φος αναφέρεται σ την  τραγωδία ση 
μειώνοντας ότι ο συγγραφέας έχει 
καθήκον να προσφέρει στο θεατή 
την πρέπουσα ευχαρίστηση κι όχι 
μια οποιαδήποτε ευχαρίστηση. Στην 
περίπτωση του Μ π ρεχτ, όπως ανα
φέραμε και πιο πάνω, η σωστή ευχα
ρ ίστηση πηγάζει από την απομυθο
ποίηση των διαλεκτικώ ν διασυνδέ
σεων των επεισοδίων. Ο  ηθοποιός 
κινείται μέσα στη σφαίρα της ορθο
λογικής κατανόησης. Σε οποιαδή
ποτε στιγμή της παράστασης ο ηθο
ποιός συμπεριφέρεται με τέτοιο τρό
πο λες και γνωρίζει όχ ι μόνο τα 
καθέκαστα των επεισοδίων που έ
χο υ ν  π ροηγηθεί (η  π ερ ιορισμένη  
γνώση του χαρακτήρα) αλλά και τις 
λεπτομέρειες των επεισοδίων που 
έπονται, ακόμα και των επεισοδίων 
και «λύσεων« που πιθανόν να λά
βουν χώρα πέρα από τον κό σ μο  του 
έργου (μέσα στον κο ινω νικό  περίγυ
ρο). Ο  ηθοποιός μιλά και πράττει, 
όπως σημειώνει και ο Σ ό κελ , από 
θέση ισχύος, από την «πλεονεκτική 
θέση του τέλους του χρόνου». Π ρο
σεγγίζει το χαρακτήρα και το έργο 
από την οπτική γωνία ενός ιδανικού 
μέλλοντος, από τη «θέση ενός δικα
στή που ζητά να βρει μια λύση για 
το χαρακτήρα»». Μ έσα  στις παραμέ
τρους της ουτοπίας αυτής τα προ
βλήματα του έργου (που μπο ρεί να 
βρουν τη λύση τους) έχουν ήδη  λυ
θεί. Μ όνο  πρέπει να σημειώσουμε 
αυτό: ο Μ πρεχτ δε θέλει ο θεατής να 
μοιράζεται την πεποίθηση του ηθο
ποιού στο γεγονός  της λύσης του 
προβλήματος που παρουσιάζει το 
έργο αλλά τη δυνατότητα  μιας τέ
τοιας λύσης. Κ ι  αυτό γιατί πιστεύο
ντας στο γεγονός της λύσης το πρό
βλημα του έργου κινδυνεύει να «λυ
θεί» (άρα να οριστικοπ οιηθεί) μέσα 
στο θέατρο κι όπως τονίσαμε ο 
Μ π ρεχτ επιδιώκει ακριβώς το αντί
θετο: το «α νοιχτό  τέλος»», τη λύση 
πέρα από τη στενωπό των θεατρικών 
παραμέτρων. Μ ’ άλλα λόγια τη λύ
ση μέσα από την κοινω νική πράξη / 
δράση.

Στις θεατρικές του εκτιμήσεις ο 
Αριστοτέλης τονίζει ότι η λύση στα 
προβλήματα που προτάσσει το έργο 
πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ίδιο 
το έργο. Η  κάθαρση είναι το τελικό  
αποτέλεσμα της παράστασης. Σ ’ α
ντίθεση με την αριστοτελική  αυτο
τέλεια της ιστορίας, ο Μ πρεχτ εντο
πίζει τις προϋποθέσεις της λύσης / 
κάθαρσης μακριά από το κλειστό 
κύκλωμα έργου /  θεατή και μέσα 
στο χώρο δέκτη /  κόσμου. Σ τη ν

Ernesto Cardenal

Ψαλμός 5

Α κούσε τα λόγια μου Κύριε 
Ά κ ο υ  τους αναστεναγμούς μου  
Ά κ ο υ  τη διαμαρτυρία μου

Γ ια τί εσύ δεν είσαι ένας θ εό ς  φίλος τω ν δικτατόρω ν
ουτε οπαδός της πολιτικής τους
ούτε σ '  επηρεάζει η προπαγάνδα
ούτε τα χ ε ις  κάνει πλακάκια με το γκά νγκσ τερ

Δεν υπάρχει ειλικρίνεια στους λόγους τους  
ούτε σ τις  δηλώ σεις τους στον τύπο 
Μ ιλάνε για ειρήνη στους λόγους τους 
ενώ αυξάνουν την πολεμ ική  τους παραγω γή

Μ ιλάνε για ειρήνη σ τις  Δ ιασκέψ εις Ειρήνης 
και μυστικά  προετοιμάζονται για πόλεμο

Τα ραδιόφωνά τους όλο ψέμματα βρυχώ νται ολονυχτίς

Το γραφείο τους είναι γεμάτο εγκληματικά  σχέδια  κ ι απαίσιους
φακέλους

Α λλά  εσύ θα με σώ σεις απ * τα σχέδιά τους

Μ ιλάνε μ ε  το στόμα  τω ν πολυβόλω ν τους 
Οι αστραφτερές γλώ σσες τους

είναι μπαγιονέτες..

Τ ιμώρησέ τους θ ε έ  μου
εμπόδισε την π ο λ ιτική  τους

μπέρδεψ ε τα υπομνήματά τους
εμπόδισε τα προγράμματά  τους

Την ώρα που θα χτυπάει η Σειρήνα Κινδύνου 
εσύ θα *σαι μ α ζ ί μου
εσύ θα ’σαι το καταφύγιό μου τη μέρα της βόμβας

Α υτόν που δεν πιστεύει σ το  ψέμμα τω ν διαφημίσεω ν τους  
ούτε σ τις  δ ιαφημιστικές τους καμπάνιες ούτε σ τις  προεκλογικές  τους

καμπάνιες
εσύ τον ευλογείς τον περιβάλλεις μ ε  την αγάπη σου

σα να ’ταν τεθω ρακισμένα

(Α π ό  τη συλλογή  «Ψ α λ μ ο ί» ) 
Μ τφρ. από τα ισπανικά: Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Ρ Ο Υ Β Α Λ Η Σ

\
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α ρισ τοτελ ική  σκέψ η  τόσο ο ηθο
ποιός όσ ο  και ο θεατής ζουν την 
εμπειρία της κάθαρσης σε συνά ρτη 
ση με την  εξέλιξη  του έργου (όπως 
αυτό οδεύει προς ένα σ υγκεκρ ιμένο  
τέλος). Στο  μπ ρεχτικό  θέατρο ο ηθο 
ποιός ζει τη ν  ίδια εμπειρία πριν καν 
α ρχίσει το έργο. Στη  σ κη νή  ο ηθο 
ποιός δε «ζει« το ρόλο  του παρά 
μόνο τον ανα-παριστάνει (κάτι αντί
σ το ιχο  με το ραψωδό και την  αφή
γη σ η  της ιστορίας του). Ό σ ο  για το 
θεατή π α ρα κολουθεί τα σ κ η ν ικ ά  
δρώμενα τα οποία, μέσα από τη 
δια λεκτική  τους αναδίπλω ση, τον 
οδηγούν  σε μια βαθύτερη (υποψια
σ μ ένη ) γνώ ση του κόσμου  και των 
φαινομένω ν του. Δεν παρακολουθεί 
τη σ κ η ν ικ ή  εξέλιξη  τετελεσμένω ν 
γεγονότω ν, «δοτώ ν» φαινομένω ν και 
παραχαραγμένων εννοιώ ν που χ ρ ο 
νικά α νήκο υν  στο παρελθόν (έχου ν  
δηλ. ορ ισ τικοπ οιηθεί πριν απ’ αυ
τόν κι ό χ ι υποχρεω τικά γ ι ' αυτόν) 
αλλά τη σταδιακή (σ υ γ χ ρ ο ν ικ ή ) και 
α π ο σ τ α σ ιο π ο ιη μ έ ν η  ο ντο  π ο ίη σ ή  
τους.

Α ν  τελικά  ο Στα νισλά φ σκι (κα ι 
άλλοι οπαδοί του «αληθοφανούς» 
θεάματος) χρη σ ιμο π ο ίη σ α ν  το θέα
τρο για να συμφ ιλιώ σουν το θεατή 
με τα θεώμενα, να ο ικο δο μ ή σ ο υ ν  
δηλ. πνευματικές σχέσεις  και συνα ι
σθηματικές συνδιαλλαγές ανάμεσα 
στα δύο επίπεδα (μ ' απώτερο σκοπό 
να τα σ υμβιβά σουν), ο Μ π ρεχτ έρ 
χεται με το απομυθοποιημένο θέα
τρό του ν* α μφ ισ βητήσει την πιθα
νότητα ανανέωσης της Τ έ χ ν η ς  μέσα 
από μια τέτοια σ υμβ ιβα στική  θέση. 
Για τον Μ π ρεχτ το «τέλειο»  (ή  η 
ουτοπία του «τέλειου» ) βρίσκεται 
σαφώς πέρα από τους ορίζοντες του 
θεατρικού σχήματος (κ ι  έτσι πέρα 
από την απλή α ισθητική  της τελειό 
τητας). Ο  Μ π ρεχτ τελικά  χ ρ η σ ιμ ο 
ποιεί την Τ έ χ ν η  και την  τεχν ική  της 
«αποστασιοποίησης» για να ελιχθεί 
μέσα απ’ αυτήν πέρα απ' αυτήν σε 
μια νέα ζωή, απ ομυστικοποιημένη, 
ο ’ ένα θεατή υποψιασμένο. Τ ο  αν 
πέτυχε ή όχ ι τους οραματισμούς του 
δε μας αφορά εδώ. Θ α  *θελα όμως 
να επισημάνω σαν κατακλείδα την 
αποκαλυπτική θαρρώ ειρωνεία που 
επιφύλαξε η τύχη  στο έργο του: ενώ 
έγραφε (ή  πίστευε ότι έγραφε) για 
τις μάζες, αγκαλιάστηκε από τους 
λίγους, τη δια νόηση . Ενώ  ασπάσθη- 
κε το μαρξισμό και την ορθοδοξία 
του πρώτη η Δύση τον αναγνώρισε 
και τον καταξίωσε (ενώ η Ρωσία δε 
δίστασε να τον απορρίψει προτού 
του ανοίξει τις πύλες).

*  *  *

Μετά τον Μπρεχτ ένας από τους 
πλέον αξιόλογους καταλύτες της θε
ατρικής τυποποίησης είναι ο αυ
στριακός Πέτερ Χά ντκε , το «τρομε
ρό παιδί« των γερμανικώ ν γ ρ α μ μ ά 
των. Εχοντας σαν αφετηρία  τις 
μπρεχτικές παραμέτρους ο Χά ντκε 
προχωρεί να απομυθοποιήσει τους 
τρόπους με τους οποίους οι διάφο

ρες δομέ-ς-μοντέλα (κ ο ιν ό χ ρ η σ τ ο ι  
κώ δικες) μας εμποδίζουν να ξεχω ρί
σουμε την ψεύτικη από την αληθινή  
διάσταση της Τ έχνη ς  και του κ ό 
σμου γενικότερα . Στρέφει τα βέλη 
του εναντίον των κρ ιτικώ ν του θεά
τρου οι οποίοι, υποστηρίζει, έχουν 
ανεπαρκή θεατρική κατάρτιση δεδο

μένου ότι αγνοούν τις βασικές προϋ
ποθέσεις για τη σωστή και επ οικο
δομητική  μελέτη  της θεατρικής τέ
χνης. Κ ρ ίνο υν  (ή  κατακρίνουν) το 
θέατρο επιφανειακά, ανίκανοι να ε
ντοπίσουν τις ουσιαστικές δυνάμεις 
που το κινούν, τον τρόπο με τον 
οποίο οι κώδικες και υποκώδικές

του λειτουργούν και το διαμορφώ
νουν.

Ό ,τ ι δίνει οντότητα στο θέατρο, 
υποστηρίζει ο Χ ά ντκε , ή ό,τι σημα- 
σιοδοτεί την πραγματικότητα, δεν 
είναι ούτε τυχαίο ούτε ουρανοκατέ
βατο· αντίθετα έχει μια προϊστορία 
γραμμένη και ορ ιοθετημένη  από τον 
ίδιο τον άνθρωπο. Ε ίνα ι εν ολίγοις 
κάτι τεχνητό  γεγονός, που δεν επι
τρέπει ούτε στο θέατρο α λλ ' ούτε 
και σ ' οποιοδήποτε άλλο εκφραστι
κό  μέσο να προβάλλει τον εαυτό του 
σαν ανπκατάστατο της Φ ύσ ης  ή του 
π ραγματικού (α υ θ εντ ικο ύ ) περίγυ
ρου. Όπως ορθά αναφέρει και ο 
κρ ιτικός Μ . H ays , ένα θεατρικό εί
δος δημιουργείται σε μια δεδομένη 
στιγμή και σ ' ένα σ υγκεκρ ιμένο  γε
ωγραφικό χώρο γιατί «εκεί και τό 
τε» ένας νέος, κο ινω νικοα ισθητικός 
τρόπος προσέγγισης (κα τα νόησης) 
της πραγματικότητας έχει αναπτυ
χθεί. Απ ' αυτό συμπεραίνεται, συνε
χίζει ο H ays , ότι η ρεαλιστική  μέθο
δος (μ* όλη τη διαφάνειά της) που 
φιλοδοξεί να μιμηθεί τη Φ ύσ η  ή να 
παρουσιάσει τον εαυτό της σαν «κυ 
ρ ιολεκτική  μεταφορά της Φ ύσ ης» 
(μέσα από την αντικειμενική  α λλη 
λουχία αιτίας /  αποτελέσματος) εί
ναι σ την ουσία μια πλασματική α
πεικόνιση η οποία με την πάροδο 
του χρόνου και το μηχα νισμό της 
συνήθειας αποκτά μια «φ υσικότη 
τα». οριστικοποιείται λες και αποτε
λεί ενδοφυή ιδιότητα του εκφραστι
κού είδους. Παρακάμπτοντας αυτό 
το κρατούμενο, τονίζει ο Χά ντκε , 
π α ρ α κά μ π το υ μ ε  κα ι τη  β α σ ικ ί ]  
προϋπόθεση για τη μελέτη της λο 
γοτεχνίας: ότι είναι σύστημα κωδί
κων και υπο-κωδίκων καθορισμένων 
ιστορικά και ιδεολογικά.

Από μ ικρή  ηλικία , αναφέρει ο 
Χάντκε, οι «μηχα νικο ί»  του Συστή 
ματος μας τυφλώνουν με μια Φ ύσ η  ή 
μεταφυσική που ελάχιστη σχέση  έ
χουν με τον αυθεντικό μας εαυτό. 
Μ ας οπλίζουν μ ' ένα «αυτοματο
ποιημένο» (κατά την προσφιλή έκ 
φραση των ρώσων φ ορμαλιστώ ν) 
λεξιλόγιο (βασισμένο στις προ-έν- 
νοιες και τα δοτά φαινόμενα) το 
οποίο μας εμποδίζει να προβούμε σε 
ανεξάρτητες (ατομικές) κρίσεις επά
νω στην Τέχνη  και τη ζωή. Έ τ σ ι, 
χωρίς καλά-καλά να το αντιληφθού- 
με, βρισκόμαστε παγιδευμένοι μέσα 
σ ' ένα π α ρα χα ρα γμένο  α δ ιέξ ο δ ο , 
ένα επικοινωνιακό κόσμο κλισέ στις 
παραμέτρους του οποίου αναζητού
με τις «παγκόσμιες αλήθειες» και τα 
σ τ ο ιχ ε ια κ ά  ε κ ε ίν α  σ η μ ε ία  που 
»«μοιάζουν με τη ζωή» (αφού μάθαμε 
ότι η Τέχνη  είναι καθρέφτης της 
ζωής). Δε μαθαίνουμε να κρίνουμε ή 
να κατακρίνουμε τη φθαρμένη τυπο
ποίηση. Δεχόμαστε παθητικά τις δι
δασκαλίες των «κατηχητώ ν» μας για 
ν* απομακρυνθούμε έτσι από οτιδή
ποτε αυθεντικό.

Α ν  τελικά για τον Πιραντέλο και 
τον Ζενέ το μεταθέατρο είναι καθα
ρά μια αισθητική επιλογή, για τον

------- —>
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Μπρεχτ xcu Χάντκε, το θέατρο χ(ορίς διαφάνειά

Πέτερ Χάντκε είναι πάνω απ' όλα 
ένα κοινωνικό όπλο: το χρησιμο
ποιεί για να διεισδύσει στη συνείδη
ση του δέκτη /  θεατή, όχι για να τον 
επαναστατοποιήσει αλλά για να τον 
ευαισθητοποιήσει, να τον κάνει να 
συλλάβει το νόημα και την ιστορι
κότητα του θεάτρου, να τον κάνει, 
όπως στην περίπτωση του Μπρεχτ, 
να δει νέες ανεξερεύνητες προοπτι
κές, ότι δηλ. υπάρχουν νέοι τρόποι 
σκέψης και πράξης και ότι η τάξη 
που συναντάμε μέσα ή έξω από το 
θέατρο δεν είναι ούτε μόνιμη ούτε 
φυσική. Μια τέτοια πρόκληση της 
αντιληπτικής μας νάρκης, πιστεύει 
ο Χάντκε, αποτελεί το πρώτο βήμα 
για την απελευθέρωση του ατόμου 
από τις ιδεολογικές δομές που συ
στηματοποιούν τη γλώσσα του, τη 
λογοτεχνία του, τη θρησκεία του 
κλπ. Μ ια  απελευθέρωση που δε 
«θ’ ανεχόταν πλέον μια ακρωτηρια
σμένη εμπειρία και ευαισθησία», ό 
πως γράφει και ο Μαρκούζε.

Αυτή η προσπάθεια αποδιάρθρω- 
σης της θεατρικής εμπειρίας χαρα
κτηρίζει όλα τα έργα του Χάντκε μα 
πιο πολύ το πρώτο, Βρίζοντας το 
Κοινό (1966). Όπως ανέφερα και 
σ ' ένα άλλο άρθρο για τον Χάντκε 
(βλ . Πορφύρας αρ. 19), το έργο αυτό 
είναι ένας πρόλογος, μια πρώτη ά
σκηση στο μεταθέατρο και στη ση 
μειωτική των σχέσεων Θεατή / θεω- 
μένου. Στην προσπάθειά του να φέ
ρει στο «προσκήνιο» τα στοιχειακά 
μέρη του θεατρικού μηχανισμού ο 
Χάντκε ακολουθεί τη μεθοδολογία 
του αρχαιολόγου, κομμάτι-κομμάτι. 
Κατ* αρχή έχει υπόψη του τις συμ
βάσεις και τους θεσμούς που δομούν 
τον «ορίζοντα των προσδοκιών» του 
θεατή. Γνωρίζει ότι ο θεατής απο- 
κωδικοποιεί, καταλαβαίνει μια θεα
τρική παράσταση θέτοντας σε λει
τουργία ένα ολόκληρο  κόσμο ση
μείων: άλλοτε αντιλαμβάνεται τα 
σημαινόμενα με τη βοήθεια συμβο
λικών συσχετισμών, άλλοτε με τη 
βοήθεια αλληγορικώ ν ή μεταφορι
κών αναφορών, άλλοτε από τη διαρ
ρύθμιση του χώρου, της σκηνής, 
του ιδιολέκτου κλπ. Μ ' άλλα λόγια, 
υποστηρίζει ο Χάντκε, ο θεατής ε
νός έργου δε βλέπει την πραγματι
κό τητα  όπως νο μ ίζ ει αλλά  μια 
«πραγματικότητα» που γίνεται κτή
μα του μόνο όταν ο ίδιος μάθει να 
ερμηνεύει τις τελεσίδικες ερμηνείες 
της σκηνής. Έ τ σ ι τα σημεία του 
σ κηνικού  κόσμου παράγουν ένα μύ
θο που εκλαμβάνεται (από το θεατή) 
σαν «πραγματικότητα». Ο θεατής 
ικανοποιείτα ι (διασκεδάζει) όταν 
βλέπει να συμπλέουν οι προσδοκίες 
του και τα σκηνικά  δρώμενα. Νιώθει 
μια δικαίω ση, χωρίς να διερωτάται 
για το πόθεν έσχες των μύθων, των 
θεσμών ή των συμβάσεων που οριο
θετούν τον «ορίζοντα των προσδο
κιών» του.

Ο  Χάντκε, όπως παλαιότερα και ο 
Μπρεχτ, αντί να παρουσιάσει στους 
θεατές μια οριστικοποιημένη εικόνα 
της πραγματικότητας προχωρεί ν α- 
ποκαλύψει το μηχανισμό της τυπο
ποίησης και των αξιών που δ η 
μιουργούν τους σκηνικούς (πιο πλα
τιά, κοινω νικούς) μύθους. Επιδιώκει 
να επιφέρει μια σημαντική μετατό
πιση των πρώτων υλών του θεάτρου. 
Σπάει βίαια τους δεσμούς με τις 
αυθαίρετες συμβάσεις προκαλώντας 
έτσι τη δομή τ(ον προσδοκιών του 
δέκτη. «Δε θ ’ ακούσετε τίποτα», μας 
λέει ένας από τους τέσσερις ομ ιλη 
τές του Βρίζοντας, «που δεν ακούσα
τε και παλιότερα... Θ ’ ακούσετε αυ
τά που συνήθως δε βλέπετε. Δε θα 
δείτε κανένα θέαμα. Η  περιέργειά 
σας δε θα ικανοποιηθεί. Δε θα δείτε 
κανένα έργο. Δε θα παίξουμε απόψε. 
Θα παρακολουθήσετε ένα θέαμα χω
ρίς εικόνες». Μια τέτοια εισαγωγή 
επιφέρει οπωσδήποτε μια αναβάπτι- 
ση των θεσμώ ν, παρουσιάζοντάς 
τους μέσα από ένα αλλιώτικο πρί
σμα. Στο θέατρο πηγαίνουμε και 
ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα 
δούμε ορισμένα πράγματα σε μια 
ορισμένη σειρά, όχι γιατί υπάρχει 
καμιά φυσική διασύνδεση μεταξύ 
τους αλλά γιατί έχουμε συνηθίσει 
να τα βλέπουμε έτσι. Ό λ α  είναι ένα 
είδος  θ εα τ ρ ικο ύ  σ υ μ β ο λ α ίο υ  (c o 
ntrai théâtra l) ανάμεσα στον κόσμο 
της σ κη νή ς  και τον κόσμο της πλα
τείας. «Ή ρ θ α τ ε  εδώ με ορισμένες 
προκαταλήψεις», θα μας πει ένας 
από τους ομιλητές, και εννοεί ότι 
περιμένουμε να σβήσουν τα φώτα 
της πλατείας, ν ’ ανάψουν τα φώτα 
της σκηνής , ν ' αρχίσουν να εμφανί
ζονται οι χαρακτήρες κλπ. Αντί ό
μως οι τέσσερις Ομιλητές να ικανο
ποιήσουν τον «ορίζοντα των προσ
δοκιών» μας τον ανατρέπουν κατο
νομάζοντας ένα-ένα τα συστατικά 
των προσδοκιών και προκαταλήψε- 
ών μας. Στρέφουν τα βέλη τους προς 
το θεατή όχι πλέον σαν άτομο αλλά 
σαν δέκτη μηνυμάτων. «Κάθεστε σε 
σειρές ... κάθεστε μ ' ένα συγκεκρι
μένο τρόπο. Κοιτάτε προς μια ορι
σμένη κατεύθυνση ... είστε ένα α
κροατήριο ... δυσανασχετείτε που 
σας παρακολουθούμε και σας μιλού
με...» Ο  θεατής σιγά-σιγά αρχίζει να 
αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα 
στην παράσταση. Του απευθύνεται 
συνεχώς ο λόγος μέχρι του σημείου 
που γίνεται το sujet του έργου, η 
ανακάλυψη της βραδιάς. «Ε ίσ τε  το 
θέμα... είστε το θεατρικό συμβάν... 
είστε το γεγονός... δεν προσποιού
μαστε ότι δεν υπάρχετε...». Η  πα
ρουσία του θεατή, σε τελευταία ανά
λυση, είναι το ίδιο το έργο, το 
υποκείμενο της παράστασης. Ο  δέ
κτης, από τον παραδοσιακό του ρό
λο, σαν το αντικείμενο της παρά
στασης, ενεργοποιείται τώρα μέσα 
στη δομή για να παραχθεί εκ νέου

ως δημιουργικός φορέας. Ε ν  ολίγοις 
γίνεται κι αυτός μέρος του «συστή
ματος παραγωγής», ένας σημειακός 
συν-τελεστής.

Μας υπενθυμίζει ο Χά ντκε ότι 
σπαταλήσαμε χρόνο από την καθη
μερινή μας ζωή για να προετοιμα
στούμε κατάλληλα για τη θεατρική 
μας έξοδο, λες και κάναμε κάτι έξω 
από το συνηθισμένο. Λειτουργώντας 
όμως μ ’ αυτό τον τρόπο, συνεχίζει ο 
Χά ντκε, ασυναίσθητα αναλαμβάνου
με ένα ρόλο, φοράμε τη μάσκα «για 
να λάβουμε μέρος σε χορό μασκα- 
ράδων». Γινόμαστε ένα με τη σ κηνή  
για να επαληθευτεί για άλλη μια 
φορά το σαιξπηρικό επίγραμμα «ό 
λος ο κόσμος μια σ κηνή ...» . Ο  σκη- 
νικός χρόνος δε διαφέρει από τον 
πραγματικό χρόνο. Τ ο  ίδιο και ο 
χώρος. «Μ ό νο  το τώρα και το τώρα 
και το τώρα υπάρχουν εδώ.... Ο  
χρόνος μας είναι και χρόνος σας». 
Ο ι τρεις αριστοτελικές ενότητες ε
πιστρέφουν στο μεταθέατρο του Χ ά 
ντκε με μια έντονα ειρω νική διάθε
ση: «Παρατηρούμε την ενότητα του 
χρόνου, του τόπου και της πράξης... 
εμείς κι εσείς αποτελούμε μια ενό 
τητα... αυτό είναι ενδεικτικό  της 
ενότητας της δράσης. Η  σ κη νή  και 
η πλατεία αποτελούν μια άλλη ενό
τητα... του χώρου. Ο  χρόνος σας... 
και ο χρόνος μας... αποτελούν μια 
ενότητα... του χρόνου. Ά ρ α  το κομ 
μάτι αυτό είναι κλασικό...» .

Ο  Χά ντκε  δεν αφήνει το θεατή να 
περιπέσει σ την  αδράνεια του παθη
τικού δέκτη. Τ ο ν  αναβαπτίζει μέσα 
στα θεατρικά σημεία. «Δ ε θέλουμε 
να σας υπνωτίσουμε... Αυτό  δεν εί
ναι ύπνωση...». Επειδή σας μιλάμε 
αρχίζετε «να συνειδητοποιείτε διά
φορα πράγματα γύρω από τον εαυτό 
σας». Αρχίζετε να «επανεξετάζετε 
τους θεσμούς» που σας π ερ ιβάλ
λουν. «Εσ ε ίς  καθημερινοί ήρωες. 
Εσείς φωστήρες της επιστήμης... Ε 
σείς κυρίες και κύριοι, εσείς διαση- 
μότητες της δημόσιας και πολιτιστι
κής ζωής, εσείς που είστε παρόντες, 
εσείς αδέρφια και αδερφές, εσείς 
σύντροφοι, εσείς αξιότιμοι θεατές, 
εσείς συνάνθρωποι. Σας καλω σορί

ζουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Κα 
ληνύχτα». Έ τ σ ι  τελειώνει και το 
έργο, απώτερος σκοπός του οποίου 
είναι να διαλύσει το δεσμό μεταξύ 
μορφής και νοήματος που η ιδεολο
γία επέφερε επάνω σ την Τ έχνη . Και 
διαρρηγνύοντας τα a p rio ri να μας 
οδηγήσει σε μια αυτοκριτική , σε 
ερωτήσεις όπως: πώς πρέπει να κο ι
τάμε ένα έργο; πώς πρέπει να λει
το υ ρ γ ο ύ μ ε  μέσ α  σ τ η ν  κο ινω ν ία ; 
Κα ι, σε τελευταία ανάλυση, τι μας 
κάνει να συμπεριφερόμαστε όπως 
συμπεριφερόμαστε;

Ελά χισ τοι συγγραφείς στον αιώνα 
μας έχουν αντιληφθεί τόσο ξεκάθα
ρα όσο ο Χά ντκε και ο Μ π ρεχτ την 
καταπίεση (γλω σσ ική , α ισθητική  ή 
άλλης μορφής) που δέχεται ο άν
θρωπος στην καθημερινή  ζωή του. 
Γ ι ’ αυτό και το θέατρό τους λειτουρ
γεί σαν μια συνεχής ναρκοθέτηση 
της κατεστημένης πραγματικότητας, 
ένας καθρέφτης όπου αποκαλύπτο
νται οι αντιφάσεις, οι μηχα νισμοί 
των συμβάσεων και των εξουσιαστι
κών φορέων.

Λειτουργώντας μέσα σ ’ ένα κόσμο 
α σφ υκτικά  π αραχαραγμένο, η Τ έ 
χ νη , υποστηρίζουν οι δυο θεατρικοί 
συγγραφείς, οφείλει να είναι πάντο
τε δεμένη με κάποιον ανατρεπτικό 
σκοπό. Όπως πολύ σωστά αναφέρει 
και ο Α λέξης  Ζήρας σ τη ν  εισαγωγή 
του για τον Μ αρκούζε, «η  Τέχνη  
είναι αίρεση της πραγματικότητας 
και μόνο ως αίρεση δικαιώνεται» 
(βλ . Η  Τέχνη, Μ ορφή της Π ραγματι
κότητας). Μ ’ άλλα λόγια, η Τ έχνη , 
για να υπάρχει και να λειτουργεί 
εποικοδομητικά, οφείλει να προκα- 
λεί συνεχώς τη συμβατική γλώσσα, 
να τη δοκιμάζει και δοκιμάζοντάς 
την να την ανανεώνει (κα ι να ανανε
ώνεται μαζί της). Μ έσα  από την 
επαναστατική αυτή πορεία πάντοτε 
θα αναφύονται νέες δυνατότητες για 
νέες προεκτάσεις. Α κόμα  κι όταν η 
ίδια η επανάσταση (κο ινω νική  ή 
άλλης μορφής) σταματήσει, η επα
νάσταση στην Τ έ χν η  οφείλει να 
συνεχίζεται, να γίνεται μια μετα- 
επανάσταση.
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Τα ερωτικά σχέδια 
του Picasso 

και 
τα σουρεαλιστικά γυμνά 

του P. Delvaux

Το γυμνό γυναικείο, κυρίως, σώμα απασχό
λησε τον Πικάσο από τα νεανικά του ακόμα 
χρόνια, τόσο σαν εκφραστική αξία όσο και 
σαν προβληματική. Ιδιαίτερα όμως στις 
δεκαετίες του 50, του 60 και του 70, 
όταν ο ζωγράφος βρισκόταν σε π ροχω ρημέ
νη ηλικία, διακρίνουμε τόσο στα σχέδια με 
σινική, στα χαρακτικά αλλά και στα ζωγραφι
κά του έργα μια ευρύτερη  θεματική και μια 
πυκνότερη μορφολογική ανάπτυξη.

Η ιδέα του ξεκινά από την παρατήρηση 
και την εμπνευσμένη σχέση σύλληψης του 
μοντέλου από το δημιουργό. Πουθενά ο 
Πικάοο δε μένει στατικός (χαρακτηριστικό 
άλλωστε όλων του των περιόδων). Το μάτι 
του γίνεται η προέκταση του πινέλου του.

Προσπαθεί με ευαισθησία, οξύτητα, σαρ
κασμό, ειρωνεία κι ευλάβεια να εισχωρήσει 
όχι απλώς στις πτυχές του γυμνού  κορμιού 
και να τις φέρει στο φως, αλλά να περάσει 
σαν τον θησέα μέσα από το Λαβύρινθο, 
προς τον Μινώταυρο (θέμα άλλωστε που 
τον έχει απασχολήσει ήδη από τη δεκαετία 
του ’30) και να αναδείξει το μυστήριο που 
κρύβει. 0 ίδιος συμμετέχει σ ' όλην αυτή 
τΠν περιπέτεια της διαδρομής για τΠν 
ένωση ο ’ έναν θάνατο μέσα από μια αναγέν- 
νηοη. Προβάλλει προεκτεινόμενο τον εαυτό 
του, έστω κι αν κάποτε στήνει ανάμεσα στο 
μοντέλο και σ ' αυτόν το καβαλέτο του, 
ζωγραφίζοντάς τατ. Όταν το χρησιμοποιεί 
δεν το μεταχειρίζεται σαν σύνορο, αλλά σαν 
μεμβράνη ή πρισματικά φακό ή ακόμα σαν 
την πόρτα του θρυλικού Λαβύρινθου, όπου 
^έαα από κει θα διοχετευθεί κι ο ίδιος προς 
το λατρευόμενο σώμα.

Η ανεπανάληπτη ζωτικότητά του, η ευρη- 
Ματικότητα κι η ευπλασία του δημιουργούν 
ένον ολόκληρο χρωματικό και σχεδιαστικό 
οργανισμό, πάνω στο τελάρο, αυτοδύναμο 
κινούμενο και ρυθμικά παλλόμενο στις τά- 

μιας μεταμόρφωσης.
Το γυμνό ανθρώπινο κορμί το θέλει 

πόντα ερωτικά κοιταγμένο, άλλοτε ζευγα
ρωμένο κι άλλοτε μέσα σε μια αισθησιακή 
πανδαισία.

Η φόρμα του διαγράφεται με πολύτροπη 
Ευκρίνεια, οι όγκοι πλάθονται δυναμικά ε 
νεργητικοί κι έντονα υποβλητικοί, διατηρώ

ντας όλες τις κυβιστικές κι εξπρεσιονιστι- 
κές  αναζητήσεις του ζωγράφου. 0 παρατη- 
ρητής - που μεταμορφ ω μένος συμπορεύε-

Α 9ηνά Σ χ ινά

ται προσωπικά - πάντοτε βρίσκεται παρών 
και συμμέτοχος. Μεταμφιεσμένος και κρυμ
μένος κάτω από τραπέζια, πολυθρόνες, 
πίσω από κουρτίνες, κάτω από κρεβάτια, με 
το πρόσωπο ενός κλόουν ή ενός σατύρου, 
άλλοτε σαν Ραφαήλ ή Ρέμπραντ, ηδονιστικά 
προκαλεί το άνοιγμα της αυλαίας κάνοντας

παράλληλα ποικίλες και πολυσήμαντες ανα
φ ορές σε παλιότερα έργα, με τις κριτικές 
αποτιμήσεις ή τα σχόλιά του. Όσον αφορά 
τα τελευταία, συχνά κάνει ανενδοίαστη 
χρήση διαφόρων τεχνοτροπιών, μοτίβων, 
ολόκληρων παρεμβάσεων από έργα του 
Κράναχ, του Ματίς, του Γκόγια, του Βελά- 
σκεθ, του Μανέ, του Εγκρ, των ζωγράφων 
των Αττικών αγγείων, παραλλάσσοντας δυ- 

< ναμικά τις πηγές του. Όπως άλλωστε ο 
ίδιος έχει δηλώσει: «Τις ζωγραφιές τις 
φτιάχνεις πάντα όπως οι πρίγκιπες κάνουνε 
παιδιά: με βλαχοπούλες. Δε φτιάχνεις ποτέ 
το πορτραίτο του Παρθενώνα, δε ζωγραφί
ζεις ποτέ μια πολυθρόνα Λουδοβίκου 15ου 
αιώνα. Φτιάχνεις ζωγραφική με μια καλύβα 
της Μεσογείου, με ένα πακέτο τσιγάρα, με 
μια παλιά καρέκλα®.

Αισθάνεται κανείς ότι ο Πικάσο ξεσηκώ
νει κι ανασταινει σ ’ ένα παγανιστικά πανηγύ
ρι μια ολόκληρη παράδοση κάνοντας νύξεις, 
αναγωγές σε έργα (όπως αναφέραμε), τρό
πους κι αισθήσεις, μιλώντας πολυφωνικά με 
τη σχεδιαστική ευελιξία, την τρυφερότητα 
και την υγρότητα που δίνει στα θέματά του.

Με τη διάσταση του παρατηρητή ανάμε
σα στο ζευγάρι, παρεμβάλλει μια δεύτερη 
διασταση χρόνου· εκείνου του αφηγητή - 
ραψωδού που είναι ταυτόχρονα ο θαυματο
ποιός - εικονοπλάστης κι ο ακροβάτης 
ανάμεσα στο πραγματικά και το ονειρικό.

Δεν ξεχνά ποτέ ο Πικάσο μέσα από τις 
εμμεσες αναφορές του στο γυμνό και στον 
έρωτα κι ακόμα μέσα από την ίδια την 
αίσθηση της σάρκας, να παρεμβάλει την 
ειρωνεία κάθε σοβαροφάνειας, προκαλώ- 
ντας με τη δροσιά - κυρίως των σχεδίων 
του - την αποκάλυψη μιας νέας θέασης του 
σώματος.

Το ερωτικό φαινόμενο, πέρα από αυτά, 
προσπαθεί να το φορτίσει με τη συμπαντική 
λειτουργία μιας κοσμογένεσης. Το θέμα 
μεταφραζεται στα πρωταρχικά μορφικά του 
στοιχεία και συλλαμβάνεται από διάφορες 
οπτικές γωνίες, μέσα από τις οποίες, σε 
αλληλοδιάδοχες σχέσεις, ολοκληρώνεται μια 
σειρά μυθικών μεταμορφώσεων του πραγ
ματικού συμπτωματικού γεγονότος. Βλέπει

/>. P ic a sso
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κανείς την ίδια την ωρα της δημιουργίας να 
αποκαλύπτεται συγκεφαλαιώνοντας όλα τα 
στάδιά της, τα παρελθόντα και τα μελλού
μενα, σ έναν χορευτικό ρυθμό που δίνει, 
πέρα από το παιχνίδι των μορφικών σχημα
τισμών, τη διάρθρωση των εσωτερικών 
δομών και λειτουργιών της ερωτικής συνεύ
ρεσης. Το σχέδιο φαντάζει λυρικά ρευστό, 
ατελείωτο, σαφές ωστόσο και καθαρό, να 
ολοκληρώνεται, με την αίσθηση που πρόκα· 
λεί. στα μάτια του θεατή Η κίνηση αναλύε

ται στα σταδια σύνθεσης, οργάνωσης του 
σφρίγους εκστατικής ερωτικής χαλάρωσης, 
φωτίζοντας τις συμβολικές προεκτάσεις 
μιας παραγωγικότητας. Η πλαστική θέληση 
του ζωγράφου μεταστοιχειώνει τους ό
γκους και τα περάσματα φέρνοντας αισθη
σιακά ευρήματα στην επιφάνεια, τα οποία 
συνταιριάζει θεμιτά και ζωογόνα, ο καλλιτέ
χνης, με διακοσμητικα μοτίβα και λεπτομε
ρειακές καταγραφές που κι αυτές εντεί
νουν και προτρέπουν τη σύνθεση σ ’ ένα

ερωτικό - αισθησιακό κοιταγμα. Ολα θυμί
ζουν κατω από τα μάτια, και κυρίως κάτω 
απο τα μάτια του ίδιου του Πικασο. την 
πρωτεική κι αναμοχλεύουσα δύναμη της 
δημιουργίας που παρουσιάζεται θεατρικά 
προβλημένη μακριά από ιδεαλιστικά σχήματα 
και ναρκισσευόμενες στάσεις. Η σχολαστική 
καταγραφή κάποτε, η αφαιρετική του τάση. 
ο συμβολισμος. το μυστήριο, η αυτοειρω- 
νεία και η κριτική ενδοοκοπηση συνδυασμένα 
με μαεστρία ο τους ιροπους των κλασικιστι-

κών αναμνήσεων και των νεοκυβιστικών 
αναλύσεων δίνουν την εντύπωση της φα
ντασμαγορίας μιας ατέλειωτης γιορτινής 
ιεροτελεστίας. Φορτίζονται οι όγκοι και τα 
σχήματα, εντεινεται ο χώρος ακτινοβολώ
ντας αυτοματικά, ανάλαφρα και μαζικά, την 
ποιητική μετατροπία παμπάλαιων σχημάτων 
σε νέους τροπους υπέρβασης των πραγμά
των χωρίς ψευδαισθητισμούς και αποστά
σεις.

με την αποκοσμη μαγεία κάποιας αποκαλυ
πτικής ώρας.

Η γυναίκα είναι πηγή ζωής, δαιμονικά 
ηδονική σειρήνα και οδηγήτρια παντάνασσα 
του θανάτου. Σύμφωνα με τα λόγια του 
Breton «ο Delvaux δημιουργεί από το σύ- 
μπαν την αυτοκρατορία μιας γυναίκας, της 
ίδιας πάντα, που βασιλεύει στα μεγάλα 
προάστια της καρδιάς» (Le surealism e et la 
Peinture, εκδ 1945, σελ 102).

0 πολύπλοκα μυστηριακός αισθησιασμός 
του προτείνεται με πλάνα σκηνογραφικά. 
Πέρα από την καθαρότητα των γραμμών και 
την ασφάλεια των πλαισίων της οργάνωσης, 
γίνεται μια εγνωσμένα τολμηρή κατάχρηση 
των διαλεκτικών προοπτικών ευρημάτων, η 
οποία φορτίζεται με ψυχρά χρώματα και με 
υποβλητικές αντιστικτικές εντάσεις. Αυτές 
είναι που καθορίζουν τις κυκλοφορικές 
σημάνσεις των νεαρών οδαλίσκων που περ

Ρ. Delvaux

0 βέλγος ζωγράφος P. Delvaux, θρεμμένος 
με τη φλαμανδική παράδοση αλλά εμπνευ
σμένος από τον κόσμο των σουρεαλιστών 
de Chirico και Magritte, αντιμετωπίζει δια
φορετικά το γυμνό.

Η ακρίβεια του σχεδίου του, η πραγματι
στική του λεπτομέρεια και η βεριοτική 
διαπραγμάτευση αρχιτεκτονικών περισσότε
ρο θεμάτων (αρχαίοι ναοί, τμήματα πόλεων, 
κλασικιστικά οικοδομήματα, πλατείες, σιδη
ροδρομικοί σταθμοί) του χρησιμεύουν σαν 
πλαίσια ή αφετηρίες για μια σειρά μορφο

ποιήσεων ενός κόσμου ονείρων που σωμα 
τώνεται μέσα από το γυναικείο γυμνό μο
ντέλο

ΐο μοντέλο αυτό δεν έχει τίποτα από την 
παραδοξότητα του Magritte, το σκληρό οα- 
δισμό του Dali, την αντιφατική προκλητικό
τητα του Ernst. 0 ζωγράφος χρησιμοποιεί 
μεν το σουρεαλιστικό λεξιλόγιο, αλλά τυλί
γει τις μορφές του σε μ»αν αχλύ μυστηρίου, 
που την αποδίδει χρωματικά, οχεδιαοτικά 
και πλαστικά με τη συνεχή υπόμνηση του 
θανάτου 0 αισθησιασμός συνδυάζεται, έτσι, Ρ. Delvaux

V
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P. Delvaux. Ο ι μ ε γ ά λ ε ς  σ ε ιρ ή ν ε ς

πατούν πλάι σε χειρονομούντες σκελετούς, 
ονοιγοντας περάσματα ένωσης ανάμεσα στο 
πραγματικό και το φανταστικό.

Οι γυναίκες του Delvaux, γυμνές ή μισο
ύ μ ε ν ε ς ,  κινούνται αργά και τελετουργικά, 
οε έρημες πλατείες, πάρκα, ανάμεσα από 
ποράξενα μέγαρα, κρατώντας, με ευλαβική 
αοελγεια κάποτε, διάφορα αντικείμενα στα 
Χέρια τους η κανοντας ακαθόριστες συμβο
λικές χειρονομίες Πανίσχυρες ρήγισσες 
εζωτερικευουν το υποσυνείδητο, μορφο* 
ποιώντας με μόνη τη στάση τους οράματα

μακρινά, σχεδόν εφιαλτικά. Η κίνησή τους, 
μέσα στην απόλυτη σιγή, είναι κίνηση αγαλ- 
ματος στο χώρο που συχνά αντιοτρατεύετοι 
ή ειρωνεύεται την προοπτική

Αινιγματικά μελαγχολικές, με ρεαλιστικό 
όσο και ιδεαλιστικά στοιχεία, να αρθρώνουν 
το πρόσωπο και το σώμα τους, τις αισθάνε
ται κανείς πετρωμενες να ριζώνουν νοσταλ- 
γικα στη γη, αναιρώντας καθε είδους φυγη 
Όλα είναι παρόντα κι απόντα ταυτόχρονα 
Ενα αλληλένδετο παιχνίδι χώρου-χρόνου. 

οε οπτική μεταγραφή

Πάνω από τα παραπετάσματα της αυ
λαίας, πάνω από ακρωτήρια, κιονόκρανα, 
φουγάρο, παραμονεύει ειρωνικά κρεμαομέ 
νο από τον ουρανό ένα φεγγάρι (συχνά 
επαναφερόμενο σύμβολο), φέρνοντας με 
ενα παραόοξο φως στην επιφανεια την 
ειδυλλιακή σαγήνη μιας μακάριας ματαιότη
τας. Μνημικές καταγραφές μοτίβων που 
ουγκροτουν αμαλγάματα αλλοτινών καιρών, 
συνοψίζονται στα περάσματα και τα αδιέξο
δα που δημιουργούν οι διαρθρώσεις των 
επιπέδων της σύνθεσης.

Το μοντέλο του Delvaux, με αντιφατικά 
αισθήματα χαράς, λύπης, πλησμονής, αναμο
νής κι αποστροφής, μετεωρίζει σε μια 
ευαίσθητη ισορροπία τον τόνο της ευφρό
συνης ελπίδας της δημιουργίας με εκείνον 
της απώλειας. Το γυμνό κορμί το αισθάνεται 
κάνεις να συμμετέχει στην τελευταία του 
λαμπρή γιορτή, εκεί όπου όλα παίζονται και 
ολα χανονται
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ΤΑΚΗΣ ΣΙΝ0Π0ΥΛ0Σ 
Τοπίο βανάτου: επιλογή ποιημάτων 

Επιμέλεια και μετάφραση: 
Κίμων Φράιερ 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
του Οχάιο 1979

Μεγάλο ιδρύματα, όπως το Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, κατά 
καιρούς τιμούν μεμονωμένα ζωγράφους με 
αναδρομικές εκθέοεις που μας παρουσιά
ζουν την όλη σταδιοδρομία του καλλιτέχνη 
και μας οδηγούν, με επεξηγηματικές πινακί
δες, μαγνητοφωνημένες ομιλίες και καταλό
γους στη γνωριμία μ 'α υ τό ν . Ό ,τι κάνουν 
τα επιτελεία των ιδρυμάτων αυτών για τους 
ζωγράφους κάνει και ο Κίμων Φρόιερ για 
ποιητές. Τώρα μπορούμε να χαρούμε την 
τελευταία αναδρομική του εργασία, για τον 
Τάκη Σινόπουλο, που μας προσφέρει αντι
προσωπευτικά «δείγματα» (με ελληνικά και 
αγγλικά σε αντικριστέ; σελίδες), επεξηγη
ματικά σχόλια, μια πολυσέλιδη εισαγωγική 
μελέτη και, στην πραγματικότητα, έναν 
μνημειώδη κατάλογο' όλα αυτά σε ένα 
καλοτυπωμένο βιβλίο που αποτελεί μια ακό
μα πτέρυγα στο Μουσείο της Σύγχρονης 
Ελληνικής Ποίησης του Φράιερ.

Η χαρά μας, ωστόσο, είναι αναμιγμένη με 
Βλίψη, γιατί ο Σινόπουλος είναι ο ποιητής 
ιδιαίτερα της φρικτής δεκαετίας του 1940, 
που γράφει ξεκινώντας από προσωπικές 
εμπειρίες τις οποίες απόκτησε στη διάρκεια 
της υπηρεσίας του, ως στρατιωτικός για
τρός, κατά την κατοχή και τον εμφύλιο 
πόλεμο. Η Ελλάδα του είναι ένα μαύρο 
μίασμα στο χάρτη, με σωρούς σκουπιδιών, 
μαυροφορεμένες μάνες που θρηνούν και 
παιδιά που κρατούν πελέκια, σουγιάδες και 
τσεκούρια. Πάνω απ ’ όλα είναι μια Ελλάδα 
νεκρών φίλων και της ενοχής του ποιητή 
για το ότι επέζησε. Τα ανθρώπινα πτώματα 
δεν έχουν άλλη ελπίδα από το να μνημονευ
τούν στα ποιήματα του Σινόπουλου. Είναι οι 
άφωνοι άντρες που ζητούν δελτία ταυτότη
τας από τον ποιητή, ενώ αυτός με τη σειρά 
του υπολογίζει πόσος θάνατος έμεινε 
γι αυτόν πριν και μετά από κάθε ποίημα. 
Οστόσο τα ποιήματα αυτού του «τοπίου 
θανάτου» δεν μνημειώνουν απλώς· ως ένα 
βαθμό λειτουργούν και καθαρτήρια. Έ χ ο 
ντας επικαλέσει την «αυγή των λέξεων», 
ένα από τα κύρια πρόσωπα της ποίησης του 
Σινόπουλου, νιώθπ «αποκαθαρμένο... από 
τον καρποφόρο ήλιο των ποιητών». Αν 
υπάρχε·. κάτι που μπορεί να θεραπεύσει το 
μαύρο στίγμα της Ελλάδας αυτό είναι η 
δημιουργία που είναι εκΒυλακωμένη ακόμο 
και στην απελπισία του Σινόπουλου.

Η αναδρομή μας δείχνει πόσο επίμονος 
υπήρξε ο εφιάλτης του ποιητή. Ακόμα και 
το 197* τον βρίσκουμε να θρηνεί για τους 
φίλους που έχασε. Όμως αυτη η σύνοψη

του ποιητικού ε^γου τ >ιών δεκαετιών μας 
δείχνει επίσης ενύιαα ¿ρ ο υ ο ες  αλλαγές 
στην τεχνική επιμήκυνί'ΐ του οπχου κάτω 
από τη μορφή της ποιητικής πρόζας, αφο
μοίωση του μοντερνισμού, του υπερεαλι- 
σμού και του κινημοτιγράφου του νέου 
κύματος. Η γλώσσα παραμένει πλαστική και 
πυκνή συντακτικά, με μια δύναμη υποβολής 
που αποδόθηκε πιστά στη μετάφραση του 
Φράιερ. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν 
μεγάλο καλλιτέχνη που παρουσιάζεται στο 
ευρύ κοινό με έναν υποδειγματικό τρόπο.

W orld L ite ra tu re  Today 
Άνοιξη 1980 
Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Επιστολές

Αγαπητά Γράμματα και Τέχνες,

Το κείμενο του Έκτορα Κακναβότου οτο 
τεύχος αριθ. 25 ηταν πράξη θάρρους και 
υπευθυνότητας. Ευτυχώς οι τίμιοι και οι 
ευαίσθητοι υπάρχουν ακόμη μέοα οτο ξέ
φραγο αμπέλι των νεοελληνικών γραμμά
των. Εμείς οι νεότεροι πρέπει να είμαστε 
διπλά ικανοποιημένοι, γιατί ένας καταξιωμέ
νος ουνάδελφ ος μας συμπαραστέκεται 
Προσωπικά, θα προτιμούσα οι απαντήσεις να 
είχαν δοθεί από συγγραφείς της δικής μας 
γενιάς ας πάψουμε, επιτέλους, να περιμέ
νουμε πάντα από τους παλιότερους να 
βγάλουν τα κάοτανα από τη φωτιά. Το όποιο 
«κύρος» των διαφόρων εφημεριδογράφων 
οφείλεται στη δική μας συμπεριφορά. Υπάρ
χουν οι λύσεις: να μη στέλνουμε βιβλία οε 
τέτοιους ανθρώπους. Τα κείμενα που γρά
φονται σήμερα για το βιβλίο, οτις περισσό
τερες εφημερίδες, δεν ανεβάζουν τις πω- 
λήοεις, δεν καταξιώνουν συγγραφείς - είναι 
κοινό μυστικό. Ας πάψουμε να στέλνουμε τα 
βιβλία μας και να πετάμε αντίτυπα. Το 
κείμενο  του Σταματίου στα Νέα της 
26.1 1 83 είναι μόνον η κορυφή του παγό
βουνου. Η ιστορία είναι αρκετά παλιότερη. 
Ας μου επιτραπεί να αναφερθώ σ 'έ ν α  
προσωπικό περιστατικό. Το 1979 είχα δημο
σιεύσει ένα κείμενο κατά της εφημεριδο- 
γραφίας στο περιοδικό Το Δέντρο. Νεόκο

πος “ κριτικός» στην εφημερίδα Θεσσαλονί
κη, έγραψε τρίστηλο επιθετικό άρθρο κατά 
του περιοδικού γενικά και του προσώπου 
μου ειδικότερα, κατηγορώντας μας και διαν
θίζοντας το γραφτό μου με διάφορες 
ψευτοειρω νίες ότι παριστάνουμε την elite 
κι ότι ο κόσμος έχει ανάγκη τις πληροφο
ρίες που παρέχουν οι εφ ημερίδες για τα 
καλλιτεχνικά και πνευματικά ζητήματα. Το 
γεγονός ότι οι πληροφορίες για ζητήματα 
τέχνης συρρικνώνονται καθημερινά, δείχνει 
πόσο νοιάζεται ο κόσμος για τέτοιου είδους 
«πληροφορίες». Εκείνο τον καιρό υπηρετού
σα στον ελληνικό στρατό και το Α2 γνώριζε 
με το νι και με το σίγμα τις ιδεολογικές μου 
πεποιθήσεις. Γνωστό ήταν επίσης οτο νεό 
κοπο κριτικό ότι ήμουν στρατιώτης στον 
Έβρο - ευρωκομμουνιστής γαρ. Εκτός αυ

τού δεν ήξερα αν θα περνούσα ή όχι από 
στρατοδικείο, γεγονός που δεν το απέφυγα 
τελικά, αν και συνέβη ένα μήνα μετά την 
απόλυσή μου. Έτσι δεν μπορούσα να απα
ντήσω στο άρθρο. Δυστυχώς κι αυτή και 
πολλές άλλες παρόμοιες προκλήσεις σε 
συναδέλφους, έμειναν χωρίς συμπαράστα
ση. Η σιωπή δεν είναι χρυσός πάντοτε κι ας 
αποφασίσουμε κάποια στιγμή: ή θα προσπα
θήσουμε να ξεκαθαρίσουμε το χώρο από το 
σκουπιδαριό, ή θα συνυπάρξουμε με τους 
παραχαράκτες.

Έρχομαι τώρα σ' ένα άλλο ζήτημα που 
θέτει έμμεσα - πλην αρκετά καθαρά - το 
κείμενο του Κακναβάτου. Προσωπικά, η 
ποίηση που γράφεται σήμερα στην Αμερική 
δεν μου πολυαρέσει. Νομίζω ότι η αμερικα
νική πεζογραφία είναι πολύ πιο σημαντική, 
όπως και η κριτική γενικά, που οε πολλές 
περιπτώσεις θα έλεγα ότι μπορεί να αποτε- 
λέοει πρότυπο για όποιον θέλει να ασχολη
θεί σοβαρά με το είδος. Αυτά όμως είναι 
γνώμες προσωπικές και ίσως άλλοι να 
πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα. Αλλά αε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς 
ότι το ενδιαφέρον για την ποίηση είναι

υποβαθμισμένο, εδώ. Κάθε σύγκριση με τα 
δικά μας, α αυτό το επίπεδο, είναι συντρι
πτική - και σε βάρος μας. Δεν βγαίνουν 
μόνο πεντακόσια ποιητικά βιβλία το χρόνο 
στην Αμερική. 0 αριθμός είναι πολύ μεγαλύ
τερος. Σας στέλνω ένα ημερολόγιο του 
μηνός για τις ποιητικές εκδηλώσεις που 
γίνονται μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης 
το Φεβρουάριο - και με αυτό το ρυθμό 
συνεχίζονται όλο το χρόνο - που νομίζω ότι 
μπορεί να πείσει τον κάθε καλοπροαίρετο. 
Ας μη μιλήσει κανείς για τα ποιητικά 
εργαστήρια. Αυτά είναι φαντασιώσεις για 
τον ελληνικό χώρο. Ας αφήσουμε που 
πολλοί ποιητές παραδίδουν ελεύθερα μαθή
ματα ως επιοκέπτες-καθηγητές οτα πανεπι
στήμια, που ο Γκίνσμπεργκ, λ.χ., για κάθε 
του διάλεξη παίρνει 3.000 δολλάρια κλπ. 
Δεν είπαμε ότι με τέτοια κι άλλα παρόμοια 
θα δικαιώσουμε το σύστημα, αλλά καλό 
είναι να μην πέφτουμε οε απλουστεύσεις 
ότι τα πνευματικά προϊόντα των καπιταλιστι
κών χωρών πρέπει να τα βλέπουμε αποκλει
στικά - και απαραίτητα - ως αποτελέσματα 
της εκμετάλλευσης και της εμπορευματο- 
ποίησης, και κυρίως να μην απομακρυνόμα
στε έτσι, έστω και έμμεσα, από μια κουλ
τούρα που έχει να παρουσιάσει και έργα, 
(και συγγραφείς) μεγάλης αξίας, μερικές 
φ ορές μάλιστα αφάνταστα προοδευτικότερα 
από δεκάδες «βίβλους», που επαγγέλλονται 
την κοινωνική αλλαγή οτον τόπο μας με 
όρους και προϋποθέσεις καταστολής.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Αναστάσης Βιστωνίτης 

Νέα Υόρκη, 14.2.84



γραμμαχα και τέχνες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αποκτείστε μια πλήρη σειρά 
του «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ» 

κάνοντας μόνο μια ετήσια συνδρομή.

Προσφορά για την περίοδο Μαρτίου- Ιουλίου 
1 9 δ 4 .

Με κάθε καινούρια ετήσια συνδρομή δώρο 
όλα τα τεύχη του 1983 του περιοδικού «ΓΡΑΜ
ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ». (Πεζογραφία, Ποίηση, Δο
κίμιο, Θέατρο, Μουσική, Κινηματογράφος, Βι

βλιοκριτική).
Τεύχη περιορισμένα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στείλτε:με 

ταχυδρομική επιταγή τη συνδρομή σας ( ·
δρχ.). .

Τα τεύχη θα σταλούν με απόλυτη προτεραι 
τητα στις 10, 20 και 30 κάθε μήνα αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Π ρ ο ς
-ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ- 
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 20 
161 21 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 723 4122
Π αρακαλώ στείλτε μου ταχυδρομικά την μέχρι τώρα 
σειρά των τευχών του «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ- 
Εσωκλείω ταχυδρομική  επιταγή 1 400 δρχ για την 
ετήσια συνδρομή μου

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΔΟΣ

ΠΟΛΗ

ΑΡΙΘ

ΤΗΛ
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