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Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα 

ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας 

 

 

Έθε Ακηιήηνπ 

 

Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηνπ Γξεγόξηνπ 

Ξελόπνπινπ θαη ηελ έληαμή ηεο εληόο ή εθηόο ηνπ ινγνηερληθνύ θαλόλα (παξαινγνηερλία ή 

Λνγνηερλία, εκπνξηθή ινγνηερλία, δηαζθεδαζηηθή ηέρλε ηεο εθήκεξεο θαηαλάισζεο; θιπ.). 

Κη αλ ζηελ επνρή ηνπ ε πνιεκηθή άλαβε ζρεηηθά κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηέρλεο πνπ 

εμαζθνύζε ν κπζηζηνξηνγξάθνο ησλ δεθάδσλ επηθπιιηδνγξαθεκάησλ θαη ν δξακαηνπξγόο 

ησλ θαζεκεξηλώλ ζεαηξηθώλ επηηπρηώλ, ζηηο κέξεο καο θαίλεηαη πσο ην ζέκα έρεη ιπζεί κε ηε 

ζπγθαηαβαηηθή αλαθνξά ζην έξγν ηνπ, πνπ ζπλνδεύεηαη ζρεδόλ πάληα από ηηο επηθπιάμεηο 

ηνπ θξηηηθνύ ή ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο ινγνηερλίαο ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο 

ηνπ κεηδηόληνο Εαθπλζηλνύ ζην ινγνηερληθό πεδίν.  

Οη κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε θαλνληζηηθώλ, ελδνθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

γηα ηε δηάθξηζε ηεο «πνηνηηθήο» ινγνηερλίαο  από ηελ «παξαινγνηερλία», ησλ νπνίσλ ην πην 

νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα, κεηά ηνλ Umberto Eco
1
, από ηνλ νπνίν άιισζηε εκπλέεηαη ελ 

πνιινίο, είλαη απηό ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Daniel Couégnas θαη ηνπ παξαινγνηερληθνύ 

κνληέινπ
2
 πνπ πξνηείλεη, έρνπλ κάιινλ μεπεξαζηεί, ηνπιάρηζηνλ από ηε γαιιόθσλε (θπξίσο 

γαιιηθή, βειγηθή θαη θαλαδηθή) αθαδεκατθή έξεπλα. Υξήζηκεο, ίζσο θαη επαλαζηαηηθέο γηα 

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ίδηαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο, είλαη νη λεόηεξεο 

ζεσξίεο πεξί Σύπνπ θαη Λνγνηερλίαο, έηζη όπσο δηακνξθώλνληαη από νξηζκέλα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα κε θεληξηθό άμνλα ηνλ Πνιηηηζκό ηεο Δθεκεξίδαο (Civilisation du Journal)
3
. Σα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο, αλ θαη αθνξνύλ θπξίσο ηνλ γαιιηθό 19ν αηώλα, κπνξνύλ λα δώζνπλ 

ιύζεηο ζε πνιιά δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο, πνπ πξνθαλώο ρξήδεη 

ξηδηθήο αλαλέσζεο, πέξα από ηνλ ζεβαζκό ζην ζρήκα ηνπ Κ.Θ. Γεκαξά, πνπ κε παξαιιαγέο 

                                                
1 Eco 1964. 
2 Couégnas 1992, 2001. 
3 Παξαπέκπσ ελδεηθηηθά ζηηο εξγαζίεο ησλ Migozzi, Vaillant, Kalifa, Thérenty, Glinoer, Pinson ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ζηα πεξηνδηθά Βelphégor, Semen θαη COnTEXTES: 

http://etc.dal.ca/belphegor/instructions_fr.html/ http://semen.revues.org http://contextes.revues.org/ 

Γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο εθεκεξίδαο: http://lire.ish-lyon.cnrs.fr/spip.php?article108 
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θαη επηκέξνπο αλαδηαηππώζεηο παξακέλεη αθόκα ην θεληξηθό έξγν αλαθνξάο ησλ 

λενειιεληζηώλ.  

Έλα λέν κνληέιν πξνηείλεηαη, πνπ, ρσξίο λα αγλνεί ηελ θεηκεληθή αλάιπζε, 

ζηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ζηα θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά ζπκθξαδόκελα, δίλνληαο βαξύηεηα θαη ζην 

ίδην ην πιηθό κέζα από ην νπνίν δεκνζηεύεηαη θαη δηαθηλείηαη ε ινγνηερλία (βηβιίν, 

εθεκεξίδα, δηαδίθηπν). Με βάζε απηό πνπ ε Marie-Ève Thérenty έρεη νξίζεη σο κήηξα ηνπ 

εθεκεξηδηθνύ ιόγνπ
4
 κε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: ηελ πνηεηηθή ηεο ξνπκπξίθαο, ηεο 

ζπιινγηθήο γξαθήο, ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ηεο πεξηνδηθόηεηαο, κηα άιιε νπηηθή αλνίγεηαη γηα 

ηε κειέηε ηεο παξαγσγήο απηώλ ησλ ακθίβησλ πιαζκάησλ, όπσο είλαη ν Ξελόπνπινο, 

δειαδή ησλ πνιπγξάθσλ ινγνηερλώλ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη θαηά βάζε θαζηεξώζεθαλ κέζα 

από ηνλ Σύπν (αλάκεζά ηνπο ζα κπνξνύζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο πύξν Μειά, Παύιν 

Νηξβάλα, Εαραξία Παπαλησλίνπ, γηα λα πεξηνξηζηνύκε ζηνπο ζύγρξνλνπο ηνπ Ξελόπνπινπ).   

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη ν ξόινο πνπ παίδεη ν Σύπνο ζηε 

δηακόξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ινγνηερληθώλ πξντόλησλ, ην όηη δειαδή ν 

εθεκεξηδηθόο ιόγνο δελ είλαη κηα αλεμάξηεηε πξαθηηθή, πνπ έξρεηαη έμσζελ λα επεξεάζεη ην 

ινγνηέρλεκα, ηνλ ινγνηέρλε ή ηνπο ελδηάκεζνπο (εθδόηεο, θξηηηθνύο θαη άιινπο 

«κεζάδνληεο»), αιιά είλαη ην κέζνλ θαη ην δσηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν γελληέηαη, 

κνξθνπνηείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ε ινγνηερλία. Ξεθεύγνπκε έηζη νξηζηηθά από ηελ αλάγθε 

εμεύξεζεο επηρεηξεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό αιιειεπίδξαζεο εθεκεξηδηθνύ-ινγνηερληθνύ 

ιόγνπ, ηδίσο όηαλ κεηαθεξζνύκε ζηηο αξρέο ηεο ζπγθξόηεζεο απηνύ πνπ θαηά ζύκβαζε ζα 

κπνξνύζακε λα απνθαιέζνπκε ειιεληθό ινγνηερληθό πεδίν, ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ 

αηώλα. ηελ επνρή πνπ νύηε νη κελ νύηε νη δε είλαη επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο, ελώ θαη νη ίδηνη 

νη όξνη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη, κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα, «ινγνηέρλεο» 

θαη «δεκνζηνγξάθνη» ειάρηζηα δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηα δίθηπα, ηνπο ρώξνπο 

εμάζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, ην επαγγεικαηηθό θαη θνηλσληθό ηνπο status, ηνλ βαζκό 

λνκηκόηεηαο πνπ ηνπο απνδίδεηαη. Πέξα από ην γεγνλόο όηη ζπρλόηαηα ινγνηέρλεο θαη 

δεκνζηνγξάθνο είλαη ην ίδην πξόζσπν, όηη κνηξάδνληαη ηα ίδηα γξαθεία, θηινινγηθά ζαιόληα 

θαη θαθελεία, ε ίδηα ε γξαθή, ινγνηερλίδνπζα θαη ξεηνξεύνπζα γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, κε 

αλαθνξέο ζηε ζπγρξνλία θαη ηελ εμσθεηκεληθή επηθαηξόηεηα γηα ηνπο ινγνηέρλεο, δελ κπνξεί 

πάληα λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη λα νξηνζεηεζεί κε βάζε κηα ηδηαίηεξε πνηεηηθή.  

Απηή ε ζπλύπαξμε, άιινηε αξκνληθή, άιινηε  πξνβιεκαηηθή έσο θαη ηξαπκαηηθή, ζα 

ζπλερηζηεί γηα πνιύ αθόκα, ηνπιάρηζηνλ πάλησο κέρξη ηνλ Μεζνπόιεκν. Μεηαπνιεκηθά 

                                                
4 Σhérenty 2007: 47-120. 
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κπνξνύκε λα πνύκε πσο πεξλάκε ζε άιιν παξάδεηγκα, θαζώο πνιιαπιαζηάδνληαη ηα 

εγρεηξίδηα δεκνζηνγξαθίαο, απνθξπζηαιιώλεηαη ε επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ κε ην αίηεκα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ζε ζρνιέο, έζησ θη αλ απηέο δελ 

ιεηηνύξγεζαλ πάληα, ελώ παξάιιεια ν ήδε αζθπθηηώλ ζηα γξαθεία ζύληαμεο ινγνηέρλεο, κε 

ηελ αλαρώξεζε ή ηελ εθδεκία θαη ησλ ηειεπηαίσλ ινγνηερλώλ-δεκνζηνγξάθσλ-

δεκνζηνιόγσλ, απνθηά ηε δεκόζηα εηθόλα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο κε αλαθνξηθήο γξαθήο, πνπ 

γλσξίδνπκε θαη ζήκεξα.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη γηα λα επαλέιζνπκε ζηα πεξί (παξα)ινγνηερληθόηεηαο ηνπ 

Ξελόπνπινπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηύπσλ θαη ζηεξενηύπσλ, ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κέζα από ηηο νπνίεο πεξλά ε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ 

κπζηζηνξεκαηηθώλ πξνζώπσλ ζην έξγν ηνπ. Ζ επηινγή δελ είλαη ηπραία, αθνύ ν βαζκόο ηεο 

ζηεξενηππίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην δηάθξηζεο ηεο Λνγνηερλίαο, κε ην Λ θεθαιαίν, 

από ηε ινγνηερλία πνπ είηε παξακέλεη ζηαζεξά μνξθηζκέλε εθηόο (όπσο ηα θείκελα ησλ 

Γηώξγνπ Σζνπθαιά, πύξνπ Πνηακηάλνπ, Νηόιε Νίθβα ή ηα ιεζηξηθά αλαγλώζκαηα ηνπ 

Αξηζηείδε Κπξηαθνύ), είηε ραίξεη ηνπ πξνλνκίνπ θάπνησλ κεκνλσκέλσλ αλνηγκάησλ ησλ 

ζπξώλ ηνπ ινγνηερληθνύ Παξαδείζνπ-Καλόλα, κέζα από ηελ ακθηιεγόκελε ζέζε ηεο ζην 

ινγνηερληθό Καζαξηήξην. Έηζη, έρεη ππνζηεξηρζεί όηη ε «θαθή» ινγνηερλία αλαηξέρεη ζηα 

ζηεξεόηππα, δειαδή ζε απινπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ νξίδνληα ηνπ 

αλαγλώζηε, ελώ ε «θαζηεξσκέλε» ινγνηερλία, π.ρ. ε πεδνγξαθία ηεο ζρνιήο ηνπ ξεαιηζκνύ, 

ιεηηνπξγεί κε ηύπνπο, πνπ εθθξάδνπλ κηα εγθπθινπαηδηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο θνηλσλίαο κέζα από κηα 

ινγηθή ηαμηλόκεζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ.
5
 Αλ θαη κηα ηέηνηα 

δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη αβάζηκε, γίλεηαη ζαθέο όηη ε πξόζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαζηάζεσλ σο ηύπσλ ή ζηεξενηύπσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ πξνγελέζηεξε 

ηαμηλόκεζε ησλ εμεηαδόκελσλ ζπγγξαθέσλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο ζηνλ Καλόλα ή ζην 

πεξηζώξηό ηνπ, ηα θξηηήξηα παξακέλνπλ δειαδή ζε κεγάιν βαζκό ππνθεηκεληθά, αθνύ π.ρ. 

δελ είλαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ ηύπσλ ηεο Αλζξώπηλεο Κσκσδίαο 

ηνπ Balzac από ηα ζηεξεόηππα ελόο Eugène Sue, ή, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, νη ηύπνη ηνπ 

Καξαγάηζε έρνπλ ζπρλά θάηη από ηα ζηεξεόηππα ηνπ Γόμα ή ηνπ Παπαδήκα.  

Αλ σζηόζν ην ζέκα εμεηαζηεί κέζα από ηελ νπηηθή ηεο ινγνηερληθήο επηθνηλσλίαο
6
 

θαη ηεο εθεκεξηδηθήο γξαθήο, ην ίδην ην δίιεκκα πεξί ηεο θαιήο ή ηεο θαθήο ρξήζεο ηήο 

                                                
5 Amossy 1991: 49-75. 
6 Όξνο πνπ πξνηείλεη θαη ηεθκεξηώλεη ν Vaillant. Γηα κηα ζύλζεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ηνπ βι. Vaillant 2010: 

207-362. 
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ηππνπνίεζεο δελ έρεη ιόγν ύπαξμεο. Ζ εθεκεξίδα μεθηλάεη σο θνξέαο δηαπαηδαγώγεζεο ηνπ 

έζλνπο, ζηόρνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζα από δηαδηθαζίεο εθιαΐθεπζεο, απινπνίεζεο, 

ηππνπνίεζεο ηεο γλώζεο, όπνπ ε ρξήζε ησλ ζηεξενηύπσλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαη 

αλαπόθεπθηε. Ο Σύπνο ιεηηνπξγεί σο ρώξνο έθζεζεο, δηδαρήο, αλαπαξαγσγήο, δηάδνζεο, 

απνθξπζηάιισζεο, πξνβνιήο θαη εληέιεη επηβνιήο (ζπάληα αλαηξνπήο) ζπιινγηθώλ 

παξαζηάζεσλ θαη ηαπηνηήησλ, ηεο  εζληθήο ηαπηόηεηαο αξρηθά, ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αζηνύ 

γηα ηελ επνρή πνπ καο ελδηαθέξεη (ηέιε 19νπ θαη Μεζνπόιεκνο)
7
. Υώξνο-ζηαπξνδξόκη, όπνπ 

ζπλαληώληαη αλαγλώζηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο θαη πλεπκαηηθήο θαηάξηηζεο, 

επλνεί ηε δηαθίλεζε ηεο γλώζεο ηνπ ζπξκνύ, ηελ πνηεηηθή ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο, ηνπ ηεηξηκκέλνπ, ηεο θνηλήο γλώκεο, κηαο θνηλήο γλώκεο πνπ ελώ θη απηή 

γεληθώο δηαζηξσκαηώλεηαη (ε θνηλή γλώκε ηεο αζηηθήο εθζπγρξνληδόκελεο ηάμεο ησλ 

βεληδειηθώλ δελ είλαη ε ίδηα κε εθείλε ησλ πξνιεηάξησλ) κέζα ζην έληππν παξνπζηάδεηαη όζν 

ην δπλαηόλ πην ακβιπκκέλε, πην θνληά ζηνλ κέζν όξν, ώζηε λα βξεη αληαπόθξηζε θαη λα 

θεξδίζεη ηελ πξνζρώξεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ αλαγλσζηώλ-αγνξαζηώλ.  

Καίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθεκεξηδηθνύ ιόγνπ από 

ηνλ ζύγρξνλν εξεπλεηή θαη ζπλεπώο αλαγλώζηε πνπ εμαξρήο βίσζε ηελ αλάγλσζε ηεο 

εθεκεξίδαο κέζα από ηε ινγηθή ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο επηθάλεηαο ηεο ζειίδαο, είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε δηάδνζε απηήο ηεο θνηλήο δόμαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ηε 

ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ηεο ύιεο (θαη ηνπ γλσζηνινγηθνύ πιηθνύ) κε ην ζύζηεκα ηεο 

ζηήιεο, ηεο ξνπκπξίθαο, πξαθηηθήο πνπ γεληθεύεηαη ζηνλ ειιεληθό Σύπν θπξίσο από ηα ηέιε 

ηνπ 19νπ. Δίλαη αλαγθαία ινηπόλ κηα πεξηήγεζε ζηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο, πνπ 

ηειεπηαία θαζίζηαηαη δπλαηή κέζα από ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθό ζην δηαδίθηπν, έλα 

μεθύιιηζκα ησλ εληύπσλ σο εηθόλσλ, κε ζηόρν λα γίλεη αληηιεπηή ε εμέιημε ηεο γεσκεηξηθήο 

πιένλ δηαίξεζεο ηεο ζειίδαο ζε ζηήιεο. Μέζα από ηε ξνή ηεπρώλ θαη δεθαεηηώλ 

αληηιακβαλόκαζηε ηε κεηάβαζε από κηα ζειηδνπνίεζε πνπ δελ δηαθέξεη πνιύ από εθείλε ηνπ 

βηβιίνπ, κε ηε δηαίξεζε ηεο ζειίδαο ζε δύν θάζεηεο ζηήιεο ζπλερνύο θεηκέλνπ θαη ειάρηζηεο 

νξηδόληηεο θαηαηκήζεηο, ζε κηα ζηαδηαθή δηαίξεζε ηόζν σο πξνο ηνλ θάζεην, όζν θαη σο πξνο 

ηνλ νξηδόληην άμνλα, κε πνιιαπιαζηαζκό ησλ ζηειώλ, πνπ θηάλνπλ θαη ηηο νθηώ, θαη κε ηνλ 

ηεκαρηζκό ηεο ζειίδαο νξηδνληίσο κε δηαρσξηζηηθέο καύξεο γξακκέο.  

Ζ ηππνγξαθηθή κνξθή ηνπ εληύπνπ δελ απνηειεί απιή αηζζεηηθή ιεπηνκέξεηα, 

αληίζεηα, ε νξγάλσζε ηεο ζηνηρεηνζεζίαο αληηζηνηρεί ζηελ αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο 

νξγάλσζεο ηνπ εθεκεξηδηθνύ ιόγνπ θαη ηνπ επηθνηλσληαθνύ ζηόρνπ ηνπ Σύπνπ. Από ηελ 

                                                
7 Anderson 1983, Habermas 1962, Thiesse 2010, Kalifa-Vaillant 2004. 
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εθεκεξίδα πνπ απνηεινύζε πξνζσπηθό βήκα γηα ηνλ έλα θαη κνλαδηθό ξήηνξα-ηδηνθηήηε ή 

αξρηζπληάθηε ηεο θαη ίζσο ηνλ ζηελό ηνπ θύθιν (όπσο ν Αζκνδαίνο γηα ηνλ Ρνΐδε θαη ν 

Ρακπαγάο γηα ηνλ Κιεάλζε Σξηαληάθπιιν), πεξλάκε ζην έληππν ησλ πνιιώλ ζπλεξγαηώλ, 

ησλ πνιιώλ αλππόγξαθσλ θεηκέλσλ πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηηο ππνγξαθέο ησλ ζηαξ ηνπ 

ρξνλνγξαθήκαηνο, όπσο ν πύξνο Μειάο-Φνξηνύλην, ηεο ζπιινγηθήο γξαθήο, ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνύ ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ζηήιεο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη 

ηίηινη ηεο ξνπκπξίθαο αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (θνζκηθή 

ζηήιε, ζηήιε ηεο λνηθνθπξάο, πνιηηηθή, εμσηεξηθέο εηδήζεηο, εγθιήκαηα, θιπ.). ηελ νπνία ην 

έληππν νθείιεη λα παξνπζηάζεη εμαληιεηηθά θαη επνκέλσο ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ 

δεηγκαηνιεπηηθά, παλνξακηθά θαη επνκέλσο ζηεξενηππηθά. Οη ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο, 

αθνινπζώληαο ηελ εμέιημε ηνπ ππόινηπνπ επξσπατθνύ Σύπνπ, απνθηνύλ ραξαθηήξα 

εθζεηεξίνπ, πνιπθαηαζηήκαηνο (είλαη ε επνρή πνπ ην γαιιηθώλ πξνδηαγξαθώλ 

πνιπθαηάζηεκα Υξπζηθόπνπινπ ζηε ηαδίνπ ζπλαγσλίδεηαη ηα παξηζηλά Samaritaine θαη Le 

Bon Marché), όπνπ ηα αγαζά εθηίζεληαη ζηνλ θαηαλαισηή, πνπ επηιέγεη αλαιόγσο ησλ 

αλαγθώλ ηνπ. Καη, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ επηιέγεη ν θαηαλαισηήο-πειάηεο από ηα ξάθηα ηνπ 

πνιπθαηαζηήκαηνο, ν αλαγλώζηεο-πειάηεο επηιέγεη κέζα από ηελ πξνζθεξόκελε ύιε πνπ 

ηνπ πξνηείλεηαη ζηα θνπηηά ηεο ξνπκπξίθαο. Μεηά ηε ξένπζα, ζπλερή, δηεμνδηθή (από ηελ 

πξώηε ώο ηελ ηειεπηαία γξακκή) αλάγλσζε ηεο εθεκεξίδαο-βηβιίνπ, ν αλαγλώζηεο θαιείηαη 

λα πηνζεηήζεη ηελ επηιεθηηθή απνζπαζκαηηθή αλάγλσζε ησλ πξνζσπηθώλ θαη πνιιαπιώλ 

δηαδξνκώλ ηνπ καηηνύ κέζα ζηε γεσγξαθία ηεο ζειίδαο. Ο αλαγλώζηεο ησλ Αζελατθώλ 

Νέσλ, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θάλεη «δάπηλγθ» κεηαθηλώληαο ην βιέκκα ηνπ από ηελ άλσ 

αξηζηεξή ζηήιε ηνπ θύξηνπ άξζξνπ ζηηο εμσηεξηθέο εηδήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο, ή 

κπνξεί λα επηιέμεη κηα πην «γπλαηθεία», «έκθπιε» αλάγλσζε, από ηε ζηήιε ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ζε ζπλέρεηεο ζην θάησ κέξνο ηεο πξώηεο ζειίδαο, ζηελ θνζκηθή ζηήιε 

πάλσ θαη ζην θέληξν ηεο δεύηεξεο, κέρξη ην μέλν δηήγεκα ηεο δεμηάο πάλσ ζηήιεο ηεο ηξίηεο 

ζειίδαο. ην πιαίζην ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηνπ ιόγνπ, νη ξνπκπξίθεο 

απνθηνύλ ζρέζε δηάδξαζεο, δηεπξύλνληαη, ράλνπλ ηα δηαρσξηζηηθά ηνπο όξηα, θαζώο κηα 

πιεξνθνξία κπνξεί λα δηαρέεηαη από κηα ζηήιε ζε άιιε, από έλα θύιιν ζε άιιν, από έλα 

έληππν ζε άιιν, ζπληζηώληαο έλα ζπλερέο ζηνλ ζπληαγκαηηθό άμνλα (αληήρεζε κεηαμύ 

ζηειώλ ηνπ ίδηνπ θύιινπ) θαη ζηνλ παξαδεηγκαηηθό άμνλα (παξαπνκπή ζε ζηήιε άιινπ 

θύιινπ ηνπ ίδηνπ εληύπνπ, ή θαη ζε άιιν έληππν)
8
.  

                                                
8 Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ξνπκπξίθαο, εθηόο από ηνπο Thérenty θαη Vaillant, βι. θαη Mouillaud-Tétu 1989, 

Cambron-Lüsebrink 2000, Moirand 2007. 
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Γηακνξθώλεηαη ζπλεπώο κηα ηδηαίηεξε πνηεηηθή, ε πνηεηηθή ηνπ απνζπάζκαηνο, ηνπ 

δείγκαηνο, ηνπ ζξαύζκαηνο, ηνπ δηάρπηνπ, ηνπ επίθαηξνπ, ηνπ δηαινγηθνύ, ηνπ 

αλαθπθιώζηκνπ, ηνπ εηεξνγελνύο, ηελ νπνία μαλαβξίζθνπκε ζηε ινγνηερλία ηνπ Σύπνπ, θαη 

έληνλα ζηνλ Ξελόπνπιν, κε ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ ηεο καθξνρξόληαο, εληαηηθήο, 

πνιπδηάζηαηεο, θαζνιηθήο παξνπζίαο ζην εθεκεξηδηθό πεδίν. Γηεπζπληήο ηεο 

Δηθνλνγξαθεκέλεο Δζηίαο, ηεο Νέαο Δζηίαο, ηύπνηο θαη πξαγκαηηθόο έπεηηα δηεπζπληήο ηεο 

Γηαπιάζεσο ησλ Παίδσλ, ρξνλνγξάθνο ζε δεθάδεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, όπνπ όκσο 

δεκνζηεύεη θαη ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ (Έζλνο, Αζελατθά Νέα, Δύα, θαίξα, Μπνπθέην, 

Πάλζενλ, Θεαηήο, αλάκεζα ζε άιια), ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο πνπ θόβεη πνιιά εηζηηήξηα θαη 

πνπ ηα έξγα ηνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε ηεο ζεαηξηθήο (θαη γηα νξηζκέλα ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο) θίλεζεο, αθαδεκατθόο θαη νκηιεηήο ζε δηαιέμεηο πνπ επίζεο 

γλσζηνπνηνύληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζηε ζηήιε ηεο πλεπκαηηθήο θίλεζεο, απνηειεί γηα ηνλ 

αλαγλώζηε ηνπ Σύπνπ ηεο επνρήο, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν, κηα ζρεδόλ θαζεκεξηλή 

θαη πάλησο πνιύ νηθεία αλαθνξά.  

Άλζξσπνο ηνπ Σύπνπ, ηδηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ άλζξσπν ησλ Γξακκάησλ, ν 

Ξελόπνπινο δελ θαιείηαη λα εληαρζεί, είλαη εμαξρήο δεκηνύξγεκα ηνπ πεξηνδηθνύ πεδίνπ. ε 

κηα κεηαβαηηθή επνρή θαηά ηελ νπνία ν ζπλνιηθόο θαη πνιπγξάθνο ιόγηνο παξαρσξεί ηε 

ζέζε ηνπ ζηνλ εθιεθηηθό ζπγγξαθέα, θαη απαληώληαο ζηηο πνιεκηθέο πνπ ακθηζβεηνύζαλ ηε 

ζπγγξαθηθή ηνπ ηδηόηεηα, ν Ξελόπνπινο ηελ ππεξαζπίδεηαη, άιινηε απνζησπώληαο θαη 

άιινηε πξνβάιινληαο θαη ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. Οπζηαζηηθά δηαθξίλεη 

θαλείο ηελ ακεραλία ηνπ αλζξώπνπ πνπ γελλήζεθε κέζα ζηνλ Σύπν, ν νπνίνο δελ εξρόηαλ λα 

πξνζηεζεί ζην ζώκα ηεο ινγνηερλίαο, όπσο θαη δελ εξρόηαλ λα πξνζηεζεί ζηε δεκόζηα 

ζθαίξα, αιιά απνηεινύζε νξγαληθό κέξνο ηνπο: ακεραλία λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο 

κηαο ή ηεο άιιεο από ηηο δύν όςεηο ελόο θνηλνύ ηνκέα, ηεο ινγνηερληθήο επηθνηλσλίαο, πνπ 

αλαπηύζζεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ Σύπνπ.  

Γηα λα μεθηλήζνπκε από ην ζηάδην ηεο γέλεζεο ηνπ έξγνπ, αο ζεκεηώζνπκε όηη ν 

Ξελόπνπινο, ζύκθσλα θαη κε δηθέο ηνπ καξηπξίεο θαη κε ηα ιίγα ελαπνκείλαληα επξήκαηα 

ηνπ αξρείνπ ηνπ, γξάθεη εμαξρήο ζε ζηήιε, δειαδή ζε καθξόζηελεο θόιιεο ραξηηνύ πνπ 

αλαπαξάγνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζηήιεο
9
: κε άιια ιόγηα, ν ζπγγξαθέαο γξάθεη βιέπνληαο κηα 

ζηήιε εθεκεξίδαο. Αιιά, πέξα από απηό ην γελεηηθήο θύζεο αλέθδνην, ην νπνίν πάλησο 

απνκπζνπνηεί κηα ζπγγξαθηθή έκπλεπζε πνπ εμαξρήο πξνζαξκόδεηαη ζηα ηεηξάγσλα 

                                                
9 Αλ θαη όια ηα ρεηξόγξαθα δελ θέξνπλ ηνλ γξαθηθό ραξαθηήξα ηνπ Ξελόπνπινπ, νξηζκέλα κπνξνύλ λα 

ηαπηηζηνύλ σο απηόγξαθά ηνπ (θάθεινο 8). Απνηεινύλ ηκήκα ηνπ αξρείνπ Νάηζηνπ πνπ απόθεηηαη ζην 

παξάξηεκα ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, ζην ζπίηη ηεο Πελειόπεο Γέιηα. 
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θαινύπηα ηεο ξνπκπξίθαο, ν εθεκεξηδνγξαθηθόο ιόγνο, ηόζν ζην επίπεδν ηεο πνηεηηθήο, όζν 

θαη ζην επίπεδν ηεο ζεκαηηθήο, αληαλαθιάηαη, αλαγλσξίδεηαη, ζπλππάξρεη κε ηε ινγνηερληθή 

παξαγσγή ηνπ Ξελόπνπινπ (απνθεύγσ ηνλ όξν επηδξά, δηόηη απηόο ζα δήισλε ηε ζπλύπαξμε 

δπν παξάιιεισλ, αλεμάξηεησλ θόζκσλ).  

Χο πξνο ηελ πνηεηηθή, ζα αλαθέξσ ηελ εηεξνγέλεηα ηνπ ιόγνπ, ηελ παξεκβνιή 

δειαδή κέζα ζηε ξνή ηνπ ινγνηερλήκαηνο απνζπαζκάησλ πνπ αλάγνληαη ζε άιια 

ζπζηήκαηα ιόγνπ, κε κπζνπιαζηηθνύ: απνζπάζκαηα παηδαγσγηθνύ, ηζηνξηθνύ, ηαηξηθνύ, 

ςεπδν-επηζηεκνληθνύ ή θνηλσληνινγηθνύ ιόγνπ
10

. Απηό ην είδνο θαηαθεξκαηηζκέλεο γξαθήο, 

ηεο νπνίαο ε εηεξνγέλεηα δειώλεηαη θαη κε ηππνγξαθηθή ππνζηήξημε, όπσο πιάγηα γξάκκαηα, 

ππνζεκεηώζεηο, θιπ., παξνπζηάδεη ζαθώο κηα δνκηθή αλαινγία κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνύ ιόγνπ κέζα από ηελ θαηάηκεζή ηνπ ζε ξνπκπξίθεο. Ζ δηαπινθή 

κπζνπιαζίαο θαη αλαθνξηθνύ ιόγνπ, πνπ δελ μελίδεη ζηελ επνρή ηνπ Ξελόπνπινπ, αληηζηνηρεί 

ινηπόλ ζηελ ίδηα δηαπινθή πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηνλ Σύπν, όπνπ απηό πνπ ν Marc Angenot 

απνθαιεί romanesque général
11

 θαζηζηά κε ζηεγαλά ηα όξηα κεηαμύ ινγνηερλίαο θαη 

δεκνζηνγξαθίαο: ην κπζηζηόξεκα δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ζηήιεο ηνπ
12

, πεξλάεη θαη ζην 

αζηπλνκηθό δειηίν, ζην ρξνληθό, ην εγγύηεξν ζηε κπζνπιαζία δεκνζηνγξαθηθό είδνο, αιιά 

θαη ζηε δηαθήκηζε, αθόκα θαη ζην πνιηηηθό άξζξν. Αληίζηνηρα, νξηζκέλα παξαζέκαηα ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο δελ δηαθέξνπλ από ην δεκνζηνγξαθηθό ληνθνπκέλην, θη αο κελ μερλάκε όηη ε 

ηεθκεξίσζε απνηέιεζε πξνγξακκαηηθή απαίηεζε ηεο ζρνιήο ηνπ ξεαιηζκνύ θαη ηνπ 

λαηνπξαιηζκνύ, ησλ νπνίσλ νπαδόο θαη ζεσξεηηθόο ππνζηεξηθηήο ππήξμε ν Ξελόπνπινο.  

ε ό,ηη αθνξά ηε  ζεκαηηθή, παξαηεξνύκε όηη ν Ξελόπνπινο ελ πνιινίο νηθεηνπνηείηαη 

ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ Σύπν ηεο επνρήο, κάιηζηα πξνζαξκόδεηαη θαη ζην 

ηδηαίηεξν πξνθίι ηνπ θάζε εληύπνπ κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη, επαλαιακβάλνληαο όξνπο πνπ 

ζπληζηνύλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, ηδενινγηθή ηαπηόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο ή 

ηνπ πεξηνδηθνύ. Tα κπζηζηνξήκαηά ηνπ παξαθνινπζνύλ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ 

Σύπν, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε ζα εληάζζακε ηα 

δεηήκαηα επηθαηξόηεηαο, ελίνηε ηεο εληειώο άκεζεο επηθαηξόηεηαο (π.ρ. ε ζπδήηεζε πεξί ηνπ 

εάλ ηα παηδηά ζώδνπλ ηνλ γάκν, πνπ δηεμάγεηαη ζηα Αζελατθά Νέα, πεξλάεη ζρεδόλ ακέζσο 

ζην κπζηζηόξεκα Παπιίλα πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ ίδηα εθεκεξίδα). ηε δεύηεξε θαηεγνξία 

αλήθνπλ ηα θιαζηθά ζέκαηα, πνπ θπθινθνξνύλ, αλαλεώλνληαη θαη επαλέξρνληαη ζηελ 

επηθαηξόηεηα, ζπρλά γηα λα θαιύςνπλ ηα θελά ύιεο. Δδώ κπνξεί θαλείο λα βξεη ζεσξίεο πνπ 

                                                
10 Ακηιήηνπ 2003. 
11 Angenot 1989: 177-200. 
12 Κάηη πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη νη γξάθνληεο ηεο επνρήο, βι. π.ρ. Μειάο 1933a. 
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δηαθηλεί ν Σύπνο ήδε από ηνλ 19ν αηώλα, όπσο ν δαξβηληζκόο, ε θιεξνλνκηθόηεηα, ε 

θπζηνινγία θαη θπζηνγλσκνληθή αιιά θαη παξάμελεο ηζηνξίεο ηνπ ηύπνπ ησλ αζηηθώλ κύζσλ, 

όπσο ηα θνκκέλα θεθάιηα πνπ βξίδνπλ ηνλ δήκηό ηνπο κεηά ηελ θαξαηόκεζε, ζέκαηα δειαδή 

πνπ ν ππεύζπλνο ύιεο θξαηάεη ζην ζπξηάξη ηνπ γηα ηηο επείγνπζεο πεξηπηώζεηο όπνπ 

δπζθνιεύεηαη λα θιείζεη ην θύιιν, αιιά θαη σο έλα είδνο πξνζέιθπζεο ησλ αλαγλσζηώλ, 

κέζα από ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαιεί ε επαλάιεςε ηνπ γλώξηκνπ θαη ηνπ θιαζηθνύ. Έηζη, 

ην ζέκα π.ρ. ηεο νξγαληθήο πξνδηάζεζεο επαλέξρεηαη ζπρλά σο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηνπ 

μελνπνπιηθνύ ήξσα. 

 Αο πεξηνξηζηνύκε όκσο ζε θάπνηα ιεηηνπξγηθά παξαδείγκαηα. Δμεηάδνληαο ηηο 

ηαμηλνκήζεηο ησλ εξώσλ κε βάζε ηνλ ρώξν δηαβίσζεο θαη ηελ θαηαγσγή ηνπο (επαξρηώηεο-

Αζελαίνο), ην θύιν θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε (άληξεο θαη θπξίσο γπλαίθεο ηεο ιατθήο, 

κηθξναζηηθήο ή κεζναζηηθήο ηάμεο), ηε θπζηθή θαη ηδίσο ηελ ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε 

(λεπξαζζέλεηα, πζηεξία, εθθπιηζκόο), ζπκπεξαίλνπκε όηη ν ιόγνο ηεο κπζνπιαζίαο  

αθνκνηώλεη, ζπκπιεξώλεη, πξνζαξκόδεηαη ζηηο πην ζπρλέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνύ ιόγνπ. Με βάζε ηελ απνδειηίσζε θαη ηελ πιήξε αλάγλσζε ησλ 

δηαζέζηκσλ θύιισλ ησλ Αζελατθώλ Νέσλ θαη ηνπ Έζλνπο, ησλ δύν θαζεκεξηλώλ εθεκεξίδσλ 

ζηηο νπνίεο ν Ξελόπνπινο δεκνζίεπζε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ησλ επηθπιιηδνγξαθηθώλ 

κπζηζηνξεκάησλ ηνπ από ην 1913 ώο ην 1945, θαζώο θαη ησλ ηεπρώλ ησλ πεξηνδηθώλ όπνπ 

επίζεο δεκνζίεπζε κπζηζηνξήκαηά ηνπ (θπξίσο Δύα, θαίξα, Θεαηήο), δηαπηζηώζακε κηα 

ζρέζε αλαηξνθνδόηεζεο από ην κπζηζηόξεκα ζην έληππν πνπ ην θηινμελεί. Αλαγθαζηηθά ε 

παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηώλ ζα είλαη εδώ πεξηιεπηηθή.  

Απνθηώληαο ππόζηαζε κέζα ζηα έληππα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, πνπ αθνινπζνύλ έλαλ 

δεκνζηνγξαθηθό ηξόπν νξγάλσζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο κέζα από ηελ 

νπνία απηή ε πξαγκαηηθόηεηα δηακεζνιαβείηαη, κέζσ θαηαηάμεσλ, πξαθηηθώλ θαη ςεπδν-

επηζηεκνληθώλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ, ηα πξόζσπα ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Ξελόπνπινπ 

παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεγάιν βαζκό ηππνπνίεζεο
13

. Ζ ινγηθή ηεο ηαμηλόκεζεο θαη 

ηεξάξρεζεο ηνπ θόζκνπ ώζηε λα γίλεη πξνζηηόο θαη θαηαλνεηόο, κνξθηθά εθθξάδεηαη κε ηελ 

ξνπκπξίθα θαη ηελ αλαδξνκή ζε ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηνγξαθηθέο πξαθηηθέο: ν Σύπνο ηεο 

επνρήο δείρλεη ηδηαίηεξε αδπλακία ζηηο ιίζηεο (π.ρ. « Γπλαηθείνη ηύπνη», «ύγρξνλα 

επαγγέικαηα», «Σα γπλαηθεία πόδηα είλαη σξαηόηεξα γπκλά ή κε θάιηζεο;», απαληνύλ 

                                                
13

 Σππνπνίεζε πνπ ν Ξελόπνπινο όρη κόλν δελ αξλείηαη αιιά θαη ηελ ππνζηεξίδεη ζηηο ξεθιάκεο ησλ 

κπζηζηνξεκάησλ ηνπ. Έηζη, ζηα Αζελατθά Νέα ε Παπιίλα δηαθεκίδεηαη σο έξγν όπνπ παξειαύλεη «πιήζνο 

ηύπσλ, αλδξηθώλ θαη γπλαηθείσλ» θαη «κηιηέ, θνηηεηηθά, κπνέκηθα, αξηζηνθξαηηθά, ιατθά» (14.3.1933), ελώ νη 

ηύπνη πξνβάιινληαη σο πξνηέξεκα θαη ζηηο ξεθιάκεο ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Μαίξε θαη Μαξίλα (27.10.1937) 

θαη Όηαλ έξξημε ηα ηείρε (26.9.1933).    
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γηαηξνί, θαιιηηέρλεο, δσγξάθνη, ιόγηνη, θιπ.), ηα δεκνςεθίζκαηα ησλ αλαγλσζηώλ 

(«Αζελαία ή Δπαξρησηνπνύια;», «Πνηαο επνρήο ν άληξαο ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζην ηδαληθό 

ζαο;»), ηνπο δηαγσληζκνύο, όιεο πξαθηηθέο πνπ ζπλνδεύνληαη από ηελ απαξαίηεηε  

εηθνλνγξάθεζε θαη πνπ ελεξγνπνηνύλ κηα δηαδηθαζία θαηάηκεζεο, ηαμηλόκεζεο, αλαδξνκήο 

ζην ιηγόηεξν μερσξηζηό, θαη άξα ζηνπο ηύπνπο. Πξσηαγσληζηέο κηαο ινγνηερλίαο πνπ 

απηνραξαθηεξίδεηαη αζελατθή (κε ηνλ ππόηηηιν «αζελατθό κπζηζηόξεκα»), δεκνζηεύεηαη ζε 

αζελατθά έληππα θαη πνπ πξσηίζησο απεπζύλεηαη ζηνπο Αζελαίνπο, νη ήξσεο είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο θάηνηθνη Αζελώλ, αλήθνπλ θαηά βάζε ζηελ αζελατθή αζηηθή ηάμε, 

ζπρλόηεξα ζηελ εύπνξε αζηηθή ηάμε, ηεο νπνίαο γίλνληαη γλσζηέο νη ζπλήζεηεο, ν ηξόπνο θαη 

ν ρώξνο δηαβίσζεο, ηεο νπνίαο επίζεο πεξηγξάθεηαη ε λννηξνπία θαη ε εζηθή. Ζ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, ζε ό,ηη πην απιό θαη ηεηξηκκέλν κπνξεί λα παξνπζηάζεη, νη ρώξνη 

θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη εθδήισζεο ηεο θνζκηθόηεηαο πεξηγξάθνληαη θαη 

ηνπνζεηνύληαη είηε, ζπρλόηεξα, ζηε ζύγρξνλε ηνπ αλαγλώζηε επνρή,  είηε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηώλα. ηελ πξώηε πεξίπησζε, ζηε ζπλέρεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο ζηήιεο πνπ αθνξά ηελ 

θαζεκεξηλή δσή («Ζ θίλεζηο θαηά ην 24σξνλ», «Σα λέα ηεο εβδνκάδνο»), ν αλαγλώζηεο 

ληώζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο κπζηζηνξεκαηνπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ θαη ηνπ 

δσηηθνύ ηνπ ρώξνπ, ή, εάλ αλήθεη ζηηο πην αδύλακεο νηθνλνκηθά ηάμεηο, πιεξνθνξείηαη γηα ηε 

δσή ησλ αζηώλ, θάλνληαο ελδερνκέλσο όλεηξα θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ θνηλσληθή άλνδν. 

ηε δεύηεξε, κεηά ηε ζηήιε πνπ ζπρλά βξίζθνπκε ζηνλ θαζεκεξηλό θαη πεξηνδηθό Σύπν 

ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο πξσηεύνπζαο («Δηο αλαδήηεζηλ ηεο παιεάο Αζήλαο»
14

, «Ηζηνξηθά 

αλέθδνηα ηεο πόιεσο»), ν κελ λεόηεξνο αλαγλώζηεο απνθηά εγθπθινπαηδηθέο γλώζεηο πεξί 

ηνπ παξειζόληνο ηεο πόιεο ηνπ, ν δε παιαηόηεξνο ληώζεη ηε ζπγθίλεζε ηεο έληαμήο ηνπ ζε 

κηα νκάδα ζπλνκειίθσλ πνπ κπνξνύλ όινη λα πνπλ αθνύ θιείζνπλ ην θύιιν «ήκνπλ θη εγώ 

εθεί».  

Απηνί νη Αζελαίνη ή «αζελνπνηεκέλνη» ήξσεο θηλνύληαη ινηπόλ αλάκεζα ζηηο ζηήιεο 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ πνπ ιίγν ώο πνιύ κνηξάδνπλ ηελ ύιε ηνπο αλάκεζα ζηα γεγνλόηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα (θνζκηθή ζηήιε, θίλεζε ησλ ζεάηξσλ θαη ησλ 

παξαιηώλ, θιπ.), θαη ζε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ καθξηά ηεο, είηε ζηελ επαξρία, είηε ζην 

εμσηεξηθό, θαη θάπνηε ζε εληειώο εμσηηθνύο θαη ζρεδόλ κπζηζηνξεκαηηθνύο θόζκνπο (π.ρ. ε 

ξνπκπξίθα «Όινπ ηνπ θόζκνπ ηα λέα θαη παξάμελα» ζηα Αζελατθά Νέα). Σα 

κπζηζηνξεκαηηθά πξόζσπα, ηδίσο ηα γπλαηθεία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλαγλώζηε κε ηα 

θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξόπν νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνπο ρώξνπ, αιιά 

                                                
14 Παιαηνιόγνο 1937. 
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θαη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ηεο πξσηεύνπζαο, πνπ απνδίδνληαη θαη νη δύν αξθεηά 

ζρεκαηνπνηεκέλνη, ζε βαζκό πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε ιόγν γηα κηα ζεκεηνινγηθή  

γξακκαηηθή ηνπ ρώξνπ. Σν αζηηθό ζαιόλη, ζηαζεξά θσηαγσγεκέλν όηαλ πξόθεηηαη λα 

θηινμελήζεη αζηηθά ηειεηνπξγηθά όπσο αξξαβώλεο, γάκνπο, επίζεκα νηθνγελεηαθά γεύκαηα, 

ηα ηξία δηαθνξεηηθά κελνύ θάζε κέξα, ηα πινύζηα «επξσπατθά» γεύκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

παζηίηζην, ζπθσηάθηα πνπιεξηθώλ θαη όξληζα κηιαλέδα, ρσξίο λα ιείπεη θαη ην απαξαίηεην 

επηδόξπην, ην απηνθίλεην, ε καξκάξηλε ηδηόθηεηε πνιπθαηνηθία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αιιά 

θαη ε κνλνθαηνηθία ζην Φπρηθό, ν κήλαο ηνπ κέιηηνο ζην εμσηεξηθό θαη νη κεηαθηλήζεηο ζηελ 

εμνρή γηα ηηο δηαθνπέο θαη ηα κπαηλ-κίμη, ε ακθίεζε ησλ γπλαηθώλ πνπ αθνινπζεί ηε κόδα, ε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνζκηθή δσή ηεο πόιεο, ζηα εζηηαηόξηα, ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ηηο 

δηαιέμεηο, απνηεινύλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην habitus (θαηά Bourdieu) ηνπ 

εθζπγρξνληζκέλνπ αζηνύ ζην πξνθίι ηνπ βεληδειηζκνύ, πνπ ηνλ μερσξίδεη από ηε ιατθή ηάμε 

αιιά θαη από ηνπο θαηνίθνπο ηεο επαξρίαο.
15

 Ο Αζελαίνο δηαθξίλεηαη ζαθώο από ηνλ κε 

Αζελαίν: ππάξρνπλ αζελατθά βαπηηζηηθά νλόκαηα, αζελατθνί ηύπνη γπλαίθαο, αζελατθά 

ρηελίζκαηα θαη ελδύκαηα, ζπίηηα κε αζελατθή θπζηνγλσκία θαη επίπισζε. Ζ επαξρία 

εθπξνζσπείηαη είηε από θνηηεηέο πνπ θηάλνπλ ζηελ πξσηεύνπζα θαη γξήγνξα 

εμαζελαΐδνληαη είηε από ππεξέηξηεο πνπ δηαθζείξνληαη, είηε από θάπνηνπο ζπκπαζείο ηύπνπο 

πξνο ηνπο νπνίνπο ν ήξσαο, ν αθεγεηήο θαη ν αλαγλώζηεο επηθπιάζζνπλ κηα εζλνινγηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζπγθαηαβαηηθή καηηά, γηα ην θνιθιόξ θαη ηε γξαθηθόηεηά ηνπο. Ζ ίδηα 

ζπγθαηαβαηηθή καηηά, θνηλσληνινγηθνύ ηώξα πεξηερνκέλνπ, ζηξέθεηαη θαη πξνο ηε ιατθή 

ηάμε, πνπ αληηπξνζσπεύεηαη θαηά πιεηνςεθία από ηηο ππεξέηξηεο θαη ηηο πεξηπέηεηέο ηνπο.  

Υξήζηεο ηεο πόιεο ηνπο θαη ησλ πξνλνκίσλ ηνπ αηζηόδνμνπ εθζπγρξνληζκνύ πνπ 

παξέρεη ε πξσηεύνπζα, νη ήξσεο ηνπ Ξελόπνπινπ είλαη θαηά κία έλλνηα θαη ρξήζηεο ηνπ 

εληύπνπ πνπ ηνπο γελλά. Γελ ιείπνπλ νη πεξηπηώζεηο όπνπ είλαη ξεηή ε αλαθνξά ζηελ 

επηθαηξόηεηα ηεο εθεκεξίδαο, π.ρ. έλα εζηηαηόξην αλνίγεη θαη ιίγεο εκέξεο/ θεθάιαηα κεηά νη 

ήξσεο γεπκαηίδνπλ εθεί, έλα ζέκα, όπσο ηα πεξί ηνπ αλαγθαίνπ ή κε ηεο κεηξόηεηαο από ηε 

ζύγρξνλε γπλαίθα γίλεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο ηεο εξσίδαο ζηηο επόκελεο ζπλέρεηεο ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο, ην πξντόλ πνπ δηαθεκίζηεθε ζηε δεύηεξε ζειίδα θαηαλαιώλεηαη ζηε 

κπζνπιαζία ηεο ηξίηεο ζειίδαο. Πέξα από απηέο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο όπνπ ζα 

ιέγακε όηη ηα πξόζσπα κηαο ξνπκπξίθαο θιείλνπλ ην κάηη ζηα πξόζσπα ηεο άιιεο, κε όιεο 

ηηο ιαβπξηλζώδεηο δηαδξνκέο ηεο αθεγεκαηνινγίαο από ηε δηαθεηκεληθόηεηα ζηε κεηάιεςε 

θαη ηελ απηναλαθνξηθόηεηα, πνπ ζα έδηλαλ πνιιή δνπιεηά ζηνλ Genette, νη ζηήιεο ησλ 

                                                
15 Μαπξνγνξδάηνο 1988, Σδόθαο 2002. 
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εληύπσλ, ρσξίο βέβαηα λα ππνζηεξίδνπκε όηη απηό γίλεηαη ζπλεηδεηά, θαίλεηαη πσο 

αληηζηνηρνύλ ζε πξόζσπα θαη κπζηζηνξεκαηηθέο θαηαζηάζεηο: ε ζηήιε ηεο κόδαο ή ε 

θνζκηθή ζηήιε είλαη ε ζηήιε ησλ ειεύζεξσλ αζηώλ λεαλίδσλ θαη λεαξώλ ηνπ Ξελόπνπινπ, 

ελώ, αθνύ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο σο θαηαλαισηέο θαη ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνύ 

γεληθόηεξα κέζα ζηε κπζνπιαζία, ίζσο πξέπεη λα δηαβάζνπλ θαη ηε ζηήιε ησλ ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ θαη ηε ζηήιε ηεο πλεπκαηηθήο θίλεζεο πνπ ελεκεξώλεη γηα ηηο λέεο 

θπθινθνξίεο βηβιίσλ. Σν αζηπλνκηθό δειηίν πάιη, κε ηα νηθνγελεηαθά δξάκαηα ηηκήο, ηηο 

απαγσγέο ή ηηο δνινθνλίεο, ζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε ηηο θνπέιεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, 

κνδηζηξνύιεο, ππεξέηξηεο ή ζεαηξίλεο, ησλ νπνίσλ νη ηζηνξίεο ηξνθνδνηνύλ απηή ηε ζηήιε. 

Δμάιινπ, ν ιόγνο πεξί ηεο γπλαίθαο, θεκηληζηηθόο θαη κε, απνηειεί έλα επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ινγνηερληθνύ θαη δεκνζηνγξαθηθνύ 

πεδίνπ, κε ηελ επηπξόζζεηε ηδηαηηεξόηεηα όηη γηα ην ζέκα απηό ν Ξελόπνπινο δείρλεη λα έρεη 

εθνπζίσο πξνζαξκόζεη ηνλ ιόγν ηνπ ζηνλ ιόγν ηνπ εληύπνπ κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη. Δθηόο 

από ηηο ζεκαηηθέο ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ιόγνπ (κε ηελ έλλνηα ηνπ discours social θαηά 

ηνλ Angenot ή ηνπ interdiscours θαηά ηελ Amossy)
16

 γηα ηα γπλαηθεία δεηήκαηα, θαη ζε κηα 

επνρή έληνλεο θεκηληζηηθήο δξάζεο
17

, ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Ξελόπνπινπ απαληώληαη 

ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ νξνινγία θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ πνπ ηνλ δεκνζηεύνπλ. Απηό γίλεηαη πεξηζζόηεξν 

ζαθέο ζηα κπζηζηνξήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηα γπλαηθεία πεξηνδηθά  Δύα θαη θαίξα: 

ζέκαηα θαη όξνη όπσο ρεηξαθέηεζε, κνληέξλα, κνληεξληζκόο, κνηρεία, γθαξζνληέξα, δηαδύγην, 

γάκνο, κεηαπεδνύλ από ηε κηα ζηήιε ζηελ άιιε θαη θαηαιήγνπλ ζην κπζηζηόξεκα, όπνπ 

θέξνληαη είηε από ηελ αθήγεζε, είηε από ηα πξόζσπα, είηε εληάζζνληαη ζηελ πινθή ηνπ 

έξγνπ. Δίλαη ε επνρή ηεο κόδαο ηεο παξζελνξξαθήο θαη ηεο δηεθδίθεζεο ηεο άξζεο ηεο 

δηπιήο εζηθήο (πνιπγακία γηα ηνλ άληξα, κνλνγακία γηα ηε γπλαίθα), ηεο ζπδήηεζεο πεξί ηνπ 

«εηαηξηζκνύ» (πνπ ιίγν ώο πνιύ αληηζηνηρεί ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο εθηόο γάκνπ), ε επνρή 

ηεο αξζξνγξαθίαο θαη ησλ κνλνγξαθηώλ ηεο ζπληεξεηηθήο γπλαηθνιόγνπ Άλλαο Καηζίγξα, 

πνπ ζπλνκηιεί θαη θάπνηε δηαπιεθηίδεηαη κε ηνλ πξννδεπηηθό Ξελόπνπιν. Καη βέβαηα, ν 

Μεζνπόιεκνο είλαη ε πεξίνδνο ηεο ζπδήηεζεο πεξί ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο, ηεο 

δηάδνζεο ησλ ζεσξηώλ ηνπ Freud, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη, πξνζαξκόδνληαη, εθιατθεύνληαη 

από ιόγηνπο θαη γηαηξνύο, κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηό ηνπ Νίθνπ Γξαθνπιίδε 

                                                
16

 Ο όξνο discours social ζύκθσλα κε ηνλ Αngenot 1989: 13-39 αληηζηνηρεί ζε ό,ηη ιέγεηαη θαη γξάθεηαη ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαζνξίδνληαο κε ηε ζεηξά ηνπ απηό πνπ κπνξεί λα γξαθηεί, λα εηπσζεί θαη λα 

θπθινθνξήζεη ζε κηα θνηλσλία. H Amossy (2000 θαη 2010) ππνζηεξίδεη ηνλ όξν interdiscours θαη 

interdiscursivité έλαληη ηνπ καξμηζηηθώλ απνρξώζεσλ discours social. 
17 Αβδειά-Φαξξά 1985. 
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(=Άγγεινπ Γόμα), πνπ γξάθεη ζηε Νέα Δζηία
18

, επηζεώξεζε πνπ παξαρώξεζε αξθεηό ρώξν 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξηώλ ηνπ «ζεμνπαιηζκνύ» ή «θπιεηηζκνύ» ηεο ςπραλαιπηηθήο 

ζρνιήο, ηνπιάρηζηνλ επί δηεύζπλζεο Ξελόπνπινπ (1927-1934). 

Οη γπλαίθεο ηνπ Ξελόπνπινπ θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε ρεηξαθέηεζε θαη πίζηε ζηελ 

παξαδνζηαθή ζέζε ηνπ αδύλαηνπ θύινπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο, θαη πάιη 

δηαθξίλνληαη ζε αζηέο θαη ζε γπλαίθεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ. Οη πξώηεο έρνπλ ην πξνλόκην 

κηαο αξθεηά κεγάιεο ειεπζεξίαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άληξεο, ηδίσο σο πξνο ην ζέκα ηεο 

ηηκήο. Έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα πνπ ηνπο παξέρεη ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε ώζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ παξζεληθή ηηκή ηνπο, ζπάληα πξσηαγσληζηνύλ ζε 

δξάκαηα, δελ απηνθηνλνύλ θαη θπξίσο έρνπλ ζηελ εμνπζία ηνπο έλα αλαηξεπηηθό κέζν: ην 

γέιην θαη ηελ εηξσλεία κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ ην άιιν θύιν.
19

 ρεδόλ απνηεινύλ ηε 

κπζηζηνξεκαηηθή απνθξπζηάιισζε θαηεγνξηώλ γπλαηθώλ ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη ν 

θνηλσληνινγηθόο ή ν ηαηξηθόο ιόγνο ηεο επνρήο: άιιεο κνηάδνπλ κε ηηο «θνύθιεο ησλ 

ζαινληώλ κε ηελ επηθαλεηαθή δηαθνζκεηηθή κόξθσζε» γηα ηηο νπνίεο θάλεη ιόγν ε Μαξία 

βώινπ
20

, άιιεο ζπκίδνπλ ηηο γπλαίθεο ηεο «γιεληνθνπνύζαο πινπηνθξαηίαο κε ηα 

καζθαξεκέλα κνύηξα θαη θνθνηνεηδή ηελ παξάζηαζηλ» γηα ηηο νπνίεο γξάθεη ε Καηζίγξα
21

, 

άιιεο πάιη είλαη ηα πξόηππα «λνηθνθπξνθόξηηζα» ηεο κέζεο ηάμεο, ζηα νπνία απεπζύλεηαη ε 

Καηζίγξα θαη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ δεκόζην ιόγν ηεο επνρήο σο ν απνδεθηόο κέζνο 

όξνο. Γελ ιείπνπλ θαη θάπνηεο λύμεηο ζηε γπλαηθεία νκνθπινθηιία: «αγνξνθόξηηζα», 

«αλδξνγπλαίθεο», «γθαξζόλεο» θαη «εθθπιίδηα», ζύκθσλα κε ην δεκνζηνγξαθηθό ιεμηιόγην, 

θάλνπλ δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο ζε κηα επνρή πνπ ε απήρεζε ηεο Garçonne ηνπ Victor 

Margueritte (1922) ζπλερίδεη κέζα από ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ζεαηξηθέο ηεο εθδνρέο, ζε 

βαζκό πνπ λα θαζίζηαηαη πιένλ θιαζηθό ζέκα θαη ηύπνο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ ιόγνπ, ελώ ε 

επηηπρία ηεο ηαηλίαο Mädchen in Uniform ηεο Leontine Sagan (1931), πνπ κεηαθξάδεηαη σο 

«Παξζέλεο κε ζηνιή», κεηαθέξεηαη ζηελ Διιάδα θαη ε εξσίδα ηεο Απγήο ηεο δσήο (1937) 

πεγαίλεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα λα ηε δεη
22

.  

Κη αλ σο πξνο ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο ηα πξόζσπα ησλ κπζηζηνξεκάησλ 

ηνπ Ξελόπνπινπ παξακέλνπλ ζηα όξηα κηαο θνηλώο απνδεθηήο γηα ηελ επνρή 

«θαλνληθόηεηαο», σο πξνο ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία ζπρλά μεπεξλνύλ ηα όξηα, παξνπζηάδνληαο 

αζζέλεηεο πνπ είηε απνηεινύλ απνιηζώκαηα ηνπ ηαηξηθνύ θαη ςεπδν-ηαηξηθνύ ιόγνπ άιισλ 

                                                
18

 Γόμαο 1930. 
19 Βι. ελδεηθηηθά ηα κπζηζηνξήκαηα Αξ., Γθ., Γι., Φ., Ψ.   
20 βώινπ 1929.  
21 Καηζίγξα 1932. 
22 Ξελόπνπινο Πα., Μειάο 1933d, Ξελόπνπινο 1923, 1933. 
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επνρώλ, είηε απνηεινύλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο κόδαο. Έηζη, άιια πξόζσπα πάζρνπλ 

αλαρξνληζηηθά από ηε ιππνκαλία ηνπ Jean Etienne Esquirol ή ηνλ εθθπιηζκό 

ηνπ Max Nordau, άιια πάιη βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο 

ςπραλάιπζεο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο ζηελ Διιάδα
23

, παξνπζηάδνληαο ζπκπηώκαηα 

λεπξαζζέλεηαο, ή  ςύρσζεο κε βαζύηεξα ζεμνπαιηθά αίηηα, νπόηε θαη βξίζθνπλ θαηαθύγην 

ζηε ζηθ λεπξνινγηθή θιηληθή ζηα Παηήζηα, πνπ πξνθαλώο απνηεινύζε έλα είδνο αζύινπ (κε 

ηελ θπξηνιεθηηθή θαη ηε κεηαθνξηθή έλλνηα) θαη θνζκηθνύ εληεπθηεξίνπ γηα ηα κέιε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο.
24

 ρεηηθά κε ηελ εύζξαπζηε ςπρηθή πγεία είλαη θαη δύν άιια ζέκαηα, 

δηαρξνληθά θαη θιαζηθά, ε απηνθηνλία, πνπ επαλέξρεηαη ζηε κόδα θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν θαη 

θαζίζηαηαη αληηθείκελν εηξσλείαο θαη ριεπαζκνύ από ηνπο ρξνλνγξάθνπο
25

, θαη ν 

πλεπκαηηζκόο, κε απνρξώζεηο ηήο επίζεο δηαρξνληθήο θαη πάληα επίθαηξεο πζηεξίαο. Μεηά 

ηηο θνζκηθέο πλεπκαηηζηηθέο ζπλεδξηάζεηο ζηα θηινινγηθά ζαιόληα ηνπ 19νπ, ζηηο νπνίεο είρε 

ζπκκεηάζρεη θαη ν λεαξόο ηόηε Ξελόπνπινο θαη ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ζπρλά κέζα από ηηο 

αζελατθέο επηζηνιέο ηνπ Φαίδσλνο
26

, ην ππεξπέξαλ επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξόηεηα θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ’20, κε ην επηζηεκνληθό θύξνο ηνπ γηαηξνύ θαη ινγνηέρλε Άγγεινπ Σαλάγξα 

θαη ηεο Δηαηξείαο Φπρηθώλ Δξεπλώλ πνπ ηδξύεη.
27

 Ο Σύπνο γνεηεύεηαη από ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ηνπ δίλεη ζπρλά ηνλ ιόγν ζρεηηθά κε δεηήκαηα παξαςπρνινγίαο: όξνη 

όπσο εθηόπιαζκα, ηειεθηλεζία, δηόξαζε, ςπρνβνιία, κέληηνπκ, αλαγειαζηηθά πλεύκαηα θιπ., 

γίλνληαη ηεο κόδαο, ελώ δελ ιείπνπλ ηα ξεπνξηάδ γηα ηηο ηειεπαζεηηθέο ζπλεδξηάζεηο 

Αζελώλ-Βεξνιίλνπ θαη ηηο νκάδεο γπλαηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κεζάδνπζεο κεηαμύ 

ηνπ θόζκνπ ησλ λεθξώλ θαη ησλ δσληαλώλ. Σν αζηπλνκηθό δειηίν βξίζεη από αλαθνξέο ζην 

θαηλόκελν ησλ πεηξνβνιεκέλσλ από θαληάζκαηα ζπηηηώλ παληνύ αλά ηελ Διιάδα, ελώ ν 

Σαλάγξαο θαιείηαη λα δώζεη ηε γλώκε ηνπ σο ζύκβνπινο γηα ζέκαηα πνπ κέρξη ηόηε 

απαζρνινύζαλ ηηο ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο ησλ αλαγλσζηώλ γηα «δεηήκαηα θαξδηάο» 

(π.ρ.: «Ο έξσηαο ζεξαπεύεηαη δηά ηεο ππνβνιήο; Απαληά ν θ. Σαλάγξαο») ή ηε ζηήιε ηεο 

εθιατθεπκέλεο εγθπθινπαίδεηαο, ή αθόκα ηελ θνζκηθή ζηήιε, αθνύ θαη ε αζηηθή ηάμε ηεο 

πξσηεύνπζαο ζπκκεηέρεη ζηηο «επηζηεκνληθέο» ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο ηνπ γηαηξνύ-

πνηεηή. Κάπνηα από απηά ηα δεηήκαηα εληάζζνληαη θαη ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Ξελόπνπινπ, 

πνπ έρνληαο αθηεξώζεη ζην ζέκα ηα Πλεύκαηα, ελζσκαηώλεη ζθόξπηεο αλαθνξέο ζηελ 

                                                
23 Αλδξνύηζνο 1931, Κνπξέηαο 1928, Αηδηλά 2004, Πινπκπίδεο 1995. 
24

 Ν., ΝηΔ., Πλ., Εε., δεηγκαηνιεπηηθά. Γηα ηελ ηδησηηθή θιηληθή, πηζαλόλ ηνπ . Βιαβηαλνύ, βι. Πινπκπίδεο 

1995: 211-219. 
25 Σκο 1926, Μειάο 1933b, 1933c, Φαζάο 1940. 
26 Ξελόπνπινο 1907, 1922. 
27 Νηξβάλαο 1933, Σαλάγξαο 1937, 1955. 
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ηειεπάζεηα θαη ηηο πζηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζην ζύλνιν ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο ηνπ 

παξαγσγήο.  

Πνιιά αθόκα ζηνηρεία ζα κπνξνύζαλ λα πξνζηεζνύλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

εξκελεπηηθνύ ζρήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ηνπ Σύπνπ πνπ πξνηείλνπκε, γηα ηνλ πξόζζεην ιόγν 

όηη ε πεξίπησζε ηνπ πνιπγξάθνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ-παληαρνύ-παξόληνο Ξελόπνπινπ 

παξνπζηάδεη θαη επηπιένλ γνεηεπηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, όπσο είλαη ε αλαθύθισζε ησλ 

πνιιαπιώλ ηδηνηήησλ ηνπ (θξηηηθόο, παηδαγσγόο, ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο, θιπ.) κέζα ζην 

δεκνζηνγξαθηθό θαη ινγνηερληθό πεδίν, αλαθύθισζε πνπ αθξηβώο απνδεηθλύεη θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αθαδεκατθήο δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ 

θόζκσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ 19ν θαη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα ζηελ Διιάδα. 

Αο πεξηνξηζηνύκε ζε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: 

Ο Σύπνο απνηειεί δηεζλώο, επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα, ηε κήηξα ηεο δηακόξθσζεο 

θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ δεκόζηνπ ιόγνπ ζηνλ νπνίν θηλείηαη, δηαθηλείηαη θαη εμειίζζεηαη θαη ν 

ινγνηερληθόο ιόγνο, ζπλεπώο νη δηαθξίζεηο κεηαμύ ινγνηερλίαο θαη κε ινγνηερλίαο, θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν κεηαμύ πνηνηηθήο θαη κε ινγνηερλίαο, έηζη όπσο  δηακνξθώζεθαλ θπξίσο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ αθαδεκατθνύ θαη ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα αλαζεσξεζνύλ. Υώξνο 

θαληαζηαθήο αιιά θαη, ζε ό,ηη αθνξά ηνλ πεξηνξηζκέλν ειιεληθό ρώξν ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ 

πεδίνπ ηεο κηθξήο πξνπνιεκηθήο Αζήλαο, πξαγκαηηθήο δηαπξνζσπηθήο ζπλάληεζεο 

ινγνηερλώλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, πνπ ζα κπνξνύζακε λα απνθαιέζνπκε από θνηλνύ 

δεκνζηνιόγνπο, ν Σύπνο απνηειεί ηελ θνηλή πεγή κπζνπιαζηηθνύ  θαη  αλαθνξηθνύ ιόγνπ 

πνπ από θνηλνύ δηακνξθώλνπλ ηελ αζηηθή ζπλείδεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ζηελ Διιάδα. 

Μέζα από κηα θαληαζηαθή απηή ηε θνξά ζπλάληεζε ησλ αλαγλσζηώλ από ηηο ζειίδεο ηεο 

εθεκεξίδαο θαη ηνπ πεξηνδηθνύ, θαη κέζα από κηα ινγνηερλία, αλ όρη «παξεγνξεηηθή», θαηά 

Gramsci θαη Eco, πάλησο κε ζαθώο ζπκθηιησηηθή ησλ ηάμεσλ δηάζεζε (κε εμαίξεζε ηνπο 

Πινύζηνπο θαη Φησρνύο ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα δελ ζπγθξνύνληαη ζην έξγν ηνπ 

Ξελόπνπινπ), ε εθεκεξίδα θαη ε ινγνηερλία δηαδίδνπλ θαη εληέιεη επηβάιινπλ ζηνλ 

αλαγλώζηε ηελ αζηηθή ηαπηόηεηα, ιεηηνπξγώληαο επνκέλσο παηδαγσγηθά. Ο αλαγλώζηεο ησλ 

κπζηζηνξεκάησλ δηδάζθεηαη ηελ αζηηθόηεηα από ηνλ παηδαγσγό Ξελόπνπιν ηεο Γηάπιαζεσο 

ησλ Παίδσλ, ν νπνίνο πξνβάιιεη έλα πξόηππν ηαπηόηεηαο, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ αληίζηνηρα 

π.ρ. δίλεη θαλνληζηηθά ηνλ νξηζκό ηνπ θαινύ Γηαπιαζόπνπινπ κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ 

πεξηνδηθνύ
28

 ή ππνβάιιεη ηελ εηθόλα ηνπ ζσζηνύ αλαγλώζηε (θαη ηνπ ζσζηνύ αλαγλώζηε 

ηνπ) κέζα από ηε Νέα Δζηία. Έηζη, εθηόο από ην γεγνλόο όηη νη κεκνλσκέλεο θνπεξλίθεηεο 

                                                
28 Ζ Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ, 29/33, 16.7.1922, ζ. 260. 
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αλαθαιύςεηο άγλσζησλ έξγσλ παύνπλ λα δεκηνπξγνύλ εθπιήμεηο θαη ππέξκεηξνπο 

ελζνπζηαζκνύο, εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά νη ζρεκαηνπνηήζεηο, απινπνηήζεηο θαη άιιεο 

ακαξηίεο ηεο ινγνηερλίαο επξείαο θαηαλάισζεο, αιιά επηπιένλ αλαδηακνξθώλεηαη θαη ην 

ίδην ην corpus ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, πέξα από ηελ θαζεζπραζηηθή θαη εύρξεζηε 

ηεξαξρία ηνπ Καλόλα θαη ησλ ζεξαπεπηώλ Σνπ.  
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