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Δηµιουργία / Καταστροφή (αποτυχία, ήττα). Αν και πρόκειται για τις δύο 
όψεις του ίδιου νοµίσµατος, εµείς εδώ θα εστιάσουµε στην σκοτεινή ή πίσω όψη της 
δηµιουργίας, γιατί συχνότατα αυτή είναι που περιέχει µια αφήγηση για το «είναι- 
καλλιτέχνης». Είναι καλλιτέχνης (συγγραφέας, ζωγράφος, µουσικός κλπ) όποιος επί 
µακρόν δεν κατάφερε να είναι ή να γίνει αυτό που πάντα αισθανόταν πως είναι ο 
προορισµός του, όποιος απέτυχε, κατέστρεψε το έργο των χειρών του, δεν µπόρεσε 
να το ολοκληρώσει ή να φτάσει αυτό(ν) που είχε θέσει ως στόχο: αυτό µοιάζει να 
αφηγείται µια πλειάδα έργων που έχουν ως κεντρικούς ήρωές τους καλλιτέχνες. 
Ανάµεσα στους ήρωες αυτούς ξεχωριστή θέση φαίνεται πως κατέχουν οι ζωγράφοι1, 
ίσως γιατί στην περίπτωση της δικής τους τέχνης το ζήτηµα της αναπαράστασης 
καθίσταται ακόµη πιο εύγλωττο: «Ω! φύση! φύση! ποιος µπόρεσε ποτέ να σε 
συλλάβει έτσι που ξεγλιστράς; Όπως η πολλή αµάθεια έτσι κι η πολλή σοφία 
καταλήγει στην άρνηση. Έχω αµφιβολίες για το έργο µου!» λέει χαρακτηριστικά ο 
περιώνυµος ζωγράφος Frenhofer2 στο Άγνωστο αριστούργηµα του Μπαλζάκ, 
συνοψίζοντας τόσο το αναµέτρηµα της τέχνης µε τη φυσικότητα του πραγµατικού (ή 
την πραγµατικότητα της φύσης), όσο και τον τρόµο του καλλιτέχνη µπροστά στο 
ανέφικτο της απόλυτης απόδοσής της. Εξιδανίκευση του καλλιτεχνικού έργου από τη 
µια µεριά και καταρράκωση από την ανεπάρκεια του συγκεκριµένου, πραγµατικού 
έργου από την άλλη, θα έχουν ως αποτέλεσµα το θρυλούµενο «αριστούργηµα» του 
Frenhofer να παραµείνει άγνωστο, ή καλύτερα άφαντο, µια και οι δύο νεότεροί του 
ζωγράφοι από τους οποίους το έκρυβε ζηλόφθονα δεν αντικρίζουν τελικά παρά ένα 
συνονθύλευµα γραµµών και χρωµάτων, µια αληθινή µουντζούρα, στην άκρη της 
οποίας µόλις που ξεπροβάλλει ένα – άψογα ζωγραφισµένο είναι η αλήθεια – 
γυναικείο πόδι. Είναι το µόνο που γλίτωσε από την καταστροφική µανία του 
Frenhofer, ο οποίος διήγαγε βίο Πυγµαλίωνα ερωτευµένου µε τη γυναικεία µορφή 
                                                
1 Ο ζωγράφος εξασφάλιζε προφανώς µια αντιπροσωπευτικότητα για τη φιγούρα του καλλιτέχνη εν 
γένει, γι’αυτό και προτιµούνταν, όπως διαπιστώνεται ήδη σε έργα του 19ου αιώνα όπως το L’oeuvre 
του E. Zola (1886) ή το Le soleil des morts του Camille Mauclair (1897) – όχι τυχαία και τα δύο 
προέρχονται από συγγραφείς που έγραψαν και κριτική τέχνης (βλ. Joy Newton, «The atelier novel: 
painters as fictions», στο Richard Hobbs (επιµ.), Impressions of French modernity: art and literature in 
France, 1850-1900, Manchester: Manchester University Press, 1998, σ. 175). Την ίδια περίπου εποχή  
στα καθ’ηµάς διαπιστώνεται σύγκλιση µεταξύ λογοτεχνίας και ζωγραφικής σε επίπεδο ορολογίας µε 
εύλογο επίκεντρο πάντα τον όρο ηθογραφία (βλ. σχετικά Γεωργία Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Η 
διηγηµατογραφία του Παπαδιαµάντη και η ολλανδική ζωγραφική», στο Εισαγωγή στο έργο του 
Παπαδιαµάντη, Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2005, σ. 427-438), ενώ δεν θα λείψουν και οι συγγραφείς που θα 
κινηθούν και στα δύο ταµπλώ, και σε αυτό της λογοτεχνίας και σε αυτό της κριτικής της τέχνης, όπως 
ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος ή ο Περικλής Γιαννόπουλος (ο τελευταίος αποτελεί διαρκή αναφορά για 
τον ζωγράφο που πρωταγωνιστεί στο Αδιανόητο τοπίο του Τάκη Θεοδωρόπουλου, ενός από τα έργα 
του χρονικού φάσµατος που θα µας απασχολήσει εδώ, της µεταπολιτευτικής λογοτεχνίας). Πάντως 
χτυπητή – όσο και αναµενόµενη – αντίθεση ως προς τον τρόπο που αναπαρίσταται ο ζωγράφος 
ανάµεσα στα έργα του 19ου αι. που προαναφέραµε και τα σύγχρονα ελληνικά µε τα οποία θα 
καταπιαστούµε, είναι ότι στα πρώτα αποτελεί µέρος ενός καλλιτεχνικού κύκλου, ενώ στα δεύτερα 
είναι µόνος, συχνά αποµονωµένος σε ορεινό τόπο ή σε νησί, και ακόµη κι αν έχει καταφύγει εκεί µε 
συναδέλφους του, καταφέρνουν να αποδεκατιστούν µεταξύ τους.           
2 Honoré de Balzac, Το άγνωστο αριστούργηµα, µετ. Δ.. Δηµητριάδη, Αθήνα: Άγρα, 32004, σ. 51. Και 
άλλος ήρωας του περίφηµου αυτού έργου, ο Porbus, ισχυρίζεται πως η πολλή εµβάθυνση είναι 
φυτώριο της αµφιβολίας, και πως «οι ζωγράφοι δεν πρέπει να στοχάζονται παρά µε τα πινέλα στο 
χέρι» (σ. 57). 



του πορτραίτου του χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι την είχε ήδη σβήσει. Μόλις 
συνειδητοποιεί τι έχει κάνει βάζει φωτιά και στα υπόλοιπά του έργα και πεθαίνει. Η 
δίψα για ένα ανώτερο ιδανικό, εν προκειµένω για το απόλυτο στην τέχνη, δεν 
αποτελεί τη µοιραία νόσο µόνο του 19ου αι. και µόνο του Άγνωστου αριστουργήµατος 
(1831, 1837), έργου καταστατικού ωστόσο όσων θα µας απασχολήσουν εδώ µια και 
αποτελεί τη µικροφόρµα τους. Άπαξ και πρόκειται για την Τέχνη και τη λογοτεχνική 
απόδοση του βίου και των έργων του καλλιτέχνη, πολλά µπορεί να έχουν αλλάξει, 
είτε για το πάλαι ποτέ Künstlerroman και τις µεταµορφώσεις του είτε ευρύτερα για τα 
έργα που έχουν ως κεντρικούς ήρωές τους καλλιτέχνες, πολλά όµως επίσης 
παραµένουν εντυπωσιακά ίδια. Μπορεί να έχουµε µεταβεί από την παραστατική 
ζωγραφική στο video art και αντί για την επιφάνεια του καµβά πεδίο καταστροφικής 
µανίας να γίνεται όλο το σώµα του καλλιτέχνη, αλλά βασανιστικά άγχη, 
«συγγραφικές κράµπες», αυτοκτονικές τάσεις, ψευδαισθήσεις µεγαλείου, υψηλές 
προσδοκίες και θανάσιµες µαταιώσεις, παντός τύπου µονισµοί και µονώσεις 
ταλανίζουν πάντα τους ταγµένους της τέχνης. Ίσως γιατί το δίπολο δηµιουργία / 
καταστροφή δεν αποτελεί παρά το εξωτερικό αποτύπωµα ή το αφήγηµα µιας 
εσώτατης και διαρκούς διαδικασίας, αυτής της δουλειάς του ψυχικού οργάνου3. Ο 
συγγραφέας του µυθιστορήµατος διάπλασης του καλλιτέχνη αναπαριστά έτσι τη δική 
του ψυχική κονίστρα, δίνει τη δική του πάλη µε τη δηµιουργία. Ολοκληρώνοντας την 
αφήγησή του πετυχαίνει ή διασώζεται ο ίδιος ακόµη κι αν οι ήρωές του 
αποτυγχάνουν, ηττώνται, παρανοούν ή αυτοκτονούν4. Θα διερευνήσουµε τέτοια 
πορτραίτα καλλιτεχνών εντός πεζογραφικών έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αν 
και η αναφορά σε εµβληµατικά ξένα έργα θα είναι αναπόδραστη. Πρόθεσή µας δεν 
είναι η απογραφή του συνόλου των έργων αυτών - ούτε το να µείνουµε αυστηρά σε 
ό,τι θα µπορούσε να ενταχθεί στο παραδοσιακό  Künstlerroman 5- αλλά η καταγραφή 
                                                
3 H διαδικασία αυτή περιγράφεται απαράµιλλα από τον Didier Anzieu στα πλαίσια της 
«ψυχαναλυτικής ποιητικής» που ανέπτυξε σε όλο το µήκος της συγγραφικής του πορείας, ενδεικτικές 
µελέτες της οποίας έχουν συγκεντρωθεί τόσο στο Créer, Détruire, Παρίσι: Dunod, 1996  όσο και στο 
Le corps de l’œuvre, Παρίσι: Gallimard, 1981. 
4 Λίγα έργα καθιστούν τόσο γλαφυρά το πέρας της διαδικασίας αυτής λύση της πλοκής τους όσο ο  
Υπνοβάτης της Μαργαρίτας Καραπάνου (που θα δούµε και στη συνέχεια), όπου εν τω µέσω της ολικής 
καταστροφής που µαστίζει το νησί όπου έχει καταφύγει µια παρέα καλλιτεχνών, το µόνο που 
ολοκληρώνεται ή διασώζεται είναι το βιβλίο που γράφει µία εξ αυτών, συγγραφέας και αφηγήτρια, 
διαφανές αlter ego της ίδιας της Καραπάνου. Βλ. σχετικά Σοφία Ιακωβίδου, «Μεταξύ µητέρας και 
κόρης: το ρήµαγµα. Η περίπτωση της Μαργαρίτας Καραπάνου», στο Λόγος γυναικών, Πρακτικά 
διεθνούς συνεδρίου, Κοµοτηνή 26-8 Μαΐου 2006, Αθήνα: ΕΛΙΑ, 2008, σ. 303-314.    
5 Το κατά πόσον µπορούµε να κάνουµε λόγο για στοίχιση µε ένα ειδολογικό µοντέλο, είτε µε αυτό του 
Künstlerroman είτε µε του bildungsroman (κατά ορισµένους το πρώτο αποτελεί υποείδος του 
δεύτερου, σύµφωνα µε άλλους ξεχωριστό είδος) εγείρει ζητήµατα: 1. οµοιοσυστασίας του 
θεωρούµενου ως µοντέλου. Όπως έχουν αποδείξει σύγχρονοι µελετητές πανευρωπαϊκά, ακόµη κι 
ανάµεσα στα ιστορικά παραδείγµατα του είδους η οµοιογένεια είναι σχετική (για µια συγκριτική 
ανάγνωση ανάµεσα στα Χρόνια της µαθητείας του Β. Μάϊστερ  του Γκαίτε, τον Δαυΐδ Κόππερφιλντ του 
Κ. Ντίκενς, και την Αισθηµατική αγωγή  του Γκ. Φλωµπέρ και τα πορίσµατά της βλ. Daniel Mortier, 
«Le roman d’éducation comme genre dans l’horizon de réception», στο Roman de formation, roman 
d’éducation dans la littérature française et dans les littératures étrangères, Παρίσι : éd. Kimé, 2007, σ. 
263-273, ενώ για την οριακότητα ένταξης ελληνικών έργων στο είδος βλ. Γερασιµία Μελισσαράτου, 
«Το µυθιστόρηµα Eroïca ως Bildungsroman: κριτικά ξαναδιαβάσµατα και µια πρόταση ειδολογικού 
προσδιορισµού», Ελίτροχος, τ.11, Χειµώνας 1996-7, σ. 103-121) 2. Στα σύγχρονα δεδοµένα, τα 
µυθιστορηµατικά παραδείγµατα εντοπίζονται σε αρκετά διευρυµένους κύκλους σε σχέση µε το 
νοούµενο ειδολογικό επίκεντρο, µια και ακόµη και η έννοια της νεότητας έχει διευρυνθεί (Daniel 
Mortier, σ. 272). Δεν έχουµε πλέον να κάνουµε µε παιδί ή προέφηβο σε µια διαδικασία διάπλασης – 
µαθητείας (όπως σε µυθιστορήµατα της γενιάς του ’30 για παράδειγµα, που έχουν δηλωµένες ή 
ευχερώς διακρινόµενες σχέσεις µε τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα όπως ο Λεωνής του Γ. Θεοτοκά. Σε 
σχέση µε αυτόν βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, «Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία. Η 



ορισµένων τάσεων, ενδεικτικών ωστόσο κάποιων αλλαγών ή µετατοπίσεων που 
έχουν συντελεστεί και οι οποίες είναι ευρύτερης, πολιτισµικής θα λέγαµε τάξης. 
  Η πρώτη διαπίστωση είναι πως στη νεοελληνική λογοτεχνία έχουν αυξηθεί 
άρδην τα έργα µε κεντρικούς ήρωες καλλιτέχνες6. Όσο µάλιστα προχωρούµε στην 
ύστερη µεταπολιτευτική της φάση τα έργα αυτά πυκνώνουν ακόµη περισσότερο και 
απαντά πλέον και σε αυτά κάτι που στα ξένα έργα ήταν και είναι µια σταθερά. Αν και 
η γκάµα τέτοιων αναπαραστάσεων στη διεθνή λογοτεχνία είναι εξαιρετικά ευρεία και 
θα έµοιαζε γενικευτικό ή ριψοκίνδυνο το να κάνουµε λόγο για «σταθερές», εντούτοις 
κάτι που εύκολα διακρίνεται είναι ότι στην πλοκή των ξένων έργων συναντούµε πολύ 
συχνότερα πραγµατικούς καλλιτέχνες κοντά στους φανταστικούς – κι αυτό ισχύει 
από Το άγνωστο αριστούργηµα που έχει ως ήρωά του τον νεαρό Poussin και τον 
Porbus µέχρι το Βίνσεντ του Τ. Γκέµπελ (2004) που αναφέρεται στον Βαν Γκογκ και 
την Κλοπή του Π. Κάρεϊ (2006) όπου παρελαύνει σωρεία περισσότερο και λιγότερο 
γνωστών ονοµάτων των εικαστικών. Αντιθέτως σε ό,τι αφορά στα ελληνικά 
µυθιστορήµατα έχουµε να κάνουµε µε µάλλον πρόσφατο φαινόµενο, το οποίο 
µάλιστα διακλαδίζεται σε δύο διακριτές τάσεις: α) αφενός δυναµική είναι η παρουσία 
της µυθιστορηµατικής βιογραφίας, από µεγαλύτερους σε ηλικία, καταξιωµένους ή 
αναγνωρίσιµους πεζογράφους που αποδίδουν λογοτεχνικά τη ζωή κάποιου Έλληνα 
ως επί το πλείστον καλλιτέχνη, όπως για παράδειγµα το Θα υπογράφω Λουί της Ρέας 
Γαλανάκη (1993, για τη ζωγράφο Ελένη Αλταµούρα), το Σµιλεύοντας το φως του 
Γιώργου Ξενάριου για τον Δοµήνικο Θεοτοκόπουλο (2001), το Βρέχει φως του 
Κωστή Γκιµοσούλη για τη Μαρία Πολυδούρη (2002), Οι τελευταίες µέρες του 
Κων/νου Καβάφη του Φίλιππου Φιλίππου (2003), τα Μέλι και στάχτη του θεού και 
Ελληνική αϋπνία του Μισέλ Φάις για τον Τζούλιο Καΐµη (2002) και τον Βιζυηνό 
(2004) αντίστοιχα7, καθώς και το πιο πρόσφατο Το show είναι των Ελλήνων του 
Μένη Κουµανταρέα (2008), όπου ένα από τα τρία κείµενα που το απαρτίζουν 
αναφέρεται στη συνάντηση του Καβάφη µε τον Δηµήτρη Μητρόπουλο στο σπίτι της 
Ελένης Ουράνη. Β) Αφετέρου, στο έργο νεώτερων συγγραφέων που δηµοσιεύουν την 

                                                                                                                                       
κουλτούρα του εγωτισµού και κάποιες ‘ελλείψεις’», στο Οι χρόνοι της ιστορίας. Για µια ιστορία της 
παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα, 1998, σ. 252-263 και Γ. Μελισσαράτου, «Το πορτραίτο του 
καλλιτέχνη ως νεαρού Κωνσταντινουπολίτη και τα πορτραίτα ευρωπαίων συγγενών του» στο Ο εξω-
ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη 1800-1922. Πνευµατικός και κοινωνικός βίος, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, 1998, σ. 217-237) αλλά 
για µια δια βίου µάθηση – που είναι και διαρκής διαπάλη µε το ιδεατό άπαξ και πρόκειται για έργα µε 
πρωταγωνιστές καλλιτέχνες – που θέτει σε δεύτερη µοίρα ή και συνθλίβει τους διάφορους τρόπους 
κοινωνικής ένταξης για τους χαρακτήρες (δηµιουργία οικογένειας, εύρεση σταθερής εργασίας κλπ) 
αφήνοντάς τους σε µια διαρκή «εκκρεµότητα» που συχνά αποκαλείται παρατεταµένη µετεφηβεία. Ο 
σκηνοθέτης στο Σκότωσε όποιον αγαπάς του Αλέξη Σταµάτη που θα εξετάσουµε στη συνέχεια για 
παράδειγµα, θέλει να δώσει στο σενάριο που γράφει τη µορφή µιας «αφήγησης µαθητείας» τη στιγµή 
που ο πρωταγωνιστής του είναι 50 χρονών (!) – διαρκώς όµως «ξαναρχίζει». Να θυµίσουµε µόνο εδώ 
πως και το Πορτραίτο του καλλιτέχνη του Τζόϋς κλείνει µε τη φράση του Στήβεν Ντένταλους «Φεύγω 
για χιλιοστή φορά..».    
6 Διαπιστώνεται και από την Αγγέλα Καστρινάκη, που ενώ σε παλιότερο άρθρο της υποστήριζε πως 
είναι «ελάχιστοι οι νέοι που παρουσιάζονται στο µυθιστόρηµα σε µια διαδικασία  καλλιτεχνικής 
µαθητείας. Πολύ λίγοι – σε αντίθεση µε την αφθονία – και αναιµικοί σε αντίθεση µε τη σηµασία που 
έχουν οι ήρωες στα ευρωπαϊκά έργα» του είδους (Α. Καστρινάκη, όπ. π., σ. 253-4) σε υστερότερο 
κάνει λόγο για «ξαφνικό πολλαπλασιασµό» των καλλιτεχνών σε πεζογραφικά έργα της δεκαετίας του 
’90 κ.ε. («The portrait of the artist in the late twentieth century», στο Contemporary greek fiction in a 
United Europe. From local history to the global individual, επιµ. Peter Mackridge, Eleni Yiannakakis, 
Οξφόρδη: Legenda, 2004, σ. 152).   
7 Για τα µυθιστορήµατα αυτά και ιδιαίτερα για τον Φάϊς βλ. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Ένας 
µεταµοντέρνος Βιζυηνός;», στο Ο λόγος της παρουσίας, τιµητ. τόµος για τον Παναγιώτη Μουλλά, 
Αθήνα: Σοκόλης, 2005, σ. 351-362. 



ίδια εποχή και στους οποίους θα εστιαστούµε, εµφατική είναι η παρουσία ξένων 
καλλιτεχνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σ’ολόκληρο το Φανταστικό µουσείο του 
Χρήστου Χρυσόπουλου (2005) – που παραπέµπει ευθέως στο οµότιτλο έργο του 
Μαλρώ – «εκθέµατα» αποτελούν 21 στιγµιότυπα του δύσκολου βίου και έργου 
µεγάλων φυσιογνωµιών από το διεθνές λογοτεχνικό πάνθεον, εκ των οποίων µόλις 
τέσσερα αφορούν σε Έλληνες καλλιτέχνες. Αλλά και το επόµενο βιβλίο του 
Χρυσόπουλου, Η λονδρέζικη µέρα της Λώρα Τζάκσον (2008), είναι εξολοκλήρου 
αφιερωµένο στην αγγλίδα ποιήτρια, ενώ στην Ανάκριση (2008) του Ηλία Μαγκλίνη η 
κεντρική ηρωίδα έχει πρότυπο και διαρκή αναφορά της την σερβίδα περφόµερ 
Μαρίνα Αµπράµοβιτς8. Αντίστοιχα, οι ήρωες του Μανιφέστου της ήττας της Άντζελας 
Δηµητρακάκη είναι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών από διάφορες χώρες, 
γνωρίζουν πολύ καλά τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, σε βαθµό να κάνουν πράξη τις 
διακηρύξεις ενός φιλανδικού κλάδου των καταστασιακών ή να συγκρίνουν την 
απόσυρσή τους από την κοινωνία, την εργασία κλπ. στο νησί όπου έχουν 
περιχαρακωθεί για να δηµιουργήσουν, σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, «τον ολόδικό 
τους, αποτυχηµένο κόσµο» µε αυτήν των ηρώων του Καναδού Douglas Coupland στο 
περίφηµο Generation X9. Στο έργο των ξένων συγγραφέων ωστόσο αυτή η διαπλοκή 
πραγµατικών και φανταστικών βίων καλλιτεχνών αναδεικνύεται σε γόνιµη αφορµή 
για θόλωµα των ορίων µεταξύ ζωής και τέχνης οδηγώντας τους σε ευφάνταστα 
αφηγηµατικά σενάρια όπου το υπερβολικό δόσιµο των κεντρικών ηρώων στην τέχνη 
αντιµετωπίζεται ειρωνικά ή µε χιούµορ που µπορεί να αγγίζει το γκροτέσκο 
(εµβληµατικός επ’αυτού είναι Ο αποτυχηµένος (1983) του Αυστριακού Τόµας 
Μπέρνχαρντ , ενώ ο συνοµήλικος των Ελλήνων της λεγόµενης «γενιάς του ’90» 
Mathieu Terence (γεν. 1972) αντιµετωπίζει µε φλέγµα βρετανικό, αν και Γάλλος, την 
αυταρέσκεια των νεαρών φερέλπιδων καλλιτεχνών στο έργο του Fiasco (1997) µια 
και ο πρωταγωνιστής του επιδίδεται σε µια σειρά εκούσιων αυτοσαµποτάζ στην 
                                                
8 Εύλογο είναι ότι τίποτε δεν εµποδίζει τις «διαπηδήσεις» ανάµεσα στις δύο τάσεις που διακρίνουµε, 
ιδίως άπαξ και πρόκειται για σύγχρονα έργα και συγγραφείς εν εξελίξει. Ξένοι καλλιτέχνες και 
διανοούµενοι µπορεί να πρωταγωνιστούν και σε έργα µεγαλύτερων (ο σκηνοθέτης του Αλέξανδρου 
Ίσαρη για παράδειγµα στο Βίνκελµαν ή το πεπρωµένο (2010), διαβάζει εκτενή αποσπάσµατα από τον 
Άνθρωπο χωρίς ιδιότητες του Μούζιλ στην προσπάθειά του να εµπνευστεί σχετικά µε το νέο του 
σενάριο, που εντέλει θα τροποποιηθεί βάσει των πολλαπλών συµπτώσεων που συνδέουν τον ίδιο µε 
τον µεγάλο ιστορικό της κλασικής αρχαιότητας Γ. Γ. Βίνκελµαν), όπως και Έλληνες καλλιτέχνες 
µπορεί να εµπνέουν και τους νεότερους συγγραφείς (ο Χρυσόπουλος επανεκδίδει αναθεωρηµένη την 
πρώτη του νουβέλα Ο βοµβιστής του Παρθενώνα (2010) όπου κυριαρχεί ο ριζοσπαστικός Γιώργος 
Μακρής), ενώ τίποτε φυσικά δεν εµποδίζει κάποιους από τους κάπως µεγαλύτερους να εκφράζουν 
ίδιους προβληµατισµούς µε τους νεότερους, ακόµη και µε αντίστοιχο τρόπο (βοµβαρδισµό 
πικρόχολων σχολίων δέχεται η σταλινίστρια γιαγιά,  από τον εγγονό της στα Πορφυρά γέλια  του 
Μισέλ Φάϊς (2010), όπως ακριβώς βοµβαρδίζεται µε ανακριτικού τύπου ερωτήσεις ο πατέρας, πρώην 
βασανιζόµενος από τα ΕΑΤ-ΕΣΑ από την κόρη του στην Ανάκριση του Μαγκλίνη – κανένα όµως από 
τα δύο µυθιστορήµατα δεν επιχειρεί να συνθέσει αντιθέσεις µεταξύ των γενεών ή να δώσει 
απαντήσεις). Ωστόσο, το ότι οι συγγραφείς της λεγόµενης γενιάς του ’90 έλκονται περισσότερο από 
ξένους οµοτέχνους τους παρά από ό,τι προηγήθηκε στη νεοελληνική λογοτεχνία, και ότι σχετίζονται εν 
γένει περισσότερο µε τη διεθνή κουλτούρα είναι δηλωµένο γνώρισµα της ταυτότητάς τους (βλ. το 
κείµενο της Λώρης Κέζα που ανοίγει το πρώτο τεύχος του περιοδικού Να ένα µήλο (2002) εν είδει 
µανιφέστου της γενιάς αυτής, καθώς και Eleni Yiannakakis, «Geographical and ideological 
wanderings. Greek fiction of the 1990s», στο Contemporary greek fiction in a United Europe, όπ.π., σ. 
81-92 και την εισαγωγή της ίδιας και του Peter Mackridge στον ίδιο τόµο. Για µια συγκριτολογική  
θεώρηση Ελλήνων-ξένων βλ. Sophie Iakovidou, «Aspects de la jeunesse dans la littérature néo-
hellénique contemporaine : de l’errance problématique au thème de la défaite», στο D’une frontière à 
l’autre : mouvements de fuites, mouvements discontinus dans le monde néo-hellénique, επιµ. 
Constantin Bobas, Αθήνα – Lille: εκδ. Γαβριηλίδη - Presses Universitaires du Septentrion, 2009, σ. 
465-476).                 
9 Άντζελα Δηµητρακάκη, Το µανιφέστο της ήττας, Αθήνα: Εστία, 2007, σ. 274-6, 336-8.    



προσπάθειά του να πρωτοτυπήσει αποτυγχάνοντας, αφού όλοι επιδιώκουν µε κάθε 
µέσο να επιτύχουν).  

Σε χαρακτηριστική αντίθεση µε τους ξένους συναδέλφους τους η νεότερη 
γενιά των Ελλήνων περιβάλλει µε µια αρνητική υπαρξιακή αχλή την αφιέρωση στην 
τέχνη, παρόλο που οι ήρωές της έχουν την ελευθερία των επιλογών τους (δεν 
δεσµεύονται από κάποια έξωθεν αρνητική συγκυρία ή την ίδια την Ιστορία όπως για 
παράδειγµα Ο Λεωνής, που χάνει τα πάντα, την τέχνη του, την κοπέλα που αγαπούσε, 
την πατρίδα του, τον καλύτερό του φίλο αλλά στο τέλος  αποδέχεται τις αποφάσεις 
της ιστορίας όπως εξάλλου θα κάνει και ο ίδιος ο Θεοτοκάς)10. Έτσι κάθε 
αναστοχαστική τους τάση  έχει συχνά βαρύθυµη βάση: «Η τέχνη δεν είναι θρίαµβος, 
δεν είναι λάµψη, δεν είναι πλεόνασµα, είναι µια συνεχής πορεία προς την ήττα», 
όπως το θέτει η γηραιά σοπράνο στον ανικανοποίητο µεσήλικα ζωγράφο στο Ταξίδι 
του Ιάσονα Ρέµβη του Χρήστου Αστερίου (2007)11. Αυτό το αίσθηµα αποτυχίας, 
ήττας είναι χαρακτηριστικό της γενιάς του ’90 και ίσως από κανέναν δεν 
διατυπώνεται πιο αντιπροσωπευτικά και καίρια το σε τι συνίσταται όσο από την 
ηρωίδα της συγγραφέως που φιλοδόξησε να γράψει Το µανιφέστο αυτής της γενιάς 
και αυτής της ήττας, την Ά. Δηµητρακάκη: «το να µην µπορείς να επιβιώσεις µέσα 
στις ίδιες σου τις επιλογές»12. Πρόκειται όπως αντιλαµβανόµαστε για τα σκοτεινά 
διαπλεκόµενα µιας εσωτερικής άρνησης, όπου το προσωπικό στοιχείο ή το δικαίωµα 
της ατοµικής επιλογής µοιάζει να υφίσταται και συγχρόνως να βραχυκυκλώνεται από 
δυνάµεις που το ξεπερνούν. Ατελέσφορες επιλογές και δοσίµατα σε ιδέες και στόχους 
αισθητικούς, τουτέστιν ιδεολογικούς µε την σύγχρονη έννοια13, αφήνουν το άτοµο 
όχι απλώς ανερµάτιστο αλλά έρµαιο των ίδιων του των επιλογών - που καταντούν 
πικροί σολιψισµοί. Έχουµε εδώ να κάνουµε µε µια µαταίωση, µια ήττα πολιτισµικής 
τάξης, που αντιπαρατίθεται στην πολιτική ήττα που κυριάρχησε στην ποίηση – για 
ορισµένους και σε µέρος της πεζογραφίας - της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς14, που 
είναι το σύγχρονο αντίβαρό της. Διόλου τυχαία η Δηµητρακάκη τοποθετεί τη δράση 
σ’ένα νησί της άγονης γραµµής από αυτά που κάποτε χρησίµευαν σαν τόποι εξορίας 
όπως επαναλαµβάνεται τεχνηέντως σε διάφορα σηµεία του µυθιστορήµατός της15, το 
οποίο κυµαίνεται µεταξύ µετεφηβικού µελοδράµατος16 και µεταµοντέρνας κριτικής 
δυστοπίας, καθώς οι νεαροί της ήρωες µετά από αλλεπάλληλα µαρτύρια στο υπόγειο-
φυλακή όπου τους έχει κλείσει η ηλικιακά µεγαλύτερη της παρέας που τώρα έχει 
µετατραπεί σε δυνάστη τους, στο τέλος πεθαίνουν στο όνοµα ενός καλλιτεχνικού της 
πειράµατος που επιχειρούσε να εντατικοποιήσει εκείνες τις συνθήκες κρίσης που θα 
κλόνιζαν την απουσία παραγωγικότητας, την ανία, την κατατονία τους. Εδώ βέβαια 
έχουµε να κάνουµε µε κάτι κατ’άτι διαφορετικό από τον πάλαι ποτέ «καλλιτέχνη που 
                                                
10 Βλ. Δηµήτρης Τζιόβας, Ο άλλος εαυτός. Ταυτότητα και κοινωνία στην ελληνική πεζογραφία, Αθήνα: 
Πόλις, 2007, σ. 236-252 και Απόστολος Μπενάτσης, «Ο Λεωνής του Γιώργου Θεοτοκά», 
Ιταλοελληνικά. Rivista rivista di culture greco-moderna XI, 2008, σ. 133-145.  
11 Χρήστος Αστερίου, Το ταξίδι του Ιάσονα Ρέµβη. Μια αληθινή ιστορία, Αθήνα: Πατάκης, 2007, σ. 
211. 
12 Ά. Δηµητρακάκη, όπ.π., σ. 171. 
13 Για το πώς η έννοια της ιδεολογίας έχει πάψει για τη σύγχρονη κοινωνιολογία της λογοτεχνίας να 
στοιχεί µόνο µε την πολιτική ένταξη αλλά νοείται πλέον ως ισοδύναµη ή εναλλάξιµη µε αυτήν της 
αισθητικής και της ηθικής, βλ. Alain Viala, Approches de la réception. Sémiostylistique et 
sociopoétique de Le Clézio, Παρίσι : PUF, 1993, σ. 156.    
14 Ο Δηµήτρης Ραυτόπουλος για παράδειγµα έκανε λόγο για «πεζογραφία της ήττας» σχετικά µε τον 
Ανδρέα Φραγκιά ακόµη και µετά τον θάνατό του («Βιολέτες για τον Α. Φραγκιά», Αυγή,12-1-2002), 
αν και ο ίδιος ο συγγραφέας – όπως και επιφανείς «ποιητές της ήττας» - δεν αποδεχόταν τον όρο (βλ. 
«Συνέντευξη µε τον Α. Φραγκιά», Ελίτροχος 2, 1994). 
15 Α. Δηµητρακάκη, σ. 57, 491, 496. 
16 Η ίδια η αφηγήτρια χαρακτηρίζει έτσι την αφήγησή της (σ. 250). 



αποζητά τα εµφράγµατα» αλά Αλφρέντ Ντε Μυσέ. Η παραίτησή τους ήταν ο δικός 
τους συνειδητός τρόπος πολιτικοποίησης, «Ζούσα την πολιτικοποίησή µου ως 
συνειδητή παραίτηση», λέει επί λέξει η κεντρική ηρωίδα. Το πρόβληµα για τη 
σύγχρονη µυθοπλασία είναι το spleen που γεννά αυτή η παραίτηση – η οποία είναι 
τόσο απότοκη όσο και συµπαραγωγός µιας ιδεολογικής ερηµίας – η οποία στρέφει µε 
τη σειρά της στην καλλιτεχνία. Αποδεικνύεται όµως και η τέχνη πεδίο ήττας λαµπρό. 
Και ίσως γι’αυτό ακριβώς επιλέγεται: επειδή στα πλαίσιά της η ήττα είναι στοιχείο 
παραγωγικό.     

Φαίνεται πως όσο η πολιτικοποίηση ή η Ιστορία – µια που στη χώρα µας η 
ιστορική Αλήθεια, συνήθως µε A κεφαλαίο, ενδύεται µεταπολεµικά, µετεµφυλιακά, 
έως και τα πρώτα µεταπολιτευτικά χρόνια σαφή πολιτικό χρωµατισµό -  κατείχε τα 
ηνία, καταλάµβανε σχεδόν δικαιωµατικά ζωές και έργα. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο το 
πόσο λίγα είναι τα πορτραίτα καλλιτεχνών στην ελληνική πεζογραφία προπολεµικά 
όπως και µεταπολεµικά. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Τσίρκας περιλαµβάνει το «Για 
’να ζευγάρι ρόδα» (1947) στη συλλογή διηγηµάτων Ο ύπνος του θεριστή (1954) – και 
ο τίτλος ακόµη παραπέµπει στην ανάπαυλα από την ενεργό πολιτική δράση, ούτε το 
ότι µεγαλύτεροι σε ηλικία συγγραφείς από τους σαραντάρηδες της γενιάς του ’90 
επιδαψιλεύουν θετικά προφίλ καλλιτεχνών (όπως ο Α. Πανσέληνος στο Ζαΐδα ή η 
καµήλα στα χιόνια ή η Ρέα Γαλανάκη στο Ελένη ή ο κανένας). Οι γεννηµένοι λίγο 
πριν / λίγο µετά τη µεταπολίτευση συγγραφείς της γενιάς του ’90, στην πλειοψηφία 
τους όχι απολιτίκ αλλά δίχως τα παραδοσιακά ιδεολογικοπολιτικά έρµα - καθώς 
ενηλικιώνονται πάνω στις απαρχές της παγκοσµιοποίησης ενώ ο  καταναλωτισµός, ο 
ευδαιµονισµός, η εµπορευµατοποίηση της επιθυµίας, η θεοποίηση της 
παραγωγικότητας και η έξαρση του ατοµικισµού σαρώνουν κάθε αξία - στρέφονται 
µαζικά στην τέχνη ή ευρύτερα στην κουλτούρα ωσάν σε µια σύγχρονη πολιτική της 
ταυτότητας, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει µε τις ίδιες τους τις ζωές όσο και µ’αυτές των 
ηρώων τους17. Καταλήγουν εντούτοις να µας δίνουν διαφορετικές αφηγήσεις του πώς 
η καταφυγή στην τέχνη ισοδυναµεί συχνά µε αδιέξοδη ή απογοητευτική διαχείριση 
του βίου. Ενδεχοµένως βέβαια στην τέχνη να «νικάει όποιος ποτέ του δεν τα 
καταφέρνει, να είναι δυνατός µόνο όποιος αποθαρρύνεται» (Πεσσόα). Επ’αυτού θα 
µπορούσε να συναντηθεί τόσο η τέχνη των ιδεολόγων της πολιτικής της µιας γενιάς 
όσο και αυτή των ιδεολόγων της αισθητικής της άλλης.  

Προτού όµως περάσουµε στην «Ανάκριση» του Η. Μαγκλίνη που θα 
προσπαθήσει να φέρει τρόπον τινά αντιµέτωπες τις δύο γενιές, αξίζει να σταθούµε σε 
δύο µεγαλύτερούς τους συγγραφείς, Έλληνες, που δεν επεδίωξαν ασφαλώς να 
αποτελέσουν την σκάλα µεταξύ των δύο γενεών, αλλά η µία έχει πολλά κοινά µε τους 
νεώτερους και ο άλλος κρατά απόσταση από τον τύπο της πολιτικοποίησης που 
απαιτείται στο ελληνικό λογοτεχνικό πεδίο ώστε να µην εκπέσει κανείς από το 
πολιτικά µη ορθόν και στο καλλιτεχνικά µη ορθόν. Στον Υπνοβάτη της Μ. 
Καραπάνου (1985) παρακολουθούµε µια παρέα άκρως αυτοκαταστροφικών 
καλλιτεχνών – όλοι τους ξένοι εκτός από την αφηγήτρια – δοσµένων στο αλκοόλ και 
σε κάθε διαστροφικό πάθος, από τον τραβεστισµό µέχρι την παιδοφιλία και παντελώς 

                                                
17 Είναι ευρύτερο και όχι στενά εγχώριο φαινόµενο η στροφή από το πολιτικό στο πολιτισµικό, σε 
βαθµό να γίνεται λόγος τις τελευταίες δεκαετίες για «αποικιοποίηση του πολιτικού από το 
πολιτισµικό» (Terry Eagleton, The idea of culture, Οξφόρδη: Blackwell, 2000, σ. 127). Το ενδιαφέρον 
έχει µετατοπιστεί από την ιστορικοπολιτική σφαίρα σε ζητήµατα ταυτότητας, φύλου, φυλετικά κλπ. Κι 
εδώ αξίζει να σηµειωθεί πως δεν είναι µόνο η έννοια της ιδεολογίας που έχει πλέον τροποποιηθεί και 
δεν ισοδυναµεί αυστηρά µε την πολιτική ένταξη, αλλά και η έννοια της κουλτούρας, που δεν έχει µόνο 
να κάνει µε την τέχνη και τις αισθητικές προτιµήσεις αλλά αναφέρεται σε µια πολιτική της ταυτότητας. 
Καθένα από τα µυθιστορήµατα που εξετάζουµε απαντά µε τον τρόπο του σε αυτήν την προβληµατική.    



ανίκανων πλέον να δηµιουργήσουν. Η δράση τοποθετείται σε νησί, µήνα 
Φεβρουάριο, όπως ακριβώς στο µυθιστόρηµα της Δηµητρακάκη (θυµίζουµε εδώ πως 
πέρα από µήνας ταυτισµένος µε την περίοδο του Τριωδίου και µε το µασκάρεµα που 
παίζει κεντρικό ρόλο ως διαδικασία υπόδυσης µια άλλης ταυτότητας και στα δύο 
µυθιστορήµατα, ο Φεβρουάριος ως τελευταίος µήνας του ρωµαϊκού ηµερολογίου 
θεωρούνταν µήνας διαβατήριος και καθαρτήριος, η λέξη εξάλλου προέρχεται από το 
λατινικό ρήµα februare που σηµαίνει καθαίρω.  σηµειώνουµε επίσης en passant πως 
Φεβρουάριος ονοµάζεται και ο ήρωας του πρώτου κειµένου του Φανταστικού 
µουσείου του Χρυσόπουλου18, ο οποίος πιστεύει σε έναν παράλληλο, κατοπτρικό 
κόσµο και πως και η κεντρική ηρωίδα της Δηµητρακάκη µεγάλωσε πιστεύοντας σε 
ένα ανεστραµµένο, κατοπτρικό σπίτι και µια παράλληλη οικογένεια µε τη δική της)19. 
Και στον Υπνοβάτη και στο Μανιφέστο της ήττας λαµβάνει χώρα µια σειρά 
φονεύσεων των καλλιτεχνών, εκ µέρους µιας µορφής δίφυλου Μεσσία στην 
περίπτωση της Καραπάνου και µιας video-artist / δυνάστριας σ’αυτήν της 
Δηµητρακάκη, που αµφότεροι λειτουργούν ως άγγελοι-εξολοθρευτές που 
επισπεύδουν το καθαρτήριο και όχι ως εγκληµατίες. Κι αυτό γιατί ο µεν ήρωας που 
έχει το όνοµα του Χριστού, ο Μανόλης της Καραπάνου, πιστεύει πως «το να 
σκοτώσεις είναι κάτι το καθαρό, η νοσταλγία µιας τάξης»20 (η ακαταστασία στην 
οποία είχαν περιέλθει τα πράγµατα στο νησί ήταν χειρότερη κι απ’το έγκληµα για τον 
ίδιο), η δε ηρωίδα της Δηµητρακάκη έχει φτάσει να πιστεύει πως αν ποτέ άλλαζε η 
ζωή της «η αιτία θα ήταν µια καταστροφή»21. Είναι σαφές πως ενώ το έργο της 
Δηµητρακάκη βρίθει αναφορών σε ξένους συγγραφείς και φέρει ακόµη και στο 
οπισθόφυλλό του ως πηγές έµπνευσής του τον Μάγο του Τ. Φόουλς και Το πράσινο 
σύννεφο του Α. Σ. Νηλ, έχει άµεση σχέση µε το έργο της Καραπάνου, της οποίας 
βέβαια η λογοτεχνική ιθαγένεια είναι µάλλον αµερικανοευρωπαϊκή, αν κρίνει κανείς 
τόσο από τον τύπο της γραφής της όσο και από τα αναγνώσµατά της22. 

Ο άλλος ακούσιος µεσάζοντας µεταξύ των δύο γενεών θα λέγαµε πως είναι ο 
Τάκης Θεοδωρόπουλος. Στο Αδιανόητο τοπίο ο Τ. Θεοδωρόπουλος (1991, οριστική 
έκδοση 2000) µας δίνει το πλήρες πορτραίτο του αποτυχηµένου καλλιτέχνη, µια και ο 
ήρωάς του, ο ζωγράφος Γιώργος Γαλανός, επιδίδεται σε µια σειρά ενεργειών που θα 
τον οδηγούσαν στην ανυπαρξία : εγκαταλείπει το ατελιέ του δασκάλου του Παρθένη, 
αφήνει πίσω του την Αθήνα µετά την αποτυχία της πρώτης ατοµικής του έκθεσης και 
αποµονώνεται σε ορεινό χωριό, καταστρέφει µόνος του το σύνολο σχεδόν του έργου 
του, απορρίπτει ξένους συλλέκτες που θέλουν να αγοράσουν έργα του, αποφεύγει 
κάθε σχέση µε το καλλιτεχνικό κύκλωµα κλπ. Φαίνεται όµως πως καµία από τις 
κινήσεις του αυτές δεν στάθηκε τόσο ικανή να τον καταδικάσει, όχι απλώς στην 
αφάνεια αλλά στην ολοσχερή απαξία, όσο η συνεργασία του µε τη χούντα. «Η Τέχνη 

                                                
18 «Ο µύθος του Φεβρουάριου Μπλανσώ», Φανταστικό µουσείο, Αθήνα: Καστανιώτης, 2005, σ. 13-25. 
Η πεζογραφία του Χρυσόπουλου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το θέµα που εξετάζουµε 
και θα αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής µας µελέτης. 
19 Α. Δηµητρακάκη, όπ.π., σ. 257-8. Βλ. και Λίνα Πανταλέων, «Η ύπαρξη ως αποτυχηµένο χάπενινγκ. 
Ά. Δηµητρακάκη, Το µανιφέστο της ήττας», Νέα Εστία 1799, Απρίλιος 2007, σ. 749. 
20 Μαργαρίτα Καραπάνου, Ο υπνοβάτης, Αθήνα: Καστανιώτης, 141997, σ.111. 
21 Ά. Δηµητρακάκη, σ. 355.  
22 Όπως µαρτυρά η έκδοση του ηµερολογίου των εφηβικών και νεανικών της χρόνων (Η ζωή είναι 
αγρίως απίθανη, Αθήνα: Ωκεανίδα, 2008), η Μαργαρίτα Καραπάνου υπήρξε από εντυπωσιακά µικρή 
ηλικία µανιώδης αναγνώστρια µιας εξαιρετικά ευρείας γκάµας έργων της αγγλόφωνης και γαλλόφωνης 
κυρίως λογοτεχνίας - πάντοτε στο πρωτότυπο. Περισσότερο από τις δια ζώσης επαφές µε καλλιτέχνες 
και γόνους άλλων λογοτεχνών κατά τα γυµνασιακά της χρόνια µε τη µητέρα της Μ. Λυµπεράκη στο 
Παρίσι, είναι µέσα από το µάγµα των καθηµερινών της αναγνωσµάτων που αναδύθηκε η συγγραφέας.   



δεν εξιλεώνει τα εγκλήµατα»23 γράφουν οι εφηµερίδες την επαύριο της µεταθανάτιας 
έκθεσής του, η οποία αποκαλύπτει το έργο της ζωής του, έναν αριστουργηµατικό 
πίνακα γιγαντιαίων διαστάσεων, το «Αδιανόητο τοπίο», που όµως θα είναι και ο 
µοναδικός του. Το «Αδιανόητο τοπίο» θα είναι το αποτέλεσµα της µακροχρόνιας 
προσπάθειας του Γαλανού να αποδώσει το ελληνικό φως, ο τρόπος όµως που στήνει 
ο αφηγητής τη βιογραφία που συντάσσει για τον Γαλανό υποδηλώνει πως αδιανόητο 
για τα σύγχρονα ελληνικά δεδοµένα είναι µάλλον το τοπίο της νεοελληνικής τέχνης 
άνευ της ύπαρξης ενός πολιτικού κριτηρίου για την αποδοχή ενός καλλιτέχνη. Ο 
αφηγητής-βιογράφος φοβάται πως θα προπηλακιστεί που ανασύρει έναν τέτοιο 
καλλιτέχνη και συγχρόνως βιώνει µια ικανοποίηση που θα προκαλέσει το 
«καλλιτεχνικώς µη ορθόν».  

Παρόλο όµως που η πολιτική ή η ιστορία υποχώρησε ως θεµατική και 
συνεκδοχικά και ως κριτήριο πρόσληψης στους νεώτερους, ένα υπόλοιπο πόνου, µια 
«πατηµασιά ντροπής» µοιάζει να εµµένει, εν είδει κυτταρικού αποτυπώµατος, από τη 
µια γενιά στην άλλη. Αυτό µεταφέρει ο Ηλίας Μαγκλίνης στην Ανάκριση µεταξύ 
πατέρα-πρώην βασανιζόµενου από τα ΕΑΤ-ΕΣΑ και κόρης, η οποία, ελλείψει 
σύγχρονου δηµίου, βασανίζει η ίδια το σώµα της. Περνά από τις εφηβικές ανορεξίες, 
τις χαρακιές, τους µώλωπες και τους παντός τύπου αυτοτραυµατισµούς στην πρώτη 
της περφόρµανς, που θα είναι µια αναπαράσταση της Αποικίας των τιµωρηµένων 
όπου οι βελόνες του Κάφκα γράφουν πάνω στο σώµα της το «Τίµα τον πατέρα σου 
και τη µητέρα σου». Συνεχίζει µε κάθε µορφής εξιµπισιονισµό του πόνου, από αυτούς 
που οι πρώην σύντροφοι του πατέρα θα χαρακτήριζαν ιµιτασιόν ή ξενόφερτες 
διαµαρτυρίες (µια που η απόλυτη ιέρεια της Μαρίνας είναι η συνονόµατη σερβίδα 
περφόµερ Μαρίνα Αµπράµοβιτς) και που για την ίδια δεν είναι ποτέ αρκετός για να 
εκφράσει ό,τι τα λόγια του πατέρα τής αρνούνται ενώ το σώµα της φέρει ήδη ως 
γενεαλογία. Γιατί ο πατέρας αρνείται σθεναρά να µιλήσει για τα βασανιστήρια που 
υπέστη, µια που ο δικός του πατέρας, τον οποίο είδε πρώτη φορά όταν ήταν οκτώ 
χρονών, µε το πρόσωπο καταφαγωµένο από τις αγριόγατες της Μακρονήσου, είχε την 
τάση, στο λίγο χρόνο που πρόλαβε να ζήσει τον γιο του, να τον βάζει κάτω και να 
αφηγείται καταλεπτώς όλες τις µάχες στις οποίες έλαβε µέρος κι όλους τους τόπους 
εξορίας απ’όπου πέρασε, σαν να του µετέδιδε µια αόρατη σκυτάλη. Ο ίδιος όµως 
αρνείται να την περάσει στην κόρη του κι έχει ισχυρές αµφιβολίες για το αν η 
Μαρίνα επιδιώκει να λυτρώσει αυτόν, όπως διατείνεται µε τις ανακριτικού τύπου 
ερωτήσεις της  και δεν προσπαθεί να λυτρωθεί η ίδια. Μεγάλο ατού αυτού του 
µυθιστορήµατος είναι ο παντελής αντιηρωισµός του, καθώς όταν η Μαρίνα 
αναρωτιέται πως είναι δυνατόν η εµπειρία του βασανισµού να µην αλλάζει κάποιους 
ανθρώπους, ο πατέρας απαντά αφοπλιστικά: «και γιατί να σε διορθώσει; Υπάρχει µια 
ολόκληρη µυθολογία περί δυναµισµού - εγώ λέω ότι απλώς είχα την άγνοια του 
κινδύνου που είναι η νιότη»24. Αυτό το εξισορροπευτικό ζυγοστάθµισµα µεταξύ 
απότοµης µυθοποίησης από τη µια και κενού ιστορικής µνήµης (που χαρακτηρίζει 
όλο και πιο συχνά τους νεότερους..) από την άλλη είναι η καίρια χειρονοµία του 
Μαγκλίνη µεταξύ των δύο γενεών,  και όχι µόνο σε ιστορικό επίπεδο. Γιατί και σε 
καλλιτεχνικό µοιάζει να υποδεικνύει ότι τα τραύµατα – για πολλούς η βασιλική οδός 
για τη δηµιουργία – δεν παραγγέλνονται σε συλλογικό ή ιστορικό επίπεδο και ότι 
αυτοί που τα φέρουν υπό αυτήν την µορφή µπορεί όχι απλώς να µη γίνονται 
καλλιτέχνες αλλά να αισθάνονται, όπως λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας, «το 
υποσυνείδητό τους ως βόθρο». Για να συνεχίσει: «Η Μαρίνα µπορεί να έγινε 

                                                
23 Τάκης Θεοδωρόπουλος, Το αδιανόητο τοπίο, Αθήνα: Ωκεανίδα, 2000, σ. 227. 
24 Ηλίας Μαγκλίνης, Η ανάκριση, Αθήνα: Κέδρος, 2008, σ. 112. 



καλλιτέχνης επειδή µεγάλωσε σε ένα σπίτι µε φαντάσµατα. Αλλά και πάλι ποιο σπίτι 
δεν έχει φαντάσµατα;»25 

Με τα δικά τους φαντάσµατα παλεύουν οι καλλιτέχνες των τριών 
µυθιστορηµάτων µε τα οποία θα κλείσουµε, το φάντασµα του ελλείποντος µεγάλου 
έργου κυρίως. Ο Αλέξης Σταµάτης στο Σκότωσε όποιον αγαπάς και ο Χρήστος 
Αστερίου στο Ταξίδι του Ιάσονα Ρέµβη. Μια αληθινή ιστορία στήνουν το ίδιο σκηνικό 
έσχατης κρίσης στους µεσήλικες ήρωές τους: το κατώφλι του θανάτου, µια και ο 
σκηνοθέτης του Σταµάτη έχει υποστεί καρδιακή προσβολή και νοσηλεύεται στην 
εντατική ενώ ο ζωγράφος του Αστερίου βρίσκεται στον προθάλαµο του χειρουργείου 
µετά από σοβαρό τροχαίο. Στον λίγο χρόνο που τους αποµένει, για τον ζωγράφο 
µόλις λίγα δευτερόλεπτα, προβαίνουν σαν σε όνειρο σε απολογισµό της ζωής και 
κυρίως της καριέρας τους. Ο Ιάσονας Ρέµβης, Έλληνας εξ Αυστραλίας, αδυνατεί να 
ξεχωρίσει έστω και έναν του πίνακα που θα τον αντιπροσώπευε πραγµατικά, και 
αφού κάνει ένα ταξίδι στις ρίζες του στην προσπάθειά του να ξαναβρεί τον εαυτό του 
ως καλλιτέχνη, θα φτάσει στο σηµείο να κάνει φαουστικά όνειρα να µπορούσε να 
πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, µε αντάλλαγµα όχι τη νεότητα αλλά την έξοδο 
από τη φρικώδη µετριότητά του και θα καταλήξει να παραδώσει, ως άλλος Frenhofer, 
όλα του τα έργα στην πυρά µέσα στον κλίβανο του µυαλού του, προτού γίνει και ο 
ίδιος παρανάλωµά της. Ο σκηνοθέτης του Σταµάτη, αν και γνωρίζει πολύ καλά πως 
είναι η εγγενής του αντιδικία µε την πραγµατικότητα που τον έκανε καλλιτέχνη, και 
θεωρεί αληθινή καταδίκη τη συνθήκη µέσα στην οποία του έλαχε να ζει, δηλ. το να 
χρειάζεται να επινοεί για να ζει και συγχρόνως να ζει σαν όλα να είναι επινοηµένα26, 
πάλι στην τέχνη προσβλέπει, στα 50 του χρόνια για να αντισταθµίσει την πλήρη 
αποτυχία των προσωπικών του σχέσεων (είναι χωρισµένος εδώ και χρόνια, µε ικανό 
ιστορικό αλκοολισµού έκτοτε, χωρίς ουσιαστική σχέση µε την κόρη του και άνευ 
φίλων). Στοχεύει λοιπόν να βγάλει τουλάχιστον την καριέρα του από το τέλµα στο 
οποίο έχει περιπέσει, κάνοντας µια ταινία µε θέµα έναν πρώην κατεστραµµένο από το 
ποτό, ο οποίος καταφέρνει αντλώντας δύναµη από τις εφηβικές και µετεφηβικές του 
µνήµες και µε τη βοήθεια µιας γυναίκας να επανακάµψει και να γίνει επιτυχηµένος 
σκηνοθέτης. Το σχόλιο όµως που εισπράττει το σενάριο από ενδελεχή του 
αναγνώστη, γιατρό στο επάγγελµα, είναι ακριβώς πως το έργο φέρει τα σηµάδια του 
παθόντος, όχι του πάθους. Γιατί καλλιτέχνης για τον γιατρό είναι ο ανταποκριτής του 
πάθους και της αλήθειας. Κι ενώ ο σκηνοθέτης µοιάζει να απέτυχε ακριβώς γιατί 
µετέγραψε την αλήθεια της ζωής του, στο κέντρο αυτής της «αλήθειας» βρίσκεται 
ένα καλοκρυµµένο µυστικό, που υποχρεώνεται να αποκαλύψει για το καλό ή την 
αλήθεια του σεναρίου του όταν το ξαναγράφει: στην τραγική επέτειο του 
Πολυτεχνείου στα 1980, είχε εγκαταλείψει τον καλύτερό του φίλο στο έλεος των 
ΜΑΤ µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σε µια από τις τελευταίες 
σεκάνς του σεναρίου η πολιτική εισέρχεται ως έσχατη ενοχή από το παράθυρο για 
τον Σταµάτη, ως αναγκαίο συµπλήρωµα «αλήθειας», έστω συνδυασµένη µε το 
προσωπικό στοιχείο - αν και ο αφηγητής / σκηνοθέτης του εξανίσταται όταν του 
ασκείται κριτική για δήθεν απουσία της από την πρώτη εκδοχή του σεναρίου («Πού 
υπάρχει η πολιτική; Παντού. Κάθε πλάνο είναι πολιτική, κάθε φράση, κάθε γωνία 
λήψης είναι πολιτική, να αναπνέεις είναι πολιτική»)27 στο τέλος ενδίδει στη 
συµπερίληψή της όπως την εννοούν οι άλλοι. Υπό αυτήν την έννοια δεν 
αυτοαποκλείεται από µία βασική όψη του  υφιστάµενου ορίζοντα προσδοκιών και 
συγχρόνως κάνει πράξη µια αγαπηµένη του ρήση τού Σάλιντζερ: το θέµα για έναν 
                                                
25 Στο ίδιο, σ. 113. 
26 Αλέξης Σταµάτης, Σκότωσε όποιον αγαπάς, Αθήνα: Καστανιώτης, 2009, σ. 152. 
27 Στο ίδιο, σ. 91. 



συγγραφέα δεν είναι αν υπήρξε πετυχηµένος ή όχι αλλά αν εξάντλησε τις 
δυνατότητές του. Ο Αλέξης Σταµάτης εξάντλησε σίγουρα τις αναφορές του στο 
µυθιστόρηµα αυτό, που περιλαµβάνει πάσης φύσης απόψεις για τη λογοτεχνία και 
τον κινηµατογράφο (έχει κάνει σχετικές σπουδές και ο ίδιος), κυριότατα ξένων 
συγγραφέων, και υπό την έννοια αυτή ηχεί µάλλον ειρωνικά η προτροπή του Φώκνερ 
που έβαλε τίτλο στο βιβλίο του: Σκότωσε ό,τι αγαπάς. 

Το αντίθετο ισχύει για τον Θανάση Χειµωνά που κινείται σε µία σφαίρα 
διάφορη από κάθε λογοτεχνικό παράδειγµα, καταφέρνοντας να παρασύρει τον 
αναγνώστη στην περιδίνηση των καθ’όλα ολοκληρωµένων, αναγνωρίσιµων και 
συγχρόνως σταθερά αδιαπέραστων χαρακτήρων του. Οι κεντρικοί ήρωες των έργων 
του παραµένουν απροσπέλαστοι, «ανεξιχνίαστες ψυχές» όπως είναι ο τίτλος του 
τρίτου του βιβλίου, καθώς καταστατικό τους κέντρο µοιάζει να είναι το ίδιο το κενό, 
µια µαύρη τρύπα που εντέλει τους καταπίνει. «Αυτό το κενό.. Θα µπορούσε κάτι να 
βγει» αναλογίζεται ο εβδοµηντάρης πρωταγωνιστής του τελευταίου βιβλίου του 
Χειµωνά, της Ραγδαίας επιδείνωσης, που ξεκίνησε σαν φέρελπις συγγραφέας στα 
νιάτα του, «Το απόλυτο κενό – αλλά για να το περιγράψεις θα ’πρεπε να είσαι 
σπουδαίος συγγραφέας. Κι εσύ δεν είσαι»28. Ο Αλέξανδρος Γεωργίου σταµάτησε να 
γράφει µετά την αγνόηση του δεύτερου βιβλίου του από την κριτική και την άρνηση 
έκδοσης του τρίτου και πλέον σχεδόν κρύβει την πρότερή του ταυτότητα από τους 
υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας του πνιγηρού αθηναϊκού κέντρου όπου ζει. 
Όταν ένας από αυτούς, ο Βασίλης, που είναι συγγραφέας και έχει τα µισά  του χρόνια 
όχι απλώς τον αναγνωρίζει αλλά του ζητά συνεργασία σε ανθολογία διηγήµατος της 
οποίας έχει την επιµέλεια, ο µόνος λόγος για την απρόθυµη αποδοχή της πρότασης 
από τον Γεωργίου είναι η µικρή χρηµατική αµοιβή. Ο µόνος όρος είναι το διήγηµα να 
έχει κάτι το παραβατικό, και αν και ο Γεωργίου είχε δοσµένη την υπόθεση – εδώ ο 
αναγνώστης αφήνεται να διακρίνει το βάθος του δικού του σκοτεινού κέντρου, καθώς 
αποκαλύπτεται πως κάποτε είχε εµπλακεί σε υπόθεση παιδοφιλίας ή και παιδοκτονίας 
– ο ίδιος στην ελάχιστή του έξοδο από το σπίτι µέσα στον αποπνικτικό καύσωνα  θα 
προλάβει να διακρίνει το θέµα του διηγήµατός του, θα προλάβει όµως τον ίδιο µια 
καρδιακή προσβολή. Και ο Βασίλης που του έτεινε αυτήν την ύστατη χείρα επανόδου 
στη λογοτεχνική ζωή, δεν θα έχει καλύτερη κατάληξη, καθώς µαστίζεται και αυτός 
από θανάσιµη µοναξιά, (όπως οι περισσότεροι ήρωες του Χειµωνά), µόνο που στην 
περίπτωσή του παραµένει δυσεξήγητο γιατί ένας νέος και πετυχηµένος στη 
συνείδηση των άλλων συγγραφέας όχι όµως και στην καταθλιπτική δική του, µε τον 
οποίο µάλιστα είναι ερωτευµένη µια πανέµορφη κοπέλα θα αφήσει και εκείνην να 
παντρευτεί άλλον και την ανθολογία του ηµιτελή και θα πηδήξει στο κενό. Ίσως για 
να αποφύγει ένα θλιβερό φυσικό τέλος αλά Γεωργίου, µια και ο Γεωργίου µοιάζει µε 
αναδιπλασιασµό, όχι µόνο ηλικιακό, του Βασίλη, µε προείκασµά του – ο ίδιος ο 
Βασίλης έτσι πιθανόν να τον έβλεπε. Αν ο Ραµόν, ο επίσης µοναχικός και 
ανερµάτιστος πρωταγωνιστής του οµώνυµου, πρώτου, βιβλίου του Χειµωνά (1998), 
ζήλευε τη δόξα ενός συνοµήλικου του, εικοσάρη συγγραφέα που έκανε επιτυχία µε 
ένα βιβλίο µε τον τίτλο «Εθελοντής της ήττας», ο τριανταπεντάχρονος Βασίλης της 
Ραγδαίας επιδείνωσης έχει θα λέγαµε διαγράψει ταχύτατα την τροχιά αυτής της 
θανάσιµης έ(λ)ξης. 

Πώς θα µπορούσε να ερµηνευθεί αυτή η εµµονή των νεότερων µε το θέµα της 
ήττας, του αποτυχηµένου καλλιτέχνη; Μόνο από την κατάρρευση των 
ιστορικοπολιτικών σταθερών που δεν άφηναν ούτως ή άλλως χώρο και χρόνο για 
υπαρξιακά άγχη στους µεγαλύτερους; Επ’αυτού η πλοκή αρκετών από τα έργα που 

                                                
28 Θανάσης Χειµωνάς, Ραγδαία επιδείνωση, Αθήνα: Πατάκης, 2008, σ. 20. 



αναλύσαµε απαντά µε ευχέρεια πως όταν δεν υπάρχει δυνάστης µπορείς να τον 
εφεύρεις ή να τον µιµηθείς για τον εαυτό σου. Σύµφωνα πάλι µε έναν εκπρόσωπο της 
αµέσως προηγούµενης γενιάς, τον Πέτρο Τατσόπουλο, η γενιά του ’90 δεν είχε την 
τύχη της γενιάς του ’80. «Δεν καρπώθηκε οφέλη από τους τελευταίους συλλογικούς 
σπασµούς της νεολαίας – στις οργανώσεις γινόταν γνωστό ένα βιβλίο εν µια νυχτί – 
και καταδικάστηκε να ωριµάσει συγγραφικά κάτω από συνθήκες στυγνής 
τηλεοπτικής δικτατορίας, µε τους συγγραφείς - αλλά και τους υπόλοιπους 
δηµιουργούς - ταπεινωτικά εξοβελισµένους από το προσκήνιο»29. Σίγουρα το ότι τα 
φαντάσµατα της ιστορίας εξακολουθούν να επισκέπτονται σποραδικά τους νεώτερους 
δεν έχει να κάνει µε µια νοσταλγία αυτού του τύπου. Αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι η 
δεδοµένη πολιτισµική συγκυρία δύσκολα επιτρέπει περιθώρια ή διάθεση αισιοδοξίας. 
«Απέτυχε ξανά, απέτυχε καλύτερα», θα έλεγε ο Μπέκετ. Δεν προοιωνίζεται τίποτα το 
αρνητικό κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά στη λογοτεχνία.                 

                                                
29 Πέτρος Τατσόπουλος, «Μοναξιά µου όλα..», Τα Νέα, Βιβλιοδρόµιο, 23-4 Φεβρουαρίου 2008. 


