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του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών
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Αλεξάκη Η μητρική γλώσσα και μ.Χ.   .......................................   533

Ευανθία Βλαχάβα, Σμαράγδω Κωστούδα: Ο λογοτεχνικός 
κανόνας υπό διαπραγμάτευση στα λογοτεχνικά κείμενα για 
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γενιά του ’70 στη σημερινή ποίηση της κρίσης
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Νίκη Eideneier – Αναστασιάδη: Από τη «Γενιά της Αμφισβή-
τησης» στη λογοτεχνία της Κρίσης   ........................................   677
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Πρόλογος

Η έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέ-

τειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).

Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολου-
θήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να 
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών 
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπό-
λεις. Παράλληλα, έθεσε σε κυκλοφορία τα Πρακτικά των εν λόγω 
συνεδρίων της, τα οποία, μαζί με τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, απαρτίζουν 17 τόμους των 
12.500 περίπου σελίδων.

Το διάρκειας τεσσάρων ημερών Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεoελ-
ληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτω-
βρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις 
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, 
λογοτεχνία.

Στην ιστορία των διεθνών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών από 
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα, το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε αριθμό συμμετοχών με ειση-
γήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε 
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν 
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανε-
πιστήμια και ερευνητικούς φορείς ευρωπαϊκών χωρών.1

Καινοτομία, εξάλλου, στην οποία προχώρησε το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕΝΣ 
φρόντισε, ώστε η επιλογή του γενικού θέματος να προωθήσει τη 
διευρυμένη συμμετοχή ερευνητών από τους κλάδους της οικονομίας, 
της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι 
η ΕΕΝΣ, ήδη από το Α΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών 
που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 1998 στο Βερολίνο, υποστηρίζει 

1 Τα προγράμματα του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τα κείμενα των ανακοι-
νώσεων του Γ΄ Συνεδρίου και τα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ είναι προσιτά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) και προσφέρουν 
στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει 
κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως γνωστικό/ερευνητικό 
αντικείμενο.
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το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στις επιμέρους ειδικότητες, οι 
οποίες συγκροτούν το ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών, 
τόσο στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας όσο και στην 
έρευνα.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη λήξη των εργασιών του Ε΄ Συνεδρί-
ου της ΕΕΝΣ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο 
Διαδίκτυο τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα ψηφιακά 
Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου αποτελούνται από πέντε τόμους. Η 
πρόσβαση στα ψηφιακά Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου, όπως και στα 
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είναι ελεύθερη.2

Κάθε τόμος των Πρακτικών έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση. Ο πί-
νακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε 
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσ-
σάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευ-
νόητο ότι η ψηφιακή μορφή των πέντε τόμων των Πρακτικών του 
Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών θα εξυπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά.

Η ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικο-
νομική αρωγή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Για την 
ηθική και έμπρακτη αυτή υποστήριξη ενός ιδιωτικού φορέα προς τις 
νεοελληνικές σπουδές εκφράζουμε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ και εκ μέρους των συνέδρων που 
έλαβαν μέρος στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.

Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο, τους συναδέλφους Μαρία Ακριτίδου 
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και Τάσο Α. Καπλάνη (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η συνεχής, συνεπής και πολύπλευ-
ρη συμπαράστασή τους σε όλα τα επιστημονικής και πρακτικής 
φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, συνέβαλε ευεργετικά 

2 Για τα θέματα των προηγούμενων Συνεδρίων της ΕΕΝΣ, για τους τόπους και για 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, όπως και για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά 
με τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, βλ. 
τον Πρόλογο στα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών.
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στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη απόδοση των εργασι-
ών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών 
Πρακτικών.

Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της 
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη ορ-
γάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συ-
νεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος ερ-
γάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της ΕΕΝΣ.3 Συνολικά, δεν εγκρίθηκε κάτι λιγότερο από 
το 20% των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 
Συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια πρώτη φάση και απέ-
σπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν 
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των 
συνέδρων του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. 
Βεβαίως, τα τελικά αποτελέσματα του Ε΄ Συνεδρίου θα κριθούν 
από το περιεχόμενο των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα.

Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο 
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέ-
δρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρ-
κεια του Συνεδρίου, χρωστούμε χάριτες και ευχαριστίες.

Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε τη συμβολή 
των παρακάτω συνεργατών της ΕΕΝΣ σε ό,τι έχει σχέση με την 
καλύτερη διευθέτηση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός διεθνούς 
συνεδρίου.

Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Πα-
ρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συ-
νεργάτη από το 2002 για τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της 

3 Στην οικεία θέση κάθε τόμου των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ, πριν από τον Πρόλογο, καταχωρίζεται ο κατάλογος των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυ-
μίου και Παύλο Βασιλειάδη (Θεσσαλονίκη), που επωμίσθηκαν την 
ευθύνη της Γραμματείας του Συνεδρίου.

Για τη συγκρότηση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ οφείλουμε ξεχωριστές και ολόθερμες ευχαριστίες στους 
συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Γρανάδας (Ισπανία), συναδέλφους Παναγιώτα 
Παπαδοπούλου και Jorge Lemus Pérez. Η επιστημονική κοινότητά 
μας θα έχει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας χάρη στον μόχθο που 
έχουν επενδύσει και οι δύο στην επιμελημένη εμφάνιση των ψηφι-
ακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου.

Τέλος, στον Γενικό Διευθυντή και σε όλο το προσωπικό του 
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του οποίου 
φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-
ληνικών Σπουδών, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη 
υποδομή και την παραδειγματική υποστήριξη που προσέφεραν, 
προκειμένου η διεξαγωγή του Συνεδρίου να εξελιχθεί με ακρίβεια 
και συνέπεια. 

Ανατρέχοντας στην έως σήμερα εικοσαετή ιστορία της ΕΕΝΣ, 
με ικανοποίηση παρακολουθούμε την αναγνώρισή της ως μοχλού 
στην προσπάθεια να προωθηθούν διεθνώς οι νεοελληνικές σπου-
δές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ζωηρό ενδιαφέρον 
που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία συνέδριά 
της. Σημαντική, επίσης, υπήρξε κατά τα τελευταία έτη η συμβολή 
της ΕΕΝΣ στην προσπάθεια διάσωσης τμημάτων νεοελληνικών 
σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπισήμια, καθώς και στην προώθη-
ση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή 
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υπο-
στήριξη που χρειάζονταν σε θέματα υποτροφιών και σε συναφή 
ζητήματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΕΕΝΣ έχει εφαρμόσει ως αρχή, 
ήδη από το Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών του 
1998 στο Βερολίνο, και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέους ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στα Συνέδριά 
της, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και 
επιλογής των δηλώσεων συμμετοχής από την αρμόδια Επιστημο-
νική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέ-
ους ερευνητές να προβάλουν το επιστημονικό προφίλ τους από το 
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βήμα μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης, και να έρθουν σε 
επαφή με ειδικούς στα επιμέρους πεδία έρευνας και διδασκαλίας 
των νεοελληνικών σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, προέχει να προχωρήσουμε σε μια σημαντική 
και επιβεβλημένη από τα πράγματα πλέον σήμερα εκδοτική προ-
σπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυ-
πώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμε-
τωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψη-
φιακού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα 
και με αυστηρές προδιαγραφές σύνταξης και επιμέλειας.

Παρά τη δυσμενή από οικονομική άποψη συγκυρία και παρά 
τις άλλες δυσκολίες που συνεπάγεται μια τέτοια πρωτοβουλία, 
το περιοδικό αυτό θα αποτελούσε σημαντικό όργανο προβολής 
των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς σε μια περίοδο κρίσης που 
διατρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια.

Βερολίνο, 29 Aπριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ
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Από τη γενιά του 1880 στις αισθητικές αναζητήσεις του Μεσοπολέμου





Ή Γενιά του 1880
Παύλος Καλλιγάς και Ανδρέας Καρκαβίτσας

Γεράσιμος Ρεντίφης *

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η γενιά του 18801 περιλαμβάνει μια μεγάλη και σημαντική 
ομάδα λογοτεχνών, η οποία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις 
τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη. Οι δύο σπουδαιότεροι πεζογράφοι της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου είναι ο Παύλος Καλλιγάς2 και ο Ανδρέας 

1 Η γενιά του 1880: Ο Vitti (Vitti 1987, 47-49) επισημαίνει πως ο όρος «γενιά» αποτε-
λεί γαλλικό δάνειο και αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον Κλέωνα Πα-
ράσχο, προκειμένου να αντιδιαστείλει τη δική του από «την περασμένη φιλολογική 
γενιά». Έκτοτε παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων (βλ. Μουλλά 1993, 97-104) καθιε-
ρώνεται η χρήση του όρου για τη δήλωση των λογοτεχνών, οι οποίοι εμφανίζονται 
περίπου στην ίδια χρονική περίοδο, παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 
στα θέματα και την τεχνοτροπία, και δείχνουν κοινές τάσεις και αναζητήσεις, ώστε 
να μπορούν να συμπεριληφθούν στην ίδια ομάδα (Πολίτη 1989, 184). Ο Καρβέλης 
αναφέρει πως στη γενιά του 1880 εντάσσονται όσοι, σε μια κρίσιμη καμπή για την 
εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας επιχειρούν να ανοίξουν νέους δρόμους στο 
χώρο της ποίησης, της πεζογραφίας και της κριτικής (Καρβέλης 2003, 25). Στην ίδια 
ομάδα κατατάσσονται όσοι από τους παλαιούς κατόρθωσαν να εναρμονιστούν και 
να ακολουθήσουν, και όσοι από τους νεότερους που, ενώ δεν εμπίπτουν στα χρο-
νικά όρια αυτής της γενιάς, με το έργο τους συνεχίζουν, ανανεώνουν και ολοκλη-
ρώνουν την αναληφθείσα προσπάθεια. Κατά τον Κ. Θ. Δημαρά η προσπάθεια της 
γενιάς του 1880 επικεντρώνεται στο να «μορφοποιεί τα στοιχεία του λόγου και 
του πνεύματος, όσα ήταν ακόμη διάχυτα στα προηγούμενα χρόνια (Δημαράς 2000, 
462).

2 Ο Παύλος Καλλιγάς γεννήθηκε το 1814 στη Σμύρνη. Ο Καλλιγάς υπήρξε νομικός και 
σπούδασε νομική, φιλοσοφία και ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στο Πα-
νεπιστήμιο του Βερολίνου. Έγινε γνωστός ως συγγραφέας μιας ογκώδους πραγματεί-
ας για το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Επίσης είχε διακριθεί ως καθηγητής και ως δικηγόρος, ενώ, 
ταυτόχρονα είχε σταδιοδρομήσει και στην πολιτική. Από το έργο που επιτέλεσε κατά 
την τελευταία δεκαετία της ζωής του έμεινε η εικόνα ενός διακεκριμένου οικονομολό-
γου (το 1882 διορίζεται Υπουργός Οικονομικών), και περάτωσε τη σταδιοδρομία του 
ως διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1890). Το 1896, ο Καλλιγάς πεθαίνει 
στο Φάληρο. (Βλ. Masson-Vincourt 2009, 25-58).
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Καρκαβίτσας3. Ο Παύλος Καλλιγάς γεννήθηκε το 1814 στη Σμύρ-
νη, έγραψε μόνο ένα λογοτεχνικό έργο με τον τίτλο Θάνος Βλέκας 
αφιερώνοντας ολόκληρη τη ζωή στη νομική και πολιτική δράση. 
Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας θεωρείται ως ένας από τους θεμελιωτές 
της νεοελληνικής ηθογραφίας4, γεννήθηκε το 1865 στα Λεχαινά 
της Ηλείας και πέθανε το 1922 στο Μαρούσι της Αττικής. Το έργο 
του ο Ζητιάνος θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα νεοελληνικά 
πεζογραφήματα, μια κοινωνική διαφωτιστική σάτιρα, με κεντρική 
ιδέα το θρίαμβο του κακού και την εξαθλίωση του λαού, που έπε-
φτε από σκλαβιά σε σκλαβιά και πνιγόταν από την αμάθεια και τη 
δυστυχία μέσα στην εγκατάλειψη και τη φτώχεια5. Στην παρού-
σα ανακοίνωση εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στη σχέση των δύο 
παραπάνω έργων με τα ρεύματα και τις τάσεις της πεζογραφίας 
της εποχής επικεντρώνοντας την προσοχή μας στα κοινωνικοπο-
λιτικά ζητήματα, τα οποία προβάλλονται στα δύο μυθιστορήματα.

2. Τα ρεύματα και οι τάσεις της πεζογραφίας τον 19ο αιώνα. 
Από το Ρομαντισμό στο Ρεαλισμό

Η διαμόρφωση και η εξέλιξη της αφηγηματικής πεζογραφίας το 
19ο αιώνα εξαρτήθηκε άμεσα από δύο βασικούς παράγοντες, που 
ήταν αφενός η κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας και αφε-
τέρου η επιρροή των ξένων πνευματικών και καλλιτεχνικών ευρω-
παϊκών ρευμάτων στον ελλαδικό χώρο. Αρκετοί μελετητές θεωρούν 
ότι η νεοελληνική πεζογραφία ξεκινά με το ιστορικό μυθιστόρημα, 

3 Για βιογραφικά βλ. Παναγιωτόπουλος 1973, τομ. Ι-ΙV.
4 Στον ελληνικό χώρο ο απόηχος του ρεαλισμού και του νατουραλισμού έφτασε 

σχεδόν ταυτόχρονα κυρίως μέσα από τις μεταφράσεις έργων των σπουδαιότε-
ρων Γάλλων ρεαλιστών και νατουραλιστών συγγραφέων που δημοσιεύθηκαν 
στα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής. Κατά την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε 
ένα ιδιόμορφο λογοτεχνικό είδος με στοιχεία και από τα δύο αυτά ευρωπαϊκά 
ρεύματα το οποίο έλαβε την ονομασία «ηθογραφία», που φαίνεται ότι ήταν η 
μετάφραση του γαλλικού όρου «roman de moeurs». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά από το Ζανετάκη Στεφανόπουλο το 1869 κατά τη μετάφραση 
στα ελληνικά των παραδόσεων του Γάλλου καθηγητή Abel-François Villemain. 
(Vitti 1880, 44). Ο M. Vitti θεωρεί ότι ο όρος αποτελεί μετάφραση του γαλλικού 
όρου «roman de moeurs» που χρησιμοποιήθηκε για ορισμένα μυθιστορήματα του 
Μπαλζάκ, αν και η Γ. Μελισσαράτου επισημαίνει ότι στο γαλλικό κείμενο υπάρχει 
ο όρος «roman moral» αντί του «roman de moeurs» (Μελισσαράτου 1992, 13-24). 
Για μια εκτενέστερη ενημέρωση για τον προσδιορισμό του όρου ηθογραφία βλ 
Πολίτου-Μαρμαρινού 1980, 219-221.

5 (Βαλέτας, 1973, ογ´)
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καθώς το νέο αυτό είδος έφτασε από τη δυτική Ευρώπη με τα φτερά 
του ίδιου του Ρομαντισμού, ο οποίος λέγεται ότι είχε «αναθρέψει» 
την Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή6. Ο Ρομαντισμός προέβαλε την ανάγκη 
της απελευθέρωσης της φαντασίας και του συναισθήματος θέτο-
ντας ως αισθητική αρχή την οριακή αναζήτηση της πρωτοτυπίας 
και της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας7. Ωστόσο τη χρονική περί-
οδο 1830-1880, οι συγγραφείς είχαν συνειδητοποιήσει ότι εκείνο, 
το οποίο θα καθιστούσε τα έργα τους ρομαντικά θα ήταν η ιδιότυπη 
σύλληψη της πραγματικότητας. Παρατηρείται, λοιπόν, μια ρεαλι-
στική αφηγηματική προσέγγιση, αφού ο Ρεαλισμός στη λογοτεχνία 
ορίζεται ως η επισταμένη παρατήρηση της εξωτερικής πραγματικό-
τητας και η πιστή και λεπτομερής αναπαραγωγή στο λογοτεχνικό 
κείμενο8. Η νέα γενιά λογοτεχνών ξεκινά το 1880 με μια αισιόδοξη 
διάθεση και πρεσβεύοντας μια οπτική της ζωής όχι πια παραμορ-
φωτική, όπως των ρομαντικών, αλλά φυσική και υγιή θα πλησιά-
σουν την άμεση πραγματικότητα για να την αποδώσουν οικεία9.

Οι απαρχές του ρεαλισμού, με την έννοια των αισθητικών και 
θεωρητικών αρχών που τον διαχωρίζουν από τα άλλα ρεύματα, 
ανιχνεύονται στη ζωγραφική και κυρίως στα έργα του Γάλλου 
ζωγράφου Κουρμπέ (1819-1877). Καταρχήν η σύγκρουση με την 
παραδοσιακή ζωγραφική πραγματοποιείται μέσω της θεματικής, 
την οποία επιλέγει ο Κουρμπέ, καθώς με τους μεγάλους σε διαστά-
σεις πίνακες L’Après-dînée à Ornans (1849) και Un enterrement à 
Ornans (1850) απεικονίζει τετριμμένες σκηνές της καθημερινότη-
τας, απορρίπτοντας τα ιστορικά, ρομαντικά, μυθολογικά ή θρη-
σκευτικά θέματα. Ο Σανφλερύ (1821-1889) υπερασπίζεται την 
τέχνη του Κουρμπέ και με αυτόν τον τρόπο η νέα αισθητική της 
ζωγραφικής μεταλαμπαδεύεται στη λογοτεχνία. Ο συγγραφέας εί-
ναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τον όρο «ρεαλισμός» για να αξιο-
λογήσει την τέχνη του Κουρμπέ. Αν και δεν διατύπωσε τις απόψεις 
του για τον ρεαλισμό σε κάποιο θεωρητικό κείμενο, δημοσίευσε, 
ωστόσο, αρκετά άρθρα, τα οποία συγκέντρωσε το 1857 υπό τον 
τίτλο Ο Ρεαλισμός (Le Réalisme). Σε αυτά αναφέρονται οι σκέψεις 
και οι προβληματισμοί του αναφορικά με το ρεαλισμό.

6 (Beaton, 1996, 82)
7 (Γαραντούδης, 20082, 130)
8 (Πατερίδου, 20082 , 192)
9 (Μπαλούμη 1999, 20)
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Οι αρχές του ρεαλισμού, σύμφωνα με το Σανφλερύ, συνοψίζο-
νται ως εξής: «το μυθιστόρημα πρέπει να αναφέρεται στο παρόν 
μέσα από σκηνές όπου περιγράφεται η καθημερινή ζωή και τα ήθη 
της και να αναπαριστά την πραγματικότητα με συγκεκριμένες και 
αληθινές λεπτομέρειες. Οι μυθιστορηματικοί ήρωες πρέπει να είναι 
σύγχρονοι και από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Η δημιουργία 
αντιπροσωπευτικών ανθρώπινων τύπων πλαισιώνεται με την περι-
γραφή του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, της εξωτερικής τους εμ-
φάνισης, του ενδυματολογικού τους κώδικα και όλων εκείνων των 
άλλων χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν την προσωπικότητά 
τους. Επίσης η δράση είναι απλή, χωρίς περιττές περιπέτειες, και εκ-
πορεύεται από τους μυθιστορηματικούς ήρωες. Ο συγγραφέας δεν 
περιορίζεται στην πιστή, φωτογραφική αναπαράσταση της πραγ-
ματικότητας, αλλά επιλέγει το υλικό του και το διαχειρίζεται κατά 
την προσωπική του βούληση. Τέλος, ο συγγραφέας πρέπει να είναι 
αντικειμενικός, να μην κρίνει, απλά να παρουσιάζει τα γεγονότα»10.

Την εποχή όπου δημοσιεύτηκε ο Θάνος Βλέκας, ο Ρομαντισμός 
βρίσκεται στην ακμή του σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι νεο-
έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι καταπιάστηκαν μετά το 1830 με 
το μυθιστόρημα ήταν επόμενο να επηρεαστούν αποφασιστικά 
και να αντλήσουν τα στοιχεία της έμπνευσής τους από τις εκδη-
λώσεις του ρομαντικού κινήματος, οι οποίες παρουσιάζονταν είτε 
σαν τάση επιστροφής στο παρελθόν είτε απλώς σαν υπέρμετρη 
έκφραση συναισθημάτων και συγκινήσεων11. Αυτό το είδος μυ-
θιστορήματος ήταν το ιστορικό μυθιστόρημα, όπου στα έργα του 
Walter Scott γνώρισε σημαντική επιτυχία12. Ωστόσο το ιστορικό 
μυθιστόρημα δεν απέδιδε την αλήθεια της ζωής και δεν δικαιω-
νόταν στις πεποιθήσεις των νεοτέρων13. Με τον Καλλιγά παρατη-
ρείται μια πολυσήμαντη μεταβολή και μια στροφή σε ρεαλιστικό-
τερη προσέγγιση γεγονός το οποίο ενισχύει την άποψη του Henri 
Tonnet σύμφωνα με την οποία, η κυρίαρχη τάση τον λογοτεχνών 
και κυρίως των Ελλήνων κριτικών μετά το 1880 ήταν η τάση για 
μια ρεαλιστική μελέτη της ελληνικής αγροτικής ζωής14. 

10 (Chartier 1990, 94-96)
11 (Σαχίνης 19805, 29)
12 (Χάρης 1993, 12)
13 (Μπαλούμη 1999, 20)
14 (Tonnet 2001, 127)
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Στις αρχές λοιπόν του 19ου αιώνα η ευρωπαϊκή πεζογραφία στο-
χεύει στην αντικειμενική απεικόνιση θεμάτων από τις κοινωνίες 
της υπαίθρου και από τις κοινωνίες της αστικής γειτονιάς. Η ρε-
αλιστική αυτή ηθογραφία της Ευρώπης καλύπτει μια ευρεία κλί-
μακα πραγματώσεων και διακυμαίνεται από την απλή και πιστή 
καταγραφή του τρόπου ζωής των εξωαστικών πληθυσμών ως 
την πιο σκληρή κριτική και διαμαρτυρία για την υπάρχουσα τάξη 
πραγμάτων, αλλά και τη βαθιά ψυχογράφηση των χαρακτήρων15. 
Στη Γαλλία το είδος αυτό εγκαινιάζεται από τον Honoré de Bal-
zac (1799-1850), από το μέρος εκείνο της Ανθρώπινης Κωμωδίας 
του που επιγράφεται Σκηνές από τη ζωή της υπαίθρου και Σκηνές 
από τη ζωή της επαρχίας. Στην Αγγλία η τάση εκπροσωπείται από 
την George Eliot, η οποία έχει επιλέξει ως χώρο παρατήρησης την 
κοινωνία της αγγλικής επαρχίας και ενδιαφέρεται κυρίως για την 
ψυχολογία των προσώπων. Τέλος στη Γερμανία – στη μόνη χώρα 
της Ευρώπης – η ηθογραφία διαμορφώθηκε ως αυτόνομο λογο-
τεχνικό είδος, το οποίο επιδίωκε την ενίσχυση της εθνικής ταυτό-
τητας μέσω της προσήλωσης στην παράδοση και της πίστης στα 
πεπραγμένα της φυλής. Όλες αυτές οι τάσεις που παρατηρούνται 
στον ευρωπαϊκό χώρο της πεζογραφίας θα επηρεάσουν σημαντι-
κά και τον προσανατολισμό της ελληνικής πεζογραφίας. 

Ο Zola (1840-1902) αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή του γαλ-
λικού νατουραλισμού, καθώς τόσο με τα έργα όσο και με τα θεω-
ρητικά του κείμενα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους συγγραφείς 
της γενιάς του και η κυριαρχία του πάνω στον νατουραλισμό δεν 
έχει ίσως το όμοιό της στην ηγεσία άλλου καλλιτεχνικού κινήμα-
τος. Ο συγγραφέας, επηρεασμένος από τις μελέτες του ιατρού και 
φυσιολόγου Κ. Μπερνάρ16, εξηγεί ότι όπως στις θετικές επιστήμες 
ερευνώνται τα φαινόμενα για να γίνουν κατανοητά και να μπορέ-
σει ο επιστήμονας να τα ελέγξει, έτσι και ο συγγραφέας προσπαθεί 
να διεισδύσει στις αιτίες των πραγμάτων, με σκοπό να τα κατανο-
ήσει καλύτερα και από θέση ισχύος, πλέον, να τα υποτάξει στην 
ανθρώπινη βούληση. Οι θέσεις του συγγραφέα αντανακλούν την 
εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη νοημοσύνη που επικρατεί στην επο-

15 (Πολίτου-Μαρμαρινού 2008, 202).
16 Ο Zola διαβάζει το 1865 το έργο του Claude Bernard Introduction à l’étude de la 

médecine expérimentale και το αναφέρει πολύ συχνά για να αιτιολογήσει τη χρή-
ση του πειράματος και της παρατήρησης στη λογοτεχνία.
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χή του και την πίστη ότι όλα τα φαινόμενα, φυσικά και κοινωνικά 
δύναται να εξηγηθούν και ως εκ τούτου να ελεγχθούν. Οι φυσικές 
επιστήμες παρέχουν το παράδειγμα, όπου ο συγγραφέας μέσα από 
το πείραμα και την παρατήρηση των αποτελεσμάτων - τα οποία 
αντιμετωπίζονται ως τα συμπτώματα της κοινωνικής παθογένει-
ας - θα καταφέρει να καταδείξει τις πρωταρχικές αιτίες, ενώ αλλά-
ζοντας και συνδυάζοντας κάθε φορά τις παραμέτρους σύμφωνα 
με τους φυσικούς νόμους, θα κατευθύνει ο ίδιος την εξέλιξη των 
φαινομένων και θα αποκαλύψει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανά-
μεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. Το μυθιστόρημα επομένως 
καθίσταται ο συμβολικός χώρος – εργαστήριο, όπου ο συγγραφέ-
ας πραγματοποιεί τα «πειράματά» του17.

Το λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού που άνθισε στη Γαλλία κυ-
ρίως το τελευταίο μισό του 19ου αιώνα επηρέασε τη λογοτεχνία 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Ο απόηχος του ρεαλισμού φτάνει, με 
κάποια μικρή καθυστέρηση και στην Ελλάδα, στην οποία εκδηλώ-
νεται σταδιακά έντονο ενδιαφέρον για τις νέες υφολογικές επιλο-
γές που πρεσβεύει το λογοτεχνικό αυτό ρεύμα. Ενώ στην Ευρώπη 
ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα υπάρχει πλούσια παραγωγή ρε-
αλιστικών μυθιστορημάτων, στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε ότι διαμορφώνεται ένα αμιγώς ρεαλιστικό κίνημα. Οι 
εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής (Ραμπαγάς Πανδώρα, Μη 
χάνεσαι, Ακρόπολις, Εστία, Άστυ, κ.ά.) διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στη διάδοση του λογοτεχνικού αυτού ρεύματος, καθώς φι-
λοξενούσαν στις σελίδες τους μεταφράσεις των πιο γνωστών Γάλ-
λων και άλλων ευρωπαίων συγγραφέων.

Το 1879 παρουσιάζεται σε συνέχειες στο περιοδικό Ραμπαγάς η 
μετάφραση του νατουραλιστικού μυθιστορήματος Νανά του Zola 
από τον Αγησίλαο Γιαννόπουλο-Ηπειρώτη18, σχεδόν ταυτόχρονα 

17 «Le romancier est fait d’un observateur et d’ un expérimentateur. L’ observateur 
chez lui donne les faits tels qu’il les a observés, pose le point de départ, établit 
le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les 
phénomènes. Puis, l’expérimentateur paraît et institue l’expérience, je veux dire 
fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la 
succession des faits y sera telle que l’exige le déterminisme des phénomènes mis à 
l’étude.» Βλ. Zola 2006, 52.

18 Στο Ραμπαγά δημοσιεύτηκαν συνολικά 11 συνέχειες – μεταφράσεις του γαλλικού 
μυθιστορήματος (έτος Β’, αριθμοί φύλλων 131-141 (8/11, 11/11, 15/11, 18/11, 
20/11, 22/11, 25/11, 27/11, 29/11, 2/12 και 6/12/1879) και στη συνέχεια η δη-
μοσίευση του μυθιστορήματος διεκόπη, όπως και το πλήθος των διαφημίσεων 
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με τη γαλλική έκδοση του πρωτοτύπου στο περιοδικό Le Voltaire, 
ενώ το 1880 εκδίδεται σε βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά από 
τον Ιωάννη Καμπούρογλου με το ψευδώνυμο ΦΛΟΞ19. Το γεγονός 
αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη του νεοελληνικού 
μυθιστορήματος, διότι αυτό επηρεάζει τον Καρκαβίτσα. Ο ωμός 
ρεαλισμός που διαπνέει το έργο του Καρκαβίτσα και η έντονη 
υπογράμμιση της πιο άσχημης πλευράς της πραγματικότητας εί-
ναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συναντάμε και στο έργο του 
Zola. Οι Έλληνες πεζογράφοι επηρεάστηκαν και από τις μεταφρά-
σεις των ξένων μυθιστορημάτων, όπου στις αρχές του 19ου αιώνα 
άρχισαν να εμφανίζονται στα νεοελληνικά γράμματα και από τα 
διαβάσματά τους απευθείας στις ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα στη 
γαλλική και την ιταλική.

Ο Καρκαβίτσας είναι ακόμη ένας συγγραφέας, ο οποίος έχει χα-
ρακτηριστεί ως ρεαλιστής και κυρίως ως νατουραλιστής. Όπως 
προαναφέρθηκε, η περίοδος της νεοελληνικής πεζογραφίας, η 
οποία περιλαμβάνει τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 19ου αιώ-
να και τις δύο πρώτες του 20ου αφομοιώνει τις βασικές αρχές του 
ρεαλισμού και του νατουραλισμού. «Κάτω από τις επιδράσεις των 
διδαγμάτων αυτών εξελίσσεται από άποψη και η πεζογραφία του 
Καρκαβίτσα» σημειώνει ο Π. Δ. Μαστροδημήτρης20. Αν και δεν 
γνώριζε ξένες γλώσσες, γνώριζε τις εξελίξεις στη λογοτεχνία της 
Δύσης μέσα από μεταφράσεις21. Εξάλλου, στα λογοτεχνικά περι-

προϊόντων που χρησιμοποιούσαν την ονομασία Νανά, χιουμοριστικών σχολίων, 
ποιημάτων εμπνευσμένων από το γαλλικό μυθιστόρημα και σημειωμάτων της 
εφημερίδας που υπερασπίζονταν το έργο του Ζολά, τα οποία κατέκλυζαν τις σε-
λίδες των παραπάνω φύλλων.

19 (Ζολά 1880)
20 (Μαστροδημήτρης 1982, 49)
21 (Σαχίνης 1969, 152). Επίσης, ο Γ. Βαλέτας αναφέρει ορισμένες μεταφράσεις της 

εποχής που επηρέασαν τον Α. Καρκαβίτσα: «Οι επιδράσεις που δέχθηκε ο Καρ-
καβίτσας τόσο από τους Γάλλους νατουραλιστές, που κυριαρχούσαν στην εποχή 
του, ιδίως το Ζολά και το Μωπασσάν, όσο και από τους Ρώσσους ρεαλιστές, που 
είτε από τις λιγοστές μεταφράσεις του Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη και Θεοδ. Βελια-
νίτη, είτε επιστρατεύοντας εθελοντικές μεταφράστριες, πλησίασε και γνώρισε ο 
Καρκαβίτσας [...] είναι αναμφισβήτητες», ενώ στη συνέχεια αναφέρει τη μετά-
φραση της «Νανάς» του Ζολά, τη «δοκιμή ηθογραφίας νατουραλιστικής ψυχολο-
γικής από τις στήλες της «Ακρόπολης» του Ευστ. Χρονόπουλου (Timeson)», τις 
μεταφράσεις έργων του Ζολά στην «Εβδομάδα» και τη μελέτη του Γρ. Ξενόπου-
λου με τίτλο «Αι περί Ζολά προλήψεις» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Εστία».
(Βαλέτας 1973, ρα΄)



Γεράσιμος Ρεντίφης38

οδικά της εποχής του επικρατούσε κλίμα ευνοϊκό για την παρα-
γωγή πρωτότυπων έργων με ελληνικά θέματα, αντίστοιχα με τα 
ρεαλιστικά και νατουραλιστικά έργα που μονοπωλούσαν τον εν-
διαφέρον της Δύσης. Η Φρ. Ταμπάκη-Ιωνά σημειώνει αναφορικά 
με τις δημοσιεύσεις διηγημάτων του Α. Καρκαβίτσα και άλλων 
Ελλήνων συγγραφέων στο περιοδικό Εκλεκτά Μυθιστορήματα ότι: 
«Ευνοείται η δημοσίευση σύντομων αφηγημάτων και προσελκύο-
νται συγγραφείς που επιδίδονται στο είδος του διηγήματος ή του 
χρονογραφήματος. Η επίδραση της τεχνικής της ρεαλιστικής ή να-
τουραλιστικής σχολής είναι φανερή, όμως η θεματική των αφηγη-
μάτων αντλεί το υλικό της κυρίως από την πραγματικότητα της 
ελληνικής υπαίθρου, που προσφέρει την ιδιαιτερότητα και την αυ-
θεντική ταυτότητά της προς εκμετάλλευση22».

Ο Καρκαβίτσας ενστερνίστηκε και αφομοίωσε με το δικό του 
τρόπο ορισμένα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού και του νατουρα-
λισμού δημιουργώντας έργα στα οποία απεικονίζεται με κριτική 
και ρεαλιστική ματιά η ζωή της εποχής του. Τα ρεαλιστικά στοι-
χεία που απαντώνται στο έργο του επικεντρώνονται κυρίως στο 
γεγονός ότι ο Α. Καρκαβίτσας αξιοποιεί το λαογραφικό πλούτο 
της χώρας του και παρουσιάζει την πραγματικότητα με ακριβή και 
λεπτομερή τρόπο, αποφεύγοντας τις εξάρσεις της ειδυλλιακής και 
εξωραϊσμένης αναπαράστασης

Και στον Ζητιάνο (1895), όπου η νατουραλιστική αισθητική εί-
ναι περισσότερο έντονη, καθρεπτίζεται η περίοδος παρακμής του 
ρομαντισμού στην Ελλάδα, ενώ ο συγγραφέας, αναδεικνύει την 
κοινωνική παθογένεια που επικρατεί στην ύπαιθρο και καταδι-
κάζει το πνεύμα του σκοταδισμού που υπάρχει ακόμα στη χώρα 
του. Η παρουσίαση της επαρχιακής ζωής ξεπερνά τα στενά τοπι-
κά πλαίσια και αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετώπιζε τη 
δεδομένη στιγμή ο τόπος του σε εθνικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να 
αναζητούνται τα αίτια και να ασκείται κριτική στα κοινωνικά και 
τα πολιτικά πράγματα

3. Τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που θίγονται στο Ζητιάνο 
και στο Θάνο Βλέκα

Τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια συνιστούσαν μια χρονική 

22 (Ταμπάκη-Ιωνά, 1992, 272)
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περίοδο ιδιαίτερα δυσμενής για την κρατική οργάνωση, την πολι-
τική, την κοινωνική και την πνευματική ζωή της Ελλάδας. Η κρα-
τική διοίκηση δε διακρινόταν για την αποτελεσματικότητα, συμ-
μορίες ληστών διέσχιζαν και δυνάστευαν ανενόχλητα την ύπαιθρο 
και η αστυνομία, χωρίς οργάνωση και στελέχη, ήταν ανίκανη να 
εφαρμόσει το νόμο και να επιβάλει την τάξη23. Αυτή την πλευρά 
της Ελλάδας των χρόνων έπειτα από την Επανάσταση, αυτή την 
εικόνα της αναρχίας και της ασυδοσίας, την παρατηρούμε στα 
αποσπάσματα των μυθιστορημάτων του Ανδρέα Καρκαβίτσα και 
του Παύλου Καλλιγά.

Ο Καρκαβίτσας στη λογοτεχνική του προσφορά ξεκίνησε ως 
τυπικός ηθογράφος, αλλά ξεπέρασε ιδιαίτερα γρήγορα την επιφά-
νεια των πραγμάτων και διείσδυσε σε επίπεδα κοινωνικής κριτι-
κής και πολιτικών οραματισμών δίνοντας έτσι στο έργο του άλλη 
διάσταση. Τα δραματικά γεγονότα του έργου συμβαίνουν στο θεσ-
σαλικό χωριό Νυχτερέμι, κοντά στο ποταμό Πηνειό. Οι ήρωες του 
έργου είναι οι κάτοικοι του Νυχτερεμίου, ο Κραβαρίτης ζητιάνος 
Τζιριτόκωστας και ο γιος του, καθώς και ορισμένα άλλα πρόσω-
πα. Οι άθλιες συνθήκες, κάτω από τις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι, 
η χαμηλή πνευματική στάθμη των αγροτών, οι προλήψεις και οι 
δεισιδαιμονίες των ανθρώπων της περιοχής και με ένα λόγο: η μοι-
ρολατρία, η έλλειψη κρατικής μέριμνας (διοικητική, εκπαιδευτική 
και εκκλησιαστική εγκατάλειψη), η εκμετάλλευσή τους από τους 
επιτήδειους (τύπος επιτηδείου-εκμεταλλευτή είναι και ο ζητιάνος 
Τζιριτόκωστας) και η καταδυνάστευσή τους από τους ισχυρούς, 
πρόσφεραν στον Καρκαβίτσα ένα υλικό πρώτης τάξεως για να 
κατασκευάσει το μύθο του Τζιριτόκωστα, διαπλέκοντας ηθογρα-
φικά και κοινωνικά στοιχεία24. Με το Ζητιάνο του ο Καρκαβίτσας 
ασχολείται και με ένα ειδικό κοινωνικό πρόβλημα, το πρόβλημα 
της επαιτείας στον ελλαδικό χώρο. Το πρόβλημα αυτό το έζησε ο 
ίδιος στις περιπλανήσεις του και μάλιστα προτού να αναπλάσει 
καλλιτεχνικά τα βιώματά του στο πεζογράφημά του, τα έδωσε σε 
μία σειρά οδοιπορικών με τον τίτλο: «Τα Κράβαρα25».

Σε αυτή την αρνητική ατμόσφαιρα εντάσσεται και το μυθιστό-
ρημα Θάνος Βλέκας του Παύλου Καλλιγά, ο οποίος δεν έχει καμία 

23 (Σαχίνης 1969, 18)
24 (Μαστροδημήτρης 1982, 41)
25 Πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό Εστία στα τεύχη 41-52.
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πρόθεση να ξεγελάσει τον αναγνώστη με ιστορίες του παρελθό-
ντος, αλλά να τον φέρει αντιμέτωπο με τα πράγματα, προκειμένου 
να συνειδητοποιήσει ότι στη χώρα του δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 
Επί πλέον οι καταστάσεις τις οποίες επισημαίνει ο Καλλιγάς στο 
μυθιστόρημά του δεν είναι μονάχα εκείνες, οι οποίες προκύπτουν 
από τη ληστεία και τους δεσμούς της με την άρχουσα τάξη, αλλά 
καταγγέλλει τη διπροσωπία των ισχυρών της επαρχίας, τη βρα-
δύτητα των δικαστηρίων, το φορολογικό σύστημα, την αμορφω-
σιά του ορθόδοξου κλήρου, την έλλειψη οδικού δικτύου και τον 
συνακόλουθο μαρασμό του εμπορίου, το μίσος των αγροτών για 
τη στρατιωτική θητεία και επιμένει στα ελαττώματα του τρόπου 
διανομής των γαιών26.

Ένα μείζον λοιπόν ζήτημα, το οποίο προβάλλεται και στα δύο 
αποσπάσματα είναι το ζήτημα της ληστείας. Πραγματικά, την πε-
ρίοδο εκείνη οι ληστείες είχαν αποκτήσει ανησυχητικές διαστάσεις 
και οι δυσφημιστές της Ελλάδας τις διόγκωναν για δημοσιογραφι-
κούς λόγους. Η ληστοκρατία λαμβάνει την όψη ενός γενικότερου 
εθνικού φαινομένου, της έλλειψης δηλαδή ισορροπίας, δικαιοσύ-
νης και της μέγιστης αδικίας ανάμεσα στους αρχόμενους και στους 
άρχοντες27. Στο πλαίσιο αυτό όσοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ως 
υπεύθυνο για το κύρος του ελληνικού έθνους αισθάνονταν και την 
υποχρέωση να αναιρέσουν αυτή τη δυσφήμιση28.

Τα έργα του Καρκαβίτσα θίγουν τα κοινωνικοπολιτικά προβλή-
ματα της εποχής και συνιστούν ένα είδος μανιφέστου, το οποίο 
βροντοφωνάζει προς όλες τις κατευθύνσεις ένα δριμύτατο «κατη-
γορώ» αναδεικνύοντας παράλληλα τον ίδιο μαχητή της δημοκρα-
τίας και τολμηρό σαλπιγκτή της ανόρθωσης, της εξυγίανσης και 
της αναγέννησης29. Ο αναγνώστης τρομάζει και αγανακτεί από το 
γεγονός ότι ο Καρκαβίτσας προβάλει συνειδητά το θρίαμβο του 
κακού, υπογραμμίζοντας την αμάθεια και την πρόληψη. Ωστόσο 
αυτό πραγματοποιείται προκειμένου να μεταβληθεί ο Ζητιάνος σε 
ένα οξύτατο έμμεσο κατηγορητήριο μέσω του οποίου σαρκάζονται 

26 (Vitti 1980, 31)
27 (Καλλιγάς 1991, 17)
28 (Vitti 1980, 18)
29 (Βαλέτας, 1973, ρβ´)
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χωρίς έλεος τα πάντα30. Παράλληλα το μυθιστόρημα του Καλλιγά 
στρέφεται γύρω από τις τύχες δύο αδερφών, του Τάσου και του 
Θάνου Βλέκα, μέσα σε μια Ελλάδα όπου βασιλεύει η ασυδοσία και η 
αυθαιρεσία. Το συγκεκριμένο απόσπασμα ανήκει στο τελευταίο μέ-
ρος του μυθιστορήματος, το οποίο τελειώνει με το θάνατο του Θά-
νου από τους χωρικούς και με τον παράλληλο θάνατο της Ευφρο-
σύνης, η οποία πεθαίνει μόλις αντικρίζει τον αγαπημένο της Θάνο. 

Ο Παύλος Καλλιγάς στον Θάνο Βλέκα (1855) χρησιμοποιεί το 
ερωτικό ειδύλλιο ώστε να καταδείξει την κοινωνική αδικία, μια 
αδικία, μάλιστα, η οποία μένει αναπάντητη και μετέωρη. Βασικό 
στοιχείο πλοκής παρατηρεί ο Ε. Ν. Χωραφάς είναι ο έρωτας που 
«εδώ παίζει κυρίως το ρόλο στοιχείου δομής − με τις περιπέτειες 
των δύο νέων − για να καλυφθεί μαζί με την τουρκοκρατούμενη 
Θεσσαλία, όλος ο τότε ελλαδικός χώρος31. Συχνά έχει τονιστεί το 
«ρομαντικό δράμα του τέλους ο θάνατος των δύο εραστών και βρί-
σκουν εδώ τη ρομαντική επίδραση κάτι που έρχεται σε αντίθεση με 
την κυρίαρχη μέσα σε όλο το μυθιστόρημα ρεαλιστική γραμμή32».

Η ιστορία τοποθετημένη στα μετεπαναστατικά χρόνια και με 
κύριο στόχο την κατάδειξη των δεινών που προκύπτουν από τη 
διαφθορά της εξουσίας και την επικράτηση της αναρχίας εξαιτίας 
της ληστείας, πράγματι στηρίζει τις ρομαντικές της καταβολές στο 
ερωτικό ειδύλλιο που αναπτύσσεται μεταξύ του Θάνου και της Ευ-
φροσύνης. Τα εμπόδια που ανακύπτουν χωρίζουν το ζευγάρι και 
οφείλονται όχι τόσο σε υψηλά ιδανικά, όπως για παράδειγμα συμ-
μετοχή σε απελευθερωτικό πόλεμο, αλλά σε παρεξηγήσεις και κυ-
ρίως σε αδικίες που υφίσταται ο πρωταγωνιστής χάριν του αδερ-
φού του. Ο Καλλιγάς, εξάλλου, αποφεύγει να περιγράψει κάποιες 
ιδιαίτερες στιγμές του ζεύγους αφήνοντάς το, εκ πρώτης όψεως, 
στη σφαίρα της ρομαντικής εξιδανίκευσης. Πράγματι, η μορφή της 
Ευφροσύνης είναι πέρα για πέρα ρομαντική. «Ξανθή κόμη», «λευ-
κότης της χροιάς» αλλά κυρίως μορφή ηθική, συνεσταλμένη, αγνή, 
καθόλου φιλάρεσκη, ευαίσθητη και φυσικά παθητική. 

Ο ανεκπλήρωτος ερωτικός πόθος ενυπάρχει και συνάπτεται 
οργανικά με την ίδια τη φύση της ερωτικής επιθυμίας (ως κειμε-
νικής κατασκευής) που χρειάζεται να μείνει ανολοκλήρωτη ώστε 

30 (Σαχίνης 1969, 159)
31 (Σαχίνης 19805, 142)
32 (Χωραφάς 1991, 31)
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− αφηγηματικά − να προωθεί την πλοκή και − νοηματικά − να δη-
μιουργεί μία τραγικότητα στο θεματικό επίπεδο. Ο ανεκπλήρωτος 
έρωτας συνιστά κοινό θεματικό μοτίβο της επιθυμίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αιώνα και υπερτερεί σαφώς των περιπτώσεων που 
καταλήγουν στο αίσιο τέλος του γάμου. Ο θάνατος – κατ’ εξοχήν 
καταλύτης του ανεκπλήρωτου πόθου − καταδεικνύει διάφορες 
πτυχές ή αιτίες για τις οποίες η επιθυμία παραμένει ανεπίδοτη: 
Στα ρομαντικά συμφραζόμενα, για παράδειγμα, ο θάνατος στερεο-
τυπικά συνδέεται με τη γυναικεία σκαιότητα και φιλαρέσκεια και 
καθίσταται θάνατος τραγικός και ‘διορθωτικός’, τιμωρητικός μαζί 
και λυτρωτικός.

Ο Καλλιγάς με το μοναδικό του μυθιστόρημα καλεί τους Έλλη-
νες του καιρού του να αντιληφθούν την αποθαρρυντική και απο-
γοητευτική πραγματικότητα και να συνειδητοποιήσουν την ευ-
θύνη τους. Αυτό το πραγματοποίησε με το να αναδείξει στο έργο 
του το γεγονός ότι στην αδιαμόρφωτη ελληνική κοινωνία μετά 
την επανάσταση παρατηρείται η επιβράβευση της κακίας και της 
ατιμίας με την παράλληλη υποχώρηση της εργατικότητας και της 
καλοσύνης. Εκείνο λοιπόν που επιδιώκει να τονίσει στο έργο του ο 
Καλλιγάς είναι η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ζωής του εξα-
θλιωμένου αγροτικού πληθυσμού και να αναδείξει τις θεσμικές 
αλλαγές που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν33.

4. Τελικές παρατηρήσεις
Τα κινήματα του γαλλικού ρεαλισμού και νατουραλισμού επηρέ-

ασαν τις τέχνες και τα γράμματα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών 
χωρών κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού του 19ου αιώνα και 
των πρώτων δεκαετιών του 20ου. Όσον αφορά τη λογοτεχνία, δια-
τυπώθηκαν για πρώτη φορά νέες και επαναστατικές αρχές σχετικά 
με τις τεχνικές της αφήγησης, οι οποίες αποτέλεσαν την οριστική 
ρήξη με τη λογοτεχνική παράδοση των προηγούμενων αιώνων. Οι 
καινοτομίες τις οποίες εισήγαγε ο ρεαλισμός και κυρίως ο νατου-
ραλισμός επέβαλαν μια νέα θεώρηση της πραγματικότητας και του 
ανθρώπου ως ατόμου και ως πολίτη, αποτινάσσοντας από το λογο-
τεχνικό κείμενο τις πεπαλαιωμένες συμβάσεις του κλασικισμού και 
του ρομαντισμού. Παράλληλα με τις νέες αρχές, οι οποίες διατυπώ-

33 (Καγιαλής 2008, 53)
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θηκαν σχετικά με τις τεχνικές της αφήγησης, τα δύο αυτά κινήματα 
ανέδειξαν το μυθιστόρημα ως το κυρίαρχο πεζογραφικό είδος και 
του έδωσαν τη μορφή που διατηρεί, εν πολλοίς, ως τις μέρες μας. Η 
θέση και η αποστολή του συγγραφέα αλλάζει. Ο συγγραφέας καθί-
σταται πλέον ο διανοούμενος και αναλαμβάνει ενεργό, υπεύθυνο 
και συνειδητό ρόλο τόσο απέναντι στα έργα του όσο και απέναντι 
στην κοινωνία. Σε γενικές γραμμές, η σημαντικότερη καινοτομία 
των ρευμάτων αυτών και κυρίως του νατουραλισμού συνιστά το 
γεγονός ότι η έννοια της αληθοφάνειας αποκτά νέο νόημα, αφού 
η ακρίβεια στην απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικότητας και 
η συστηματική περιγραφή του κοινωνικού περιβάλλοντος συνο-
δεύεται και από την εις βάθος ανάλυση της πραγματικότητας, με 
στόχο την ανάδειξη των κοινωνικών, πολιτικοοικονομικών,  ψυχο-
λογικών, ή άλλων αιτίων που τη διαμορφώνουν34.

Τόσο το μυθιστόρημα Θάνος Βλέκας του Παύλου Καλλιγά όσο 
και ο Ζητιάνος του Ανδρέα Καρκαβίτσα συνιστούν μια ψυχολογη-
μένη μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας των μετεπαναστατικών 
χρόνων και εντάσσονται στο γενικό πνεύμα της εποχής, το οποίο 
συνοψίζεται στην έννοια του «ρεαλισμού». Και οι δύο αφηγητές 
με τα μυθιστορήματά τους υπογράμμισαν έντονα τα κοινωνικο-
πολιτικά ζητήματα της εποχής τους για να αποδώσουν μια πραγ-
ματικότητα πιο εντυπωσιακή από την αντικειμενική, προκειμένου 
να καταστήσουν πιο απτή και προσιτή στον αναγνώστη. Με τις 
ρεαλιστικές τους πραγματείες προσπάθησαν να συμβάλουν στη 
γενική συνειδητοποίηση των αρνητικών κοινονικοπολιτικών ζη-
τημάτων και στη βελτίωση του πνευματικού επιπέδου των συμπα-
τριωτών τους. Η γενιά του 1880 με το διήγημα έρχεται να εκφρά-
σει την ανασυγκροτούμενη εθνική συνείδηση σε μια εποχή, κατά 
την οποία προβάλλεται συνθετικά η εθνική παράδοση, όταν η δρα-

34 Η Ελ. Πολίτου-Μαρμαρινού αναφέρει σχετικά με τις καινοτομίες που εισήγα-
γε το γαλλικό ρεαλιστικό και νατουραλιστικό διήγημα τα εξής: «[…] το διήγη-
μα […] εντάσσεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της ρεαλιστικής και αργότερα 
της νατουραλιστικής πεζογραφίας, η οποία ακριβώς επειδή απεχθανόταν την 
invraissemblence του ρομαντικού [ιστορικού] μυθιστορήματος, στράφηκε προς 
τη σύγχρονη, καθημερινή πραγματικότητα. Και ο μεν ρεαλισμός, που έχει την 
αφετηρία του στη θετική φιλοσοφία, έχει ως αντικειμενικό σκοπό να συλλάβει 
την πραγματικότητα, ενώ ο νατουραλισμός, που έχει την αφετηρία του στη φυ-
σική φιλοσοφία ή επιστήμη, περιγράφει τη μέθοδο που θα μας οδηγήσει στη σύλ-
ληψη της πραγματικότητας.» (Πολίτου-Μαρμαρινού, 1985, 133)
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στηριοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής και η αστικοποίηση 
είχαν οδηγήσει σε νέες ελπίδες και ρεαλιστικότερη αντιμετώπιση 
των πραγμάτων35 Η γενιά του 1880 με τις ποικίλες αναζητήσεις 
και αναμετρήσεις της με την ελληνική παράδοση και το ευρωπαϊκό 
πολιτισμικό γίγνεσθαι συνιστά ένα «πνευματικό φαινόμενο» και 
τα ζητήματα που θέτει γύρω από το εθνικό και το κοσμοπολιτικό 
μοντέλο λογοτεχνίας θα συνεχίσουν να απασχολούν και τους με-
ταγενέστερους ερευνητές.
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μτφρ. Ε. Ζούργου-Μαρ. Σπανάκη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996.
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————: 1985, «Το περιοδικό Εστία (1876-1895) και το διήγημα. 
(Μια αντίθεση και μια θέση)», Παρουσία, τ. Γ΄, Ε. Δ. Π. Φιλοσο-
φικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σαχίνης, Απόστολος: Το νεοελληνικό μυθιστόρημα, εκδ. Εστία, Αθή-
να 19805.

Ταμπάκη – Ιωνά, Φρειδερίκη: «Το ελληνικό περιοδικό Εκλεκτά Μυ-
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Κόντρα στο ρεύμα.
Ό Ανδρέας Καρκαβίτσας και οι ρήξεις του με τη νεοελληνική 

κοινωνία και τις αναμονές του αναγνωστικού κοινού

Λάμπρος Βαρελάς *

Eίναι αρκετά γνωστό το σκάνδαλο που προκάλεσε στους κατοίκους 
της ορεινής Ναυπακτίας η περιγραφή από τον Καρκαβίτσα του 
χωριού των ζητιάνων, τα Κράβαρα, στο περ. Εστία το 1890 («Κρά-
βαρα (Οδοιπορικαί σημειώσεις)», 14.10. – 30.12., σε 12 συνέχειες). 
Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από το οδοιπορικό του Καρ-
καβίτσα, που αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου και γέμισε οργή 
τους καταγόμενους από την περιοχή:

Διότι, αφού είνε αλήθεια ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν αισθήματα και 
ιδέας αναλόγους τη φύσει εν τη οποία ζώσιν, οι Κραβαρίται δεν ήτο 
δυνατόν να είνε άλλως παρά ποταποί και αποτεθαρρημένοι. Από του 
καλητέρου αυτών, του ζώντος μέσω πλούτου και δόξης μέχρι του μικρο-
τέρου, του τρεφομένου με κορόμηλα και αγριαπίδια, από του ανωτέρου 
αξιωματικού, του φέροντος σπάθην εις την ζώνην και διατάσσοντος 
μέχρι του ρυπαρού νυκτοκλέπτου πάντες έχουν την αυτήν ψυχικήν 
εκδήλωσιν εξ όλου των του ατόμου. είνε ορεινοί αλλ’ ορεινοί άτολμοι. 
Επί της αλβανικής αυτών μορφής φαίνεται η εξυπνάδα και η δολιότης, 
η φυσική ευχέρεια των προσωπικών μυών εις εκδήλωσιν όλων των 
αισθημάτων. το σώμα των είνε συνεσταλμένον, ωσεί απο-καμόν υπό 
τον φόρτον της πενίας, αι δε χείρες των μακροδάκτυλοι φαίνονται 
πλασμέναι διά την επαιτείαν ή την λαθροχειρίαν. Όπως δε η φυσική 
αύτη κατάστασις του τόπου διέπλασε τον άνθρωπον ούτω και ο 
άνθρωπος διέπλασε τας παραδόσεις του.1

1 Α. Καρκαβίτσας, «Κράβαρα (Οδοιπορικαί σημειώσεις)», Εστία Εικονογραφημένη, 
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Αρκετά γνωστές αλλά όχι πλήρως βιβλιογραφημένες είναι και 
οι αναμενόμενες οργισμένες αντιδράσεις κατοίκων της ορεινής 
και πεδινής Ναυπακτίας ή καταγόμενων από αυτά τα μέρη 
για την προσβολή του τόπου τους, αντιδράσεις που στοίχισαν 
στον Καρκαβίτσα εικοσαήμερη φυλάκιση από τη στρατιωτική 
υπηρεσία του και μια πρόσκληση σε μονομαχία από ναυπάκτιους 
στρατιωτικούς και φοιτητές, την οποία τελικά απέφυγε.2 Αξίζει 
να παρατεθεί εδώ η ακόλουθη αβιβλιογράφητη διαμαρτυρία του 
καταγόμενου από τη Ναύπακτο Γιάννη Βλαχογιάννη, τελειόφοιτου 
τότε της Φιλολογίας, ο οποίος υποδεικνύει τη λύση της μονομαχίας 
για το ξέπλυμα της προσβολής:

Κύριε Διευθυντά του «Άστεος»,
Τω όντι ευτελής τρόπος εκδικήσεως θα ήτο η παρά τω υπουργείω 
των Στρατιωτικών ενέργεια προς εφαρμογήν κατά του κ. 
Καρκαβίτσα του νόμου περί των εις την δημοσιογραφίαν άνευ 
αδείας κατερχομένων αξιωματικών, διά τας εν τη «Εστία» υπό τον 
τίτλον «Κράβαρα» καταχωρισθείσας υπ’ αυτού εντυπώσεις εκ της 
επαρχίας Ναυπακτίας. Αν έγεινε παρά τω υπουργείω ενέργειά τις, 
αύτη έπρεπε να αφεώρα ουχί εις την ακίνδυνον ταύτην του νόμου 
παράβασιν υπό του κ. Καρκαβίτσα, αλλ’ εις όσα προσβλητικά των 
Ναυπακτίων αξιωματικών (των Κραβαριτών αξιωματικών, κατά 
τον Καρκαβίτσαν) ωρισμένως υπ’ αυτού εγράφησαν εν ταις υπό 
τον άνω τίτλον εντυπώσεσιν αυτού εκ της Ναυπακτίας. Αν δε το 
υπουργείον εδράξατο της ευκαιρίας να αναστυλώση (κατά την 
συνήθη φράσιν) εις βάρος του κ. Καρκαβίτσα τον υπ’ αυτού αθώως 
μη τηρηθέντα νόμον, ουδείς λόγος. Αλλ’ ιδού το σχετικόν χωρίον 
(Εστίας, αριθ. 43) […]

Ημείς απορούμεν πώς, πλην του περιγραφικού μέρους των εντυ-
πώσεων και των δακτυλομετρικών παρατηρήσεων, κατώρθωσεν ο 
κ. Καρκαβίτσας να μελετήση εις ελαχίστας ημέρας ταχυπορίας τον 
χαρακτήρα και την ηθικήν κατάστασιν λαού ολοκλήρου, συμπερι-
λαμβανομένων και των αξιωματικών μέχρι του ανωτάτου μάλιστα! 
πλην αν, ως προς τους τελευταίους τούτους, το πόρισμα αυτού 
συνήγαγεν επιχειρήσας συμπληρωματικήν και μακροχρόνιον ανά τα 

2 Βλ. τα λήμματα αρ. 350-352 στο «Η βιβλιογραφία Α. Καρκαβίτσα» της Νίκης 
Σιδερίδου, Αθήνα 1973 (ανάτυπο από τον τέταρτο τόμο των Απάντων Καρκαβίτσα, 
ό.π. (σημ. 1)).
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διάφορα σώματα του στρατού περιοδείαν προς ειδικήν των Ναυπα-
κτίων αξιωματικών συμπληρωματικήν μελέτην!
Ως προς δε τον τρόπον της επανορθώσεως των ανακριβειών τούτων 
και της προσγενομένης αδικίας, ημείς δεν θεωρούμεν προσφορώτατον 
τον διά της υπηρεσιακής οδού, υπάρχοντος άλλου, όστις πλην του 
προσόντος τούτου δύναται να είνε και αξιοπρεπέστερος. Τοιούτον δε 
μετά βεβαιότητος προσδοκώμεν παρά των εν Αθήναις Ναυπακτίων 
αξιωματικών, οίτινες είνε αρμοδιώτεροι λόγω προτεραιότητος. Εις 
ημάς δε ανήκουσι τα δευτερεία.

Εν Αθήναις τη 18 Ιανουαρίου 1891.
 Ιωάννης Οδ. Βλαχογιάννης

 τελειόφοιτος της Φιλολογίας εκ Ναυπάκτου.3

Εντούτοις, παρ’ όλες τις αντιδράσεις ο Καρκαβίτσας δεν πτοή-
θηκε πολύ και ετοίμαζε για την Εστία του 1893 το διήγημα «Ο 
Κραβαρίτης», το οποίο και είχε αναγγελθεί από το περιοδικό 
ως προσεχής δημοσίευση (αρ. 49, 6.12.1892). Το έργο εντέλει 
δεν δημοσιεύτηκε, αλλά είναι μάλλον βέβαιο πως αποτελούσε 
πρόπλασμα του Ζητιάνου, τον οποίο ο συγγραφέας δημοσίευσε 
τελικά στα 1896 τοποθετώντας την κεντρική δράση του στον 
θεσσαλικό κάμπο.

Ο Καρκαβίτσας δεν προκάλεσε μόνο τότε το αναγνωστικό κοινό 
και την ελληνική κοινωνία συνολικότερα. Στη χριστουγεννιάτικη 
Ακρόπολη του 1895, όπου δημοσιεύονται απόψεις λογίων με αφορμή 
την εορτή των Χριστουγέννων, διατυπώνει μια απροσδόκητη κρίση 
για τη δράση του Ιησού απέναντι στην πατρίδα του, την Ιουδαία:

Αν δεν εγοήτευε το πνεύμα η αφέλεια των λόγων του και δεν 
εκολάκευε τον άνθρωπον πάσχοντα η άμετρη συμπάθειά του, ο 
Χριστός δεν θα είχεν έως σήμερα άλλη στην ιστορία θέσι παρά του 
προδότου. Σ’ εποχή που ο Ισραήλ Μεσσίαν εζητούσε, της πατρίδος 
ελευθερωτήν, αυτός ονειροπόλος σπουδάζει να σύρη τη φλογερή 
νεολαία του στους ουρανούς, αντί να την τινάξη καταστρεφτική 
επάνω στις Ρωμαϊκές λεγεώνες. Από την απάτριδα εκείνη πράξι του, 
σέρνεται άπατρις έως σήμερον ο μέγας Ισραήλ σ’ όλο το πρόσωπο της 
γης. Για τούτο στη μεγάλη αυτήν τραγωδία, ποτέ δεν με συγκινεί ο 

3 «Επιστολαί προς το «Άστυ». Τα Κράβαρα του κ. Καρκαβίτσα», εφ. Το Άστυ, 
21.1.1891.
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πάσχων ήρωας. Το θαυμασμό και τη συμπάθειά μου πέρνουν τ’ άλλα 
πρόσωπα, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Αυτοί αγωνίζονται υπέρ 
βωμών και εστιών. Και ακόμη σήμερον, μετά δεκαενηά αιώνες από 
τότε, μόνο οι υπέρ βωμών κ’ εστιών αγωνιζόμενοι στεφανούνται.4 

Και δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε δημοσιεύσει τέτοιες 
βέβηλες θέσεις. Ανάλογες απόψεις είχε διατυπώσει και νωρίτερα, 
στις αρχές του 1892, όταν είχε επισκεφτεί το Βελεστίνο, την 
πατρίδα του εθνομάρτυρα Ρήγα. Η συγκίνηση που νιώθει για 
τον τόπο γέννησης του Ρήγα είναι καταλυτική συγκριτικά με τη 
γέννηση του Ιησού: 

Τί έχει να κάμη η φάτνη της Βηθλεέμ απέναντι της κοίτης ενός 
εθνομάρτυρος; Ο Χριστός εκήρυξε το Ευαγγέλιόν του δι’ όλον τον 
κόσμον. αλλ’ ο Ρήγας εκήρυξε το ιδικόν του διά τον δούλον εθνισμόν. 
Ο Χριστός είχε εις τα στήθη του ολόκληρον την ανθρωπότητα. 
και ο Ρήγας είχεν εις τα ιδικά του στήθη μίαν μεγάλην Πατρίδα, 
δεσμευμένην, τυπτομένην, εξηυτελισμένην. Ο Χριστός έκραζεν 
εις τον νεκρόν Λάζαρον εγείρου, και ο Ρήγας έλεγε το αυτό εις 
ολόκληρον νεκρόν λαόν. και η φωνή τού στέντωρος ηκούσθη 
και ο νεκρός ανέστη άνευ θείας τινός συμπράξεως, παρά διά των 
ασμάτων του μόνον. Ας συλλογίζωνται άλλοι ότι είνε άνθρωποι και 
ας λατρεύουν τον σωτήρα του κόσμου. εγώ θέλω να είμαι μόνον ο 
αναστάς Έλλην και τιμώ και δοξάζω τον αναστήσαντά με!...5

Αλλά και αργότερα τις ίδιες απόψεις επαναλαμβάνει, με αφορμή 
τον επετειακό εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Στο εορταστικό 
φύλλο της εφ. Εστία το 1901 δημοσιεύει το κείμενο «Ο ναός μου», 
όπου εμφανίζει την περσόνα του, τον Πέτρο Αβράμη, να δηλώνει 
τα εξής:

«Όταν κάποτε σκεφθώ –πολύ σπάνια ευτυχώς– πως αποτελώ κ’ εγώ 
μέρος της ανθρωπότητος, γονατίζω μπροστά στη γλυκειά και ήρεμη 
μορφή του Ιησού, τη μορφή που μιλεί τρανολάλητα το «αγαπάτε 

4 Ανδρέας Καρκαβίτσας, «Χριστουγεννιάτικαι γνώμαι», εφ. Ακρόπολις, 25.12.1895 
(= Α. Καρκαβίτσας, Τα άπαντα. Αναστύλωσε και έκρινε Γ. Βαλέτας, τόμ. Ε΄, Αθήναι, 
εκδ. οίκος Χρήστος Γιοβάνης, 1973, σσ. 71-72). 

5 Ανδρέας Καρκαβίτσας, «Η πατρίς του Ρήγα (Θεσσαλικαί εικόνες)», Εστία 
εικονογραφημένη, αρ. 9 (1.3.1892) 141 (= Άπαντα, ό.π. (σημ. 1), τόμ. 4, σσ. 1734-
1742).
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αλλήλους». Γονατίζω, φιλώ ταπεινά την εσθήτα της Μητρός Του και 
δοξάζω τους Αποστόλους Του, οι οποίοι με τη σακκούλα στον ώμο 
και το ραβδί στο χέρι εγύρισαν τον κόσμο και υπέφερον τα μύρια 
για την αγάπη της ανθρωπότητος και του διδασκάλου των.
Όταν όμως συλλογισθώ –και αυτό συχνώτερα– ότι είμαι Έλληνας, 
μόνον τότε η μορφή του Ιησού χάνεται μπροστά στην αρρενωπή 
κορμοστασιά του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Η Παναγία 
σβύνει μπροστά στη Μπουμπουλίνα, και οι Απόστολοι μπροστά 
στους Μάρτυρας της Επαναστάσεως. Και νομίζω πως δεν έχω 
άδικο. Σαν Έλληνας, λατρεύω εκείνους που αμέσως και μόνον για 
την πατρίδα μου εμαρτύρησαν. Ας γένη Ελλάς η ανθρωπότης όλη, 
και τότε να δοξάσω και όλους τους μάρτυράς της.
Αν κατορθώσω ποτέ ―α, τι όνειρο― αν κατορθώσω ν’ αποχτήσω 
κ’ εγώ μόνιμη κατοικία, μέσα της θα κάμω ένα ναό ―τον Ναό 
μου. Γύρω της θα βάλω εικονίσματα― δικά μου προσκυνητάρια. 
Και θα είνε προσκυνητάρια μου οι αρματωλοί, εκείνοι οι τραχείς 
κάτοικοι των βουνών που με το καρυοφύλι επάλαιβαν εναντίον 
της δουλείας του Γένους. Θα είνε οι ταπεινοί ρασσοφόροι που 
μέσα στα ερημοκκλήσια τους έσμιγαν τους ιερούς ψαλμούς με τα 
τραγούδια της ελευθερίας. Θα είνε οι ακούραστοι πολεμισταί του 
εικοσιένα που εσκοτώθηκαν, εσουβλίσθηκαν, εψήθηκαν ζωντανοί, 
εκατακομματιάσθηκαν, εγυμνώθηκαν, ατιμάσθηκαν για τη δόξα 
και το μεγαλείον της Πατρίδος.
Και ανάμεσα σ’ αυτούς θα κρεμάσω ένα άλλο εικονοστάσι, εικονο-
στάσι πρωτάκουστο. Γύρω τριγύρω κορνίζα γαλανόλευκη και το 
βάθος του αδειανό. Αδειανό για τους ξένους, για μένα ολόγιομο 
σαν το φεγγάρι. Και θ’ ατενίζω πρώτα τις μορφές τις γνώριμες. 
Μα θα λιβανίζω έπειτα τις άγνωστες μορφές, τ’ άγραφα και τ’ 
αμνημόνευτα ονόματα εκείνων που παράμερα εμαρτύρησαν. 
Εκείνων που εμαρτύρησαν, κ’ εκείνων που θα μαρτυρήσουν ακόμη 
για την αποκατάστασιν του Γένους μας. Πόσοι θα είνε, κανείς δεν 
τους ξέρει. Μα τους φαντάζομαι πως θα είνε άμετροι…».6

Την άνοιξη του 1896, εν μέσω του έξαλλου εθνικού ενθουσια-
σμού για τη νίκη του μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη, αντιτίθεται 
στη λατρεία της ταχύτητας και του τσαρουχιού του νικητή και 

6 Α. Καρκαβίτσας, «Ο ναός μου», εφ. Εστία, 25.3.1901 (= Άπαντα, ό.π. (σημ. 1), τόμ. 
3, σσ. 1447-1449).
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σχολιάζει καυστικά τη στάση της ελληνικής κοινωνίας, επειδή 
έτσι αποδείκνυε την ανωριμότητά της: 

Λαοί και άτομα την πρόοδό τους σημειώνουν με τα ιδανικά και τα 
σύμβολά τους. Τη γοργότητα των ποδιών και τη βάναυση ρώμη, 
τον βαρύν όγκο των σαρκών καθώς και τα πηχιαία κόκκαλα μόνο 
ο πρωτογενής και βάρβαρος άνθρωπος εδόξασε κ’ εθεοποίησε. 
Μόνο εκείνου που ο αδρανής και απολιθωμένος ακόμη νους, δεν 
είνε ικανός να κεντηθή από άλλες λεπτότερες εντυπώσεις, να δεχθή 
άλλες υψηλότερες εκπλήξεις, εκπλήττεται εμπρός στο βάναυσο και 
το χυδαίο κ’ εκείνο ανακηρύττει ιδανικό του και σύμβολο. 
[…] Άρα ο ελληνικός λαός, τόσο ξετρελλαμένος τόρα για τη νίκη του 
Μαρουσιώτη Μαραθωνοδρόμου, τόσα καίοντας στα ποδάρια του 
θυμιάματα και τόσο πιστεύοντας μ’ εκείνα να καταπλήξη τον κόσμο, 
δεν μαρτυρεί άλλο παρά πως ένδοξα επέρασε στο βρεφικό του 
στάδιο. Στα ποδάρια ακόμη βρίσκεται, στα ποδάρια! Η εξωτερική 
του όψις, τα φορέματά του, οι τρόποι του. οι τέχνες και οι επιστήμες. 
οι τίτλοι και τ’ αξιώματα, όλα κάθοντ’ επάνω του πρόσθετα και ξένα, 
χωρίς να έχουν καμμία σχέσι, χωρίς να φέρνουν καμμία ενέργεια 
στον εσωτερικόν άνθρωπο, στο μαλλιαρό και αναίσθητο χτήνος. 
Κάθοντ’ επάνω του είτε περνούν απ’ εμπρός του σαν τα γοργόφτερα 
πουλιά, σαν τα γαλάζια κύματα του αιθέρος, που δεν σημειώνουν 
καμμία στο γιαλί του παραθυριού μου εντύπωσι.
Ώστε οι δύο τρεις κραυγές που ακούσθηκαν μέσα στον τρελλό 
θόρυβον απελπισμένες κ’ ήθελαν να κοπάσουν τον θόρυβον 
αυτόν, δεν εσκέφθηκαν φαίνεται καθόλου τον σιδηρένιο νόμο της 
εξελίξεως. Επροτιμούσαν φαίνεται να ιδούν τον ελληνικό λαό να 
χαιρετίζη τη βάναυσην ύλη αλλά και να προσκυνή το πνεύμα και 
το αίσθημα. Αυτά όμως είνε υψηλά ένστικτα και προϋποθέτουν λαό 
που ακολούθησεν όλα της εξελίξεως τα στάδια. Ο ελληνικός λαός 
όμως, μόνος του ετρανολάλησε τόρα με τους άρχοντάς του και με 
τους προύχοντάς του, ότι βρίσκεται ακόμη στο πρώτο του στάδιο. 
Σύμβολό του έκαμε τα ποδάρια. Αργότερα, μετά αιώνας αιώνων αν 
ζήση, ακολουθόντας το φυσικό και απαράβατο νόμο, θα φτάση και 
στην καρδία και στο κεφάλι ακόμη.

Και τότε θα δοξάση το πνεύμα.
Ας χαρή τόρα το νέο του σύμβολο!7

7 Α. Καρκαβίτσας, «Νέο σύμβολο», εφ. Εστία, 6.4.1896 (= Άπαντα, ό.π. (σημ. 1), τόμ. 
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Κατά τη διάρκεια επίσης των Ολυμπιακών Αγώνων, συνεχίζει να 
πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα αποτελώντας μια παράφωνη νότα μέσα 
στο ενθουσιαστικό κλίμα από τις νίκες των ελλήνων αθλητών και 
σε άλλο άρθρο του («Ο Νάρκισσος», Εστία 16.4.1896) χλευάζει τον 
ναρκισσισμό των Ελλήνων για τις άχρηστες (για τα εθνικά ζητή-
ματα) νίκες των αθλητών και τονίζει ότι οι έλληνες θεατές κανονικά 
θα έπρεπε να χαίρονται μόνο για τη νίκη του αθλητή Καρασεβνταλή 
στη σκοποβολή, αφού μόνο αυτό το άθλημα/εξάσκηση θα ήταν 
χρήσιμο για την απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών.

Φυσικά ούτε αυτές οι θέσεις έμειναν χωρίς αντίδραση από το 
κοινό της εποχής. Αν δεν μας διαφεύγουν πάντως στοιχεία από 
τον σύγχρονο τύπο, οι βιβλιογραφημένες αντιδράσεις εναντίον 
του Καρκαβίτσα είναι λίγες και σχετικά ήπιες συγκριτικά με τις 
αιρετικές και βλάσφημες απόψεις που διατυπώνει. Ένας ανα-
γνώστης της εφ. Καιροί (υπογράφει με το ψευδώνυμο «Υμέτερος 
Ξ». ο Γ. Βαλέτας τον ταυτίζει χωρίς τεκμήρια με τον εκδότη της 
εφημερίδας Πέτρο Κανελλίδη8) στέλνει εκτενέστατες επιστολές 
ύστερα από τη δημοσίευση των απόψεων για τον Ιησού και για 
τον Λούη (30.12.1895 και 15.4.1896). Η εφημερίδα δημοσιεύει ένα 
μικρό τμήμα από την καθεμία, όπου εκφράζεται η αντίθεση για τα 
«βλάσφημα παραληρήματα του εγκεφάλου»9 του Καρκαβίτσα για 
τον Ιησού και για τον Λούη, και όπου αποτυπώνεται το εχθρικό 
κλίμα που είχε δημιουργηθεί εναντίον του συγγραφέα από 
τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και του αναγνωστικού κοινού, 
που εξέφραζαν και τους φιλοχριστιανούς και τους αρχαιολάτρες:

Αξιότιμε κύριε,
Ο κ. Καρκαβίτσας επί τη εορτή των Χριστουγέννων εδημοσίευσεν 
εν τη «Ακροπόλει» βλασφημίαν κατά της πίστεως. Εκλήθη τότε το 
νόσημά του Ντελίριουμ τρέμενς, από του οποίου δεν εθεραπεύθη 
δυστυχώς, ως παρετήρησα μετά θλίψεως. Επωφεληθείς τους 
Ολυμπιακούς αγώνας ύβρισεν εν τη «Εστία» την πατρίδα του, 
παρεγνώρισεν, ηλιθίως, μά την αλήθειαν, τον σκοπόν των 
Ολυμπιακών αγώνων και των σωματικών ασκήσεων. 

3, σσ. 1434-1436).
8 Α. Καρκαβίτσας, Τα άπαντα. Αναστύλωσε και έκρινε Γ. Βαλέτας, ό.π. (σημ. 4), τόμ. 

Ε΄, σ. 393.
9 Υμέτερος Ξ., «Παράνοια και παραλογισμός», εφ. Καιροί, 30.12.1895.
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[…] Παρέθεσα τα ανωτέρω μετ’ αηδίας διά να αποφύγω λόγους 
περιττούς, καταστήσω σέ πρόδηλον πού υπάρχει η κτηνωδία, περί 
της οποίας ο Καρκαβίτσας ούτος ομιλεί. Ο νους του, παράλυτος και 
συντετριμμένος, έχει πολλήν αναλογίαν προς την γλώσσαν, την 
οποίαν μεταχειρίζεται, την ουδαμού υπάρχουσαν, και η λογική του 
προσήκει μόνο εις κτήνη αληθή και εις παράφρονας. Τούτου ένεκα 
ο άνθρωπος δεν δύναται να συλλάβη ιδέαν τής θαυματουργού 
επιρροής των σωματικών ασκήσεων επί τε των ατόμων και των 
λαών, ουδέ τής από τούτων σωματικής ευρωστίας, ήτις εμπνέει 
την ιδέαν του καλού και του κάλλους, εντείνει δε υπερόχως τον 
νουν, την βούλησιν και τα προτερήματα και προάγει θαυμασίως 
τον πολιτισμόν. Κρίνει ο άνθρωπος, ότι η σωματική ευρωστία και 
δύναμις ανήκει εις τα κτήνη και τιμάται υπό των αγρίων λαών, 
απαίδευτος δε ων, ως φαίνεται, μέχρι βαθμού ανδραποδώδους, 
δεν ανοίγει τα στραβά του ή δεν έχει μάτια όπως διακρίνη, ότι η 
υπερφυής τέχνη, η υπέροχος διάνοια και ο λαμπρότατος πολιτισμός 
των ημετέρων προγόνων, ήτοι των αρχαίων Ελλήνων, βάσιν έσχε 
και θεμέλιον τας γυμναστικάς ασκήσεις του σώματος και τον 
κότινον των Ολυμπιακών αγώνων.10

Οι προκλητικές θέσεις του Καρκαβίτσα δεν σταματούν εκεί. Είναι 
γνωστό ότι στον Ζητιάνο (που δημοσιεύτηκε πρώτα ως επιφυλλίδα 
στην εφ. Εστία την άνοιξη του 189611) περιγράφει με μελανά χρώμα-
τα και εντυπωσιακή σκληρότητα τους κατοίκους του θεσσαλικού 

10 «Τρέλλας συμπτώματα», εφ. Καιροί, 15.4.1896. Το δημοσίευμα είναι αβιβλιο-
γράφητο. Τα δημοσιεύματα των Καιρών (μάλλον το πρώτο) τα μνημονεύει ο Κ. 
Παλαμάς, όταν στις αρχές του 1899 συγκρούεται με τον Καρκαβίτσα, ο οποίος 
τον είχε αποκαλέσει Μανδαρίνο (συμπεριλαμβάνοντας και τον Ξενόπουλο) 
για τις ελιτίστικες απόψεις τους με αφορμή την παράσταση της Έντα Γκάμπλερ 
του Ίψεν. Βλ. Κωστής Παλαμάς, «Οι Μαζανιέλοι», εφ. Το Άστυ, 22.2.1899: «Ότε 
επήλθεν εις τον κ. Καρκαβίτσαν η πρωτότυπος, αλλά και αστεία κάπως η ιδέα, 
να καταγγείλη τον Χριστόν, ως κήρυκα ιδεών… αντιπατριωτικών (!), την κοινήν 
επί τούτω αγανάκτησιν διηρμήνευσαν οι «Καιροί», το επίσημον όργανον της 
αστικής ορθοδοξίας, σκυλοβρίσαντες τον νέον Ιουλιανόν Παραβάτην. Ομοίως, 
ότε το Πανελλήνιον έχασκε προ της ακτινοβόλου δόξης του Ολυμπιονίκου 
Λούη, μόνος ο Καρκαβίτσας –πρέπει να λεχθή προς έπαινόν του– εσατύρισε την 
πανελλήνιαν ελαφρότητα και απαίσια επροφήτευσε, με κίνδυνον να θεωρηθή 
ως αρχιμανδαρίνος υπό των κενών νευροσπάστων της κοινής γνώμης, και να 
λιθοβοληθή ως προδότης υπό των διαλαλούντων τα καρναβάλια των Ολυμπιακών 
αγώνων ως αφετηρίαν αναγεννήσεως του Ελληνισμού».

11 Το έργο με τον τίτλο «Ο Ζητιάνος (Θεσσαλικές εικόνες)» δημοσιεύτηκε στην εφ. 
Εστία σε 54 συνέχειες, από τις 9.4.1896 ώς τις 8.6.1896.
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κάμπου. Τους παρουσιάζει σαν κτήνη άβουλα και υποτακτικά, στο 
γονιδίωμα των οποίων έχει εγγραφεί η δουλοσύνη της τουρκικής 
κατάκτησης, και άρα είναι άξιοι της μοίρας τους να υποστούν την 
πλήρη εκμετάλλευση από τον τετραπέρατο Τζιριτόκωστα. 

Τον Απρίλιο του 1901, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του αγάλ-
ματος του Κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου, διατυπώνει μια εριστική 
άποψη για τον πιο διάσημο οπλαρχηγό του Επανάστασης (υιοθετεί 
στην πραγματικότητα αντίστοιχες απόψεις του άγγλου ιστορικού 
Finley), κόντρα στο ρεύμα εθνικοπατριωτικού ενθουσιασμού που 
κυριαρχεί στα σχετικά με την περίσταση δημοσιεύματα:

Ο Θ. Κολοκοτρώνης είνε, νομίζω, η περιεργότερη φυσιογνωμία του 
Εικοσιένα. Όχι γιατί δεν βρέθηκαν και άλλοι ανώτεροι και ίσοι του. 
Αλλά γιατί αυτός είχε μέσα του όλα τα προτερήματα και όλες τις 
αδυναμίες όλων μαζί των άλλων. Ήτο πολύτροπος. Περισσότερο 
κομματάρχης παρά πολεμιστής. περισσότερο τερτιπλής παρά 
ήρωας. περισσότερο δημοκόπος παρά επιβλητικός. Σωστός δια-
βολάνθρωπος. Πότε με μύθους, πότε με καραγκιοζιλίκια, πότε με 
δάκρυα και μικροκακομοιριές και πότε με θρασύτητα κατώρθωνε 
να κερδίζη την εμπιστοσύνη μεγάλων και μικρών και να τους παίζη 
στα χέρια του σαν νευρόσπαστα.
Ποτέ δεν επήγε να σμίξη τον κίνδυνο –πολεμικό είτε πολιτικό 
κίνδυνο– μούτρο με μούτρο αλλά πάντα το γύρω-γύρω. ποτέ δεν 
έρριξε κάτω τον αντίπαλο με γερά μπράτσα. αλλά πάντα με διπλο-
ποδιές. Και αν εκαταλάβαινε από πριν πως ούτε οι διπλοποδιές 
θα τον ωφελούσαν, έφευγεν επίτηδες για να μη κινδυνέψη την 
δημοτικότητά του. Είχε όμως πάντα και την παροιμία πρόχειρη για 
να δικαιολογήση στον κόσμο το φέρσιμό του αυτό. Σε όλη του τη 
ζωή βοήθημά του είχε τον νου και ποτέ το χέρι του. Ενσάρκωση του 
Μωραϊτισμού δεν ηθέλησε ν’ αφίση ποτέ το Μωρηά του, όπως το 
ψάρι τα νερά.
Ο ακριβοδίκαιος ιστορικός θα εύρη και σ’ αυτόν τις κηλίδες. Αλλά 
κηλίδες έχει και ο ήλιος. Όμως ο ήλιος είνε απαραίτητος για τη 
ζωή και τη συντήρησι του κόσμου. Έτσι και ο Κολοκοτρώνης, με 
όλες τις κηλίδες του ήτον στα χρόνια εκείνα η μεγαλίτερη δύναμη 
της επαναστάσεως και από τους κυριώτερους δημιουργούς της 
ελευθερίας μας. 12

12 Α. Καρκαβίτσας, «Είς χαρακτηρισμός», εφ. Ακρόπολις, 23.4.1901 (= Άπαντα, ό.π. 
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Η αιρετική στάση του Καρκαβίτσα καλύπτει, με διάφορες 
αφορμές, σχεδόν όλη την περίοδο της ζωής του, αλλά δεν 
επαρκεί ο χώρος εδώ για να καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις. 
Θα μπορούσα να συνεχίσω με πολλά ακόμη παραδείγματα, π.χ. 
την αιρετική του άποψη απέναντι στους εθνικούς ευεργέτες 
(«Εθνικοί ευεργέται», εφ. Εστία, 31.5.1896: «Τα χτίρια δεν την 
ωφελούν. τα Στάδια τίποτε δεν της προσθέτουν. Αν δεν της δίνουν 
όπλα δεν είνε παιδιά της αληθινά και μεγαλόψυχα. […] Δεν είνε 
όχι εθνικοί ευεργέται. είναι πλειοδόται της δόξης των μόνον»), 
την επίθεση εναντίον της αυταρχικής πατριαρχικής οικογένειας, 
όπου ο άντρας είναι απόλυτος αφέντης της γυναίκας («Ισχυρόν 
φύλο», εφ. Εστία, 24.1.1897), την πικρή ειρωνεία με την οποία 
περιγράφει τις πολιτικές δοσοληψίες στο στράτευμα («Ο γάμος 
της Ασήμως», εφ. Εστία, 29.3.1892. αναδημοσιεύεται με τον τίτλο 
«Ο αποσπασματάρχης» στις Παλιές αγάπες), την ένταση με την 
οποία επικρίνει τον αρχαϊσμό στον Αρχαιολόγο (1903/1904), την 
ένστασή του, στα 1911, εναντίον της διάδοσης των σοσιαλιστικών 
ιδεών σε μια περίοδο κατά την οποία οι ιδέες αυτές ανθούν και 
θάλλουν (ο ίδιος μάλιστα έχει πυκνή αλληλογραφία με τον 
σοσιαλιστή Κ. Χατζόπουλο). Τότε δίνει συνέντευξη στην εφ. Αθήναι 
και δέχεται ερώτηση για τον σοσιαλισμό και το μέλλον του, και 
ενώ δεν διαφωνεί με αυτή την πολιτική ιδεολογία, υποστηρίζει ότι 
είναι πρώιμη για τον ελληνισμό, επειδή 

προ παντός άλλου εγώ σήμερον λογαριάζω την Ελλάδα και τους 
υποδούλους της και εν όσω η Ελλάς είνε εις την κατάστασιν αυτήν 
φρονώ, ότι δεν επιτρέπεται να σπείρωνται τοιαύται ιδέαι, αι οποίαι 
τείνουν να καταστρέψουν την ιδέαν της πατρίδος. Η Ελλάς έχει 
υποχρεώσεις να οργανωθεί ως κράτος ισχυρόν, (το οποίον πιστεύω 
ότι δεν θα το καταφέρη ποτέ,) διά να ελευθερώση και τους άλλους 
υποδούλους.13

Η αντιρρητική και κόντρα στο ρεύμα στάση του Καρκαβίτσα 
είναι διαρκής και τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της ζωής του, με 
ακριβό κάποιες φορές τίμημα, όπως ήταν ο κατ’ οίκον περιορισμός 
και η εξόρισή του ως αντιβενιζελικού.

(σημ. 1), τόμ. 4, σσ. 2012-2013).
13 Εφ. Αθήναι, 28.5.1911 (= Άπαντα, ό.π. (σημ. 1), τόμ. 4, σσ. 2057-2062, ιδ. 2061).
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Είναι όμως ώρα να δοκιμάσουμε μια ερμηνεία αυτής της αντιρ-
ρητικής στάσης, που έρχεται σε βαθιά ρήξη με αντιλήψεις, πεποι-
θήσεις και παγιωμένα ιδεολογήματα της ελληνικής κοινωνίας. 

Μια αναμφισβήτητη ερμηνευτική γραμμή για πολλές από τις 
αιρετικές απόψεις του είναι –το έχουν επισημάνει ορθά οι μελε-
τητές του Καρκαβίτσα– η αθεράπευτη πατριδολατρία του, ο 
μεγαλοϊδεατισμός του και η μόνιμη έγνοια του για την απελευ-
θέρωση των υπόδουλων περιοχών και την ένταξη των αλύτρωτων 
στο ελλαδικό κράτος.14 Γι’ αυτό και ο Καρκαβίτσας δεν συμπαθεί 
τους κατοίκους του θεσσαλικού κάμπου. υποτάχθηκαν στον 
Τούρκο και δεν αγωνίστηκαν για την αποτίναξη του ζυγού του, 
όπως αντίθετα έπραξαν οι αγωνιστές στα βουνά (αυτό διαπνέει 
ολόκληρο το κείμενο «Η πατρίς του Ρήγα», που αναφέραμε 
παραπάνω). Από εκεί έλκει την προέλευσή της και η λατρεία που 
έχει προς τα βουνά (σύμβολα εθνικής αντίστασης και ελευθερίας) 
και η απέχθεια για τον κάμπο (συνδεδεμένος με την υποταγή). Είναι 
αποκαλυπτικό ως προς αυτή την κατεύθυνση ένα απόσπασμα από 
επιστολή που στέλνει από την ορεινή Άμπλιανη της Ρούμελης στον 
Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, στις 23.5.1895:

 […] Υποθέτω πως η κοιτίς των προγόνων μου τα βουνά ήσαν και 
αλλοιώς δεν ημπορώ να εξηγήσω τη λατρεία μου σ’ αυτά και την 
απέχθειά μου στον κάμπο.15

Το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι η βαθιά του επί-
δραση από το θετικιστικό πνεύμα της εποχής, από τον επιστημονικό 
υλισμό που κυριάρχησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αυτό που 
ευρύτερα χαρακτηρίζεται ως «δαρβινικό κείμενο».16 Κατά πάσα 
πιθανότητα όμως ο Καρκαβίτσας δεν επηρεάστηκε τόσο (ή μόνο) 
από τις θεωρίες του Δαρβίνου αλλά από το έργο ενός άλλου δια-
νοητή, εξίσου διάσημου στην εποχή του αλλά σχετικά λησμονημένου 
σήμερα, του Ludwig Büchner (1824-1899). Ειδικότερα φαίνεται να 
δέχτηκε βαθιά επίδραση από τις απόψεις που ο γερμανός διανοητής 
διατυπώνει στο Kraft und Stoff (Τυβίγγη 1855). Η εμβληματική αυτή 

14 Βλ. τον «φάκελο» που επιμελήθηκε η Έρη Σταυροπούλου στη σειρά Η παλαιότερη 
πεζογραφία, τόμ. 8, Αθήνα, εκδ. Σοκόλη, 1997, ιδ. σσ. 193-195. 

15 Άπαντα, ό.π. (σημ. 1), τόμ. 4, σ. 2097.
16 Βλ. Τζίνα Πολίτη, «Δαρβινικό κείμενο και Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη (Πρόταση 

ανάγνωσης)», Συνομιλώντας με τα κείμενα, Αθήνα, Άγρα, 1996, σσ. 155-181. 
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μελέτη του Büchner συνοψίζει και επιβάλλει τις βασικές θέσεις του 
επιστημονικού υλισμού που κυριάρχησε στη Γερμανία του 19ου αιώνα 
(εκφράστηκε κυρίως από τους Ludwig Feuerbach, Karl Vogt, Jacob 
Moleschott κ.ά.), η οποία μεταφράστηκε και στα ελληνικά το 1882 από 
τον Ανδρέα Φαρμακόπουλο17 και φαίνεται πως είχε μεγάλη απήχηση 
ιδιαίτερα στους σπουδαστές των φυσικών επιστημών, αν κρίνουμε, 
τουλάχιστον, από την εκτενή αναφορά που κάνει σε αυτό το έργο 
στην αυτοβιογραφία του ο Γρηγόριος Ξενόπουλος.18 Ο Ξενόπουλος 
(φοιτητής λίγο αργότερα της φυσικομαθηματικής σχολής) αναφέρει 
ότι δανείστηκε το βιβλίο από τον λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία «φοιτητή 
των Φυσικομαθηματικών» Νικόλαο Μοντσενίγο και περιγράφει την 
ανάγνωσή του ως σοκαριστική «αποκάλυψη», που τον καθόρισε για 
μεγάλο διάστημα. Φοιτητής των θετικών επιστημών (από την ιατρική 
σχολή αποφοίτησε) ήταν και ο Καρκαβίτσας, άρα το πιθανότερο 
ήταν πως είχε έρθει σε επαφή με το «πολύκροτο βιβλίο του Μπύχνερ» 
(κατά τον χαρακτηρισμό και πάλι του Ξενόπουλου).

Στη μελέτη αυτή ο Büchner, πέρα από την ακράδαντη πίστη του 
στην επιστημονική ερμηνεία του κόσμου (κόντρα στις μεταφυσικές 
ερμηνείες), διατυπώνει απόψεις που τις συναντούμε επίμονα στα 
πεζά του Καρκαβίτσα: τη σκληρότητα και την «ανηθικότητα» της 
φύσης, την ύπαρξη πανίσχυρων φυσικών νόμων στους οποίους 
υπόκειται και ο άνθρωπος, την καθοριστική επιρροή του φυσικού 
περιβάλλοντος στη διαμόρφωση (σωματική και συμπεριφορική) 
των κατοίκων και άλλα πολλά.19 

Συνδυάζοντας, συνεπώς, τον αμείωτο πατριωτισμό του Καρκα-
βίτσα και την πιθανότατη επίδρασή του από τις υλιστικές (και 
αθεϊστικές) απόψεις του Büchner (αλλά και άλλων δαρβινικών και 
μεταδαρβινικών επιστημόνων), μπορούμε να κατανοήσουμε καλύ-
τερα τις βλάσφημες θέσεις του για πρόσωπα της χριστιανικής 
θρησκείας (όπως αυτές που παρουσιάστηκαν παραπάνω), αλλά 
και να διαγνώσουμε καθαρότερα τις συνολικότερες προθέσεις 

17 Βλ. Louis Büchner, Δύναμις και ύλη. Κοινωφελείς μελέται επί της φυσικής και 
φιλοσοφικής ιστορίας μεταγλωττισθείσαι υπό Ανδρέου Π. Φαρμακοπούλου 
Σπουδαστού της εν Παρισίοις Ιατρικής Σχολής, Αθήνησι, εκ του τυπογραφείου 
των «Νέων Ιδεών», 1882.

18 Βλ. το κεφ. «Η επίδρασις ενός βιβλίου», στο Γρηγορίου Ξενόπουλου, Η ζωή μου σαν 
μυθιστόρημα. Αυτοβιογραφία, Άπαντα, τόμ. 1, Αθήνα, Μπίρης, 1958, σσ. 131-136.

19 Βλ. ιδιαίτερα το κεφάλαιο «Το αυτεξούσιον», στη μετάφραση του Φαρμακόπουλου, 
ό.π. (σημ. 17), σσ. 313-326.
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του Καρκαβίτσα στη Λυγερή, στον Ζητιάνο και σε άλλα έργα του, 
που ανοίγουν το πεδίο και σε συμφραζόμενα ευρύτερα από στενές 
νατουραλιστικές λογοτεχνικές επιδράσεις. 

Έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και ειδικότερα 
χαρακτηριστικά του, όπως, π.χ., την εμμονή του να περιγράφει 
με στερεότυπα τους κατοίκους των διαφορετικών περιοχών της 
Ελλάδας, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο ζουν. Αρκούν λίγα 
παραδείγματα σχετικά με το πώς παρουσιάζει τους κατοίκους 
του θεσσαλικού κάμπου. Η υποτίμηση του Καρκαβίτσα προς 
τους Καραγκούνηδες του θεσσαλικού κάμπου είναι διάχυτη στο 
έργο του. Η άμεση εμπειρία του από την πεδινή Θεσσαλία προ-
έρχεται από τη σύντομη διαμονή του ως γιατρού στη Λάρισα, 
από την 1.6.1891 ώς τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, αφού στις 
5.10.1891 προσλήφθηκε ως υγειονομικός γιατρός στο ατμόπλοιο 
«Αθήναι». Κατά το διάστημα που διαμένει στη Θεσσαλία γνωρίζει 
το μεγαλύτερο τμήμα της, με συνεχείς μετακινήσεις στον Κίσσαβο, 
στα Τρίκαλα, στα Φάρσαλα, στο Βελεστίνο κ.α. Και τις εντυπώσεις 
του τις καταγράφει σε αρκετά κείμενα, λογοτεχνικά, ταξιδιωτικά 
και λαογραφικά, τα οποία δημοσιεύει στην εφημερίδα Το Άστυ 
και στο περιοδικό Εστία. Σε όλα αυτά τα κείμενα ο Καρκαβίτσας 
παρουσιάζει τα πρόσωπα που συναντά ή πλάθει με στερεότυπα 
σχετιζόμενα με τον τόπο της καταγωγής τους και την επίδραση 
που ο τόπος άσκησε στον χαρακτήρα τους, αποδεικνύοντας έτσι 
τις οφειλές του στο θετικιστικό πνεύμα της εποχής του και στις 
θεωρίες του Büchner. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ο τίτλος του 
πρώτου μέρους του Ζητιάνου στη δημοσίευσή του στην εφ. Εστία 
ήταν «Κάθε τόπος και άνθρωπος» (στην αυτοτελή έκδοση το 
μετέτρεψε σε «Το συναπάντημα»). Ενώ, συνδυάζοντας την έμμονη 
ιδέα του για την ανάγκη εθνικών αγώνων και την απέχθειά του 
για τον κάμπο, που κατά την αντίληψή του ώθησε τους κατοίκους 
στην εθνική υποταγή, μπορούμε να κατανοήσουμε από πού 
πηγάζουν οι χαρακτηρισμοί του για το «επτοημένον ήθος του» των 
Καραγκούνηδων και για το «το ζωώδες ύφος»20 των γυναικών του 
κάμπου καθώς και άλλους πολλούς παρόμοιους που συναντούμε 
στον Ζητιάνο.

20 Και οι δύο χαρακτηρισμοί από το «Θεσσαλικαί εικόνες. Μεγάλη πανήγυρις», 
Εστία, τόμ. 32, αρ. 42 (20.10.1891) 234 (= Άπαντα, ό.π. (σημ. 1), τόμ. 4, σσ. 1710-
1717).
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Γκρατσιέλλα-Φωτεινή Καστελλάνου *

Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1922, και όπως μας πληροφορεί 
ο Κωνσταντίνος Δημαράς, η συγγραφή του απασχόλησε τον 
συγγραφέα μας επί μακρά σειρά ετών ως το τέλος της ζωής του 
(Δημαράς 2000, 556-557)1. Καταπιάστηκε με τη σύνθεση του έργου 
μετά τη δημοσίευση του εκτενέστερου διηγήματός του Η Τιμή και 
το χρήμα, το 1914. Για το λόγο αυτό, θεωρείται και το κύκνειο 
άσμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο οποίος πέθανε το 1923. Η 
πλοκή του ξετυλίγεται σε κάποιο νησί, το όνομα του οποίου δεν 
αναφέρεται στο βιβλίο. Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι πρόκειται 
για την αγαπημένη του Κέρκυρα, τη γενέθλια γη του πεζογράφου 
μας, αλλά και τον τόπο εκκόλαψης των καλλιτεχνικών και 
πνευματικών συγκινήσεων και διεργασιών του. Συντονισμένος με 
το πνεύμα της εποχής και αισθανόμενος ότι μία άλλη αντίληψη της 
ζωής θεμελιώνεται στους χρόνους του, όπως συμβαίνει άλλωστε 
και στους δικούς μας καιρούς, ο Θεοτόκης, ίσως, δοκιμάζει την 
ανάγκη να μην αναφερθεί στο όνομα ενός συγκεκριμένου τόπου 
μιας και ένας νέος τύπος κοινωνίας περιζώνει παντού τον κόσμο 
και αντικαθιστά τον παλαιό. 

Το έργο ανήκει στη ρεαλιστική ηθογραφική πεζογραφία. Το 
είδος αυτό, επιδιώκοντας την ευρυτέρη γνωριμία με τις μικρές 
και κλειστές κοινωνίες της υπαίθρου, οικειώνεται και προ-
βάλλει την αμφοτερόπλευρη πραγματικότητά τους, δηλαδή τον 
φωτεινό και τον σκοτεινό τους κόσμο. Να σημειωθεί σε αυτό 
το σημείο ότι ο Θεοτόκης, αντιπροσωπεύοντας στον τόπο του 
την πρόοδο των ευρωπαϊκών ιδεών χάρη στους δεσμούς του 

1 Κ. Θ. Δημαράς: Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την 
εποχή μας. Εκδόσεις «Γνώση» 2000.
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με την ευρωπαϊκή παιδεία, δίνει μια νέα όψη στο είδος, καθώς 
το επισκοπεί με πρωτότυπο βλέμμα και επιθέτει σε αυτό τη 
σφραγίδα του φιλοσοφικού στοχασμού. «Ο Θεοτόκης είναι ο πιο 
καθαρόαιμος εκπρόσωπος του κοινωνικού ρεαλισμού ανάμεσα 
στους συνοδοιπόρους του κι ο εισηγητής του κοινωνιστικού 
μυθιστορήματος, αυτός που έυρυνε ουσιαστικότερα από κάθε 
άλλον σύγχρονό του τα όρια της ηθογραφίας και της έδωσε 
καινούργια αίγλη, διατηρώντας από τα χαρακτηριστικά του 
είδους μονάχα το πλαίσιο και χρωματίζοντας τη γλώσσα του 
με το κερκυραϊκό ιδίωμα, όπου οφείλει κι ένα μέρος απ’ την 
εκφραστικότητα του ύφους του, έτσι ώστε ο όρος ηθογραφία να 
μη σημαίνει πια στην περίπτωσή του ό,τι συνήθως για πολλούς 
απ’ τους προηγούμενους. Ο ουσιαστικός προβληματισμός του, η 
πνευματική ανησυχία και το πάθος του, κι απ’ την άλλη μεριά, η 
θητεία του στον Νίτσε, στα ινδικά κείμενα, στον Φλωμπέρ, στον 
Μπαλζάκ, τον Ζολά, τον Μεριμέ, τον Ντοστογέφσκι, τον Τολστόι 
και την άλλη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, και ταυτόχρονα η μελέτη 
του μαρξισμού και του σοσιαλισμού, αποτέλεσαν τους βασικούς 
παράγοντες που τον οδήγησαν να διαμορφώσει τη συγγραφική 
του προσωπικότητα και να δώσει στο περιφρονημένο αυτό 
είδος, όπως θεωρείται από μερικούς η ηθογραφία, βάθος και 
περιεχόμενο όχι λιγότερο ουσιαστικό απ’ όσο της είχαν δώσει 
νωρίτερα ο Βιζυηνός κι ο Παπαδιαμάντης, ανακατεύοντας μέσα 
στο νατουραλισμό του αδιόρατες συμβολιστικές αποχρώσεις, ίσα - 
ίσα για να γίνει πιο υποβλητικός, βαθαίνοντας στην ψυχολογία των 
προσώπων και πλάθοντας ζωντανούς ανθρώπινους χαρακτήρες.» 
(Στεργιόπουλος 1986, 171-172)2

Στο έργο του, ο συγγραφέας περιγράφει με ρεαλισμό και σε όλη 
της την οξύτητα την κρίση που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα στον ελληνικό χώρο από την μεταβολή των αντιλήψεων, 
των θεσμών και των ιδεών, και γνωρίζουμε ότι οι ιδέες είναι 
επιφαινόμενα της οικονομικοκοινωνικής πραγματικότητας που 
τελικά μορφοποιεί και μεταβάλλει καθοριστικά τη ζωή. 

Βρισκόμαστε στις αρχές του πολύπαθου 20ού αιώνα, βαρύφορτο 
και το ξεκίνημά του με συμβάντα όπως ο Μακεδονικός αγώνας 
(1904-1908), η Κρητική επανάσταση του 1912, οι Βαλκανικοί 

2 Κώστας Στεργιόπουλος: Περιδιαβάζοντας. Στο χώρο της παλιάς πεζογραφίας μας , 
Τόμος 2. Εκδόσεις «Κέδρος» 1986.
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πόλεμοι (1912-1913), ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) 
η Μικρασιατική εκστρατεία, γνωστή ως Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 
(1919-1922), η κοινωνική πολιτική των πρώτων κυβερνήσεων 
του Βενιζέλου και βεβαίως πέρα από τη σύγκρουση μεταξύ της 
αριστοκρατίας της εποχής και της αναδυόμενης αστικής τάξης, 
οι πολλές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας πάντα με τη 
συγκρότηση του κόμματος του Βενιζέλου, όπως η αγροτική μεταρ-
ρύθμιση το 1917, που επαναπροσδιόρισε τις σχέσεις γαιοκτησίας, 
προωθώντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας.

Στο εσωτερικό του τόπου που διαδραματίζεται η ιστορία μας, 
μαίνεται η σύγκρουση της ανερχόμενης αστικής τάξης και των 
ευγενών, πρώην μεγαλογαιοκτημόνων, που ζούσαν ως εξου-
σιαστές και αφέντες σε βάρος των χωρικών, εκμεταλλευόμενοι 
φυσικά τον μόχθο τους. Παρότι έχουν χάσει τον παράδεισο και 
την ευμάρειά τους από την άρση δεδομένων που έπαψαν πια 
να ισχύουν, εξακολουθούν να σκορπούν την περιφρόνησή τους 
παντού, θεωρώντας όλους τους άλλους «κουνούπια μπροστά τους» 
(Θεοτόκης χ.χ., 236)3. Στην ουσία, «είταν φαντασμένοι που δεν 
εσέβονταν ούτε τα μεγάλα αξιώματα, ούτε τα πλούτη... εμιλούσαν για 
όλα με τόση περιφρόνηση!... κι αυτό τόβλεπε κανείς στον εικοστόν 
αιώνα!... Αλίμονο!...» (Θεοτόκης χ.χ., 236)4. Ας πάρουμε για παρά-
δειγμα τον κόντε Αλέξανδρο Οφιομάχο Φιλάρετο. Αισθανόμενος 
ότι ανήκει στην αδιαφιλονίκητη τάξη των ευγενών, αγράμματος, 
αστείος, απένταρος αριστοκράτης, μιλά ασταμάτητα για τους 
προγόνους του, για τα κατορθώματα του σιδεροαρματωμένου 
πολεμιστή που είχε πολεμήσει με τους Βενετούς στο Μωριά και στη 
Κρήτη, για τους ξυρισμένους άρχοντες με τις λευκές περούκες και 
τις χρυσοκέντητες στολές, τις ωραίες και περήφανες ξεστήθωτες 
κυρίες που με τα χοντρά τους χείλη χαμογελούσαν πλατιά μέσα 
από τις οικογενειακές εικόνες. Ριζωμένος στα περασμένα που 
του παρέχουν την εγγύηση λειτουργίας του κόσμου, εχθρός κάθε 
μεταβολής, αρνείται το γεγονός που ρυθμίζει όλη του τη ζωή, 
«τον ξεπεσμό της αρχοντικής φαμελιάς» του (Θεοτόκης χ.χ., 30)5. 
Χωρίς να θέλει να θυσιάσει καμία του συνήθεια, «κανένα του 
ελάττωμα», δέσμιος των πατροπαράδοτων απολαύσεων και της 

3 Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Οι Σκλάβοι στα δεσμά τους. Εκδόσεις Πέλλα χ.χ. 
4 Στο ίδιο.
5 Στο ίδιο.
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υλοφροσύνης του, βρίσκεται τελικά δίχως χρήματα. Μπροστά 
σε αυτό το δεινό αδιέξοδο, ενδίδει στους δανειστές του και τους 
παραχωρεί απερίσκεπτα διάφορα ωφελήματα. «Ανυπομόνησε, 
εταράχτηκε, στενοχωρήθηκε, κ’ εδανείστηκε τότες για πρώτη 
φορά στη ζωή του. Κρυφά, κι όχι από τράπεζες για να μην ακουστεί 
τ’ όνομά του, παρά έκραξε ένα γνωστό του μεσίτη, που πρόθυμα 
τούφερε την ίδια στιγμή όσα του ζητούσε, και που του πρόσφερε 
μάλιστα περσότερα, μυρίζοντας από τότες ο άνθρωπος τα κέρδη 
που θάμπαιναν σιγά σιγά στην τσέπη του. [....] Αυτή είταν η αρχή 
του χαλασμού του Οφιομάχου. Κι άμα εμπήκε μία φορά σε χρέη, 
εγλύστρησε έπειτα όλον τον κατήφορο» (Θεοτόκης χ.χ., 34-35)6. 
Άνθρωπος αβοήθητος ακόμη και από τα παιδιά του, τους δυο του 
γιους, τον Γιωργή και τον Σπύρο· νέοι χωρίς αξιοσύνη, άβουλοι, 
χωρίς διάθεση προσφοράς, ακαμάτηδες, χωρίς την αίσθηση 
του χρέους απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό, ηδονοθήρες, 
παραδέρνουν καθώς η δύναμη της αδυναμίας τούς τράβηξε με το 
μέρος της. «Μα ωστόσο και τα παιδιά του είχαν μεγάλωσει. Δύο 
νέοι, ο Γιωργής και ο Σπύρος και δύο νέες, η Ευλαλία και η Λουίζα, 
που κανένας τους δεν εκέρδιζε και που όλοι τους εχρειάζονταν 
χρήματα. Μάλιστα ο πρώτος, ο Γιωργής που είχε στείλει στα 
Παρίσια είχε σκορπίσει αδικαιολόγητα αμέτρητο χρήμα. Και 
τώρα δεν είχε ούτε αυτός έργο κανένα, καθώς ούτε κι ο δεύτερος 
ο Σπύρος, ένας νωθρός και βαρύκοπος νέος, που μεταβιάς είχε 
βγάλει το γυμνάσιο και που δεν είχε θελήσει ούτε κόσμο να ιδεί 
ούτε να σπουδάξει επιστήμη. Και οι δύο του οι κόρες (η Ευλαλία και 
η Λουίζα) είταν τώρα σ’ ηλικία γάμου, ήθελαν έξοδα κ’ εκείνες, και 
αύριο μεθαύριο, που θα τες γύρευε κάποιος, θάταν κι αυτές αιτία 
από μεγάλη στενοχώρια, γιατί δε θα μπορούσε να τις προικίσει» 
(Θεοτόκης χ.χ., 35-36)7.

Ποιοι είναι οι υπαίτιοι της καταστροφής του; Μα φυσικά η 
πρόοδος των δυναστευομένων. «Εκείνοι τον είχαν καταστρέψει, 
γιατί δεν επλέρωναν... Κ’ εθύμωσε άξαφνα με κείνους: Τον είχαν 
στο λαιμό τους... έφταιγε η καλοσύνη του! Αυτοί τούτρωγαν 
όλα τα εισοδήματα, ό,τι εγεννούσε η γης του, τα προγονικά του 
τα χτήματα!... αυτοί είταν οι αληθινοί κληρονόμοι του πατέρα 
του... μόνο αυτοί!... Και οι άδικοι νόμοι τους επροστάτευαν!... Μα 

6 Στο ίδιο.
7 Στο ίδιο.
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έπρεπε με κάθε τρόπο να τους κυνηγήσει τους χωριάτες, κάποιος 
τουλάχιστο για παραδειγματισμό... Με τα πρώτα χρήματα που 
θάπιανε θα τους έδειχνε!... Κι ας είταν ακριβά, πολύ ακριβά τα 
δικαστήρια!...» (Θεοτόκης χ.χ., 109-110)8.

Χωρίς αγωνιστική διάθεση, ξεπέφτοντας ολοένα και περισ-
σότερο, χωρίς ποτέ να μετατρέπει τις προθέσεις του σε έργο, 
«με τη νωθρή ζωή του, την πατροπαράδοτη αμέλειά του, εκείνην 
τη φυσική αδυναμία, που δεν τον άφινε νάναι εργατικός και 
δραστήριος, όπως τόσοι άλλοι, που τους ζήλευε, όπως οι κατα-
ραμένοι οι δανειστές του τώρα» (Θεοτόκης χ.χ., 111)9, ανίκανος 
αυτός και οι περισσότεροι από τους ομοίους του, να συλλάβουν τις 
νέες αξιώσεις της ζωής, τις νέες οικονομικές και κοινωνικές δια-
δικασίες καθώς και την πολιτισμική τους διάσταση, αποσυρμένοι 
στο παρελθόν, προσπαθούν να το κρατήσουν σε εγρήγορση. Όμως, 
«το γεγονός είναι άμεσο, βίαιο και πυκνό. Είναι μια μορφή της 
πραγματικότητας, που δεν επιδέχεται αντίρρηση, που ασκεί κατα-
θλιπτικό καταναγκασμό» (Παναγιωτόπουλος 1983, 193)10, καθώς η 
αστική τάξη, με τη ζωτικότητά της και το δικό της συλλογισμό για 
τη δίκαιη θέση που της ανήκει στην Ιστορία, αγωνίζεται για την 
αυτοδύναμη παρουσία της και την κοινωνική της κυριαρχία.

Ο αστός, μέσω της ενεργητικής του βούλησης, αποδεικνύεται 
ολοένα και περισσότερο ικανός να αναδείξει τον «μέλλοντα 
άνθρωπο», τον άνθρωπο της προόδου που, μέσα στους σφοδρούς 
ρυθμούς της εποχής του, είναι αποφασισμένος για ευημερία και 
ευδαιμονία, αυτενέργεια και ελευθερία. Και ελευθερία σημαίνει, για 
τον αστό, δυνατότητα έκφρασης της ατομικής ύπαρξης σε όλους 
του τομείς της ζωής, ανάπτυξη των δημιουργικών δυνάμεων του 
ατόμου, πραγμάτωση της θέλησής του, οικοδόμηση του δέοντος 
γενέσθαι στη θεωρία και στην πράξη μέσω του σώματος και του 
πνεύματος, του ψυχισμού και των συναισθημάτων του.

Ελευθερία επομένως σκέψης και βούλησης, ελευθεροφροσύνη, 
σεβασμός της προσωπικότητας, διαφύλαξη της ατομικότητας,  
δυνατότητα δημιουργίας, διάπλωση της παιδείας και της επιστήμης, 
έκδηλος ορθολογισμός, απεριόριστη ανάπτυξη της δράσης. Από-
φαση για ελευθερία, απόφαση για ευημερία, απόφαση για παιδεία, 

8 Στο ίδιο.
9 Στο ίδιο.
10 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: Ο Σύγχρονος άνθρωπος. Οι Εκδόσεις των Φίλων 1983.
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απόφαση για δημιουργία. Αναφερόμαστε στον άνθρωπο που 
απαιτεί την πλήρωση του συνόλου των υλικών, πνευματικών 
και συναισθηματικών του αναγκών, τη χαρά στην καθημερινή, 
πρακτική ζωή του, την πραγμάτωση ενός «οικουμενικού ορά-
ματος άνεσης και πρακτικής του υπολογισμού» (Αξελός 1996, 
274)11. Και, μάλιστα, αυτές οι αποφάσεις - απαιτήσεις αποτελούν 
άμεσες επιδιώξεις, πραγματοποιήσιμες στο κοντινότερο μέλλον, 
ένα μέλλον που κανείς δεν τολμά να το θεωρήσει μακρινό. Γιατί 
είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο αστός θέλει να πλάσει τη μοίρα 
του άμεσα, συμμετέχοντας ενεργά και χωρίς καθυστέρηση στην 
κίνηση της Ιστορίας. Ζωντανό παράδειγμα, ο Αριστείδης Στεριώτης. 
Γιος του Δήμου Στεριώτη, «πούχε έρθει με μισό τσαρούχι από την 
Ήπειρο κ’ επουλούσε ψητό κοκορέτσι με το ταψί στους δρόμους, 
και που έπειτα είχε ανοίξει ένα μικρό μπακάλικο και το μεγάλωσε 
σιγά σιγά κ’ εδάνειζε χρήματα στη φτωχολογιά με την εβδομάδα και 
με υπέρογκο τόκο, για να γίνει γλήγορα πλούσιος... ο γιος εκείνου 
του Δήμου, ένας άσωτος, ένας ξιπασμένος, ένας ψωροπερήφανος 
γιατρός» (Θεοτόκης χ.χ., 47)12 που ηθέλε να γίνει γαμπρός του 
Οφιομάχου, ρίχτηκε στο βιοτικό στίβο με επιμονή για να προκόψει, 
για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, τις προσδοκίες του, τις 
φιλοδοξίες του. Τι και αν ήταν από χαμηλή καταγωγή; Ευκίνητος 
στο νου, ενεργώντας με συνέπεια απέναντι στα αξιολογικά του 
κριτήρια και τους οραματισμούς του, τις ικανότητές του και τα 
χαρίσματά του, προετοιμάζει δαρικώς το δρόμο για τις μελλοντικές 
του πράξεις. Άλλωστε γι’ αυτόν, η ζωή είναι «ένας ακατάπαυστος 
πόλεμος!... Bellum omnium contra omnes!… Αυτό το βλέπουμε 
παντού... σ’ όλην τη φύση στα ψυχωμένα και στ’ άψυχα... Παντού 
ανταγωνισμός... Ο δυνατότερος νικάει!...» (Θεοτόκης χ.χ., 131)13. 
Γιγάντωση του ατομισμού και των συμφερόντων, πίστη στον 
εαυτό του, στη δύναμη και στη μοίρα του για να ευδοκιμήσει 
κοινωνικά και να διαφεντεύσει και κείνος με τη σειρά του τους 
άλλους. Εξάλλου το πρόσωπό του, «με το σουβλερό ξανθό γενάκι 
που όλο εξεθώριαζε και δεν ήθελε να ασπρίσει, με το ατάραχο 
και νεκρό βλέμμα, με το πλατύ το στόμα και τα ρουθούνια που 
αδιάκοπα ανοιγοκλείουσαν», δεν μαρτυρούσε παρά «την άπειρη 

11 Κώστας Αξελός: Προς την πλανητική σκέψη. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1996.
12 Θεοτόκης, στο ίδιο.
13 Στο ίδιο.
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φιλοδοξία του ανθρώπου, που ήθελε κι αυτός ν’ αναδειχτεί και να 
τυραννήσει τους άλλους!...» (Θεοτοκής, 47)14.

Με αυτεπίγνωση, η δύναμη, η στενά συνυφασμένη με τη δίψα 
για γόητρο και δόξα, θα γίνει το είδωλό του: δύναμη επιστημονική, 
δύναμη πολιτική, απόκτηση εξουσίας και διακρίσεων πίσω από τα 
ευγενή κίνητρα της προσφοράς στους συναθρώπους, απ’ όπου θ’ 
αποσπά ολοένα και περισσότερη δύναμη. «Ο Γιατρός Αριστείδης 
Στεριώτης εδιάβαζε συγκινημένος στο ωραίο του γραφείο το 
υπόμνημά του, που τόβλεπε τυπωμένο στο Δελτίο της γιατρικής 
Ακαδημίας των Παρισίων. [....] Η Ακαδημία είχε καταλάβει τέλος 
πάντων πόσο σπουδαία είταν εκείνη η μελέτη του... γι’ αυτό και 
την είχε τυπώσει ολόκληρη στο Δελτίο της, χωρίς να την περικόψει 
καθόλου... όπως αυτός ο ίδιος την είχε γράψει... σε γαλλική 
γλώσσα!... [....] Φυσικά, αυτή η επιστημονική του δόξα θα τον 
εβοηθούσε περίφημα και στους άλλους σκοπούς του... Ο κύριος 
υπουργός θα μπορούσε να υπερηφανευτεί, πως ο υποψήφιός του, 
ο γιατρός Αριστείδης Στεριώτης, δεν είταν ο πρώτος τυχόντας... 
θα ημπορούσε να το βροντοφωνήσει στους χωριάτες ψηφο-
φόρους, μεθαύριο ως και στη βουλή!... Εκεί θα έμπαινε πλια σαν 
ξακουσμένος άνθρωπος... θα είχε βαρύτητα η γνώμη του... δεν 
θα μπορούσε να αρνηθεί κανένας πως ο ίδιος είταν μια από τες 
προσωπικότητες του τόπου... και το καλύτερο απ’ όλα: δεν είχε 
ανάγκη κανέναν, γιατί είταν κι αυτός πλούσιος... Κι όχι πλούσιος 
σαν τους άλλους, τους νωθρούς κι ανόητους ανθρώπους! Αυτός 
εδούλευε· είταν χρήσιμος στην κοινωνία με την επιστήμη του, 
με την αγαθεργία του... δεν έχασε τον καιρό του... ο μακαρίτης ο 
πατέρας του δεν είχε εργασθεί του κάκου τόσα χρόνια για να του 
αφίκει μιαν περιουσία! Με πόσους κόπους, με πόση στέρηση, με 
πόσα φαρμάκια είχε συνάξει εκείνος λίγα λίγα τα λεφτά του!...» 
(Θεοτόκης χ.χ., 231-233)15. 

Συνειδητά, στηρίζει και επαυξάνει την ακατάβλητη θέληση 
του πατέρα του για πρόοδο, καλλιεργώντας την εξάρτηση του 
παρόντος του προς το παρελθόν. Οι επιτυχίες του μεγαλώνουν την 
αισιοδοξία του και «τα φιλόδοξα πάθη του» (Θεοτόκης χ.χ., 266) 
και η ευδαιμονία γίνεται ο σκοπός της ζωής, καθώς τα μέσα δεν 
του λείπουν για την πραγμάτωσή της. Και όχι μόνο αυτό. Αν μία 

14 Στο ίδιο. 
15 Στο ίδιο.
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ευτυχία δεν ευοδωθεί, θα δημιουργήσει μία άλλη, όπως διατείνεται 
(Θεοτόκης χ.χ., 240)16, με προγραμματισμένη δράση. Και όλα αυτά 
σφιχτά δεμένα με το αίτημα της άμεσης πραγμάτωσης, καθώς «η 
ατελείωτη εναλλαγή των θυσιών χωρίς αντίκρυσμα, η περιφρόνηση 
των απαιτήσεων του παρόντος και η βαθμιαία αποκρυστάλλωση 
μιας φιλοσοφίας παραιτήσεως και εγκαρτερήσεως με την αόριστη 
υπόσχεση μιας μελλοντικής ανταμοιβής που δεν ήταν ποτέ 
ληξιπρόθεσμη, έχουν εξαντλήσει όλα τα αποθέματα της υπομονής, 
και το χώρο της καλοπροαίρετης πίστης ή της απλοϊκής ευπιστίας» 
(Χουρμούζιος 1976, 145)17. 

Μιλάμε βεβαίως για τη δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου 
και μίας διαφορετικής νοηματοδότησης και εμβίωσης του χρόνου 
όπου «ισχύει η αρχή του αιτίου-αποτελέσματος, της προόδου, 
της συνεχής καλυτέρευσης των όρων της πνευματικής και υλικής 
ζωής, με την ενεργό προσπάθεια του ανθρώπου – και μάλιστα με 
την αποκλειστική προσπάθεια του ανθρώπου» (Μαλεβίτσης 1978, 
79)18. Ξεπροβάλλει κατ’ αυτό τον τρόπο μία κρίση της μορφής 
και του περιεχομένου της ζωής, του είναι και του πράττειν της 
κοινωνίας. Νέες μορφές του σκέπτεσθαι, του ενεργείν και του 
υπάρχειν, μέσα από ένα βαθύτατο κλονισμό, επιφέρουν τη φθορά 
και τη διάλυση των παλιών αξιών, τον θάνατο του παλιού κόσμου. 
Αλλά είναι και κάτι άλλο ακόμη: αυτός ο θάνατος αντιστοιχεί με τη 
γέννηση του νέου. 

Τι είναι, όμως, η κρίση; Ας την ορίσουμε ως το μεγάλωμα της 
αταξίας μέσα σε ένα σύστημα που οι οργανωτικές του δομές βασί-
ζονται στην αυστηρότητα της μηχανικής εφαρμογής των κανόνων 
του ή στην ήρεμη συνύπαρξη αντίθετων τάσεων. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο διατηρείται η τάξη, η οποία στην ουσία επιφέρει την επα-
νάληψη της τάξης. Με αυτή την έννοια, μιλάμε για κρίση όταν σε 
μια φάση της πορείας ή της φαινομενικά ομαλής εξέλιξης του 
συστήματος, παρεμβάλλονται «αλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις» 
που καταργούν την τάξη, μέσα στο σύστημα. Η απουσία τάξης και 
η διόγκωση της αταξίας στο εσωτερικό ενός συστήματος, δηλαδή η 
αύξηση των ανταγωνιστικών του δυνάμεων, τροφοδοτεί, σύμφωνα 
με τον Εντγκάρ Μορέν, αφ’ ενός τις ανελαστικότητες και, αφ’ ετέρου, 

16 Στο ίδιο.
17 Αιμίλιος Χουρμούζιος: Η Δοκιμασία του πνεύματος. Οι Εκδόσεις των φίλων 1976.
18 Χρίστος Μαλεβίτσης: Το ανθισμένο δένδρο. Δωδώνη 1978.
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την απελευθέρωση δυνατοτήτων που μέχρι τότε βρίσκονταν σε ανα-
στολή. «Με μια πρώτη ματιά, η κρίση εκδηλώνεται όχι μόνο ως μια 
ρωγμή σε μια συνολικότητα, ως μια διατάραξη σ’ ένα σύστημα που 
μέχρι τότε ήταν φαινομενικά σταθερό αλλά επίσης και ως αύξηση 
των τυχαίων γεγονότων και των αβεβαιοτήτων. Εκδηλώνεται με 
τη μεταβολή των συμπληρωματικοτήτων σε ανταγωνισμούς, τη 
γρήγορη ανάπτυξη των παρεκκλίσεων σε τάσεις, την επιτάχυνση 
της αποδομητικοποιητικής/αποσυνθετικής διαδικασίας (θετικές 
αναδράσεις), τη ρήξη των κανονισμών, την έκρηξη επομένως των 
ανεξέλεγκτων διαδικασιών, που τείνουν να αυτομεγεθυνθούν από 
μόνες τους ή να συγκρουστούν βίαια με άλλες ανταγωνιστικές δια-
δικασίες που είναι και αυτές ανεξέλεγκτες» (Morin 1987, 315)19. Αυτό 
δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι η κρίση είναι ανασταλτικός παράγοντας 
για την εξέλιξη, αλλά αντιθέτως σηματοδοτεί τη φανέρωση του νέου. 
Μέσα από την κατάρρευση της τάξης αναδύονται στοιχεία για την 
αναδημιουργία και την ανανέωση οποιουδήποτε συστήματος.

Κατέχοντας τη δύναμη της αντικειμενικής κρίσης, ο Θεοτόκης, 
στο μυθιστόρημά του, μας ωθεί να αντιληφθούμε με τον εναρ-
γέστερο τρόπο, τη συγκεκριμένη κρίση που η από μέσα βίωσή της 
αποτελεί αναπόφευκτο δεδομένο για εκείνον. Ας μην ξεχνάμε ότι 
υπήρξε γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, τα μέλη της οποίας 
διακρίθηκαν στα γράμματα, την πολιτική και τη διπλωματία ήδη 
από τον 14ο αιώνα και ότι κατεστραμμένος οικονομικά αυτός και η 
σύζυγός του (η βαρώνη Ερνεστίνη φον Μάλοβιτς) μετά την πτώση 
της Αυστροουγγρικής μοναρχίας το 1917, πέθανε φτωχός. Είναι 
γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν πολύ δύσκολα 
λόγω των οικονομικών του δυσχερειών και της άσχημης υγείας 
του βεβαίως και μάλιστα για να αντιμετωπίσει τα έξοδά του, προ-
πωλούσε τα έργα του στους εκδοτικούς οίκους Βασιλείου και 
Ελευθερουδάκη.

Συνεπώς, ο 20ός αιώνας όρθωσε στον τόπο μας, μεταξύ όλων 
των άλλων, έντονες αντιπαλότητες, στήνοντας αντιμέτωπους δύο 
κόσμους: τον κόσμο του Αλέξανδρου Οφιομάχου, τον συνεπαρ-
μένο από τους τόσους νόμους, νόμους μακραίωνης παράδοσης που 
θέσπιζαν, έτρεφαν και συντηρούσαν τη συνειδητή του συμμετοχή 
στη ραθυμία και τη νωθρότητα, την απόλαυση και την ηδυπάθεια 

19 Edgar Morin: Αφήνοντας τον Εικοστό Αιώνα. Εκδόσεις Ροές 1987.
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και τον κόσμο του Αριστείδη Στεριώτη, τον απελευθερωμένο από 
τις οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές δουλείες του παρελ-
θόντος, τον ρηγμένο στην ενσάρκωση του «νέου πολιτιστικού 
κύκλου ιδεών». Και ανάμεσα στον άρχοντα Οφιομάχο και τον 
αστό Αριστείδη Στεριώτη, κείτονται τα θύματα. Ας μην ξεχνάμε ότι 
οποιαδήποτε κρίση έχει και μια διάθεση ανθρωποφαγική, καθώς 
οδηγεί στην πραγμάτωση θυσιών και στη δημιουργία θυμάτων. 
Κάποιοι καλούνται να θυσιάσουν τον εαυτό τους κι ό,τι πιο βαθύ 
και ριζωμένο υπάρχει μέσα τους στο βόλεμα των άλλων. Η Ευλαλία 
θα αναγκαστεί να παντρευτεί με το γιατρό και υποψήφιο βουλευτή 
Αριστείδη Στεριώτη για να σώσει την οικογένειά της από τον 
ξεπεσμό, θυσιάζοντας έτσι τον έρωτά της με τον διανοούμενο 
Άλκη Σωζόμενο. «Η ίδια δεν είταν παρά το πρώτο, το αθώο θύμα... 
και μαζί της ο Άλκης, η πρώτη της αγάπη, η αμάραντη, η αληθινή 
της η αγάπη!...» (Θεοτόκης χ.χ., 266)20. Εκείνος, ο άνθρωπος «με 
την αγνή καρδιά και το ψηλοπέταχτο όνειρό του» (Θεοτόκης χ.χ., 
266)21, μέσα σε ένα μοιρολατρισμό που εκμηδενίζει κάθε του 
θέληση, θα αποδεχθεί την επιλογή της. «Μία ψυχική αδυναμία», μια 
«απαισιόδοξη αδράνεια» τον έκανε άχρηστο για κάθε ενέργεια... 
Πριν από κάθε πράξη, επρόβαλλαν πάντα ομπρός του οι δυσκολίες 
της και είταν τώρα αδύνατος να τες αντιμετωπίσει, γιατί ήξερε 
πως είταν αδύνατος να τες νικήσει... » (Θεοτόκης χ.χ., 267)22. Η 
ανασχετική δύναμη της αδράνειας, η πειθήνια προσαρμοστικότητά 
τους στις επιθυμίες των άλλων θα καθηλώσει και τους δύο και θα 
επιφέρει την ψυχική τους ερήμωση. Έχοντας απολέσει την αντοχή 
που δικαιώνει τελικά το νόημα της ύπαρξης και δημιουργεί αξίες, 
τον «ενθουσιασμό της πράξης» που προϋποθέτει ωριμότητα και 
θερμό πάθος, θα απολέσουν τον εαυτό τους και μαζί την αξία της 
ύπαρξής τους. Και οι δύο θα ακολουθήσουν, με την απιστία τους στο 
μεγάλο αγαθό του έρωτα και τις ιδεατές σταθερές του, την πολύ 
ανθρώπινη μα και πολύ απάνθρωπη ανάγκη να διαμορφώσουν τη 
συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άλλων.

Πρόκειται για ηρωισμό, εκείνη «την υποταγή σε ασάλευτους 
κανόνες, σε νόμους» που δεν δέχονται «καμίαν εξαίρεση» (Θεοτόκης 

20 Θεοτόκης, στο ίδιο.
21 Στο ίδιο.
22 Στο ίδιο.
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χ.χ., 268)23 ή για παραίτηση; Μήπως και οι δύο έχασαν το κάλεσμα 
για δράση, απέφυγαν λόγω της δειλίας τους να αντιμετωπίσουν 
και να υποστούν με συνέπεια προς τη δική τους φύση, τα όσα 
αντίξοα και παράλογα της ζωής είχαν μπροστά τους; Μήπως, 
επειδή δεν πάλεψαν για να οδηγήσουν εκούσια και συνειδητά τη 
ζωή και τον εαυτό τους στην πραγμάτωσή του οδηγούνται τελικά 
στη συντριβή; Αυτό είναι και το δίλημμα που θέτει ο Θεοτόκης 
στο έργο του: Συνειδητή τοποθέτηση και μαχητική αντίδραση σε 
οποιαδήποτε απόπειρα υποδούλωσης του υποκειμένου ή δουλικός 
εθισμός στα δεσμά που μας τυραννούν, ακινησία και υποταγή, 
εν ολίγοις σιγή και προσαρμογή, στο καταθλιπτικό φορτίο της 
οποιασδήποτε σκλαβιάς; 

23 Στο ίδιο.





Ή αναδιήγηση μιας παλιάς ιστορίας: 
Φρατζέσκα ντα Ρίμινι (1922) του Διονύσιου Κόκκινου

Αγγελική Λούδη *

Είναι αλήθεια ότι ο Διονύσιος Α. Κόκκινος (1884-1967) διατηρείται 
στη μνήμη μας περισσότερο ως ιστορικός και συγγραφέας της 
δωδεκάτομης Ελληνικής Επαναστάσεως (1956-1960), παρά ως 
διηγηματογράφος και μυθιστοριογράφος. Με το πολυσχιδές έργο 
του να παραμένει ακόμη διάσπαρτο, θαμμένο και αβιβλιογράφητο 
στα έντυπα της εποχής του, ο Κόκκινος αποτελεί ένα σχεδόν 
ανεξερεύνητο κεφάλαιο της νεοελληνικής πνευματικής ζωής του 
Μεσοπολέμου. Η εικόνα που διαθέτουμε για τον λογοτέχνη Κόκκινο 
είναι αυτή του πολυγράφου, ρεαλιστή πεζογράφου στα χνάρια 
του Γρ. Ξενόπουλου,1 που απευθύνεται σε ένα ευρύ αναγνωστικό 
κοινό, που αντλεί τους ήρωές του από όλο το φάσμα της αθηναϊκής 
ζωής, από την καλή κοινωνία με την κοσμοπολίτικη αγωγή μέχρι 
τον υπόκοσμο, και που αναδεικνύει – με όρους που θυμίζουν, όπως 
πιστεύω, τους νεότερους Θράσο Καστανάκη και Μ. Καραγάτση – 
τη θεματική του ερωτικού αισθησιασμού.2 Πώς, όμως, συντελείται 
το άλμα από τη σύγχρονη αθηναιογραφία στη Φραντζέσκα του 
Ρίμινι της εποχής του Δάντη;

Α΄
Η Φρατζέσκα ντα Ρίμινι του Δ. Κόκκινου εκδίδεται στα 1922 (β΄ 
έκδοση: 1924), με τον υπότιτλο “Ρομάντζο”, στην (καλαίσθητη και 
εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορικά) σειρά “Εκλεκτά έργα” (αρ. 56), 

1 Για τη σχέση του Κόκκινου με την όψιμη αστική ηθογραφία του 19ου αιώνα, βλ. 
Χατζηβασιλείου (1998, 386-388). 

2 “Το καμπαρέ και η γκαρσονιέρα μπαίνουν, με τον Διονύσιο Κόκκινο, για πρώτη 
φορά στο νεοελληνικό μυθιστόρημα […]”, κατά τον Σαχίνη (1980, 294). Πρβ. και 
Ζήρας (2007, 1108), αλλά και τις παρατηρήσεις του Μ. Καραγάτση (1943).
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που εγκαινίασε ο Γεώργιος Βασιλείου το 1919 με τίτλους της 
ελληνικής και, κυρίως, της ξένης λογοτεχνίας – στην ίδια σειρά 
είχε μόλις ολοκληρωθεί η περίφημη πεντάτομη έκδοση των 
Αθλίων του Ουγκώ, σε μετάφραση του Μάρκου Αυγέρη (αρ. 51-
55), και ακολούθησε ο τόμος Η Κρουσταλλένια και άλλα διηγήματα 
του Αντώνη Τραυλαντώνη (αρ. 57). Με αυτό το έργο ο Κόκκινος 
εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη σειρά,3 απο-
κρύπτοντας, όμως, την ταυτότητά του πίσω από το ψευδώνυμο 
Τζοβάννι Κιέζε, το οποίο του αποδίδεται ήδη από νωρίς, ζώντος 
ακόμη του συγγραφέα.4 Το μυθιστόρημα, το οποίο θα πρέπει να 
θεωρήσουμε μάλλον βέβαιο ότι είχε προηγουμένως δημοσιευτεί σε 
συνέχειες στον τύπο5 και που εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται 
– τουλάχιστον μέχρι το 1929-1930 – στον εκδοτικό κατάλογο 
του Χρυσόστομου Γαννιάρη, ο οποίος είχε αγοράσει τη σειρά του 
Βασιλείου, ανακαλεί την τραγική ερωτική ιστορία της σύγχρονης 
του Δάντη Φραντζέσκας του Ρίμινι (1255-περ. 1285), θυγατέρας 
του Γουίδο των Πολέντα, άρχοντα της Ραβέννας, η οποία 
παντρεύτηκε, για λόγους πολιτικού συμφέροντος, τον άρχοντα 
του Ρίμινι Τζοβάνι Μαλατέστα (τον γνωστό και με το προσωνύμιο 
“Τζοβάνι ο χωλός”), αλλά ερωτεύτηκε τον αδελφό του συζύγου της, 
Πάολο (τον γνωστό και ως “Πάολο ο ωραίος”), επίσης παντρεμένο, 
με τον οποίο σύναψε παράνομη ερωτική σχέση μέχρι που ο Τζοβάνι 
τους ανακάλυψε και τους σκότωσε. 

3 Ακολουθούν Η κυρία με το άσπρο άλογο (χ.χ.έ. – πρέπει να εκδόθηκε λίγο μετά 
τη Φρατζέσκα, αφού καταγράφεται στον Κατάλογο βιβλίων του Γ. Βασιλείου 
του 1923-1924, αρ. 76) και η Μυστική φωληά (1924, αρ. 121). Και τα δύο υπο-
γράφονται από τον συγγραφέα με το όνομά του. Στην ίδια, επίσης, σειρά (αρ. 90) 
εντοπίζω το μυθιστόρημα Κασσιανή του Ισίδωρου Αθηναίου· αν πρόκειται για 
το γνωστό ψευδώνυμο του Κόκκινου, τότε ένα ακόμη, άγνωστο, μυθιστόρημα 
προστίθεται στην εργογραφία του συγγραφέα. Ωστόσο, ο Κόκκινος συνεργάζεται 
και σε άλλες θεματικές σειρές του Βασιλείου, π.χ. στην “Πολεμική Βιβλιοθήκη 
1912-13”. 

4 Πρβ. το λήμμα “Δ. Κόκκινος” στη Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαιδεία του Π. Δρανδάκη· 
αλλά και στο Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν του “Ηλίου”, όπου, μάλιστα, 
σημειώνεται πως ο Κόκκινος “είναι συνεργάτης του παρόντος Λεξικού”. Βλ. επίσης 
το σχετικό λήμμα, γραμμένο από τον Τάκη Δόξα, στη Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τον 10ο αιώνα μ.Χ. μέχρι σήμερα του Χάρη Πάτση, 
όπου και άλλες, πλούσιες πληροφορίες. Σημειώνω, επίσης, εδώ την “περίεργη” 
ομοιότητα του ψευδωνύμου του Κόκκινου (Κιέζε) με το πατρωνυμικό όνομα 
(Κιαέζε) της Μαργαρίτας Βασιλείου, συζύγου του Γεωργίου. 

5 Πρβ. και Κουρνούτος (1967, 1400).
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Η πρώτη (και αναμφίβολα η διασημότερη) λογοτεχνική ανα-
παράσταση της Φραντζέσκας του Ρίμινι είναι εκείνη του Δάντη 
στη Θεία Κωμωδία (Κόλαση 5.73-142). Οι δύο εραστές τοπο-
θετούνται από τον Δάντη στον δεύτερο κύκλο της Κολάσεως, 
όπου τιμωρούνται όσοι διέπραξαν το αμάρτημα της φιληδονίας 
(luxuria), όσοι, δηλαδή, υπέταξαν τη λογική τους στη σαρκική 
ηδονή, έπειτα από τα αβάπτιστα νήπια και τους ενάρετους 
ειδωλολάτρες του πρώτου κύκλου και πριν από τους λαίμαργους 
του τρίτου κύκλου, που κατασπαράσσονται από τον Κέρβερο 
– θυμίζω ότι οι αμαρτίες ταξινομούνται από τον Δάντη σε εννέα 
συνολικά (αριστοτελικής αντίληψης) κύκλους,6 ανάλογα με τη 
βαρύτητά τους, από τις πράξεις ακράτειας προς τις πράξεις κακίας 
ή βίας, δηλαδή από τις λιγότερο προς τις περισσότερο βαριές, με 
ποινές που καθρεφτίζουν τη φύση της αμαρτίας. Έτσι, οι φιλήδονοι 
είναι καταδικασμένοι να στροβιλίζονται αδιάκοπα μέσα σε μια 
ανεμοθύελλα, συμβολική απεικόνιση του βίαιου πάθους που 
εγκλωβίζει τον φιλήδονο άνθρωπο στη δίνη του, αποκλείοντας την 
επαφή του με τους άλλους. Στον ίδιο κύκλο της Κολάσεως βασα-
νίζονται, επίσης, η θρυλική βασίλισσα της Ασσυρίας, Σεμίραμις, 
η Διδώ της ρωμαϊκής παράδοσης, η Κλεοπάτρα, η Ελένη της 
Τροίας, ο Αχιλλέας (μάλλον στη λιγότερο αναμενόμενη θέση του), 
ο Πάρις, αλλά και ο Τριστάνος – σε μια συμβολική σύνδεση του 
αρχαίου με τον νεότερο κόσμο. Στη συνάντησή της με τον Δάντη 
(ο οποίος συνοδεύεται από τον Βιργίλιο) η Φραντζέσκα εξιστορεί 
(ενώ ο Πάολο θρηνεί σιωπηλός) την παράνομη σχέση και τον 
βίαιο θάνατο των δύο εραστών, αποκαλύπτοντας ότι η ερωτική 
επιθυμία γεννήθηκε πρώτα στον Πάολο, κι έπειτα στην ίδια, ότι 
“πρώτη ρίζα” του έρωτά τους υπήρξε η ανάγνωση της ομόλογης 
ιστορίας του Λάνσελοτ και της Γκουίνιβερ,7 ενώ προλέγει και 

6 Πρβ. [Αριστοτέλους], Περί αρετών και κακιών 1250b13-16 και 1251a24-30, 
όπου η ικανότητα να υποτάσσει κάποιος την επιθυμία στη λογική ορίζεται ως 
εγκράτεια. 

7 Στην ιστορία του Λάνσελοτ και της Γκουίνιβερ, εκείνος που πείθει τον Λάνσελοτ 
να εξομολογηθεί τα συναισθήματά του στη Γκουίνιβερ είναι ο Γαλεότος, το 
όνομα του οποίου έγινε συνώνυμο του διαμεσολαβητή/προξενητή μεταξύ δύο 
ερωτευμένων: “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse” (κατά το δαντικό παράθεμα), 
“Γαλεότος το βιβλίο κι ο γραφιάς του” (κατά την καζαντζακική μετάφραση). Για 
τη λειτουργία της ιστορίας του Λάνσελοτ και της Γκουίνιβερ ως εγκιβωτισμένου 
καθρέφτη που εγκαθιστά το στοιχείο της παρωδίας στην καρδιά της δαντικής 
αφήγησης, με όρους που συναντούμε αργότερα στον Δον Κιχώτη του Θερβάντες, 
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την τιμωρία του άντρα της στην Καΐνα του ένατου κύκλου της 
Κολάσεως, μαζί με τους άλλους αδελφοκτόνους. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της δραματικής, αν και ελλειπτικής, εξιστόρησης, ο Δάντης 
λιποθυμά συγκλονισμένος – υποτάσσοντας, όμως, έτσι, και ο ίδιος 
τη λογική του στο συναίσθημα και ενθαρρύνοντας πρώτος εκείνος 
τη ρομαντική ανάγνωση του επεισοδίου. 

Αν η δαντική Θεία Κωμωδία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την 
καλλιτεχνική μνημείωση της Φραντζέσκας του Ρίμινι, η συνέχεια 
είναι μακρά και πλούσια, κι όχι μόνον μεταξύ των σχολιαστών 
του Δάντη. Οι πολυάριθμες, ωστόσο, λογοτεχνικές, μουσικές και 
εικαστικές αναπαραστάσεις της αναδεικνύουν τη λειτουργία της 
ως κοινής (παρά τις αναμφίβολες επιμέρους διαφοροποιήσεις 
της) πολιτισμικής εικόνας της οποίας η αναγνωρισιμότητα και η 
δημοφιλία μπορούν ίσως να συγκριθούν με του Ρωμαίου και της 
Ιουλιέτας, του Λάνσελοτ και της Γκουίνιβερ, του Τριστάνου και 
της Ιζόλδης. Πού οφείλεται, όμως, η διαχρονική δημοφιλία της; 
Και πώς μπορεί αυτή η παλιά ιστορία να εναρμονίζεται με τις νέες 
ευρωπαϊκές αισθητικές αναζητήσεις του τέλους του 19ου αιώνα 
και των αρχών του 20ού (και του ελληνικού απόηχού τους);

Β΄
Πολύ γρήγορα η Φραντζέσκα απομακρύνεται από τις δαντικές 
ηθικές και θεολογικές καταβολές της, η εικόνα της “εξευγενίζεται” 
και από “αμαρτωλή της σάρκας” αποκτά τα χαρακτηριστικά 
της ηρωίδας μεσαιωνικής μυθιστορίας και, πολύ αργότερα, της 
ηρωίδας μελοδράματος του 19ου αιώνα.8 Σ’ αυτή τη ρομαντική 
μετατόπιση συνέβαλαν οι σχολιαστές της Θείας Κωμωδίας, που 
εμφανίζονται ήδη από το 1322, σχεδόν αμέσως, δηλαδή, μετά 
την ολοκλήρωση του έργου από τον Δάντη, και προσπαθούν να 
φωτίσουν την ελλειπτική αφήγηση του επεισοδίου με επιπλέον 
βιογραφικές ή φανταστικές πληροφορίες και περιγραφές της 
σκηνής του θανάτου των δύο εραστών.9 Από όλους, όμως, τους 
σχολιαστές της Θείας Κωμωδίας, εκείνος που αφήνει το ανεξίτηλο 
αποτύπωμά του στην ιστορία της Φραντζέσκας είναι ο Βοκάκιος, ο 

βλ. Poggioli (1957, 358) και Girard (1978, 1-8). Πρβ. και Levine (1999, 334-350).
8 Η παρατήρηση ανήκει στον John Freccero και την αντλώ από την εργασία της 

Gerard (2014).
9 Βλ. Barolini (2000, 6).
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οποίος προσθέτει ένα καθοριστικής σημασίας στοιχείο, δικής του 
μάλλον επινόησης: ότι η Φραντζέσκα οδηγήθηκε με απάτη στον 
γάμο της με τον Τζοβάνι. Ο πατέρας της από φόβο ότι εκείνη δεν 
θα συναινούσε να παντρευτεί τον χωλό Τζοβάνι, της παρουσίασε 
τον ωραίο αδελφό του ως αντιπρόσωπό του στον γάμο. Και μόνον 
το επόμενο πρωί, όταν ήταν πλέον πολύ αργά, η Φραντζέσκα 
συνάντησε τον ίδιο τον Τζοβάνι. Η μετατροπή του δαντικού 
επεισοδίου σε ιστορία μιας ανθρώπινης μοίρας που ορίζεται από 
την πατριαρχία, τον γάμο και τα συμφέροντα των δυναστειών 
έχει ήδη συντελεστεί. Η απόσταση από εδώ μέχρι τη μετάβαση 
στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα στη ρομαντική 
ιστορία των δύο νεαρών εραστών που το πάθος τους θριαμβεύει, 
αψηφώντας τον θεϊκό και τους ανθρώπινους νόμους, δεν είναι 
πλέον μεγάλη. Η άνοδος του ατομικισμού στη δυτική κοινωνία 
απενοχοποιεί την αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας, ενώ η 
επιτέλεση του καθήκοντος παύει να αποτελεί ισχυρό κίνητρο στη 
ζωή του ατόμου.10 Τι σημασία έχει η Κόλαση, αφού οι δύο εραστές 
θα είναι εκεί μαζί, ενωμένοι ως την αιωνιότητα; Αυτό που έχει 
σημασία είναι ότι ξεκινούν μια νέα, κοινή ύπαρξη, που σηματοδοτεί 
την ολοκλήρωση του ρομαντικού πάθους τους. 

Η ιστορία της Φραντζέσκας και του Πάολο, όμως, αποκτά 
και πολιτικές προεκτάσεις, οι οποίες αναδεικνύονται ιδιαίτερα 
μέσα από τον ιταλικό και αγγλικό ρομαντισμό.11 Το δαντικό 
επεισόδιο μεταφράζεται ή ξαναγράφεται και οι ερμηνευτικές 
του δυνατότητες πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνονται από την 
πολιτική και δημόσια μέχρι την ιδιωτική και αυτοβιογραφική 
σφαίρα. Ο Ugo Foscolo είναι ο πρώτος που εισάγει τη δαντική 
ηρωίδα στον πολιτικό χώρο του κινήματος του Risorgimento, επι-
χειρώντας την ταύτιση της τύχης της Φραντζέσκας με την τύχη 
της Ενετικής Δημοκρατίας στο επιστολικό μυθιστόρημα Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis (1802). Ωστόσο, οι πολιτικές-αντιτυραννικές 
συνδηλώσεις του δαντικού επεισοδίου διαδίδονται κυρίως από 
τον Silvio Pellico, ένθερμο οπαδό της ενωμένης, ανεξάρτητης και 
δημοκρατικής Ιταλίας και δημιουργό της τραγωδίας Francesca 
da Rimini, η οποία παραστάθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μιλάνο 

10 Για τις συνέπειες αυτής της μεταβολής στο πεδίο του έρωτα και του γάμου, βλ. 
Pasco (2009). 

11 Βλ. Saglia (2002, 95-119)· και Cox (2011, 183-203). 
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το 1815 και γνώρισε τεράστια μεταφραστική διάδοση – η πρώτη 
αγγλική μετάφραση της τραγωδίας του Pellico το 1816 οφείλεται 
στον Byron,12 ενώ μόνον στη Γαλλία, μεταξύ των δεκαετιών 1820 και 
1850, καταγράφονται τουλάχιστον 8 διαφορετικές μεταφράσεις 
της τραγωδίας του Pellico και άλλες 4, τουλάχιστον, νέες τραγωδίες 
με το ίδιο θέμα, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις επανεκδόσεις 
τους.13 Πιο όψιμα είναι τα στοιχεία από τον ελληνικό χώρο των 
μεταφράσεων του 19ου αιώνα: τυπώνονται δύο τουλάχιστον 
μεταφράσεις της τραγωδίας του Pellico, η πρώτη στα 1881 (από 
τον ζακύνθιο Ανδρέα Ν. Καλύβα), η δεύτερη στα 1889 (από τον 
επίσης επτανήσιο στην καταγωγή Παναγιώτη Ματαράγγα), ίσως 
και μία τρίτη, στα 1883.14 Η πρώτη γνωστή ελληνική θεατρική 
παρουσίαση της τραγωδίας του Pellico ανεβαίνει στην Αθήνα του 
1870, από τον θίασο Παντελή Σούτσα και Διον. Ταβουλάρη· το έργο 
επαναλαμβάνεται στην Κωνσταντινούπολη, από τον ίδιο θίασο, 
στα 1872-1873, σε μετάφραση Ανδρέα Καλύβα15 – πρόκειται, 
πιθανότατα, για την ίδια μετάφραση που τυπώνεται στα 1881.16 

Τη σαρωτική επίδραση του Pellico – η οποία ξεπερνά αυτή 
την εποχή το δαντικό πρωτότυπο – μαρτυρούν πολλά έργα του 
αγγλικού ρομαντισμού: ανάμεσά τους το εκτενές αφηγηματικό 
ποίημα The Story of Rimini (1816· αναθεωρημένη έκδοση: 1817) 
του Leigh Hunt, όπου το δαντικό επεισόδιο, μεταμορφωμένο σε 
μια ιστορία (αποτυχημένης) αντίστασης στη δεσποτική εξουσία 
και διανθισμένο με στοιχεία γοτθικής αισθητικής, λειτουργεί ως 
ψυχολογικό αντίστοιχο της εκδίωξης του ίδιου του Hunt από το 

12 Για την ιστορία αυτής της μετάφρασης, βλ. Havely (1995, 106-120).
13 Για τα στοιχεία αυτά, βλ. Cooper (2007, 28). Πρβ. και O’Grady (2003, 221-239). 
14 Φραγκίσκη εξ Αριμίνου. Τραγωδία Σιλβίου Πελίκου εις πράξεις πέντε. Μετάφρασις 

υπό Ανδρέου Ν. Καλύβα, Αθήνησι, 1881. Εκδότης Ιωάννης Κ. Ράμφος, Η Φραγγίσκα, 
τραγωδία εις πράξεις πέντε μεταφρασθείσα εκ του ιταλικού υπό Π. Ματαράγγα, εκ 
του εν Τρικκάλοις τυπογραφείου του “Επόπτου”, 1889. Και: Εκλεκτή Βιβλιοθήκη 
2, Παύλος και Φραγκίσκα του Ρίμινι, εκδίδοται τη δαπάνη και φροντίδι Γ.Ε. Δημη-
τριάδου, εν Φιλιατροίς, εκ του τυπογραφείου της “Εράνης”, 1883. Παραθέτω τις 
εγγραφές από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου 
αιώνα των Φ. Ηλιού και Π. Πολέμη.

15 Βλ. Χατζηπανταζής (2002, 744-747, 824-825, 832-833, 912-913).
16 Η Φραντζέσκα Ντα Ρίμινι που περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο του θιάσου 

Κοτοπούλη στα 1914 και 1918 δεν αποτελεί έργο του Pellico, αλλά του αμερικανού 
Francis Marion Crawford. Το έργο γράφτηκε για τη Sara Bernhardt και ανέβηκε 
για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1902, μεταφρασμένο στα γαλλικά από τον Marcel 
Schwob. Βλ. Σιδέρης (2000, 128, 141). 
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πολιτικό σύστημα, αλλά και ως δίοδος μέσω της οποίας ο αγγλικός 
ρομαντισμός προσοικειώνεται (συνεκδοχικά) τον Δάντη ως 
σύμβολο φιλελευθερισμού. Στα βήματα του Hunt, με τον οποίο 
συνδεόταν με στενή φιλία, ο John Keats συνθέτει τα σονέτα “On the 
Story of Rimini” (1817) και “A Dream, after Reading Dante’s Episode 
of Paolo and Francesca” (1819). Εδώ, το θέμα της πολιτικής αντί-
στασης μέσω της φαντασιακής διαφυγής στον Μεσαίωνα, χωρίς 
να εγκαταλείπεται, αναπτύσσεται περισσότερο με όρους ατομικής 
απελευθέρωσης και πνευματικής ανάπτυξης, μέσα σε ένα γόνιμο 
πλαίσιο ποιητικής επανεπεξεργασίας του αρχικού θέματος, 
αυτοβιογραφικής προβολής και διακειμενικότητας – με εμφανή τα 
ίχνη της κλασικής μετάφρασης της Θείας Κωμωδίας από τον Henry 
Cary (1814), του ποιήματος του Hunt, αλλά και ιταλικών εκδόσεων 
του Δάντη. Μέσα σε ανάλογο πλαίσιο φαίνεται ότι διαμορφώνεται 
και η ενασχόληση του Byron με το δαντικό επεισόδιο. Η σύνθεση 
της έμμετρης μετάφρασης “Francesca of Rimini” (γρ. 1820· έκδ. 
1830) αποτελεί καρπό της παραμονής του Byron στη Ραβέννα 
– την πόλη όπου ο Δάντης έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του, έχοντας βρει πολιτικό άσυλο στην αυλή του πατέρα της 
Φραντζέσκας – και υποκινείται τόσο από την πρόθεσή του να 
παρέμβει “διορθωτικά” στο πεδίο των προγενέστερων δαντικών 
μεταφράσεων, αποδίδοντας πιστά (ακόμη και μετρικά) το δαντικό 
πρωτότυπο, όσο και από τη σχέση του με την παντρεμένη ερωμένη 
του, κόμισσα Teresa Guiccioli,17 αλλά και από την προσχώρηση του 
ποιητή στον καρμποναρισμό και τη γνωριμία του με τον Pellico.

Αρκετά χρόνια αργότερα, στο γύρισμα του αιώνα, τα θεατρικά 
έργα Paolo and Francesca του Stephen Phillips (1889) και, κυρίως, 
η πεντάπρακτη τραγωδία Francesca da Rimini (1901) του Gabriele 
D’Annunzio, γραμμένη για τη μούσα και ερωμένη του Eleanora 
Duse, διάσημη ηθοποιό του θεάτρου, σηματοδοτούν την αρχή 
μιας καινούργιας ζωής για τη δαντική ηρωίδα. Με εμφανή πάνω 
της την προ-ραφαηλιτική αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον 
Μεσαίωνα,18 του βαγκνερισμού19 και του κινήματος της παρακμής – 
η αρχική (και εξωφρενικά δαπανηρή για τα δεδομένα της εποχής)20 

17 Για τη μακρά παρουσία της Φραντζέσκας του Ρίμινι στο έργο του Byron και τη 
χρήση της ως αυτοβιογραφικού προσωπείου, βλ. Beaty (1960, 395-401). 

18 Βλ. Cooper (2007, 35-37) και Braida (2007, 44-45). 
19 Αναλυτικά για το ζήτημα αυτό, βλ. Hoffman (1992, 45-54).
20 Βλ. Woodhouse (2011, 329-330).
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παράσταση στη Ρώμη προκάλεσε σκάνδαλο και απαγορεύτηκε για 
λόγους ηθικής, καθώς περιλάμβανε άφθονες σκηνές έρωτα και βίας 
–, η Φραντζέσκα του D’Annunzio αποτελεί μέρος της προσπάθειάς 
του να εξερευνήσει, κάτω από το βλέμμα του Νίτσε, την έννοια του 
τραγικού στον σύγχρονο κόσμο, υπογραμμίζοντας τις αναλογίες 
με τη μυθική, ιστορική και λογοτεχνική ευρωπαϊκή παράδοση.21 
Μετάφραση μέρους της τραγωδίας του D’Annunzio στα ελληνικά 
δημοσιεύεται από τον Ν. Επισκοπόπουλο στα 1902 – πριν ακόμη 
σβήσει εντελώς ο απόηχος του δεύτερου ταξιδιού του D’Annunzio 
στην Ελλάδα – και άλλη μία, αχρονολόγητη, εντοπίστηκε στο 
αρχείο του Ν. Ποριώτη.22 

Ποια σχέση έχουν, όμως, όλες αυτές οι Φραντζέσκες του ρομαν-
τισμού και της «παρακμής» με την ηρωίδα του Κόκκινου; Ποια 
είναι τα πρότυπά του και με ποιους όρους αναδιηγείται τη δαντική 
ιστορία στον ελληνικό Μεσοπόλεμο;

Γ΄
Ποιος δρόμος οδηγεί τον Κόκκινο πίσω στη δαντική Φραντζέσκα 
δεν το ξέρω. Εκτός, όμως, από τους λογοτεχνικούς και άλλους 
διάμεσους, καθοριστική πρέπει να υπήρξε η εξοικείωσή του με τον 
χώρο των εικαστικών τεχνών. Έχοντας ίσως κληρονομήσει την 
κλίση από τον αγιογράφο πατέρα του, φοίτησε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών και, μολονότι δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ασχο-
λήθηκε ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική ως τα γεράματά του, ενώ, 
παράλληλα, έχει να επιδείξει και μια μακρά (και αξιόλογη) θητεία 
ως κριτικός εικαστικών τεχνών (και θεάτρου) σε διάφορα έντυπα 
(μεταξύ αυτών και στη Νέα Εστία). Η εικαστική διάσταση του έργου 
του γίνεται συχνά αντιληπτή – κι όχι μόνον στις σκηνές εκείνες 
που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρείας εικονογράφησης από 
τους καλλιτέχνες του 19ου, κυρίως, αιώνα – αναφέρομαι στην 
ανάγνωση του βιβλίου του Λάνσελοτ και της Γκουίνιβερ από το 
ζεύγος των δύο εραστών, την ανακάλυψη και τη δολοφονία τους 
από τον Τζοβάνι και τη μεταθανάτια περιδίνησή τους στην άβυσσο. 

21 Βλ. Witt (2007, 82). 
22 «Φραγκίσκα η εξ Αριμινίου», μτφρ. Ν. Επισκοπόπουλος, Παναθήναια, τχ. 38 (30 

Απριλίου 1902), 43-52. «Φραγκίσκα από το Ρίμινι» (από το λιμπρέτο της όπερας 
του Ρικάρντο Τζοντονάη, βασισμένης στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντ’ 
Ανούντσιο), μτφρ. Ν. Ποριώτης, χ.χ. Αντλώ τις πληροφορίες από τη διπλωματική 
εργασία του Παππά (2005, 150-151). 
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Ακολουθώντας την εκδοχή της “νομιμοποίησης” των δύο ερα-
στών, που εισήγαγε ο Βοκάκιος, ο Κόκκινος αποδέχεται ορισμένα 
“ελαφρυντικά” της ηρωίδας του: της δίνουν με δόλο για σύζυγο 
έναν άντρα χωλό, φρικτά άσχημο και πολύ μεγαλύτερό της. Όπως 
και στο πρωτότυπο δαντικό κείμενο, όμως, την προσοχή του 
συγγραφέα αιχμαλωτίζει η Φραντζέσκα και γενικότερα οι γυναικείοι 
χαρακτήρες παρά οι ανδρικοί – άλλωστε, το χαρακτηριστικό 
αυτό αφορά τα περισσότερα έργα του Κόκκινου.23 Η Φραντζέσκα 
εξουσιάζει τον Πάολο, ο οποίος παρουσιάζεται αδύναμος και 
άβουλος, μακριά από το πεδίο της μάχης και με αυτοκτονικές 
διαθέσεις. Αντίπαλος της Φραντζέσκας στο μυθιστόρημα είναι 
η δαντική ιδεατή “αδερφή” της, η Βεατρίκη, νόμιμη σύζυγος του 
Πάολο. Οι δύο γυναίκες, σπαραγμένες από την ερωτική αντιζηλία 
και την απόγνωση, οδηγούνται σε μία αναμέτρηση μέχρι θανάτου 
– στα πρότυπα της αρχαίας psychomachia. Γύρω τους αρθρώνονται 
άλλες, δευτερεύουσες, ερωτικές ιστορίες με τραγική κατάληξη – 
ανάμεσά τους και εκείνη της Φιαμέτας, που μας οδηγεί, από έναν 
άλλο δρόμο αυτή τη φορά, πίσω στον Βοκάκιο και στο μυθιστόρημά 
του Elegia di Madonna Fiammetta (1343-1344). 

Η Φραντζέσκα του Κόκκινου, όμως, απέχει κατά πολύ από τη 
μεσαιωνική Φραντζέσκα. Αντλεί από την παρακαταθήκη των 
νέων αισθητικών και κοινωνικών αναζητήσεων του τέλους του 
19ου και των αρχών του 20ού αιώνα γύρω από την έννοια του 
“ωραίου”, την ηθική διάκριση αμαρτίας και αρετής, τη σύζευξη 
ηδονής και θανάτου και, κυρίως, γύρω από το παραδοσιακό 
ιδεώδες της γυναικείας αγνότητας, συγκράτησης και συζυγικής 
πίστης.24 Ωστόσο, ο Κόκκινος δεν ολοκληρώνει τη μεταμόρφωση 
της Φραντζέσκας του σε ηρωίδα της “παρακμής”. Μολονότι την 
αφήνει ελεύθερη από ενοχικά βάρη και της αποδίδει πλήρη συν-
είδηση και αποδοχή της τραγικής της μοίρας, την παρουσιάζει 
χωρίς την ξέφρενη σεξουαλικότητα άλλων “μοιραίων” γυναικών 
της “παρακμής” και μακριά από την εικόνα μιας θριαμβευτικής 

23 Πρβ. και την παρατήρηση του Τ. Δόξα για τις “μεγάλες και μικρές μορφές της Εύας” 
που “δημιουργούν ή καταστρέφουν (και καταστρέφονται) στις μικρές ή μεγάλες 
κοινωνικές τραγωδίες που αφηγείται ο συγγραφέας” στη Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ό.π. (σημ. 4). 

24 Για τις διπολικές αναπαραστάσεις του ζεύγους Φραντζέσκας – Βεατρίκης στον 
19ο αιώνα, βλ. Straub (2009)· επίσης, Havely (2014, 165-177)· και Milbank (1998, 
150-162). 
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ενσάρκωσης του Κακού – η Φραντζέσκα του δεν είναι ούτε φίδι 
ούτε κρίνος. Επιλέγοντας μια απρόσωπη, ηθικά ουδέτερη,25 χωρίς 
διδακτισμό, ιδιαίτερες ψυχολογικές αναλύσεις και αισθηματισμούς 
προσέγγιση της δαντικής ηρωίδας, ο Κόκκινος μοιάζει να ακολουθεί 
μια Προ-ραφαηλιτικής αισθητικής προσέγγιση του Μεσαίωνα,26 
η οποία μεταφέρει τον εικαστικό ρεαλισμό με συμβολικές 
αποχρώσεις στον χώρο του μυθιστορήματος.27 

Συνοψίζοντας: η Φρατζέσκα ντα Ρίμινι του Δ. Κόκκινου απο-
τελεί ένα σύνθετο πεδίο της φιλολογικής έρευνας, όπου η ιστορία 
των δαντικών σπουδών διασταυρώνεται με ξεχασμένα ή άγνωστα 
κείμενα της νεοελληνικής πεζογραφίας του Μεσοπολέμου, και το 
ευρωπαϊκό διακείμενο του 19ου και του 20ού αιώνα με τις προ-
διαγραφές ενός ρομάντζου (όπως δηλώνει ο υπότιτλος του έργου) 
για το ευρύ κοινό, αλλά και τις στρατηγικές επανακυκλοφορίας 
των βιβλίων του Μεσοπολέμου (κυρίως των δημοφιλών μετα-
φρασμένων μυθιστορημάτων) σε μεταγενέστερα χρόνια – το 
μυθιστόρημα του Κόκκινου κυκλοφορεί αυτούσιο ή ελαφρά 
παραλλαγμένο, χωρίς το όνομα του συγγραφέα του και με παρα-
πλανητικά στοιχεία μέχρι βαθιά μέσα στον 20ό αιώνα.28 
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2007.

25 Για το στοιχείο της ηθικής ουδετερότητας στην πεζογραφία του Κόκκινου, πρβ. 
και Χατζηβασιλείου (1998, 388-389). 

26 Βλ. Elfenbein (2006, 287)· και κυρίως, Cheney (1992). 
27 Για τη συμβολή των Προ-ραφαηλιτών στη διαμόρφωση της αντίληψης του 
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Ή αισθητική του εφιάλτη στα έργα Παπαδιαμάντη 
και Ντοστογιέφσκι

(Τα μυθιστορήματα Έγκλημα και τιμωρία και Φόνισσα). 
Το θέμα των ονείρων

Fatima Eloeva - Arina Reznikova

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια αντιπαρα-
βολής των μυθιστορημάτων Έγκλημα και Τιμωρία του Φιόντορ 
Ντοστογιέφσκι και Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Είναι 
ένα μέρος ευρύτερης έρευνας που αποσκοπούσε στη σύγκριση 
των αφηγηματικών μεθόδων των δύο συγγραφεών από τη μιά 
πλευρά και την ανάλυση των διαφορών της πρόσληψής τους από 
μέρους του αναγνωστικού κοινού από την άλλη. Στα περιορισμένα 
χρονικά πλαίσια του παρόντος συνεδρίου θα εστιάσουμε κυριως 
στο θέμα των ονείρων, το οποίο διαδραματίζει ιδαίτερο ρόλο και 
στα δύο έργα. 
Ας αρχίσουμε από μια σύντομη εισαγωγική παρατήρηση.

Το μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι είδε το φως της δημο-
σιότητας στα ρωσικά το 1866, ενώ μόλις το 1889 εμφανίζεται 
ανώνυμα σε συνέχειες στα ελληνικά η μετάφραση του Παπα-
διαμάντη στην αθηναϊκή εφημερίδα Η Εφημερίς. Η Φόνισσα 
ολοκληρώνεται και δημοσιεύεται από τον Παπαδιαμάντη αρκετά 
χρόνια αργότερα, το 1902. 

Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαπιστώσει κανείς την πρω-
τεύουσα σημασία που κατέχει η ονειρική διάσταση στον λογο-
τεχνικό κόσμο του Ντοστογιέφσκι και του Παπαδιαμάντη

Όπως συχνά συμβαίνει ―τουλάχιστον στα πολιτιστικά συμ-
φραζόμενα της Ρωσίας είναι αρκετά σύνηθες― οι συγγραφείς 
λειτουργούν και ως φιλόσοφοι. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι 
η λογοτεχνική αξιοποίηση της ονειρικής διάστασης από τους 
Ντοστογιέφσκι και Παπαδιαμάντη προηγήθηκε της εμφάνισης των 
ψυχαναλυτικών θεωριών σχετικά με το υποσυνείδητο, οι οποίες 
σχετίζονται με τα ονόματα των πρωτοπόρων της ψυχανάλυσης 
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Freud, Jung και Adler και κέντρισαν την προσοχή του ευρωπαϊκού 
κοινού στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η πρώτη μεγάλη και ίσως περισσότερο γνωστή μονογραφία 
του Sigmund Freud, η Ερμηνεία των Ονείρων εμφανίστηκε μόλις 
το 1900. Στο έργο του ο Freud διατύπωσε την υπόθεση ότι η 
ερμηνεία των ονείρων είναι μια via regia για την ανακάλυψη του 
ασυνείδητου, το οποίο αποτελεί και το πιο σίγουρο θεμέλιο της 
ψυχανάλυσης. Σύμφωνα με τον Freud τα όνειρα παρουσιάζουν 
ένα κρυπτογράφημα, και καθρεφτίζουν τις ανεκπλήρωτες επι-
θυμίες. Το θέμα Freud versus Dostoevski παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Ο Freud διαβάζει και ξαναδιαβάζει τον Ντοστογιέφσκι. 
Είναι αρκετά πιθανό να τον γοητεύει η ακραία συμπεριφορά 
των πρωταγωνιστών του Ντοστογιέφσκι, που δεν προσπαθούν 
να πνίξουν τα πάθη τους σε αντίθεση με την καταπιεστική και 
αυστηρής ηθικής ευρωπαϊκή κουλτούρα της βικτωριανής εποχής.

Σύμφωνα με τον Albert Jung, ο Freud απλοποίησε σε μεγάλο 
βαθμό την εικόνα. Ενα όνειρο, σύμφωνα με τον Jung, παρουσιάζει 
έναν τρόπο για να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας 
μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου. Σύμφωνα με τον Jung ο 
παράγοντας που να μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσμάτικα στην 
ερμηνεία των ονείρων ειναι η μυθολογία. Τα όνειρα μεταφέρουν 
τα μήνυματα του ασυνειδήτου στο συνειδητό χρησιμοποιώντας 
τη μυθολογική γλώσσα των συμβόλων, τα οποία είναι σε θέση να 
ενώσουν αντίθετες θέσεις σε ολιστικές σημασιολογικές κατηγορίες.

Ο Alfred Adler από την μεριά του με μια ορθολογιστική προσέγ-
γιση αντιμετωπίζει τον όνειρο σαν αντανάκλαση κοινωνιολογικών 
εξελίξεων και προσπάθεια σχεδίασης του μέλλοντος.

Η προσεγγιση των δύο συγγραφέων στο θέμα ονείρων φαίνεται 
να διακρίνεται απο μια περισσότερο ολιστική όψη ―παρόλο που 
παρατηρούμε πολλές φορές στα μυθιστορήματά τους λογοτεχνικά 
μοτίβα που εύκολα θα μπορούσαν να συνδιαστούν με βασικές 
ψυχαναλυτικές θεωρίες. 

Ο διάσημος Ρώσος στοχαστής M. Μπαχτίν στο βιβλίο του 
Ζητήματα της ποιητικής του Ντοστογιέφσκι παρατηρεί ότι στο 
σύνολο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας δεν υπάρχει άλλος συγ-
γραφέας, στο έργο του οποίου τα όνειρα θα έπαιζαν τόσο σημαντικό 
ρόλο όπως στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Κατά τον Μπαχτίν στα 
έργα του Ντοστογιέβσκι επικρατούν οι «κριτικές παραλλαγές του 
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ύπνου που συγγενεύουν με μια σοβαρή κρίση»1. Σύμφωνα με τον 
Μπαχτίν εδώ εννοείται το όνειρο, το οποίο οδηγεί σε μια από-
τομη αλλαγή στον εσωτερικό κόσμο του πρωταγωνιστή, με την 
αναγέννηση ή την ανανέωση του. Στη συνέχεια θα δείξουμε ότι 
αυτό ισχύει όχι μόνο για τα όνειρα του Ρασκόλνικοβ αλλά και για 
τα όνειρα της Φραγκογιαννούς.

Σε αντίθεση με την μετωνυμική, κατά τον Jakobson, λογική του 
Τολτσόι, στην κοσμοθεωρία του οποίου ένα όνειρο παρουσιάζει 
μια επανεξέταση των πραγματικών γεγονότων, οι Ντοστογιέφσκι 
και Παπαδιαμάντης που ολοφάνερα τείνουν προς μια μεταφορική 
προσέγγιση της πραγματικότητας, πρέσβευαν ότι στο όνειρο 
ζωντανεύουν ξανά ξεχασμένες σκέψεις και συναισθήματα και ότι 
με τη βοήθεια του ονείρου αποκαλύπτεται η πραγματική ουσία 
του κόσμου.

Δεδομένης της εμβέλειας και της πολυπλοκότητας του θέματος, 
θεωρούμε λογικό να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στο θέμα 
μας. Αναγκαστικά λοιπόν παραλείπουμε μια σύντομη εισαγωγή 
που περιγράφει σχηματικά την προβληματική του ύπνου και των 
ονείρων, και της ερμηνείας τους στη λογοτεχνική παράδοση. 

Η αντιμετώπιση των ονείρων σε διαφορετικές κουλτούρες θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας νέας πολιτιστικής τυπο-
λογίας. Απ’ αυτήν την άποψη κατά τον Γιούρι Λότμαν το «όνειρο 
αποτελεί ένα σημειωτικό καθρέφτη»2. Είναι κοινός τόπος ότι ο 
ελληνικός και ρωσικός πολιτισμός διαθέτουν πολλά κοινά σημεία. 
Η προσπάθειά μας εστιάζεται στην επαλήθευση της παραπάνω 
διαπίστωσης με τρόπο ενδεικτικό στον χώρο των ονείρων στη 
λογοτεχνία. 

Αρχικά θα εξετάσουμε το μοτίβο του ονείρου στο μυθιστόρημα 
του Ντοστογιέβσκι Έγκλημα και τιμωρία. Συνολικά, στο μυθιστό-
ρημα περιγράφονται οκτώ όνειρα, τα οποία βλέπει κυρίως ο 
κεντρικός ήρωας της ιστορίας, ο Ρασκόλνικοφ. Το πρώτο του όνειρο 
ο Ρασκόλνικοβ το βλέπει μετά την επίσκεψη του Σβιντριγκάιλοφ. 
Αυτή η σκηνή έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη σκήνη απο τη Φόνισσα, 
όπου η πρωταγωνίστρια βλέπει το δικό της πρώτο όνειρο. Και οι δύο 
κεντρικοί ήρωες βλέπουν το πρώτο τους όνειρο έξω από το σπίτι: 
ο Ρασκόλνικοβ αποκοιμήθηκε σ’ ένα πάρκο, ενώ η Φραγκογιαννού 

1 Μπαχτίν Μ. Ζητήματα της ποιητικής του Ντοστογιέφσκι. Μόσχα, 1979. Σελ. 172.
2 Λότμαν Γ. Πολιτισμός και έκρηξη. Αγία Πετρούπολη, 2010. Σελ. 37.
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στο δάσος, κάτω από ένα πλάτανο. Αλλά αν στην περίπτωση της 
Φραγκογιαννούς η φύση επηρεάζει θετικά της ηρωίδα και την 
θεραπεύει, στον Ρασκόλνικοβ αντίθετα το περιβάλλον της πόλης 
τον καταστρέφει πνευματικά. Και οι δύο ήρωες βλέπουν στο όνειρό 
τους την παιδική τους ηλικία. Το όνειρο του Ρασκόλνικοφ αποτελεί 
ουσιαστικά έναν εφιάλτη, στον οποίο ο χωρικός Μικόλκα βασανίζει 
και σκοτώνει ένα άλογο, γεγονός που τρομάζει υπερβολικά τον 
μικρό Ρασκόλνικοφ, δεδομένου ότι έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια 
προς αυτό. Το όνειρο αυτό φανερώνει τόσο τη φυσική καλοσύνη 
του πρωταγωνιστή όσο και το γεγονός ότι στον εσωτερικό του 
κόσμο αντιμάχονται η «ιδέα» του και η φύση του. Επίσης έχει και 
ένα συμβολικό υπονοούμενο: το άλογο αντικατοπτρίζει την καλή 
και συμπονετική φύση του Ρασκόλνικοβ, ενώ ο Μικόλκα αντιπρο-
σωπεύει την ιδέα του πρωταγωνιστή, το «ψήλωμα του νου του». 

Το δεύτερό του όνειρο ο Ρασκόλνικοβ το βλέπει την παραμονή 
της δολοφονίας. Παραληρεί από τον πυρετό και ονειρεύεται ότι 
βρίσκεται κάπου στην Αίγυπτο, σε μια όαση και πίνει νερό, «νερό 
καθαρό και όμορφο»3. Εδώ η δίψα του Ρασκόλνικοβ συμβολίζει την 
λαχτάρα του για το ωραίο. Αυτά τα δύο όνειρα μας παραπέμπουν 
στο συμβολισμό του Jung.

Στα πλαίσια της συγκριτικής ανάλυσης με τη Φόνισσα είναι 
σημαντικό να σημειωθεί μια σκηνή, στην οποία περιγράφεται όχι 
τόσο ένα όνειρο, όσο μια ακουστική ψευδαίσθηση. Μετά τη δολο-
φονία και την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, ο Ρασκόλνικοβ 
επιστρέφει σπίτι και αποκοιμιέται, ωστόσο στη συνέχεια ξυπνάει 
από τρομαχτικές κραυγές. Έχει την εντύπωση ότι έξω κάποιος 
δέρνει τη σπιτονοικοκυρά του. Εδώ θυμόμαστε τη σκηνή από τη 
Φόνισσα, όπου η Φραγκογιαννού επίσης ακούει κλάματα παιδιών 
είτε στα όνειρά της είτε στην πραγματικότητα. 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις τα 
όνειρα λαμβάνουν μια ιδιαίτερα ρεαλιστική διάσταση, σχεδόν 
φυσιολογικά αισθητή και ταυτόχρονα δίνουν την εντύπωση πως 
δεν περιέχουν τίποτα συμβολικό. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται 
σαφές ότι και οι δύο πρωταγωνιστές βασανίζονται εξ αιτίας των 
εγκλημάτων τους, γεγονός που εκφράζεται όχι μόνο μέσω ονείρου 
αλλά και μέσω ψευδαίσθησης. 

3 Ντοστογιέφσκι Φ. Έγκλημα και τιμωρία. Λενινγκράντ, 1974. Σελ. 83.
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Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι η Φραγκοιαννού μονολογεί: 
«Τάχα το αίμα το πνιγμένο φωνάζει, όπως και το αίμα που χύθηκε;»4. 
Κάτι παρόμοιο απαντά η Ναστάσια, η υπηρέτρια στο σπίτι που 
έμεινε ο Ρασκόλνικοφ, όταν ο πρωταγωνιστής την ρωτάει για το 
περιστατικό, το οποίο φυσικά δεν είχε γίνει στην πραγματικότητα. 
Λέει: «Είναι το αίμα. Κανείς δεν ήταν εδώ. Όμως είναι το αίμα 
αυτό που φωνάζει μέσα σου»5. Η σύμπτωση αυτή είναι όντως 
εκπληκτική, πιθανόν εδώ μπορούμε να υποθέσουμε μια άμεση 
επιρροή του κειμένου του Ντοστογιέφσκι στον Παπαδιαμάντη. 

Το επόμενο όνειρο λαμβάνει κεντρική θέση στην ονειρική διά-
σταση του μυθιστορήματος. Ο Ρασκόλνικοφ βλέπει τη γριά, την 
οποία δολοφόνησε, να βρίσκεται στο διαμέρισμά της και αυτός να 
προσπαθεί και πάλι να την σκοτώσει, αλλά αυτή αντί να πεθαίνει 
μόνο γελά6. Τρομαγμένος ο Ρασκόλνικοφ φεύγει απο το διαμέρισμα 
και στο δρόμο συναντάει κάποιους ανθρώπους που τον κοιτάζουν 
σιωπηλοί. Αυτό το όνειρο μας φανερώνει το φόβο της δημόσιας 
κατηγορίας που έχει ο Ρασκόλνικοφ. Φαίνεται ότι σ’ αυτή τη φάση 
ο Ρασκόλνικοβ έχει ήδη συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύνης 
του για τη «θεωρία» του που ναυάγησε. 

Το τελευταίο όνειρο που βλέπει ο Ρασκόλνοκοφ περιγράφεται 
στον επίλογο του μυθιστορήματος. Αυτό το όνειρο παρουσιάζει μια 
τρομακτική κατάσταση, όπου οι άνθρωποι συνεπαρμένοι από μια 
έμμονη ιδέα, την οποία έχει και ο ίδιος ο Ρασκόλνικοφ, οδηγούν τα 
πάντα προς το θάνατο, την εξοντωση και το χάος. Αυτό το όνειρο είναι 
πολύ σημαντικό επειδή αποτελεί το έναυσμα για την πνευματική 
αναγέννηση του πρωταγωνιστή. Επίσης αυτό το όνειρο ανήκει στην 
κατηγορία των «κρίσιμων» ονείρων για τα οποία μιλάει ο Μπαχτίν.

Εκτός απο τον Ρασκόλνικοφ στο Έγκλημα και η τιμωρία, τα 
δικά τους όνειρα βλέπουν και τα δευτερεύοντα πρόσωπα, όπως 
ο Σβιντριγκάιλοφ, και αυτό αποτελεί μια διαφοροποίηση από την 
Φόνισσα, όπου όλα τα όνειρα, συμπαριλαμβανομένων εκείνων της 
κόρης και του γαμπρού της, εχουν άμεση σχέση με τις πράξεις της 
πρωταγωνίστριας.

4 Παπαδιαμάντης Α. Φόνισσα. Αθήνα, 1989. Τ. 3. Σελ. 494.
5 Ντοστογιέφσκι Φ. Έγκλημα και τιμωρία. Λενινγκράντ, 1974. Σελ. 119.
6 Η τρομαχτική εικόνα της νεκρής γριάς που επιστρέφει ως ζωντανή στον τόπο 

της δολοφονίας και γελάει επιρρέασε καταλυτική την ρωσική λογοτεχνία του 
παραλόγου και στην μετεπαναστατική περίοδο επανεμφανίζεται στο έργο του 
ιδιοφυή Ρώσου ποιητή Δανιήλ Χάρμς.
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Τα όνειρα και στα δύο μυθιστόρηματα μπορούν να συσχε-
τισθούν με κριτήριο την παρουσία πολλών ρεαλιστικών λεπτο-
μερειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή του 
δωματίου της γριάς στο τέταρτο όνειρο, το οποίο αποτελεί το πιο 
εκφραστικό και το πιο εφιαλτικό του μυθιστορήματος. Εξίσου 
ρεαλιστικά στην αρχή φαίνονται και τα δύο πρώτα όνειρα της 
Φραγκογιαννούς. 

Και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν μια σειρά ονείρων που χαρα-
κτηρίζονται από ένα κοινό θέμα ή μοτίβο, το οποίο συχνά τείνει να 
επαναλαμβάνεται. Ας αναφέρουμε ένα ενδιαφέρον παράθεμα που 
ανήκει στον πρωταγωνιστή του διηγήματος «Όνειρο ενός γελοίου 
ανθρώπου» του Ντοστογιέβσκι: «Είναι πασίγνωστο ότι τα όνειρα 
είναι πολύ παράξενο πράγμα: το ένα παρουσιάζει με τρομακτική 
σαφήνεια, με λεπτομερή στοιχεία σαν ένας πεπειραμένος χρυσο-
χόος, και μέσα στο άλλο όνειρο κάνουμε άλματα πάνω από το 
χώρο και το χρόνο. Φαίνεται ότι στο όνειρο δίνει κίνητρο όχι 
ο λογισμός αλλά η επιθυμία, όχι ο νούς αλλά η καρδιά. Παρ’ όλα 
αυτά, τι απίστευτα πράγματα έκανε ο λογισμός μου στον ύπνο!»7 
Φαίνεται ότι με έναν αξιοθαυμαστο τρόπο εδώ συνδυάζονται οι 
ερμηνείες των Freud, Adler και Jung. 

Κατά τον Δημήτρη Τζιόβα, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει 
κανείς την πραγματικότητα από τον όνειρο στη Φόνισσα, επειδή 
αυτά τα δύο συνεχώς αναμυγνείονται. Τα πραγματικά γεγονότα 
μπλέκουν με τα όνειρα του πρωταγωνιστή ενώ οι λεπτομέρειες 
από τα όνειρά του υπεισέρχονται στη πλοκή του μυθιστορήματος. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το θέμα των ονείρων στη Φόνισσα. 
Στο μυθιστόρημα Φόνισσα τα όνειρα διαδραματίζουν ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικό ρόλο λειτουργώντας ως βάση για την εξέλιξη της 
πλοκής του έργου. Μέσω των ονείρων ανοίγει προς τον αναγνώστη 
ο εσωτερικός κόσμος της πρωταγωνίστριας. Στο μυθιστόρημα 
περιγράφονται συνολικά οκτώ ονειρα, όσα ακριβώς και στο 
Έγκλημα και τιμωρία. Από την αρχή ο συγγραφέας αντιπαραθέτει 
την κατάσταση ύπνου και αϋπνίας. Η πρωταγωνίστρια προσπαθεί 
απελπισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα να καταφέρει να 
κοιμηθεί και η αϋπνία αποτελεί σημαίνον στοιχείο στην πλοκή 
του μυθιστορήματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο 

7 Ντοστογιέφσκι Φ. Όνειρο ενός γελοίου ανθρώπου. Λενινγκράντ, 1983. Σελ. 110.
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Έγκλημα και τιμωρία παρουζιαζεται μια αντίθετη εικόνα: ενώ η 
Φραγκογιαννού είναι κατά κανόνα ξύπνια, ωστόσο πραγματοποιεί 
το πρώτο της έγκλημα μισοκοιμισμένη, ο Ρασκόλνικοβ αντίθετα 
κοιμάται υπερβολικά πολλές ώρες καθόλη τη διάρκεια του 
μυθιστορήματος.

Το πρώτο όνειρο που περιγράφεται στη Φόνισσα είναι το όνειρο 
την Αμέρσας, της κόρης της Φραγκογιαννούς. Η κοπέλα, την οποία η 
μητέρα της αποκαλεί «αλαφροΐσκιωτη», ονειρεύεται ότι το κορίτσι 
πέθανε και ότι η Φραγκογιαννού έχει ένα μαύρο σημάδι στο χέρι της. 
Αυτό το προφητικό όνειρο προσδίδει στο μυθιστόρημα ένα μυστικό 
χαρακτήρα. Όμως, εκτός απο την κόρη της Φραγκογιαννούς, 
προφητικά όνειρα βλέπει και ο γαμπρός της. Το γεγονός αυτό 
προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή, ενώ σε γενικές γραμμές οι 
αρσενικοί χαρακτήρες στη Φόνισσα είναι αφανείς και απαθείς, σ’ 
αυτό το σημείο ακόμα και αυτός έχει ένα κακό προαίσθημα.

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, μέχρι και το ενδέκατο 
κεφαλαίο μόνο οι δευτερεύοντες χαρακτήρες βλέπουν όνειρα, ενώ 
η Φραγκογιαννού παραμένει ξύπνια. Μόνο στο τέλος του ενδέκατου 
κεφαλαίου η Φραγκογιαννού βλέπει κάποιο είδος ονείρου. Της 
φαίνεται να κλαίει η εγγονή της, είναι ωστόσο μια ακουστική 
ψευδαίσθηση, για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει. Και πάλι έχει 
ιδιάζουσα σημασία το γεγονός ότι το πρώτο όνειρο παρουσιάζεται 
ως μια ψευδαίσθηση, ενώ το τελευταίο, το οποίο αποτελεί το 
«κρίσιμο όνειρο» κατά τον Μπαχτιν, είναι πραγματικά συμβολικό. 

Η Φραγκογιαννού αρχίζει να ονειρεύεται μόνο μετά την από-
δρασή της από την Μαρούσα. Σ’ αυτά τα όνειρα το παρελθόν 
μπλέκεται με το μέλλον και το παρόν. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης 
Τζιόβας, τα όνειρα και οι αναμνήσεις της Φραγκογιαννούς δεν 
μιλούν μόνο για το δύσκολο παρελθόν της σαν να δικαιολογούν 
τα εγκλήματά της, αλλά αποτελούν περισσότερο τρόπο αυτο-
ανάλυσης της πρωταγωνίστριας. Οι δολοφονίες των κοριτσιών 
συμβολίζουν την άρνηση του παρελθόντος της και την επιθυμία 
της να ξεκινήσει απο την αρχή. Αυτή η ερμηνεία του Τζιόβα, που 
τείνει συνήθως προς την κοινωνιολογική ερμηνεία, άνετα θα 
μπορούσε να ενταχθεί στο σχήμα του Adler. 

Κατά την Γ. Φαρινού-Μαλαματάρη, τα όνειρα της Φραγκο-
γιαννούς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο. 
Τα δύο πρώτα όνειρα διαδραματίζονται στα χρόνια της παιδικής 
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ηλικίας της πρωταγωνίστριας, πριν από το γάμο της, όπου τα 
θύματά της εμφανίζονται με μορφή χρημάτων ή προίκας. Ωστόσο, 
στα «μεταγαμιαία» όνειρα της πρωταγωνίστριας τα θύματά της 
απεικονίζονται ως τα δικά της παιδιά. 

Το πρώτο όνειρο, που περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες, εξι-
στορεί πώς ο πατέρας της Φραγκογιαννούς της έδωσε για προίκα 
τέσσερα λάχανα, που στο τέλος έγιναν τα κεφάλια των νεκρών 
κοριτσιών. Προφανώς, σ’ αυτό το όνειρο εκδηλώνονται οι τύψεις 
της πρωταγωνίστριας. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι το όνειρο 
αναφέρεται στο θέμα της προίκας. Το τελευταίο όνειρο αποτελεί 
μια έμμονη ιδέα της Φραγκογιαννούς. 

Το δεύτερο όνειρο ακολουθεί το πρώτο. Σ’ αυτό το όνειρο η 
πρωταγωνίστρια λαμβάνει ως προίκα τα νομίσματα, στα οποία 
αυτή πάλι βλέπει τα πρόσωπα των νεκρών κοριτσιών. Όπως και 
τα όνειρα στο έργο του Ντοστογιέφσκι, αυτά τα δύο όνειρα από 
την Φόνισσα περιγράφονται με πολλές λεπτομέρειες, όπως για 
παράδειγμα: «ανάμεσα εις τα βαρέλια και τα πιθάρια και τον σωρόν 
των καυσοξύλων»8, και αυτό δημιουργεί ένα είδος αισθητικού 
εφιάλτη. Και πάλι εδώ, μέσω αυτού του ονείρου εκφράζονται οι 
τύψεις της πρωταγωνίστριας. 

Στη συνέχεια τα όνειρα της Φραγκογιαννούς γίνονται ακόμα πιο 
ανυπόφορα. Αυτή βασανίζεται από συνεχόμενα όνειρα. Στο πρώτο, 
η πρωταγωνίστρια ξαναβρίσκεται στην αυλή του Περιβολά, όπου 
σκότωσε τις κόρες του (όπως ακριβώς και ο Ρασκόλνικοβ, που κατά 
τη διάρκεια του ονείρου επιστρέφει στη σκηνή του εγκλήματος) 
και εκεί ακούει να την αποκαλούν φόνισσα. Στο δεύτερο όνειρο, 
αυτή βλέπει τις κόρες της, που έχουν όμως τα πρόσωπα των 
νεκρών κοριτσιών. Της ζητάνε να τις φιλήσει και να τις αγκαλιάσει, 
γεγονός που φυσικά τρομάζει την πρωταγωνίστρια πάρα πολύ.

Το τελευταίο όνειρο είναι μια επανάλληψη του πρώτου. Απο-
τελεί σίγουρα ένα «κρίσιμο» όνειρο, σύμφωνα με τον ορισμό του 
Μπαχτίν, μετά το οποίο ο πρωταγωνιστής υφίσταται μια ριζική 
αλλαγή. Η Φραγκογιαννού ακούει και πάλι κλάματα παιδιών και 
τα νεκρά κορίτσια αρχίζουν να χορεύουν γύρω της λέγοντας: 
«Είμαστε παιδιά σου! –Μας εγέννησες! –Φίλησέ μας! – Πάρε μας 
στολίδια, στολίδια όμορφα! – Χάιδεψέ μας! – Δεν μας αγαπάς;»9. 

8 Παπαδιαμάντης Α. Φόνισσα. Αθήνα, 1989. Τ. 3. Σελ. 488.
9 Παπαδιαμάντης Α. Φόνισσα. Αθήνα, 1989. Τ. 3. Σελ. 514.
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Αυτό το όνειρο αποτελεί το αποφασιστικό σημείο κορύφωσης του 
δράματος της ηρωίδας, επειδή μολις ξύπνησε, συνειδητοποίησε 
ότι: «Ηύχετο πλέον και πάραυτα το απεφάσισε, να μην κοιμηθή 
άλλην φοράν εις την ζωήν της, αν ήτον διά να βλέπη τέτοια 
όνειρα. Ο θάνατος θα είναι ο κάλλιστος των ύπνων ― αρκεί να 
μην έχει κακά όνειρα!»10. Οι τύψεις και τα βάσανά της έφθασαν 
τον υψηλότατο βαθμό.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι και στα δύο μυθιστορή-
ματα είναι οι πρωταγωνιστές αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα όνειρα. 
Διά μέσου αυτών των ονείρων και στα δύο μυθιστορήματα 
εκφράζονται οι τύψεις των πρωταγωνιστών.

Φαίνεται σημαντικό ότι ο Ρασκόλνικοβ βασανίζεται, ταλαν-
τευόμενος συνεχώς μεταξύ της πίστης στην ιδέα του και της 
βαθιάς του απόγνωσης. Επομένως, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, 
μέσα από τα όνειρα περνάει από τον εφιάλτη με τη δολοφονία 
και το βασανισμό του αλόγου στην ομορφιά και τη γαλήνη της 
όασης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σ’ αυτό το σημείο ότι η όαση, ως 
σύμβολο της γαλήνης και της ευτυχίας, τον περιμένει, αφού 
έχει πρώτα εκπληρώσει το φρικτό του σχέδιο. Όσον αφορά την 
Φραγκογιανού, σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να βασανίζεται από 
τύψεις, τουλάχιστον σε επιφανειακό επίπεδο. Μόνο στην ονειρική 
διάσταση φαίνεται οι τύψεις της να βρίσκουν τρόπο έκφρασης. 

Κάθε πρωταγωνιστής βλέπει το καθοριστικό γι’ αυτόν ―
κριτικό ή κρίσιμο, κατά τον Μπαχτίν― όνειρο. Στο Έγκλημα και 
τιμωρία τέτοιο όνειρο είναι ο εφιάλτης του Ρασκόλνικοφ με τη 
γριά τοκογλύφο που γελάει. Μετά το όνειρο αυτό ο Ρασκόλνικοφ 
συνειδητοποιεί τελικά ότι η ιδέα του έχει ναυαγήσει. Στη Φόνισσα 
τέτοιο όνειρο είναι το τελευταίο όνειρο της Φραγκογιαννούς, μετά 
το οποίο η γριά μονολογεί ότι είναι καλύτερα να πεθάνει παρά να 
βλέπει τέτοια όνειρα και ύστερα από λίγο αυτοκτονεί. 

Και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν τα όνειρα με πολλές λεπτο-
μέρειες και αυτό δημιουργεί ένα είδος αισθητικού εφιάλτη. Η 
πραγματική διαφορά μεταξύ τους ωστόσο είναι η εξής: στη Φόνισσα 
όλα τα όνειρα έχουν σχέση με τα εγκλήματα της πρωταγωνίστριας, 
ενώ στο Έγκλημα και τιμωρία ένας δευτερεύων χαρακτήρας, ο 
Σβιντριγκάιλοφ, βλέπει τα δικά του όνειρα που έχουν την δική 
τους ιστορία.

10 Παπαδιαμάντης Α. Φόνισσα. Αθήνα, 1989. Τ. 3. Σελ. 515.
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Δεν θα ήταν υπερβολικό να μιλήσει κανείς για την αρχετυπική 
σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας της ονειρικής ενόρασης και του 
ταξιδιού της ψυχής στον άλλο κόσμο. Οι δύο αυτές καταστάσεις 
γίνονται συχνά αντιληπτές ως παράλληλα φαινόμενα, τα 
οποία ενδέχεται να προσλαμβάνουν μεταφυσικό χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η λογοτεχνία, τουλάχιστον όπως 
πραγματώνεται στα παραδείγματα του Ντοστογιέφσκι και του 
Παπαδιαμάντη, προτείνει ένα ειδος υπέρβασης, καθώς παρουσιάζει 
μια προσπαθεια φυσικής πραγμάτωσης του ονείρου. 
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Ή βιοτική μεταφορά στον Παπαδιαμάντη:
Το παπαδιαμαντικό παράδειγμα της ρήξης ανάμεσα στη 

μεταφυσική ανησυχία του αστικού κόσμου και στη νηπτική 
ενσωμάτωση της πολιτικοοικονομικής ελλαδικής κρίσης

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος *

Η μελέτη του εσχηματισμένου λόγου (figurative speech) στα 
κείμενα του μεγαλύτερου ίσως διηγηματογράφου στη νεώτερη 
ελληνική λογοτεχνία αποτελεί καθολικό desideratum φιλολογικής 
ωριμότητας και ορθοτομήσεως –τελεία και παύλα!1 Δεν μπορούμε 
να διαβάζουμε πλέον τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη πίσω από 
ιδεολογικά σχήματα και γραμματολογικές προτιμήσεις, παρα-
γνωρίζοντας την αρχαιογνωστική περιουσία του –που, αλλιώς, 
θα την χαρακτηρίζαμε σαν διακειμενικό λογαριασμό– και την 
πολυποίκιλη μεταφορά· η τελευταία είτε ως καλολογικό σχήμα 
είτε ως ρητορικός τρόπος ιδωμένη συνιστά για την ελληνοκεντρική 
γραφή του ακέραιο δείκτη ποιητικότητας. Στην πρώτη διδα-
κτορική διατριβή που πραγματεύτηκε το ζήτημα του τροπικού 
Παπαδιαμάντη, ο συντάκτης της παρουσίαζε την ανάγκη να 
εγκύψουμε στον θεολογικό ρεαλισμό του συγγραφέα, 

«[…] να προχωρήσουμε στην άρθρωση της ποιητικής του με τον 
τρόπο που το ίδιο το έργο καθορίζει: μέσα από τις οπές του λόγου 
να ερευνήσουμε τα σχήματα στα οποία αισθητοποιείται η βίωση 
του Λόγου, έστω κι αν το ίδιο το παπαδιαμαντικό υπόδειγμα μας 
προειδοποιεί για την τελική θραυσματικότητα του αποτελέσματος. 
Είναι αρκετό να κατανοήσουμε ότι σημασία για το παπαδιαμαντικό 
έργο έχει η ίδια η εγκυπτική επί των πραγμάτων στάση, το ωραίο 

1 Βλ. ενδεκτικά Νάκας 2011.
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ταξίδι της μεταφοράς, τελικώς η συνεχής θέαση “ως εν εσόπτρωι 
και εν αινίγματι” της φανέρωσης του Λόγου»2.

Η προκείμενη εισήγηση, χωρίς να αναμοχλεύει τη συντελεσμένη 
έρευνα για τη μεταφορά στο παπαδιαμαντικό κείμενο, απο-
σκοπεί στην υπόδειξη μιας αναγωγικής λειτουργίας για τη βιοτική 
μεταφορά στον Παπαδιαμάντη: αναζητεί και εξετάζει το παπα-
διαμαντικό παράδειγμα της ρήξης ανάμεσα στη μεταφυσική 
ανησυχία του αστικού κόσμου και στη νηπτική ενσωμάτωση 
της πολιτικοοικονομικής ελλαδικής κρίσης ως βιοτική μεταφορά 
και αυτοαναφορικό προσδιορισμό συγγραφικής ταυτότητας. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, η παρούσα εισήγηση, εδρασμένη στις νεω-
τερικές θεωρητικολογοτεχνικές αντιλήψεις για τη λειτουργία της 
μεταφοράς ως σχήματος λόγου και ρητορικού εργαλείου, φιλο-
δοξεί να προβάλει τις παπαδιαμαντικές νύξεις για την αστική ζωή, 
την πολιτικοοικονομική κρίση και τον πολιτιστικό περίγυρο της 
εποχής του υπό την προοπτική ενός φιλολογικού στοιχήματος: 
να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον η παπαδιαμαντική γραφή 
και στάση διαμαρτυρίας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα περι-
γραφής μιας κοινωνικοπολιτικής ρήξης και οξείας ασυνέχειας 
ανάμεσα στη μεταφυσική ανησυχία του αστικού κόσμου και στη 
νηπτική εγρήγορση –άπαγε της ταυτολογίας!...– του συνειδητού 
ελληνογνώστη και ορθοδόξου χριστιανού συγγραφέα. 

Για την ακρίβεια, το εγχείρημά μας απορρέει από μία γενικότερη 
έρευνα –την οποία από καιρό σχεδιάζουμε– για μία συμπληρωμένη 
θεωρία της μεταφοράς στο παπαδιαμαντικό κείμενο, όπου το σχήμα 
της μεταφοράς δεν υποτάσσεται στην περιγραφή εξίσου και στην 
αφήγηση, αλλά, κυρίως, αμφότερες συνιστούν υποκατηγορία της 
τροπικής λειτουργίας της μεταφοράς. Λόγου χάρη, ο μεταφορικός 
τρόπος αποκαλύπτεται εκθαμβωτικά στην παπαδιαμαντική 
περιγραφή3 όχι μόνο με τη δισημία των λέξεων, τη σημασιολογική 
πρωτεϊκότητά τους και τις αρχαιογνωστικές σημάνσεις του συγ-
γραφέα, αλλά και μέσα στη λειτουργία της εκφράσεως4: 

«Αυτό που θα αποκαλούσαν κάποτε οι θεωρητικοί “διακοσμητική 

2 Μαντάς 1994, 100 (βλ. στις σσ. 84-100 «Για μια Παπαδιαμαντική θεωρία της 
μεταφοράς»).

3 Βλ. Φαρίνου-Μαλαματάρη 2000, passim.
4 Βλ. Καλοσπύρος 2012. 
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περιγραφή” πλέον θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της αφηγη-
ματικής λειτουργίας μέσω μεταφορικών ή μετωνυμικών συνδέσεων 
με το στοιχείο της πλοκής. Τότε η έκφρασις συνιστά ερμηνεία και 
προβολή της ερμηνευτικής διάθεσης του αναγνώστη»5. 

Μια θεωρητικότερη μελέτη του μεταφορικού λόγου στο έργο 
του Παπαδιαμάντη, βασισμένη στην αρχαιογνωσία και στη 
σημασιολογική διάκριση των λέξεων, αφ’ ενός θα συμπληρώσει 
τη σημαντική μελέτη του Άγγελου Μαντά (1994), ο οποίος αξιο-
ποίησε τη διαθέσιμη στην εποχή του βιβλιογραφία, αφ’ ετέρου θα 
προεκτείνει τη συλλειτουργία των στοιχείων τροπικότητας στα 
επίπεδα μεταφοράς και αναγωγικής χρήσης (αλληγορίας, μετω-
νυμικής εφαρμογής, κ.τ.τ.) του παπαδιαμαντικού usus scribendi. 
Η χρήση του εσχηματισμένου λόγου, συνειδητή ή υποσυνείδητη, 
σχετίζεται κατ’ εξοχήν με τη μεταφορά, οπότε η γλώσσα ενός 
μεγάλου λογοτέχνη εμπλουτίζεται σε σημασιολογικό επίπεδο, ενώ 
και αφηρημένες έννοιες της γλώσσας γίνονται περισσότερο προ-
σιτές με τύπους κυριολεκτικής αμεσότητας6. 

Ωστόσο, μεταξύ των διαφόρων ειδών μεταφορικής λειτουργίας, 
κατά τη θεωρία της αντιληπτικής ή εννοιολογικής μεταφοράς, 
είναι η οντολογική μεταφορά, όταν δηλαδή ο μεταφορικός 
λόγος αναπτύσσεται όσον αφορά στην αντίληψη της ίδιας μας 
της εμπειρίας και ύπαρξης, με όρους οντότητας και ουσίας, 
ώστε να μπορούμε να σχολιάζουμε και να αποτιμούμε ψήγματα 
της εμπειρίας μας ως ενιαίες οντότητες που διαφορετικά θα 
ήταν ανέφικτο να τις αναφέρουμε7. Σε αυτήν την περίπτωση, 
οι εμπειρίες μας είναι δυνατόν να θεωρηθούν σαν μεταφορικά 
δοχεία και τα σώματά μας σαν υποδοχείς μεταφορών. Επειδή 
όμως η γλώσσα αποτελεί αυτόνομο λειτουργικό σύστημα δια-
προσωπικής επικοινωνίας, με ιδιαίτερο τυπολόγιο συμβάσεων, 
δεν αποτυπώνει άμεσα την προσωπική εμπειρία και αντί-
ληψη, μολονότι μπορεί να υποτεθεί η εμπειρία ως αιτία για τη 
δημιουργία γλωσσικών μεταφορών. Αντίθετα, στη γλώσσα ως 
σύστημα είναι δυνατόν να αποκρυσταλλώνονται διαπροσωπικά 
γεγονότα και πολιτιστικά πρότυπα ως γλωσσικοί τρόποι, που 

5 Αυτόθι, 166.
6 Βλ. Lindquist 2009, 112.
7 Βλ. Lakoff & Johnson 1980, 25, 219.
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μερικές φορές έχουν συμπυκνωθεί σε απαρχαιωμένες γλωσσικές 
συμβάσεις8. Μία αντίστοιχη νεωτερική σύλληψη, εφαρμοσμένη 
στο παπαδιαμαντικό κείμενο επί ρητών-κατηγορικών γνωμών 
για την ανθρώπινη εμπειρία και τον συλλογικό βίο και επί 
συνολικών περιγραφών στιγμιοτύπων της συλλογικής εμπειρίας 
με ανθρωπογνωστικές αναφορές, π.χ. στην πρωτεύουσα πόλη της 
πατρίδας του, είναι δυνατόν να ανατροφοδοτήσει τον ορισμό της 
μεταφοράς ως τροπικού λόγου. 

Στο δημοσίευμά της για την πολιτιστική βάση της μεταφοράς η 
Naomi Quinn, σε αντίθεση με τους Lakoff και Johnson, διατυπώνει 
τη δική της άποψη για τις μεταφορές ως υπαγορευόμενες από 
το πολιτιστικό στερέωμα: αυτές όχι μόνον δεν οικοδομούν την 
αντίληψη, αλλά επιλέγονται προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 
αντιστοιχίσεις προς ήδη υφιστάμενες πολιτιστικές αντιλήψεις 
και ιδέες9. Έτσι όμως ανακύπτει μια σειρά ερωτημάτων, όπως 
τα εξής: Γνωρίζουμε επιτέλους τι συνιστά και τι δεν συνιστά 
μεταφορά στην πληρότητά της10; Είναι, άραγε, η μεταφορά η 
ευκρινέστερη λογοτεχνική απάντηση στο οντολογικό ερώτημα; 
Αποτελεί εναλλακτικό ορισμό στη σύλληψη των όντων και της 
τραγικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης που διακυβεύεται κατά την 
κυριολεξία και την ωμή προσέγγισή της; Κι αν όχι, τότε ποια είναι 
τα ανθρωπογνωστικά όρια της μεταφοράς; Στον Παπαδιαμάντη 
λ.χ. η μεταφορά και η μετωνυμία αλληλοπεριχωρούνται και σε 
ορισμένες περιπτωσεις συγχέονται, όπως όταν δύο αντικείμενα 
μνήμης ή αντίληψης συσχετίζονταν στο απώτερο παρελθόν, 
αλλά πλέον ο λόγος αλληλοσυσχετισμού δεν υφίσταται. Είναι η 
νοσταλγική μνήμη τρόπος μεταφοράς, επομένως και η μεταφορά 
λόγος ή τρόπος της παπαδιαμαντικής γλώσσας; 

Οπωσδήποτε, στόχος της εισήγησής μας δεν είναι η υφολογική 
παπαδιαμαντική αντίληψη του μεταφορικού λόγου, αλλά ένα λογο-
τεχνικό παράδειγμα: ο οπτικοποιημένος διάλογος με το αστικό 
τοπίο της Αθήνας και η εγκιβωτισμένη σε αυτό μεταφορά του 
ακρωτηριασμένου πολιτιστικού και ανθρωπιστικού υποβάθρου. 
Υποστηρίζουμε περαιτέρω ότι η μεταφορά έχει αναγωγική χροιά, 

8 Βλ. Gibbs 1999.
9 Quinn 1991, 65.
10 Για τη μεταφορά βλ. Forceville & Urios-Aparisi 2009, Gibbs 2008, Hawkes 1972, 

Kövecses 2010, Leidl 2003 και Ricoeur 1977.
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δεν είναι στοιχείο νεορρομαντικών καταβολών και απότοκο ρεαλι-
στικών πεζογραφικών επιλογών ή ηθογραφικών απολήξεων· ότι 
πρόκειται για παπαδιαμαντικό έρεισμα ερμηνευτικού και φιλο-
σοφικού τύπου μιας αριστοτέλειας κληρονομιάς βάσει της χρήσης 
της αρχής της αναλογίας11: η αναλογία είναι η πεμπτουσία της 
μεταφοράς ακριβώς επειδή στηρίζεται τόσο στη διαφορετικότητα 
όσο και στην ενότητα της ανθρώπινης γνώσης και φύσης, καθώς 
επίσης και στη διαφορετικότητα αλλά και τη διασύνδεση των 
όντων εντός της Δημιουργίας. Έτσι, η μεταφορά αποτελεί ένδειξη 
της ψυχοσωματικής συνάφειας του ανθρώπου, δείκτη ζωής και 
–σε επίπεδο λογοτεχνικών επιλογών– μαρτυρία απαράμιλλης 
ανθρωπογνωστικής ποιητικότητας. 

Η αθηναιογραφία του Παπαδιαμάντη αποκαλύπτει τον ιδεο-
λογικό χαρακτήρα του έργου του, καθώς ένας μεγάλος συγγραφέας 
δεν πορεύεται ερήμην του λαού και της κοινωνίας του, δηλαδή 
αμέτοχος γνώμης για τα πάθη των συμπασχόντων πλασμάτων –
αγαπημένη παπαδιαμαντική έκφραση για την ανθρωπογνωσία 
ενός θεολογούμενου στοχαστή12. Ίσως πρέπει το παπαδιαμαντικό 
έργο να διαβαστεί ως αυθεντική και αναντικατάστατη βιογραφική 
πηγή, όπου «τα διηγήματα ιδιαίτερα, ενταγμένα στις απαιτήσεις της 
ηθογραφίας για απομνημονευματογράφηση και αυθεντικότητα» 
προσφέρουν την πηγή για την πραγματικότητα που περιγράφει 
ο συγγραφέας ή την ιδεολογία που εκφράζει με το έργο του13. 
Από αυτήν την άποψη, οι αιτιάσεις περί ελλειπτικότητας στην 
πλοκή και την αφήγηση, και γενικότερα την ανάπτυξη του παπα-
διαμαντικού έργου, καταντούν έωλες, επειδή προσλαμβάνουν 
ad hoc την κοινωνική αγωνία του συγγραφέα σαν μεταφυσική 
ανησυχία και στο επίπεδο ενός δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος 
μιας επίπεδης θρησκευτικότητας. Συμπλήρωμα τρόπον τινά 
στους προβληματισμούς που εκθέσαμε έστω το florilegium ή 
gnomologium Papadiamanticum που εκδόθηκε προ δεκαετίας 
περίπου14, όπου συγκεντρώσαμε τις κυριώτερες σταχυολογημένες 
«γνώμες» / αφορισμούς από τα παπαδιαμαντικά κείμενα.

11 Το θέμα αναπτύσσουν οι Birus 2003, Marcos 1997, Newman 2002 και O’Rourke 
2006.

12 Βλ. Καλοσπύρος 2005, 9-29.
13 Βλ. Φαρίνου-Μαλαματάρη 2000, 15.
14 Καλοσπύρος 2005.
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Οι παπαδιαμαντικοί στοχασμοί διατυπώνονται ως ενεργητική 
συζήτηση του συγγραφέα με τον αναγνώστη· συγγραφέα που 
εκφράζει –δεν διαφημίζει και δεν διατυμπανίζει– τη δική του 
πολιτική και κοινωνική «φιλοσοφία», όπου υπεράνω όλων τίθεται 
η εκκλησιαστική θεία λατρεία με τη σωτηριολογική παρουσία 
ενάντια στην άθλια αστικοποίηση και σε λογισμούς ματαίους και 
ενθυμήσεις πονηρές. Μάλιστα, η θέση αυτή του συγγραφέα δεν 
αποτελεί προϊόν πολιτικής επιφυλλιδογραφίας αλλά λογοτεχνικής 
κυριαρχίας πάνω στο υλικό του, τους εύθρυπτους πρωταγωνιστές 
του και την ταπεινή βιοτή τους.

Δεν επικοινωνεί με τον Θεό Πατέρα η πόλη που εξοστρακίζει 
τη γνήσια και άδολη πίστη των απλών και ταπεινών ανθρώπων, 
όπως παρουσιάζονται στα «Τραγούδια του Θεού», που συχνά 
αποζητούν μία παρήγορη οπτασία λύτρωσης από τη φθορά της 
καθημερινότητας. Στα «Πτερόεντα δώρα» (4.191-192) ο χρυσο-
στολισμένος Δεσπότης συμπεριφέρεται σαν Μήδος σατράπης, κι ο 
άγγελος του Θεού, απογοητευμένος από τη φιλαυτία, την απληστία 
και την ασέβεια των κατοίκων της πόλης, τους εγκαταλείπει και 
επιστρέφει στα ουράνια δώματα καλύπτοντας τα μάτια και τα 
αυτιά του. Ακόμη μια σκηνή έκπτωσης: η επίσημη εκκλησία συνυ-
φαίνεται με την εκκοσμίκευση και τον αστικό πολιτισμό. Η λει-
τουργία της Αγάπης είναι για υπηρέτες και παρίες σαν την Χριστίνα: 

«Εις τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώτη Ανάστασις είναι για τις 
κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η Δασκάλα εφοβείτο 
τας νύκτας να υπάγηι εις την Εκκλησίαν, μήπως την κοιτάξουν, και 
δεν εφοβείτο την ημέραν, να μην την ιδούν. Διότι οι κυράδες την 
εκοίταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δε ανεύρισκε 
μεγάλην διαφοράν. Δεν ήθελεν ή δεν ημπορούσε να έρχεται εις επα-
φήν με τας κυρίας, και υπεβιβάζετο εις την τάξιν των υπηρετριών. 
Αυτή ήτο η τύχη της» (3.133.7-13, 137 «Χωρίς Στεφάνι»). 

Στα διηγήματα «Ο κοσμολαΐτης» (3.533-541) και «Ο διδάχος» 
(4.147-149) καταδικάζεται η αντιμετώπιση της θρησκείας ως 
επαγγελματικής ενασχόλησης. Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο 
Απόστολος Μακράκης (1831-1905) που ίδρυσε στην Ελλάδα την 
πρώτη εξωεκκλησιαστική θρησκευτική οργάνωση τον Σεπτέμβριο 
του 1876. Με άλλα λόγια, από μία τέτοια αστική κατάντια συνει-
δήσεων και θρησκειοποιημένων θεσμών, κρίση ανείπωτη, η λύση 
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είναι μία: φεύγε και σώζου, όπως ο π. Σαμουήλ στον «Καλόγερο» 
(3.315-342). 

Οι σκέψεις του Παπαδιαμάντη διατυπώνονται στην εποχή 
του Χαριλάου Τρικούπη, εποχή ιδεολογικών μεταβολών, αστικο-
ποίησης και ιδεολογικής κρίσης, κρίσης εθνικής ταυτότητας, 
εποχή μεγαλοϊδεατισμού αλλά και εθνογραφικής διηγηματο-
γραφίας. Ριζωμένος στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας 
εκφράζει τους δισταγμούς του, τους λογισμούς του, τις 
αμφιβολίες του, προς αποφυγή συγχρωτισμού με την πλευρά 
των εκσυγχρονιζομένων αναγνωστών του, προς αποφυγήν 
οιασδήποτε ταύτισής του με τους άθεους δυτικούς λογοτέχνες 
και φιλοσοφούντες λογίους. Αναμιγνύει ηθογραφικά στοιχεία με 
κοινωνικά και ψυχογραφικά (σε ρεαλιστικούς τόνους) και γράφει 
ως ηθολόγος με προεκτάσεις (γι’ αυτό και δεν γίνεται ηθικολόγος). 
Για την απόδραση από τις καχεκτικές κοινωνικές συμβάσεις και 
τη νοσηρή συμβατικότητα καταλαβαίνει ότι απαιτείται υπεύθυνη 
εγρήγορση, άγρυπνη αντίδραση. Ο ειδικός παπαδιαμαντολόγος 
βρίσκει στους στοχασμούς αυτούς λαμπρά δείγματα όχι μόνον 
της παπαδιαμαντικής ανθρωπολογίας αλλά και υψηλής κριτικής 
συνείδησης· για παράδειγμα, στο άρθρο «Γλώσσα και κοινωνία» 
(5.288-300), όπου ο Παπαδιαμάντης αντιμετωπίζει την εισβολή 
των -ισμών στην πατροπαράδοτη ελληνική παιδεία: ξενισμών, 
νεωτερισμών, κοσμοπολιτισμού, «κηλίδων» στα ήθη μας. 

«Η προσηγορία αφέντη, εις το στόμα της χλωμής, ευαισθήτου 
κόρης, έχανεν όλην την έκφρασιν της υποτελείας, και εγίνετο 
αβρά και χαρίεσσα, πολύ τρυφερωτέρα από το καθολικώτερον 
καὶ προκριτώτερον άλλως όνομα, το “πατέρα”, και ασυγκρίτως 
εκφραστικωτέρα από το βάρβαρον και ξενίζον “μπαμπά”, το οποίον 
παρεισήλθεν εσχάτως, μετά πολλών άλλων κηλίδων, εις τα ήθη 
μας» (4.188.27-33 «Θάνατος κόρης»). 

Ο Παπαδιαμάντης φροντίζει να προσανατολίζει τον ανα-
γνώστη, μακριά από την έκπτωτη ακαδημαϊκή θεολογία των 
προτεσταντιζουσών θεολογικών σχολών, διαλύει συλλογικές ψευ-
δαισθήσεις και «αργούς λόγους». Δείχνεται αρνητής μιας αργής 
κοινωνίας αποχαύνωσης και ευμάρειας. Επιμένει ότι η συλλογική 
ελπίδα σώζεται με τη συμμετοχή στην ορθόδοξη λατρεία, δίχως 
προφάσεις και ψευδοδιλήμματα, γι’ αυτό και αντικρούει τον 
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παραλυτικό αφελληνισμό, τη φιλαρέσκεια και τη δυσθυμία, και 
στιγματίζει την πολιτιστική ανεπάρκεια που συνιστά καχεξία ως 
επώδυνο αίσθημα. Δεν αποκρύπτει τις σκέψεις του από φόβο ότι 
θα εκθέσει την πίστη του. Επιτίθεται στη διαμορφούμενη «κοινή 
γνώμη» που αποτελεί ως επί το πλείστον προϊόν αμάθειας και 
ημιμάθειας. Αντιτίθεται στις αλλοτριωμένες συνειδήσεις που 
πολλαπλασιάζουν τα στραβά της κοινωνίας· η αυθεντική έκφραση 
του πολιτισμού μπορεί να ερμηνευθεί και ως απαισιόδοξη στάση 
έναντι της εκκοσμίκευσης. Χτυπά τη μολυσματική διαφθορά που 
απειλεί τη γνήσια χριστιανική ορθοφροσύνη προς πάντας, ενώ 
εξυμνεί τη χριστιανική απλότητα. Η ηθική τάξις ισοδυναμεί με 
το καθολικώτερο αίτημα προς αρμονία. Παρά το αδόκιμον της 
χρήσης του όρου για ένα καταξιωμένο λογοτέχνη, ο «πολιτικός» 
Παπαδιαμάντης καλλιεργεί αφυπνιστική γραφή, ακόμη και ως 
κοινωνικός παρατηρητής με ειρωνική διάθεση. Είναι ο λογοτέχνης 
που αντιμετώπισε τον αντιεβραϊσμό· στο αφήγημα «Ο αντίκτυπος 
του νου» ρωτά: 

«Μήπως οι Εβραίοι δεν είνε άνθρωποι; Ιδού ο άνθρωπος αυτός 
κλαίει» (4.380.3-4 ).

Δεν δίστασε να θίξει το κοινωνικό πρόβλημα της πορνείας 
(4.569-572 «Το ιδιόκτητο»), της προκλητικής αντισύλληψης και 
των εκτρώσεων (4.605-608 «Τα ιατρεία της Βαβυλώνος»). Η 
γνώμη του θερίζει σαν ρομφαία δίστομη την κάλπικη ηθική που 
εγκαθιδρύθηκε δήθεν ως παρρησία του προηγμένου άστεως, 
και την προτεσταντική συνέπεια της επίπεδης ηθικής, την τάση 
πλουτοκρατίας:

«Ναί, φρονώ, είπεν, ότι η δωροδοκία είναι το μικρότερον κακόν. 
Μην ακούηις μερικούς φαρισαίους, οίτινες σχίζουν διά κάθε τι 
τα ιμάτιά των, μήτε μερικούς άλλους ψιττακούς ηθικολόγους 
των εφημερίδων, οίτινες ρηγνύουν υπερβολικάς φωνάς με τόσην 
αφέλειαν και αγαθοπιστίαν δι’ όλα τα πράγματα. Οι πρώτοι 
ομοιάζουσι τους ηττημένους της αύριον, οίτινες θα ζητήσουν την 
ακύρωσιν της παρούσης εκλογής ως διεξαχθείσης τηι βοηθείαι της 
δωροδοκίας. Οι δεύτεροι ουδόλως ενεβάθυναν εις τα πράγματα και 
δεν αντελήφθησαν την έννοιαν ήτις είναι παντός ζητήματος ο πυρήν. 
Πετώντες από γενικότητος εις γενικότητα, περιέδρεψαν συλλογήν 
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τινα ηθικών αξιωμάτων, την οποίαν νομίζουσιν αλάνθαστον 
πανάκειαν προς θεραπείαν πάσης πολιτικής και κοινωνικής νόσου. 
Όπου γενικότης, εκεί και επιπολαιότης. Διά να είναί τις εμβριθής, 
πρέπει να εγκύπτηι εις βαθείαν των πραγμάτων μελέτην. Διατί δέ, 
καί τινες των νεαρών πολιτευομένων εν Ελλάδι, δι’ ους φαίνεται ότι 
πληρούται, δευτέραν φοράν, εις βάρος μας, η κατάρα την οποίαν 
ο Θεός κατηράσθη διά του προφήτου Ησαΐου τον Ισραήλ, λέγων: 
Και οι νεανίσκοι άρξουσιν υμών· - διατί, λέγω, τόσον κακοζήλως, αν 
όχι και κακοπίστως, κραυγάζουσι κατά της πλουτοκρατίας; Τί τους 
κακοφαίνεται; qui veut la fin, veut les moyens. Η ηθική δεν είναι 
επάγγελμα, και όστις ως επάγγελμα θέλει να την μετέλθηι, πλανάται 
οικτρώς και γίνεται γελοίος. Όστις πράγματι φιλοσοφηι, και αληθώς 
πονήι τον τόπον του, και έχει την ηθικήν όχι εις την άκραν της 
γλώσσης ή εις την ακωκήν της γραφίδος, αλλ’ εις τα ενδόμυχα αυτά 
της ψυχής, βλέπει πολύ καλά ότι είναι αδύνατον να πολιτευθήι. 
Κυάμων απέχεσθαι. Ο Χριστός είπεν: Ου δύνασθε Θεώι λατρεύειν και 
Μαμωνάι. Διατί δεν έλαβεν ως όρον αντιθέσεως άλλο τι βαρβαρικόν 
είδωλον; Διατί δεν είπε Θεώι και Μολώχ ή Θεώι και Ασταρώθ ή Θεώι 
και Βάαλ; Διότι ο Μαμωνάς είναι ο ισχυρός, ο κραταιότερος, όστις 
υποτάσσει παν άλλο είδωλον, και τον Μολώχ και τον Ασταρώθ και 
τον Βάαλ. Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων 
του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος. Αύτη γεννάι την αδικίαν, αύτη 
τρέφει την κακουργίαν, αύτη φθείρει σώματα και ψυχάς. Αύτη 
παράγει την κοινωνικήν σηπεδόνα. Αύτη καταστρέφει κοινωνίας 
νεοπαγείς» (2.452.28-453.24 «Οι Χαλασοχώρηδες»). 

Η εκκοσμίκευση της εκκλησιαστικής λατρείας και η επίπλα-
στη ευλάβεια κατοπτρίζονται στα καθέκαστα της «αθηναϊκής 
λατρείας»:

«Αλλά και της ξηρανθείσης συκής η ιστορία έπρεπε να παρα-
δειγματίσηι πάντας ημάς, κληρικούς και λαϊκούς, αν όχι όπως 
«ποιήσωμεν καρπούς αξίους της μετανοίας», τουλάχιστον, όπως 
προσεκτικώτερον και ευλαβέστερον δρέπωμεν τα σεμνοπρε-
πέστατα άνθη της ιεράς λατρείας εν ταις ημέραις της Μεγάλης 
Εβδομάδος. Τωι όντι δε αν υπάρχηι τι λυπηρότερον, τολμώ ειπείν, της 
άκρας περί τα θρησκευτικά πράγματα ψυχρότητος, ήτις επι-κρατεί 
εν Αθήναις, τούτο είναι η επίπλαστος και τυπική ευλάβεια, η άνευ 
τάξεως και κόσμου συρροή πολλού πλήθους εις τους ιερούς ναούς, 
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κατά την εβδομάδα ταύτην και μόνην, ήτις έμεινεν ως μόνη ορθή 
διαμαρτύρησις και αντίφασις άμα της διαγωγής ημών των Ορθο-
δόξων χριστιανών λεγομένων. Το κατ’ εμέ, λογικωτέρους θεωρώ 
τους libres penseurs εν τηι Εσπερίαι, τους διαρρήξαντας απλώς και 
καθαρώς πάσαν μετά της Εκκλησίας σχέσιν και συνάφειαν, ή ημάς 
αυτούς, οίτινες εξακολουθούμεν να πιθηκίζωμεν τα της χριστιανικής 
λατρείας άνευ πίστεως και χρηστού συνειδότος» (5.96.10-24 («Η 
Μεγάλη Εβδομάς εν Αθήναις) [θρησκ. άρθρον]»).

Η αλλοτριωμένη θρησκευτική συνείδηση του αθηναϊκού εκκλη-
σιάσματος προδίδεται από την αταξία κατά τη θεία λατρεία: 

«Πλην, ο δημιουργός, ο ποιητής των πάντων, επέβαλεν εις τον 
παρ’ αυτού κτισθέντα ορατόν και αόρατον κόσμον, το κάλλιστον 
κόσμημα, την τάξιν, και εν τηι κοινωνίαι έτι των ανθρώπων αδύ-
νατον να ευαρεστήσηι Θεώι, ή και να ευφράνηι τους ανθρώπους, 
ό,τι άνευ τάξεως γίνεται. Η τάξις είναι αυτόχρημα αρετή, δυνάμεθα 
δε κατά πλατυτέραν έννοιαν να είπωμεν ότι η αρετή ουδέν άλλο 
είναι ή τάξις. Εν Αθήναις, όπου κυρίως διαιτάται λιμνάζουσα, και 
εξ αναριθμήτων επαρχιακών φλεβών τρεφομένη, η πολυκέφαλος 
αυτή Ύδρα, η πολυκοιρανίη, την οποίαν ο μεμακρυσμένος ημών 
πρόγονος και μέγιστος των ποιητών, όταν την κατεδίκαζε, δεν 
εφαντάζετο βεβαίως, ότι και μετά τρισχίλια έτη θα εξηκολούθει να 
ζηι αύτη εις την πατρίδα του και να βασιλεύηι, εν Αθήναις, λέγω, τα 
πάντα, και θρησκευτικά και κοινωνικά και άλλα, μορφούνται κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωσιν της πολιτικής, και ουδ’ υποφώσκει ελπίς 
τις περί θεραπείας της παρούσης αθλιότητος. Εν Αθήναις, κατά τας 
αγίας ταύτας ημέρας, εν μεν τηι πόλει θόρυβος, φροντίδες, φωναί, 
κίνησις, πυροκρόταλα, πυροβολισμοί κινδυνωδέστατοι εις την ζωήν 
των ανθρώπων· εν δε τοις ναοίς αταξία, σύγχυσις, δισκοφορία, 
έφοδος, θρίαμβος και οριστική επικράτησις του γυναικείου φύλου, 
βλέμματα, γέλωτες, στάγματα λαμπάδων, συνδιαλέξεις, ψίθυροι, 
βόμβος φωνών, και εν μέσωι όλου αυτού του θορύβου, δύο 
δυστυχείς άνθρωποι, ο ιερεύς και ο ψάλτης, εκλαρυγγιζόμενοι, όπως 
εκφωνώσι λέξεις, εις τας οποίας ολίγοι προσέχουσι, και ολιγώτεροι 
τας εννοούσιν» (5.184.10-185.3 «Κυριακή του Πάσχα) [θρησκ. 
άρθρον]»).

Η θεοποίηση του χρήματος ως σύγχρονη ειδωλολατρία έχει δια-
φθείρει την κοινωνική αντίληψη:
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«Εδώ θεοποιείται φανερά ο Μαμωνάς. Χιλιάκις καλλίτερον θα ήτο 
εάν υπήρχεν ακόμη η αρχαία ποιητική ειδωλολατρία. Τώρα όμως 
η πράγματι επικρατούσα θρησκεία είνε ο πλέον ακάθαρτος και 
κτηνώδης υλισμός. Μόνον κατά πρόσχημα είνε η Χριστιανοσύνη» 
(4.608.5-9 «Ιατρεία της Βαβυλώνος»). 

Ανάμεσα σε αυτόν τον κατακλυσμό διαβρωτικών ιδεών η 
μάζα ταλανίζεται στην αφέλειά της επηρεασμένη και από την επι-
κρατούσα στον ημερήσιο τύπο πολιτιστική υποστάθμη: 

«Θέλετε ταλανισμούς, κοινοτοπίας, ιερεμιάδας;... Πιστεύομεν όλοι, 
και σχεδόν τείνω να πιστεύσω κ’ εγώ, ότι είμεθα πολύ ευφυέστερος 
λαός από τα άλλα της Ανατολής εθνάρια· πλην αναντιρρήτως 
είμεθα επιπολαιότερος λαός και από αυτούς τους Ανατολίτας και 
από πολλούς άλλους. Και όλος αυτός ο αφρός της μωρίας και η 
υποστάθμη της αγυρτείας αυτή θα εξακολουθήι τακτικά να επανθήι 
και να κατακαθίζηι εις τας στήλας των αθηναϊκών εφημερίδων!» 
(4.607.10-17 «Ιατρεία της Βαβυλώνος»).

Ενώ θα αρκούσε για την «ιδεολογική» τεκμηρίωση της εισή-
γησής μας να επικαλεστούμε τις μεταφορικές εικόνες του βίου και 
της βιοπάλης στα παπαδιαμαντικά άπαντα, όπου φαίνεται τυπικά 
πως ο δημιουργός τους προσηλώνεται ευλαβικά στον καθημερινό 
μόχθο των απλών και απλοϊκών κατοίκων είτε της γενέθλιας νήσου 
του είτε της πολύβουης Αθήνας, επιμένουμε στην παρουσίαση 
του κόσμου της δεύτερης. Η βιωμένη Αθήνα στο μεταίχμιο δύο 
αιώνων, του 19ου και του 20ού, γνωρίζει την κοσμογονία μιας 
αστικής μετάλλαξης με το πρόσημο του εκσυγχρονισμού και 
του εξευρωπαϊσμού, αλλά και την τραγική μετάλλαξή της σε 
καταγώγιο μεταπρατικής ιδεοληψίας και ηθικής παρακμής –
με τον προσδιορισμό «ηθικής» αποδίδουμε την αγωνία που 
διατύπωσε η παπαδιαμαντική γραφίδα για την αποξένωση από 
τα πατροπαράδοτα ήθη και την απεμπόληση της ελληνορθόδοξης 
παράδοσης. Έτσι, η χρήση του μεταφορικού λόγου αποκαλύπτει 
τη δυναμική ενός κειμένου διαχρονικής αλληλεγγύης προς τον 
προβληματισμό του γνήσιου στοχαστή –όχι ενός προβληματικού 
ιδεολόγου που (αδίκως) κατηγορήθηκε ως αγοραφοβικός 
ιδιότυπος κήρυκας μιας απόκοσμης μεταφυσικής. Όταν μάλιστα η 
γραμματολογική μυθογραφία προβάλλει αντ’ αυτού την εικόνα ενός 
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μεταφυσικού φιλοσόφου με θρησκευτικές παρωπίδες, εξυπηρετεί 
αλλότρια (αντι-)ερμηνευτικά συμφέροντα. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι 
όσοι διαπρύσιοι θεράποντες της φιλολογικής επιστήμης παρέλειψαν 
να ασχοληθούν με τους αδάμαντες του πολιτικοκοινωνικού παπα-
διαμαντικού στοχασμού, ξαστόχησαν όσον αφορά στα κλασικά 
πρότυπα και στην πεμπτουσία της υψηλής γραφής, που ανεξίτηλα 
σφραγίζουν λαούς κι εποχές. Αυτό το φιλόδοξο στοίχημά μας (ως 
σύνθεση θεωρίας της λογοτεχνίας και ιδεολογικού πειραματισμού) 
ενδεχομένως απαντά στο βιβλιογραφικό desideratum του τίτλου, 
ώστε να αντιμετωπίζεται ευκρινέστερα η θεωρητικολογία για τον 
γοητευτικό «κοσμοκαλόγερο» των νεοελληνικών γραμμάτων που 
δήθεν «έμενε εκτός των προβληματισμών του κόσμου τούτου».

Το επιχείρημά μας ερείδεται στα λεγόμενα «αθηναϊκά διηγή-
ματα» του Παπαδιαμάντη15, όπου η σκηνογράφηση καταθλι-
πτικών όψεων της αστικής πραγματικότητας16 που ισοδυναμούσε 
με κοινωνικοπολιτική μιζέρια και αστική συνώθηση ανθρώπων 
και ψυχών, συμπεριλαμβάνει δίκην γενικότερης παραβολής το 
απρόσωπο τοπίο ενός ακρωτηριασμένου κόσμου. Το εν λόγω 
«τοπίο» ανακλά το απρόσμενα αγεφύρωτο συναισθηματικό κενό 
των κατοίκων του. Άλλωστε, στο γραμμένο το 1896 δέκατο διή-
γημα της κατηγορίας αυτής των διηγημάτων του, «Τα Χριστούγεννα 
του τεμπέλη», ο αφηγητής αναφωνεί με «το άλγος και το άγος, που 
ο δημιουργός τους πρώτος τους καταλόγισε»17: «Κ’ έπειτα, γράψε 
αθηναϊκά διηγήματα!» (3.157.9-10). Στο φιλολογικό άρθρο του «Αι 
Αθήναι ως ανατολική πόλις» (5.269-272) η γραφικότητα συνοικιών 
συναιρείται με το παράπονο για τη ματαιοδοξία των κατοίκων του 
άστεως: 

«Άλλως, οι άνθρωποι εις τας Αθήνας είναι τώρα τόσον πολυάσχολοι, 
ώστε διά να ερωτήσηις κανένα τίποτε, πρέπει να του πληρώσηις τα 
χασομέρια του» (5.270.6-8).

 Ο νοσταλγός της «άνω Ιερουσαλήμ» και των παιδικών του 

15 Οι παραπομπές στο παπαδιαμαντικό έργο κατά την κριτική έκδ. του Ν.Δ. 
Τριανταφυλλόπουλου, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Άπαντα, τόμ. 1-5, Αθήνα: 
Δόμος, 1981-1988.

16 Για την αστική πεζογραφία και την ηθογραφία του 19ου αι. βλ. τη μελέτη της 
Γκότση 2004, ειδ. για την πρόσληψη του άστεως από τον Παπαδιαμάντη στις σσ. 
177-205.

17 Κοτζιάς 1992, 17.
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χρόνων στην όμορφη Σκιάθο Παπαδιαμάντης αποστρεφόταν βαθύ-
τατα τη μικρή Βαβυλώνα. Σημείωνε κάπου για την «επιστροφή» 
του στον γολγοθά των Αθηνών: 

«Από τον τόπον εκείνον της δοκιμασίας, και τον τόπον της μικράς 
αναψυχής, ήλθα εις τον τόπον της καταδίκης –όπου από πολλού 
σύρω τον σταυρόν μου, μη έχων πλέον δυνάμεις να τον βαστάζω– εις 
την πόλιν της δουλοπαροικίας και των πλουτοκρατών» (4.578.15-
19 «Νεκράνθεμα εις την μνήμην των»), 

όπου, αλίμονο, είχε ζήσει 

«υπέρ το ήμισυ της ζωής του» (4.392.25 «Τραγούδια του Θεού»). 

Για τον κοσμοκαλόγερο των γραμμάτων μας, τον κατά τον Αλέ-
ξανδρο Κοτζιά σημαντικότερο αθηναιογράφο της εποχής του18, η 
παπαδιαμαντική Αθήνα δεν συνοψιζόταν οριστικά στα γραφικά 
σοκάκια της Πλάκας και της Δεξαμενής. Κι αν «ο Παπαδιαμάντης 
βρισκόταν στην Αθήνα αλλά δεν ανήκε σε αυτήν»19, επειδή ανέπνεε 
μέσα του ζωηρά η αίσθηση του σκιαθίτικου ανθρώπινου διά-
κοσμου, όπου επανερχόταν πραγματικά ή νοερά με απερινόητη 
νοσταλγία, στα αθηναϊκά διηγήματά του 

«η απρόσωπη και καταπιεστική πόλη θρυμματίζει την έννοια του 
τόπου που κουβαλά μαζί του ο εσωτερικός μετανάστης και εντείνει 
το αίσθημα της οντολογικής ανασφάλειας. Αλλά ο συγγραφέας δεν 
αρκείται στο να περιγράψει το ψυχικό αυτό κενό· επιχειρεί κάτι 
δραστικότερο – να το εγγράψει στην ίδια τη γεωγραφία της πόλης»20. 

Η ομοιόμορφη εικόνα αστικού συνωστισμού που συναιρεί 
ανθρώπους, οικήματα, συνοικίες, πόθους και συναισθήματα, λει-
τουργεί ως αφαιρετική μεταφορά ενός τόπου που υποβάλλει την 
αίσθηση του κενού: 

«πολλά πλάσματα κατοικούντα εις τας συνοικίας τας σκοτεινάς, 
εις τας ανηλίους τρώγλας, πλάσματα παραπονεμένα, εξ ατυχιών, εξ 
ελλείψεων πολλών» (3.195.13-15 «Οι παραπονεμένες»). 

18 Αυτόθι, 34.
19 Llewellyn Smith 2007, 292.
20 Γκότση 2004, 177.
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Ο πληθυντικός ως περιεκτικός μιας συνομοταξίας δύσμοιρων 
ανθρώπων εντάσσεται στη συνθλιπτική και απροσωποποιητική 
ενδοχώρα του άστεως, του οποίου οι ρυθμοί εξαντλούνται στην 
αδιέξοδη ρουτίνα ενός καθημερινού θανάτου ομοιόμορφης 
εκτέλεσης και παραγωγής. Σε αυτήν την ενότητα της ομηρίας 
ανθρώπων και συναισθημάτων εστιάζει ο μελετητής των αθη-
ναϊκών διηγημάτων, περιγράφοντας την ειδολογική διαφορά τους 
εντός του παπαδιαμαντικού corpus: 

«Πραγματικά, το ένα μετά το άλλο, τ’ αθηναϊκά διηγήματα συνθέτουν 
ένα ψηφιδωτό γενικής χαλάρωσης των ηθών, αναλγησίας, 
αδιαφορίας, εγκατάλειψης, απάτης, ακολασίας, εκμετάλλεσης, 
απιστίας – φυσικό είναι ένας ευσεβής και ακέραιος άνθρωπος ν’ 
αποστρέφεται αυτόν τον κόσμο της καθολικής συναλλαγής και της 
δίχως μεταμέλεια αμαρτίας, όπου, καθώς μας αφηγείται, εκτός των 
άλλων, μοιχεύουν, αυτοκτονούν, διαπράττουν απόπειρες βιασμού, 
και γίνεται χρήση ναρκωτικών»21. 

Δεν είναι απλώς το λογοτεχνικό χάσμα φύσης/υπαίθρου και 
πόλης, που παρουσιάζεται υπό την οπτική ενός αυτοεξόριστου 
στην άξενη πόλη συγγραφέα, και προδίδεται από τα λόγια της 
«αφηγήτριας»: 

«Τότε ήτον άλλος κόσμος. Οι άνθρωποι είχαν πόνο, είχαν αγάπη 
αναμεταξύ τους. Εύρισκες πολλούς καλούς ανθρώπους, κ’ εδώ μέσα, 
και στα βουνά έξω. Το είχαν σε καλό τους να δίνουνε. Γι’ αυτό ο Θεός 
τούς ευλογούσε, κ’ είχαν μπερικέτια… Άλλος κόσμος τότε! Πού κείνα 
τα χρόνια;» (3.355.16-20 «Το Θαύμα της Καισαριανής»). 

Το χάσμα συντονίζεται με την έλλειψη. Αμφότερα συνθέτουν ένα 
κολοβωμένο τοπίο αστικής παθητικότητας, «τόπου καταδίκης» και 
αδιέξοδης κρίσης. Στο παπαδιαμαντικό έργο η Αθήνα διαγράφεται 
ως μεταφορά βίου. Άλλο η γενέθλια νήσος Σκιάθος με την έννοια 
της «κοινότητας», δηλαδή μιας οργανικής απόδειξης ελληνότυπου 
πολιτισμού και ελληνορθόδοξης βιοτής, και άλλο το επιδερμικά και 
ανώνυμα «εξελιγμένο» άστυ που σηματοδοτεί την παλινδρόμηση 
στη μοναξιά, όταν έρχεται η 

21 Κοτζιάς 1992, 57.



Η βιοτική μεταφορά στον Παπαδιαμάντη: Το παπαδιαμαντικό... 111

«ώρα εκείνη της μεγάλης συρροής εις τα κέντρα, της μεγάλης 
ερημίας εις τ’ απόκεντρα» (3.195.20-21 «Οι παραπονεμένες»). 

Τα σπίτια της Αθήνας δεν αναγνωρίζονται σαν οικίες, είναι 
πλέον ορθογώνια κελιά δυστυχισμένων και μοναξιασμένων ψυχών, 
απόμαχων της ζωής, λειψάνων της βιοπάλης και του σαθρού 
μικροαστικού ονείρου, στημένα σε ανήλιαγα σοκάκια με πολυ-
κατοικημένα οικήματα, και εξυπηρετούν στην παπαδιαμαντική 
σκηνογραφία την καταλληλότερη απόδοση της χαμοζωής στις 
νοτιοδυτικές συνοικίες και φτωχογειτονιές της Αθήνας: 

«Τα άλλα οικήματα, έξ - επτά δωμάτια χαμόγεια, εις γραμμήν, 
όλα παμπάλαια, τρώγλαι, άλλα χωρίς παράθυρα, όλα σχεδόν με 
σαθρούς τους τοίχους, κατείχοντο από διαφόρους. Υπήρχον δύο 
ή τρεις μπεκιάρηδες, μία οικογένεια με πέντε ή έξ παιδιά, μία νέα 
ζωντοχήρα, η Κατερνιώ η Πολίτισσα, ξενοδουλεύουσα, ζώσα κατά 
το φαινόμενον ολομόναχη· και το μέσα δωμάτιον εις τον μυχόν της 
αυλής κατείχεν η σπιτονοικοκυρά κυρα-Γιάνναινα, χήρα με την 
κόρην της, την Δημητρούλαν. Η μάνδρα με τα πενιχρά οικήματα 
έκειτο είς τινα πάροδον, ανάμεσα στου Ψυρρή και στου Τάτση» 
(3.293.10-18 «Ο Γείτονας με το λαγούτο»). 

Το αίσθημα της φυλάκισης που υποβάλλει η απουσία ηλιόφωτος, 
συνδυάζεται με την ερημία του αρχιτεκτονικά πενιχρού «μέσα 
δωματίου». Οι παγιδευμένες ψυχές σε μία παγερή και αφιλόξενη 
κατ’ ευφημισμόν κοινότητα υπομένουν την εναλλαγή ημέρας και 
νύχτας δίχως αντίκρισμα. Ακόμη και η ενδεχόμενη απόπειρα του 
υποκειμένου να κοιτάξει έξω στον δρόμο 

«διά της αυλείου θυρίδος, της φραγμένης με σίδηρα, ως θυρίδος 
ειρκτής, διά να κοιτάξηι εις την οδόν» (2.303.26-27 «Αποκριάτικη 
νυχτιά») 

είναι καταδικασμένη στο ασύμβατο του άφιλου τόπου. Η παπα-
διαμαντική περιγραφή εντείνει την επιθετική αμετροέπεια του 
απάνθρωπου τοπίου. Ως μεταφορά απαλοιφής του ανθρώπινου 
παράγοντα διανοίγεται η εικόνα, όπου και 

«παράθυρον δεν είχε το μικρόν κελλίον, της δε θύρας το τρίτον προς 
τα άνω διεφέγγετο από ύαλον. Εξύπνησα με την εντύπωσιν –καθότι 
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έβλεπα κ’ ένα κυπαρισσάκι να σείεται θλιβερά, αντικρύ εκεί εις μίαν 
αυλήν, πέραν του δρόμου– ότι είχα κοιμηθή μέσα στο κιβούρι μου, 
το οποίον μου είχε κτίσει, όπως προαπολαύσω και λάβω πείραν του 
πράγματος, η ευμενής Μοίρα» (4.618.6-11 «Το Ζωντανό κιβούρι 
μου»). 

Το τοπίο έχει κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στην ανθρώπινη ψυχή, 
καθιστώντας την έρημη και άνυδρη, ακριβώς όπως την αποδίδει η 
αγανάκτηση της Πολυτίμης στις «Κουκλοπαντρειές» για την ηθική 
κατάπτωση και τον κατήφορο στην «ατιμία»: 

«Και τί κόσμος είναι αυτός, στην Αθήνα!... Κρίμα στ’ όνομα που 
έχει! Στην Πόλη, που είναι Τούρκος, και πάλι σε πονούν και σε 
βοηθούν καλύτερα. Εκεί σε πονούν και σε συμπονούν οι Τούρκοι... 
κ’ εδώ ξεπονούν οι Χριστιανοί και σε γδύνουν... Κι επιτέλους αυτή 
δεν έχει λεπτά να πληρώσηι. Την βλέπει η κυρα-Ζαφείραινα πώς 
ξενοδουλεύει και ζηι. Ας της κατεβάσουν τουλάχιστον το νοίκι!... 
Όσο για τον Βασιλάκη, είναι ψέματα. Αυτή έχει αθώιαν φιλίαν μαζί 
του... Και πάλιν ό,τι μπορεί θα κάμηι, νά!... ένας άνθρωπος. Από πού 
να πληρώσηι τόσο νοίκι; Και τί να φάηι; Με μια δραχμή την ημέρα 
πού μπορεί μια να βγάληι με το εργόχειρο... όταν έχηι δουλειά· 
αλλά τον περισσότερον καιρό δεν έχει... Αυτοί να όψωνται! Τους 
βγάζουν την ψυχή ανάποδα, κι ύστερα αγανακτούν τάχα γιατί δεν 
τις βλέπουν να κάνουν φρόνιμα!... Αυτοί τις σπρώχνουν να γίνωνται 
άτιμες!...» (3.570.25-571.3 «Οι Κουκλοπαντρειές»). 

Από το παραπάνω απόσπασμα καταλαβαίνουμε πως η παπα-
διαμαντική μεταφορά του εκπεπτωκότος άστεως υπογραμμίζεται 
και από τον γνωμολογικό απόηχο σε πολλά από τα αθηναϊκά 
παπαδιαμαντικά διηγήματα. Έτσι και στο διήγημα «Χωρίς στεφάνι» 
(3.131-137) η αποδοκιμασία της κατάχρησης των χριστιανικών 
κανόνων και ο στιγματισμός της κοινωνικής υποκρισίας με 
θρησκευτικό πρόσχημα προκύπτουν πίσω από την δήθεν αστική 
κοινωνία, όπου η κοινωνική προκατάληψη για τις γυναίκες που 
συζούν με τον σύντροφό τους όντας ανύπανδρες, εξαναγκάζει 
την πρωταγωνίστρια να μένει στο σκοτάδι και τη σιωπή. Η 
Χριστίνα η Δασκάλα με την επιθυμώντας να βλέπει παρακολουθεί 
τους πασχαλινούς εορτασμούς από το παράθυρό της, από τον 
φόβο μήπως την δουν. Η οικειοθελής κοινωνική ανυπαρξία και 
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αυτοκαταδίκη απαντούν στο απάνθρωπο κοινωνικό κατά το όνομα 
και μόνον περιβάλλον. Τα πάντα υποδηλώνουν μία στενότητα 
συναισθημάτων, η οποία στην παπαδιαμαντική μεταφορά του 
στυγνού άστεως καταλύει ακόμη και την ουσία των λεγομένων. 
Οι παραδοσιακές εκφράσεις αλληλεγγύης υποκαθίστανται από τις 
απρόσωπες συναλλαγές: 

«Έχουν αξία όλα τ’ άλλα πράγματα, κυρά μου, εις έναν κόσμο, που 
μόνον οι παράδες έχουν τιμή;…» (3.294.30-31 «Ο Γείτονας με το 
λαγούτο»). 

Τα ασήμαντα φαινομενικώς περιστατικά λειτουργούν ως 
σημαίνοντα ενός μεταφορικού σημαινομένου: της αδιαφορίας για 
τον συνάνθρωπο και τον καημό του πάσχοντος ανθρώπου. Για 
παράδειγμα, στο «Ψοφίμι» (4.99-101) ο αφηγητής καταγγέλλει 
την αμέλεια πολιτών και κράτους για τη δημόσια καθαριότητα και 
υγιεινή ως ένας προσεκτικός σχολιαστής της καθημερινότητας, 
που καταχωρεί το περιστατικό της αδιάφορης εγκατάλειψης ενός 
ψόφιου σκύλου κοντά στον δρόμο. Στο «Μεγαλείων οψώνια» 
(4.421-430) η ζωή κάποιων ηλικιωμένων ανδρών που συχνάζουν 
στο ίδιο καφενείο, παρουσιάζουν μια μορφή εσωτερικής συνά-
φειας, αφού όλες οι αφηγηματικές ενότητες αναφέρονται σε 
ανθρώπους που υπέφεραν λόγω της ματαιοδοξίας τους. Από 
την επιδερμική φλυαρία των θεατών για τις λεπτομέρειες της 
αυτοκτονίας και κηδείας ενός νεαρού αναδύεται η ρηχότητα του 
αστικού ενδιαφέροντος στο «Απόλαυσις στη γειτονιά» (3.253-
260), όπου το βάρος της πληροφόρησης του αναγνώστη στηρίζεται 
στην εναλλαγή εκφωνήσεων «μεταξύ των γειτονισσών»: 

«Από παράθυρον εις αυλόπορταν, από εξώστην εις δώμα, από 
χαμόγειον εις ανώγειον, επετούσαν το πρωί οι πτερόεντες αυτοί 
διάλογοι μεταξύ των γειτονισσών. Και μεγάλη περιέργεια εφέρετο 
ελαφρά εις τον αέρα» (3.253.6-9 «Απόλαυσις στη γειτονιά»). 

Στο κάποτε κλεινόν άστυ όλοι οι εμπερίστατοι καταλήγουν τις 
περισσότερες φορές έκθετοι· σε διηγήματα όπως τα «Πατέρα στο 
σπίτι!» (3.89-94) και «Το τυφλό σοκάκι» (4.115-117) το πρόβλημα 
των εγκαταλελειμμένων γυναικών και παιδιών γίνεται κραυ-
γαλέα απόδειξη του αστικού «πειράματος». Στο «Τυφλό σοκάκι» 
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η ιστορία δίνει υπόσταση στις απόψεις του αφηγητή για τα 
καταστροφικά αποτελέσματα της υποκριτικής ηθικολογίας που 
χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις στο άστυ: η υποτυπώδης 
πλοκή –η διάλυση ενός ευτυχισμένου γάμου– χρησιμοποιείται 
και πάλι για να φωτίσει ένα φλέγον κοινωνικό πρόβλημα. Ακόμη 
και η περιστολή της εμφάνισης καλολογικών σχημάτων στη 
λιτή εγγραφή της πόλης, σε αντίθεση με τη φυσική ομορφιά και 
τον εγγενή λυρισμό των περιγραφών του φυσικού κάλλους της 
υπαίθρου, προβάλλει εντονώτερα την ασχήμια και την αναλγησία 
της αστικής διαβίωσης22.

Άλλωστε, η κριτική που ασκείται στην ηθικολογούσα και αστι-
κοποιημένη εντύπωση κοινωνικής οντότητας, προσθέτει στα 
συχνά χαρακτηριζόμενα για την έλλειψη πλοκής και ποιητικότητας 
αθηναϊκά διηγήματα23, ιδιαίτερη δραματικότητα και αλληλουχία. 
Με άλλα λόγια,

«η ρεαλιστικότερη εντύπωση και η στεγνότερη γεύση που αφήνουν 
τα αθηναϊκά διηγήματα δεν οφείλεται τόσο στην πιστότητα της 
αποτύπωσης του αστικού τοπίου όσο στην απουσία του οράματος 
ενός διαφορετικού, προπτωτικού ή θείου κόσμου. Με άλλα λόγια, 
η ιδιοσυστασία των αθηναϊκών κειμένων μπορεί να ερμηνευτεί με 
βάση τη διαφορά ανάμεσα στην πρόσφατη εμπειρία και το μακρινό 
βίωμα ή το απόμακρο αγροτοποιμενικό όνειρο, που αφήνουν στη 
μεν νοσταλγία περιθώρια για ωραιοποίηση, στη δε φαντασία χώρο 
για παρέμβαση»24. 

Ο χρόνος διαβίωσης, ή μάλλον επιβίωσης, στην πρωτεύουσα 
είναι δείκτης φθοράς, θανάσιμης επανάληψης και βασάνων των 
ήδη ταλαιπωρημένων κατοίκων της. Παρόλα αυτά, τα διηγήματα 
«Μία Ψυχή» (2.229-236), «Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης» (3.111-116) 
και τα «Τραγούδια του Θεού», τα οποία θεωρούνται από τα ποιη-
τικότερα παπαδιαμαντικά διηγήματα25, ενέχουν ακριβώς μια 
έντονη μεταφυσική διάθεση, καθώς υποβάλλουν την αίσθηση ενός 
διαφορετικού, άπειρου ή άχρονου χρόνου26. 

22 Γκότση 2004, 196.
23 Βλ. αυτόθι, 202 σημ. 24 και 25, 203-204 σημ. 34.
24 Αυτόθι, 196.
25 Κοτζιάς 1992, 29.
26 Για την κυριαρχία του άμεσου παρελθόντος στα αθηναϊκά διηγήματα βλ. αυτόθι, 
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Στον αντίποδα των αθηναϊκών τα λεγόμενα σκιαθίτικα διη-
γήματα με την ενσωμάτωση στιγμών του εκκλησιαστικού ενιαυτού 
απεγκλωβίζουν τη συγγραφική διάθεση από την αστική φθορά και 
προσποίηση. Ας μη λησμονούμε όμως ότι η ύπαιθρος και η φύση 
δεν συνιστούν αποκλειστικές παπαδιαμαντικές μεταφορές φυγής. 
Ο βαθύτατος αρχαιογνώστης Παπαδιαμάντης διαισθάνεται αυτό 
που διδάσκονται σήμερα οι φοιτητές της φιλολογικής επιστήμης: 
ότι από τη γένεσή του το ποιμενικό είδος είναι μια λογοτεχνία 
φυγής από τον εξεζητημένο, πολύπλοκο και κυνικό χώρο της 
Αλεξάνδρειας και της Ρώμης, του άστεως δηλονότι. Η κριτική 
της μεγαλούπολης και της διάβρωσης των ηθών στη σύγχρονη 
κοινωνία, κατ’ αντιδιαστολήν προς την απλότητα του επαρχιώτικου 
βίου και τη χαμένη αθωότητα, άρα η φυγή από τον πολύπλοκο 
ψυχισμό και την πολυσύνθετη σκέψη της σύγχρονης κοινωνίας, 
είναι βασικά στοιχεία της παπαδιαμαντικής πεζογραφίας. Αυτή 
η διαφαινόμενη νοσταλγία τύπου αρκαδικού ιδεώδους, η άρνηση 
της σκληρότητας της ζωής, βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της 
στην ηθογραφία, που είναι από πολλές απόψεις η νεοελληνική έκ-
φραση του λογοτεχνικού αρκαδισμού27. 

Ανεξαρτήτως του κατά πόσον η παπαδιαμαντική Αθήνα είναι 
πραγματική είτε ως δημοσιογραφική καταγραφή είτε ως απόπειρα 
χρονογραφήματος, είναι αδιαμφισβήτητα μεταφορική, ποιητική 
στην απόληξη και λειτουργία της στο παπαδιαμαντικό έργο, καθώς 
εγκλωβίζει ζωντανούς ανθρώπους και ναρκοθετεί απειλητικά την 
οντότητα και την ετερότητά τους. Πέραν του ρεαλιστικού πεζο-
γραφικού genre, στα παπαδιαμαντικά αθηναϊκά διηγήματα η 
αίσθηση της μεταφοράς διαφεντεύει την περιγραφόμενη βιοπάλη 
και την ισόβιο δοκιμασία της ανθρώπινης ψυχής που παραδέρνει 
στα κράσπεδα μιας πρωτεύουσας που πορεύεται ερήμην των 
ανθρώπων και της αληθινής ιστορικής παράδοσης του τόπου και 
του τοπίου. Νομίζουμε πως η παπαδιαμαντική Αθήνα στεγάζει 
λογοτεχνικά το παπαδιαμαντικό παράδειγμα της ρήξης ανάμεσα 
στη μεταφυσική ανησυχία του αστικού κόσμου και στη νηπτική 
ενσωμάτωση της πολιτικοοικονομικής ελλαδικής κρίσης. 

Κοντολογίς, τη μεταφορά της παπαδιαμαντικής Αθήνας ως 
αστικού χώρου που όχι μόνον αποκόπτει το ανθρώπινο πρόσωπο 

28-29.
27 Βλ. Κολυβάς 1992, 31.
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από το φυσικό περιβάλλον, αλλ’ επιπλέον εισάγει μία επικίνδυνη 
κυριότητα των υποκειμένων ανθρώπων σχετική με την επιβολή 
ρευστών διαπροσωπικών σχέσεων και ενός ανερμάτιστου τρόπου 
ύπαρξης, ξένου προς τον μακραίωνο πολιτισμό μας28, ενισχύει 
η αποστροφή του συγγραφέα προς κάθε παρέκκλιση από την 
αρχοντική ελληνική παράδοση και τη δροσιά της: 

«Δεν έπαυσαν τ’ άχυρα και τα σκύβαλα του πολιτισμού να μας 
έρχωνται διαρκώς με την πνοήν των ανέμων. Όλοι οι αργέσται και οι 
ζέφυροι και οι ιάπυγες μας φέρουν τ’ απορρίμματα, τα καθάρματα 
των δογμάτων και των θεωριών, των μεθόδων και των τρόπων, των 
ηθών και των έξεων, από την Εσπερίαν» (5.290.6-10 «Γλώσσα και 
κοινωνία»). 

Η παπαδιαμαντική μεταφορά υποκρύπτει το ιδεώδες μιας 
ιστορικής πόλεως-συμβόλου, το οποίο έχει υποχωρήσει και του 
οποίου η γνώση απαιτεί μύηση. Ο κοσμοκαλόγερος προειδοποιεί 
εμφαντικά όσους καπηλεύονται την αίσθηση της ιστορικής 
Αθήνας:

«Ας οπισθοχωρήσωμεν, ή μάλλον ας σταματήσωμεν εδώ. Σαρκικοί, 
υλόφρονες και νωθροί άνθρωποι, δεν δύνανται ν’ ανέλθωσιν εις 
τον ιερόν βράχον της Ακροπόλεως» (5.272.26-28 «Αι Αθήναι ως 
ανατολική πόλις) [φιλολογ. άρθρον]»).
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Α΄. Στο γύρισμα του αιώνα
Η πιο δύσκολη δεκαπενταετία του ελληνισμού κατά την περίοδο 
που εξετάζουμε είναι από το 1897 έως το 1910. Οι επάλληλες 
χρεωκοπίες, οι αποτυχίες της πολιτικής και προπαντός η ήττα 
του 1897 έκαναν έκδηλη την ανάγκη μιας γενικής μετα ρύθμισης, 
που να στηρίζεται σε υγιείς δυνάμεις1. Και όσον μεν αφορά στο 
πολιτικό πεδίο, η δεσπόζουσα τάση επιθυμούσε απαγκίστρωση 
από την αδιέξοδη πολιτική της Αυλής και τις φαυλοκρατικές 
πρακτικές του παλαιοκομματισμού. Το πρόβλημα του ελληνισμού 
εθεωρείτο και ήταν τότε η απουσία ηγέτη. Γι’ αυτό, ο αρχικώ-
νυμος Π.Χ. ισχυρίζεται πως επιλέγει να μεταφράσει το 1909 τον 
Ηγεμόνα του Μακιαβέλη, επειδή το έθνος περνούσε «πονηρές» 
ημέρες, με την ελπίδα «να δημιουργήσῃ τον παράκλητον, τον 
εντεταλμένον ηγεμόνα»2. Το «επαναστατημένο ρεύμα» των αρχών 
του αιώνα αρνείται το πολιτικό παρόν και επιλέγει τις εκλεκτικές 
του συγγένειες3. Η επιθυμία για αλλαγή και ανασυγκρότηση 
βρήκε τον εκφραστή της στο πρόσωπο του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Οπωσδήποτε, το φρόνημα της επανάστασης του 1909 
«προανήγγειλαν» τα Σατυρικά Γυμνάσματα του Κωστή Παλαμά4. 
Ανάλογη υπήρξεν η κατάσταση στην νεοελληνική παιδεία και 
λογοτεχνία. 

1 (Σβορώνος 1976, 110) 
2 (Π.Χ. 1900, ε΄, ς΄, η΄) 
3 (Αργυρίου 2000, 16) 
4 (Αργυρίου 2000, 12) 
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B΄. Ή μετάφραση ως αποτύπωμα των τάσεων
Ένας από τους καλύτερους αγωγούς αλλά και μάρτυρας των 
τάσεων αυτών είναι η μεταφρασμένη λογοτεχνία. Γι’ αυτό, ενδει-
κτικό είναι και το γεγονός της έντονης υποτονικότητας στην 
μεταφραστική παραγωγή τα δύσκολα χρόνια 1901-1909. Μέσα 
σ’ εννέα έτη είχαμε μόνον 155 μεταφρασμένες βιβλιογραφικές 
μονάδες5, δηλαδή 17,22 μονάδες κατά μέσον όρο, ενώ παλαιότερα 
(λ.χ. το 1883 και το 1888) είχαμε πάνω από 100 μονάδες μέσα στο 
ίδιο έτος6. Το ζητούμενο τώρα είναι ο αναπροσανατολισμός της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας από την αναντίστοιχη με την ελληνική 
πραγματικότητα γαλλική «ρομαντζομανία» της προηγούμενης 
πεντηκον ταετίας7. Οι τάσεις αυτές εκφράζονται καλύτερα από τους 
νέους και τα περιοδικά τους, που αποτυπώνουν συλλογικότερες 
εκδηλώσεις8, και δίνουν την δυνατότητα στον μελετητή να «επι-
κοινωνεί με τα ίδια τα γεγονότα εν τω γίγνεσθαι»9, αλλά και από 
το είδος των μεταφραζομένων έργων και τους προλόγους τους. Ο 
μεταφραστής μύθων του Κριλώφ Π.Α.Αξιώτης επισημαίνει, στο 
προλογικό του σημείωμα, πως «μόνον οι Έλληνες αγνοούμε τον 
έξοχον ποιητήν, ενώ μας ελκύουσι τα δηλητηριώδη θέλγητρα του 
τυχόντος γάλλου λογογράφου»10. Είναι καιρός, γράφει ο Γεώργιος 
Σ. Φραγκούδης, στον πρόλογο της μετάφρασης του Βαραββά 
της Μαρίας Κορέλλι (1900), «να επέλθῃ αντιπερισπασμός κατά 
της εκφυλιζούσης και διαφθειρούσης γαλλικής φιλολογίας, η 
οποία εκχειλίσασα από τας επιφυλλίδας ήρχισε τώρα να τρέχῃ 
ανά τας οδούς εις το σχήμα δεκαλέπτων φυλλαδίων»· συστήνει 
στροφή προς την αγγλική λογοτεχνία, και συγκεκριμένα στην 
«πραγματικήν λεγομένην σχολήν»11. Με αφορμή την αγγλικήν, 
επίσης, λογοτεχνία, ο Άγγελος Βλάχος θεωρεί «κέρδος σωτήριον» 
την έκδοση μεταφράσεων του Σαίξπηρ (1904) και ανάχωμα στο 
ρεύμα του «στιλπνού φορυτού της τετραχηλισμένης γαλλικής 
μοιχολογίας», που εκμαυλίζει τους «φιλοκαίνους δραματοποιούς», 

5 (Κασίνης 2013α, 3-40)
6 (Κασίνης 2006, 461-478, 537-555) 
7 Βλ. το πλήθος και την ποικιλία των αντιδράσεων στο: Κασίνης 2003γ, 67-70. 
8 (Αργυρίου 2000, 16)
9 (Καράογλου 1996,11)
10 (Αξιώτης 1892, 13) 
11 (Φραγκούδης 1900, γ, ε΄) 
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γοητεύει «τας λίχνους ορέξεις του πλήθους» και φθείρει «την 
άβαθρον καλαισθησίαν αναγνωστών και θεατών»12. Παρόμοια 
γράφει, έναν χρόνο αργότερα, και ο Νικόλαος Λάσκαρης για τα 
έργα του Τολστόη και του Τουργκένιεφ, Το Κράτος του ζόφου και 
το Ξένο ψωμί, αντίστοιχα, ότι «εκθύμως [τα] εχειροκροτήσαμεν 
παρασταθέντα από της ημετέρας σκηνής […], κεκορεσμένοι από 
την γαλλικήν φαρσολογίαν»13.

Πρώτη στοχευμένη ρωγμή στην γλωσσική και πολιτισμική 
γαλλοκρατία, πέραν των σφοδρών αντιδράσεων για την χαμηλή 
ποιότητα και την εκμαυλιστική θεματολογία του μεταφρασμένου 
γαλλικού μυθιστορήματος14, υπήρξεν ο Οικονόμειος Μεταφραστικός 
Αγών (1870-1880), για τον οποίο η γαλλική λογοτεχνία απο-
τελούσε περιοχή φευκτέα15. Μεταφραστικός αγώνας μέσα στην 
συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, κατά την οποία ο ρομαντισμός 
βρίσκεται στην δύση του, «σημαίνει υποψιασμένη παρέμβαση στο 
φιλολογικό γίγνεσθαι», με σκοπό την στροφή προς το ποιοτικό 
έργο και την απαιτητική μετάφραση, και τον «εντάσσει μέσα 
στο σύνδρομο των όρων που οδήγησαν στην προσγείωση και 
στην ανανέωση του 1880»16. Η γαλλική πολιτισμική κυριαρχία 
άντεξε στην Ελλάδα άλλα δέκα περίπου χρόνια, παρ’ όλο το «αντι-
ρωμαντικό στάσιμο του ποιητικού χορού»17, που διεπίστωσε 
ο Παλαμάς κατά την περίοδο αυτή, και τα βέλη τακτικών και 
ελεύθερων σκοπευτών18.

Γ΄. Ή στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες
Η μεταφρασμένη από τα γαλλικά λογοτεχνία σημειώνει ραγδαία 
πτώση στα μέσα της δεκαετίας του 1890 και συνεχίζεται στο 
γύρισμα του αιώνα· η «νεοελληνικὴ παιδεία δέχεται πλέον άλλες 
ριπές»19. Συγκεκριμένα, την δεκαετία 1881-1890 έχουμε 617 
μεταφρασμένες από τα γαλλικά στα ελληνικά βιβλιογραφικές 
μονάδες, ενώ την επόμενη δεκαετία 1891-1900 μόνον 300, δηλαδή, 

12 (Βλάχος 1904, 5) 
13 (Λάσκαρης 1905, 3) 
14 (Κασίνης 2003γ, 67-70)
15 (Κασίνης 2003α, 119) 
16 (Κασίνης 2003α, 119, 121)
17 (Παλαμάς 1934, 511-518) 
18 Υπονοώ, κυρίως, τον Χουρμούζη 1882 = 999, 128-131, 211-215, 219-279.
19 (Κασίνης 2003δ, 31)
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λιγότερες από το 50%20. Στον παρακάτω πίνακα για τα έτη 1891-
1950 η γαλλική ως γλώσσα-πηγή βαίνει συνεχώς μειούμενη, σε 
σχέση με την αγγλική, γερμανική, ρωσική και σκανδιναβική, που 
ακολουθούν ανιούσα κλίμακα. Οι μεταφράσεις από άλλες γλώσσες 
δεν σημειώνονται: 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ
1891 67 57 1 0 0 0
1892 52 42 3 1 1 1
1893 61 51 4 4 1 0
1894 35 27 4 0 0 0
1895 34 21 4 1 2 0
1896 39 26 7 0 0 0
1897 20 15 4 0 0 0
1898 31 22 1 2 1 0
1899 30 17 1 3 2 0
1900 49 34 4 2 1 1
1901 13 5 3 1 1 0
1902 11 6 1 1 0 1
1903 43 27 4 3 2 0
1904 9 6 2 1 0 0
1905 25 7 10 1 3 0
1906 14 12 0 0 0 0
1907 7 2 1 2 0 0
1908 15 8 3 1 0 0
1909 18 2 3 3 2 0
1910 29 19 6 2 1 0
1911 27 12 6 1 2 1
1912 28 12 5 0 5 1
1913 20 7 7 3 0 0
1914 17 5 7 1 1 1
1915 29 10 10 0 2 5
1916 53 20 13 6 1 7
1917 38 13 7 4 7 4
1918 8 1 1 2 1 0
1919 34 10 7 2 5 7
1920 35 9 10 7 5 2
1921 108 43 6 10 16 11
1922 96 42 14 6 19 3
1923 89 47 8 8 12 5
1924 144 62 30 11 24 10
1925 114 63 12 13 12 6
1926 55 23 6 2 10 5

20 (Κασίνης 2006, κβ΄) 
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1927 54 20 9 7 11 0
1928 30 9 5 2 5 2
1929 35 9 9 1 8 1
1930 63 13 23 7 7 5
1931 36 13 11 3 4 2
1932 40 18 10 6 0 1
1933 32 11 12 2 5 0
1934 50 20 8 6 8 0
1935 40 18 5 3 6 2
1936 20 9 3 2 1 0
1937 13 2 2 3 2 0
1938 22 5 9 1 3 1
1939 30 4 5 6 8 3
1940 25 6 11 0 3 1
1941 15 4 2 0 7 1
1942 8 4 2 1 0 1
1943 60 19 16 3 10 4
1944 74 14 26 9 9 11
1945 62 5 20 9 14 0
1946 65 11 24 4 10 1
1947 43 24 11 3 3 1
1948 63 19 28 9 2 0
1949 74 18 35 12 4 0
1950 68 27 23 11 3 0

ΠΙΝ. 1.
Οι τάσεις που διαμορφώνονται με βάση τα στοιχεία του πίνακα 

αυτού είναι οι ακόλουθες. Η γαλλική πέφτει για πρώτη φορά κάτω 
από το 50% της συνολικής μεταφραστικής παραγωγής το 1901, 
πράγμα που επαναλαμβάνεται και τα έτη 1905, 1907, 1909. Από 
το 1911 έως το 1950 γίνεται μόνιμη κατάσταση, εκτός ολίγων εξαι-
ρέσεων. Ισχυρότερο πλήγμα αποτελεί η απώλεια της πρώτης θέσης 
της γαλλικής με την υπερκέρασή της από την αγγλική το 1905, 
πράγμα που θα επαναληφθεί τα έτη 1909, 1914, 1920, 1930, 1933, θα 
ισχυροποιηθεί από το 1937 και θα εδραιωθεί από το 1944 κ’ έπειτα. 
Η τάση προς τις βόρειες λογοτεχνίες αρχίζει από το 1894 και κορυ-
φώνεται από το 1915 και ύστερα. Μάλιστα σε μερικά έτη (1917-
1920, 1929, 1937, 1939, 1941, 1944, 1945) οι βόρειες λογοτεχνίες 
ξεπερνούν σε μονάδες και την γαλλική και την αγγλική λογοτεχνία. 
Συνολικότερα, οι τάσεις αποτυπώνονται στον ακόλουθο συγκριτικό 
πίνακα ανάμεσα στον 19ο και το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα21:

21 (Κασίνης 2013α, ιθ΄-κ΄) 
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ΓΛΩΣΣΑ  19ος αι.  1901-1950

ΓΑΛΛΙΚΗ  64,94  37,05

ΑΓΓΛΙΚΗ  9,42  23,52

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  7,46  9,50

ΡΩΣΙΚΗ  0,43  12,79

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ  0,12  4,73

ΠΙΝ. 2.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δημιουργούς. Κατά τον 19ο 
αιώνα, μεταξύ των πρώτων 20 δημιουργών όλοι ήσαν Γάλλοι πλην 
του Walter Scott22. Την πρώτη πεντηκονταετία του 20ού αιώνα 
έχουμε ριζικές αλλαγές· στους 21 πρώτους έχουμε 9 Γάλλους, 4 
Ρώσους, 2 Άγγλους, 2 Γερμανούς, 2 Νορβηγούς, 1 Αμερικανό και 1 
Πολωνό. Και από αυτά τα στοιχεία φαίνεται η απαγκίστρωση από 
την γαλλική γλώσσα και η εισβολή των βορείων λογοτεχνιών23, 
παρ’όλο που μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν, και στην ἀρχή 
ακόμα της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα, ότι το ελληνικό κοινό 
αποστρέφεται το «αληθινό βιβλίο» που «παράγει καλλιτεχνική 
συγκίνηση», με αποτέλεσμα το ευτελές μυθιστόρημα, που έχει 
κατακλύσει την αγορά, να «θάλπει τις ρωμαντικές τάσεις των 
αναγνωστών - και προ πάντων των αναγνωστριών - του και [να] 
τους μπάζει σε κόσμο χιμαιρικών ονείρων και αηδών ρεμβασμών»24. 
Είναι γεγονός, βέβαια, πως η αλλαγή δεν έγινε από την μια στιγμή 
στην άλλη. Ήδη, κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, 
αποτυπώνεται η τάση για ρήξη με το ρομαντικό παρελθόν και η 
αναζήτηση έργων με ρεαλιστικές προσγειώσεις. Το ίδιο συμβαίνει 
και στο θέατρο· μέσα στην δεκαετία αρχίζουν να παρουσιάζονται 
έργα του ρεαλιστικού θεάτρου των Γκόγκολ, Τολστόη, Σούντερμαν, 
Ίψεν, Ζολά, Τσέχωφ, Μπιόρνσον, Χάουπτμαν25. Η υποχώρηση 
της γαλλικής λογοτεχνίας ήταν μεγάλη και δεν ήταν μόνον 
αριθμητική· η αλλαγή ήταν κυρίως ποιοτική, διότι εξακολουθούσε 
μεν να μεταφράζεται γαλλική λογοτεχνία, αλλά η λογοτεχνία 
αυτή αποτυπώνει ως επί το πλείστον την πραγματικότητα. Τα 

22 (Κασίνης 2006, κθ΄)
23 (Κασίνης 2013α, κε΄-κς΄)
24 (Χαριτάκης 1912, 4)
25 (Παπανδρέου 1983, 22, 129)
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μεταφραζόμενα έργα στοιχίζονται με τις κυρίαρχες τάσεις της 
περιόδου, που πυκνώνουν κατά τον μεσοπόλεμο (1919-1938). Στα 
είκοσι αυτά χρόνια παράγονται 1.110 βιβλιογραφικές μονάδες 
από το σύνολο των 2.283 της πεντηκονταετίας, που σημαίνει το 
48,62%26. Έτσι, επιλέγονται έργα που εκφράζουν τις δεσπόζουσες 
ροπές της περιόδου, που είναι ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός 
(Flaubert27, Zola, Balzac, Renan, Maupassant, France, Gautier, 
Ri- chepin, Bourget, Barbusse, Gide, Musset, Stendhal, Daudet, 
Mallarmé, Maria Corelli, Blasco Ibañez, Durand Alexanian, Tchekhov, 
Korolenko. Arcybašev, Dostoevskij, Gorkij), ο αντιμιλιταρισμός 
(Stilgebauer, A. Latzko, E.M.Remark, R. Dorgelès, S. Persky), οι 
κοινωνικές ελευθερίες και η ισότητα (M. Niccodemi, M. Olivier, 
Gals- worthy, Oppenheim), οι σοσιαλιστικές ιδέες (H.G.Wells, 
Gorkij, Sudermann, Juhani Aho), η γυναικεία χειραφέτηση 
(Maria Corelli), ο επαναστατικός ριζοσπαστισμός (J. Richepin), ο 
σκεπτικισμός (A. France), οι φιλοσοφικές ιδέες (José Echegaray), 
ο υπερανθρωπισμός (Nietzsche, D’ Annunzio), ο μηδενισμός 
(Gončarov), κ.ά. Άνθησαν ακόμα το ψυχολογικό μυθιστόρημα 
(Dostoevskij, Lermontov, Andreev, V. Cher- buliez, Vicki Baum), το 
φανταστικό (H.G.Wells, Andreev), το αποικιοκρατικό (R. Kipling), 
αλλά και ο συμβολισμός (Baudelaire, Moréas, Laforgue, Valéry, 
Ahmet Haşim) και ο νεορωμαντισμός (Gautier, A. Belyj). Κοντά σε 
αυτά εξακολούθησαν να μεταφράζονται και παλαιότεροι κλασικοί 
συγγραφείς, όπως οι Dante, Boccaccio, Shakespeare, Cervantes, 
Calderón, Swift, Foscolo, Goethe, Leopardi, Poe, αλλά και έργα από 
τις ανατολικές και βαλκανικές φιλολογίες. Αξιοσημείωτο, επίσης, 
γεγονός της περιόδου είναι η μετάφραση πολλών δραματικών 
έργων28, κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα, στο πλάισιο της 
εκδοτικής δραστηριότητας του Φέξη, με την σειρά της «Θεατρικής 

26 (Κασίνης 2013α, ιε΄- ις΄)
27 Ο Γουστάβος Φλωμπέρ είναι ο πρώτος, από χρονολογική άποψη, «αντιπρόσωπος 

της ρεαλιστικής σχολής στην Γαλλία», που προετοίμασε τον δρόμο στον 
Μωπασάν, τον Ζολά και τον Μιρμπώ έως τον Φράνς: (Κουκούλας 1919, 6). 
Εκείνος συγχώνευσε στο μυθιστόρημα τον ρομαντισμό, «που ζωγραφίζει διά των 
λέξεων», με το «πνεύμα της ιστορικής ερεύνης»: (Πρασσάς 1921, ς΄) 

28 Αναφέρω ενδεικτικά ονόματα μερικών δημιουργών: Al. Bisson, Th. Brandon, 
Calderón, Fr. Coppée, Gormon & Grangé, B. Daubigny, D’ Ennery, Feydeau, Giacosa, 
Goldoni, Ibsen, E.Labiche & A. Duru, H. Levedeau, Molière, G. Rovetta, V. Sardu, V. 
Sejour, H. Sudermann, κ.ά.
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Βιβλιοθήκης» και επιμελητή τον ιστορικό του νεοελληνικού 
θεάτρου Νικ. Ι. Λάσκαρη, και αρκετές κωμωδίες στην σειρά 
της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» σε μετάφραση Άγγελου Βλάχου29. 
Σημαντικό γεγονός, επίσης, είναι και η κυκλοφορία και η επανα-
κυκλοφορία πολλών μεταφράσεων έργων του Σαίξπηρ κατά την 
πρώτη πεντηκονταετία του αιώνα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
ως ο πλέον μεταφρασμένος δημιουργός της περιόδου30.

Η θεματολογία της μεταφρασμένης λογοτεχνίας κατά την περί-
οδο που εξετάζουμε είναι παρμένη από την σύγχρονη πραγματικό-
τητα· απογοήτευση, αλητεία, πείνα, απόγνωση, άγονα συναισθή-
ματα31. Τα θέματα αυτά σημειώνουν έξαρση κατά την διάρκεια του 
μεσοπολέμου και συγκεκριμένα στα χρόνια 1919-1931, αν και θα 
έλεγα ότι το προανάκρουσμα του συνδρόμου εμφανίζεται τουλά-
χιστον από το 1903 και το 1912, οπότε πυκνώνουν οι μεταφράσεις 
έργων από την ρωσική, την γερμανική και την σκανδιναβική λογο-
τεχνία. «Το άθροισμα των ποσοστών της μεταφρασμένης από την 
ρωσική, την γερμανική και τις σκανδιναβικές γλώσσες λογοτεχνίας, 
είναι 27,02%. Δηλαδή το 1/4 και πλέον του συνόλου της μεταφρα-
σμένης λογοτεχνίας κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ού αι-
ώνα προέρχεται από τις βόρειες γλώσσες, πράγμα που σηματοδο-
τεί σαφή στροφή της νεοελληνικής προς άλλες γλώσσες και πολι-
τισμούς, με άλλη θεματολογία και άλλα αίτια και αιτιατά»32. Η γαλ-
λική σημειώνει ραγδαία πτώση από τα μέσα της δεκαετίας του 
1890 και συνεχίζεται στο γύρισμα του αιώνα. Σε αυτό συνετέλεσαν 
κυρίως οι γενικότεροι ιστορικοί όροι που προσγείωσαν την ελλη-
νική ζωή33. Έτσι, από την απόλυτη κυριαρχία της κατὰ τὸν 19ο αι-
ώνα (64,94%) πέφτει στο 37,05%. Η αγγλική υπερδιπλασιάζει τα 
ποσοστά της· από το 9,42% φθάνει στο 23,52% με δυναμική υπερ-
κέρασης. Η ιταλική υποχωρεί από το 13,56% στο 5,86%. Αντίθετα, 
η γερμανική αυξάνει τα ποσοστά της από 7,46% στο 9,50%. Οι 
εντυπωσιακότερες, όμως, αλλαγές παρατηρούνται στις μεταφρά-
σεις από τα ρωσικά που αυξάνονται από 0,43 σε 12,79 και στα 
σκανδιναβικά που αυξάνονται από 0,12 σε 4,73, δηλαδή συνολικά 

29 Πρόκειται κυρίως για μεταφράσεις έργων των Ém. Augier, Th. Barrière, E. 
Capendu, Ém. de Girardin, Eug. Labiche, Éd. Martin: (Κασίνης 2013, 27,29)

30 (Κασίνης 2013α, κς΄)
31 (Κασίνης 2003δ, 32)
32 (Κασίνης 2006, 23) 
33 (Κασίνης 2003δ, 23)
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17,52, που εγγίζει το 1/5 του συνόλου. Οι νέοι αντιδρούν στην γαλ-
λική παιδεία και στρέφονται προς τον βορρά, για να γνωρίσουν 
«την αληθινή ζωή»· η στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες ονομά-
σθηκε βορειομανία34. Τον όρο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, με 
διάθεση ελεγκτική, ο Γεώργιος Τσοκόπουλος στο περ. Ολύμπια (5, 
9 Δεκεμβρίου 1895), με αφορμή το θεατρικό έργο του Ξενόπουλου 
Ο Τρίτος, εκφράζοντας, με τον τρόπο αυτόν, την λύπη του επειδή οι 
νέοι παρασύρονται από το συρμό της «βορειoμανίας» , της οποίας 
«θύματα κλαίομεν τόσους και τόσους διακεκριμένους εργάτας 
των γραμμάτων»35. Πρόγονος του όρου πρέπει να θεωρηθεί η λέξη 
βορρομανία, που χρησιμοποιήθηκε δύο χρόνια πριν (1893) από 
τον Ξενόπουλο ως μετάφραση της γαλλικής λέξης nordmanie, «της 
καταλαβούσης τους εν Παρισίοις από δέκα ετών υπέρ του Ίψεν»36. 
Αντίθετα με τον μέτριο κριτικό Τσοκόπουλο, σοβαρότεροι λόγιοι, 
με γνώμη βαρύνουσα, όπως ο Παλαμάς, θεώρησαν την εξοικείωση 
με τις βόρειες λογοτεχνίες όχι μόνον απαραίτητες αλλά ευτύχημα 
και ευλογία για την νεοελληνική λογοτεχνία37. Οι τάσεις αυτές 
απεικονίζονται στα περισσότερα περιοδικά της περιόδου, κυρίως, 
όμως, στην Τέχνη, τον Διόνυσο, το Περιοδικόν μας, κ.ά., με πρωτερ-
γάτες τον Γιάννη Καμπύση, τον Δημήτριο και τον Κώστα Χατζό-
πουλο. Συνειδητός δέκτης των κυοφορούμενων αλλαγών και ρέ-
κτης αποτελεσματικός του αναπροσανατολισμού προς τις βόρειες 
λογοτεχνίες υπήρξε, βέβαια, ο Γιάννης Καμπύσης38, ο οποίος θεω-
ρούσε την στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες ως εισαγωγή νέου 
και υγιέστερου πνεύματος στην νεοελληνική λογοτεχνία. Πίστευε 
πως δεν ήταν ασήμαντη προσφορά το ότι «έσπρωξε λίγο το Γερμα-
νισμό κοντά στο Γαλλισμό»39, όπως γράφει στον φίλο του Κώστα 
Χατζόπουλο στις 6 Μαΐου 1899. Το ότι υπάρχει «κάποια μερίδα, 
όσο και λίγη, που θα δεχτεί την υποβολή τους – γράφει στον πρό-
λογο της μετάφρασης των Διονύσου Διθυράμβων του Νίτσε – το 
θεωρούσε ως ελπίδα που μας χαμογελάει για το μέλλον της τόρα 
δυστυσχισμένης μας πατρίδας»40. Στην στροφή προς τις βόρειες 

34 (Κασίνης 2013α, κ΄-κα΄)
35 Βλ. το απόσπασμα στον Παλαμά 1895, 374· πρβ. Παπανδρέου 1983, 91.
36 (Κουμανούδης 1900)
37 (Παλαμάς 1895, 375)
38 Κασίνης 2003β, 241, 238)
39 (Καμπύσης 1972, 598· πρβ. Κασίνης 2003β, 238)
40 (Καμπύσης 1903, 3)
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λογοτεχνίες και πολιτισμούς ο Καμπύσης υπήρξε πρωτοπόρος, με 
τον ενθουσιασμό και το παράδειγμα του προς άλλους (όπως οι Χα-
τζόπουλοι, και αργότερα ο Θεοτόκης και ο Καζαντζάκης), αλλά κυ-
ρίως με τις μελέτες του για σπουδαίες φυσιογνωμίες του γερμανι-
κού πνεύματος (Hauptmann, Goethe, Nietzsche, Sudermann) και 
της σκανδιναβικής φιλολογίας (Ibsen, Strindberg, Jacobsen)41. Εν-
δεικτικό της αλλαγής των καιρών είναι η ιεραρχική κατάταξη των 
γλωσσών-πηγών στην εκδοτική δραστηριότητα· λ.χ. ο Εκδοτικός 
Οίκος Σιδέρη, εγκαινιάζοντας την σειρά «Διεθνής Λογοτεχνική Βι-
βλιοθήκη», αναγγέλλει ότι θα παρουσιάζονται σε αυτήν μεταφρα-
σμένα τα ωραιότερα έργα από την «σύγχρονη ρωσική, γερμανική, 
γαλλική λογοτεχνία»42· η γαλλική περιορίζεται στην τρίτη θέση, 
πράγμα αδιανόητο για τον 19ο αιώνα. Και όσον μεν αφορά στην 
γερμανική γλώσσα και πολιτισμό, ναι μεν έδωσε ισχυρή ώθηση 
προς αυτήν ο Καμπύσης και ο κύκλος των αναφερθέντων περιοδι-
κών, αλλά η γερμανική ως γλώσσα-πηγή είχεν ισχυρή παρουσία 
και κατά τον 19ο αιώνα με ποσοστό 7,46% επί του συνόλου, η δε 
αύξηση στο πρώτο ήμισυ του 20ού σε 9,50% δεν ήταν εντυπωσια-
κή. Το γεγονός της περιόδου είναι οι πυκνές εκδόσεις έργων από 
την ρωσική και την σκανδιναβική λογοτεχνία, για τις οποίες υπήρ-
ξε προετοιμασία και ωρίμανση, πριν φτάσουμε στην ισχυρή πα-
ρουσία τους από το 1915, που κορυφώνεται στον μεσοπόλεμο. 
Ήδη από τα μέσα της δεκα-ετίας του 1890 διαπιστώνεται πως η 
νεοελληνική φιλολογία είναι «ενδεεστάτη εις μεταφράσεις Ρωσσι-
κών έργων», γι’ αυτό η σχετική γνώση των νεωτέρων Ελλήνων εί-
ναι «ελαχίστη»43. Έτσι, σκοπός της μετάφρασης ρωσικών διηγη-
μάτων, γράφει ο Παύλος Λέφας το 1903, είναι «να γνωρίση τῳ ελ-
ληνικώ κοινώ» τους συγγραφείς αυτούς και «δια των προϊόντων 
της ποιητικής αυτών φαντασίας και αριστοτεχνικής απεικονίσεως 
να χαρακτηρίσῃ την κρατούσαν φιλολογικήν κίνησιν»44. Ο Λέφας 
επιμένει, και στον πρόλογο του δευτέρου τόμου της μετάφρασης 
ρωσικών διηγημάτων, πως η εξελλήνιση «χαρακτηριστικών έρ-
γων» της ρωσικής φιλολογίας πιθανόν να έχει «καλόν αποτέλεσμα 
διά τε τους αναγινώσκοντας και τους γράφοντας», όπως συνέβη 

41 (Κασίνης 2003β, 240)
42 (Βογαζλής 1918, 6) 
43 (Παγανέλης 1895, 3)
44 (Λέφας 1903, 3) 
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«τοις πεφωτισμένοις λαοίς της Εσπερίας», στους οποίους η ρωσι-
κή φιλολογία «εχρησίμευσεν εν πολλοίς αείποτε πρότυπον μιμήσε-
ως»45. Επιμένουν, λοιπόν, οι Έλληνες ρωσογνώστες μεταφραστές 
πως η ρωσική λογοτεχνία είναι ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα και 
μάλιστα από γαλλικές μεταφράσεις. Κτυπούν το γαλλικό μυθιστό-
ρημα και τις «φάμπρικες του συστήματος Πονσόν-ντε-Τεράγι», 
που «ναρκώνουν το πνεύμα και καταφέρουν το coup de grâce στις 
παραπαίουσες διάνοιες»· αντιπροτείνουν το ρωσικό, το νορβηγικό 
και το αγγλικό μυθιστόρημα, που «παράγει σε αρμονικό συνταί-
ριασμα η σκέψη και η φιλοσοφική παρατήρηση» του Γκόγκολ, του 
Χάμσουν, του Ντίκενς, του Κίπλιγκ, του Στη- βενσον46. Έκτοτε η 
ρωσική λογοτεχνία μεταφράσθηκε και αγαπήθηκε πολύ στην Ελ-
λάδα. Κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ού αιώνα, με αιχμή 
τον μεσοπόλεμο, μεταφράσθηκαν 50 περίπου Ρώσοι συγγραφείς. 
«Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση της ρωσικής λογοτεχνίας είναι 
ότι, ενώ μερικοί από τους 50 [περίπου] Ρώσους λογοτέχνες που 
βιβλιογραφούνται εδώ είναι συγγραφείς του 19ου ή του 19ου και 
του 20ού αιώνα, μεταφράζονται σε αυτήν την έκταση για πρώτη 
φορά τώρα […]. Μεταφράζονται τώρα (1901-1950) και όχι τότε 
(19ος αι.), διότι οι κοινωνικές συνθήκες και γενικότερα οι όροι της 
πρόσληψης της θεματολογίας και των τρόπων των μεταφρασθέ-
ντων κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ού αιώνα ήσαν ευνοϊ-
κοί»47. Έτσι, με την μετάφραση μεγάλου αριθμού λογοτεχνικών 
έργων έγιναν οικεία στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό-στόχο 
ιδέες, ρεύματα και τρόποι της ρωσικής λογοτεχνίας, όπως, η ψυχο-
λογική ανάλυση των ηρώων48, ο εσωτερικός ψυχολογικός ατομι-
σμός49, ο φανταστικός πραγματισμός50, ο ρεαλιστικός μυστικι-
σμός51, ο νατουραλισμός52, ο ρεαλισμός53, ο συμβολισμός54, ο αλλη-

45 (Λέφας 1905, 6) 
46 (Χαριτάκης 1912, 2) 
47 (Κασίνης 2013α, κγ΄-κη΄) 
48 (Φιλύρας 1917, 9, πρβ. Σαραντίδη 1928, 4)
49 (Αγιάσσος 1925, 23)
50 (Ευαγγελάτος 1929, 10)
51 (Κολακλίδης 1945, 13)
52 (Ζερβός 1930, 19-20)
53 (Λυκιαρδόπουλος 1926, 5· πρβ. Σερ. 1930, 14-15)
54 (Persky 1923, 5· πρβ. Μπέλιϊ 1933, Κολακλίδης 1945, 13)
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γορισμός55, ο μηδενισμός56, κ.ά. Μερικοί αριστεροί λόγιοι ισχυρίζο-
νται στα πρώτα έτη του μεσοπολέμου (1922), αλλ’ ακόμα και στην 
τελευταία πενταετία του (1934) πως η νεοελληνική λογοτεχνία 
«δεν πήρε μυρουδιά απ’ ό,τι γίνεται γύρω της», ενώ η ρωσική δίνει 
«τιτανικόν αγώνα», για να φέρει στον κόσμο «τη βασιλεία της 
Αλήθειας και της Δικαιοσύνης»57, ή ναι μεν, λένε άλλοι χωρίς ιδεο-
λογικά ελατήρια, «η ρωσική φιλολογία [...] είναι η πιο αγαπητή στο 
ελληνικό κοινό – μα συγχρόνως και η πιο άγνωστη»58. Όμως, τα 
στοιχεία διαψεύδουν τις παρατηρήσεις αυτές, διότι η μετάφραση 
της ρωσικής λογοτεχνίας, κλασικής, σοσιαλιστικής και κομμουνι-
στικής, είναι πυκνή κατά τον μεσοπόλεμο αλλά και μετά τον πόλε-
μο. Όπως και να έχει το πράγμα, το κλασικό ρωσικό μυθιστόρημα 
που συνδυάζει την τέχνη της αναπαράστασης και της ψυχολογικής 
ανάλυσης59, με την «τόσο πλατειά εξάπλωση και εξέλιξη πρέπει να 
θεωρηθή σαν το σημαντικότερο λογοτεχνικό γεγονός του εικο-
στού αιώνος»60, διότι, σημειώνουν κριτικοί της εποχής, ολόκληρη η 
«σημερινή» διανόηση είναι επηρεασμένη από το κλασικό ρωσικό 
μυθιστόρημα. 

Οι ίδιες κοινωνικές και ιδεολογικές ανάγκες συνετέλεσαν και 
στην μετάφραση πολλών έργων της σκανδιναβικής λογοτεχνίας. 
Από τους 18 Σκανδιναβούς λογοτέχνες ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις 
των Νορβηγών συγγραφέων Henrik Ibsen (1828-1906) και Knut 
Hamsun (1859-1952)61. Του Ίψεν μεταφράσθηκαν 16 θεατρικά έργα 
σε 31 βιβλιογραφικές μονάδες, ενώ του Χάμσουν μεταφράσθηκαν 
17 έργα σε 28 μονάδες· μερικά από τα έργα αυτά μεταφρά-
σθηκαν από περισσότερους του ενός μεταφραστές. Στην πρώτη 
περίπτωση, μεταξύ των μεταφραστών κυριαρχούν τα ονόματα του 
Λέοντος Κουκούλα και του Βάσου Δασκαλάκη, ενώ στην δεύτερη ο 
Δασκαλάκης θεωρείται ο πραγματικός εισηγητἠς του Χάμσουν στην 
Ελλάδα με την μετάφραση των 12 από τα 17 έργα του62. Αυτοτελώς 
εκδεδομένες μεταφράσεις σκανδιναβικών έργων έχουμε σποραδικά 

55 (Λέφας 1924, 4) 
56 (Χεκίμογλου 1924, 3)
57 (Παρορίτης 1922, 12) 
58 (Τσουκαλάς 1934, 3) 
59 (Πικρός 1921, 12) 
60 (Νίκβας 1933, 6) 
61  Κασίνης 2013α, κη΄) 
62 (Κασίνης 2013α, κη΄) 
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από το 1873 με τα Παραμύθια Δανικά του Andersen, που μετέφρασεν 
ο Δημήτριος Βικέλας63, το 1880 με την ανώνυμη μετάφραση «εκ 
του αγγλικού» Απολόγων 64 του Andersen, το 1883 Διηγήματα του 
Andersen σε μετάφραση Αριστοτέλη Κουρτίδη65, το 1884 επηυξημένη 
επανέκδοση των Παραμυθιών Δανικών που μετέφρασεν ο Βικέλας66, 
το 1892 με την μετάφραση του μονόπρακτου δράματος του Δανού 
συγγραφέα Henrik Erc Η θυγάτηρ του βασιλέως67, το 1901 με την 
μετάφραση του έργου του Νορβηγού συγγραφέα Fr. Nansen, Προς τον 
Πόλον68, το 1903 με την μετάφραση του έργου του Ίψεν, Το σπίτι της 
κούκλας από τον Μιχ. Γιαννουκάκη69, αλλά από το 1912 κ’ εξής πολλές 
μεταφράσεις, που πυκνώνουν από το 1915 και κορυφώνονται στον 
μεσοπόλεμο. Το έργο του Ίψεν μεταφράζεται και παριστάνεται από 
το 189470, γιατί θεωρείται ως «αγών λυτρώσεως»71, ενώ το έργο του 
Χάμσουν για την «δύναμιν της ψυχολογικής αναλύσεως»72 και της 
δυνατότητας να ερμηνεύσει τόσον έντονα «την εποχήν μας, μιαν εποχή 
μπλαζεϊσμού, μιαν εποχή ἐκρυθμη»73. Από την σουηδική λογοτεχνία 
οι μεταφραστές ξεχωρίζουν τον Αύγουστο Strindberg74 (1849-1912) 
και τον Γουστάβο Geijerstam75 (1858-1909) για την ψυχαναλυτική 
δύναμη, την αυστηρή παρατήρηση και την ρεαλιστική περιγραφή. 

63 (Κασίνης 2006, 323)
64 (Κασίνης 2006, 421)
65 (Κασίνης 2006, 461)
66 (Κασίνης 2006, 479)
67 (Κασίνης 2006, 599)
68 (Κασίνης 2013α, 4)
69 (Κασίνης 2013α, 13)
70 Ο Ιψεν παρουσιάστηκε στην νεοελληνική σκηνή για πρώτη φορά το 1894 με τους 

Βρυκόλακες σε μετάφραση του Μιχ. Γιαννουκάκη· από τότε, όμως, και ύστερα 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αισθητικές και ιδεολογικές ζυμώσεις των αρχών 
του αιώνα, ώστε από μερικούς, όπως ο Παλαμάς και ο Ξενόπουλος, να θεωρείται 
κέρδος για την νεοελληνική παιδεία, ενώ από άλλους, όπως ο Ψυχάρης, ο Πάλλης, 
ο Εφταλιώτης, να ψέγεται η έντονη πρόσληψή του ως «ιψενογερμανισμός» 
(Παπανδρέου 1983, 63, 93, 137).

71 (Κουκούλας 1921, 6) 
72 (Δασκαλάκης 1921, 5) 
73 (Κουκούλας 1919β, ς΄)
74 (Hamsun 1922, 40, Χρυσάφης 1930, 8) 
75 (Κουκούλας 1919γ, 4, Χρυσάφης 1921, 5, Χρυσάφης 1930, 5)
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Δ΄. Επιλογικά
Η ραγδαία υποχώρηση της πολιτισμικής γαλλοκρατίας, που πα-
ρατηρείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1890, οφείλεται στην 
δραματική αλλαγή των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
όρων της περιόδου. Αυτής της αιτιολογίας αιτιατό είναι και η στρο-
φή προς τις βόρειες λογοτεχνίες, η οποία θα ενταθεί από το 1915 
με την μετάφραση ενός έργου του Geijerstam76 και τριών δραμά-
των του Ίψεν77. Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι η ορμητική 
εισβολή του Χάμσουν στην νεοελληνική λογοτεχνία από το 1916, ο 
οποίος θα κυριαρχήσει για μια εικοσαετία78. Η διάχυτη αυτή τάση, 
που για 15-20 χρόνια θα λάβει την μορφή της «βορειομανίας», 
ήταν αισθητή στους συγχρόνους, αλλά δεν έμεινεν απαρατήρητη 
και από τους μελετητές του μεσοπολέμου. Σημάδια υποχώρησης 
του φαινομένου παρατηρούνται από το 1932, κυρίως όσον αφορά 
στην σκανδιναβική λογοτεχνία, ενώ το ενδιαφέρον για την ρωσική 
συντηρείται και ανανεώνεται κατά και μετά τον πόλεμο ένεκα των 
πολιτικών αλλαγών και των νέων ιδεολογιών. 

Καταλήγω: Η έντονη αυτή στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες 
(κυρίως την σκανδιναβική και την ρωσική) και η ρήξη με το ρομα-
ντικό παρελθόν τ ώ ρ α παρουσιάζεται για πρώτη φορά με στοι-
χεία μετρητά.
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68-69).

78 (Κασίνης 2013β)
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Πρωτοχρονιάτικα Διηγήματα, μετάφρασις Δ. Κ. Βογαζλή. Ρωσική 
φιλολογία: Λ. Τολστόη, Θ. Δοστογιέφσκη, Λ. Ανδρέγιεφ. Γαλλική 
φιλολογία: Αλφ. Δωδέ, Φραγκ. Κοππέ, Γ. Μωπασσάν. Γερμανική 
φιλολογία: Ερν. Βίχερτ, Αθήναι, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. 
Σιδέρη, 1918: 5-6.

[Δασκαλάκης, Βάσος]: «Κνουτ Χάμσουν» στο: Κνουτ Χάμσουν, 
Μυστήρια, μυθιστόρημα, [τόμος Α΄] μετάφραση από τα νορβη-
γικά Β. Δασκαλάκη, Αθήναι, Εκδοτικός Οίκος Χ. Γανιάρη και 
Σίας, 1921: 5. 
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κρεμασμένοι» στο: Λεονίντ Αντρέγιεφ, Οι επτά κρεμασμένοι, 
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Βιβλιοπωλείον Γεωργίου Ι. Βασιλείου, 1919γ: 3-5.

————: «Πρόλογος» στο: Βιβλιοθήκη «Εκλεκτά Έργα», αριθ. 49. 
Ερρίκου Ίψεν, Η Αγριόπαπια, δράμα σε πέντε μέρη, μεταφραστής 
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Μαρίας Κορέλλι, Ο Βαραββάς. Εν όνειρον εκ της τραγωδίας του 
κόσμου, κατά μετάφρασιν εκ του πρωτοτύπου αγγλικού υπό 
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Ή μεταφραστική δραστηριότητα της «γενιάς του 1920»: 
μεταγγίζοντας όψεις πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία

Βάλια Τσάιτα - Τσιλιμένη *

Με τον όρο «γενιά του 1920», οι ιστορικοί της νεοελληνικής λογο-
τεχνίας ονομάζουν μια σειρά ποιητών, οι οποίοι είναι γεννημένοι 
γύρω στο 1890 – 1900, και των οποίων οι πρώτες δημοσιεύσεις 
χρονολογούνται περίπου στο 1915 – 1920. Πρόκειται στην 
πραγματικότητα για μια (λογοτεχνική) γενιά, η οποία τοποθετείται 
χρονικά ανάμεσα στην ποιητική « σχολή » του Παλαμά και στη 
λεγόμενη « γενιά του 1920 » στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1897 
μέχρι και 1922, ποικίλα και πολύ σημαντικά ιστορικά και πολιτικά 
γεγονότα επηρεάζουν με τρόπο καθοριστικό τη διαμόρφωση 
της Ελλάδας ως σύγχρονο κράτος. Πρόκειται για χρόνια ριζικών 
αλλαγών, αποφασιστικών επιλογών, και μεγάλων κρίσεων. Μέσα 
σε δέκα χρόνια, η Ελλάδα επεκτείνει τα γεωγραφικά της σύνορα, 
αλλά βιώνει επίσης γεγονότα όπως το « μαύρο 1897 », και την κατα-
στροφή της Μικράς Ασίας (μεγάλα πλήγματα για την ιστορία και 
τον πληθυσμό της).

Η ελληνική κοινωνία αρχίζει να διαπραγματεύεται τις δυνα-
τότητες που θα της επιτρέψουν να καθορίσει τη νέα της ταυτό-
τητα. Παντού, η προβληματική γύρω από τον ορισμό του όρου 
« ελληνικότητα », σ’ ό, τι αφορά την καλλιτεχνική δημιουργία, την 
επέκταση/ διαμόρφωση της γλώσσας και τη λαογραφική έρευνα, 
είναι ιδιαίτερα έντονη. Το κλίμα της πολιτικής αναταραχής και 
των κοινωνικών αλλαγών ενεργοποιεί την άμεση ανάγκη για 
εισροή νέων ιδεών (από την Ευρώπη της εποχής) και μηνυμάτων, 
των οποίων η αποδοχή γίνεται δυνατή χάρη στον σταδιακό 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Ο εκσυγχρονισμός που 
στο επίπεδο του ατόμου αποκτά μια αξία ανεξάρτητη και φυσική, 
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δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να « ψάξουν » και να συνει-
δητοποιήσουν τον εαυτό τους και τα πράγματα με νέους τρόπους.

Σ’ αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η λεγόμενη 
«γενιά του 1920», αλλιώς γνωστή ως «νεοσυμβολιστές»1(Φιλο-
κύπρου 2009, 16-17), γεννιέται, μεγαλώνει, διαμορφώνεται, γράφει 
και γενικότερα εκφράζεται σε αυτό το πολύ-επίπεδο κοινωνικό 
– πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή στο μέσο μεγάλων αλλαγών, σε μια 
στιγμή που το ελληνικό κράτος προσπαθεί να βρει, ή ακόμη 
καλύτερα να επινοήσει από την αρχή/ να αναδημιουργήσει, την 
προσωπική του ταυτότητα. Όλες αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές 
αμφιταλαντεύσεις, δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον 
τρόπο σκέψης των λογοτεχνών, και γενικότερα των καλλιτεχνών 
της εποχής. 

Η ανάγκη να εκφραστούν διαφορετικά (σε σχέση με την προη-
γούμενη γενιά και με ό, τι έφερε πάνω του τον τίτλο της παράδοσης) 
έγινε αισθητή με ποικίλους τρόπους : ως ανάγκη να ακουστεί/ 
φανεί ο εσωτερικός κόσμους του ποιητή – λογοτέχνη, καθώς και 
να τονιστεί η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση απέναντι στην 
υποβάθμιση της κοινωνίας που έχει χτυπηθεί από κάθε πλευρά. 
Γι’ αυτούς τους ποιητές, η έμπνευση και η επιρροή από ευρωπαϊκά 
κινήματα, ήταν κάτι το απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να 
βρεθούν νέοι τρόποι έκφρασης, νέες ποιητικές φόρμες, με τις 
οποίες θα κατάφερναν να δώσουν μια μορφή στο ανεπεξέργαστο 
υλικό τους, το στραμμένο πάντοτε προς τον εσωτερικό τους 
κόσμο και προς μια πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούσαν 
και η οποία τους περιόριζε και τους έκανε να υποφέρουν. Και θα 
ήταν αυτές οι νέες μέθοδοι, οι νέοι τρόποι, που θα τους έδιναν 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σιγά – σιγά τη νέα ποίηση 
στην Ελλάδα της εποχής, την ποίηση που από τη μία πλευρά θα 
έκανε τη λογοτεχνική δραστηριότητα της Ελλάδας αντάξια με 
εκείνη της Ευρώπης, και από την άλλη πλευρά θα ενσάρκωνε τον 
δρόμο μέσα από τον οποίο θα έφταναν μια μέρα οι ποιητές του 
μεσοπολέμου να έχουν το δικαίωμα της πίστης προς τη δύναμη της 
τέχνης τους× πίστη που θα τους έδινε τη δυνατότητα να εκθέσουν 
μέσω αυτής, τις σοβαρές συνέπειες των γεγονότων της εποχής 
τους ευελπιστώντας έτσι στην ανανέωση και την αλλαγή. Εάν 

1 Όρος που εισήγαγε η Έλλη Φιλοκύπρου στη μελέτη της με τίτλο: Η γενιά του 
Καρυωτάκη: φεύγοντας τη μάστιγα του λόγου.
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βρέθηκαν τελικά ή όχι οι νέοι τρόποι, οι νέες ποιητικές μέθοδοι, 
αν κερδήθηκε η πίστη αυτή προς την ποιητική τέχνη σε χρόνια 
τόσο δύσκολα για τα ελληνικά δεδομένα, εάν μεταλαμπαδεύτηκε 
ουσιαστικά το λογοτεχνικό φως απ’ την Ευρώπη τα χρόνια εκείνα, 
είναι μια άλλη ιστορία, την οποία δε θα αναπτύξουμε στο κείμενο 
αυτό. Στην παρούσα ανακοίνωση μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε 
στην ίδια την αναγκαιότητα της στροφής των Ελλήνων ποιητών 
προς την Ευρώπη, στον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν εφικτή η 
άντληση στοιχείων από τα λογοτεχνικά ευρωπαϊκά κινήματα της 
εποχής, καθώς και στα αποτελέσματα που ήλπιζαν οι λογοτέχνες 
τότε ότι θα έχει αυτή η στροφή προς την Ευρώπη.

Η διατριβή της κυρίας Ελένης Παρισιάδου (Παρισιάδου, 2011) 
παρουσιάζει πολύ χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση, τον 
ρόλο και τους τρόπους της μετάφρασης στον μεσοπόλεμο. Η ίδια 
παραθέτει απόψεις ποιητών, κριτικών, αλλά και γενικότερα θέσεις 
λογοτεχνικών περιοδικών της εποχής, οι οποίοι ως επί το πλείστον 
όχι μόνο επιδοκιμάζουν, αλλά τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία και 
την αναγκαιότητα της μεταφραστικής δραστηριότητας εκείνης 
της περιόδου (Παρισιάδου, 2011, 72-78). Πιο συγκεκριμένα γίνεται 
λόγος για την γενικότερη τάση εξευρωπαϊσμού της ελληνικής 
λογοτεχνίας στον μεσοπόλεμο για τους ποικίλους προβλημα-
τισμούς γύρω από το έντονο μεταφραστικό φαινόμενο, για την 
ανάγκη πολιτισμικής συνδιαλλαγής με την Ευρώπη, για τα θετικά 
όλης αυτή της στροφής προς τις ξένες λογοτεχνίες – θετικά που 
αφορούν σαφέστατα και τη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό 
της ελληνικής γλώσσας, για το ότι η μετάφραση φτάνει τελικά 
να θεωρείται (ως αποτέλεσμα) λογοτεχνία ελληνική, για τις 
γενικότερες δυνατότητές της, καθώς και για το κατά πόσο μια 
μετάφραση μπορεί να είναι πιστή ή όχι σε σχέση με το πρωτότυπο 
κείμενο. Επίσης γίνεται λόγος για τα (απαραίτητα) προσόντα του 
μεταφραστή, αλλά και για όλες τις αντίθετες απόψεις της εποχής 
(Παρισιάδου, 2011, 80-81), δηλαδή τις απόψεις εκείνων που δια-
φωνούσαν κάθετα με την πεποίθηση ότι η μετάφραση είναι ο 
κύριος και βασικότερος αρωγός που θα επιτρέψει στην ελληνική 
λογοτεχνία να βρει τελικά τη δική της, νέα ταυτότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της 
εποχής, το ίδιο το περιεχόμενο της ποίησης των λεγόμενων «νεο-
συμβολιστών» ως υλικό ακατέργαστο που ψάχνει νέους τρόπους 
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και διεξόδους για να εκφραστεί, καθώς και το κριτικό τους έργο, 
μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι πρόκειται για μια γενιά η οποία 
βιώνει το ποιητικό «εγώ» ως εκείνο που θα υποστεί αναπόφευκτα 
κάθε αβεβαιότητα, φθορά και αδιέξοδο της κοινωνίας μέσα στην 
οποία ζει. Η φύση αυτής της κοινωνίας προκαλεί την στροφή των 
ποιητών προς τον εσωτερικό τους κόσμο και γενικότερα προς το 
άτομο. Η μέχρι τότε λογοτεχνική παράδοση δεν τους προσφέρει 
τα απαραίτητα μέσα για να αναφερθούν, εκφράσουν τον 
ψυχισμό τους, ούτε να επιχειρήσουν την έξοδο, τη λύτρωση από 
μια πραγματικότητα που τους περιορίζει και τους ταλαιπωρεί. 
Έτσι, αναζητώντας τα νέα μέσα, και πιστεύοντας θεωρητικά 
στη σημασία του εξευρωπαϊσμού της ελληνικής λογοτεχνίας της 
εποχής επιδίδονται όλοι τους σε πολλές μεταφράσεις. Ποιοι είναι 
όμως οι ξένοι ποιητές που μεταφράζουν οι Έλληνες τότε; Ποιες 
λογοτεχνικές τάσεις αντιπροσωπεύουν στη Γαλλία; Τι καθρεφτίζει 
αυτή η επιλογή των Ελλήνων; 

Μελετώντας το μεταφραστικό έργο της εποχής, οδηγούμαστε 
αρχικά στη διαπίστωση ότι οι Έλληνες ποιητές μεταφράζουν 
γενικά Γάλλους, Βέλγους, Αμερικανούς, Αυστριακούς, Γερμανούς, 
Ισπανούς, Ιταλούς και Ληθουανούς ποιητές. Ωστόσο, το (κατά 
πολύ) μεγαλύτερο μέρος του μεταφραστικού τους έργου αφορά 
κείμενα των Γάλλων συμβολιστών. Γι’ αυτό και στην παρούσα 
ανακοίνωση εστιάζουμε στις μεταφράσεις Γάλλων ποιητών που 
έχουν κάνει. Εξετάζοντας ένα – ένα τα ονόματα των Γάλλων που 
μεταφράζονται από τους Έλληνες εκείνη την εποχή διαπιστώνουμε 
μια έλλειψη προσανατολισμού των Ελλήνων σ’ ό, τι αφορά το τι 
μεταφράζουν (το περιεχόμενο αυτού που μεταφράζουν και τις 
τάσεις που αυτό εκπροσωπεί στη γαλλική λογοτεχνία). Παρα-
τηρούμε δηλαδή μια «μίξη» ονομάτων (Ο Κ. Στεργιόπουλος 
γράφει για τον ποιητή Μήτσο Παπανικολάου: « ενώ ταυτόχρονα 
δεν έπαψε να διαβάζει με πάθος τον Baudelaire, τον Moréas, τον 
Laforgue κι όσους άλλους μετάφρασε, καθώς και κάποιους εντελώς 
ελάσσονες μετασυμβολιστές και μερικούς απ’ τους πιο μοντέρνους 
για τη στιγμή εκείνη », (Στεργιόπουλος, 1980, 380)), δίχως κάποιο 
συγκεκριμένο σκεπτικό, η οποία ομογενοποιεί τους κλασικούς και 
ελάσσονες γάλλους συμβολιστές (Vielé-Griffin, Moréas, Régnier, 
Verhaeren), οι οποίοι εφαρμόζουν την τακτική του να δίνουν 
έμφαση στον ήχο, να υποβάλλουν κάτι άλλο πίσω από μια ορατή 
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πραγματικότητα, με τους « τραγικούς » κατά κάποιον τρόπο 
συμβολιστές (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, κ. ά.), [Ο 
Jean-Nicolas Illouz, στο βιβλίο του Le symbolisme (Illouz, 2004, 
22-23), χαρακτηρίζει τους τέσσερεις αυτούς γάλλους ποιητές 
ως πραγματικούς «φάρους» του Συμβολισμού.], ~ τους οπαδούς 
δηλαδή της « νεωτερικότητας » (‘modernité’ ~ όρος που εισήγαγε 
ο Baudelaire), οι οποίοι επιχειρούν να δημιουργήσουν μια νέα 
πραγματικότητα, αποδίδοντας έναν πολύ συνειδητό ρόλο στον 
ποιητή (για την επίτευξη αυτής της νέας πραγματικότητας) και 
κυρίως έχοντας ως βάση την πίστη στη δύναμη της τέχνης τους. 

Ορισμένα πραδείγματα επιλογής ξένων ποιητών από την πλευρά 
των Ελλήνων τα οποία επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, είναι τα εξής 
(Τα περισσότερα παραδείγματα μεταφραστικής δραστηριότητας 
που ακολουθούν, είναι ενδείξεις ξένων ποιητών που έχουν 
μεταφραστεί από έλληνες ποιητές της « λεγόμενης γενιάς του 
1920 », και έχουν εκδοθεί σε κάποιο τόμο. Εν τω μεταξύ, οι ποιητές 
αυτοί έχουν δημοσιεύσει μεταφράσεις (και) άλλων ξένων ποιητών 
σε πολλά περιοδικά της εποχής.): ο Μήτσος Παπανικολάου μετα-
φράζει έργα των Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren, Paul 
Valery, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, 
Oscar Wilde, Jules Laforgue, Czesław Milosz (Παπανικολάου, 1987). 
Ο Τέλλος Άγρας μεταφράζει έργα των Jean Moréas2, Paul Verlaine 
(Verlaine, 2003). Ο Καρυωτάκης μεταφράζει Francis Viele – Griffin, 
Paul Verlaine, Heinrich Heine, Comtesse Mathieu de Noailles, Paul 
– Jean Toulet, Andre – Spire, Laurent Tailhade, Jean Moréas, Francis 
Carco, Mathurin Régnier, François Villon, Nicolaus Lenau, Charles 
Baudelaire, Tristan Corbière, Frédéric Mistral, Charles Guérin, 
Marie von Ebner – Eschenbach, Emile Despax, Georges Rodenbach 
(Καρυωτάκης, 2008 και Καρυωτάκης, 2009). Ο Καίσαρ Εμμανουήλ 
μεταφράζει έργα των Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, 
Stéphane Mallarmé (Εμμανουήλ, 1981), Bliven Bruce, Castor Henry, 
Chandon G., Crane Stephen, Daco Pierre, Dickens Charles, Gunther 
John, Guthrie A. B., Hawthorne Nathaniel, Kelly Regina, Kingsley 
Charles, Krumgold Joseph, McCann Kevin, Merimée Prosper, Pyle 
Haward, Real Pierre, Reid Mayne, Rilly R., Shakespeare William, 
Sperry Armstrong, Stevenson Robert, Swift Jonathan, Verne Jules, 

2 http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=88.
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Winwar Frances, Zola Emile. Ο Κώστας Ουράνης μεταφράζει Edgar 
Allan Poe, Mark Twain. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης μεταφράζει 
André Gide (Gide, 1997), η Μαρία Πολυδούρη μεταφράζει Jean 
Moréas, Henry Bataille και Leconte de Lisle3, και ο Ρώμος Φιλύρας 
μεταφράζει Brada4. Η Μυρτιώτισσα μεταφράζει Comtesse Mathieu 
de Noailles5.

Το γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες ποιητές της λεγόμενης « 
γενιάς του ’20 » μεταφράζουν και ελάσσονες και « τραγικούς » 
/ μοντέρνους συμβολιστές δίχως να κάνουν μια σαφή διάκριση 
ανάμεσά τους, δηλώνει μια σύγχυση από την πλευρά των Ελλήνων, 
η οποία αφορά αρκετά επίπεδα: αρχικά μας αποκαλύπτει ότι για 
όλους αυτούς τους ποιητές οι Γάλλοι συμβολιστές είναι ένα πράγμα 
/ ένα σύνολο που εκτείνεται μέχρι τις αρχές του 1920 και κατ’ 
επέκταση μας αποδεικνύεται ότι δεν έχουν (οι Έλληνες) επίγνωση 
του τι ουσιαστικά μεταφράζουν, όχι σ’ ό, τι αφορά το περιεχόμενο 
των στίχων και γενικότερα την θεματική των ποιημάτων, αλλά 
κυρίως σ’ ό,τι αφορά τις φάσεις του γαλλικού συμβολισμού, τα 
πολύ διαφορετικά του επίπεδα, και γενικότερα τη μέθοδο που 
χρησιμοποιεί το κάθε επίπεδο του λογοτεχνικού αυτού κινήματος. 
Αυτή η μίξη των δύο βασικών κατηγοριών των Γάλλων συμβολιστών 
(κλασικοί – νεωτεριστές) από τους Έλληνες, αποδεικνύει ότι δεν 
αντλούν με επιτυχία τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία του γαλλικού 
συμβολισμού, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν πραγματικά 
στον αναγκαίο για την εποχή εκσυγχρονισμό της ελληνικής 
λογοτεχνίας. Αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι μελετώντας την 
ελληνική ποίηση της εποχής διαπιστώνουμε συχνά μια « σύγχυση 
» προς τη δύναμη της τέχνης τους. Αντίθετα, οι Γάλλοι συμβολιστές 
και πιο συγκεκριμένα οι οπαδοί της « νεωτερικότητας » διαθέτουν 
μια διαύγεια και μια σαφήνεια σ’ ό, τι αφορά τη δύναμη της τέχνης 
τους και επιχειρούν πραγματικά μέσα από αυτή (επινοώντας 
τρόπους και μεθόδους) να δημιουργήσουν αυτό το άλλο επίπεδο, 
τον εξιδανικευμένο « νέο κόσμο » όπως τον έχουν στο μυαλό τους 
και να οδηγήσουν εκεί τον αναγνώστη.

Ουσιαστικά, οι Έλληνες παραμένουν σε μια κοινή θεματική 
(στο ατμοσφαρικό κλίμα του γαλλικού συμβολισμού, στο οποίο 

3 http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/maria_polydoyrh/metafraseis.htm.
4 http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=401.
5 http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=289.
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βρίσκουν κάνει σαν αποτύπωση, σαν τρόπο έκφρασης του δικού 
τους ψυχικού κόσμου και της δικής τους πραγματικότητας), κι έτσι, 
συχνά, όταν γράφουν οι ίδιοι (όχι όταν μεταφράζουν) οδηγούνται 
σε έναν επιφανειακό μιμητισμό της γαλλικής ποίησης ο οποίος 
κάθε άλλο παρά ανανέωση και εξισορρόπηση με τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα μπορεί να θεωρηθεί για την ελληνική ποίηση. 

Ένα παράδειγμα που αποδεικνύει τις παραπάνω θέσεις είναι 
περίπτωση του Κώστα Ουράνη, ο οποίος μελετά την ποίηση του 
Charles Baudelaire και στα 1918 γράφει για εκείνον (σε ιδιαίτερα 
νεαρή ηλικία 28 ετών), ένα δοκίμιο (Ουράνης, 1918) το οποίο 
δημοσιεύει στο περιοδικό Γράμματα Αλεξανδρείας και στο οποίο 
επιχειρή να παρουσιάσει την πραγματική φύση του Γάλλου ποιητή, 
τις μεθόδους της ποίησής του, τους στόχους του, κ. ά. 

Μια προσεκτική ανάγνωση αυτού του δοκιμίου μας αποκα-
λύπτει ότι ο Ουράνης κάνει μεν μια αξιόλογη προσπάθεια να εμ-
βαθύνει στο θέμα Baudelaire, όμως δεν καταφέρνει να αναδείξει 
τις πραγματικές πτυχές της ποίησης του Γάλλου ποιητή, 
τουλάχιστον όχι σε βάθος. Υπάρχουν πολλά σημεία του δοκιμίου 
τα οποία προδίδουν μια σύγχυση εννοιών και μια παρερμηνεία 
των μεθόδων του Baudelaire από τον Ουράνη. Για παράδειγμα, 
στην αρχή του δοκιμίου, ο Ουράνης χαρακτηρίζει τον Baudelaire 
ως «πρόδρομο μιας νέας σχολής» (Ουράνης, 1954, 10) ~ στην 
πορεία καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στον συμβολισμό, χωρίς 
όμως να αναφέρει ούτε μια φορά το όνομά της.

Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης αποτελεί ότι η δεύτερη (και 
ουσιαστικά η πρώτη επίσημη ~ καθώς την πραγματική του πρώτη 
την αποκήρυξε) ποιητική συλλογή του Ουράνη, έχει τον τίλτο 
Spleen και μια απλή ανάγνωση των ποιημάτων που την αποτελούν 
αρκεί για να πείσει τον πιο ανυποψίαστο ακόμη αναγνώστη 
ότι πρόκειται για έναν σαφέστατο και ιδιαίτερα επιφανειακό 
μιμητισμό από την πλευρά του Έλληνα ποιητή, της ποίησης του 
Baudelaire. 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέραμε σχετικά με 
την ερμηνεία / παρουσίαση του Baudelaire από τον Ουράνη δεν 
αφορά μεν τη μεταφραστική δραστηριότητα του ποιητή (αφορά 
την κριτική), αλλά μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα ό, τι 
αναφέραμε παραπάνω σχετικά με το ότι οι Έλληνες ποιητές της 
εποχής δεν είχαν ιδιαίτερη σαφήνεια του τι ακριβώς μεταφράζουν 
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/ μελετούν, σ’ ό, τι αφορά τη δομή και τις όψεις αυτού που επι-
λέγουν να παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό της εποχής (είτε 
μέσω μεταφραστικής, είτε μέσω κριτικής δραστηριότητας).

Επίσης, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι την εποχή που οι 
Έλληνες μεταφράζουν τους Γάλλους ποιητές του συμβολισμού, στη 
Γαλλία το κίνημα αυτό είναι πια ξεπερασμένο – ο συμβολισμός στη 
Δύση έχει σβήσει και ήδη στη δεκαετία του 1920 στην Ιταλία, στη 
Ρωσία και στη Γαλλία εμφανίζεται ο φουτουρισμός που ως κίνημα 
δε συνάδει με τον συμβολισμό. Δηλαδή οι Έλληνες της εποχής 
δεν εκφράζουν μέσα από τις μεταφράσεις του κάτι που είναι του 
καιρού τους και δείχνουν να αγνοούν τις νέες τάσεις της εποχής. 
Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί με 2 τρόπους: ο ένας αφορά στο ότι 
οι Έλληνες στρέφονται στους Γάλλους συμβολιστές (γενικά) λόγω 
πολύ ευρύτερης θεματικής της ποίησής του, η οποία είναι, πολύ 
γενικά, παραπλήσια (αποκλειστικά και μόνο ως θεματικό κλίμα) 
κοντά σε αυτό που τους απασχολεί ως πραγματικότητα στην οποία 
ζουν και καλούνται να γράψουν, και ο άλλος λόγος αφορά μια 
πιθανή μηχανιστική αντίδραση από την πλευρά τους να στραφούν 
αρχικά σε ό, τι έπεται του ρομαντισμού και του παρνασσισμού 
στην Ευρώπη ~ κινήματα που είχαν αντιπροσωπευτεί ήδη επάξια 
από τις προηγούμενες γενιές στην Ελλάδα και άρα, εκείνη την 
εποχή, ήταν ήδη « ξεπερασμένα ». Θα είχε ενδιαφέρον σε μια άλλη 
μελέτη να παρουσιαστεί το πώς οι περισσότεροι από τους Έλληνες 
ποιητές της εποχής αντιμετώπισαν τον υπερεαλισμό όταν ξεκίνησε 
ως κίνημα να διανύει την πορεία του στα ελληνικά δεδομένα (ο 
Παπανικολάου ήταν από τους πρώτους [και τους ελάχιστους του 
καιρού του] που επισήμανε την αξία ποιητών όπως ο Σεφέρης και 
ο Ελύτης).

Κλείνοντας, ας θυμηθούμε το σονέτο « Correspondances » του 
Baudelaire. Ο Γάλλος κριτικός Jean – Nicolas Illouz, στο βιβλίο του 
για τον συμβολισμό αναφέρει ότι το σονέτο αυτό παρουσιάζει 
τον κόσμο σαν ένα ευρύ ιερογλυφικό. Κι αυτό το ιερογλυφικό 
είναι φύλακας ενός μυστικού νοήματος που, σύμφωνα με τον 
Baudelaire, ο ποιητής οφείλει να αποκρυπτογραφήσει. Ας πούμε 
λοιπόν, ότι η μεταφραστική δραστηριότητα των Ελλήνων ποιητών 
της λεγόμενης « γενιάς του 1920 », μαρτυρά την έλξη των Ελλήνων 
προς τη δύναμη και την ουσία της γαλλικής συμβολιστικής ποίησης, 
καθώς και την αισθητική τους γνώση ότι από αυτή τη λογοτεχνία 
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έχουν να κοινωνήσουν κάτι σπουδαίο, δίχως όμως να είναι (ακόμη) 
σε θέση να εντοπίσουν σε βάθος τις λεπτομερέστερες, αλλά 
καίριες διαδρομές του γαλλικού κινήματος που τόσο θαυμάζουν 
και ξεχωρίζουν.
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Ή πολυμορφία της ποίησης του Καρυωτάκη

Απόστολος Μπενάτσης *

Αν μελετήσει κανείς την κριτική των έργων του Καρυωτάκη θα δια-
πιστώσει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η έμφαση δόθηκε στη απαισιό-
δοξη διάθεσή του. Ωστόσο ένα κυρίαρχο στοιχείο της ποίησής του 
είναι οι συνεχείς μετασχηματισμοί του ποιητικού υποκειμένου, 
τους οποίους μπορεί κανείς να παρατηρήσει συγκρίνοντας φρά-
σεις, αποσπάσματα ακόμη και ολόκληρα ποιήματά του. Η διακειμε-
νικότητα γενικότερα θα παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο εδώ. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποίησης του Καρυωτάκη είναι 
οι κυμαινόμενες ψυχικές του καταστάσεις. Έτσι, ήδη από τα λεγό-
μενα Νεανικά» του ποιήματα θα δούμε ότι το ποιητικό υποκείμενο 
αντιμετωπίζει με ποικίλους τρόπους την ομορφιά:

Θα ξεκινήσουμε με το ποίημα «Ξέρω» που δημοσιεύτηκε του 
1914 στον Παρνασσό1:

Ξέρω μια όμορφη μικρή, μια θεϊκιά κοπέλα. 
Τα παιδικά φουστάνια της να φαίνουνται αφίνουν 
δυο πόδια ως το γόνατο —ω, πειρασμός ! ω, τρέλλα !— 
και τ’ άλυκα τα χείλια της σωρό τα γέλοια χύνουν.

Όπου διαβή κι’ όπου σταθή, την ηδονή σκορπίζει. 
Και νοιώθεις ολοπύρινες ματιές να σου καρφόνει, 
όταν το φουστανάκι της με χάρη ανεμίζει 
και τ’ άσπρα κρύφια κάλλη της τ’ αφράτα φανερόνει.

Τα μάτια της δοκίμασα να ’δω ποιο έχουν χρώμα. 
Αστράφτουν ’κείνα και θαρρώ πως «τ’ είδες;» μου φωνάζουν, 
«Θαμπώθηκα» τους λέω ’γώ, κι’ αυτά μου λεν’ ακόμα: 

1 (Καρυωτάκης Κων. Γ., 2). Διατηρήθηκε η αρχική γραφή του κειμένου.
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«Μπορείς να ’δης τον ήλιο;» Ναι· πώς τον ήλιο μοιάζουν.

Είναι ξανθή; μελαχρινή; Δεν ξέρω, στο Θεό μου! 
Όσες φορές εκύτταξα τη λαμπερή μορφή της, 
η ομορφιές μ’ εστράβωσαν. Και χάνω τον καιρό μου 
όταν παιδεύουμαι να βρω τι κρύβει η ψυχή της.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ποιήματος είναι η ερωτική του 
διάθεση. Δεν υπάρχει εδώ το στοιχείο της μελαγχολίας ή της ανί-
ας που συναντούμε σε μεταγενέστερα ποιήματα του Καρυωτάκη. 
Πρόκειται ουσιαστικά για έναν έπαινο του γυναικείου σώματος: 
«άλυκα… χείλια», «ολοπύρινες ματιές», «κρύφια κάλλη», «Τα μάτια 
της». Όλα αυτά συγκροτούν το στοιχείο της έλξης. Έχουμε επομέ-
νως να κάνουμε με ένα αγαπημένο αντικείμενο. Ο αφηγητής βρί-
σκεται μπροστά σε μια κατάσταση έντασης. Η ομορφιά της κόρης 
προκαλεί τη συναισθηματική αφύπνιση του ποιητικού υποκειμέ-
νου2. Έχουμε το ερωτικό σκίρτημα και δίπλα τον πομπό του ερω-
τικού μηνύματος. Το ποίημα θυμίζει ένα γνωστό γαλλικό ποιητικό 
είδος, το blason3. Πρόκειται για μια λεπτομερή περιγραφή, εγκω-
μιαστική ή σατιρική ενός προσώπου ή ενός πράγματος. Ο βασικός 
κανόνας του είδους είναι ότι κάθε μέρος της γυναίκας μπορεί να 
υμνηθεί4. 

Στο ποίημα «Χαμόγελο» από τη συλλογή Ο Πόνος του Ανθρώπου 
και των Πραμάτων η θέση της γυναικείας μορφής δημιουργεί ποι-
κίλα αισθήματα στο ποιητικό υποκείμενο:

Χωρίς να το μάθει ποτέ, εδάκρυσε,  
ίσως γιατί έπρεπε να δακρύσει,  
ίσως γιατί οι συφορές έρχονται.

Απόψε είναι σαν όνειρο το δείλι· 
απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. 
Δε βρέχει πια. Κι η κόρη αποσταμένη 
στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλλι.

Σα δυο κεράσια χώρισαν τα χείλη· 
κι έτσι βαθιά, γιομάτα ως ανασαίνει, 

2 Βλ. Fontanille 1999, 79-80.
3 Βλ. Preminger- Brogan - Warnke (eds) 1993, 141-142 και Fontanille 1999, 24-25.
4 Πβ. τις παρατηρήσεις Riffaterre 1978, 82-86.
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στο στήθος της ανεβοκατεβαίνει 
το πλέον αδρό τριαντάφυλλο τ’ Απρίλη.

Ξεφεύγουνε απ’ το σύννεφον αχτίδες 
και κρύβονται στα μάτια της· τη βρέχει 
μια λεμονιά με δυο δροσοσταλίδες

που στάθηκαν στο μάγουλο διαμάντια 
και που θαρρείς το δάκρυ της πως τρέχει 
καθώς χαμογελάει στον ήλιο αγνάντια.

Η περιγραφή είναι ειδυλλιακή. Αρχικά προσδιορίζεται το πλαί-
σιο στο οποίο εγγράφονται οι αφηγηματικές δομές. Το «δείλι» και 
η «λαγκαδιά» αποτελούν ασφαλώς χωροχρονικούς δείκτες που 
στοχεύουν να δημιουργήσουν την εντύπωση της πραγματικό-
τητας. Ειδικότερα μάλιστα το εκφώνημα: «απόψε η λαγκαδιά στα 
μάγια μένει» θυμίζει γνωστούς στίχους του 6ου αποσπάσματος του 
Γ’ σχεδιάσματος των Ελεύθερων πολιορκημένων του Σολωμού: 
«Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια».5

Στο υπό μελέτη ποίημα τονίζεται η ένωση ενός εμψύχου με ένα 
άψυχο, της κόρης και της φύσης, η οποία οδηγεί από την ετερό-
τητα στην ταυτότητα. Η μετάβαση αυτή από το διαφορετικό στο 
ταυτόσημο δηλώνει πως δεν υπάρχουν εδώ αντιπαραθέσεις ούτε 
πολεμικές σχέσεις. Όλα είναι συγχωνευμένα. Είναι μια μοναδική 
κατάσταση γεμάτη από ζωή, μια αρμονική σύζευξη πολλαπλών 
στοιχείων που τείνουν προς την ενότητα. Είναι το ένα όπου η μόνη 
σύμβαση που επικρατεί είναι αυτή της εμπιστοσύνης. Φύση και 
άνθρωπος, έμψυχο και άψυχο, αποτελούν μια αξεχώριστη ενότη-
τα. Αυτή η ευφορική κατάσταση μάλιστα συνδηλώνεται περισσό-
τερο με την εικονοποιία της κόρης που χαμογελάει αμέριμνη «στον 
ήλιο αγνάντια». Σημασιοδοτείται με τον τρόπο αυτό μια ειδυλλιακή 
κατάσταση. 

Αυτή όμως η αθωότητα συνυπάρχει στο ποίημα με την άγνοια. 
Η κόρη δεν αντιλαμβάνεται ότι οι δροσοσταλίδες προεικονίζουν 
επικείμενες συμφορές. Το ρόλο του πληροφορητή αναλαμβάνει 
ένας κοινωνικός παρατηρητής που εμφανίζεται στη σχολιαστική 
επιγραφή και βλέπει από τη δική του οπτική γωνία το τι πραγματικά 
συμβαίνει. Η ένωση του άψυχου με το έμψυχο, της φύσης με την 

5 (Σολωμός 31971, 245). 
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κόρη, έχει ήδη πραγματοποιηθεί και δυο δροσοσταλίδες εμφανί-
ζονται στο μάγουλο της πρωταγωνιστικής μορφής. Η τελική 
αυτή σύζευξη δημιουργεί ένα φόβο στον παρατηρητή. Διαβλέπει 
ένα μελλοντικό πόνο από τις συμφορές που πρόκειται να έρθουν. 
Γενικότερα ωστόσο υποκρύπτεται εδώ η ιδέα ότι όλα περνούν και 
τίποτε δε διαρκεί. Αυτή είναι η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων. 

Αντίθετα στα Νηπενθή η ερωτική επιθυμία λαμβάνει έντονες 
διατάσεις:

Πια δεν πονώ μηδέ την ανεμώνη,
στη γης η ερωτοπάλη που τη λιώνει,
καθώς ορμάω για να σου πιω τα χείλη.
(«Χαρά»)

Η τελική εικόνα του ποιήματος με την αισθησιακή ορμή του 
αφηγητή δηλώνει ότι το υποκείμενο δράσης βρίσκεται σε μια κα-
τάσταση έντονης συγκίνησης που εκφράζεται μέσα από τις χαρα-
κτηριστικές κινήσεις του σώματός του. Υπάρχει λοιπόν μια θαυμα-
στή αναλογία ανάμεσα στις φυσικές και τις ανθρώπινες αξίες και 
μια έντονη συγκίνηση.

Ο έρωτας ωστόσο δεν είναι πάντοτε ευφρόσυνος στον Καρυω-
τάκη. Ενδεικτικό είναι από την άποψη αυτή το ποίημα «Τώρα που 
μήτε ο έρωτας»: 

Τώρα που μήτε ο Έρωτας μήτε η φιλία τής φέρνει,
μήτε κι αυτό το μίσος μου, παρηγοριάν, α, πώς
η ώριμη θλίψη μου κατά τα περασμένα γέρνει,
της νιότης μου καρπός !

Το ποίημα αρχίζει με μια πικρή διαπίστωση. Ούτε ο Έρωτας ούτε 
η φιλία ούτε το μίσος μπορούν να παρηγορήσουν το ποιητικό υπο-
κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι και τα πιο αντικρουόμενα συναισθήματα 
δεν μπορούν να δώσουν κάποιο προσανατολισμό στη ζωή του. Έτσι 
ο αφηγητής στρέφεται στο παρελθόν όπου αναζητεί κάποιες αξίες 
που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντίβαρο στη στέρηση του 
παρόντος.

Η ποίηση ακόμη του Καρυωτάκη είναι ενταγμένη στη γενικότερη 
θεματική της γενιάς του και ειδικότερα ασχολείται με το θέμα 
του ταξιδιού: Δίνουμε εδώ το ποίημα «Τελευταίο ταξίδι» από τη 
συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες:
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Καλό ταξίδι, αλαργινό καράβι μου, στου απείρου
και στης νυχτός την αγκαλιά, με τα χρυσά σου φώτα!
Να ’μουν στην πλώρη σου ήθελα, για να κοιτάζω γύρου
σε λιτανεία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα.
Η τρικυμία στο πέλαγος και στη ζωή να παύει,

μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω,
να μου λικνίζεις την αιώνια θλίψη μου, καράβι,
δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω!

Το ποιητικό υποκείμενο εμφανίζεται να διακατέχεται από μια 
έντονη επιθυμία φυγής. Χρησιμοποιώντας μάλιστα το θρησκευτι-
κό κώδικα της λιτανείας, αναπαριστά μια περασμένη ευτυχία, τις 
πρώτες επιθυμίες και προσδοκίες του, οι οποίες είναι τώρα ανε-
νεργές. Μπορεί η κατάληξη του ταξιδιού να είναι άδηλη, αλλά απο-
τελεί ήδη μια αλλαγή. Το ποιητικό υποκείμενο δηλώνει ρητά ότι δε 
θα γυρίσει πίσω.6

Η αναζήτηση ενός επιθυμητού αντικειμένου, αποτελεί μια κοι-
νοτυπία στη ρομαντική ποίηση και ασφαλώς ο Καρυωτάκης δεν 
είναι ο μόνος που γράφει για ένα ταξίδι χωρίς επιθυμία επιστρο-
φής. Ήδη ο Ουράνης έχει επισημάνει στο ποίημα «Πάψετε πια …»:

Πάψετε πια να εκπέμπετε το σήμα του κινδύνου,  
τους γόους της υστερικής σειρήνας σταματήστε  
κι αφήστε το πηδάλιο στης τρικυμίας τα χέρια:  
το πιο φριχτό ναυάγιο θα ήταν να σωθούμε!

Τι; Πάλι να γυρίσουμε στην βαρετήν Ιθάκη,  
στις μίζερες τις έγνοιες μας και τις φτηνές χαρές μας 
και στην πιστή τη σύντροφο, που σαν ιστόν αράχνης  
ύφαινε την αγάπη της γύρω από τη ζωή μας;7

Ενδιαφέρον ακόμη παρουσιάζει η στάση του Καρυωτάκη απέ-
ναντι σε γνωστούς ποιητές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του Μαλακάση για τον οποίο γίνεται λόγος στο ποίημα «Μικρή 
ασυμφωνία εις Α μείζον»:

6 Για περισσότερα βλ. Μπενάτσης 2004, 241-242. 
7 Πβ. και τα ποιήματα «Νυχτερινά ΙΙ» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και «Χορός συρ-

τός» του Σκαρίμπα.
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Α! κύριε, κύριε Μαλακάση, 
ποιος θα βρεθεί να μας δικάσει, 
μικρόν εμέ κι εσάς μεγάλο, 
ίδια τον ένα και τον άλλο; 
Τους τρόπους, το παράστημά σας, 
το θελκτικό μειδίαμά σας, 
το monocle που σας βοηθάει 
να βλέπετε μόνο στο πλάι 
και μόνο αυτούς να χαιρετάτε 
όσοι μοιάζουν αριστοκράται, 
την περιποιημένη φάτσα, 
την υπεροπτική γκριμάτσα 
από τη μια μεριά να βάλει 
της ζυγαριάς, κι από την άλλη 
πλάστιγγα να βροντήσω κάτου, 
μισητό σκήνωμα, θανάτου 
άθυρμα, συντριμμένο βάζον
εγώ, κύμβαλον αλαλάζον.
Ά! κύριε, κύριε Μαλακάση, 
ποιος τελευταίος θα γελάσει;

Ο Γ. Π. Σαββίδης έχει υπογραμμίσει το γεγονός ότι το ποίημα 
δημοσιεύτηκε με την ακόλουθη υποσημείωση: «Οι στίχοι αυτοί 
απευθύνονται στον κοσμικό κύριο, και όχι στον ποιητή Μαλακάση 
του οποίου δε θα μπορούσε να παραγνωρίσει κανείς το σημαντικό 
έργο». Σημειώνει ακόμη ότι ο Καρυωτάκης ζήτησε πολύ νωρίτερα 
συγγνώμη από το Μαλακάση με γράμμα που δημοσιεύτηκε από το 
Θ. Ξύδη στη Νέα Εστία.8 Παρόλα αυτά όμως στο ποίημα είναι ευ-
διάκριτοι δυο βασικοί άξονες. Έχουμε από τη μια μεριά το Μαλα-
κάση με όλα τα στοιχεία ενός αριστοκράτη και από την άλλη τον 
εκφωνητή που έχει τη σαφή τάση να υποτιμάει τον εαυτό του με 
φράσεις όπως «μισητό σκήνωμα», «θανάτου άθυρμα», «συντριμμέ-
νο βάζον» και «κύμβαλον αλαλάζον». Πρέπει να υπογραμμίσουμε 
εδώ μια ιδιαίτερη προτίμηση στη χρήση μιας εκκλησιαστικής ορο-
λογίας όπως το «σκήνωμα» και το «κύμβαλον». Το δεύτερο μάλι-
στα λέξημα προέρχεται από την A’ Προς Κορινθίους επιστολή του 

8 (Καρυωτάκης: 1965, 232).



Η πολυμορφία της ποίησης του Καρυωτάκη 155

Παύλου και σημασιοδοτεί την ενοχλητική κενότητα λόγου. Έτσι 
μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αντιπαρατίθε-
ται εδώ ο Μαλακάσης και το ποιητικό υποκείμενο. Ο Μαλακάσης 
παρουσιάζεται ως ένας σνομπ, ένας ματαιόδοξος που ανήκει στις 
ανώτερες κοινωνικές τάξεις ή μιμείται τη συμπεριφορά και τις συ-
νήθειες των ανθρώπων που ανήκουν σ’ αυτές, δείχνοντας παράλ-
ληλα περιφρόνηση προς κάθε τι που είναι ή θεωρεί κατώτερο, στην 
προσπάθειά του να κάνει αισθητή τη δική του υπεροχή. Αντίθετα 
ο εκφωνητής, παρόλες τις αδυναμίες του, εκτελεί την ποιητική λει-
τουργία, έστω κι αν την ονομάζει «κύμβαλον αλαλάζον». Ο ποιητής 
και ο κοσμικός κύριος λοιπόν αναδύονται μέσα απ’ αυτή την αντι-
παράθεση. Έτσι δικαιολογείται και ο τίτλος του ποιήματος «Μικρή 
ασυμφωνία εις Α μείζον». Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
μείζων κλίμακα είναι αντίθετη στη ελάσσονα κλίμακα, μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι έχουμε εδώ ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στη μι-
κρή, αλλά βασική διαφορά των δυο ποιητικών υποκειμένων. 

Η σύγκριση όμως είναι βαθύτερη. Υπάρχουν ορισμένα εκφωνή-
ματα που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ποίημα αναφέ-
ρει συγκεκριμένα:

1. ποιος θα βρεθεί να μας δικάσει,
2. από τη μια μεριά να βάλει 
 της ζυγαριάς, κι από την άλλη 
 πλάστιγγα
3. ποιος τελευταίος θα γελάσει;

Πρόκειται ασφαλώς εδώ για μια σύγκριση μεταξύ ομοτέχνων, 
για μια ποιητική δίκη που ανατρέχει ήδη στους Βατράχους του Αρι-
στοφάνη όπου εκεί συγκρίνονται ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης, για 
να νικήσει τελικά ο πρώτος. Ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί και κεί-
νος μια ζυγαριά. Στο υπό μελέτη ποίημα η έκβαση της δίκης δεν εί-
ναι σαφής. Η ερώτηση όμως «ποιος τελευταίος θα γελάσει;» προδι-
κάζει το αποτέλεσμα του αγώνα υπέρ του ποιητικού υποκειμένου. 

Στο ίδιο κλίμα κινείται και το ποίημα «Όλοι μαζί...». Γίνεται λό-
γος εδώ για τους επίδοξους ποιητές: 

Όλοι μαζί κινούμε, συρφετός, 
γυρεύοντας ομοιοκαταληξία.
Μια τόσο ευγενικία φιλοδοξία 
έγινε της ζωής μας ο σκοπός.
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Ο τίτλος που επαναλαμβάνεται στον πρώτο στίχο σημασιοδο-
τεί ασφαλώς τη συλλογική προσπάθεια και εμφανίζει ένα μερι-
στικό υποκείμενο που έχει κοινή στοχοθεσία και αναλαμβάνει από 
κοινού ένα έργο, την ενασχόληση δηλαδή με την ποίηση. Γρήγορα 
όμως η εικόνα υπονομεύεται με τη χρήση του λεξήματος «συρφε-
τός», το οποίο παραπέμπει στην έννοια ενός πλήθους ετερόκλη-
των και αμφιβόλου αξίας ατόμων. Αυτό το παιγνίδι ανάμεσα στις 
θετικές συνδηλώσεις του τίτλου και την ακύρωσή τους από το κεί-
μενο που ακολουθεί, αποτελεί ασφαλώς ένα από τα στοιχεία της 
σάτιρας του Καρυωτάκη. 

Ο Καρυωτάκης ωστόσο δε μένει αδιάφορος μπροστά στα πολι-
τικά γεγονότα της εποχής του. Ενδεικτικό είναι το ποίημα «Εις Αν-
δρέαν Κάλβον» από τη συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες, όπου μεταξύ 
άλλων γράφει:

…………………………………

Ή, αν προτιμάς, εξύμνησον, 
αντίς γεγυμνωμένων 
ξιφών, όσα μαστίγια 
προς θρίαμβον επισείονται 
των καφενείων.

Ίππους δεν επιβαίνουσι, 
αμή την εξουσίαν 
και του λαού τον τράχηλον, 
Ιδού, μάχονται oι ήρωες 
μέσα εις τα ντάνσιγκ.
 …..……………………….

 Άλλα τι λέγω; Θρήνησε, 
θρήνησε την πατρίδα, 
νεκράν όπου σκυλεύουν 
αλλοφρονούντα τέκνα της, 
ω Ανδρέα Κάλβε.

Μικράν, μικράν, κατάπτυστον 
ψυχήν έχουν αι μάζαι, 
ιδιοτελή καρδίαν, 
και παρειάν αναίσθητον 
εις τους κολάφους.
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Η σημασιοδότηση είναι σαφής. Στα ηρωικά χρόνια υπήρχαν αξί-
ες και οράματα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Τα παλιά ιδανικά 
δεν έχουν πια πέραση και παραμένουν στα αζήτητα. Το ηρωικό 
πνεύμα του παρελθόντος ευτελίζεται μέσα στα πλαίσια της καθη-
μερινότητας. Οι ήρωες δεν αναδεικνύονται πια στα πεδία των μα-
χών, αλλά «μέσα εις τα ντάνσιγκ». Η κατάσταση αυτή όμως σημα-
σιοδοτεί μια διακοπή της επαφής με το παρελθόν και μια αλλαγή 
προτύπων. Πρόκειται για μια νέα γενιά που βγαίνει από τη δίνη 
ενός πολέμου και προσπαθεί να ζήσει έντονα τη ζωή της. Το ρήμα 
που χρησιμοποιεί εδώ το ποιητικό υποκείμενο είναι το «μάχονται» 
που δηλώνει μια εξακολουθητική κατάσταση. Ο αφηγητής ασφα-
λώς δεν κυριολεκτεί, αλλά η σύζευξη του μείζονος («μάχονται») με 
το έλασσον («ντάνσιγκ») δημιουργεί μια κατάσταση κωμική. Αυτό 
σημαίνει ότι ο στόχος της σάτιρας έχει επιτευχθεί. Τελικά οι δύο 
τελικές στροφές του παραπάνω αποσπάσματος δηλώνουν την 
αγανάκτηση, αλλά και την ειρωνική διάθεση του ποιητικού υπο-
κειμένου.

Θύμα της όλης κατάστασης είναι ασφαλώς ο «Μιχαλιός» του 
ομότιτλου ποιήματος του Καρυωτάκη. Ειδικότερα στους τελευταί-
ους στίχους αναφέρεται:

Κι ο Μιχαλιός επέθανε στρατιώτης. 
Τον ξεπροβόδισαν κάτι φαντάροι, 
μαζί τους ο Μαρής κι ο Παναγιώτης. 
Απάνω του σκεπάστηκεν ο λάκκος, 
μα του άφησαν απέξω το ποδάρι: 
Ήταν λίγο μακρύς ο φουκαράκος.

Στο ποίημα αυτό έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση της 
σχέσης μέρους προς όλο. Ενώ δηλαδή το σύνολο σχεδόν του σώμα-
τος του Μιχαλιού δέχεται την ταφή, το πόδι του αποκτάει το status 
του αυτόνομου δρώντος προσώπου που αρνείται και αντιστέκεται. 
Η σύγκρουση λοιπόν του μέρους και του όλου, εκτός από τον ει-
ρωικό της τόνο, δηλώνει και μια αδυναμία επίτευξης της ολότη-
τας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση θα ισοδυναμούσε με την 
παραδοχή εκ μέρους του ήρωα της επικρατούσας κατάστασης. Ο 
Μιχαλιός αρνείται να δεχτεί ένα ανάλγητο σύστημα που δε δέχεται 
την ανθρώπινη ευαισθησία και ιδιαιτερότητα. Μπορεί φυσικά να 
πεθαίνει τελικά, αλλά όσα ακολουθούν δείχνουν ένα πρώτο ρήγμα 
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αυτού του συστήματος τη στιγμή που φαίνεται άκαμπτο και πανί-
σχυρο. 

Αλλά και στο τελευταίο του πoίημα ο Καρυωτάκης θα μιλήσει 
για τα πράγματα του καιρού του σε σχέση πάντοτε με τις προσω-
πικές του εμπειρίες:

Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης. 
Την Κυριακή θ’ ακούσουμε τη μπάντα. 
Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης, 
πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.

Περπατώντας αργά στην προκυμαία,
 «υπάρχω ;» λες, κι υστέρα: «δεν υπάρχεις !».
Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία.
Ίσως έρχεται ο Κύριος Νομάρχης.
(«Πρέβεζα»)

Η περιγραφή των διοικητικών υπηρεσιών, στρατιωτικών και 
πολιτικών, που προβάλλει το ποίημα, είναι εντυπωσιακή. Υπάρχει 
μια στρατιωτική βάση, υπάρχει φρουρά και η πόλη αποτελεί δι-
οικητικό κέντρο. Η παρουσία του στρατού σε μια περιοχή της πε-
ριφέρειας δίνει ζωή στην τοπική κοινωνία. Συγκεντρώνει κόσμο, 
συμβάλλει στην οικονομία του τόπου και γενικότερα συντελεί σε 
μια έντονη κινητικότητα. Στην περίπτωσή μας όμως η παρουσία 
τόσων ανθρώπων, που έχουν μια σημαντική αποστολή, περιορίζε-
ται σε μια ασήμαντη ενέργεια. Κάθε Κυριακή η στρατιωτική μπά-
ντα παίζει προς τέρψιν του κοινού. Είναι το μόνο σημείο επαφής 
ανάμεσα στους κατοίκους και το στρατό. Το σύνταγμα μάλιστα 
«Την Κυριακή» δηλώνει τη μονότονη επανάληψη ενός γεγονότος, 
αλλά και το μοναδικό μέσο διασκέδασης. Ενώ λοιπόν η μουσική 
έχει το στοιχείο της τέρψης, εδώ εμφανίζονται το σήματα του κορε-
σμού, της πλήξης. Το λέξημα «εξηκονταρχία» που παραπέμπει ηχη-
τικά στο εκατονταρχία 9 δηλώνει ακόμη μια υποτίμηση του χώρου. 

Το παιγνίδισμα ανάμεσα στο «υπάρχω;» και «δεν υπάρχεις!» εί-
ναι ένα γνώρισμα της μη διάζευξης των αντιθέτων, της συνύπαρξης 
με άλλα λόγια στο ίδιο πράγμα ενός θετικού και ενός αρνητικού 

9 Αυτή τη γραφή διακρίνουμε σε μια παλιότερη μορφή του στίχου, βλ. Καρυωτάκης 
1966, 228.
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στοιχείου ταυτόχρονα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ πως ο 
Καρυωτάκης ακόμη και στο τελευταίο του ποίημα δεν ξεχνά τις 
γαλλικές καταβολές του. Ο στίχος προέρχεται από το ποίημα του 
Paul Valéry, «Les pas»10 

Ne hâtez pas cet acte tendre,
Douceur d’être et de n’être pas,
Car j’ai vécu de vous attendre,
Et mon cœur n’était que vos pas.

Μην επιταχύνεις αυτή την τρυφερή πράξη,
Γλυκύτητα του να υπάρχεις και να μην υπάρχεις,
Γιατί έζησα για να σας περιμένω
Κι η καρδιά μου ήταν μόνο τα βήματά σας. 
(Η μετάφραση δική μας).

Το ποιητικό υποκείμενο δε διστάζει να αποκαλύψει ότι απέ-
κτησε ένα πολύτιμο αντικείμενο, που ακούει στο όνομα «βιβλιάριο 
τραπέζης». Η κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα δημιουργεί γενι-
κότερα ένα αίσθημα ασφάλειας. Το άτομο έχει τη δυνατότητα στις 
δύσκολες στιγμές της ζωής του να καταφεύγει στις οικονομίες του 
και να αντλεί χρήματα για να καλύψει απρόβλεπτα έξοδα. Τα χρή-
ματά του ακόμη είναι ασφαλισμένα από κάθε επιβουλή και ταυτό-
χρονα τοκίζονται. Για το ποιητικό υποκείμενο ωστόσο το πολύτι-
μο αντικείμενο δεν έχει ουσιαστική αξία. Η πρώτη κατάθεση δεν 
είναι μεγάλη. Δε δημιουργείται επομένως ένα αίσθημα ασφάλειας, 
αλλά μια ψευδαίσθηση ότι το ποιητικό υποκείμενο έχει κάτι στη 
διάθεσή του.

Ο χώρος ωστόσο είναι ευνοημένος. Έχει ένα λιμάνι. Το λιμάνι 
συνδέεται με την επικοινωνία. Ταυτίζεται ακόμη με το εμπόριο. 
Δεν έχουμε επομένως απομόνωση και τα αγαθά είναι δυνατόν 
να εισρεύσουν σ’ αυτό τον τόπο. Θα περίμενε κανείς η άφιξη του 
πλοίου να αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Εδώ όμως το μόνο 
πρόσωπο που καταφθάνει είναι «ο Κύριος Νομάρχης». Υπάρχει βέ-
βαια κινητικότητα με την άφιξη αυτή, αλλά περιορίζεται καθαρά 
σε θέματα πρωτοκόλλου. Υψώνεται η σημαία. Η ειρωνική μάλιστα 
διάθεση φαίνεται και από τη λέξη «Κύριος» που είναι γραμμένη με 

10 Παραθέτουμε τους στίχους από τον Greimas 1987, 43. 
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κεφαλαίο το αρχικό γράμμα. Αντί λοιπόν να έχουμε την άφιξη κό-
σμου, αντί να εισάγονται εμπορεύματα, αντί να αντιλαλεί το λιμάνι 
από κίνηση, ο μόνος επισκέπτης είναι ένας ανώτερος διοικητικός 
υπάλληλος. Τα σήματα λοιπόν αντιστρέφονται. Σημασιοδοτείται 
με τον τρόπο αυτό η ουσιαστική έλλειψη επικοινωνίας, ο απομο-
νωτισμός και η έλλειψη εμπορικής δραστηριότητας.

Η μελέτη των παραπάνω ποιημάτων του Καρυωτάκη έδειξε ότι 
η ψυχική κατάσταση του υποκειμένου μεταβάλλεται συνεχώς. Περ-
νάει από την ευφορία στη δυσφορία, αλλά και ταυτόχρονα είναι 
διάχυτη η ειρωνική και κριτική του διάσταση. Από την άλλη μεριά 
βρίσκεται σε επαφή με τη θεματική της γενιάς του και γενικότερα 
η συλλογιστική του είναι ενταγμένη σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό 
κύκλο. Δε θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά γιατί ο Καρυωτά-
κης μπορεί να δίνει ευρύτερες διαστάσεις στην ποίησή του και να 
μην παραμένει εγκλωβισμένος σε μια στείρα απαισιοδοξία. 
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I racconti di Napoleon Lapathiotis *

Maria Caracausi

Napoleon Lapathiotis (1898-1944), considerato per lungo tempo 
esponente “minore” della cosiddetta generazione del Venti, ha su-
scitato recentemente un crescente interesse sia nel pubblico dei 
lettori, sia nel campo, più ristretto, degli studiosi della sua opera.

Nato ad Atene nel 1888 da una famiglia dell’alta borghesia, come 
ricorda fieramente nell’incipit della sua autobiografia1, coltivò fin 
dalla tenera età lo studio delle lettere e delle arti: autentico enfant 
prodige, compose a tredici anni un dramma dal titolo Νέρων ο 
Τύραννος2, mentre qualche anno dopo cominciò a pubblicare poesie 
su vari periodici, a partire dalla celebre “Διάπλασις των παίδων”3.

Eccezionalmente portato per la musica e per il disegno, conobbe 
il greco antico, ma anche le lingue straniere. Nutrì uno spiccato 
interesse per la letteratura contemporanea, in particolare una 
passione per i Poeti Maledetti. Oscar Wilde divenne il suo idolo, il 

1 L’autobiografia di Lapathiotis, uscita a puntate sul periodico “Μπουκέτο” nel 1940, 
è stata ripubblicata in volume: N. Lapathiotis, Η ζωή μου. Απόπειρα συνοπτικής 
αυτοβιογραφίας, Athina 1986. 

2 Ivi, pp. 45-46.
3 Su questa pubblicazione innovativa, che si rivolgeva alle generazioni più giovani, 

proponendosi come strumento d’informazione ed istruzione, cfr. V. Patsiou, Η 
Διάπλασις των παίδων 1879-1922, Athina 1995. 

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Questa comunicazione costituisce un mio primo approccio critico alla vasta nar-
rativa di Lapathiotis, divenuta in parte fruibile grazie a Nikos Sarandakos, che ha 
intrapreso l’iniziativa di pubblicare in una successione di volumi tutti i racconti di 
Lapathiotis, rinvenuti nei numerosi periodici con cui lo scrittore collaborò nel cor-
so della sua vita. Grazie a Sarandakos disponiamo attualmente di una sessantina 
di racconti, in due volumi delle edizioni “Eratò”: Τα  μαραμένα μάτια  (διηγήματα 
1908/1923), Athina 2011 e Ο μυστηριώδης φίλος (διηγήματα 1924/1929), Athina 
2013. 
Ovviamente la mia indagine sui racconti di Lapathiotis si basa essenzialmente 
sull’edizione di Sarandakos (di cui attendo con impazienza i volumi successivi per 
poter completare la mia ricerca), al quale esprimo in questa sede il mio cordiale 
ringraziamento.
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modello cui cercò di conformare la propria esistenza, con l’intento 
di farne una vera opera d’arte4.

La personalità di Lapathiotis fu particolarmente contraddittoria: 
“μετέωρο και σκιά” lo caratterizzò efficacemente l’amico Papatsonis 
in un famoso saggio5, che ha anche fornito il titolo a una pellicola 
cinematografica incentrata sulla sua vita6.

Figlio unico, dotato fin dall’infanzia di una sensibilità esagerata 
(come si evince dalla citata autobiografia), amò appassionatamente 
i suoi genitori – in una dipendenza affettiva cui non si sarebbe 
sottratto neppure dopo la loro morte, l’evento fatale che provocò 
in lui ferite insanabili, compromettendo in modo decisivo il suo già 
fragile equilibrio nervoso7.

Aristocratico per nascita e per tendenza, Lapathiotis nutriva 
tuttavia una irresistibile attrazione per individui appartenenti 
alle classi sociali più umili e disprezzate - che divennero anche gli 
eroi dei suoi scritti - fino a coltivare frequentazioni “pericolose” 
con esponenti del sottoproletariato. Solo dopo la Rivoluzione di 
Ottobre il poeta si volse concretamente a posizioni politicamente 
progressiste, fino a prendere contatti con l’ELAS nell’ultima parte 
della sua vita8.

Prescindendo dagli elementi biografici, la contraddizione più 
evidente resta quella tra la sua straordinaria e raffinata cultura e 
la concretizzazione solo parziale di essa nella sua opera. Infatti la 
sua opera poetica in senso stretto si rivela piuttosto convenzionale, 
troppo legata nell’aspetto formale alla tradizione letteraria del 
tempo. Si avverte una frattura tra l’ispirazione e i mezzi utilizzati 

4 Non a caso fu definito “Oscar Wilde ateniese” da Kostas Sterghiòpoulos, Ένας 
Αθηναίος Ντόριαν Γκρέϊ – Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης και η ποίησή του, “Nea Estia” 
75 (1964), pp. 367-372

5 T. Papatsonis, Ο Λαπαθιώτης μετέωρο και σκιά, “Νέα Εστία” 35 (1944), pp. 86-96. 
Questo articolo fu pubblicato immediatamente dopo il suicidio del poeta, nel 
gennaio 1944: i I lunghi anni di amicizia col poeta consentirono a Papatsonis non 
solo di illustrarne le peculiarità letterarie, ma anche di delineare un’attendibile 
traccia del suo percorso esistenziale, dalle emozioni sospese e vaghe della 
giovinezza al declino e “all’“ombra” degli ultimi anni.

6 “Μετέωρο και σκιά”, adattamento cinematografico della autobiografia di 
Lapathiotis, per la regia di Takis Spetsiotis (1985). 

7 Cfr. Papatsonis, cit., p. 90.
8 Cfr. T. Spetsiotis, Χαίρε Ναπολέων – Δοκίμιο για την τέχνη του Ναπολέοντα Λαπα-

θιώτη, Athina 1999, p.190.
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per porla in atto: lo stile delle poesie è caratterizzato da un lessico 
tanto prezioso e delicato da apparire a tratti sdolcinato. La metrica, 
tradizionale, presenta un uso sistematico della rima, elemento 
che, se in parte sembrerebbe banalizzare l’espressione, concorre 
tuttavia in modo decisivo alla musicalità dei versi, costantemente 
perseguita da Lapathiotis.

Nella prosa di Lapathiotis si evidenzia un altro aspetto della sua 
personalità creativa. Per tutta la vita, infatti, compose testi di vario 
genere: racconti, poèmes en prose (“πεζογραφήματα”)9, saggi critici 
e vari articoli su riviste e periodici. La parte più rilevante è costituita 
dai racconti: più di un centinaio, pubblicati su riviste durante la vita 
dell’autore, in parte ancora inediti10. Lapathiotis aveva intenzione 
di raccogliere in un volume alcuni dei suoi racconti migliori, come 
confidò in una famosa intervista rilasciata a Kostas Bastiàs nel 
193111, ma per motivi che ignoriamo non ne fece poi nulla12.

Nella premessa al primo volume della sua edizione dei racconti 
di Lapathiotis, Sarandakos pone l’accento sulla difficoltà oggettiva 
di classificare la sua produzione in prosa nelle categorie contigue 
di racconti, saggi e articoli di giornale13; anche nell’ambito della 
categoria “racconti”, tuttavia, rientrano spesso componimenti 
eterogenei per forma, stile, contenuto.

Un racconto sui generis difficilmente classificabile è ad esempio 
Η γάτα (χειρόγραφο τρελού)14, un testo frammentario - costituito 
da notazioni di diario deliranti, seguite da una lettera non meno 
inquietante - che sembra prefigurare in modo quasi profetico la 
condizione del poeta quale sarebbe stata molti anni più tardi, dopo 
la morte dei genitori, allorché rimase isolato nella grande casa di 

9 Pubblicati in parte da Τ. Korfis, Ναπολέων Λαπαθιώτης – Συμβολή στη μελέτη της 
ζωής και του έργου του, Athina 1985 e T. Spetsiotis, Χαίρε Ναπολέων. Δοκίμιο για 
την τέχνη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Athina 1999.

10 Cfr. supra, nota 1. Quanto agli inediti, l’archivio di Lapathiotis, comprendente testi, 
disegni e materiali biografici (lettere, fotografia etc.) è conservato ad Atene presso 
l’EΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο).

11 Κ. Bastiàs, Με τον κ. Ναπ. Λαπαθιώτη, “Εβδομάς” (1931), pp. 968, 984.
12 È noto che il poeta non nutriva particolare interesse per la pubblicazione delle sue 

opere, come dimostra il fatto che in vita si limitò ad un’unica edizione antologica 
delle sue poesie, pubblicata ad Atene per i tipi di “Πυρσός”nel 1939.

13 Sarandakos, in Τα μαραμένα μάτια, p. 11.
14 Pubblicato per la prima volta su “Λογοτέχνης” nel 1917, ora in Ο μυστηριώδης 

φίλος, p. 15 sgg.
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famiglia progressivamente depauperata di oggetti e arredi che era 
costretto a vendere per assicurarsi la sopravvivenza.

Altri racconti hanno forma epistolare e mettono in risalto la 
notevole capacità mimetica di Lapathiotis. Alcuni testi, che risal-
gono agli anni giovanili, appaiono come vere e proprie lettere 
fittizie, apparentemente scritte da diversi individui - e recano 
in calce una sorta di “autentica” apposta da Lapathiotis («Δια το 
πιστόν της αντιγραφής: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ»)15. Il contrasto 
tra le tematiche, assolutamente “leggere”, e la simulata ufficialità 
dell’autentica crea un gradevole effetto umoristico. Nelle missive 
speculari presenti in Δυο ωραία, μυρωμένα, ρόδινα γραμματάκια!...16 
si rispecchiano le differenti attitudini di un giovane uomo e di 
una ragazza di fronte al reciproco innamoramento, o meglio, 
corteggiamento. In Μπιμπίκος προς Μπέμπην17 lo scrivente è invece 
un ragazzino che si rivolge ad un coetaneo narrandogli le novità delle 
vacanze. Decisamente più intensi appaiono alcuni racconti-lettera 
risalenti alla prima maturità di Lapathiotis, entrambi dominati 
dal senso di morte. In Το κορόιδο18 un uomo tradito prefigura alla 
sua donna, con simulato distacco, l’intenzione di pοrre fine alla 
propria vita in modo apparentemente accidentale. Ma è soprattutto 
Πριν έρθει το σκοτάδι-και για πάντα 19 - brevi, struggenti missive, 
inviate all’amato da una donna ricoverata in un sanatorio sanatorio 
svizzero, che ricorda le atmosfere decadenti dello Zauberberg – a 
fornire un esempio efficace della dolente maturazione dell’autore.

Effettivamente, malgrado la sostanziale coerenza mantenuta 
da Lapathiotis per tutta la vita (evidente, come si vedrà più avanti, 
nel “riutilizzo” di alcuni racconti), è possibile ravvisare una certa 
linea evolutiva tra i suoi racconti giovanili e i successivi, della 
prima maturità. In questi ultimi, pubblicati per lo più sulla rivista 
“Μπουκέτο”20, si nota, oltre alla maggiore estensione, una crescente 
sicurezza nella costruzione ed esposizione delle vicende, una 

15 Cfr. Τα μαραμένα μάτια, pp. 34, 176.
16 Pubblicato su “Ελλάς” nel 1908, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 27 sgg.
17 Pubblicato su “Αλκή” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 171 sgg.
18 Pubblicato su “Το Αθηναΐκόν ημερολόγιον Σατανάς” nel 1928, ora in Ο μυστηριώδης 

φίλος, p. 134 sgg.
19 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1925, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 40 sgg.
20 Sulla lunga collaborazione del poeta col periodico “Μπουκέτο”, cfr. Ένας εστέτ σε 

λαϊκό περιοδικό: Ο Λαπαθιώτης στο Μπουκέτο, in Ο μυστηριώδης φίλος, pp. 343-350.
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differenziazione delle varie prospettive di osservazione della realtà. 
Nonostante il sentimentalismo e la presenza dell’elemento patetico, 
i racconti giovanili tradiscono un habitus indubbiamente più 
sereno e spensierato, poiché financo il dolore e il pianto assumono 
una funzione catartica che risulta, infine, in qualche misura 
consolatoria. Nei racconti successivi aumentano gradualmente 
cupezza e disinganno, come in Ο βρικόλακας21, mentre l’ironia si fa 
più amara, come in Δυο καρδιές -η μια πιο λυπημένη22. 

Caratteristiche formali dello stile di Lapathiotis – comuni pratica-
mente a tutti i suoi scritti in poesia e in prosa - sono ripetizioni e 
riprese; in più, nella prosa, sono frequenti le descrizioni lunghe e 
dettagliate (paesaggi, parti del corpo, soprattutto occhi), che talora 
finiscono per prevalere sulla trama, in particolare nei racconti giova-
nili. Nei racconti della prima maturità di Lapathiotis, si nota, oltre ad 
una maggiore estensione, una maggiore fluidità del linguaggio, che 
affrancandosi dagli usi dotti, si configura come una dimotikì artico-
lata e lessicalmente ricca, in cui permane la ricerca della musicalità.

Quanto alle tematiche affrontate da Lapathiotis, sono comuni ai 
diversi generi letterari che coltivò (poesia, poèmes en prose), e che 
rimasero sostanzialmente identiche per tutta la sua vita.

Anzitutto l’amore - generalmente non corrisposto o comunque 
destinato a un epilogo infelice - che spesso si sposa con la morte: 
amore e morte, παντοτινοί σύντροφοι, determinano l’andamento 
delle vicende umane. L’amore è presente in varie modalità: a volte si 
tratta di amore eterosessuale, altre di amore omosessuale, magari 
inconfessato e per questo fonte di frustrazione e di infelicità; in 
nessun caso, però, assume nei racconti una coloritura cruda o 
scandalosa. Si allude a intense amicizie tra uomini, talora tanto 
intense, da mettere in crisi possibili rapporti tra uomo e donna. I 
personaggi maschili, inoltre, sono spesso connotati positivamente, 
a partire dall’aspetto: le descrizioni dei loro volti e dei corpi sono 
solitamente più originali e dettagliate rispetto alle corrispondenti 
caratterizzazioni delle figure femminili, per lo più generiche e 
stereotipate - o come donne fatali o come povere fanciulle vessate 
e sofferenti.

21 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 242 sgg.
22 Pubblicato su “Κυριακή του Ελευθέρου Βήματος”, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, 

p.117 sgg.
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Va detto, comunque, che Lapathiotis rivela una notevole capacità 
di introspezione dell’anima femminile, a volte accompagnata da tale 
partecipazione emotiva, che le fanciulle innocenti, che languiscono 
per un amore infelice fino a trovare la morte, sembrerebbero 
rappresentare il suo alter ego. Tale atteggiamento, centrale nelle 
due celebri novelle Κάπου περνούσε μια φωνή (1915) e Το τάμα της 
Ανθούλας (1931)23, è evidente anche in alcuni racconti, per esempio 
in Ρηνούλα24. Altro esempio delle sue doti introspettive è dato dal 
racconto Η καρδιά της Δώρας 25, imperniato sui rimpianti di una 
vedova ancor giovane per l’inesorabile trascorrere del tempo che 
porta con sé la decadenza fisica.

Tema di fondo dei racconti di Lapathiotis è, molto spesso, la 
morte. Gran parte degli scritti del poeta costituisce infatti una 
sorta di meditatio mortis, una riflessione sulla fine comune a tutti i 
viventi26, costantemente presente nella sua opera27, così come sono 
frequenti nei suoi racconti i casi di suicidio.

È significativo che il tema della morte si riscontri, inaspettata-
mente, anche in racconti destinati a giovanissimi lettori. Nella 
prima fase della sua attività letteraria Lapathiotis collaborò con 
la celebre “Διάπλασις των Παίδων” su cui comparvero, tra il 1922 
ed il 1923, tre suoi racconti28: Αυτά γίνονταν έναν καιρό, Τα μάτια 
της κυρούλας, Τ’ αγγελάκι με τα ολόχρυσα φτερά, tutti e tre con 
esplicito riferimento al tema della morte. Il primo di essi, Αυτά 
γίνονταν έναν καιρό, narra la storia fantastica di un bambino morto 
che, per confortare i familiari, riesce a realizzare una singolare 
reincarnazione nel corpo del gatto bianco di casa (“γατούλα” lo 

23 Recentemente ripubblicati: N. Lapathiotis, Κάπου περνούσε μια φωνή, Athina 
2011; Το τάμα της Ανθούλας, Athina 2007.

24 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1925, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 52 sgg.
25 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 217 sgg.
26 Significativo al riguardo il racconto Το τελευταίο μου κυνήγι (pubblicato su 

“Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p.183 sgg.), in cui si rievoca la 
morte di un uccello ferito dal narratore durante una battuta di caccia.

27 M. Meraklìs, Η ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, “Διαβάζω” 95 (30.5.1984), 
p.36 (pp. 36-38), osserva che il pensiero della morte fu costantemente presente 
nell’esistenza del poeta «come conclusione del suo dramma, come una via 
d’uscita».

28 Pubblicati rispettivamente: il 10.12.1922 Αυτά γίνονταν έναν καιρό, il 26.5.1923 
Τα μάτια της κυρούλας, il 4.2.1923 Τ’ αγγελάκι με τα ολόχρυσα φτερά, ora in Τα 
μαραμένα μάτια, pp. 223-244.
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chiama sempre Lapathiotis), e sotto le sue spoglie – senza cioè 
poter comunicare con un linguaggio umano - rallegra in qualche 
modo la famiglia per un certo numero di anni, limitati alla durata 
della vita dell’animale. A quel punto l’anima del bambino ritornerà 
nell’“αχανές βασίλειο του αιθέρος”, mentre quella del gatto andrà 
ad albergare in un fiore bianchissimo del giardino, in attesa della 
chiamata definitiva da parte della “καλοσύνη του Θεού”. Il secondo 
racconto, Τα μάτια της κυρούλας, costituisce il commosso ricordo 
di una nonna morta da parte del nipotino. Il terzo, Τ’ αγγελάκι με 
τα ολόχρυσα φτερά, narra la patetica vicenda di un angioletto di 
pezza, che si sacrifica volontariamente, consegnandosi al grande 
Angelo della Morte, per salvare una bambina in agonia…senza che 
mai nessuno lo venga a sapere. Nel primo e nel terzo racconto sono 
evidenti altri due elementi caratteristici di Lapathiotis, ricorrenti 
anche altrove nella sua opera: la costante tenerezza per gli animali29, 
e l’attaccamento sentimentale alle cose, una sorta di animismo che 
lo induce ad attribuire agli oggetti sentimenti umani.

In alcuni racconti la riflessione sulla morte si sposa con l’elemento 
sovrannaturale (sogni, visioni, misteriose premonizioni). Questo 
accade ad esempio in Παραφροσύνη30, in cui si narra di una casa 
dalla quale provengono sospiri e pianti, in un’atmosfera che 
ricorda i racconti di Edgar Allan Poe. Nel racconto Ο μυστηριώδης 
φίλος31, l’amico misterioso del titolo è fondamentalmente una 
personificazione della morte, giunta a prendere con sé il padrone di 
casa per portarselo via -e piuttosto impaziente di portare a termine 
il suo compito32. 

Si può dire che i racconti di Lapathiotis costituiscano una sorta di 
work-in-progress: è infatti significativo che l’autore abbia “riciclato” 
a distanza di anni alcuni racconti, ripubblicandoli con titolo diverso 
su diversi periodici. Sebbene il riutilizzo, più o meno variato, 

29 Basti pensare alla prosa lirica Πεθαίνει το καλό μου το γατάκι (1936), pubblicato 
da Spetsiotis, cit., p. 325.

30 Pubblicato su “Παμαθήναια” nel 1908, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 15 sgg.
31 Pubblicato su “Νέα Γράμματα” nel 1924, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 28 sgg.
32 Ricordo en passant che un analogo esempio di morte personificata si trova nel 

bel racconto dello scrittore italiano Dino Buzzati, Il mantello (Sessanta racconti, 
Milano 1958), dove però l’uomo che personifica la morte, avvolto in un mantello, 
ha accompagnato a casa il giovane protagonista e attende –tacito ma paziente – 
che quegli prenda commiato dalla madre. 
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dei racconti possa essere motivato dalle continue richieste, per 
esempio da parte del periodico “Μπουκέτο”, è comunque evidente 
che, nella propria concezione del mondo, Lapathiotis mantenne 
una coerenza di fondo per tutta la vita. Prima e seconda stesura 
dei racconti non differiscono, generalmente, che per alcuni dettagli, 
oltre che per la variazione del titolo, come sottolinea Sarandakos33. 
Un esempio è dato da Ο Τομ και ο Μπομπ34, ripubblicato col titolo 
Για τα μάτια της Γιολαντας35: trattano la medesima storia di due 
giovanissimi acrobati, cresciuti insieme in un circo, amici e solidali, 
innamorati della stessa ragazza. Alla fine uno dei due, Tom, decide 
di sacrificarsi per la felicità dell’amico: si suicida simulando 
un incidente durante lo spettacolo circense. Le due redazioni 
differiscono per dettagli minimi (un ampliamento delle descrizioni, 
ad esempio, la sostituzione di alcune espressioni, il dettaglio di un 
bacio appassionato tra i due amici, che compare solo nella seconda 
stesura). 

Estremamente vicini sono anche i due racconti Ο θρύλος για 
τα εφτά μαργαριτάρια36 e Το κρίμα, ή τα μάτια του Χριστού37, che 
presentano una situazione paradossale: un Cristo che scende dalla 
croce per parlare col ladro venuto a rubare le perle che ornano la 
sua effigie e che, dopo la confessione del ladro (di essersi risolto 
a tanto per il volere di una donna perversa della quale è schiavo 
d’amore), lo perdona e, fattosi quasi suo complice, gli dona tutte le 
sue pietre preziose.

Ancora un esempio è dato da Το τριζόνι38 e Τα περασμένα39, in cui 
un signore blasé, ripercorrendo con la memoria le vicende della sua 
esistenza, e rievoca una vicenda oscura di cui si sente responsabile: 
la morte accidentale, negli anni lontani della fanciullezza, di 
una giovinetta della quale vagheggia ora l’amore. Determinato 
a suicidarsi per un tardivo desiderio di espiazione (si ritiene in 

33 Le riscritture dei racconti costituiscono un problema ecdotico che il curatore ha 
risolto basandosi, oltre che sulla distanza cronologica tra le stesure, proprio sulla 
variazione del titolo: cfr. la premessa di Sarandakos in Τα μαραμένα μάτια, pp. 11- 12.

34 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1910, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 89 sgg.
35 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 164 sgg.
36 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 177 sgg.
37 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p.143. sgg.
38 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 149 sgg.
39 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 195 sgg.
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qualche modo responsabile di quella morte), viene fermato nel suo 
proposito dal canto di un grillo, che interpreta come un segno oltre-
mondano di perdono da parte della fanciulla morta.

Una certa differenziazione tra le due stesure è invece presente 
nell’epilogo di Ρηνούλα40, riscrittura di Χαίρε, Μαρία κεχαριτωμένη41, 
patetica vicenda di una fanciulla innocente che, fuggita per mare 
col suo innamorato, si pente e torna indietro, travolta dai sensi di 
colpa nei confronti dei genitori: nella seconda redazione è detto 
espressamente che la poverina perde la ragione, mentre nella prima 
la follia era solo adombrata..

Nel racconto Το γυαλένιο μάτι42,la cui composizione risale evi-
dentemente ad un periodo successivo, un occhio di vetro racconta 
in prima persona la propria storia, che si intreccia con quella di un 
ragazzo tornato cieco dalla guerra. Questa circostanza permette a 
Lapathiotis di esercitare, sia pure implicitamente, una condanna 
della violenza bellica, ma d’altra parte gli offre anche l’occasione 
anche di descrivere il giovane, le cui caratteristiche fisiche si 
inquadrano perfettamente nei suoi canoni di bellezza. Il fatto che 
il narratore sia un oggetto inanimato43 conferisce al testo un certo 
straniamento,suscitando interesse e sorpresa; il racconto è ben 
costruito, lo spirito ironico di Lapathiotis risulta affinato. Tutto 
questo ci rende impazienti di conoscere ulteriori prove narrative 
dello scrittore ateniese.

40 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 217 sgg.
41 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 109 sgg.
42 Pubblicato su “Νέα Εστία” 75(1964), pp. 390-393 senza indicazione della data 

di composizione o della prima pubblicazione, ma corredato di una fotografia 
dell’autore nel 1942.

43 Una situazione analoga, di un oggetto inanimato che narra dall’esterno le vicende 
umane in Il divanetto della zia Sonia (1907), di Michail Alekseevic Kuzmin (Storie 
d’amore e di mistero, a cura di Sergio Trombetta, Roma 1998).





Ή μεταιχμιακή ποιητική του «απόρριχτου» 
Ναπολέοντα Λαπαθιώτη: «μικρά τραγούδια σε πεζό ρυθμό»

Κατερίνα Δ. Σχοινά

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα ο νεαρός 
εστέτ και πολλά υποσχόμενος ποιητής Ναπολέων Λαπαθιώτης 
(1888-1944) προκαλεί τον αναγνώστη: στο κείμενο «Ο επανα-
παυόμενος αθλητής» φιλά ηδονικά τα όμορφα χείλη της κεφαλής 
αγάλματος που απεικονίζει νεαρό έφηβο στο αρχαιολογικό μουσεί-
ο-εκθετήριο του κάλλους1· αλλού παρασύρει τον αναγνώστη του 
σε ανορθόδοξα ερωτικά αγγίγματα κάτω από ένα «καρυδένιο τρα-
πέζι», όταν «ξυπνούνε οι αποναρκωμένοι πόθοι» («Ηδυπάθεια»2), 
τραγουδά τραγούδια «αγνά και λάγνα»3 ή περικλείει το αντικείμε-
νο του πόθου σε ένα τετράγωνο που διαμορφώνουν η Απόλαψη, 
η Αμαρτία, η Ευλάβεια και ο Πόθος («Η Λαμπάδα»)4· εγκοσμιώ-
νει απόκοσμα τοπία που στέφει υποβλητικά το σεληνόφως («Το 
κόκκινο φεγγάρι»5), συνδυάζει τη λυρική θέρμη με την ψυχρότη-
τα του θανάτου («Ευθανασία»6) και τοποθετεί την ψυχή του στο 
«Διάμεσο»7, στο μεταίχμιο «μες τα δικά μου βύθη», ταυτόχρονα 
στο «Καλό με το Κακό» («Φως εκ των ένδον»8). Σε τέτοια και άλλα 
συναφή κείμενα οι απηχήσεις των συγγραφέων που αγάπησε ο 

1 Βλ. το πεζό ποίημα «Ο επαναπαυόμενος αθλητής», κείμενο του 1910 (Σπετσιώτης, 
1999, 288-289). Το εξεταζόμενο σώμα πεζών ποιημάτων του Ναπολέοντα 
Λαπαθιώτη αντλείται από τα 63 κείμενα που έχει συγκεντρώσει με μεγάλη 
φροντίδα και μετά από πολύχρονη έρευνα σε έντυπα των τεσσάρων πρώτων 
δεκαετιών του εικοστού αιώνα ο Τάκης Σπετσιώτης. Υιοθετείται η χρονολόγηση 
που προκύπτει από την έρευνα του Σπετσιώτη. Δεν αναγράφεται το έντυπο 
δημοσίευσης του εκάστοτε πεζού ποιήματος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

2 Βλ. το πεζό ποίημα «Ηδυπάθεια», Ελλάς, 1908 (ό.π., 284-285).
3 «Τραγούδι αγνό και λάγνο», 1909 (ό.π., 310-311).
4 Βλ. «Η Λαμπάδα», 1912 (ό.π., 280).
5 Σπετσιώτης, «Το κόκκινο φεγγάρι», 1909, ό.π., 286. 
6 «Ευθανασία», 1914, ό.π., 315.
7 Σπετσιώτης, 1912, ό.π., 281.
8 «Φως εκ των ένδον», 1912, ό.π., 282.
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Λαπαθιώτης είναι εμφανείς, όπως, για παράδειγμα, η μπωντλαι-
ρική διπλή όψη του ωραίου (η φωτεινή κι η σκοτεινή), η μαγική 
χώρα των φαντασμάτων του Πόε και του Θεόφιλου Γκωτιέ ή η 
ουαϊλδική προκλητικότητα και η πρόταξη της ικανοποίησης των 
αισθήσεων που διασκεδάζουν την καθημερινή ανία (ennui). Μια 
ανάλογη καβαφική έκκληση ακούγεται ίσως στον απόηχο:9 «το 
χρέος σου είναι να ενδίδης, να ενδίδης πάντοτε εις τας Επιθυμίας», 
με τη σκέψη ότι «η υπηρεσία της ηδονής είναι χαρά διαρκής».10 
Όλα τα παραπάνω κείμενα ανήκουν, διόλου τυχαία, στο είδος που 
λέγεται πεζό ποίημα.

Είναι απολύτως ευνόητο πως η μαθητεία του νεαρού γλωσ-
σομαθούς κοσμοπολίτη Λαπαθιώτη στον αισθητισμό τον οδήγη-
σε11, μεταξύ άλλων, στην επιλογή της φόρμας του υβριδικού πε-
ζού ποιήματος, λογοτεχνικού είδους που τόσο συνδέθηκε με τον 
ευρωπαϊκό αισθητισμό και τις καινοφανείς προκλήσεις του. Από 
τον θεωρούμενο θεμελιωτή του είδους Σαρλ Μπωντλαίρ με τα νε-
ωτερικά πεζά του ποιήματα του παρισινού άστεως12, στον αγγλικό 
αισθητισμό που ανέδειξε το μεικτό αυτό ανατρεπτικό είδος μέχρι 

9 Ο Λαπαθιώτης γνώρισε προσωπικά τον Καβάφη, όταν μετέβη στην Αίγυπτο 
με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού διερμηνέα, ακολουθώντας τον στρατιωτικό 
πατέρα του, σε μια προσπάθεια να στρατολογηθούν εθελοντές από τις εκεί ελ-
ληνικές παροικίες και να εξευρεθούν οικονομικοί πόροι από τους βενιζελικούς 
της Αιγύπτου, καθ’υπόδειξιν του Ελευθερίου Βενιζέλου που τους εξουσιοδότησε 
να αναλάβουν αυτή την αποστολή. Όταν το 1924, με πρωτοβουλία του Μάριου 
Βαϊάνου, δημιουργήθηκε η ομάδα των «Φίλων του Καβάφη», η οποία είχε σκο-
πό να προβάλει την προσωπικότητα και το έργο του ποιητή, ο Λαπαθιώτης έγι-
νε πρόθυμα ενεργό της μέλος. Υπέγραψε διαμαρτυρία διανοουμένων υπέρ του 
Καβάφη, η οποία δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες της Ελλάδας και της Αιγύπτου, 
ενώ υπερασπίστηκε σε πολλές περιπτώσεις την ποίηση του Καβάφη, αντικρούο-
ντας δημόσια κριτικές που έθιγαν τον Αλεξανδρινό (βλ. σχετικά Κόρφης, 1985, 36). 

10 Από το αισθητιστικό πεζό ποίημα του Καβάφη «Το Σύνταγμα της Ηδονής» 
(γραμμένο γύρω στο 1896), στο Καβάφης, 2003. 

11 Για το πεζό ποίημα «Ο επαναπαυόμενος αθλητής» και τη σχέση του με την 
αισθητιστική μαθητεία του νεαρού Λαπαθιώτη, βλ. Σχοινά, , Μανδραγόρας, 2013, 
84-86.

12 Βλ. Baudelaire, 1973, 21-22. Τα ποιήματα τυπώθηκαν για πρώτη φορά 
συγκεντρωμένα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του ποιητή, το 1869 (Oeuvres 
complètes, tome IV), ενώ προηγουμένως δημοσιεύονταν σε εφημερίδες (για 
τη δημοσιογραφική γένεση του είδους, βλ. τη διδακτορική διατριβή Berat-
Esquier, 2006). Στα ελληνικά η συλλογή κυκλοφορεί ως (Le spleen de Paris) Η 
μελαγxολία του Παρισιού. Μικρά πεζά ποιήματα, μετάφραση-σημειώσεις Στέργιος 
Βαρβαρούσης, Ερατώ, Αθήνα 1985. 
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τη μετακένωσή του στο ελληνικό έδαφος γύρω στο 189513, το πεζό 
ποίημα συνδέθηκε με τη δυαδικότητα, την αντινομία, τη μείξη και 
τη ρήξη, την αντίθεση, που ο Tzetan Todorov θεωρεί βάση του14. 
Οι χαρακτηρισμοί που κατά καιρούς και κατά τόπους συνόδευσαν 
το πεζό ποίημα, όπως «άμορφο» ή «αμφίφυλο» είδος, «ερμαφρό-
διτο» ή «νόθο», είναι δηλωτικοί της αμηχανίας που προκάλεσε η 
αντισυμβατικότητά του και η αμφισβήτηση των ειδολογικών στε-
ρεοτύπων που ο διφυής χαρακτήρας του εισήγαγε, διαρρηγνύντας 
τα στεγανά ποίησης και πεζογραφίας και επιχειρώντας, αντιθέ-
τως, την αλληλοδιείσδυση ή τον μεταξύ τους διάλογο. Η έντονη 
πολεμική κατά του πεζού ποιήματος (ιδίως στην Αγγλία) μπορεί 
να συνδέεται με τον παρακμιακό του χαρακτήρα, αλλά και με την 
κοινωνική ανυποληψία που επισείει η τόλμη προσωπικοτήτων 
σαν κι αυτή του Ιρλανδού δανδή Oscar Wilde σε μια συντηρητική 
κοινωνία15.

Η προκλητικότητα και η αμφιφυλία με την οποία συνδέθηκε το 
πεζό ποίημα δεν θα άφηναν βέβαια αδιάφορο τον θαυμαστή τού 
Όσκαρ Ουάιλντ Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, τον νεαρό Έλληνα δανδή 
που τον περιέβαλλε «ένας θρύλος εωσφόρου», κατά τον Γιώργο 
Τσουκαλά.16 Ο Λαπαθιώτης ήταν, ούτως ή άλλως, προσωπικότη-
τα αντισυμβατική, γεμάτη αντινομίες, εκφραστής αντιπροσω-
πευτικός της ελληνικής Παρακμής, όπως εξάλλου, θεωρήθηκαν οι 
Έλληνες εκπρόσωποι του αισθητισμού. Κατά την μπωντλαιρική 

13 Ο Ηλίας Βουτιερίδης τοποθετεί την είσοδο του πεζού ποιήματος το 1895, ενώ ο 
Απ. Σαχίνης μεταθέτει τη χρονολογία της εμφάνισής του ένα χρόνο πριν, το 1894 
(Βουτιερίδης, 1971, 25· Σαχίνης, 1981, 150). Η Αννα Κατσιγιάννη, αντίθετα, θεωρεί 
πολύ προγενέστερη την εμφάνιση του ελληνικού πεζού ποιήματος, τουλάχιστον 
το 1883, με το «ποίημα εις πεζόν» που παρεμβάλλει ο Γεώργιος Βιζυηνός στο 
διήγημά του «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» (Κατσιγιάννη, 1983, 100).

14 Κατ’αυτόν, το είδος αυτό αποτελεί τόπο συνάντησης, μεταξύ άλλων, της ποίησης 
με την πεζογραφία, της ελευθερίας με την ακαμψία, της αναρχίας που γκρεμίζει 
με την τέχνη που οικοδομεί, αλλά, επίσης, και του ατομικού με το συλλογικό, του 
αισθητικού με το πολιτικό, βλ. Todorov, 1983, 60-78, αναφέρεται από τον Monroe, 
1987, 18-19. Ο Yves Vadé (1996, 39), αναφερόμενος στα μπωντλαιρικά πεζά 
ποιήματα, παρατηρεί ότι στην πλειονότητά τους χαρακτηρίζονται από αντιθέσεις 
ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα, την τέχνη και την κοινωνία, 
την ομορφιά του κόσμου ή του ονείρου και την ανοησία ή την αθλιότητα των 
ανθρώπων. 

15 Για τη σχέση του αγγλικού πεζού ποιήματος με τη γαλλική Παρακμή βλ. Murphy, 
1992, 13-14.

16 Τσουκαλάς, 1964, 357.
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αντίληψη περί δανδισμού, ο Λαπαθιώτης δεν συμβιβάστηκε ποτέ 
με την πεπατημένη, διαδηλώνοντας σε κάθε περίπτωση τη διαφο-
ρετικότητά του17. Γι’αυτό και δεν εντυπωσιάζει η επιμονή του να 
μετέρχεται για 35 περίπου χρόνια ένα παρακμιακό λογοτεχνικό 
είδος συνώνυμο σχεδόν του αισθητιστικού ρεύματος, όπως είναι 
το πεζό ποίημα. Παρά την εντυπωσιακή άνθηση του γοητευτικού 
νέου μεικτού είδους και στην Ελλάδα, γρήγορα ακολούθησε η πε-
ριθωριοποίησή του18, συνδεόμενη ακριβώς με τα αισθητιστικά και 
παρακμιακά του στοιχεία, θεωρούμενα συχνά και ανθελληνικά19, 
αλλά και στον ειδολογικώς ασαφή και συγκεχυμένο χαρακτήρα 
του20. Έτσι, παρόλο που τόσοι και τόσοι ενέδωσαν στη γοητεία 
του21, το εγκατέλειψαν σύντομα, ενώ τα οριακά πεζά κείμενα του 
Κώστα Καρυωτάκη εγκαινίαζαν την είσοδο στη νεωτερικότητα, 
παραδίδοντας τη σκυτάλη στη γενιά του ΄30. Ο Λαπαθιώτης απο-
τελεί, λοιπόν, την εξαίρεση: τα τελευταία του πεζά ποιήματα δη-
μοσιεύονται το 1944, τη χρονιά της αυτοκτονίας του, κλείνοντας 
έναν κύκλο πολλών χρόνων ενασχόλησης με το είδος.

Η αναδρομή στην ιστορία του πεζού ποιήματος αποδεικνύει ότι 
η εμφάνιση και διάδοση του υβριδικού αυτού είδους συντελείται 
σε οριακές, μεταιχμιακές ιστορικές περιόδους22, ενώ ο ανυπότα-

17 Ο δανδής επιδιώκει την αυθεντικότητα, τη διαφοροποίηση, με δυο λόγια, «από 
έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι πανομοιότυπα και τα οποία περιφρονεί, γι’αυτόν 
ακριβώς τον λόγο» (Rouvillois, Histoire 2008, 276)

18 Μετά τους Πεζούς ρυθμούς του Ζαχαρία Παπαντωνίου το 1922 το ελληνικό πεζό 
ποίημα διανύει πλέον περίοδο κάμψης. Το έργο αυτό θεωρήθηκε, εξάλλου, «το 
τελευταίο οχυρό έπειτα από το οποίο αρχίζει η προϊούσα παρακμή του είδους, 
τουλάχιστον στη συμβολιστική και αισθητιστική εκδοχή του» (Κατσιγιάννη, 
2001, 255).

19 Bλ. τη σύγκρουση μεταξύ του «εθνικού» με το «αλλότριο», το «ξενόφερτο», το 
κοσμοπολιτικό στοιχείο στην ελληνική ποίηση, Κατσιγιάννη, 2001, 187.

20 Βούλγαρη, 1996, 77.
21 Παπαδιαμάντης, Ψυχάρης, Θεοτόκης, Μητσάκης, Επισκοπόπουλος, Μαλακάσης, 

Καζαντζάκης, Πασαγιάννης, Γιαννόπουλος, Βλαχογιάννης, Γρυπάρης, 
Ροδοκανάκης, Αλεξ. Παπαδοπούλου, Ειρήνη Αθηναία, Νιρβάνας, Παπαντωνίου, 
Καβάφης, Ουράνης, Ν. Νικολαϊδης, ακόμη και ο Κ. Παλαμάς, και πολλοί άλλοι.

22 Ενδεικτική είναι, για παράδειγμα, η μεταβατική εποχή αστικοποίησης των πε-
ζών ποιημάτων του Baudelaire. O Jonathan Monroe αναφέρει πως το είδος αυτό 
(επαν)εμφανίζεται σε περιόδους κατά τις οποίες η ποίηση δείχνει αποκομμένη 
από την καθημερινότητα, ενώ το πεζό ποίημα απευθύνεται στις πεζολογικότερες 
πλευρές της ζωής (Monroe, 1987, 28). Ο Richard Terdiman υποστηρίζει, πάλι, ότι 
μια κειμενική επανάσταση γίνεται, προκειμένου οι άνθρωποι του πνεύματος να 
επενδύσουν πάνω της ένα μέρος της δυναμικής μιας κοινωνικοϊστορικής επανά-
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κτος μορφολογικά χαρακτήρας του το συνδέει με την ελευθερία 
και την αντισυμβατικότητα, από την πρώιμη ακόμα εποχή των 
προπατόρων του23. Από την εποχή του Baudelaire, το είδος αυτό 
δεν επιδιώκει απλώς μια συνύπαρξη ή σύμπλευση διαφορετικών 
λογοτεχνικών ειδών, αλλά φιλοδοξεί να συμπεριλάβει, εκτός του 
αμιγώς λογοτεχνικού λόγου, τον εξωλογοτεχνικό λόγο24. Με άλλα 
λόγια, το πεζό ποίημα αντίκειται στην ιδέα ενός αδιαμεσολάβη-
του, απρόσβλητου από την πεζότητα των κοινωνικών παραμέ-
τρων ποιητικού λόγου και οδηγεί την ποίηση στην αυτοκριτική 
και στην αυτοσυνείδησή της, προτείνοντας με σκεπτικισμό έναν 
λυρισμό χωρίς αποκλεισμούς. Η ετερογένεια που χαρακτηρίζει 
τα δείγματα του είδους οδηγεί, κατά κανόνα, σε ταξινομικές δυ-
σκολίες ενδεικτικές της αδυναμίας οριοθέτησής του, ενώ ακόμη 

στασης που δε συνέβη ποτέ (Terdiman, 1985, 67). Ο αντιθετικός χαρακτήρας του 
πεζού ποιήματος και η ρήξη που αυτό προσπαθεί να επιφέρει στην αντίληψη για 
την ποίηση μπορούν ενδεχομένως να επιδεχθούν μια τέτοια προσέγγιση.

23 Η γένεση του πεζού ποιήματος μπορεί να εκληφθεί ως μια μορφή αντίδρασης σε 
προγενέστερες, κλασικιστικές κατά κανόνα, αντιλήψεις περί ποιητικής μορφής, 
καθώς το ιδιόμορφο αυτό λογοτεχνικό είδος συνδέεται με τα ανατρεπτικά 
ρομαντικά συμφραζόμενα. Μπορεί, βέβαια, κανείς να αναζητήσει τους προ-
πάτορές του στην ποιητική πρόζα της μακρινής Αναγέννησης, τα ιδεολογικά του 
θεμέλια είναι δυνατόν να ανιχνευθούν, ωστόσο, στην εποχή κατ’αρχάς του Γερ-
μανικού ρομαντισμού, όταν ο Friedrich Schlegel συλλαμβάνει την ιδέα για μια 
Universalpoesie που υλοποιείται στο έργο του με αποσπασματική μορφή, σαν 
κι αυτήν του πεζού ποιήματος, Athenäums-Fragmente (βλ. στο Charakteristiken 
und Kritiken, εκδ. Hans Eichner, τ.2, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Ernst 
Behler, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1967). Αλλά και ο αγγλικός ρομαντισμός 
φαίνεται να εκφράζει, την ίδια περίπου εποχή, ανάλογες αντιλήψεις, με τον 
Wordsworth να διαφωνεί με βασικές διακρίσεις που, κατά τα λογοτεχνικά ήθη 
της εποχής του, επιχειρούνται μεταξύ της γλώσσας της πρόζας και μιας μετρικής, 
ποιητικής κατά τα ειωθότα, σύνθεσης (W. Wordsworth, “Preface to the second 
edition of the Lyrical Ballads (1800)”, English Romantic Writers, ed. David Perkins, 
New York: Harcourt 1967, σ.324. Το αναφέρει η Murphy, 1992, 9). Οι δε Γάλλοι 
προπάτορες του πεζού ποιήματος μπορούν να αναζητηθούν στο μεταίχμιο μεταξύ 
17ου και 18ου αιώνα, όπου μείξεις μεταξύ πεζού και ποιητικού λόγου επιχειρούνται 
εμφανώς σε έργα συγγραφέων της εποχής, όπως είναι, για παράδειγμα, οι 
Boileau και Fénelon, μέχρι αργότερα τον Aloysius Bertrand και το εμβληματικό 
έργο του Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot 
(1842), του οποίου την επίδραση στο έργο τους θα ομολογήσουν αργότερα δύο 
αναγνωρισμένοι δημιουργοί πεζών ποιημάτων, ο Baudelaire και ο Mallarmé.

24 Κατά την Margaret Murphy, το πεζό ποίημα είναι ένα «άμορφο είδος», το οποίο 
αποτελεί όχημα για την εισαγωγή μη λογοτεχνικού πεζού λόγου στον ποιητικό 
λόγο, όπως είναι η γλώσσα του δρόμου, ο λόγος στην πολιτική αρένα, στο ιατρείο 
ενός ψυχιάτρου και ούτω καθεξής (Murphy, 1992, 4).
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και τα αφηγηματικά ή περιγραφικά πεζά ποιήματα λειτουργούν 
ανατρεπτικά προς τις παραδεδομένες συμβάσεις, υπονομεύοντας 
την αναμενόμενη γι’αυτά αναφορικότητα και αναπαραστατικό-
τητα25. Έτσι, η ανατροπή που μετέβαλε την αντίληψη περί ποιη-
τικού και μη στα μέσα του 19ου αιώνα απέκτησε σάρκα και οστά 
με τη δημιουργία του πεζού ποιήματος, για να το ακολουθήσει σε 
όλη την διαδρομή του26.

Ο μετακλιματισμός του πεζού ποιήματος στη συντηρητικότερη 
Ελλάδα δεν υιοθέτησε στον ίδιο βαθμό τη συνυφασμένη με αυτό 
ανατρεπτικότητα, τουλάχιστον από την πλειονότητα των λογο-
τεχνών που το μετήλθαν27. Η εμφάνισή του συνέβη, όμως, σε μια 
μεταιχμιακή εποχή, όπου η ποίηση, ώριμη πλέον για ανατροπή, 
ανανέωση, γόνιμο πειραματισμό, σοβαρό διάλογο με τα παραδε-
δομένα, καλούνταν να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της. Η δυ-
σαρμονία της εποχής του Λαπαθιώτη είχε, άλλωστε, διαρρήξει τη 
σχέση της με την ευρυθμία, γι’αυτό κι οι ποιητές της γενιάς του 
επέτρεπαν στους στίχους τους εμφανείς παραφωνίες, παρατονι-
σμούς και ασυμφωνίες, με προεξάρχοντα τον Κώστα Καρυωτάκη 
και την παρατονισμένη του μουσική. Οι συγκαιρινοί λογοτέχνες 
του Λαπαθιώτη καταφεύγουν στις σελίδες των Ευρωπαίων ομο-
τέχνων τους κι αναζητούν την έκφραση μα και τη λύτρωση στη 
λογοτεχνική γλώσσα, που, όπως φαίνεται, τους αποκαρδιώνει με 
την ανεπάρκειά της∙ γι’αυτό και, κατά μία άποψη, «συνθέτουν την 
ποίησή τους διερευνώντας τα αδιέξοδά της»28, εξαρθρώνοντας τις 

25 Βλ. Murphy, 1992, 75, όπου το πεζό ποίημα αντιμετωπίζεται ως απόκλιση από τη 
μίμηση του ορατού, την αναπαραστατικότητα της περιγραφής.

26 Ως το 1850 περίπου, στην Γαλλία η ποίηση θεωρούνταν, κατά την κλασικιστική 
αντίληψη, ανώτερη του πεζού λόγου και απρόσιτη για τους πολλούς, γι’αυτό πολ-
λοί συγγραφείς της εποχής αναγκάζονται να απολογηθούν, όταν γράφουν σε πεζό 
λόγο (βλ. Vincent-Munnia, 2003, 434).

27 Η πληθώρα όρων που χρησιμοποιήθηκαν για το πεζό ποίημα στην Ελλάδα (π.χ. 
«πεζόν ποίημα», «ποίημα εις πεζόν», «πεζοτράγουδο», «πεζό τραγούδι» ή και «πε-
ζοτράγουδο σε στίχο», «ρυθμικός πεζός λόγος» ή «τραγούδια χωρίς στίχους» και 
«χωρίς ρυθμούς τραγούδια», «πρόζα», «εικόνα», «pastel», «φανταιζί ποιήματα» ή 
«διηγήματα»), καταδεικνύει αφενός την ταξινομική αμηχανία που προκάλεσε η 
ρευστότητα του είδους και, ίσως περισσότερο απ’ αυτό, τις ποικίλες εκφάνσεις 
του στην ελληνική λογοτεχνική πραγματικότητα (για τις ποικίλες ονομασίες του 
νέου λογοτεχνικού είδους βλ. Κατσιγιάννη, 2001, 2-6 και Βούλγαρη, 1996, 50).

28 Φιλοκύπρου, 2009, 20. Η γενιά αυτή έχει χαρακτηριστεί με όρους που καταδει-
κνύουν την ετερογένειά της (όπως «γενιά του ’20», «νεορρομαντικοί», «συμβολι-
στές», «νεοσυμβολιστές», «μετασυμβολιστές», «γενιά του Καρυωτάκη»).
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προσωδίες και απελευθερώνοντας σταδιακά τις ποιητικές μορφι-
κές συμβάσεις.

Έτσι, η πεζοποίηση του μορφικά άψογου ποιητικού στίχου θα 
μπορούσε να δηλώσει το τέλος της ψευδαίσθησης: η τέλεια μουσι-
κή δεν υπάρχει κι η αναζήτησή της είναι μάταιη· ή, αλλιώς, η πεζό-
τητα της εποχής δεν της επιτρέπει να υπάρξει. Από την άλλη πλευ-
ρά, ποτέ του ο Λαπαθιώτης δεν αρνήθηκε τη γοητεία που ασκούσε 
επάνω του ο πεζός λόγος, καθώς επιδόθηκε σε πολλές εκφάνσεις 
του29. Η συσσωμάτωση που επιχειρεί το πεζό ποίημα φαίνεται να 
είναι, επομένως, μια επιδιωκόμενη από τον ποιητή σύζευξη ποίη-
σης και πεζογραφίας, χωρίς η αποδοχή της μιας να αποκλείει την 
παρουσία της άλλης. Πολύ νωρίς, μάλιστα, ο Λαπαθιώτης αιφνι-
διάζει με πρωτοποριακές απόψεις, όπως: «για να μπορέσει η ση-
μερινή μας αίσθηση να οσφρανθεί ευκολότερα το άρωμα της ποι-
ήσεως (η ποίηση είναι κάτι το πολύ ελαστικό και ιδιότροπο και 
καταφεύγει κάποτε σε πολύ μυστηριώδη στρατηγήματα) πρέπει 
αυτή να βγαίνει μέσα από στοιχεία ελαφρά αντιποιητικά», γράφει 
στις 18-1-192730. Η αναζήτηση νέας φόρμας που θα ανατρέψει τα 
λογοτεχνικά δεδομένα παραμένει ομολογημένη ανάγκη, τη στιγμή, 
μάλιστα, που η γενιά του ’30 έχει έτοιμες τις ανανεωτικές της προ-
τάσεις. Η αντιποιητικότητα του πεζού λόγου μπορεί να παρέχει τη 
δυνατότητα για ανανέωση της ποιητικής γλώσσας, όπως ο ποι-
ητής ομολογεί στον παραπάνω στοχασμό, ενώ η εισχώρηση στο 
λογοτεχνικό κείμενο ενός «αποκρουστικού περιεχομένου» και η 
«ακαλαίσθητη, εκ πρώτης όψεως, διατύπωση» (παραπέμποντας, 
στον ίδιο πάντα στοχασμό, χαρακτηριστικά στον Καβάφη) επιτρέ-
πουν τη συμφιλίωση του χαμηλού με το υψηλό, παραχωρώντας 
στον δημιουργό τη δυνατότητα να μολύνει την αποστειρωμένη 
ποιητική καλλιέπεια, εκείνη που με τόση φροντίδα καλλιέργησε 
ο ποιητής31. 

Τα πεζά ποιήματα της πρώτης αισθητιστικής περιόδου του 
Λαπαθιώτη, αυτά που ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία των 20 

29 Μια ευσύνοπτη περιδιάβαση στο πεζογραφικό έργο του Λαπαθιώτη επιχειρείται 
στο Μάνος, 2013, 856-857. 

30 Παρατίθεται στο Κόρφης, 1985, 86-87.
31 Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος εντοπίζει στους πρωτόλειους στίχους του ποιητή 

αυτή την «πεζολογία» που αναζήτησε ο Λαπαθιώτης και στα πεζά του ποιήματα. 
Παρατηρεί μάλιστα ότι «οι πολύ πεζολογικοί στίχοι του Λαπαθιώτη ήρθαν σαν 
ένα φρεσκάρισμα, σα μια ανανέωση» (περ. Διαγώνιος,1959-1, σ. 16).
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ετών, δεν μπορούν παρά να διαβαστούν ως πεδία διακειμενικότη-
τας, δηλωτικής μιας μαθητείας του νεαρού Έλληνα στην ανατρε-
πτική για την εποχή της ευρωπαϊκή λογοτεχνία του αισθητισμού. 
Μεστά προκλήσεων, όπως πρότειναν οι πρώτοι διδάξαντες, με επι-
τηδευμένη εικονοποιία32 (που παραπέμπει συχνά στην ελληνική 
πεζή ποίηση του Πλάτωνα Ροδοκανάκη, του και ζωγράφου Νίκου 
Νικολαΐδη ή του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου), άλλοτε ονειροπο-
λήματα με τον τρόπο ενός εκ των προπατόρων του πεζού ποιήμα-
τος Ζαν Ζακ Ρουσσώ33 ή παγεροί εφιάλτες φερμένοι από τη μαγική 
χώρα των φαντασμάτων του Πόε34, μετέρχονται ακόμη και εξόρι-
στα από την έμμετρη λαπαθιωτική ποίηση θέματα: τέτοιο είναι το 
εύγλωττο «C16 H19 NO3xH2O. Το τραγούδι της μορφίνας», προϊ-
όν κυρίως μαθητείας στην «καταραμένη» ποίηση των μπωντλαι-
ρικών Τεχνητών Παραδείσων και στις τοξικές εξομολογήσεις του 
Thomas de Quincey35 (ο Λαπαθιώτης καταθέτει το δικό του παραι-
σθησιογόνο κείμενο πριν από τους νηπενθείς στίχους του Κώστα 
Καρυωτάκη (1921) και πριν οι Έλληνες ομότεχνοί του Φώτος 
Γιοφύλλης και Νίκος Καββαδίας δημιουργήσουν τα δικά τους το-
ξικά «λογοτεχνικά ορόσημα»36). Όταν δημοσιεύεται το ποίημα, 
στις 20 Αυγούστου του 1909, η σχέση του ποιητή με τα ναρκωτικά 
δεν είναι, απ’όσα είναι γνωστά, ακόμη βιωματική37. Έτσι, προσπα-

32 Π.χ. «Κόκκινο φεγγάρι», «Μίσος» (Σπετσιώτης, 1999, 286 και 313-314).
33 Π.χ. «Ωραιοπάθεια»-«Ονειροπόλημα», «Ονειροπαρμένος», «Όνειρα», «Ο ήλιος 

πέφτοντας» (Σπετσιώτης, 1999, 289-290, 280, 327-328, 282-283). 
34 «Ευθανασία», «Διάμεσο» (Σπετσιώτης, 1999, 315, 281).
35 Thomas De Quincey, Confessions of an English Opium–Eater, Wordsworth classics, 

London 2009 (η πρώτη μορφή του έργου κυκλοφόρησε το 1821 στο London 
Magazine).

36 Έτσι χαρακτηρίζει η Λίζυ Τσιριμώκου τα εμβληματικά για το περιεχόμενό τους 
κείμενα των δύο λογοτεχνών: ο πρώτος υπογράφει τον «Ύμνο στη Στρυχνίνη» το 
1917 και ο δεύτερος το «Μαραμπού» το 1933 (Τσιριμώκου, 2000, 217).

37 Ο Αρης Δικταίος αναφέρει πως, μετά τη δημοσίευση του «Μανιφέστου» το 1914, 
ο Λαπαθιώτης δέχθηκε, μεταξύ άλλων κατηγοριών, και επιθέσεις για επισκέψεις 
σε τεκέδες και χρήση χασίς (Δικταίος, 1984, 48). Επίσης, το 1917 ο Ναπολέων 
Λαπαθιώτης βρίσκεται, μαζί με τον πατέρα του, στην Αίγυπτο∙ στις νυχτερινές 
περιπλανήσεις του με μερικούς ιθαγενείς ήταν που εισχώρησε «σε μερικά μυστή-
ρια της σκοτεινής φυλής των». Εκεί οι σύντροφοί του τον οδηγούσαν έξω από την 
πόλη, σ’ένα αυθεντικό αράπικο χασισοποτείο, όπου ο ποιητής παρακολουθού-
σε με ενδιαφέρον το κάπνισμα του απαγορευμένου «παυσωδύνου», μέσα στην 
«υποβλητικότατη ατμόσφαιρα των ‘τεχνητών’, γήινων ‘παραδείσων’». Οι στιγμές 
αυτές για τον νέο θιασώτη του αισθητισμού και των εμπειριών υπήρξαν αληθινή 
αποκάλυψη, μια πραγματική μύηση «σ’εκείνα που διψούσα να γνωρίσω, τα μόνα 
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θώντας να βρει τον βηματισμό του, ο νέος κοσμοπολίτης ποιητής 
βαδίζει σε ξένα μονοπάτια, γοητευμένος από την «καταραμένη» 
λογοτεχνία των Ευρωπαίων μελαγχολικών και του Αμερικανού 
δασκάλου τους Έντγκαρ Άλλαν Πόε.

Τη φόρμα του πεζού ποιήματος, με την οποία εξοικειώθηκε, λοι-
πόν, ο ποιητής κατά την περίοδο της αισθητιστικής του μαθητείας 
συνέχισε να μετέρχεται και κατά τη μετάβασή του στην ωριμότητα. 
Βιώνοντας αδιέξοδα προσωπικά και συλλογικά, βρήκε ίσως στο εκ 
φύσεως συγκρουσιακό πεζό ποίημα τη δυνατότητα να εκφράσει 
τη βίαιη πεζότητα της εποχής και, ταυτοχρόνως, τη διακαή ανάγκη 
της φυγής, που αποτύπωσε σπαρακτικά η λογοτεχνία της απογυ-
μνωμένης από ιδανικά γενιάς του38. Κι όλα αυτά, σε ένα πεδίο που 
επιτρέπει παράταιρες συστεγάσεις, σε αυτό του πεζού ποιήματος. 
Μπορεί το είδος αυτό να προσφέρει τη νεκρή ζώνη που προσι-
διάζει, εξάλλου, στο χώρο της μετασυμβολιστικής ποίησης: «έναν 
μη-τόπο αυτοακύρωσης και οξύτατης νοσταλγίας»39. Έχει ειπωθεί 
και αλλού ότι η γεωγραφία του πεζού ποιήματος, που εντοπίζεται 

που μου έδιναν βαθύ ενδιαφέρον κι αληθινή εξωτική συγκίνηση!» (Λαπαθιώτης, 
2009, 259). Έκτοτε, η διαδρομή του ευαίσθητου ποιητή στον κόσμο των ναρκω-
τικών είναι χωρίς γυρισμό, καθώς σταδιακά ο γοητευτικός εστέτ μετατρέπεται 
σε σκιά του εαυτού του. Πάμπολλες είναι οι σχετικές μαρτυρίες για την προο-
δευτική κατάρρευση του Λαπαθιώτη, η οποία κορυφώθηκε με τον θάνατο της 
μητέρας του (1937). Ο Γιάγκος Πιερίδης αναφέρεται στα τελευταία χρόνια του 
Λαπαθιώτη στη Φιλολογική Πρωτοχρονιά το 1947: «Τίποτα στον κόσμο δεν είχε 
πια σημασία γι’ αυτόν, όξω από το ναρκωτικό του… Κοινός φίλος που αντίκρυ-
σε το νεκρό του γυμνό (εγώ απόφυγα) είδε το στήθος του κατατρυπημένο από 
τις ενέσεις» (παρατίθεται στο Σπετσιώτης, 1999, 224). Στο παιγνιώδες στιχούρ-
γημά του που απόκειται στο ΕΛΙΑ «Προϋποθέσεις ή μετά θάνατον» (15-4-37), ο 
Λαπαθιώτης δηλώνει παρενθετικά μετά το τέλος του ποιήματος ότι το γράφει 
«πρεζαρισμένος» (βλ. και Παπαλεοντίου, 2009, 22). 

38 Ο Roderick Beaton γράφει για την γενιά του ’20 ότι η ζωή των λογοτεχνών που 
την εκπροσωπούν «είχε απογυμνωθεί από ιδανικά και ο ρόλος του ποιητή ήταν 
να θρηνήσει αυτή την απώλεια. Με αυτόν τον τρόπο, είτε επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη τέτοιων ιδανικών σε μια άπιαστη υπερβατική σφαίρα, ή κατηγορούν πε-
ριφρονητικά την κοινωνία που τα κατέλυσε με την καταστροφική πεζότητά της» 
(Beaton, 1996, 169). Ο φίλος του Λαπαθιώτη Γιώργος Τσουκαλάς, στον πρόλο-
γο της 2ης έκδοσης (η 1η το 1927) του εμπνευσμένου από τον Λαπαθιώτη έργου 
Κουρασμένος απ’ τον έρωτα γράφει για την εποχή τους: «Βαδίζαμε πάνω από ένα 
χάος, με το’ να πόδι μας στην όχθη την προπολεμική, που κατέρρεε, και τ’ άλλο 
στην όχθη τη μεταπολεμική, που ακόμα δεν ήτανε σταθερή. Κι ήτανε φυσικό να’ 
ναι ασταθή τα βήματά μας, θολές ακόμα οι αντιλήψεις μας, ακαταστάλαχτες οι 
σκέψεις μας» (Τσουκαλάς, 2013, 6). 

39 Φιλοκύπρου, 2009, 81. 
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«σε τόπο μεταιχμιακό και τοπίο συγκρουσιακό» προσιδιάζει στη 
χώρα του Λαπαθιώτη, έναν μη τόπο ή έναν τόπο «μετέωρο, που 
συνδυάζει υλικά της πραγματικότητας και του ονείρου» 40.

Ως κάτοικος μιας τέτοιας περιοχής συστήνεται, εξάλλου, ο ποι-
ητής στο μπωντλαιρικής υφής ποίημα «Σ’ το καλό…Σ’ το καλό…»,41 
όπου περπατά βουβός κι απελπισμένος στους δρόμους του πο-
λυσύχναστου λιμανιού, ασφυκτιώντας μέσα στην εκκωφαντική 
φαυλότητα των άλλων. Ο μετωνυμικός, οριζόντιος άξονας του 
κειμένου τέμνεται κάθετα από τον αναγωγικό προς το όνειρο και 
τη φυγή άξονα του θαλασσινού τοπίου, όπως η χυδαιότητα των 
άλλων με την ευ-γένεια της ποιητικής ψυχής ή όπως η πεζότητα 
διασταυρώνεται στην πεζή ποίηση με την ποιητική υψιπέτεια.

Ο ποιητής είναι, λοιπόν, καταδικασμένος στην ξενότητα και την 
εξ αυτής μοναξιά του: στο πεζό ποίημα «Ο Απόρριχτος»42 ο από-
ξενος ποιητής του τίτλου «έχει τα μάτια του στο φως»43, γι’αυτό 
και, σε παρωδία δίκης («Κάποιοι ρωτάνε»)44, οι άλλοι τον εγκα-
λούν και τον καταδικάζουν ομόφωνα για την υπερήφανη διαδή-
λωση της διαφορετικότητάς του. Αμετακίνητος για πολλά χρό-
νια, δείχνει πως παραμένει στον ίδιο τόπο και στη μετααισθητι-
στική συγγραφική του περίοδο· από την πλευρά της νύχτας και 
της χίμαιρας, ο Ποιητής διαβαίνει άλλοτε «μοναχός» το δρόμο του 
(«Φαντάσματα»45), αφηγούμενος πικρά παραμύθια («Ένα λου-
λούδι ζούσε λυπημένο», «Το κάστρο της σιωπής», «Στο Δάσος» 
και «Παραμύθι»46) υπαινισσόμενος, ωστόσο, ότι παραμύθι τελι-
κώς δεν υπάρχει47. Ο Λαπαθιώτης διαπλέκει το πραγματικό με το 

40 Σχοινά, Φιλολογική, 2013, 39 και 43.
41 1909, Σπετσιώτης, 1999, 319-321. 
42 1914, Σπετσιώτης, 1999, 300-301.
43 Από το ποίημα του Λαπαθιώτη «Αλήτης», όπου ο ποιητής προσδιορίζεται με ανά-

λογο τρόπο: «Ήρως, αλήτης, ανθρωπάκος… Είναι τρελός; Είναι σοφός; Το ρού-
χο του, όλο, είν’ένα ράκος, -κι έχει τα μάτια του στο φως…» (Λαπαθιώτης, 2001, 
264).

44 1914, Σπετσιώτης, 1999, 299-300. Δεν είναι απίθανο ο Λαπαθιώτης αυτού του 
ποιήματος να είχε κατά νου τη σκηνή της Έσχατης Κρίσης στο πεζό ποίημα του 
Όσκαρ Ουάιλντ “The House of Judgement” (Wilde, 1979, 256-258).

45 1936, Σπετσιώτης, 1999, 326-327.
46 1932, 1925, 1932 και 1927, Σπετσιώτης, 1999, 321, 323, 322και 335 αντίστοιχα. 
47 Πρβλ. τον ήρωα του λαπαθιωτικού διηγήματος «Χινοπωρινό κουβεντολόι», που 

ομολογεί: «ΕΓΩ- δεν έχω ζήσει. Είμαι παραμύθι, καπνός» (Λαπαθιώτης, 2011, 
164).
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φανταστικό, για να κάνει πιο ανεκτή τη ζωή του, που προτιμά να 
ζει, μέσω της τέχνης του, σαν παραμύθι48. Η εγγενής ελευθερία του 
πεζού ποιήματος επιτρέπει τη διάδραση πεζού/πραγματικού και 
ποιητικού/φανταστικού, που, στον Λαπαθιώτη, παράγει ενίοτε 
κείμενα ειλικρινούς βιωματικότητας. 

Με τέτοια ειλικρίνεια ο Λαπαθιώτης ανατρέπει τον μύθο του 
ηδυπαθούς εστέτ υιοθετώντας την οξύτητα της πολιτικής καταγ-
γελίας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το μει-
κτό είδος του πεζού ποιήματος. Αυτό συμβαίνει στο «Τραγούδι για 
το ξύπνημα του προλεταριάτου»49, όπου εκφράστηκαν τα σχεδόν 
εξόριστα από την έμμετρη ποίησή του φιλοκομμουνιστικά αισθή-
ματα του συγγραφέα, ακολουθώντας την παράδοση του μαρξιστι-
κού-κοινωνιστικού προλεταριακού ποιήματος που καλλιέργησαν 
οι ομότεχνοί του50. 

Όμως μία σταθερή ιδεολογία είναι καταγεγραμμένη στα περισ-
σότερα ποιήματά του, έμμετρα και πεζά. Η ιδεολογία αυτή θεμελι-
ώνεται σε ένα αξιακό σύστημα που ο ποιητής αποστάζει από πολ-
λές πηγές: και από την προαναφερθείσα κομμουνιστική κοσμοα-
ντίληψη και από τη χριστιανική βιοθεωρία και από τους συγγρα-
φείς που είτε τον γαλούχησαν είτε τον περιέβαλαν στην εποχή του 
και από το οικογενειακό του περιβάλλον και από την προσωπική 
του ιδιοσυστασία· συνδετικός κρίκος αυτών των τάσεων υπήρξε η 
αγάπη, η καθαρότητα μιας πληγωμένης ψυχής που προσφέρει και 
αποζητά αγάπη, πάσχοντας από μια εγγενή θλίψη που ο ποιητής 
περιφέρει σε ζωή και έργο. Εν έτει 1942, όχι πολύν καιρό πριν από 
την εκδημία του, όταν ο Λαπαθιώτης είναι πλέον 54 ετών, επανα-
δημοσιεύεται (στη Νέα Εστία) ένα πεζό ποίημα, που διατρανώνει, 

48 Ακόμη και το αυτοβιογραφικό κείμενο του Λαπαθιώτη αποτελεί αφήγημα που 
χρησιμοποιεί τον τρόπο του παραμυθιού, όπως, εξάλλου, προδίδει και ο τίτλος 
του εναρκτήριου κεφαλαίου «Το παραμύθι» (Λαπαθιώτης, 2009, 17). Στην ίδια δι-
απίστωση καταλήγει και ο Γρηγόρης Πασχαλίδης, λέγοντας πως «ο Λαπαθιώτης 
ειρωνεύεται εύστοχα την πλασματικότητα των τόσο προσφιλών στους αυτοβι-
ογράφους πρώιμων αναμνήσεων, όταν διηγείται τα περίεργα γεγονότα που ση-
μάδεψαν τη γέννησή του ως να ήταν ένα γοητευτικό παραμύθι […]. Στη συνέχεια, 
εγκαινιάζει τις παιδικές του αναμνήσεις αβέβαιος για το εάν προέρχονται από τη 
μνήμη ή από τη φαντασία του (Πασχαλίδης, 1994, 65 και για την αυτοβιογραφική 
αληθοφάνεια στον Λαπαθιώτη Πασχαλίδης, 1993, 148 ). 

49 1932, Σπετσιώτης, 1999, 311-313.
50 Νικολαΐδης και Ταγκόπουλος, βλ. Κατσιγιάννη, 2001,334. Για το κείμενο αυτό, βλ. 

Σχοινά, 2011, 313-323.
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διαλαλεί το αξιακό του σύστημα της αγάπης και της καλοσύνης: 
πρόκειται για το ποίημα «Ο διαλαλητής της καλοσύνης»51, δημο-
σιευμένο μάλλον, όπως πληροφορεί ο Τάκης Σπετσιώτης, πρώτα 
το 1914, με τίτλο, αυτή τη φορά, «Ο Διαλαλητής» και τη διευκρί-
νιση στον επίτιτλο «Βιβλικό ποίημα»52. Η επίδραση του Ουάιλντ 
είναι εμφανής, καθώς ο Ιρλανδός συγγραφέας χρησιμοποιεί στην 
πεζή του ποίηση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως κείμενα ηθικής ή 
θεολογικής τάξης, το βιβλικό εδάφιο, αλλά και γιατί το ποίημα του 
Λαπαθιώτη διαλέγεται διακειμενικά με το σχεδόν ομότιτλο πεζό 
ποίημα του Ιρλανδού «The doer of the good»53. Ο Λαπαθιώτης, γο-
ητευμένος ακόμη από την προσωπικότητα του Όσκαρ Ουάιλντ, 
συντάσσει τη δική του θρησκευτική παραβολή, ξανακοιτάζοντας 
το νεανικό εκτενέστερο βιβλικό του «παραμύθι» «Ο Διαλαλητής» 
(1911), παραλλάσσοντας την πλοκή του, αλλά κρατώντας τον 
ιδεολογικό πυρήνα του. Ζώντας ολομόναχος με συντροφιά τις γά-
τες του, ο καταβεβλημένος Λαπαθιώτης του 1942 συναρτά, μέσω 
αυτού του υβριδικού κειμένου, τον εαυτό του με τον επινοημένο 
Ιησού των νεανικών του χρόνων, έναν Ιησού κοινωνικά «απόρρι-
χτο» και αποσυνάγωγο, σαν τους ποιητές της μετασυμβολιστικής 
ομάδας. Δημιουργεί μια εκδοχή του Ιησού Χριστού προσγειωμένη 
στην πραγματικότητα, αποκαθηλωμένη από τον Σταυρό κι απομυ-
θοποιημένη να σβήνει σε ένα λαϊκό νοσοκομείο. Αυτός ο Χριστός 
πουθενά δεν βρίσκει την καλοσύνη, παρά στον εσωτερικό του 
τόπο, άγνωστο και απρόσιτο για όλους τους άλλους. Αρνούμενος 

51 Σπετσιώτης, 1999, 323-325.
52 Σπετσιώτης, 1999, 361, σημ. 43. Ο Γιάννης Παπακώστας ανακαλύπτει ένα άλλο 

κείμενο με τον τίτλο «Ο Διαλαλητής», το οποίο ο Λαπαθιώτης της αυτοβιογραφί-
ας χαρακτηρίζει ως διήγημα, στο ίδιο έντυπο, τα Παναθήναια, αλλά σε δημοσίευ-
ση του 1911, συνοδευόμενο από το μότο που αντλήθηκε από το Άσμα Ασμάτων, 
Ε 7, «ευροσάν με οι φύλακες οι κυκλούντες εν τη πόλει· επάταξάν με, ετραυμά-
τισάν με· ήραν το θέριστρόν μου απ’εμού φύλακες των τοιχέων» (Λαπαθιώτης, 
2009, 215 και σημ. 85 στην ίδια σελίδα). Αυτό το κείμενο δημοσιεύεται ως δι-
ήγημα στη συλλογή νεανικών διηγημάτων του Λαπαθιώτη Τα μαραμένα μάτια 
(Λαπαθιώτης, 2011,131-139), το οποίο, όπως εντοπίζει ο επιμελητής του τόμου 
Νίκος Σαραντάκος, μπορεί κανείς να διαβάσει στο Μπουκέτο, στις 12 Ιουνίου 
1932, εμφανώς επεξεργασμένο στυλιστικά, με νέο τίτλο («Ο προφήτης του καλού 
και του κακού»), απογυμνωμένο από το προεισαγωγικό του παράθεμα, χαρακτη-
ρισμένο επίσης ως διήγημα, αν και συγγενές μορφολογικά με το βιβλικό εδάφιο. 

53 Wilde, 1979, 253-255. Βλ. την ελληνική του μετάφραση από τον Δημήτριο Σταύρου 
(«Ποιητής του καλού») το 1914 (στο επίμετρο της διατριβής Κατσιγιάννη, 2001, 
592-593). 
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τη διανοητική του υπεροχή, απαλλάσσεται από τη σκέψη και το 
«περιττό» της «βάρος»54, «το μέγα βάρος της σοφίας των ανθρώ-
πων»55. Ο ποιητής, μόνος και αντίθετος σε κάθε σύμβαση, διαβάζει 
λοξά τους μύθους και υπερβαίνει ιερόσυλα τα θρησκευτικά στερε-
ότυπα, περπατά στη γη και πετά στο ύψος, γράφοντας τα «μικρά» 
του τραγούδια σε πεζό ρυθμό»56στη φιλόξενη ουδέτερη ζώνη του 
πεζού ποιήματος57. 

Εκεί σταματά το αυτογνωστικό ταξίδι αναζήτησης ενός μοναχι-
κού πλάσματος που πολύ νωρίς διαπιστώνει τη διαφορετικότητά 
του κι απόξενο, απόρριχτο, προτιμά να συνδιαλέγεται με την Τέχνη, 
να γράφει παραμύθια αιωρούμενα μεταξύ Πραγματικότητας και 
Ουτοπίας, και, στο πλευρό των αδικημένων του κόσμου, να προ-
σφέρει αφειδώς αγάπη χωρίς, ωστόσο, να εισακούεται. Ηττημένος 
οριστικά, εραστής της αλήθειας και νοσταλγός του επέκεινα, προ-
σπαθεί, εξερευνώντας τις δυνατότητες της τέχνης του, να συνθέσει 
τον «Μεγάλο Ύμνο του Μηδενός»58, να ενθηκεύσει λυρισμό στην 
πεζολογία, να εισαγάγει μετρικούς θύλακες σε πεζόμορφα κείμενα, 
να διασταυρώσει ιδιώματα, τρόπους και ετερόκλητες φωνές: κα-
θαρή ποίηση, σελίδες ημερολογίου ή επιστολικού λόγου, θεατρικές 
παρωδίες, δημοσιογραφικές ειδήσεις59, παραμύθια και αφηγήσεις, 
πολιτικά άρθρα και παραισθησιογόνα παραληρήματα συστεγάζο-
νται στην πεζή του ποίηση. 

Εναρμονίζοντας ζωή και έργο, ο Λαπαθιώτης επιχειρεί να ισορ-
ροπήσει στο σημείο όπου τέμνονται ο κάθετος άξονας της ποιητι-
κής του ιδιοσυγκρασίας με τον οριζόντιο της συλλογικής μέριμνας 
και της ανήσυχης πολιτικής συνείδησης. Έτσι, επιμένει να μετέρχε-
ται ένα είδος που προκρίνει την οπτική της διττότητας, που νομι-
μοποιεί την αιώρηση μεταξύ ιδεατής και υπαρκτής ζωής, αλλά και 
που επανέρχεται στο λογοτεχνικό προσκήνιο σε μεταβατικές επο-

54 Βλ. στο ποίημα του Καρυωτάκη «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» (Ελεγεία): «η 
σκέψις, τα ποιήματα, βάρος περιττό» (Καρυωτάκης, 1995, 83).

55 Στο ποίημα «Ο διαλαλητής της καλοσύνης», Σπετσιώτης, 1999, 325.
56 Πρόκειται για έναν συνήθη ειδολογικό επίτιτλο που χαρακτηρίζει πεζά ποιήματα 

του ποιητή δημοσιευμένα σε διάφορα έντυπα της εποχής του (άλλοι όροι που συ-
νοδεύουν πεζά ποιήματα του Λαπαθιώτη είναι οι: «πεζοτράγουδα», «τραγούδια 
σε πρόζα απλή», «πρόζες απλές», «πεζά ποιήματα», «συνθέσεις, τρόποι, φράσεις», 
μέχρι και «ουγγρικές ραψωδίες»).

57 Βλ. σχετ. Σχοινά, Φιλολογική, 2013,38-46. 
58 Βλ. «Ο θρήνος των αιώνων» (1914, Σπετσιώτης, 1999, 336).
59 Βλ. π.χ. «Σήμερα το πρωί, καθώς ξυπνούσα…», 1933, Σπετσιώτης, 1999, 316.



Κατερίνα Δ. Σχοινά184

χές και ασταθή περιβάλλοντα. Τα πεζά ποιήματα και της ωριμότη-
τας του Λαπαθιώτη επιτρέπουν αταίριαστες συζεύξεις, προδίδο-
ντας τα αδιέξοδα της ιστορικής συγκυρίας, καθώς και της ποιητι-
κής γραφής που αγωνίζεται να τα εκφράσει, όταν τα άλλα είδη δεν 
δείχνουν να τελεσφορούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, 
τα πεζά του ποιήματα συνιστούν ένα είδος μυστικού συμβολαίου 
ελευθερίας και αντισυμβατικότητας με τους αναγνώστες τους60. 

Η ακηδία που διακρίνει τον βαθιά μελαγχολικό άνθρωπο61 και 
η γεύση του θανάτου διαποτίζουν, όπως είναι αναμενόμενο, και τα 
πεζά ποιήματα-σπαραχτικές μελέτες θανάτου της έσχατης οδυνη-
ρής του περιόδου. Η συνομιλία του Λαπαθιώτη που συντελείται 
στα κείμενα αυτά με την ποίηση του Κώστα Καρυωτάκη είναι θέμα 
μιας άλλης εκτεταμένης συζήτησης. Για την ώρα, όμως, σημειώνε-
ται απλώς ότι τα όψιμα πεζά ποιήματα του Λαπαθιώτη απογυ-
μνώνουν απροκάλυπτα την περισυλλογή και την ανησυχία για την 
προσωπική του μοίρα και μια ζωή χωρίς προφανή σκοπό. H βίωση 
του μπωντλαιρικού spleen δεν ήταν, όπως φαίνεται, νεανική αι-
σθητιστική πόζα για έναν μεσήλικα τώρα ποιητή, που αρνείται να 
συμμεριστεί την αναγεννητική ορμή της γενιάς του ’30. Το πεζό 
ποίημα προσφέρει και πάλι στον Λαπαθιώτη τις δυνατότητές του, 
προκειμένου να εκφραστούν τα αδιέξοδα μιας απορρυθμισμένης 
πλέον ύπαρξης. Η παραμυθία δεν συντελείται μέσω του ποιητικού 
ρυθμού, που με τόση επιμέλεια καλλιέργησε στην έμμετρή του ποί-
ηση ο Λαπαθιώτης, ενώ η αναζήτηση του έσχατου ρυθμού, αναγω-

60 Κατά τον Jonathan Monroe, το πεζό ποίημα μοιάζει με συμβόλαιο μεταξύ συγγρα-
φέα και αναγνωστικού κοινού, το οποίο επιδιώκει να διαλύσει αποκλεισμούς και 
συμβάσεις που στηρίζουν άλλα λογοτεχνικά είδη (Monroe, 1987, 23). 

61 Ο Παπατσώνης παραδίδει ότι, λόγω της χρήσης ναρκωτικών, ο Λαπαθιώτης στε-
κόταν «ανίκανος να παρακολουθήσει τον κυκεώνα που είχε δημιουργηθεί αμέ-
σως ύστερ’απ’τον πόλεμο.» Το προσπαθούσε, αλλά «τούλειπε η προσαρμογή. 
Ένας φαταλισμός, μια μονομανία για τη ματαιότητα της κάθε προσπάθειας τον 
έδερνε» (Παπατσώνης, 1944, 93). Σε αδημοσίευτη, απ’όσο τουλάχιστον γνωρίζω, 
επιστολή του Λαπαθιώτη προς τον Παπατσώνη, η οποία παραχωρήθηκε από τον 
δεύτερο και βρίσκεται σήμερα στα αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α., χρονολογούμενη στις 23-
3-40, όταν δηλαδή η πορεία προς το τέλος είχε ήδη ξεκινήσει για τον Λαπαθιώτη, 
ο τελευταίος γράφει: «Δε γίνεται τίποτε! Να κοιτάξουμε κάπως αλλιώς, να κά-
νουμε τη δουλειά μας: Μα υπάρχει αυτό το αλλιώς; Πολύ το φοβάμαι, πως όχι! Ας 
αφεθούμε, λοιπόν, στην τύχη, κι’ας δούμε τι ενδέχεται να καταβιβάση…Γιατί δεν 
πρόκειται πλέον περί των ωραίων και φιλάρεσκων spleens και ennuis- και δεν 
ξέρω ποιων μικροκαταστάσεων του παρελθόντος: πρόκειται περί της détresse 
définitive, dans la vie, -της κορυφαίας απογνώσεως, ω φίλε!-».
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γικού προς τον απόκοσμο συμπαντικό ήχο, τη «δόξα του Αιωνίου 
του Μηδενός»62 αποδεικνύεται, απ’ό,τι φαίνεται, μάταιη. 
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Για μια άγνωστη πτυχή της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη

Tea Gamrekeli

Παρόλο που το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη έχει μελετηθεί 
σε σημαντικό βαθμό, υπάρχουν κάποιες πτυχές της ποίησής του, 
που δεν έχουν ερευνηθεί ακόμη αρκετά. Μια από τις λιγότερο 
μελετημένες πλευρές της ποίησης του Καβάφη είναι αυτή της 
δομικής οργάνωσης των ποιημάτων του. Στην εισήγησή μου θα 
παρουσιάσω τους βασικούς νόμους της δομικής οργάνωσης που 
συναντιούνται στα ποιήματα του Καβάφη – την παράλληλη και την 
κυκλική διάταξη.

Το νόμο της παράλληλης διάταξης τον εντοπίζουμε κυρίως σε 
ποιήματα του Καβάφη, τα οποία περιέχουν δύο στροφές. Είναι σύ-
νηθες οι νοηματικές περίοδοι της δεύτερης στροφής να αντανα-
κλούν κατά κάποιον τρόπο τις νοηματικές περιόδους της πρώτης 
στροφής. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να λειτουργεί η ομοιότη-
τα, η απόλυτη αναλογία ή η αντίθεση των νοηματικών περιόδων. 
Κάποιες φορές μπορεί να έχουμε ωστόσο και επανάληψη από καί-
ριες λέξεις. 

Ο νόμος της παράλληλης διάταξης με την κλασική του μορφή 
μπορούμε να πούμε ότι εντοπίζεται στο ποίημα «Η Πόλις» (1910), 
το οποίο γράφτηκε στη διάρκεια της συμβολικής περιόδου του 
Καβάφη. Στο ποίημα αυτό παρουσιάζεται έντονη η επιθυμία της 
δραπέτευσης από μια πόλη και της εγκατάστασης σε κάποια 
άλλη, πουθενά όμως δεν αναφέρεται η πόλη, για την οποία γίνεται 
λόγος. Όπως διευκρινίζει  στις σημειώσεις του ο ίδιος ο ποιητής, 
πρόκειται για μια συμβολική πόλη: «O άνθρωπος που ρήμαξε τη 
ζωή του εις μάτην θα προσπαθήσει να την ξαναζήσει καλύτερη, 
ηθικώτερη. Η πόλις, πόλις φανταστική θα τον ακουλουθήσει, θα 
τον προσπεράσει, και θα τον περιμένει με τους ίδιους δρόμους και 
τις ίδιες συνοικίες».1 

1 Λεχωνίτης 1942, 24.
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Όσο για τη δομή του έργου, το ποίημα περιέχει δύο στροφές, 
η καθεμία απ’ τις οποίες αποτελείται από οκτώ στίχους. Σε κάθε 
στροφή μπορούμε να διακρίνουμε πέντε νοηματικές περιόδους. 
Τα στοιχεία της δεύτερης στροφής αντανακλούν τα στοιχεία της 
πρώτης στροφής. Έτσι για παράδειγμα την πληροφορία της πρώ-
της περιόδου της πρώτης στροφής αρνείται η πρώτη περίοδος της 
δεύτερης στροφής: 

[Είπες· θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα.] A (1) 
[Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.] A` (9). 

Ο ίδιος συσχετισμός υπάρχει και ανάμεσα στις επόμενες νοηματικές 
περιόδους:

[Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.] B (2)
[Η πόλις θα σε ακολουθεί.] B` (10a)

Τα υπύλοιπα στοιχεία του ποιήματος δείχνουν κάποια νοηματική 
ομοιότητα:

[Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· κ’ είν’ η καρδιά μου — 
σαν νεκρός — θαμένη.] C (3-4)
[Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα 
γερνάς· και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.] C` (10b-12)

[Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει.] D (5) 
[Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις— δεν έχει 
πλοίο για σε, δεν έχει οδό.] D` (13-14)

[Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω ερείπια μαύρα της ζωής μου 
βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.] E (6-8)
[Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην 
την γη την χάλασες.] E` (14-16). 

Το ποίημα οικοδομείται στη βάση της αρχής της κατάταξης σε 
δυο στροφές όμοιων και αντίθετων νοηματικών περιόδων. Ο στό-
χος που επιδιώκεται στην πρώτη στροφή εξουδετερώνεται  στη 
δεύτερη. Τον συσχετισμό των νοηματικών περιόδων της πρώτης 
και της δεύτερης στροφής ενισχύει και η επανάληψη των καίρι-
ων λέξεων: «θάλασσα» / «θάλασσες», «πόλις», «ζωή», «χάλασα» / 
«χάλασες», «ρήμαξα» / «ρήμαξες». 

Οι όμοιες και οι αντίθετες νοηματικές περίοδοι φανερώνουν την 
αντίθεση που υπάρχει μεταξύ της επιθυμίας του ανθρώπου και της 
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πραγματικότητας, του ατόμου και του περιβάλλοντος. Η αντίθεση 
αυτή καθιστάει αδύνατη την εκπλήρωση της επιθυμίας.2

Η Μαρία Δ. Μιρασγέζη για το συγκεκριμένο ποίημα παρατη-
ρεί: «Μια μεγάλη αλήθεια της ζωής κλείνει το ποίημα αυτό του 
Καβάφη μέσα στους λίγους στίχους του. Η διαπίστωση της ανά-
γκης που αισθάνεται ο άνθρωπος να φύγει από τον εαυτό του, 
είναι ίσως κοινός τόπος, αλλά το αδύνατο αυτής της φυγής είναι 
ένα σημαντικό εύρημα του Καβάφη. Όσο περισσότερο ζητάμε να 
φύγουμε από τον εαυτό μας, τους γύρω μας, τόσο και αισθανόμα-
στε πόσο δυνατά είναι τα δεσμά που μας δένουν μαζί τους».3 Ένα 
άλλο «εύρημα» του ποιητή μπορούμε να πούμε ότι είναι η εύστοχη 
και ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτής της ιδέας με τη παράλληλη 
διάταξη των νοηματικών περιόδων. Πιστεύουμε ότι εδώ ο νόμος 
της παράλληλης διάταξης συνδέεται οργανικά με την ανάπτυξη 
της βασικής ιδέας του ποιήματος, η δομή του οποίου έχει ως εξής: 
ABCDE A`B`C`D`E`.

Το νόμο της παράλληλης διάταξης των στοιχείων το συναντάμε 
σε 44 ποιήματα του Καβάφη. Τα ποιήματα αυτά είναι κυρίως τα 
ηδονικά και τα φιλοσοφικά. Μέσα σ’αυτά γίνεται αντιπαράθεση 
από την μία των επιθυμιών, των απόψεων και των ονείρων του 
ποιητή και από την άλλη της πραγματικότητας. Ή αντίθετα, οι νο-
ηματικές περίοδοι μιας στροφής, που παρουσιάζουν τις επιθυμί-
ες, τα αισθήματα ή τις απόψεις του ποιητή επαναλαμβάνονται σε 
άλλη στροφή προκειμένου να αποκτήσουν σαφέστερη και πλήρη 
απόδοση.

Στα ιδονηκά ποιήματα η παράλληλη διάταξη αποτυπώνει ανά-
γλυφα τη λειτουργία της μνήμης, το μηχανισμό της και βέβαια, 
τη θέρμη του αισθήματος. Όσο για τα φιλοσοφικά, η πιο φανερή 
χρήση αυτού του δομικού σχήματος γίνεται στα ποιήματα που εί-
ναι έντονα διδακτικά, και η πρoσφυγή στα ρητορικά σχήματα εί-
ναι οπωσδήποτε ηθελημένη. Οι προτρεπτικές και οι αποτρεπτικές 
επαναλήψεις έχουν σαφέστατο διδακτικό σκοπό.

2 Κατά την Σόνια Ιλίνσκαγια, στο ποίημa Η Πόλις εμφανίζεται ένα σημαντικό υπαρξιακό 
πρόβλημα, το πρόβλημα της προσωπικής ευθύνης που θα απασχολεί τον Καβάφη 
μόνιμα και ποικιλοτρόπως. Στο δεύτερο μέρος του ποιήματος – με την αρνητική 
εκδοχή – τονίζεται η απόρριψη της αυταπάτης, της απροθυμίας για ανάληψη της 
ευθύνης. Πρόκειται λοιπόν για δύο φωνές, και η δεύτερη προβάλλει μια απαιτητική 
κρίση που δεν αφήνει περιθώρια υπεκφυγής. Βλ. Ιλίνσκαγια 1983, 68.

3 Μιρασγέζη 1982, 325. 
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Ένας άλλος νόμος της δομικής οργάνωσης που εντοπίζεται επί-
σης αρκετά συχνά στα ποιήματα του Καβάφη είναι αυτός της κυ-
κλικής διάταξης. Σ’ ένα ποίημα, όπου εντοπίζεται ο εν λόγο νόμος 
σύνθεσης, γύρω από την κεντρική νοηματική περίοδο τοποθετού-
νται κυκλικά τόσο προς την αρχή όσο και προς το τέλος του ποιή-
ματος νοηματικές περίοδοι που κατά κάποιο τρόπο αντανακλούν 
η μία την άλλη. 

Ο νόμος της κυκλικής διάταξης εφαρμόζεται στο ποίημα 
«Θυμήσου, Σώμα...» (1918). Αναλύοντας το συγκεκριμένο ποίημα 
στρουκτουραστικά οι Ρ. Ιάκομπσον και  Π. Κολακλίδης διαπίστω-
σαν ότι ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειές του κατατάσσονται 
στη βάση μιας συμμετρίας που αφορά τόσο σε διάφορες μορφολο-
γικές, όσο και συντακτικές ομοιότητες και αντιθέσεις. Συμμετρία 
εντοπίζεται και στην κατανομή των ονομάτων και των ρημάτων. 
Τόσο η σύνταξη του ποιήματος όσο και η μορφολογία του δείχνουν 
ότι έχει προηγηθεί της σύνθεσής του μια επιλογή από δομικά σχή-
ματα με στόχο φυσικά την εκμετάλλευσή τους. Κατά τους  μελε-
τητές, ο «γραμματικός εικονισμός» είναι το πιο δυνατό ποιητικό 
τέχνασμα του Καβάφη, που με αυστηρή επιλογή, σφιχτοδεμένα 
συμπλέγματα, και διάφορες συμμετρίες «μεταμορφώνει τις πεζές 
περιγραφές του σ’ένα υπέροχο καλειδοσκοπικό παιγνίδι με αληθι-
νά σχήματα λέξεως».4 

Συμμετρικότητα μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει και μεταξύ των 
νοηματικών περιόδων αυτού του ποιήματος, το οποίο  περιέχει μια 
στροφή, ένδεκα στίχους και εφτά νοηματικές περιόδους. Η κεντρι-
κή νοηματική περίοδος είναι: 

 [Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν,] D (6). 

Μ’ αυτήν συνδέονται κατά τον τύπο της κυκλικής διάταξης δυο 
άλλες νοηματικές περίοδοι που αναφέρονται στις επιθυμίες – η μια 
στη ματαίωση και η άλλη στην εκπλήρωσή τους: 

[— και κάποιο τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε] C (4b-5) 
[μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες εκείνες σαν να δόθηκες — ] C` 
(7-8a). 

Οι νοηματικές αυτές περίοδοι συνδέονται με τον ίδιο τρόπο  με  
όμοιες επίσης νοηματικές περιόδους: 

4 Jacobson R. & Κολακλίδης Π. 1997, 235-245.
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 [όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου 
πλάγιασες, αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες 
στα μάτια φανερά, κ’ ετρέμανε μες στην φωνή] B (1b-4a)

[πώς γυάλιζαν, θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν· πώς 
έτρεμαν μες στην φωνή, για σε] B` (8b-10a)

Εδώ επαναλαμβάνονται οι φράσεις: «γυάλιζαν μες στα μάτια» και 
«ετρέμανε μες στην φωνή». 

Και τέλος, το ποίημα αρχίζει και τελειώνει με την ίδια προσφώνηση: 

[Σώμα, θυμήσου] A (1a)
[θυμήσου, σώμα] Α`(10b)

Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται όλη η πρόταση  αντε-
στραμμένη όμως. 

Σ’ αυτό το ποίημα η δράση ξεκινάει από το κέντρο και στο στίγ-
μα αυτού του κέντρου περιστρέφεται όλο το ποίημα. Η ανάπτυξη 
επομένως του ποιήματος γίνεται με κύκλους που εξακτινώνονται 
ομόκεντροι. Η δομή του ποιήματος είναι η εξής: ABCDC`B`A`.

Η ανάλυση των ποιημάτων του Καβάφη μας αποδεικνύει ότι ο 
ποιητής καταφεύγει αρκετά συχνά στα ποιήματά του στην κυκλι-
κή διάταξη των στοιχείων. Μ’αυτό ακριβώς το νόμο της δομικής 
οργάνωσης έχει συνθέσει ο Καβάφης 37 ποιήματα. Τα ποιήματα 
αυτά ανήκουν στην ίδια θεματική κατηγορία και ομάδα, όπου 
εντάσσονται και τα έργα του που διέπονται από τον νόμο της 
παράλληλης διάταξης. Ο ποιητής αξιοποιώντας τους νόμους της 
παράλληλης και της κυκλικής διάταξης δεν περιορίζεται σε συ-
γκεκριμένα χρονολογικά πλαίσια. Σε μερικά από τα ποιήματά του 
μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα ή και πέντε ζεύγη των όμοιων 
ή των αντίθετων νοηματικών περιόδων, γεγονός που δείχνει την 
συστηματική και συνειδητή χρήση από τον ποιητή των νόμων 
σύνθεσης.

Στα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη η χρήση του συγκε-
κριμένου κάθε φορά νόμου της δομικής οργάνωσης σχετίζεται με 
το θέμα του έργου, δηλαδή, σε ποια θεματική κατηγορία ανήκει 
το δεδομένο ποίημα και ποια είναι η λογική της ανάπτυξης της 
βασικής του ιδέας. Γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ποιήματα του 
Καβάφη είναι ιστορικά ή ψευδοϊστορικά. Μέσα σ’ αυτά υπάρχει η 
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διαδοχική, συνεπής αφήγηση και ο λόγος ρέει ελεύθερος. Φαίνεται 
λοιπόν ότι ο Καβάφης συχνά δεν περιορίζεται σε κάποια δομικά 
πλαίσια, ωστόσο δεν αποφεύγει τη χρήση αυστηρών νόμων 
σύνθεσης, όσον αφορά την οργάνωση των κειμένων του, εκεί 
όπου το απαιτεί η λογική της ανάπτυξης της ποιητικής σκέψης και 
εύστοχα συνδεάζει τον ελεύθερο λόγο με τον αυστηρά δομημένο. 
Στα ποιήματα όπου εντοπίζονται οι νόμοι της δομικής οργάνωσης 
συχνά γίνεται αισθητή η αντίθεση που υπάρχει μεταξύ της 
επιθυμίας και της πραγματικότητας. Η αντίθεση στον Καβάφη 
είναι πάντα έντονη και διαβαθμισμένη. Και είναι παντού η τεχνική 
της προμελετημένη. Ο ποιητής κατωρθώνει να παρουσιάσει την 
αντίθεση με την συμμετρική διάταξη των όμοιων ή των αντίθετων 
νοηματικών περιόδων. 

Μερικοί κριτικοί και μελετητές της ποίησης του Κωνσταντίνου 
Καβάφη πίστευαν ότι ένα από τα ελαττώματα των ποιημάτων του 
ήταν η ατέλεια τους. Τι παρουσιάζουν τα έργα του, «σημειώματα που 
ο εργάτης των τ᾽αφήνει μόνο σε σχέδια»5 ή ποιήματα, που έχουν 
μια συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη μορφή; Η αυστηρή οργάνωση των 
ποιημάτων του Καβάφη, η σύνθεσή τους σύμφωνα με τους νόμους 
της δομικής οργάνωσης, ανατρέπει το επιχείρημα περί ατέλειας ή 
απουσίας της μορφής μέσα σ’αυτά.

Είναι γεγονός ότι «παρομοίωση και μεταφορά δε θα βρει κανείς 
πουθενά στον Καβάφη... οι στίχοι του περιέχουν απλές περιγραφές 
της πραγματικότητας, χωρίς κανενός είδους στολίδι»6, όμως στα 
ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη φαίνεται η προσπάθεια του 
ποιητή να επηρεάσει τον αναγνώστη με το νόημα πρωτίστως και τη 
δομική του οργάνωση. Τα δομικά σχήματα που υιοθετεί ο Καβάφης 
μας θυμίζουν την ρητορική τεχνική: η ποίησή του είναι φορτισμένη 
από προτροπές-αποτροπές, προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, 
λόγους και αντιλόγους. Η ανάλυση των ποιημάτων δείχνει ότι όλοι 
οι νόμοι της δομικής οργάνωσης βρισκόνται σε αρμονική σχέση 
με την νομοτελειακή ανάπτυξη της ποιητικής σκέψης και σ’ όλα 
αυτά τα ποιήματα υπάρχει αυστηρή λογική.7 Η αξιοποίηση των 

5 Γιαλουράκης 1963, 1585.
6 Jacobson R. & Κολακλίδης Π. 1997, 245.
7 Από αυτή την άποψη, μπορούμε να πούμε, ότι ο Κωνσταντίνος Καβάφης δια-

κρίνεται από σπάνια μαθηματική ακρίβεια και λογική, πράγμα που το έχουν 
προσέξει πολλοί μελετητές της ποίησής του. Βλ. Σαρεγιαννης 1994, 77-78. 
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νόμων της δομικής οργάνωσης στον Καβάφη σχετίζεται πάνω 
απ’ όλα με θεματικά και νοηματικά ζητήματα, με την εξέλιξη της 
νοηματικής πλευράς του έργου και την αποκάλυψη της βασικής 
του ιδέας. Το παν καθορίζεται από την σύληψη του ποιητή, αλλά 
πάντα λειτουργεί και η έγνοια για την κατάλληλη δομική σύνθεση. 
Πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε φυσικό ότι για θέματα με ιδιαίτερη 
συναισθηματική φόρτιση και αμεσότητα χρησημοποείται η 
παράλληλη και η κυκλική διάταξη με εμφατική επανάληψη.

Τα δομικά σχήματα, που οικοδομεί ο ποιητής, έχουν επίσης μεγάλη 
μορφική φόρτιση: είναι γνωστό, ότι η επανάληψη στην στιχουρ-
γική συνδέει το λεξιλογικό υλικό και αποτελεί την βάση της δομής.8 
Αν στο έπος με τα προαναφερθέντα δομικά σχήματα πετυχαίνεται 
ο συνδυασμός και η ολότητα της πλοκής και της δράσης, στην 
λυρική ποίηση με τα ίδια σχήματα διαφοροποιείται, διαιρείται σε 
επίπεδα και παραλλάσσει το κύριο θέμα του ποιήματος, πράγμα που 
παρουσιάζει τη βάση της δομής του.9 Επομένως οι νόμοι της σύν-
θεσης, που διαλέγει ο ποιητής, υπηρετούν τόσο την πλήρη απόδοση 
της ποιητικής πληροφορίας, όσο και την δομική της ολότητα.

Πιστεύουμε ότι οι δομικές ιδιοτυπίες είναι εκείνες που προσ-
δίδουν έναν ιδιαίτερο εσωτερικό δυναμισμό στα ποιήματα του 
Καβάφη και φανερώνουν την μεγάλη επιδεξιότητα του ποιητή. 
Εξ αιτίας τους έχουμε μια ποίηση απογυμνωμένη από διάφορα 
ποιητικά μέσα, οικεία όμως και ελκυστική, μια ποίηση που έχει 
μεγάλη ανταπόκριση στην κοινή ευαισθησία και γοητεύει και 
τον πιο αμύητο αναγνώστη. Ο ποιητής μεταχειρίζεται διάφορες 
πληροφορίες κατατάσσοντάς τες σε όμοιες ή αντίθετες νοηματικές 
περιόδους. Πότε συνεχίζει προεκτείνοντας, πότε παρεμβαίνει 
κρίνοντας, πότε αποτυπώνει με πιστότητα τα κείμενα που επι-
καλείται, έχοντας ως σκοπό του πάντα να στρέψει όλη την 
προσοχή σ’ εκείνο το βασικό που θέλει να πει παραμερίζοντας 
μερικές φορές την πηγή τους. Η μαστοριά του Καβάφη βρίσκεται 
ακριβώς στο γεγονός ότι μετατρέπει τα πρότυπα των ποιημάτων 
του σε λειτουργικές και τέλειες μορφές.

8 Zhirmunsky 1925, 451.
9 Lotman 1972, 39-40, 90.
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Ό Καβάφης και οι ρίζες του φιλελληνισμού

Hans Eideneier

Η πιο πρόσφατη μάλλον συμβολή στην ερμηνεία του ποιήματος 
του Καβάφη «Φιλέλλην» δημοσιεύτηκε στον τόμο: Εις Μνήμη Πα-
ναγιώτη Μουλλά το 2014.1 Η ανακοίνωση αυτή της Κατερίνας 
Κωστίου αναφέρεται διεξοδικά και στα παλαιότερα επιστημονικά 
άρθρα σχετικά με το ποίημα αυτό.

Με τη σημερινή μου ανακοίνωση δεν θα συνεχίσω την πεπατη-
μένη οδό της ερμηνείας, αλλά θα προσπαθήσω να κινήσω το εν-
διαφέρον σας για μιαν όψη του ποιήματος αυτού, που δείχνει για 
άλλη μια φορά όχι μόνον τις βαθιές γνώσεις του Καβάφη για τις 
μακροπερίοδες ιστορικές εξελίξεις, αλλά και τις ικανότητές του να 
θέτει τέτοιες μακροπερίοδες ιστορικές εποχές ως υπόβαθρο στην 
υπηρεσία ενός σύγχρονου ποιήματος.

Παρόλο που το ποίημα «Φιλέλλην» το γνωρίζετε ασφαλώς όλοι, 
είναι απαραίτητο να σας το θυμίσω για άλλη μια φορά.

Φιλέλλην 2

Τὴν χάραξι φρόντισε τεχνικὰ νὰ γίνει. 
Ἔκφρασις σοβαρὴ καὶ μεγαλοπρεπής. 
Τὸ διάδημα καλλίτερα μᾶλλον στενό· 
ἐκεῖνα τὰ φαρδιὰ τῶν Πάρθων δὲν μὲ ἀρέσουν. 
Ἡ ἐπιγραφή, ὡς σύνηθες, ἑλληνικά· 
ὄχ’ ὑπερβολική, ὄχι πομπώδης – 
μὴν τὰ παρεξηγήσει ὁ ἀνθύπατος 
ποὺ ὅλο σκαλίζει καὶ μηνᾶ στὴν Pώμη – 
ἀλλ’ ὅμως βέβαια τιμητική. 
Κάτι πολὺ ἐκλεκτό ἀπ’ τὸ ἄλλο μέρος· 
κανένας δισκοβόλος ἔφηβος ὡραῖος. 
Πρὸ πάντων σὲ συστήνω νὰ κυττάξεις 

1 Αθήνα 2014, 636 – 643.
2 έκδ. Γ. Σαββίδη, Ποιήματα Α΄, Αθήνα 1963, 37.
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία

Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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(Σιθάσπη, πρὸς θεοῦ, νὰ μὴ λησμονηθεῖ) 
μετὰ τὸ Βασιλεὺς καὶ τὸ Σωτήρ, 
νὰ χαραχθεῖ μὲ γράμματα κομψά, Φιλέλλην. 
Καὶ τώρα μὴ μὲ ἀρχίζεις εὐφυολογίες, 
τὰ «Ποῦ οἱ  Ἕλληνες;» καὶ «Ποῦ τὰ Ἑλληνικὰ 
πίσω ἀπ’ τὸν Ζάγρο ἐδῶ, ἀπὸ τὰ Φράατα πέρα». 
Τόσοι καὶ τόσοι βαρβαρότεροί μας ἄλλοι 
ἀφοῦ τὸ γράφουν, θὰ τὸ γράψουμε κ’ ἐμεῖς. 
Καὶ τέλος μὴ ξεχνᾶς ποὺ ἐνίοτε 
μᾶς ἔρχοντ’ ἀπὸ τὴν Συρία σοφισταί, 
καὶ στιχοπλόκοι, κι ἄλλοι ματαιόσπουδοι. 
Ὥστε ἀνελλήνιστοι δὲν εἴμεθα, θαρρῶ.

Όταν ο Καβάφης στο ποίημα αυτό αναφέρεται σε Φιλέλληνα 
της ελληνιστικής/ρωμαϊκής εποχής, βασίζεται βεβαίως στο χωρίο 
του Ηροδότου,3 όπου ο τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε έναν 
ξένο βασιλέα, φίλο των – αρχαίων – Ελλήνων. Και ονόματα όπως 
Σιθάσπης, Ζάγρος και Φράατα μας οδηγούν σε μακρινά τοπία, έξω 
από τον ελληνόφωνο κόσμο. Ως προς τον στίχο «Πού οι Έλληνες 
και πού τα Ελληνικά»: με «΄Ελληνες» και «Ελληνικά» εννοεί φυσι-
κά τους Αρχαίους Έλληνες και τα Αρχαία Ελληνικά της κλασικής 
εποχής. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την περίφημη ρήση του Καβάφη: 
«Είμαι και εγώ Ελληνικός. Προσοχή, όχι ΄Ελλην ούτε Ελληνίζων, 
αλλά Ελληνικός», όπου ο Καβάφης τονίζει ακριβώς αυτό: Δεν είμαι 
αρχαίος Έλλην ούτε τους αρχαίους Έλληνες μιμούμενος, αλλά από-
γονος των αρχαίων Ελλήνων.

Ο τίτλος Φιλέλλην απονέμεται λοιπόν σε ανθρώπους εκτός Ελ-
λάδας, οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο θέμα του Ελ-
ληνισμού. Αυτό όμως που ο Καβάφης στηλιτεύει ειρωνικά είναι μια 
πιθανή κατάχρηση και κακομεταχείρηση του τιμητικού αυτού τίτ-
λου από πρόσωπα που αυτοαποκαλούνται έτσι, χωρίς να διαφαί-
νεται αν και κατά πόσο τον έχουν πράγματι κερδίσει. Η αναφορά 
πάντως του Καβάφη στην κατάχρηση του τίτλου εστιάζεται στην 
εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας, ο ανθύπατος – proconsul – είναι 
πανταχού παρών. Η ερώτηση που θα προέκυπτε από αυτό το γε-
γονός, είναι ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί στο ότι οι Ρωμαίοι της 
κλασικής εποχής ανήλθαν στους πιο χαρακτηριστικούς Φιλέλλη-

3 έκδ. C. Hude, Herodoti Historiai, Οξφόρδη 1957, II. 178.
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νες της ιστορίας του πολιτισμού; Η ερώτηση αυτή δεν τίθεται στο 
εν λόγω ποίημα του Καβάφη, πράγμα που ωστόσο δεν μας εμπο-
δίζει να την θέσουμε εμείς, διότι αποτελεί το κλειδί και τον άξονα 
μιας βαθιάς κατανόησης του Φιλελληνισμού. Στην πραγματικότη-
τα οι Ρωμαίοι είναι αυτοί που περιόρισαν την ονομασία «Έλληνες»  
στον κλασικό Ελληνισμό και τους διαχώρισαν από τους΄Ελληνες 
πολίτες της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, που κατοικούσαν στην επικρά-
τεια της κλασικής Ελλάδας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε η ιδεολογία 
του Φιλελληνισμού χωρίς τη συμμετοχή των απογόνων των Αρχαί-
ων Ελλήνων.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι δηλαδή δεν ξεκίνησαν να μάθουν τα σύγ-
χρονά τους ελληνικά, δηλαδή τη λεγόμενη κοινή διάλεκτο, ούτε 
ενδιαφέρθηκαν για τα ελληνικά συγγράμματα της σύγχρονής τους 
εποχής, αλλά έστρεψαν τα ενδιαφέροντά τους αποκλειστικά και 
μόνον σε αυτούς τους ρήτορες, φιλοσόφους, επικούς και λυρικούς 
ποιητές, τραγικούς και κωμικούς, εκείνης της εποχής της Ελλάδας, 
προτού την κατακτήσουν και την εντάξουν στο Imperium Roma-
num ως Achaea και Macedonia. 

Αλλά πώς αντέδρασαν οι Έλληνες της εποχής εκείνης μπροστά 
σ’ αυτήν την πραγματικότητα;

Σας αναφέρω ένα και μοναδικό παράδειγμα: Ο ιστορικός Πολύ-
βιος, ο οποίος έζησε το β’ αιώνα π. Χ., γεννημένος στη Μεγαλόπολη 
της Αρκαδίας, οδηγήθηκε μετά την μάχη της Πύδνας το 168 π. Χ. 
μαζί με άλλους 1000 επώνυμους Αχαιούς, αιχμαλώτους πολέμου, 
στη Ρώμη, ως όμηρος θα λέγαμε σήμερα.

Στο περιβάλλον των Ρωμαίων αριστοκρατών που ήταν προσα-
νατολισμένοι στον Φιλελληνισμό, συνάντησε έναν από τους πιο 
σημαντικούς άνδρες την εποχής, τον Cornelius Scipio Aemilianus, 
τον διάσημο κατακτητή της Καρχηδόνας (146), με τον οποίο τον 
συνέδεσε μια στενή φιλία.

Το αναφέρω αυτό, επειδή αυτός ο Πολύβιος συνέγραψε μια μνη-
μειώδη ρωμαϊκή ιστορία σε 40 βιβλία ως στην πτώση της Καρχη-
δόνας και της Κορίνθου, η οποία έχει ως θέμα την άνοδο της Ρώμης 
στην παγκόσμια κυριαρχία. Και τη γράφει για τους λόγιους Ρωμαί-
ους στην ελληνική γλώσσα και μάλιστα στην αττική και όχι στην 
Κοινή Ελληνική.
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Από αυτήν την παραδειγματική ενέργεια μπορούμε να διαπι-
στώσουμε πόσο στενά συνδεδεμένη ήταν η πνευματική ζωή των 
Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα: 
Ένας Έλληνας από τη Βοιωτία, τη Μακεδονία, τη Ρόδο ή και από 
τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με 
έναν Ρωμαίο στο επίπεδο της ελληνικής γλώσσας, αν δεν ανήκε, 
όπως ο Πολύβιος, στην Ελλάδα σε μια κοινωνική ομάδα, η οποία 
προσέφερε υψηλή παιδεία.

Εξακολουθούμε λοιπόν να βρισκόμαστε μπροστά στο φαινό-
μενο, πως ένα κράτος που όχι μόνον προσπαθεί να κυριαρχήσει 
παγκοσμίως, αλλά έχει ήδη κατακτήσει μεγάλα μέρη του κόσμου, 
τον τομέα του πολιτισμού τον αποθέτει στην αγκαλιά εκείνων των 
Ελλήνων, των οποίων η πνευματική και λογοτεχνική δημιουργία 
αποτελεί για όλους παράδειγμα και πρότυπο και μάλιστα στην 
πρωτότυπη γλώσσα τους, στα ελληνικά. 

Οι Έλληνες ως γνωστόν δεν έγιναν Χριστιανοί ως Έλληνες, αλλά 
ως Ρωμαίοι πολίτες. Εφόσον όμως τα κείμενα της νέας θρησκείας 
είχαν γραφτεί και διαδοθεί στα Ελληνικά και ο Ιησούς δεν επικρά-
τησε με το εβραϊκό όνομα Ιησούς, αλλά με την ελληνική προσω-
νυμία Χριστός, στους ελληνόφωνους Ρωμαίους πολίτες έπρεπε να 
δημιουργηθεί – και δημιουργήθηκε – η εντύπωση ή η ιδέα ότι η νέα 
αυτή θρησκεία ήταν προϊόν του ελληνικού πνεύματος και μόνον. 
Οι οπαδοί της νέας θρησκείας ονομάστηκαν Χριστιανοί, τη στιγμή 
μάλιστα που οι Εβραίοι τον είχαν σταυρώσει, αυτόν – τον δικό μας 
πια – Χριστό.

Έλληνες λέγονταν από δω και πέρα – και αυτό ήταν πολύ φυ-
σικό – οι pροχριστιανοί πατεράδες και παππούδες μας, δηλαδή οι 
ειδωλολάτρες. Όχι όμως με τη σημερινή αρνητική χροιά του όρου, 
αλλά μάλιστα πολύ θετικά, εφόσον την αρχαία αυτή, κλασική πια 
εποχή την τίμησε και τη σεβόταν ακόμα και η νέα εξουσία, που λε-
γόταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά και οι πρώτοι μεγάλοι Πατέ-
ρες της νέας θρησκείας – αναφέρομαι παραδειγματικά στους Ιω-
άννη Χρυσόστομο, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Νύσσης, και Γρηγόριο 
Ναζιανζηνό, με την τέλεια παιδεία του κλασικού αρχαίου λόγου, 
ήταν οι φυσικοί φορείς της ένταξης αυτού του αρχαίου λόγου στη 
νέα θρησκεία. Σκόπιμα δεν μιλάω για αρχαία γραμματεία, επειδή οι 
Πατέρες αυτοί δεν εντάξανε μόνον τη γραπτή παράδοση της κλα-
σικής παιδείας, αλλά και τα άλλα μέρη του λόγου, το μέλος και τον 
ρυθμό. 
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Οι ομιλίες του Ιωάννη με το χρυσό στόμα βρίθουν από παρα-
θέματα αρχαίων ποιητών και φιλοσόφων, ο Μέγας Βασίλειος μάς 
άφησε μάλιστα και μια πραγματεία: «Προς τους νέους όπως αν εξ 
ελληνικών ωφελοίντο λόγων». Τα επιγράμματα του Γρηγορίου Να-
ζιανζηνού αποτελούν το όγδοο βιβλίο της περίφημης «Anthologia 
Palatina».

Και σ’ αυτό το σημείο διαχωρίζεται η Λατινική Δύση από την 
Ελληνική Ανατολή. Η Δύση γνώρισε τη νέα θρησκεία όχι από τα 
ελληνικά κείμενα, αλλά από τις λατινικές μεταφράσεις τους. Ούτε 
συντελέστηκε ποτέ η ένταξη του αρχαίου λόγου στη δική τους, επί-
σης νέα, θρησκεία. Η αρχαία ελληνική κλασική γραμματεία έμεινε 
και παρέμεινε στην κλασική της μορφή, και… όταν σβήνουν σιγά 
σιγά αλλά σταθερά οι γνώσεις της αρχαίας ελληνικής στη Δύση, 
σβήνουν σταδιακά και τα ελληνικά, εν αναμονή της γνωστής πια 
Αναγέννησής τους, πολλούς αιώνες αργότερα.

Η ιταλική Αναγέννηση έκανε μεν τώρα δυνατό το απευθείας 
πλησίασμα στα ελληνικά κείμενα της κλασικής Αρχαιότητας, αυ-
τοί ωστόσο που έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας ήσαν όλοι 
ανεξαρτήτως εκπαιδευμένοι με τη λατινική γραμματική και τη ρω-
μαϊκή ρητορική τέχνη. Ακόμη κι αν οι ίδιοι είχαν τη βέβαιη γνώμη 
ότι είχαν βρει την απευθείας οδό, τους έλειπε η γνώση της αρχαι-
οελληνικής Περφόρμανς, του τρόπου της παράστασης δηλαδή και 
των συναφών στοιχείων που τη συνόδευαν. Η λειτουργικότητα 
του αρχαίου εξαμέτρου του Ομήρου και του Βιργιλίου παραδείγ-
ματος χάριν μπορεί θεωρητικά να έμοιαζαν μεταξύ τους, αλλά ο 
ήχος των στίχων των παλαιών ραψωδών δεν είχε μάλλον τίποτε 
κοινό με τους στίχους του Βιργιλίου.

Παρόλο που η Ιταλική Αναγέννηση ορίζονταν κυρίως από τους 
Έλληνες φορείς αυτής της κουλτούρας, επειδή αυτοί, οι μοναδι-
κοί ελληνόγλωσσοι, που είχαν τη δυνατότητα να δράσουν σε πε-
ρίπτωση παρεξηγήσεων ή σοβαρών λανθασμένων ερμηνειών του 
ελληνισμού, ήσαν φυγάδες λόγω της οθωμανικής κατάκτησης 
του χώρου τους, αυτοί όμως δεν πέρασαν ποτέ τις Άλπεις. Έτσι 
παρέμειναν ουσιαστικά και απαραίτητα στοιχεία, που ήταν στε-
νά συνδεδεμένα με τα κείμενα από την αρχαιοελληνική παράδοση, 
όπως οι τρόποι εκφοράς τους, η πρακτική των παραστάσεων, η 
μουσική συνόδευση κτλ., παντελώς ανεκμετάλλευτα. Τον δρόμο να 
ξεπεραστούν οι Άλπεις τον βρήκε μόνον ο απλός λόγος, ο οποίος 
αναδίπλωσε ένα αυτόνομο πεδίο δράσης, που μόνον με το επίθετο 



Hans Eideneier202

«συναρπαστικό» μπορεί να χαρακτηριστεί. Συναρπαστικό, αλλά 
ωστόσο με μια γερμανική εμπεριστατωμένη και λεπτομερή βαθιά 
επεξεργασία, η οποία αναπτερωνόταν και εμπλουτιζόταν και από 
τον γερμανικό ρομαντισμό.

Οι Έλληνες είναι σήμερα οι καλλίτεροι θεματοφύλακες εκείνων 
των Ευρωπαίων Φιλελλήνων που ήσαν διαποτισμένοι από τον Ου-
μανισμό. Διαθέτουν ένα καινούργιο μουσείο της Ακροπόλεως που 
το θαυμάζει ο κόσμος όλος, και εκεί μέσα άφησαν ελεύθερο χώρο 
για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, την επιστροφή των οποίων ζητούν με 
επιμονή.

Για τα ανάλογης αξίας μνημεία του ελληνικού Μεσαίωνα, που 
αρπάχτηκαν στη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας, όπως τον 
Σταυρό του Μαρτυρίου ή την Τετράδα των ίππων που στολίζει 
την πρόσοψη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, δεν γίνεται λόγος. Η 
Κωνσταντινούπολη δεν εστιάστηκε ποτέ στον πυρήνα  του Ουμα-
νισμού και του Φιλελληνισμού.

Και όταν ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον 
λεγόμενο τουρκικό ζυγό, στο προσκήνιο βρισκόταν η απελευθέρω-
ση του κέντρου της κλασικής Ελλάδας. Για την απελευθέρωση και 
άλλων βασικών χώρων από το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
οι Έλληνες αφέθηκαν να φροντίσουν μόνοι τους. Και όταν κίνησαν 
να πραγματοποιήσουν τη «Μεγάλη Ιδέα», δηλαδή την επανάκτηση 
της Κωνσταντινούπολης του Βυζαντίου από τα δεσμά του Ασθε-
νούς Ανδρός στο Βόσπορο, εγκαταλείφθηκαν συνειδητά. Μόλις 
στον ορίζοντα διακρινόταν κάτι που αφορούσε με κάποιο τρόπο 
τον χριστιανικό Μεσαίωνα, εμφανίζονταν οι επιφυλάξεις και ίσχυε 
η απωθητική στάση απέναντι στα πολιτιστικά μνημεία της μετα-
κλασικής εποχής, η οποία κατευθυνόταν από αιώνες μεταξύ άλλων 
και από την εκκλησία της Ρώμης στο πλαίσιο των αντιπαλοτήτων 
με την ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία. 

Η ανακοίνωσή μου είχε λίγο να κάνει με τον Καβάφη και πολύ 
με τη στάση των νεώτερων Ελλήνων απέναντι στους Φιλέλληνες. 
Ήταν ο Καβάφης αυτός που κατανόησε ότι από τη στιγμή που οι 
νεώτεροι Έλληνες ονομάζονταν και πάλι Έλληνες και ονόμασαν 
τους Φιλέλληνες φίλους τους, γλίστρησαν σε μια ιστορική παρε-
ξήγηση που διαρκεί και ισχύει ως και σήμερα. Αν όμως συνειδητο-
ποιήσουμε την παρεξήγηση αυτή, έχουμε τον Καβάφη βοηθό και 
συμπαραστάτη, που μας παρηγορεί με την πεποίθηση πως ανελ-
λήνιστοι δεν είμαστε ούτε εμείς οι Νεοέλληνες!
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Και με τη βοήθεια του Καβάφη μπορέσαμε να ξεσκεπάσουμε τις 
ρίζες του Φιλελληνισμού, οι οποίες ήσαν θεμελιώδους σημασίας 
για την παγκόσμια ιστορία και προπαντός για την παγκόσμια πο-
λιτισμική ιστορία.

Και ήταν ο Καβάφης αυτός που με το ποίημα του «Φιλέλλην» 
μάς εφιστά την προσοχή στο ότι οι φίλοι εκείνοι των Ελλήνων αυ-
τοπροσδιορίζονταν ως Φιλέλληνες ή, το πολύ, και με τη βοήθεια 
των από τη Συρία σοφιστών και στιχοπλόκων. Ο Καβάφης αυτο-
προσδιορίζεται ως «ελληνικός», πράγμα που εμείς ερμηνεύουμε 
ως «ελληνιστικός» ως απόγονος δηλαδή των Ελλήνων της κλα-
σικής εποχής. Μια έννοια τελικά που διατυπώνεται ευκολότερα 
από έναν Έλληνα της διασποράς, από ό,τι υπαγορεύει μια επάξια 
ιδεολογία ενός νεοϊδρυθέντος εθνικού κράτους και των κατοίκων 
εκείνων των τόπων που βρίσκονταν στο κέντρο της κλασικής Αρ-
χαιότητας.

Πρόκειται για τη σοφία του μεγάλου Αλεξανδρινού, ο οποίος δι-
έβλεπε καθαρά πως θα ήταν πλεονέκτημα αν προσδιοριζόμαστε 
ως απόγονοι των ευγενών αρχαίων Ελλήνων και δεν συμπεριφε-
ρόμαστε ως εντελώς ανελλήνιστοι, ακόμη και αν οι φίλοι εκείνοι 
αποδείχνονται ως «ματαιόσπουδοι». Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε 
πως η γλώσσα είναι ο φορέας του πολιτισμού και η γλώσσα μας 
είναι και παραμένει ελληνική ή και ρωμέικη. 
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Ό Γιώργος Σεφέρης και ο γαλλικός κλασικός 17ος αιώνας

Γιάννης Δημητρακάκης *

Τον Φεβρουάριο του 1964 ο Γιώργος Θεοτοκάς δημοσιεύει στο πε-
ριοδικό Εποχές το άρθρο «Ο Γιώργος Σεφέρης όπως τον γνώρισα». 
Ο συγγραφέας του Ελεύθερου πνεύματος διακρίνει τρεις φάσεις 
στη διανοητική συγκρότηση του Σεφέρη, τις οποίες παρομοιάζει 
με γεωλογικά στρώματα, το ένα τοποθετημένο πάνω στο άλλο:

       Στο πρώτο, στο βαθύτερο στρώμα είναι το πατρικό σπίτι, 
ο δημοτικισμός, η λογοτεχνική παράδοση της ζωντανής γλώσ-
σας. Επίσης, οι παλαιοί δάσκαλοι του Ελληνισμού της Τουρκίας, 
με τα γερά αρχαία ελληνικά τους […].
         Στο δεύτερο στρώμα είναι η Γαλλία, το σύνολο της παιδείας 
της με εξέχουσα μορφή το Ρακίνα, η νεώτερη ποίησή της από 
τον Μπωντελαίρ ως το Βαλερύ, τα λογοτεχνικά ρεύματα του 
πρώτου μεταπολέμου ιδωμένα από την άποψη του Παρισιού.
        Στο τρίτο στρώμα, ο Θ. Σ. Έλιοτ και οι γύρω από αυτόν σύγ-
χρονοι αγγλοσαξωνικοί ποιητικοί πειραματισμοί.1

Την προνομιακή σχέση του Σεφέρη με το έργο του Ρακίνα είχε επι-
σημάνει ήδη το 1945 ο Robert Levesque: «Κανείς στην Αθήνα σή-
μερα δεν είναι ικανός να γευτεί τον Ρακίνα όπως ο Σεφέρης».2  

Ο ίδιος ο Σεφέρης, σε μιαν από τις πρώτες ημερολογιακές εγγρα-
φές του (23.8.1925), θα συμπεριλάβει τον κορυφαίο εκπρόσωπο 
του γαλλικού κλασικού 17ου αιώνα στους γάλλους δασκάλους που 
του προμήθεψε ο Baudelaire.3 Οι αναφορές εντούτοις στον Ρακίνα 
που περιέχονται στα μη ποιητικά του κείμενα (δοκίμια, επιστολές, 
ημερολόγια, συνομιλίες, ανέκδοτες σημειώσεις) είναι σκόρπιες και 

1 (Θεοτοκάς 2005, 250-251) 
2 (Levesque 1945, 26). Οι μεταφράσεις των ξενόγλωσσων παραθεμάτων, όπου δεν 

δηλώνεται όνομα μεταφραστή, είναι δικές μου. 
3 Βλ. Σεφέρης 1975, 12.
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αποσπασματικές· το ζωηρό ενδιαφέρον του Σεφέρη για τον γάλλο 
δραματουργό ποτέ δεν πήρε τη μορφή αυτοτελούς και ολοκληρω-
μένης μελέτης. Με βάση τις αναφορές αυτές θα επιχειρήσω να απα-
ντήσω στα εξής ερωτήματα: Μέσα από ποιες διαδρομές ο Σεφέρης 
οδηγήθηκε στον Ρακίνα; Πώς διαβάζει τις τραγωδίες του; Τι είναι 
αυτό που κινητοποιεί το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό του; Ποιες 
είναι οι χρήσεις του ρακινικού έργου και ευρύτερα του γαλλικού 
17ου αιώνα στις Δοκιμές; Το ερώτημα για το εάν υφίστανται δια-
κειμενικές σχέσεις ανάμεσα στη σεφερική ποίηση και το ρακινικό 
έργο δεν θα τεθεί στην ανακοίνωση αυτή.

Στα ζητήματα που θα εξετάσω έχει αφιερώσει ορισμένες ση-
μαντικές σελίδες ο Denis Kohler στη μελέτη του L’aviron d’Ulysse. 
L’itinéraire poétique de Georges Séféris.4 Η εισήγησή μου συνεχίζει, 
συμπληρώνει και προεκτείνει τον προβληματισμό του γάλλου με-
λετητή. 
Η πρώτη επαφή του Σεφέρη με το έργο του Ρακίνα πρέπει να έγινε 
πολύ νωρίς,5 είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσ-
σας στο Ελληνογαλλικό Λύκειο Χρήστου Ν. Αρώνη στη Σμύρνη, 
όπου ο ποιητής φοίτησε από το 1906 έως το 1914,6 είτε μέσω των 
διαβασμάτων του πατέρα του, του Στυλιανού Σεφεριάδη, ο οποίος 
είχε γερή γαλλική λογοτεχνική παιδεία.7 Το 1920, στις αναγνώσεις 
του Σεφέρη στη Bibliothèque Nationale του Παρισιού συγκαταλέ-
γεται και ο Ρακίνας.8 Οι όροι ωστόσο της ώριμης σεφερικής πρό-
σληψης του Ρακίνα δεν φαίνεται να διαμορφώνονται κατά την 
περίοδο των πρώιμων αυτών διαβασμάτων. Στον «Διάλογο πάνω 
στην ποίηση» (1938) ο Σεφέρης θυμάται ότι η επιφανειακή, κατ’ 

4 Βλ. Kohler 1985, 66-71. 
5 Σύμφωνα με τον Mirambel, σε ηλικία μόλις δεκατεσσάρων ετών ο Σεφέρης διά-

βαζε με πάθος την κλασική γαλλική τραγωδία και κυρίως τα έργα του Ρακίνα, 
«όπου η ελληνική πηγή χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση» (Mirambel 1964, 19). 
Ο Levesque, πάντως, όταν κάνει λόγο για τα διαβάσματα του δεκατετράχρονου 
Σεφέρη δεν αναφέρεται στον Ρακίνα (Levesque 1945, 17).

6 Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου κατά το έτος 1909 παρατίθεται 
στο (Αρώνης 1963, 50-52).

7 Ο Θεοτοκάς περιγράφει την τελευταία φορά που είδε τον Στυλιανό Σεφεριάδη, 
τον χειμώνα του 1946, στο Παρίσι, σε απογευματινή παράσταση της Comédie-
Française με θέμα τη «γαλλική ποίηση του 17ου αιώνα […]. Το θέατρο ήταν κατά-
μεστο και ζεστό. Ο Ρακίνας θριάμβευε. Ο καθηγητής απολάμβανε τους ωραίους, 
ομοιοκατάληκτους δωδεκασύλλαβους στίχους» (Θεοτοκάς 2005, 252).

8 Βλ. Beaton 2003, 84.
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αυτόν, σχέση του Ρακίνα με το αρχαιοελληνικό πρότυπο στάθη-
κε εμπόδιο που για καιρό δεν του επέτρεπε να νιώσει το έργο του 
Ρακίνα· χρειάστηκε να περάσει χρόνος και να μεσολαβήσουν γαλ-
λικά διαβάσματα, ώστε να αποσυνδεθεί στη σκέψη του ο γαλλι-
κός κλασικισμός από την κλασική τραγωδία: «[ο ελληνικός φλοιός 
των έργων του] μ’ εμπόδισε για χρόνια να νιώσω την ποίηση του 
Ρακίνα, που μπόρεσα να την προσεγγίσω αργότερα, από τα γαλ-
λικά μονοπάτια, και όταν κατόρθωσα να την κοιτάξω ανεξάρτητα 
από την ελληνική της εμφάνιση».9 Ποια μπορεί να ήταν τα γαλλικά 
αυτά μονοπάτια που ακολούθησε ο Σεφέρης;10 

Τον Μάρτιο του 1921, φοιτητής της νομικής στο Παρίσι, ο 
Σεφέρης έδωσε διάλεξη στον Σύλλογο των Ελλήνων Φοιτητών 
της γαλλικής πρωτεύουσας με θέμα τον βίο και το έργο του 
Jean Moréas. Κύρια πρόθεση του Σεφέρη είναι να αναδείξει και να 
εξυμνήσει τον νεοκλασικό Moréas των Stances (1899, 1901) και 
της τραγωδίας Ιφιγένεια (1903). Ο Σεφέρης είναι ενήμερος για 
τους συσχετισμούς στους οποίους προέβη η γαλλική κριτική ανά-
μεσα στη νεοκλασική περίοδο του Moréas και τον κλασικό 17ο αι-
ώνα, και ειδικότερα το έργο του Ρακίνα·11 είναι επίσης απίθανο να 
διέλαθε της προσοχής του η σημασία που ο ίδιος ο Moréas απέδιδε 
στον Ρακίνα.12 Τα στοιχεία όμως αυτά δεν είναι αρκετά για να στα-
θούν εμπόδιο στην επιδίωξή του να συνδέσει τον νεοκλασικισμό 
του Moréas αποκλειστικά και μόνο με τον κλασικό 5ο αι. π.Χ. Μετά 
το ταξίδι του στην Ελλάδα το 1897, διατείνεται ο Σεφέρης, «μόνο 
τη φωνή του Σοφοκλή θα βρούμε μέσα στο τραγούδι του. Εις το 
εξής ο Μορεάς είναι κλασικός. Κλασικός θα πει για τους Γάλλους 
και ειδικότερα: αντιρομαντικός ή και ποιητής με μέτρο, με τάξη, με 
εγκράτεια και με καθαρή γλώσσα. Για μένα θα πει ποιητής αγνός 

9 Σεφέρης 1938, 479. Βλ. και Kohler 1985, 67. 
10 Στο ζήτημα επανέρχεται ο Σεφέρης στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Φιλίπ 

προς το τέλος της ζωής του: «Πολύ πιο αργά, κατάλαβα πόσο σημαντικός ποιητής 
ήταν ο Racine»· ως εξίσου αργοπορημένη παρουσιάζει και την κατανόηση που 
απέκτησε του Corneille (Σεφέρης 1991, 75-76). 

11 Βλ. Séfériadis 1990, 56. 
12 Στο μανιφέστο αίφνης της École Romane (εφ. Le Figaro, 14.9.1891), ο Moréas δι-

ακήρυσσε την ανάγκη επιστροφής «στην ελληνολατινική αρχή, θεμελιώδη αρχή 
των γαλλικών γραμμάτων, η οποία άνθησε τον 11ο, 12ο και 13ο αι. με τους τροβα-
δούρους, τον 16ο αι. με τον Ronsard και τη Σχολή του και τον 17ο αι. με τους Racine 
και La Fontaine»· παρατίθεται στο (Raymond 1963, 58).
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και επομένως πιο κοντά στην αρχαία ελληνική ωραιότητα».13 Είχε 
άλλωστε εξαρχής προειδοποιήσει τους ακροατές του: «θα σας μι-
λήσω για τον Έλληνα Μορεάς, τον κλασικόν Έλληνα».14 Έτσι, ο 
Σεφέρης εγκωμιάζει τη συλλογή Stances ως το ελληνικότερο έργο 
του ποιητή, αναγνωρίζοντάς της «αρετές καθαρά ελληνικές», όπως 
εγκράτεια και μέτρο:15 η ποιητική του Moréas συναρτάται ευθέως 
με την ιθαγένειά του.16  Συγκρίνοντας την Ιφιγένεια του Moréas με 
την Ιφιγένεια του Ρακίνα, ο ποιητής αποφαίνεται: 

Η Ιφιγένεια του Μορεάς είναι πιο ανθρώπινη, πιο πολιτισμένη –αν 
μου επιτρέπεται η έκφραση–, πιο τραγική, πιο παθητική και ακόμη 
πιο ελληνική από την Ιφιγένεια του Ρακίνα.17

Παρατηρούμε ότι στην πρώτη αυτή αναφορά του Σεφέρη σε τρα-
γωδία του Ρακίνα τίθεται έστω και έμμεσα το ζήτημα της σχέσης 
του γάλλου δραματουργού με το αρχαιοελληνικό τραγικό πρότυ-
πο, ζήτημα που θα επανέλθει στις Δοκιμές. Εδώ ο βαθμός εγγύτη-
τας με το πρότυπο αυτό υπεισέρχεται ως κριτήριο αξιολόγησης, με 
βάση το οποίο η Ιφιγένεια του Ρακίνα αποτιμάται ως υποδεέστερη 
από την Ιφιγένεια του Moréas. Ο Σεφέρης δεν είναι ακόμα σε θέση 
να δει το ρακινικό έργο ανεξάρτητα από την «ελληνική εμφάνιση» 
και τον «ελληνικό φλοιό» του.

Εάν το 1921 ο Σεφέρης αποδίδει την ιδιότητα του κλασικού 
στον Moréas επιστρατεύοντας ως πρότυπο αναφοράς τον ελλη-
νικό κλασικό 5ο αιώνα, δέκα περίπου χρόνια αργότερα θα χρησι-
μοποιήσει τον όρο «κλασικισμός» με σαφέστατα θετική αξιολογι-
κή σήμανση, για να χαρακτηρίσει το έργο ενός ακόμα ποιητή, με 
πρότυπο αυτή τη φορά τον γαλλικό 17ο αιώνα. Σχολιάζοντας την 
ελληνική πρόσληψη του Baudelaire, ο Σεφέρης παρατηρεί στις ση-
μειώσεις που κρατά κατά τα έτη 1931-1932:

 […] φοβούμαι ότι δεν υπάρχει τεχνίτης πιο αγνοημένος από αυτόν. 
Αν ρίξουμε μια ματιά στα διάφορα διδάγματα που έχουμε δρέψει 
από τη διδασκαλία του, δε θα βρούμε άλλο παρά σαρκολατρεία, αλ-

13 Séfériadis 1990, 68. 
14 Ό.π., 28.
15 Ό.π., 74. 
16 Βλ. Ναούμ, 227. 
17 Séfériadis 1990, 72. 
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γολαγνεία, πλήξη, σατανισμό και ωραιοπάθεια. […] Μολαταύτα, αν 
αξίζει κάτι ο Μπωντελαίρ, δεν είναι για τα συρματοπλέγματα αυτά 
που έβαλε για να μην πατήσουν οι «αστοί» το περιβόλι του, αλλά 
για το ύψος και την πειθαρχία της τέχνης του, γιατί ξαναβρήκε κάτι 
πολύ απλό που το είχαμε ξεχάσει, ότι κάθε λέξη σ’ ένα ποίημα λογα-
ριάζει, για τον κλασικισμό του τέλος πάντων για να μεταχειριστώ 
μια γαλλική έκφραση, τις ιδιότητες εκείνες που τον κάνουν να δί-
νει το ένα χέρι στο Racine και με το άλλο να δείχνει δρόμους που 
δεν τους υποψιαζόμαστε. Αλλά σήμερα στην Αθήνα διαδίδεται ότι 
ο Racine και ο Μολιέρος είναι άνθρωποι που δεν ανταποκρίνονται 
στη μεταπολεμική μας ψυχοσύνθεση.18

Και στην εισαγωγή που έγραψε το 1936 στη μετάφρασή του της 
Έρημης χώρας, θα αποφανθεί: «Ο Μπωντελαίρ […] είναι ο πρώτος, 
μέσα στο ρεύμα του ρομαντισμού, που αναφέρεται στη γαλλική 
παράδοση του 17ου αιώνα».19 Υπενθυμίζω και πάλι την ημερολογι-
ακή καταγραφή του 1925, όπου ο Ρακίνας συγκαταλέγεται στους 
γάλλους δασκάλους που ο Baudelaire προμήθεψε στον Σεφέρη.

Η σύνδεση του μπωντλαιρικού με το ρακινικό έργο μόνο πρωτό-
τυπη δεν είναι τα χρόνια που ο Σεφέρης γράφει τα παραπάνω. Η 
πρόσληψη των Ανθέων του κακού ως έργου που επανασυνδέει 
τη γαλλική ποίηση με το κλασικό της παρελθόν, σε αντιδιαστολή 
με τη θεώρησή τους ως προέκταση του ρομαντισμού, έχει ήδη 
εμφανιστεί στην κριτική του 19ου αιώνα.20 Τη συσχέτιση του 
Baudelaire με τον Ρακίνα εντοπίζουμε τις πρώτες δεκαετίες του 
επόμενου αιώνα και στους Valéry,21 

18 Σεφέρης Αρχείο, φ. 5966. Τις λέξεις «ύψος» και «πειθαρχία» στο παράθεμα αυτό 
σχολιάζει ο Βαγενάς 1979, 161-162· με αφορμή το ίδιο παράθεμα, η Γκρέκου 
επισημαίνει ότι ο Σεφέρης θαύμαζε τον Baudelaire «περισσότερο για τα κλασικά 
και λιγότερο για τα παρακμιακά του στοιχεία» (Γκρέκου 2000, 242).

19 Σεφέρης 1936α, 19. 
20 Βλ. Guyaux 2007, 110-113.
21 Βλ. Valéry 1924, 604. Ο Kohler, αφού επισημάνει τη σημασία που είχε για τον 

Σεφέρη η έννοια του κλασικισμού όπως ορίζεται στο «Situation de Baudelaire», 
υποστηρίζει ότι ήταν το δοκίμιο αυτό που επέτρεψε στον έλληνα ποιητή να ξε-
περάσει τη θεώρηση του δημιουργού των Ανθέων του κακού ως «παρακμιακού» 
(Kohler 1985, 59, 66). 
Βλ. επίσης το δοκίμιο «Au sujet d’Adonis», όπου ο Valéry υποστηρίζει ότι ο στίχος 
του Racine «Dans l’Orient désert quel devint mon ennui!» αναμειγνύεται με τρό-
πο θαυμαστό με μερικούς από τους ωραιότερους στίχους του Baudelaire (Valéry 
1920, 495). Τον ίδιο στίχο παραθέτει ο Σεφέρης, παραπέμποντας εμμέσως στο 
σχόλιο του Valéry (Σεφέρης 1936β, 58). 
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Gide,22 Proust23 και Claudel,24 στο έργο των οποίων εντρύφησε ο 
Σεφέρης. Παρατηρεί ο A. Cοmpagnon: «Η αναλογία ανάμεσα στον 
Ρακίνα και τον Baudelaire βρίσκεται παντού, από τον Anatole 
France έως τον Proust: είναι ένα από τα μεγάλα κλισέ της πρόσ-
ληψης των Ανθέων του κακού».25 Η ίδια αναλογία απαντά και 
στον Eliot, προφανώς υπό την επίδραση των σχετικών γαλλικών 
συζητήσεων· η κριτική έχει παραλληλίσει τη σεφερική σύνδεση 
Baudelaire και Ρακίνα με την αντίστοιχη ελιοτική, όπως αυτή 
διατυπώνεται στα δοκίμια «Οι μεταφυσικοί ποιητές» (1921)26 και 
«Baudelaire» (1930).27

Αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους Valéry, Gide, 
Proust και Claudel. Γεννημένοι όλοι τους γύρω στα 1870, οι συγ-
γραφείς αυτοί ανέπτυξαν και οι ίδιοι μια πολύπλευρη σχέση με το 
έργο του Ρακίνα, μελετώντας το, γράφοντας γι’ αυτό και αφομοιώ-
νοντας ποικίλα στοιχεία του.28 Έτσι, ενώ κατά το μεγαλύτερο διά-
στημα του 19ου αιώνα η εικόνα του Ρακίνα είχε ξεθωριάσει σημαντι-
κά, ως επακόλουθο της απορριπτικής ή έστω επιφυλακτικής στά-
σης που κατά κανόνα κράτησαν απέναντι στο έργο του αρχικά οι 
ρομαντικοί και στη συνέχεια οι λογοτέχνες του παρνασσισμού και 
του συμβολισμού,29 το δοκιμιακό και λογοτεχνικό έργο των Valéry, 
Gide, Proust και Claudel σηματοδοτεί την έναρξη ενός καινούργιου 
κεφαλαίου στην ιστορία της δεξίωσης του Ρακίνα, στο οποίο κυ-
ριαρχεί το αναγεννημένο ενδιαφέρον για το έργο του και η γόνιμη 
συνομιλία μαζί του.30 Η αλλαγή των όρων υποδοχής του Ρακίνα συ-

22 Βλ. Gide 1910, 256. Βλ. επίσης το «Préface aux Fleurs du mal» (Gide 1917)· από 
τον πρόλογο αυτό ο Kohler παραθέτει το χωρίο όπου ο Gide επισημαίνει ως κοινό 
στοιχείο των Baudelaire και Ρακίνα τον χαμηλωμένο τόνο της φωνής (Kohler 
1985, 69).

23 Βλ. Proust 1971, 627 και Guyaux 2007, 113-114.
24 Για τη φράση του Claudel σχετικά με τη γραφή του Baudelaire «είναι ένα 

εξαιρετικό μείγμα ρακινικού ύφους και δημοσιογραφικού ύφους της εποχής του», 
την οποία παραθέτει ο Jacques Rivière το 1912, βλ. Compagnon 2003α, 21-22. 

25 Compagnon 2003α, 22. Πβ. και τη διαπίστωση, το 1930, του Peyre ότι τα ονόματα 
του Ρακίνα και του Baudelaire «είναι σήμερα τόσο συχνά και τόσο παράξενα 
ζευγαρωμένα» (Peyre, 853).

26 Βλ. Kohler 1985, 317. 
27 Βλ. Νάκας 1978, 26. 
28 Για μια συνοπτική παρουσίαση του ζητήματος, βλ. Compagnon 2003β.
29 Βλ. Roubine 1971, 75-134. 
30 Για την υποδοχή ευρύτερα του Ρακίνα από τους γάλλους λογοτέχνες τον 20ό 

αιώνα, βλ. Lagarde 1998, 521-528. 
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νάπτεται και με το ποικιλόμορφο εγχείρημα αναδιαπραγμάτευσης 
του κλασικού που παρατηρούμε στα γαλλικά γράμματα τις τρεις 
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Ιδίως οι Valéry και Gide επεδίω-
ξαν να σκεφθούν εκ νέου την έννοια του κλασικού, να διευρύνουν 
το σημασιολογικό της πεδίο και να την καταστήσουν συμβατή με 
τις σύγχρονές τους αισθητικές αναζητήσεις. Καθοριστικός υπήρ-
ξε εν προκειμένω και ο ρόλος του περιοδικού La Nouvelle Revue 
Française, στην ίδρυση του οποίου πρωτοστάτησε ο Gide, και που 
ανέδειξε το ιδεώδες ενός «μοντέρνου κλασικισμού». 

Ο Σεφέρης, ο οποίος ουσιαστικά αποδέχτηκε το ιδεώδες αυτό,31 
είχε  επίγνωση της δημιουργικής σχέσης των Valéry και Gide με 
το έργο του Ρακίνα: «Στη Γαλλία […] θα μπορούσαμε να μιλήσου-
με για μια αναβίωση της ποίησης του Ρακίνα, αφού υπάρχει μια 
ολόκληρη σειρά σύγχρονων συγγραφέων (όπως ο Μαλλαρμέ, ο 
Βαλερύ, κι ακόμα ο Ζιντ), που ακολουθούν το χνάρι του μεγάλου 
ποιητή του 17ου αιώνα».32 Είχε επιπλέον κατανοήσει τον αναπρο-
σανατολισμό της πρόσληψης του Ρακίνα στον οποίο συνέβαλαν 
καίρια οι λογοτέχνες αυτοί. Θα υποστηρίξει έτσι ότι ο Ρακίνας δεν 
έχει το ίδιο νόημα πριν και μετά τον Valéry: «Γιατί κάθε καινούρ-
γιο έργο που έρχεται να πάρει μια θέση στη σειρά, επιβεβαιώνει 
και μαζί μεταβάλλει τον κανόνα και το νόημα των παλαιότερων 
έργων. Ο Ντάντε λ.χ. δεν έχει το ίδιο νόημα πριν και ύστερα από 
τον Μπωντελαίρ, μήτε ο Ρασίν πριν και ύστερα από τον Βαλερύ, 
μήτε οι Ελισαβετιανοί ποιητές της Αγγλίας πριν και ύστερα από 
τον Έλιοτ».33

Τον Νοέμβριο του 1931, μερικούς μήνες μετά τη δημοσίευση 
της Στροφής, ο «Ερωτικός λόγος» της οποίας μπορεί να θεωρηθεί 
«ως απότιση φόρου τιμής στον ποιητικό λόγο του Κορνάρου»,34 ο 
Σεφέρης, σε επιστολή του στον Κατσίμπαλη, υποστήριζε ότι η πρό-
σληψη του Ρακίνα από τον Valéry είχε αποτελέσει το πρότυπο για 
τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος προσέγγισε την κρητική λογοτεχνία 
της Αναγέννησης: 

Ο Βαλερύ με δίδαξε πολλά, μα δεν έχει σχέση μαζί μου· βρίσκεται 

31 Βλ. Kohler 1985, 75.
32 Σεφέρης 1941, 319. Βλ και Kohler 1985, 67-68. 
33 Σεφέρης 1938, 90. 
34 Beaton 2006-2007, 59.
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στην άλλη άκρη […]. Και κυρίως μου έμαθε πως μπορείς [να είσαι] 
ο πιο μοντέρνος της εποχής σου με την πιο αυστηρή φόρμα και με 
πιστή υποταγή στους προγόνους σου. Τον μιμήθηκα δουλικά στο 
εξής: γύρεψα από τους Κρητικούς ό,τι γύρεψε από τους Γάλλους 
λογοτέχνες του 17ου.35

Ο Σεφέρης εμφανίζεται έτσι να οικειοποιείται το βαλερικό εγ-
χείρημα μιας εκ νέου εννοιολόγησης του κλασικού ιδεώδους και 
επανεγγραφής του σε έναν μοντέρνο ερμηνευτικό ορίζοντα. Ο συλ-
λογισμός του θα προεκταθεί και θα αποκτήσει το πλήρες νοηματι-
κό του περιεχόμενο δεκαπέντε χρόνια αργότερα, στην περίφημη 
διάλεξη για τον Ερωτόκριτο· εκεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο 
Κορνάρος θα παραλληλιστεί με τον Ρακίνα και ο Ερωτόκριτος θα 
κατανοηθεί ως έργο κλασικό. 

Στο δοκιμιακό έργο του Valéry ο Ρακίνας συνδέθηκε επίσης 
με την έννοια της καθαρής ποίησης, την οποία ο δημιουργός της 
Νεαρής Μοίρας επεξεργάστηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 
1920. Ο όρος «καθαρή ποίηση» έγινε ευρύτερα γνωστός και καθι-
ερώθηκε την ίδια εποχή χάρη στην περίφημη ομιλία που ο Henri 
Bremond εκφώνησε το 1925 (“La poésie pure”) και την παρεπό-
μενη διαμάχη που ξέσπασε στη γαλλική κριτική,36 διαμάχη που ο 
Σεφέρης παρακολούθησε προσεκτικά.37 Ο Bremond επιστράτευσε 
τις αναλύσεις του Valéry, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι απόψεις 
τους περί ποιητικής καθαρότητας, για το τι δηλαδή είναι μια ποίη-
ση απαλλαγμένη από μη ποιητικά στοιχεία, ταυτίζονταν. Αυτό που 
μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι τόσο ο Bremond όσο και ο Valéry, 
θαυμαστές αμφότεροι του Ρακίνα, θεωρούν ότι το έργο του, τυπι-
κά μόνο δραματουργικό, έχει παραδειγματική αξία, καθώς εκφρά-
ζει την πεμπτουσία της ποίησης και μάλιστα στην «καθαρή» της 
μορφή· και οι δύο τους επίσης τονίζουν το πρωτείο της μουσικότη-
τας των ρακινικών στίχων έναντι του νοήματός τους.38 Η ιδέα της 
ποιητικότητας και της μουσικότητας του ρακινικού έργου είναι 
πολύ παλιότερη,39 η προβληματική ωστόσο της καθαρής ποίησης 

35 Κατσίμπαλης & Σεφέρης 2009, 101-102.
36 Βλ. Γκρέκου 2000, 45-48. 
37 Βλ. ό.π., 244.
38 Βλ. Declercq 2001, 19-32.
39 Για το πώς σχηματίστηκαν και διαδόθηκαν οι αντιλήψεις περί ποιητικότητας και 

μουσικότητας του ρακινικού έργου τον 18ο και τον 19ο αι., βλ. Rosellini 1999, 277-295. 
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της έδωσε νέα ώθηση, καθώς την αναπροσανατόλισε προς την κα-
τεύθυνση της αναζήτησης μιας μοντέρνας ποιητικής τέχνης.40 

Ως ποιητή, και μάλιστα κορυφαίο, αντιλαμβάνεται τον Ρακίνα 
και ο Σεφέρης. Αφού παρακολουθήσει παράσταση της Ανδρομάχης 
στην Comédie-Française στο Παρίσι, τον Μάρτιο του 1940, κι ενώ 
έχουν μόλις ολοκληρωθεί οι επίσημοι γαλλικοί εορτασμοί του 
έτους 1939 για τα τριακόσια χρόνια από τη γέννηση του δραμα-
τουργού,41 θα σημειώσει στο ημερολόγιό του για το κείμενο της 
τραγωδίας (20.3.1940): 

Κορυφή της ποίησης, απόλυτα. Επιτυχαίνει εκεί που ο Mallarmé 
απελπίζεται, εκεί που ο Baudelaire αναγκάζεται να κάνει μια βουτιά 
μέσα στο βούρκο της ζωής για ν’ ανέβει τόσο ψηλά. Πρόσεξα αυτή 
την εξαιρετική λεπτότητα της ιχνογραφίας, αυτή τη γεωμετρική 
γραμμή, που κανένας δεν μπόρεσε να τη γράψει με τόση ασφάλεια· 
την αρχιτεκτονική που οικοδομεί, αν μπορώ να πω, ένα κενό, όπου 
κυκλοφορεί η ποίηση μ’ όλη την άνεση.42  

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Σεφέρης θα επαναλάβει, στα γαλλικά, 
αυτούσια σχεδόν την πρώτη φράση του παραπάνω παραθέματος, 
για να χαρακτηρίσει το έργο του Ρακίνα στο σύνολό του: «cime de 
toute poésie» («κορυφή όλης της ποίησης»).43

Ο Σεφέρης θα χρησιμοποιήσει και μουσικούς όρους για να πε-
ριγράψει τη γλώσσα του Ρακίνα. Το 1960 θα παρακολουθήσει στο 
Λονδίνο δύο φορές την ίδια παράσταση της Φαίδρας· διαβάζουμε 
στις Μέρες (11.3.1960):

Όσο το βλέπω, το έργο μού φαίνεται πιο μεγάλο, πιο υψηλό, και όσο 
το διαβάζω. Και οι ηθοποιοί μού φάνηκαν καλύτεροι σήμερα –εκτός 
από τον πολύ κακό Ιππόλυτο· η Marie Bell έξοχη. 
Η μηχανή των παθών καταπληκτικά οργανωμένη με καταπληκτι-
κή οικονομία. Σ’ αφήνει ελεύθερο να πας όσο βαθιά μπορείς. Και οι 
αντηχήσεις· ίσως ν’ αγαπώ ακόμη τον Racine γι’ αυτά που του συ-

40 Βλ. Declercq 2001, 22-32. Την επικράτηση του Ρακίνα ποιητή εις βάρος του 
Ρακίνα δραματουργού ως επακόλουθο των συζητήσεων για την καθαρή ποίηση, 
επισημαίνει ο Peyre 1930, 852. 

41 Για την επέτειο αυτή, βλ. Lagarde 1999, 293-314. 
42 Σεφέρης 1977, 184. Τη μεταφορά του κενού στο παράθεμα σχολιάζει ο Kohler 

1985, 68. 
43 Σεφέρης 1944, 331.
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νεισέφεραν και άλλοι: Baudelaire, Valéry – όχι Mallarmé. 
Κάποτε, και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα βράδυ, αίσθημα 
πως είναι ένα είδος μεταγραφής στο λόγο της φούγκας. 
Και άλλο παράξενο. Η Bell μ’ έκανε να συλλογιστώ τις modulations 
του De Max στην Ανδρομάχη, τον είχα διαρκώς στην ακοή μου.44

Βέβαια, όταν ο Σεφέρης σημειώνει τα παραπάνω, η συζήτηση για 
την καθαρή ποίηση ανήκει προ πολλού στο παρελθόν. Οφείλουμε 
επίσης να έχουμε κατά νου και τις επιφυλάξεις του για τη μουσική 
θεωρία του Valéry.45 Ο Σεφέρης ωστόσο πρέπει να ενδιαφέρθηκε 
για τις απόψεις του γάλλου ποιητή σχετικά με τη μουσικότητα των 
στίχων του Ρακίνα. Ο Kohler46 μάλιστα συσχετίζει την αναφορά 
που κάνει ο Valéry στο μουσικό είδος του ρετσιτατίβο προκειμέ-
νου να περιγράψει τους στίχους του Ρακίνα,47 με την αναφορά του 
Σεφέρη στο ίδιο μουσικό είδος για να χαρακτηρίσει τον «ίσο και 
χαμηλό τόνο» και τον «μέσο λόγο» του Ερωτόκριτου.48

Οι Valéry και Bremond μοιράζονται, τέλος, την ίδια απόρριψη 
της ιστορικής και βιογραφικής θεώρησης του έργου του Ρακίνα. 
Τη βιογραφική κριτική, ως γνωστόν, απέρριπτε και ο Σεφέρης· έχει 
μάλιστα ορθά επισημανθεί ότι η σεφερική προσέγγιση του Ρακίνα 
μέσα από το πρίσμα του Valéry προεκτείνεται και στο θεωρητι-
κό ζήτημα της διάκρισης του έργου από τον βίο του δημιουργού.49 
Προσθέτω ότι ο Σεφέρης θα είχε αναμφίβολα προσέξει και το πρώ-
το κεφάλαιο του βιβλίου του Bremond Racine et Valéry, που τιτλο-
φορείται «Βiographie et poésie».50

Ας σταθούμε σε ένα ακόμα μονοπάτι που έφερε τον Σεφέρη κο-
ντά στους γάλλους κλασικούς. Σημειώνει στο ημερολόγιό του τον 
Ιούνιο του 1926: «Τέλειωσα σήμερα τον Belphégor του Benda».51 
Υπέρμαχος του ορθού λόγου και της οικουμενικότητας των δι-
αφωτιστικών αξιών, ο Julien Benda πολέμησε με σφοδρότητα 

44 Σεφέρης 1990, 158. Τον όρο modulations στην ημερολογιακή αυτή εγγραφή 
σχολιάζει η Ταμπακάκη 2011, 99. 

45 Βλ. Γκρέκου 2000, 247-249 και Ταμπακάκη 2011, 115-117. 
46 Βλ. Kohler 1985, 69. 
47 Βλ. Valéry 1926, 1257.
48 Βλ. Σεφέρης 1946, 286-287. 
49 Βλ. Kohler 1985, 70.
50 Bremond 1930, 3-43. Αντίτυπο του βιβλίου υπάρχει σημειωμένο στη Βιβλιοθήκη 

Σεφέρη, βλ. Γιανναδάκης 1989, 119. 
51 Σεφέρης 1975, 66. 
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τον ρομαντισμό, υποστηρίζοντας τις αξίες του κλασικισμού. Ο 
Σεφέρης παρακολούθησε ανελλιπώς την πορεία του έργου του.52 
Στο Belphégor. Essai sur l’esthétique de la présente société fran-
çaise (1918) ο Benda αντιμάχεται τη γαλλική λογοτεχνία και αι-
σθητική της εποχής του, στις οποίες προσάπτει ότι, κάτω από τη 
γερμανική επιρροή, παραχώρησαν το πρωτείο στο συναίσθημα 
υποβαθμίζοντας το διανοητικό στοιχείο, και στις οποίες αντιπα-
ραθέτει επίμονα, σε όλη την έκταση της μελέτης του, την αισθη-
τική και τη φιλοσοφία του γαλλικού 17ου αιώνα, επικαλούμενος 
συχνά και τον Ρακίνα. Αξιοσημείωτη είναι η επιρροή που είχε το 
βιβλίο αυτό στον Eliot, ο οποίος σημείωνε το 1923 στη Nouvelle 
Revue Française: «Μπορώ να ομολογήσω τη σημαντική επίδραση 
που άσκησαν στη διανοητική μου ανάπτυξη το L’avenir de l’intel-
ligence [του Maurras] και το Belphégor (χωρίς να θέλω να βάλω 
τον Maurras και τον Benda στην ίδια κατηγορία)». Ιδιαίτερα δε-
κτικός στο γαλλικό εγχείρημα ανασημασιοδότησης του κλασικού, 
αν και σε διαφορετικές πλευρές του από εκείνες που προσέλκυσαν 
την προσοχή του Σεφέρη, ο Eliot υποστήριζε στο περιοδικό The 
Criterion, το 1926, ότι «η σύγχρονη τάση είναι προς κάτι το οποίο, 
μην έχοντας ακόμη καταλληλότερη λέξη, μπορούμε να το αποκα-
λέσουμε κλασικισμό», για να παραθέσει στη συνέχεια έξι τίτλους 
βιβλίων που πιστοποιούσαν την τάση αυτή, ανάμεσα στα οποίους 
και το Belphégor.53 Ας σημειωθεί τέλος ότι με αφορμή την επέτειο 
των τριακοσίων χρόνων από τη γέννηση του Ρακίνα, ο Benda θα 
γράψει ένα άρθρο στο οποίο ο δραματουργός εξυμνείται ως «θαύ-
μα» και ως «μνημείο» στην ιστορία της ανθρώπινης προόδου.54

Διαπιστώνουμε επομένως ότι τα περισσότερα από τα σημαντι-
κά γαλλικά διαβάσματα του Σεφέρη τουλάχιστον μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1930, τον έφεραν σε επαφή με τον Ρακίνα ή 
εν γένει με τον κλασικό 17ο αιώνα. Κι αν ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο 
Baudelaire του προμήθευσε ως δάσκαλο τον Ρακίνα, είναι βέβαιο 
ότι οι Valéry, Gide, Proust, Claudel, Bremond και Benda διαμόρφω-
σαν εξίσου με τον Baudelaire, ορισμένοι από αυτούς ενδεχομένως 
και περισσότερο, τους όρους της αναγνωστικής ανταπόκρισης του 

52 Βλ. Kohler 1985, 59-60. 
53 Για τον Eliot αναγνώστη του Belphégor, βλ. Menand 2013, 78-83, όπου 

παρατίθενται και οι παραπάνω φράσεις του Eliot. 
54 Βλ. Benda, 569.
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Σεφέρη στις ρακινικές τραγωδίες. Όσο κι αν είχε εξοικειωθεί με 
τις τραγωδίες αυτές από πολύ νεαρή ηλικία, στην ουσία τις ξανα-
διάβασε αργότερα μέσα από μια καινούργια οπτική, η οποία συ-
γκροτήθηκε από την τριβή του με το έργο και τον στοχασμό των 
παραπάνω γάλλων συγγραφέων. Επικοινωνώντας με το ρακινικό 
έργο μέσω αυτών, ο Σεφέρης οδηγήθηκε στο να υποβαθμίσει τη 
σημασία που είχε το αρχαιοελληνικό πρότυπο για τον γάλλο δρα-
ματουργό. Η σχέση του Ρακίνα με το πρότυπο αυτό θα περιγρα-
φεί με μια σειρά από όρους που δηλώνουν άλλοτε το επιφανειακό 
και το αβαθές: «εξωτερική αφορμή και επιφάνεια», «ελληνικός 
φλοιός», «ελληνική εμφάνιση»,55 και άλλοτε την απόσταση και την 
απομάκρυνση: «Έγραψε [ο Ρακίνας] γαλλικά ποιήματα που είχαν 
ως πολύ μακρινή αφετηρία τους κλασικούς. Είναι ποιήματα απο-
λύτως γαλλικά. Και είναι λάθος να λέμε ότι αποτελούν μια άλλη 
εκδοχή των Ελλήνων κλασικών».56 Η αποκοπή της κλασικιστικής 
Γαλλίας από την κλασική Ελλάδα οπωσδήποτε διευκόλυνε και την 
κατανόηση του ρακινικού έργου ως ουσιωδώς ποιητικού. 

Η αποκοπή αυτή αποτέλεσε και μια μορφή αντίδρασης απένα-
ντι στην υποτιμητική θεώρηση του Ρακίνα ως στείρου μιμητή των 
αρχαίων Ελλήνων: «Και είμαι αντίθετος με όλες αυτές τις απόψεις 
που υπήρχαν στην Αθήνα, κάποια στιγμή, ότι ο Racine δεν έκανε 
τίποτε άλλο παρά να μιμείται τους Έλληνες κλασικούς»57, θεώρη-
ση την οποία ο ποιητής έβλεπε να συνοδεύεται από συμπτώματα 
εθνικής υπεροψίας.58 Μιαν αντιστραμμένη εκδοχή της μομφής εις 
βάρος του Ρακίνα είχε υποστεί και ο ίδιος ο Σεφέρης: εννοώ την 
κατηγορία για μιμητισμό της ποίησης του Valéry και του Eliot. 

Θα εξετάσω στη συνέχεια τις χρήσεις που ο Σεφέρης επεφύλαξε 
στο ρακινικό έργο στις Δοκιμές του. Θα εστιάσω σε δύο διαλέξεις 
που δόθηκαν σε κοντινές χρονολογίες, και στις οποίες οι αναφορές 
στον Ρακίνα είναι κομβικής σημασίας: η πρώτη διάλεξη εκφωνήθη-

55 (Σεφέρης 1938, 100, 479. 
56 Σεφέρης 1991, 75. 
57 Ό.π. 
58 Ο Σεφέρης σχολιάζει δηκτικά το ύφος των ηθοποιών του Βασιλικού Θεάτρου στα 

διαλείμματα της παράστασης της Ανδρομάχης στην Comédie-Française το 1940, 
καθώς και στη δεξίωση της γαλλικής πρεσβείας που ακολούθησε: «Ο Καρθαίος 
απαντά σε μια κυρία που έλεγε πως η Ανδρομάχη είναι από τα καλύτερα έργα του 
Γάλλου ποιητή: “Ναι, του Racine· αλλά τι είναι ο Racine;” Σα να μιλούσαμε για 
κανένα παιδαρέλι» (Σεφέρης 1977, 184). 
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κε στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 
αντίστοιχα του 1944, στη γαλλική γλώσσα με τον τίτλο: «Deux as-
pects du commerce spirituel de la France et de la Grèce» («Δύο πτυ-
χές της πνευματικής επικοινωνίας Γαλλίας και Ελλάδας», εφεξής: 
«Πνευματική επικοινωνία»)· η δεύτερη είναι η ομιλία με θέμα τον 
Ερωτόκριτο (1946).

Στην «Πνευματική επικοινωνία» ο Σεφέρης υπογραμμίζει την 
«τεράστια σημασία» των γαλλικών 17ου και 18ου αιώνων για την 
εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος και «την εκπληκτική γενεσι-
ουργό τους δύναμη υπεράνω και επέκεινα του ρομαντισμού».59 
Προς επίρρωση του ισχυρισμού του ο ποιητής επικαλείται τις 
οφειλές σε αυτούς των Baudelaire, France, Péguy, Valéry και Gide. 
Ο Σεφέρης σπεύδει να διευκρινίσει ότι δεν επιθυμεί να πάρει θέση 
«στην παλιά έριδα κλασικών και ρομαντικών»: ο Ρακίνας, «μία 
από τις κορυφές του γαλλικού κλασικισμού, είναι συγχρόνως μια 
κορυφή όλης της ποίησης».60 Ίσως ο Σεφέρης να θεωρεί άκαιρη 
την αναζωπύρωση παλιότερων λογοτεχνικών αντιπαραθέσεων, 
ενόσω ο πόλεμος μαίνεται ακόμα. Αξιοσημείωτη είναι εντούτοις η 
φροντίδα του να κρατήσει ανέπαφο τον όρο «κλασικός» από ανε-
πιθύμητες πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις: όταν πρόκειται για 
την ποίηση του Charles Maurras, το «κλασικός» μπαίνει μέσα σε ει-
σαγωγικά.61 Ο Σεφέρης όχι μόνο αρνείται στον Maurras ποιητή την 
ιδιότητα του κλασικού, αλλά προσπερνά και τον Maurras κριτικό 
της λογοτεχνίας και στοχαστή που εξυμνούσε την κλασική παρά-
δοση της αρχαίας Ελλάδας και έτρεφε θαυμασμό για τον Ρακίνα. 
Προφανώς αυτό που προέχει είναι η απόρριψη της φιλομοναρ-
χικής και εθνικιστικής εκδοχής του κλασικισμού που πρέσβευε 
ο Maurras, πόσο μάλλον που ο ηγέτης της ακροδεξιάς οργάνωσης 
Action Française είχε στηρίξει ενεργά την υποτελή στον χιτλερισμό 
γαλλική κυβέρνηση του Vichy.

Ο ποιητής βρίσκει την ευκαιρία να υπερασπιστεί, για μια ακόμα 
φορά στο δοκιμιακό του έργο, την έννοια της επίδρασης, νοούμε-
νης ως δημιουργική αφομοίωση αλλότριων στοιχείων. Ο γαλλικός 
17ος αιώνας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του σε-
φερικού επιχειρήματος· γίνεται μάλιστα μνεία, για μία και μοναδι-

59 Σεφέρης 1944, 329.
60 Ό.π., 330-331.
61 Βλ. ό.π., 334. 
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κή φορά στις Δοκιμές, και στον θεμελιωτή της γαλλικής κλασικής 
κωμωδίας: «Ο Ομηρος δεν νοιαζότανε καθόλου να είναι πρωτότυ-
πος, ούτε ο Αισχύλος, ούτε ο Ρακίνας, ούτε ο Μολιέρος. Ποτέ δεν 
σκέφθηκαν ότι έπρεπε να αποφεύγουν τις επιδράσεις. Απεναντίας, 
τις επιδίωξαν». Ο Cyrano de Bergerac, από τον οποίο ο Μολιέρος 
δανείστηκε μια ολόκληρη σκηνή, σχεδόν ξεχάστηκε, υποστηρίζει 
ο Σεφέρης, σε αντίθεση με τον ίδιο τον Μολιέρο που «εξακολουθεί 
να είναι νέος όσο και την πρώτη μέρα».62 Παρατηρούμε μια μετα-
τόπιση σε σχέση με τον «Διάλογο πάνω στην ποίηση»: ναι μεν ο 
Σεφέρης συνηγορούσε και εκεί υπέρ της έννοιας της επίδρασης,63 
τη διαβάθμιζε όμως σε κατώτερη κλίμακα όσον αφορούσε στη σχέ-
ση των μεγάλων ευρωπαίων συγγραφέων με την αρχαία Ελλάδα: 
«Ο Οδυσσέας του Ντάντε, Η Αφροδίτη κι ο Άδωνις του Σαίξπηρ, η 
Φαίδρα του Ρακίνα, ο Υπερίων του Χέλντερλιν […] είναι φυσιογνω-
μίες που ανήκουν ουσιαστικά στην εποχή και τη φυλή των δημι-
ουργών τους και έχουν μόνο σαν εξωτερική αφορμή και επιφάνεια 
τον ελληνισμό».64 Στην «Πνευματική επικοινωνία» η θέση αυτή 
παραμένει άθικτη ως προς το πρώτο σκέλος της, μεταβάλλεται 
ωστόσο ως προς το δεύτερο: «η ελληνική παράδοση είναι ενεργός 
στον Άγιο Θωμά τον Ακινάτη, είναι ενεργός στον Rabelais, είναι 
ενεργός στον Ρακίνα»,65 διατείνεται ο Σεφέρης, έχοντας προηγου-
μένως υπογραμμίσει το «εντυπωσιακό παράλληλο του Ρακίνα και 
της αθηναϊκής τραγωδίας».66 Αφού αποκαταστήσει την έννοια της 
ελληνικής επίδρασης στους Γάλλους, ο Σεφέρης καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι ο γαλλικός λαός, «παρόλο που δέχτηκε την ελληνική 
επίδραση, δημιούργησε ωστόσο έργα ουσιωδώς, εξόχως, αποκλει-
στικώς γαλλικά»· συμπέρασμα που του επιτρέπει να περάσει και 
στη συμμετρικά αντίστροφη θέση, σύμφωνα με την οποία η νεοελ-
ληνική λογοτεχνία «μπόρεσε να μείνει πιστή στον εαυτό της ενώ 
δεχόταν συγχρόνως πλουσιοπάροχα τα γαλλικά αγαθά».67

Εάν εγκαταλείπεται η θεώρηση του ελληνισμού ως «εξωτερικής 
αφορμής και επιφάνειας» για τους γάλλους κλασικούς, είναι προ-

62 Ό.π., 340. Αυτή είναι η άποψη και του Gide για τον Ρακίνα, σε ένα δοκίμιο (“De 
l’influence en littérature”) που συνηγορεί υπέρ των επιδράσεων (Gide 1900, 411). 

63 Βλ. Σεφέρης 1938, 96-97.
64 Ό.π., 100.
65 Σεφέρης 1944, 332.
66 Ό.π., 328. 
67 Ό.π., 341, 346. 
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φανώς επειδή επείγει, εν καιρώ πολέμου, να αναδειχθεί η αμοιβαι-
ότητα των επιδράσεων Ελλήνων και Γάλλων και ως εκ τούτου η 
ισότιμη και ισόρροπη λογοτεχνική και πνευματική σχέση των δύο 
χωρών.68 Η συγκριτολογική οπτική του Σεφέρη στην «Πνευματική 
επικοινωνία» τίθεται στην υπηρεσία πολιτικών και ιστορικών 
αναγκαιοτήτων. Γι’ αυτό και θα αποκαλούσα τη διάλεξη «συμμαχι-
κή», δανειζόμενος τον όρο με τον οποίο ο Δ. Καψάλης χαρακτηρίζει 
μιαν άλλη σεφερική διάλεξη που δόθηκε κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου, εκείνη για τον Παλαμά (1943).69 Φαίνεται ότι στη συνέχεια 
ο Σεφέρης επανήλθε στην προηγούμενη θέση του, αποσυνδέοντας 
εκ νέου την κλασικιστική Γαλλία από την κλασική Ελλάδα, όπως 
πιστοποιούν τα σημεία της συνομιλίας του με τη Φιλίπ που παρέ-
θεσα παραπάνω. 

Τον Μάρτιο του 1946 ο Σεφέρης θα εκφωνήσει τη διάλεξη για 
τον Ερωτόκριτο. Ο ποιητής κατανοεί τον Ερωτόκριτο ως κείμενο 
κλασικό (μολονότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο αυτό), επιστρατεύο-
ντας τόσο το αρχαιοελληνικό όσο και το γαλλικό νεοκλασικό πρό-
τυπο. Αφενός, ο Σεφέρης εντοπίζει το φαινόμενο που περιγράφει 
ως συντονισμό της «ευαισθησίας» με το «ποιητικό ρήμα» τόσο 
στον Ερωτόκριτο όσο και τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου·70 αφετέ-
ρου, στο έργο του Κορνάρου ανιχνεύει ιδιότητες που χαρακτηρί-
ζουν τη λογοτεχνία του γαλλικού 17ου αι.: 

 […] αν είχα ποτέ να μεταφράσω στίχους του Ρακίνα –ενός 
ποιητή που τοποθετώ πολύ ψηλά– θα προσπαθούσα πρώτα 
να ασκηθώ μελετώντας τον Ερωτόκριτο. Γιατί πραγματικά 
πιστεύω πως σε κανένα άλλο ελληνικό κείμενο δε θα 
μπορούσα να βρω την οικονομία, την ασφάλεια, την απλότητα 
της γραμμής, το διάλογο ανάμεσα στη φρόνηση, το πάθος και 
το πέρασμα του καιρού, που βρίσκω στην ποίηση του 17ου 
γαλλικού αιώνα.71

68 Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μια τέτοια θεώρηση του φαινομένου της επίδρασης 
υπήρξε εκ μέρους του Σεφέρη καθαρά συγκυριακή. Παρατηρεί ο Δημηρούλης 
για τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής αντιμετώπισε γενικότερα το ζήτημα 
των επιδράσεων: «πάντα τονίζεται το μέτρο, η ισορροπία και η ισοτιμία ενώ 
αποκλείονται η κυριαρχία, η ανισότητα και η σύγκρουση» (Δημηρούλης 1997, 
297).

69 Βλ. Καψάλης 2001, 21-25.
70 Βλ. Σεφέρης 1946, 289-290.
71 Ό.π., 287.
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Ο Σεφέρης συμπαραθέτει δύο εξάστιχες περικοπές του Ερωτό-
κριτου και της Φαίδρας, ενώ αντιδιαστέλλει άλλους οκτώ στίχους 
του κρητικού ποιήματος με τη «Λίμνη» του Λαμαρτίνου και το 
«Tristesse d’Olympio» του Ουγκώ· η αντιπαράθεση του Κορνάρου 
με τον Ουγκώ επιτείνεται, καθώς ο Σεφέρης καταλογίζει στο έργο 
του δεύτερου υπερτροφία του «ποιητικού ρήματος» εις βάρος 
της «ευαισθησίας», με αποτέλεσμα να προκαλείται πολύ συχνά η 
«εντύπωση της ρητορείας»· προηγουμένως είχε αποφανθεί ότι ο 
Ερωτόκριτος, παρά την έκτασή του, είναι ποίημα χωρίς ρητορεί-
α.72 Αυτή τη φορά ο Σεφέρης δεν μένει αμέτοχος «στην παλιά έριδα 
κλασικών και ρομαντικών». 

Πέραν της ανάδειξης των κλασικών ιδιοτήτων του Ερωτόκριτου, 
η σύνδεση με τον γαλλικό κλασικισμό αποσκοπεί στην ένταξη του 
έργου στην ευρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση:

Οπωσδήποτε, ο Ερωτόκριτος, μαζί με τα άλλα έργα που φα-
νερώνουνται στην Κρήτη την εποχή εκείνη, είναι ένα τυπικό 
προϊόν της Αναγέννησης […]. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να 
παρουσιάζει τα ίδια φαινόμενα που εύκολα παρατηρούμε 
στις άλλες χώρες όπου οι λογοτεχνίες ανθίζουν. […] Είτε στην 
Ιταλία του Δάντη, είτε στη Γαλλία του Rabelais ή και, αργότε-
ρα, του Racine, είτε στην Αγγλία του Σαίξπηρ, αισθανόμαστε 
το ίδιο στερεότυπο πράγμα: δυνάμεις που ωριμάζουν, μετα-
φράσεις, απομιμήσεις, ταξίδια. Και κανείς δεν κλείνεται στον 
εαυτό του από φόβο μήπως χάσει την πρωτοτυπία του.73

Ο Σεφέρης θέτει και πάλι το ζήτημα των επιδράσεων: ο Ρακίνας 
καυχόταν για τις ελληνικές επιρροές που δέχθηκε.74 Το ζητούμενο 
ωστόσο εδώ υπερβαίνει τα όρια της ελληνογαλλικής «πνευματι-
κής επικοινωνίας»: μείζονος σημασίας είναι πλέον η ιδέα της κοι-
νής πορείας της νεοελληνικής με την ευρύτερη ευρωπαϊκή λογοτε-
χνία. Όπως παρατηρεί η Βενετία Αποστολίδου, ο Σεφέρης παρα-
λαμβάνει τη σκυτάλη από τον Λίνο Πολίτη, ο οποίος, λίγους μήνες 
νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1945, στην ομιλία του «Η ποίηση 
του Ερωτόκριτου», είχε υποστηρίξει ότι ο Κορνάρος κατορθώνει να 
συνενώσει «την παράδοση και τη λαϊκή κληρονομιά με το πνεύμα 

72 Ό.π., 284, 287-289, 501-502.
73 Ό.π., 302. 
74 Ό.π., 505.



Ο Γιώργος Σεφέρης και ο γαλλικός κλασικός 17ος αιώνας 223

και την τέχνη της προοδευμένης ευρωπαϊκής οικογένειας».75 Κοινή 
επιδίωξη των Σεφέρη και Πολίτη είναι να πολιτογραφηθεί η κρη-
τική λογοτεχνία ως ευρωπαϊκή.76 Στην «Ποίηση του Ερωτόκριτου» 
ο Πολίτης δεν έκανε μνεία του γαλλικού 17ου αιώνα. Στον εναρ-
κτήριο λόγο του όμως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1949, 
«Λογοτεχνία Νεοελληνική και Λογοτεχνία Ευρωπαϊκή», και αφού 
έχει προηγηθεί η διάλεξη του Σεφέρη, ο Πολίτης θα αναφερθεί 
στον Ρακίνα ως σύγχρονο του Κορνάρου.77 Το όνομα του γάλλου 
δραματουργού θα εμφανιστεί, μαζί με εκείνο του Μολιέρου, και 
στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στα ίδια πάντα συμ-
φραζόμενα. Η μοναδική επομένως μνεία του Ρακίνα που απαντά 
στην Ιστορία του Πολίτη ενδέχεται να έλκει την καταγωγή της από 
τη μελέτη του Σεφέρη για τον Ερωτόκριτο.

Παρατηρούμε επομένως ότι ο Σεφέρης δεν περιορίστηκε στο να 
προβάλει την αισθητική και ποιητική αξία του ρακινικού έργου· 
στα δύο δοκίμια που εξετάσαμε, ο Ρακίνας καταλαμβάνει κομβική 
θέση σε ένα πυκνό πλέγμα γραμματολογικών και συγκριτολογι-
κών ζητημάτων που απασχόλησαν τον έλληνα ποιητή: το αντιθετι-
κό ζεύγος κλασικό/ρομαντικό, οι έννοιες της πρωτοτυπίας και της 
επίδρασης, η κλασική Ελλάδα και η δεξίωσή της από τη νεότερη 
Ευρώπη, η πνευματική επικοινωνία Ελλάδας και Γαλλίας αρχικά 
και η συμπόρευση της νεοελληνικής με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία 
στη συνέχεια.78 Ναι μεν η σπουδαιότητα που ο Σεφέρης απέδωσε 
στον γαλλικό κλασικισμό έχει ως αφετηρία την εξοικείωσή του με 
τις τάσεις που χαρακτηρίζουν την υποδοχή του Ρακίνα στη Γαλλία 
τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα· το γεγονός αυτό ωστό-
σο διόλου δεν αναιρεί την οργανική συνάφεια των ρακινικών χρή-
σεων εκ μέρους του Σεφέρη με ορισμένες από τις κύριες πτυχές 
του στοχασμού του. 

75 (Πολίτης 1945, 95) και (Αποστολίδου 2010, 443-444).
76 Βλ. (Κατσιγιάννης 2014).
77 Βλ. (Πολίτης 1949, 164-165). 
78 Για τη γραμματολογική και συγκριτολογική οπτική της γενιάς του ’30, του Σεφέρη 

της δοκιμής για τον Ερωτόκριτο συμπεριλαμβανομένου, βλ. (Πεχλιβάνος 2012). 



Γιάννης Δημητρακάκης224

Βιβλιογραφία
Αποστολίδου, Βενετία: «Γιώργος Σεφέρης-Λίνος Πολίτης. Ποίηση 

και φιλολογία στη νεοτερικότητα». Στο Η νεοτερικότητα στη 
νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα, 
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Δημηρούλης, Δημήτρης: Ο ποιητής ως έθνος. Αισθητική και ιδεολογία 
στον Γ. Σεφέρη. Αθήνα: Πλέθρον 1997.

Declercq, Gilles: “Poéticité versus rhétoricité: pathos et logos dans 
les tragédies de Racine”. Στο Ronald W. Tobin (επιμ.), Racine 



Ο Γιώργος Σεφέρης και ο γαλλικός κλασικός 17ος αιώνας 225

et/ou le classicisme. Actes du colloque conjointement organisé 
par la North American Society for Seventeenth-Century French 
Literature et la Société Racine, University of California, Santa 
Barbara, 14-16 Οκτ. 1999. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2001: 
19-53.

Gide, André 1900: “De l’influence en littérature” [1900], Essais 
critiques. Επιμ. Pierre Masson. Παρίσι: Gallimard (Bibliothèque 
de la Pléiade) 1999: 403-417.

———— 1910: “Baudelaire et M. Faguet” [1910], Essais critiques. 
Επιμ. Pierre Masson. Παρίσι: Gallimard (Bibliothèque de la 
Pléiade) 1999: 245-256. 

———— 1917: “Préface aux Fleurs du mal” [1917], Incidences. 
Παρίσι: Gallimard 1924: 159-163.

Guyaux, André: Baudelaire. Un demi-siècle de lectures des Fleurs du 
mal (1855-1905). Παρίσι: Presses de l’Université Paris-Sorbonne 
(Mémoire de la critique) 2007.

Θεοτοκάς, Γιώργος: «Ο Γιώργος Σεφέρης όπως τον γνώρισα», 
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ιθαγένειας μεταξύ Αθηνών και Παρισίων». Κονδυλοφόρος 4 
(2005): 223-231.

Πεχλιβάνος, Μίλτος: «Η γενιά του ’30, η γραμματολογία και ο συ-
γκριτισμός». Στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης 
Τζιόβας (επιμ.), Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του 
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H οικογένεια Σεφεριάδη πριν και μετά το ’22 
μέσα από την οικογενειακή αλληλογραφία

Maila Garcia-Amorοs *

Μέσα από το επιστολογραφικό υλικό της οικογένειας Σεφεριάδη, 
προτείνουμε μία διαδρομή από τις αρχές του 20ου αιώνα στη 
Σμύρνη έως την Μικρασιατική Καταστροφή. Θα αναλύσουμε πώς 
ήταν η ζωή της οικογένειας στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα, 
πώς άλλαξε μετά το ’22 και ποιες ήταν οι άμεσες επιπτώσεις της 
Καταστροφής γι’ αυτούς. Οι γονείς του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, 
Στέλιος και Δέσποινα, είχαν εγκαταλείψει τη Σμύρνη ήδη από το 
1914 και είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα1, ενώ η υπόλοιπη οικο-
γένεια, τόσο από τη μεριά του Στέλιου Σεφεριάδη όσο κι από τη με-
ριά της Δέσποινας (του γένους Τενεκίδη), παρέμειναν στη μικρα-
σιατική πόλη έως το Σεπτέμβριο του ’22. Όλη αυτή την περίοδο η 
οικογένεια κρατούσε την επαφή μέσω αλληλογραφίας, ένα τμήμα 
της οποίας φυλάσσεται στα Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης 
της Αθήνας. Για αυτήν την ανακοίνωση χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 
επιστολές του Γιώργου και της Ιωάννας Σεφεριάδη, αλλά κι αυ-
τές του Στέλιου Σεφεριάδη προς την κόρη του, την Ιωάννα, μερικά 
γράμματα του Σωκράτη Σεφεριάδη προς τον Γιώργο Σεφέρη και 
λίγα της Άγλας Τενεκίδη προς τον Σεφέρη. Επομένως, εκτός από 
την πορεία της οικογένειας του ποιητή, θα παρακολουθήσουμε επί-
σης την πορεία ενός εκπροσώπου της οικογένειας Σεφεριάδη, του 
θείου Σωκράτη, και ενός της οικογένειας Τενεκίδη, της θείας Άγλας.

Είναι γνωστό πως η οικογένεια Σεφεριάδη και κυρίως η οικο-
γένεια Τενεκίδη ήταν δύο ευκατάστατες οικογένειες, αρκεί να λά-

1 (Τσάτσου 1974, 33) (Μπήτον 2003, 54-55.)
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βουμε υπόψη ότι, από τη μεριά των Σεφεριάδων, σπούδασαν και οι 
δύο γιοι, ο Σωκράτης και ο Στέλιος, αυτός ο τελευταίος στη Γαλλία 
μάλιστα. Από την άλλη μεριά, ο Γεώργος Τενεκίδης ήταν ένας πλού-
σιος γαιοκτήμονας, ιδιοκτήτης επιπλέον μερικών από τους περί-
φημους βερχανέδες της πόλης2. Ο Γεώργιος Τενεκίδης είχε πεθάνει 
το 18863 αφήνοντας στη χήρα του4 και στα παιδιά του μια πλούσια 
περιουσία σε χωράφια και μερίδια από τους βερχανέδες5. Την επο-
χή που ζούσαν ακόμη στη Σμύρνη αυτά τα εισοδήματα πρέπει να 
ήταν αρκετά ώστε να ζήσει μια οικογένεια με άνεση, μάλλον και με 
πολυτέλεια. Η ίδια η Ιωάννα αφηγείται στην βιογραφία του αδελ-
φού της ότι η μητέρα της δώρισε ένα οικόπεδο σ’ έναν ψαρά, τον 
οποίο είχαν κάνει έξωση, για να φτιάξει εκεί το σπίτι του6, γεγονός 
που αποδεικνύει πως ήταν μάλλον από τις πιο εύπορες οικογένειες 
της Σμύρνης. Στο ίδιο έργο περιγράφει το σπίτι τους, ένα αρχοντι-
κό κτίσμα που βρισκόταν στην καρδιά της πόλης, στην Παράλληλη, 
δηλαδή στην παράλληλη οδό της προκυμαίας, όπου βρισκόταν τα 
ξενοδοχεία, το θέατρο και η Αθλητική Λέσχη7.

«Ένα μεγάλο σπίτι με τρία πατώματα, με πλατιά μαονένεια σκάλα. 
Στα υπόγεια οι αποθήκες. Εκεί έμπαιναν οι σοδιές της χρονιάς. Στο 
πρώτο πάτωμα η μεγάλη κλειστή αυλή, η τραπεζαρία με τα πορ-
τραίτα των παππούδων και τις βαθιές πολυθρόνες, η σάλα, το σαλό-
νι. Ήταν και μια υπαίθρια μικρή αυλή με τη φανταχτερή γλυσίνα, τη 
γούρνα της και τη βρύση της. Στο δεύτερο πάτωμα το δωμάτιο των 
εικονισμάτων, οι κρεβατοκάμαρες. Μια μεγάλη κάμαρα με κλειστό 
μπαλκόνι προς το δρόμο, προς τη θάλασσα...»8

Αγνοούμε τι απέγινε το σπίτι μετά τη μετακόμιση τους στην 
Αθήνα, γνωρίζουμε πάντως ότι κατά την επίσκεψή τους στη 
Σμύρνη το καλοκαίρι του ’19, τους φιλοξένησε ο θείος Σωκράτης, 
αδελφός του πατέρα τους, ο οποίος είχε ένα μεγάλο σπίτι στην 

2 Ο «βερχανές» είναι μια στοά, μέσα στην οποία υπήρχαν καταστήματα. Οι 
βερχανέδες της Σμύρνης ήταν ξακουστοί, δύο από τους πιο σημαντικούς ανήκαν 
στον Γεώργιο Τενεκίδη (Φωτιάδης 1981, 75).

3 (Μπήτον 2003, 33)   
4 Ό.π.
5 (Φωτιάδης 1981, 75)
6 (Τσάτσου 1974, 15)
7 (Μπήτον 2003, 53)
8 (Τσάτσου 1974, 13-14)
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προκυμαία9, επομένως πιθανώς το σπίτι δεν ήταν πλέον στη διά-
θεσή τους.

Στα έργα και των δύο αδελφών, του Γιώργου και της Ιωάννας, 
καθώς και στις επιστολές της Ιωάννας, γίνεται αντιληπτό πως πα-
ρουσιάζονται, κατά κάποιο τρόπο, ως κυρίοι10 των χωριανών που 
δούλευαν στα χωράφια τους στη Σκάλα των Βουρλών11. Αναφέρει 
η Ιωάννα σε μια επιστολή της:

«Χτες το βράδυ πήγα και αποχαιρέτησα όλες τις φτωχές. Η μαμά 
μοίρασε στ’ όνομά σου τα ρούχα που της είχες δώσει πέρσι για τους 
Σκαλιώτες και ήταν συγκινητικό ν’ ακούς τις ευχές που σου έστελ-
ναν όλες αυτές οι γυναικούλες χαϊδεύοντας τα ζεστά ρούχα που θά-
ντυναν τον χειμώνα τα παλικάρια τους.»12

 Στην ονομασία «τις φτωχές» και «οι γυναικούλες» διακρίνεται 
ίσως ένα, εδεχομένως ασυνείδητο, ύφος ανωτερότητας απέναντί 
τους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα σημαντικό μέρος των αγρο-
τικών εδαφών γύρω από το λιμάνι της Σκάλας ανήκε τότε στην 
οικοιγένεια Τενεκίδη13. 

Γνωστό είναι επίσης ότι και οι δύο οικογένειες κατείχαν μια 
υψηλή θέση στην κοινωνία της Σμυρνης, καθώς σύχναζαν στην 
Αθλητική Λέσχη, στην οποία μόνο τα υψηλότερα στρώματα της 
κοινωνίας είχαν πρόσβαση14. Στις επιστολές της Ιωάννας  προς 
τον αδελφό της του ’19 π. χ., ο θείος Σωκράτης, «ένας δυνατός, αυ-
στηρός, δίκαιος άντρας»15, όπως το περιγράφει η ίδια, εμφανίζεται 
ως το επίκεντρο των συζητήσεων στην Αθλητική Λέσχη. Στις ίδιες 
επιστολές μάλιστα απεικονίζει την κοσμική τους ζωή εκεί, περι-
γράφοντας με γλαφυρότητα την ατμόσφαιρα και τις διασκεδάσεις 
των πλουσίων κατοίκων της Σμύρνης, όπως τους περίπατους στην 

9 (Τσάτσου 1974, 51)
10 Αναφέρει σχετικά ο Ρόντρικ Μπήτον «Όταν ο Γιώργος περιγράφει τη σχέση που 

είχε με τον τόπο αυτό και ιδιαίτερα με τους απλούς ανθρώπους, τους ψαράδες 
και τους χωριανούς, οι οποίοι ζούσαν εκεί, μιλάει σχεδόν με όρους ιδιοκτησίας» 
(Μπήτον 2003, 47).

11 Η Σκάλα των Βουρλών, τα σημερινά Urla, είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος κοντά 
στη Σμύρνη, όπου η οικογένεια Τενεκίδη περνούσε το καλοκαίρι.

12 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 1, επιστολή 8/21-10-21.

13 (Μπήτον 2003, 32)
14 (Zerouali 2008,  172)
15 (Τσάτσου 1974,  51)
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προκυμαία, τις καλοκαιρινές βραδιές στην Αθλητική Λέσχη, τα παι-
γνίδια και το φλερτ με τους αξιωματικούς και τα τσάγια και τους 
χωρούς στα ελληνικά θωρυκτά, όπου διαδραματιζόταν ένα μεγάλο 
μέρος της κοσμικής ζωής της Σμύρνης εκείνο το καλοκαίρι του ’19:

«Εδώ περνούμε καλά. Ο πρώτος χορός που πήγα ήταν στη «Λήμνο» 
μια Τρίτη, με τη μαμά, θείο Σωκράτη και θεία Μαρία. Περάσαμε ένα 
όμορφο απόγεμμα. Αλήθεια όμως, η «Λήμνος» έχει δυο τρεις αξιω-
ματικούς που χορεύουν θαυμάσιο ουάν-στεπ. Λοιπόν, καταλαβαί-
νεις. Έπειτα, στου Βαρουτσή έκαναν δύο τρία τσάγια, στη «Λήμνο» 
ακόμα μερικούς χορούς και στο «Αβέρωφ» έκαναν ένα τσάι από 
τότε που είμαι εδώ...»16

Προφανώς επηρεασμένη από την ατμόσφαιρα ευφορίας που 
επικρατούσε  εκείνη τη στιγμή, η νεαρή Ιωάννα περιγράφει μια χα-
ρούμενη και ιδανική Σμύρνη χωρίς ίχνος των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν μετά την αποβίβαση του Ελληνικού Στρατού17 
και της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατούσε στα περίχωρα 
της Σμύρνης18. Ωστόσο οι συνθήκες ζωής για τους Έλληνες και γε-
νικότερα για τους Χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ήταν πολύ δύσκολες, κυρίως μετά το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου19. H μετακόμιση της οικογένειας Σεφεριάδη στην Αθήνα 
το 1914 ωφείλεται προφανώς σ’ αυτούς τους λόγους, τους οποί-
ους η Ιωάννα αποσιωπά στη βιογραφία του αδελφού της. Η ανάμι-
ξη όμως του Στέλιου Σεφεριάδη σε πολιτικά ζητήματα20, τον έκανε 
να φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Η μετακόμιση στην Αθήνα άλλαξε ριζικά τη ζωή της οικογένει-
ας. Η προσαρμογή των παιδιών, κυρίως του Γιώργου21, στο νέο 
τόπο και στην νέα πραγματικότητα, δεν ήταν εύκολη. Αν και τότε 
το αγνωούσε ακόμα, η ρήξη με τον κόσμο της Σκάλας που τόσο 
αγαπούσε είχε ήδη συντελεστεί.  Από οικονομική άποψη αντιμε-
τώπισαν πολλαπλές δυσκολίες έως ότου ο Στέλιος αναγκάστηκε 

16 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 1. επιστολή 3/16-8-19.

17 (Αχλάδη 2006, 233) (Τζανακάρης 2007, 93-101)
18 (Χατζηαντωνίου 1995, 182-183) (Κλεάνθη 1996, 123)
19 (Αναγνωστοπούλου 1998, 524-530)
20 Το 1912 ο Στέλιος Σεφεριάδης είχε αναμιχθεί στο ζήτημα της Σάμου (Μπήτον 

2003, 53) (Τσάτσου 1974, 19)
21 (Τσάτσου 1974, 35-36)
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να εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου βρήκε δουλειά το 1916, εφό-
σον για πολιτικούς λόγους δεν μπόρεσε να διοριστεί καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών22. Ο χωρισμός της οικογένειας το ’19 
(ο Σεφέρης και ο πατέρας ζούσαν στο Παρίσι, ενώ η Δέσποινα 
Σεφεριάδη η Ιωάννα και ο Άγγελος επανεγκαταστάθηκαν στην 
Αθήνα μετά την καλοκαίρινή τους επίσκεψη στη Σμύρνη) δεν 
ωφείλετο πάρα μόνο στη δύσκολη σχέση που διατηρούσαν οι γο-
νείς, αλλά πιθανώς απαντούσε και σε οικονομικούς λόγους. Ενα 
γράμμα της Ιωάννας προς τον αδελφό της του ’20 μας δίνει να κα-
ταλάβουμε πώς ήταν η κατάσταση:

«Τα εισοδήματα του βερχανέ ό,τι και να κάνεις, δεν είναι ποτέ 
ταχτικά και δεν εξαρτάται από τους συγγενείς να γίνουν. Δεν 
πληρώνουν ταχτικά οι ενοικιασταί κάθε πρώτη του μηνός. Σου λέω 
απλά το εξής: εδώ στην Αθήνα με δραχμές, όχι φράγκα, που είναι το 
τρίδιπλο, ήρθε μέρα πολλές φορές να είμαστε χωρίς πεντάρα, χωρίς 
να μπορέσωμε να περάσωμε τη μέρα μας και να ζητήσει η μαμά 
και η θεία Έλλη δάνεια από την Παπαδημητρίου και την κ[υρία] 
Γαΐτου»23.

Στην ίδια περίπου κατάσταση βρισκόταν η θεία Άγλα Τεκενίδη24, 
η οποία την ίδια εποχή είχε εγκατασταθεί προσωρινά στο Παρίσι, 
όπου ζούσε χάρη στα εισοδήματα που έπαιρνε από τη Σμύρνη, τα 
οποία όμως δεν έφταναν τακτικά: «να συνεννοηθεί καλά με τους 
συγγενείς της Σμύρνης, ώστε να της στείλουν ταχτικά τα νοίκια. 
Όχι όπως της θείας Άγλας»25, γράφει ο Σεφέρης στην αδελφή της. 
Φαίνεται ωστόσο, ότι εφόσον δεν ήταν παντρεμένη ούτε είχε παι-
διά, τα χρήματα που έπαιρνε να ήταν αρκετά ώστε να ζήσει ένα 
άτομο ευπρεπώς στο Παρίσι, χωρίς να είναι απαραίτητο να εργά-
ζεται. Ετσι ο ποιητής αναφέρει σε μια άλλη επιστολή πως πρέπει 

22 Το Μάιο του 1915, ο Βενιζέλος είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργό και τον Ιούνιο 
κέρδισε τις εκλογές με άνετη πλεοψηφία. Όμως οι διαφωνίες του με τον βασιλιά 
συνέχισαν και πάλι δεν στάθηκε δυνατόν να διοριστεί ο Στέλιος Σεφεριάδης.

23 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 1, επιστολή, 17-5-22.

24 Στην θεία Άγλα αφιέρωσε η Ιωάννα ένα από τα διηγήματα του έργου της 
Καταφραφές (Τσάτσου 1988: 98-111) 

25 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου, φακ. 99, υποφ. 1, επιστολή 
18/03/1922.



Maila Garcia-Amorοs234

να πάει να πάρει τη θεία Άγλα, η οποία επέστρεφε από το Monte-
Carlo26. Γνωρίζουμε επίσης πως ζούσε στο κέντρο της πόλης, όπου 
είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο και πως συμμετείχε στην κοσμική και 
πολιτιστική ζωή του Παρισιού: «Τη θεία Άγλα τη βλέπω τώρα 
συχνά. Τείνει να γίνει παριζιάννα, αλλά πάντοτε Σμυρνιώτισσα 
Παριζιάννα. Χάρη στη συμπάθεια που μούχουν οι σπιτονοικοκυ-
ράδες της, πήγα μερικές φορές μαζί της στο θέατρο»27.

Στο Παρίσι θα ερχόταν αργότερα και ο μικρός ο αδελφός, ο 
Άγγελος, για να σπουδάσει Ιατρική, ενώ η Ιωάννα, που επιθυμού-
σε να σπουδάσει και η ίδια στη γαλλική πρωτεύουσα, δεν κατόρ-
θωσε να εκπληρώσει την επιθυμία της διότι στο μεταξύ συνέβη 
η Καταστροφή. Πριν όμως είχε, μαζί με τη μητέρα και τον αδελ-
φό της Άγγελο μια τελευταία ευκαιρία να ξαναδεί τη Σμύρνη και 
τη Σκάλα το καλοκαίρι του ’21. Οι επιστολές αυτής της περιόδου 
προσφέρουν το χρονικό της σμυρνιώτικης ζωής λίγους μήνες πριν 
από την απώλεια της περιοχής. Περιγράφει την ατμόσφαιρα της 
Σκάλας, που εκείνο το έτος ήταν γεμάτη κόσμο, αφού όλη η οικο-
γένεια Σεφεριάδη και Τενεκίδη βρισκόταν εκεί, ενώ από τη Σμύρνη 
πραγματοποιούνταν εκδρομές για επίσκεψη στις ανασκαφές των 
Κλαζομενών. Σε αντίθεση με αυτές του ’19, οι επιστολές του ’21 
αντικατοπτρίζουν πλέον τη βαριά ατμόσφαιρα του πολέμου:

«Εδώ στη Σμύρνη, πόλεμος. Αυτή η λέξη επιβάλλεται. Τραυματίες, 
στρατιώτες και αξιωματικοί. Πολλές demoiselles είναι νοσοκόμες, 
δε φαντάζεσαι πόσο θάθελα να γινόμουν και εγώ, μόνο συλλογίζομαι 
τα κλάματα της μαμάς. Πόσο θάθελα και πόσο θάπρεπε να τελειώσει 
αυτή η κατάσταση, είναι κουραστική à la longue για τους καημένους 
τους δικούς μας, τόσο καιρό που κρατά.»28

 Οι συνθήκες είχαν αλλάξει διαμετρικά μετά την εκλογική ήττα 
του Βενιζέλου το ’20 και την αλλαγή της στάσης των Συμμάχων29. Ο 
ελληνοτουρκικός πόλεμος και η επανάσταση του Κεμάλ Ατατούρκ 
αλλοίωσαν τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στη 
Μικρά Ασία. Γνωρίζουμε την συγκεκριμένη περίπτωση του θείου 

26 Ό.π., επιστολή 25/03/1921.
27 Ό.π., επιστολή 04/12/1921.
28 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 1, 10-7-21.
29 (Αχλάδη 2006, 237) (Θ. Διαμαντόπουλος 1997, 94-101).



H οικογένεια Σεφεριάδη πριν και μετά το ’22 μέσα από την οικογενειακή... 235

Σωκράτη, ο οποίος τον Φεβρουάριο του ’22 γράφει στον ανηψιό 
του Γιώργο μια γεμάτη απελπισία επιστολή, στην οποία εκφράζει 
όλη την αγανάκτησή του ενώπιον των πολιτικών εξελίξεων και 
των δυσκολιών, κυρίως οικονομικών, αλλά και κοινωνικών, που 
έπρεπε να αντιμετωπίζουν στη Σμύρνη: 

«Θα επιθυμούσα, Γιώργο μου, να μου έγραφες τόσο την γνώμη σου, 
όσο και των Γάλλων εν γένει περί της ζωής, δηλ[αδή]. υπάρχει κάποια 
θετική πεποίθησις ότι μετά ένα χρόνο η ζωή θα εύθηναίνει; Διότι δεν 
μπορεί αιώνια να πηγαίνει έτσι. Κι εδώ η ακρίβεια της ζωής είνε κάτι 
τι φοβερό, παιδί μου, δεν μπορείς να έχεις καμμια ιδέα. Φαντάσου η 
Σμύρνη ακριβότερη των Αθηνών κατά 40%, αν είνε δυνατόν να το 
φαντασθής. Η Μαρία και το Ελλάκι φοράν φορέματα και καπέλλα 
από τας Αθήνας δια οικονιμίαν. Και αντί να ευθηναίνει η ζωή κάθε 
μέρα και βάζει επάνω, δουλειά απολύτως τίποτε. Κάθε μέρα και 
χειρότερα γίνεται και δύσκολος και επικύνδυνος η σπανία εργασία 
δια την οποίαν σήμερα απαιτούνται και μεγάλα κεφάλαια. Ξεύρεις, 
θα ήκουσες ότι το εις Ναζλί κτήμα μου Νοτιάς του Μακάνδρου με 
200 στρέμματα αμπέλι σουλτανίνα, 80 στρέμματα Συκοβαξέ, είκοσι 
καλό 200 βόδια, 200 άλογα, 700 πρόβατα, δημητριακά μερικές 
χιλιάδες σακκιά. Σπίτι επιπλωμένο, αποθήκες γεμάτες, μηχανήματα 
τέλεια κλ. κλπ. κλπ., όλα ευρίσκονται στα χέρια των επαναστάτων 
του Μουσταφά Κεμάλ πασά. Δι’ όλα αυτά ηργάσθην τιμίως έως 
35 έτη, αψηφών κινδύνους, κόπους, και έξοδα δια να εξασφαλίσω 
άνετη ζωή στα παιδιά μου, στην οικογένειάν μου. Δυστυχώς σ’ ένα 
λεπτό μου φύγαν από τα χέρια μου»30. 

Εν συνεχεία ο θείος Σωκράτης, που επιθυμούσε να στείλει 
τον γιο του να σπουδάσει στη Γαλλία, ζητάει από τον Γιώργο να 
τον ενημερώσει για τις οικονομικές συνθήκες, και με την ιδέα να 
εγκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του και τον ρωτάει: «Μια οι-
κογένεια 4 προσώπων εαν δεν έχει να διαθέσει πλεόν των 26-27 
χιλιάδων φράγκων, όχι 30 χιλ. δύναται να ζήσει χωρίς εξαιρετική 
πολυτελή παράστασην, δηλ[αδή] ευπρεπώς με τας απολαύσεις 
που έχει μια γαλλική οικογένεια;»31 Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις 

30 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 2, επιστολή του θείου Σωκράτη της 27/-
9/02/1922.

31 Ό.π.
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οικονομικές δυσκολίες του, που τον προτρέπουν να εγκαταλείψει 
κι αυτός τη γενητειρά του, αλλά συνάμα τους δισταγμούς του μην 
τυχόν χάσει την κοινωνική του θέση. Ο θείος Σωκράτης όμως, δεν 
πρόλαβε να οργανώσει τη μετακόμισή του, η Καταστροφή τον 
αιφνιδίασε ακόμη στη Σμύρνη. 

Από τις πρώτες επιστολές του Σεφέρη μετά την Καταστροφή 
γνωρίσουμε πως όταν άρχισαν να φτάνουν στο Παρίσι τα νέα από 
τη Σμύρνη, αγνοούσαν ακόμα κι αν η Δέσποινα και η Ιωάννα είχαν 
ξεκινήσει προς τη Σμύρνη όπως ήταν το σχεδιό τους32. Πέρασαν 
αρκετές μέρες ώστε να μάθουν ότι βρίσκονταν στην Αθήνα και 
ακόμα περισσότερες μέρες να μάθουν για τους δικούς τους. Η 
πρώτη επιστολή που έχουμε είναι μια του Στέλιου Σεφεριάδη προς 
την κόρη του της 14 Σεπτεμβρίου: «Τι έχουσι γίνει οι συγγενείς και 
οι φίλοι δεν ξέρει κανείς μας εδώ. Έχουν φύγει, έχουν μείνει...»33 
Αρκετές μέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου εξακολουθούσαν 
να μην έχουν λάβει κανένα νέο και γράφει ο Σεφέρης στην αδελ-
φή του: «Σας τηλεγραφήσαμε επανειλημμένως καμια απάντηση. 
Έχουν φύγει οι συγγενείς από Σμύρνη ή θα μαυροφορέσωμε κι 
εμείς όπως τόσοι άλλοι φίλοι μου Μικρασιάτες; Η ανησυχία μου 
είναι ανυπέρβλητη»34.

Από μεθεπόμενες επιστολές μαθαίνουμε ότι δεν υπήρχαν θύμα-
τα ανάμεσα στην οικογένεια Σεφεριάδη ούτε Τενεκίδη35, όλοι κα-
τόρθωσαν να φύγουν από τη Σμύρνη και να φτάσουν στην Αθήνα. 
Στη βιογραφία Ο αδερφός μου ο Γιώργος Σεφέρης η Ιωάννα ανα-
φέρει πολύ συνοπτικά τη στιγμή της άφιξης του θείου Σωκράτη 
στο σπίτι της Αθήνας: «Χτύπησε δυνατά το κουδούνι. Με δυσκολία 
προχώρησα προς την πόρτα. Κι άνοιξα. Ο θείος Σωκράτης, αυτός 
ο δυνατός αυστηρός άντρας που όλοι τρέμαμε, γονατιστός, έκλαι-
γε»36. Όλα δείχουν πως ο θείος Σωκράτης δεν εγκατέλειψε την 
πόλη ως την τελευταία στιγμή. Δεν γνωρίζουμε πολλά για το πώς 
έφυγαν οι συγγενείς από τη Σμύρνη και πώς έφτασαν στην Αθήνα. 
Προφανώς για να αποφύγουν την αφήγηση των πιο δυσάρεστων 

32 (Mπήτον 2003, 95)
33 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου, φακ. 99, υποφ. 2, επιστολή 
14/09/1922.

34 Ό.π. επιστολή 20/09/1922.
35 (Μπήτον 2003, 96)
36 (Τσάτσου 1974, 177)
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λεπτομερειών, δεν εντοπίζονται πληροφορίες για αυτό το ζήτημα 
στα έργα των δύο αδελφών: «Πώς έφυγαν και τι τράβηξαν, τι να 
τα λέει κανείς; Ο κόσμος είναι κορεσμένος από σαδιστικές ιστο-
ρίες»37, τονίζει η Ιωάννα. Αν και από αυτή τη στιγμή χάνουμε λίγο 
τα ίχνη του, στο Αρχείο Σεφέρη εντοπίζονται επιστολές του θείου 
Σωκράτη του 1932 και τον βρίσκουμε να εργάζεται στο μετοχικό 
ταμείο.

Και η θεία Άγλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας προσφέ-
ρει η Ιωάννα, βρισκόταν στη Σμύρνη όταν συνέβη η Καταστροφή38. 
Κατάφερε να φύγει από την φλεγόμενη πόλη και  εγκαταστάθηκε 
στα περίχωρα του Παρισιού, στο Le Vésinet όπου ζούσε με πολ-
λή οικονομία, μακριά, ίσως και λίγο απομονωμένη, από τη ζωή 
του Παρισιού: «δεν πηγαίνω στο Παρίσι πάρα μόνο Δευτέρα και 
Πέμπτη»39, αναφέρει στον Γιώργο. Χωρίς πλέον πόρους ζωής, ανα-
γκάστηκε να εργάζεται ως το τέλος της ζωής της παραδίδοντας ιδι-
αίτερα μαθήματα πιάνου. Σύμφωνα με το αφήφημα της Ιωάννας 
Τσάτσου, δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τη νοσταλγία για την 
απώλεια της γενέτειράς της. «Νιώθω ερήμωση χωρίς ανάπαυλα. 
Και η νοσταλγία αρρώστια κακιά, όσο περνάει ο καιρός βαραίνει. 
Το ιωνικό ακρογιάλι, η αρμύρα του, ο φλοίσβος του κυμάτου. Είναι 
βοήθεια, γύρω μας οι παιδικές θύμισες.»40

Γνωρίζουμε πως μετά την Καταστροφή, η οικογένεια Τενεκίδη 
έτρεφε ελπίδες για την αποκατάσταση των χτημάτων τους και 
πράγματι καταβλήθηκαν προσπάθειες μέσω γνωστών γι’ αυτό το 
σκοπό, καθώς μας ενημερώνει ο Σεφέρης: «Η Marie Louise έγρα-
ψεν ήδη της μαμάς. Για το ζήτημα των χτημάτων της Σμύρνης, 
είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει τίποτα εκείνη. Τότε για την ώρα, 
πες της μαμάς να περιμένει»41. Βέβαια αυτές οι προσπάθειες κα-
τέληξαν μάταιες. Η ρήξη ανάμεσα στους δύο κόσμους ήταν πλέον 
απόλυτη και οριστική.  

37 (Τσάτσου 1974, 177)
38 (Τσάτσου 1988, 100)
39 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 2, επιστολή της θείας Άγλας της 
07/11/1924.

40 (Τσάτσου 1988, 102)
41 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου, φακ. 99, υποφ. 1, 17/02/1923.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από αυτούς, με εξαίρεση βέβαια 
τον Σεφέρη, δεν επέστρεψε ποτέ πλέον στη Σμύρνη και στη Σκάλα. 
O Σωκράτης Σεφεριάδης εργάστηκε και απεβίωσε στην Αθήνα. Ο 
Στέλιος Σεφεριάδης, ο οποίος από πολύ νωρίς είχε καταλάβει πως 
δεν είχαν μέλον στη Σμύρνη42, αποδέχτηκε με εγκαρτέρηση την 
απώλεια της Ιωνίας, καθώς γράφει ο Σεφέρης: «Ο μπαμπάς τά-
φτιαξε όλα λέγοντας πως όλα είναι ζήτημα απόφασης και πως πρέ-
πει να το πάρωμε απόφαση»43, έζησε και εργάστηκε ανάμεσα στην 
Αθήνα και τη Γαλλία, όπου και απεβίωσε το 1951. Η Ιωάννα δεν 
τόλμησε ποτέ πλέον να ταξιδέψει στα μέρη που τελευταία φορά 
είδε το ’21, όμως  οι αναμνήσεις από τη Μικρά Ασία, επανέρχονται 
σ’ όλο το λογοτεχνικό της έργο, με τις διαστάσεις ενός χαμένου και 
μυθοποιημένου παραδείσου44. 

Όσον αφορά τον Σεφέρη, οι διαστάσεις που παίρνουν στο έργο 
του οι παιδικές του αναμνήσεις από τη Σκάλα και η Καταστροφή 
είναι ήδη πολύ γνωστές. Θα θέλαμε όμως να προσφέρουμε μερι-
κές μικρές πινελιές που εντοπίζονται στην αλληλογραφία με αδελ-
φή του. Στη βιογραφία της η Ιωάννας τονίζει: «Εκεί, μακριά στο 
Παρίσι, ο Γιώργος δεν είχε ακόμα βουλιάξει ολόκληρος όπως εγώ. 
Η ξενητιά τον βάραινε όσο ποτέ, μα τον προστάτευε. Όμως το 
κακό, πιο αργά μα σήγουρα, εισχωρούσε όλο και πιο βαθιά στις 
ίνες της ψυχής του»45. Όντως ο Σεφέρης ήταν διπλά προστατευ-
μένος στο Παρίσι, πρώτα διότι βρισκόταν μακριά από τη συμφο-
ρά, αλλά επίσης επειδή, λόγω της μακρόχρονης διαμονής του στη 
Γαλλία, δεν επιστρατεύτηκε ποτέ. Η Ιωάννα τονίζει στη βιογραφία 
ότι αγνοούσε τους λόγους για τους οποίους ο Σεφέρης δεν επισκέ-
φτηκε τη Σκάλα το ’19. Η αλήθεια είναι όμως ότι εκείνο το έτος 
η ίδια εξηγεί τους λόγους στον αδελφό της: «Να σου πω όμως, 
Γιωργούλο, φαίνεται πως είναι καλύτερα που δεν ήρθες. Η μαμά 
είχε γράμμα από τον μπαμπά, ο οποίος της γράφει πως θα έμενες 
στρατιώτης μέχρι αποστρατεύσεως»46. Αυτός είναι λοιπόν ο λό-
γος για τον οποίο ο Σεφέρης δεν μπόρεσε να επισκεφτεί τη Σκάλα, 

42 Πληροφορία της κυρίας Δέσποινας Μυλωνά-Τσάτσου.
43 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου, φακ. 99, υποφ. 1, 30/09/1922.
44 (Garcia-Amoros, 2014) (Γλυκοφρύδη-Αθανασοπούλου 2004, 145).
45 (Τσάτσου 1974, 178)
46 Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, φακ. 52, υποφ. 1, 1/14-9-19.
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αλλά ούτε την Ελλάδα επί επτά ολόκληρα χρόνια. Αυτό το γεγονός 
θα προκαλούσε αργότερα στον ποιητή ένα βαθύ αίσθημα τύψεων, 
όπως αποδεικνύει μια από τις πρώτες επιστολές που της γράφει 
αμέσως μετά την Καταστροφή: 

«γιατί να μην ήταν βολετό να είχα ξεκληριστεί κι εγώ μαζί με 
τα άλλα παιδιά που ξεκληριστήκανε πέρα στους κάμπους της 
ντροπής από βλακείες ηλίθιων εγωιστών, παλιανθρώπων... 
γιατί αδερφούλα, γιατί; Δε θα ήταν καλύτερα από να κάθομαι 
και να αγοράζω εφημερίδες εδώ πέρα; Μπεμπούλα μου, όλες 
μου οι παλιές δειλίες ξαναζούνε μέσα μου»47.

Η Ιωάννα παραθέτει αυτό το απόσπασμα στη βιογραφία, παρα-
λείποντας όμως την τελευταία πρόταση, την οποία όμως θεωρού-
με πολύ σημαντική. Ποιες ήταν αυτές οι παλιές δειλίες; Για ποιους 
λόγους τις ένιωθε; Και πώς σχετίζονται με την ποίησή του; Είναι 
ζητήματα που θέλαμε να θέσουμε αλλά που πρέπει αναγκαστικά 
να αναβάλουμε για άλλη μελέτη.

Αναφέραμε εδώ μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτής της 
οικογένειας, που αποτελούν ένα μικρό παράδειγμα γι’ αυτό που 
γενικότερα συνέβη σε τόσες άλλες οικογένειες Ελλήνων από τη 
Μικρά Ασία. Εκείνες οι μέρες του Σεπτεμβρίου του ’22 σήμαναν 
το τέλος της χιλιετούς ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία, και 
για χιλιάδες Ελλήνων Μικρασιατών, όπως ήταν η οικογένεια του 
ποιητή Γιώργου Σεφέρη,  το τέλος του τρόπου ζωής τους όπως τη 
βίωναν ως τότε. 
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Ή φυλή και το έθνος στο δημοσιογραφικό λόγο 
του Στράτη Μυριβήλη (1914-1949)

Μαρία Μανδαμαδιώτου

Ο Ευστράτιος Σταμάτογλου κατά το ελληνικώτερον Σταματό-
πουλος και κατά κόσμον Στράτης Μυριβήλης (1890-1969),1 έμει-
νε γνωστός στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας – και όχι 
άδικα – ως ένας από τους πρωτεργάτες της Λεσβιακής άνοιξης, 
της πνευματικής κίνησης που εμφανίστηκε στη Μυτιλήνη τη δε-
καετία του ’20 και από τους σημαντικότερους πεζογράφους της 
γενιάς του ’30.2 Η παρούσα ανακοίνωση στηρίζεται σε μία έρευνα 
που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τις ιδέες του Μυριβήλη περί 
«έθνους» και «φυλής», όπως διατυπώνονται στο μη λογοτεχνικό 
του έργο.3 Για το λόγο αυτό θα αρκεστώ εδώ σε μια σχηματική πε-
ριοδολόγηση των απόψεων του Μυριβήλη από το 1914 και μέχρι 
το τέλος του Εμφυλίου πολέμου, το 1949, με βάση το δημοσιογρα-
φικό του έργο και μάλιστα τα χρονογραφήματά του, το κατεξοχήν 
είδος με το οποίο ασχολήθηκε επαγγελματικά ως κύρια πηγή βιο-
πορισμού το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.4 

Οι αέναες μετακινήσεις του Μυριβήλη, οι πολιτικο-ιδεολογικές 
του μεταπτώσεις είναι αρκετά γνωστές.5 Οπαδός της Μεγάλης 

1 Για τη μετατροπή της τουρκικής κατάληξης του οικογενειακού επιθέτου του 
Μυριβήλη από την τουρκική –γλου στην ελληνική –όπουλος κάνει λόγο ο Γιώργος 
Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης», Νέα Εστία, τχ. 1033, 15-7-1970, σ. 912.

2 Mario Vitti, Η γενιά του τριάντα, Αθήνα: Ερμής, 1989[1977], σ. 259 και Roderick 
Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-
1992, μτφ. Ε. Ζουργού και Μ. Σπανάκη Αθήνα: Νεφέλη, 1996, σ. 180 κ. εξ.

3 Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού 
προγράμματος του Παρασκευά Ματάλα με θέμα «Ανάδυση και διαδρομές του 
εθνικισμού στην Ελλάδα: Παρίσι-Αθήνα, κουλτούρα, ιδεολογία και πολιτική». 
Επιστημ. υπεύθυνος προγράμματος: Σπύρος Καράβας, Αναπληρωτής καθηγητής, 
τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

4 Ας σημειωθεί πως στο δημοσιογραφικό έργο του Μυριβήλη – το οποίο ελάχιστα 
έχει μελετηθεί σε σχέση με το λογοτεχνικό του έργο – εντοπίζονται πιο ξεκάθαρα 
οι πολιτικές, ιδεολογικές και φιλοσοφικές του τοποθετήσεις. 

5 Νίκη Λυκούργου, «Στράτης Μυριβήλης: Η εξέλιξή του μέσω της αναλυτικής βι-
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
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Ιδέας και του δημοτικισμού, βενιζελικός αλλά και βασιλικός στις 
αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα,6 επιλέγει το στρατό-
πεδο του βενιζελισμού κατά το Διχασμό και γίνεται σφοδρός κατή-
γορος της βασιλείας και του Κωνσταντίνου.7 Η εκλογική ήττα των 
Φιλελευθέρων, το 1920, αλλά και η μικρασιατική καταστροφή στη 
συνέχεια, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του στο Βενιζέλο. Χωρίς να 
εγκαταλείψει τη βενιζελική παράταξη, επιλέγει την κριτική από τα 
αριστερά. Από τον Ιούνιο του 1932 έως το Μάρτιο του 1933, οπότε 
και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εφημερίδας Δημοκρατία, στηρί-
ζει το Αγροτικό-Εργατικό κόμμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. 
Στη συνέχεια, μετά την εκλογική ήττα της βενιζελικής παράταξης 
σταδιακά την εγκαταλείπει, πραγματοποιώντας στροφή προς συ-
ντηρητικότερες θέσεις. Από το 1936 και εξής η βασιλεία, το κα-
θεστώς της 4ης Αυγούστου και προσωπικά ο Ιωάννης Μεταξάς 
βρίσκουν στο Μυριβήλη τον πιο ένθερμο υποστηρικτή τους.8 Όσο 
για τον αντικομμουνισμό του, αυτός θα κορυφωθεί τα χρόνια του 
Εμφυλίου και θα προσλάβει έντονα φυλετικά χαρακτηριστικά. 

Αναζητώντας τώρα τις συνέχειες, τις σταθερές στο έργο του 
Μυριβήλη, πέρα από την αντίθεσή του προς τον κομμουνισμό, θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε την εμμονή σε έναν φυλετισμό με 
έντονα εθνοκεντρικά στοιχεία. Κυρίαρχη στο έργο του αποτελεί 
η αναζήτηση της έννοιας της ελληνικότητας, ενώ οι έννοιες του 
έθνους και της φυλής τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται 

βλιογράφησης των έργων του (1909-1969)», διδακτ. διατρ., Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003, σ. 25 κ. εξ. Επίσης, βλ. Νίκη Λυκούργου, 
Αγαπητέ Στρατή… Από την αλληλογραφία του Μυριβήλη με τους Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Γιώργο Κοτζιούλα κ.ά., Αθήνα: Εστία, 
2013, σ. 78-88 και Κώστας Μίσσιος, Ένας Μυριβήλης αλλιώτικος, Μυτιλήνη: 
Εντελέχεια, 2008.

6 Ενδεικτικά, βλ. Σάλπιγξ, 21-5-1914 και 13-3-1915 «Στα πεταχτά» και Σάλπιγξ, 22-
7-1915 «Πρώτα εθνικισταί».

7 Βλ. Ελεύθερος Λόγος, 27-11-1916 «Η Μπαλάντα του Μίσους».
8 Έγραφε χαρακτηριστικά το 1941: «Ο Ιωάννης Μεταξάς ξανάβαλε στην ιστορική, 

την πατρογονική του κοίτη, το ιερό ποτάμι της ελληνικής ζωής. Ξανάδωσε την 
πίστη σένα λαό που είχε χάσει την πίστη προς τον εαυτό του. Και ο λαός που έχει 
χάσει την πίστη προς τον εαυτό του είναι καταδικασμένος μέσα στην ιστορία των 
λαών. Ήταν πολλοί που βρέθηκαν απροετοίμαστοι για την 4η Αυγούστου. Πολλοί 
που την έκριναν από τις λεπτομέρειες, πολλοί που το ένα δέντρο τους μπόδιζε να 
δουν το δάσος. Όμως, ήρθε η 28η Οκτωβρίου. Και η 28 Οκτωβρίου βγήκε φυσιολο-
γικά από την 4η Αυγούστου». Βλ. Αρχείο Μυριβήλη (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), φάκ. 
5.3., 25-3-1941 «Το χρονικό της ημέρας».
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με την ίδια σημασία και προσαρμόζονται κάθε φορά στις πολιτικές 
του τοποθετήσεις. Μία ακόμα σταθερά αφορά την ροπή του προς 
την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Ούτως ή άλλως, τόσο στα νεανικά 
του χρόνια, όσο και στα ωριμότερα, η φυλετική διάσταση είναι πά-
ντα παρούσα στην πολιτική του σκέψη. Το ερώτημα που θα προ-
σπαθήσω να απαντήσω εδώ είναι πώς συνυφαίνονται στο λόγο 
του οι απόψεις του για τον κοινοβουλευτισμό και τον κομμουνι-
σμό με τις έννοιες του «έθνους» και της «φυλής». 

Μπορούμε να διακρίνουμε την «εμπλοκή» του Μυριβήλη με τη 
«φυλή» σε τρεις περιόδους, τα όρια των οποίων είναι βέβαια σχε-
τικά και όχι απόλυτα. Η πρώτη περίοδος, στην οποία εντοπίζονται 
οι πρώτες σκόρπιες αναφορές του στη «φυλή», τοποθετείται μετα-
ξύ 1914 και 1935. Η δεύτερη καλύπτει την περίοδο 1936-1944. Σε 
αυτή την περίοδο, η οποία ταυτίζεται με τη στροφή του Μυριβήλη 
προς συντηρητικές πολιτικές θέσεις, οι απόψεις του για τη «φυλή» 
και για τον προορισμό του «έθνους» πυκνώνουν και εμφανίζονται 
πιο συστηματοποιημένες. Και τέλος, η τρίτη, αφορά στην μετά τα 
Δεκεμβριανά περίοδο, κατά την οποία χωρίς να μετατοπίζεται από 
τον τρόπο που εννοιολογεί τη «φυλή» τα προηγούμενα χρόνια, τα 
επιχειρήματά του επικεντρώνονται στη στήριξη ενός αντικομμου-
νιστικού λόγου.

Στην πρώτη περίοδο, η έννοια της «φυλής» και του «έθνους» 
απαντώνται στα κείμενά του τις περισσότερες φορές εναλλακτικά 
και με την ίδια σημασία.9 Το 1915 σε ηλικία 25 χρονών, ο Μυριβήλης 
προκρίνει την ανθρωπολογική προσέγγιση ως προς τη διάκριση 
των διαφορετικών φυλών. Υποστηρίζει ότι κάθε φυλή «εκπέμπει 
ιδιαιτέραν οσμήν», η οποία οφείλεται στις διαιτητικές συνήθειες 
της καθεμιάς.10 Δίχως να αναφέρεται στην ιδιαίτερη οσμή της ελ-
ληνικής φυλής, υποστηρίζει ότι είναι ανώτερη πασών των φυλών 
της γης λόγω προϊστορίας, ευγένειας, περηφάνιας και γενικότερα 
πολιτισμού.11 Αναπαράγει τη γνωστή βουλγκάτα περί καθυστερη-

9 Ενδεικτικά βλ. Ελεύθερος Λόγος, 11-11-1916 «Προς τις κυρίες και δεσποινίδες του 
νησιού μας».

10 Σάλπιγξ, 11-2-1915 «Στα πεταχτά».
11 Σάλπιγξ, 15-3-1915 «Ακόμα δυο λόγια» και Σ. Μυριβήλης, Κόκκινες Ιστορίες, 

Μυτιλήνη 1915, σ. στ΄. Επίσης, το 1933 έγραφε στην εφ. Δημοκρατία (15-1-1933 
«Τα θαύματα του έρμου»): «Ο Ρωμιός είνε η συνισταμένη όλων των ικανοτήτων 
και των επιδεξιοτήτων, θαύμα καπατσοσύνης, πάστα έτοιμη να δεχθεί το σφρα-
γίδι κάθε τέχνης και κάθε επιστήμης, υποψήφιος αριστοτέχνης για όλες τις δου-
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μένων Ευρωπαίων και αναπτυγμένων Ελλήνων, αναφέροντας ότι 
«ημείς οι Έλληνες ανήκομεν εις την φυλήν η οποία ανεκάλυψε την 
δημοκρατίαν των ωλοκληρωμένων και ελευθέρων ατόμων καθ’ ην 
εποχήν οι σημερινοί Ευρωπαίοι επερνούσαν ακόμη την τρωγλοδυ-
τικήν των περίοδον».12

Όσο για τους Τούρκους, θεωρούνται οι υπ’ αριθμόν ένα εχθροί 
του «ελληνισμού» και ως τέτοιοι επικρίνονται και καταδικάζονται. 
Χαρακτηρίζονται απολίτιστοι και πολεμοχαρείς, «ασελγείς χιμπα-
τζήδες», που με τα «βρώμικα χέρια» τους έδιωξαν τους Έλληνες 
από τη Μικρασία.13 Αλλά και οι Βούλγαροι αμέσως μετά τους 
Βαλκανικούς πολέμους θεωρούνται κατώτεροι από τους Έλληνες, 
«πρωτόγονοι, γουρουνοτσαρουχοφόροι κομιτατζήδες», «κτηνάν-
θρωποι του Φερδινάρδου», που «δεν έχουν συνηθίσει τον κόσμον 
με δείγματα πολιτισμού και φιλανθρωπίας». Τονίζει πως είναι δύ-
σκολο να αλλάξουν «τα άγρια φυλετικά τους ένστικτα […], αφού 
από της εποχής του Κρούμου, όστις μετεχειρίζετο ως ποτήρια δια 
τα όργιά του κρανία εχθρικά, μέχρι χθες ακόμη, ότε έπαιζον επί 
των αιχμών των λογχών του τα γυμνά βρέφη, απεδείχθησαν όλως 
ανεξέλικτοι εν τω πολιτισμώ και στάσιμοι εν τη πρωτογόνω αυ-
τών κτηνωδία».14

Η αποστροφή του για τους Εβραίους είναι εμφανής στους 
υπαινιγμούς για τη φιλαργυρία τους, για την προσπάθειά τους να 
αποφύγουν τη στράτευση, παρόλο που θέλουν να είναι Έλληνες 
υπήκοοι,15 ενώ σχολιάζοντας το 1915 τη φράση «ουκ ένι Ιουδαίος 
ουδέ Έλλην» ενός Εβραίου ουτοπιστή, εκτιμά πως είναι αδύνατο 
«ο Έλλην να ισοπεδωθή με έναν Γιαχουντή».16 Περιφρόνηση εκ-
φράζει το 1914 και για τον «πολύ γνώριμον σε κάθε Έλληνα τύπον 
του φραγκολεβαντίνου, του μη ανήκοντος εις καμμίαν πατρίδα, με 
αταβισμόν, ανατροφήν και μόρφωσιν κάθε άλλο παρά ευρωπαϊ-

λιές, κάλτσα του διαβόλου». 
12 Πρωΐα, 12-8-1934 «Λογοτεχνία και πολιτική».
13 Σάλπιγξ, 24-5-1914 «Η λιτανεία του πένθους» και Ταχυδρόμος, 27-2-1927 «Η νέα 

Τουρκία».
14 Σάλπιγξ, 4-6-1914 «Στα πεταχτά», 9-5-1914 «Περίεργα πράγματα» και 31-5-1914 

«Στα πεταχτά». Στις Κόκκινες Ιστορίες με αφορμή τη μάχη του Κιλκίς έγραφε για 
τους Βούλγαρους: «Αυτά τα χοντρά κτήνη με τα πράσινα καλπάκια, θάφευγαν 
σαν κοπάδι γουρουνιών, στην ωραία έκρηξη της μεγάλης Ρωμαίικης ψυχής». Σ. 
Μυριβήλης, Κόκκινες Ιστορίες, ό.π., σ. στ΄.

15 Δημοκρατία, 31-7-1932 «Φιλομουσία και στρατώνα».
16 Σάλπιγξ, 8-3-1915 «Πόλεμος πατήρ».
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κόν, ένα κράμα μάλλον περίεργον διαφόρων φυλών και επιρρο-
ών, με σνομπισμόν απεριόριστον […]. Αληθινοί «ξεριζωμένοι» του 
Μπαρρές, χωρίς καν την υπεροχήν της ανωτέρας ατομικότητος 
των απελευθέρων, έστω, πνευμάτων».17 

Αρνητικούς υπαινιγμούς κάνει άλλωστε και για τους κατοίκους 
της «Παλιάς Ελλάδας».18 Αντίθετα, θεωρεί τους Αιολείς «άλλη ρά-
τσα», «φυλή ξεχωριστή από τους Αθηναίους» και δηλώνει «βαθιά 
ερωτευμένος με τη Μυτιλήνη» και τον Αιγαιοπελαγίτικο πολιτι-
σμό.19 Το θαυμασμό του εκφράζει και για την Κρήτη: «Και μέσα 
στην Ελλάδα, η Κρήτη, η πανάρχαια μητέρα του ελληνικού θαύ-
ματος, η καρδιά της νέας Ελλάδας, η Ελλάδα της Ελλάδας. Τι ρά-
τσα!»20 

Σε επίπεδο γενετικό η ελληνική φυλή κατά τον Μυριβήλη έχει 
να επιδείξει περγαμηνές από την περίοδο του Μεσαίωνα. Εντοπίζει 
την «Ελληνικήν αριστοκρατίαν του αίματος», αφενός σε «μερι-
κούς κλάδους από οικογενείας της Μεσαιωνικής του δόξης, […] 
από τους οίκους των Βυζαντινών μεγιστάνων και των παρά τον 
Δούναβιν ηγεμονιών» και αφετέρου στην «οικογενειακή γραμμή 
των ηρώων του μεγάλου Εικοσιένα».21 Μαζί  όμως με την «αρι-
στοκρατία του αίματος», επισημαίνει πως «υπάρχει σήμερα μια 
νέα αριστοκρατία, μια νέα ευγένεια με τίτλους καινούργιους και 
με παπύρους αληθινής αξίας» που «ονομάζεται: Αριστοκρατία του 
πνεύματος».22 Ο Μυριβήλης θεωρεί πως «υπερισχύει το «εκλεκτό 
άτομο» έναντι του «χονδροειδούς πλήθους», της «μάζας χωρίς 
αυτενέργεια». «Μέσα στο αιώνιο ανακύκλωμα της ζωής», γράφει 
χαρακτηριστικά, «γίνεται μια τραγική πάλη του εκλεκτού ατόμου 
προς το χονδροειδές πλήθος, της φωτισμένης αγίας μειονότητος 
προς την χονδρόμυαλην ολότητα, που δύσκολα κινείται έξω από τη 
χιλιοπατημένη κοίτη των προλήψεων και των συμφερόντων της, 
των αγελαίων».23 Τα εκλεκτά αυτά άτομα έχουν ιδιαίτερο χρέος 
απέναντι στην κοινωνία και στο έθνος και ως εκ τούτου οφείλουν 

17 Σάλπιγξ, 25-12-1914 «Σημειώσεις από το θέατρο. Η Ανατολή», υπογραφή Ο Ιξ 
[Χρύσανθος Μολίνος] και ο Μ[υριβήλης].

18 Ταχυδρόμος, 31-10-1926 «Λεσβιακή χρονογραφία. Οι βασιλείς στο σεντόνι».
19 Σάλπιγξ, 22-4-1915 «Μυτιλήνη» και Ταχυδρόμος, 28-6-1929 «Άλλη ράτσα». 
20 Η Εθνική, 28-10-1936 «Επιστροφή στην Ελλάδα».
21 Σάλπιγξ, 12-3-1915 «Ακόμα λίγα».
22 Σάλπιγξ, 10-3-1915 «Ελληνική Αριστοκρατία».
23 Ταχυδρόμος, 2-5-1926 «Αναστάσιμον».
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να ηγηθούν. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η αριστοκρατική 
θεώρηση της κοινωνίας υπερσκελίζει τη δημοκρατική τοιαύτη χω-
ρίς όμως να δηλώνεται ρητά. 

Ο ίδιος πρώτα από οτιδήποτε άλλο δηλώνει φανατικός Ρωμιός 
και ομολογεί «ως μόνην θρησκείαν» του «τον Ελληνισμόν ως σύμ-
βολον ιδεολογίας του τελείου ανθρώπου».24 Όπως σημειώνει, 
«πρώτα απ’ όλα είμαστε Ρωμιοί Εθνικιστές […] και έπειτα, αν μας 
μένει περιθώριο, γενόμαστε αν θέλετε και ρουαγιαλίστες και δημο-
κράτες και σοσιαλιστές και όλα τα ρέστα της πατάτας. Τάλλα όλα 
είναι γκεβεζελίκια ανάξια συζητήσεως, αν δεν είναι ψυχοπάθειες 
νοσηρές, και αν δεν είναι δημοκοπίες».25 Παράλληλα, εκτιμά πως η 
λατρεία της «Ελληνικής Σημαίας» πρέπει να γίνει «η μόνη μας θρη-
σκεία, η απόλυτη και αποκλειστική μας λατρεία. Δηλαδή: Η λατρεία 
του Ωραίου, του Αληθινού, του Φωτός, της Ελληνικότητος».26 Την 
ίδια στιγμή, στα μέσα της δεκαετίας του 1910, που η δημοκρατία 
και ο σοσιαλισμός εξισώνονται με τη βασιλεία και χαρακτηρίζο-
νται ως τα ρέστα της πατάτας, ο Μυριβήλης φλερτάρει με τις ιδέες 
του κοινωνισμού.

Υπερασπίζεται τον εργατικό κόσμο και τα δικαιώματά του, 
επικρίνει την αδιαφορία της κοινωνίας και του κράτους απέναντι 
στους φτωχούς, στους πρόσφυγες, στους πρώην στρατιώτες.27 
Όμως, οι ιδέες αυτές υποτάσσονται στα μεγαλοϊδεατικά οράμα-
τα για την εθνική αποκατάσταση της ελληνικής φυλής και, εντέ-
λει, σε έναν εθνικιστικό φυλετισμό που αποτελεί την πεμπτουσία 
των απόψεών του. Είναι ενδεικτικό πως σε χρονογράφημά του το 
Σεπτέμβριο του 1916 εκτιμά πως «κάθε άρτιον κοινωνικόν σώμα 
αποτελείται από δύο ομάδας, την συντηρητικήν και την επαναστα-
τικήν» και αφήνει να εννοηθεί πως τάσσεται υπέρ της δεύτερης. Ως 
θερμός δημοτικιστής ο ίδιος υπογραμμίζει πως το «μεγάλο γλωσ-
σικό ζήτημα παρουσιάσθηκε ως η πρώτη αξία λόγου επανάστασις 
ιδεών μέσα στην Ελλάδα». Την  ιδιότητα όμως του «επαναστάτη 
κοινωνιστή», του «βαθειά μελετημένου για την αναπόδραστον 

24 Σάλπιγξ, 15-3-1915 «Ακόμα δυο λόγια». 
25 Σάλπιγξ, 22-7-1915 «Πρώτα εθνικισταί». Ομοίως, το 1914 (Σάλπιγξ, 4-10-1914 

«Ελληνόθρησκοι») σημείωνε: «[…] πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα είμαστε 
Έλληνες και ύστερα ό,τι άλλο θέλετε. Χριστιανοί, σοσιαλισταί, έμποροι, υλισταί, 
μονάδες κοινωνικαί, άθεοι, νοικοκυραίοι, αντάρτες, φιλειρηνικοί».

26 Σάλπιγξ, 4-10-1914 «Ελληνόθρησκοι».
27 Σάλπιγξ, 3-6-1914 «Ο νέος διωγμός».
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εξελικτικήν κατεύθυνσιν των ιδεών που θα χρησιμεύσουν ως θε-
μέλιον της μελλοντικής κοινωνικής οργανώσεως της ανθρωπότη-
τος», δεν την θεωρεί καθόλου ασυμβίβαστη με αυτήν του «επανα-
στάτη εθνικιστή». Όπως επισημαίνει, «όσο και αν τούτο φαίνεται 
ασυμβίβαστον εις επιπολαίαν παρατήρησιν […] λιγάκι αν προσέξη 
κανένας κάτω από την επιφάνειαν των πραγμάτων, θα αντιληφθή 
πως κοινωνική ευημερία των μεγάλων μαζών του Έθνους χωρίς 
ολοκληρωτικήν εθνικήν αποκατάστασιν, είναι ένα πράγμα τερα-
τωδώς αδύνατον».28

Παράλληλα, απορρίπτει τις νέες ιδέες «περί αντιμιλιταριστικού 
σοσιαλισμού, περί κοσμοπολιτισμού και περί γεμιστών κολοκυθο-
κορφάδων», όταν η πατρίδα κινδυνεύει.29 Ουσιαστικά, ο πόλεμος 
που γίνεται από την Ελλάδα σε κάθε περίπτωση βαφτίζεται «αμυ-
ντικός», δικαιολογείται και καθαγιάζεται στο όνομα της ελληνικής 
πατρίδας. Έτσι, την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου υποστη-
ρίζει πως «ο πόλεμος είναι δείγμα πολιτισμού» και επικρίνει «τους 
αντιπολεμικούς που θέλουν να μεταμφιέσουν την δειλίαν κάτω 
από το ντόμινο του σοσιαλισμού και αντιμιλιταρισμού και αναρ-
χισμού και δενξερωτισμού».30 Τον Οκτώβρη του 1915 σε επιστολή 
προς τη μέλλουσα γυναίκα του Ελένη Δημητρίου από το μέτωπο, 
της εκμυστηρεύεται τα ακόλουθα: «Τον πόλεμο κυρίως τον θέλω 
για τον πόλεμο. Ύστερα έρχεται στο νου μου η πατρίδα και το φυ-
λετικό μίσος που θέλω σαν ξέσπασμα της ψυχής μου να γιομίζει 
ηλεχτρισμό και κινδυνεύει να με πνίξη ή να με τρελλάνη. Τον θέλω 
για τες αλλόκοτες εντυπώσεις που μου δίνει […] για τα χωριά που 
καίονται, και ακόμα για την πιθανότητα ενός ωραίου θανάτου».31 

28 Βλ. Ελεύθερος Λόγος, 15-9-1916 «Ο Παπανδρέου». Για την απόπειρα απόσπασης 
του δημοτικισμού από το ιδεολογικό πλαίσιο της Αριστεράς και τα συμφραζόμε-
να της κοινωνικής ανατροπής και ένταξής του σε «εθνικά» συμφραζόμενα από 
τους διανοούμενους κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, βλ. Δημήτρης 
Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας 
στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα: Οδυσσέας 1989, σ. 26, Τάκης Καγιαλής, «Λογοτεχνία και 
πνευματική ζωή» στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 
αιώνα, τόμ. Β/2, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003, σ. 327 και Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, 
Δικτατορία, Πόλεμος και Πεζογραφία (1936-1944), Αθήνα: Εστία, 2004, σ. 198.

29 Σάλπιγξ, 29-6-1914 «Οι σοσιαλισταί».
30 Σάλπιγξ, 8-3-1915 «Πόλεμος πατήρ».
31 Αρχείο Μυριβήλη, αλληλογραφία, φάκ. 16.1, Σ. Μυριβήλης προς Ελένη Δημητρίου, 

Σκαμνιά 3 του Οχτώβρη 1915.
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Οι επιρροές που δέχτηκε ο Μυριβήλης από τον Μπαρρές και 
από το Νίτσε είναι σαφείς και δηλωμένες. Σε επιστολή του το 
Φεβρουάριο του 1916 από τη Μακεδονία όπου υπηρετεί ως επί-
στρατος, γράφει: Ο Νίτσε «με τη σατανική ορμή της φιλοσοφί-
ας του, μου είναι ένα ψυχικό τονωτικό. Είδος αρρενάλ του ηθι-
κού μου».32 Μαζί με τον Νίτσε, στη βιβλιοθήκη του βρίσκουμε 
τον Σοπενχάουερ και  τον Δαρβίνο.33 Επίσης, απεριόριστο θαυ-
μασμό εκφράζει για τον Ψυχάρη, τον Παλαμά,34 την Πηνελόπη 
Δέλτα,35 ενώ διατηρεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τον Νίκο 
Καζαντζάκη.36

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο Μυριβήλης εγκαταλεί-
πει τη φιλοπολεμική του ρητορεία και χωρίς να νιώθει την ανά-
γκη της όποιας αυτοκριτικής, υιοθετεί αντιμιλιταριστικές θέσεις. 
Υποστηρίζει την ιδέα της συνεργασίας των τάξεων και του αναί-
μακτου κοινωνικού μετασχηματισμού,37 ενώ απορρίπτει τόσο 
τον κομμουνισμό όσο και τον φασισμό. Τότε θα συνδεθεί με τους 
Φώτη Κόντογλου, Μίλτο Κουντουρά, Στρατή Δούκα, Ηλία Βενέζη, 

32 Επιστολή Σ. Μυριβήλη προς Ελένη Μαγγανά, 17-2-1916 στο Θανάσης 
Στεργιόπουλος, Το δράμα μιας μούσας. Τα ερωτικά γράμματα του Σ. Μυριβήλη 
στην Ελένη Μαγγανά, Αθήνα 1979, σ. 49-50. Επίσης, βλ. Σάλπιγξ, 25-12-1914 
«Σημειώσεις από το θέατρο. «Η Ανατολή», υπογραφή ο Ιξ [Χρύσανθος Μολίνος] 
και ο Μ[υριβήλης].

33 Σάλπιγξ, 17-1-1915 «Προσφυγική επιδρομή στο σπίτι μου».
34 Ταχυδρόμος, 23-12-1928 «Ένα ζήτημα. Ψυχάρης-Παλαμάς» και Ταχυδρόμος, 5-10-

1929 «Το πένθος των ελληνικών γραμμάτων. Το έργον του Ψυχάρη». Επίσης, βλ. 
Σ. Μυριβήλης, Αγνάντεμα. Ο Παλαμάς στη ζωή μου, Αθήνα: Φέξης, 1963, σ. 64-65, 
όπου χαρακτηριστικά σημειώνει: «Ο Παλαμάς-Εθνάρχης […] με το θάνατό του, 
μπήκε οριστικά στο κέντρο της Εθνικής συνείδησης, εταυτίστηκε με το νόημα 
της όλης ιστορικής διαδρομής της φυλής, και έγινε η πιο άρτια, η πιο υπεύθυνη 
έκφρασή της».

35 Το 1931 αρχίζει αλληλογραφία με την Π. Δέλτα, την οποία, όπως τονίζει, αγαπά 
και τιμά σαν ένα ιδανικό. Βλ. Ξ. Λευκοπαρίδης (επιμ.), Αλληλογραφία της Π. 
Δέλτα, 1906-1940, Αθήνα: Εστία, 1997, σ. 389. Επίσης, βλ. Αρχείο Μυριβήλη, 
αλληλογραφία, φάκ. 17.3. 

36 Δεν είναι τυχαίο που ο Ν. Καζαντζάκης, την Πρωτοχρονιά του 1939, του στέλ-
νει την Οδύσσεια, επισημαίνοντας στο ευχετήριο σημείωμά του πως τους συνδέ-
ουν βαθιές ψυχικές συγγένειες. Βλ. Αρχείο Μυριβήλη, αλληλογραφία, φάκ. 17.4, 
Ν. Καζαντζάκης προς Σ. Μυριβήλη, Αίγινα, 1-1-1939. Ωστόσο, το 1949, ανάμε-
σα σε αυτούς που αγαπούσε και δεν τους αγαπά πια, τον Φώτη Κόντογλου, τον 
Ηλία Βενέζη, τον Κοσμά Πολίτη, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Κώστα Βάρναλη, ο 
Μυριβήλης συγκαταλέγει και τον Νίκο Καζαντζάκη, επειδή τον θεωρεί κομμουνι-
στή. Βλ. Κ. Μίσσιος, Ένας Μυριβήλης αλλιώτικος, ό.π., σ. 155.

37 Βλ. Σοφία Ματθαίου, «Η εφημερίδα Καμπάνα», Μνήμων 10, 1985, σ. 212-235.
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Ασημάκη Πανσέληνο, Κώστα Μάκιστο, Αντώνη Πρωτοπάτση, 
Θείελπη Λευκία και άλλους λέσβιους και μικρασιάτες λογίους, δη-
λαδή με όλους τους συντελεστές της Λεσβιακής Άνοιξης. Την ίδια 
περίοδο χρονολογείται η πρώτη γραφή της Ζωής εν Τάφω, που θα 
τον καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους αντιμιλιταρι-
στές πεζογράφους. Η συνεύρεση του Μυριβήλη με τους παραπάνω 
λογίους δεν σήμαινε αναγκαστικά και συμπόρευση. Όπως σημεί-
ωνε ο πάντα καίριος Ασημάκης Πανσέληνος δηκτικά το 1974 για 
τους ομότεχνους συγκαιρινούς του, «τα χρόνια που ήρθαν κατόπι 
τους σκόρπισαν και τους έφεραν αντιμέτωπους στην κοινωνική 
πάλη, όλοι είχαν πάει από τη μια μεριά κι ο Μυριβήλης από την 
άλλη».38

Στη δεύτερη φάση, που καλύπτει την περίοδο από το 1936 
έως το 1944, μια περίοδο εθνικιστικής έξαρσης, η προσέγγιση 
της έννοιας της φυλής γίνεται συστηματικότερα και πληρέστερα. 
Ειδικότερα, τη στιγμή που το πεζογραφικό του έργο χαρακτηρίζε-
ται από μία διαρκή αναζήτηση της ελληνικότητας στην ελληνική 
γη και στη λαϊκή παράδοση,39 στο δημοσιογραφικό του έργο επι-
χειρείται αντίστοιχα ένας φυλετικός και γεωπολιτικός προσδιορι-
σμός του έθνους. 

Η «φυλή» ορίζεται από το Μυριβήλη ως ένα «σύνολο με οργανι-
κή συνοχή», «αυτοτελή φυσιογνωμία καταγωγής και πολιτισμού», 
ένας «οργανισμός ολοζώντανος» που πλουτίζεται από ποικίλες 
πηγές, δέχεται επιδράσεις από ξένους πολιτισμούς, δέχεται ξένα 
υλικά, ετερόκλητα και ανομοιογενή, αλλά έχει τη δύναμη να τα 
αφομοιώνει και να τα υποτάσσει στο δικό του κυριαρχικό σύνο-
λο».40 «Γνωρίσματα μιας φυλής» θεωρεί κυρίως τις «μορφολογι-
κές – σωματικές, πνευματικές και ψυχικές – επιδράσεις του τόπου 
πάνω στους ανθρώπους», ενώ διακρίνει «τα ουσιαστικά φανερώ-
ματα της φυλής σε πνευματικά, γλωσσικά, ηθογραφικά, καλλιτε-
χνικά».41

38 Βλ. Ασημάκης Πανσέληνος, Τότε που ζούσαμε, 26η έκδοση, Αθήνα: Κέδρος, 
[1974]1984, σ. 126. Επίσης, βλ. Κ. Μίσσιος, ό.π. και Παύλος Βλάχος, «Στράτης 
Μυριβήλης-Χρύσανθος Μολίνος (Θέσεις και Αντιθέσεις)», Λεσβιακά ΙΔ΄, 1993, σ. 
59-83.

39 Βλ. Κ. Α. Δημάδης, Πεζογραφία και εξουσία στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα: Αρμός, 
2013, σ. 408-409.

40 Νέα Εστία, τχ. 318, 15 Μαρτίου 1940, σ. 332-335 «Εθνικά Σύμβολα».
41 Η Εθνική, 8-4-1937 «Ελληνική φυλή θα πη ελληνική γη» και Η Εθνική, 23-5-1938 
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Κάνει λόγο για την ύπαρξη διαφόρων φυλών «παραλλαγών 
ανθρώπων, που καθορίζονται από κοινά γνωρίσματα πολύ πα-
λιών παραδόσεων, κοινής καταγωγής, κοινού πολιτισμού, κοινής 
κλιματολογικής και γεωγραφικής αναγκαιότητας».42 «Τα έθιμα 
και οι μύθοι και τα σύμβολα αποτελούν τις παραδόσεις και τους 
θρύλους που δένουν σε μια ψυχικήν ενότητα την εθνική οικογέ-
νεια, τη φυλή. Αυτά δίνουν στον άνθρωπο την αίσθησι πως ανήκει 
εξ αίματος σ’ ένα λαό, πως αποτελεί ένα μόριό του, ένα οργανικό 
μέλος».43 Μέσα σε αυτές τις παραλλαγές των ανθρώπων και των 
φυλών, εκτιμά πως υπάρχει «και η νεοελληνική πραγματικότητα, 
σαρκωμένη στην ελληνική φυλή. Αυτή η φυλή μιλά την ίδια γλώσ-
σα χιλιάδες χρόνια, υπόφερε τις ευθύνες της καταγωγής και της 
ιδιομορφίας της σαν ένας άνθρωπος, σα μιαν οικογένεια, επί χιλιά-
δες χρόνια […]».44 Στο αίμα, στη γη, στη γλώσσα και στην ιστορία 
εντοπίζει ο Μυριβήλης τα βασικά συστατικά που συγκροτούν την 
πανάρχαια ελληνική φυλή, που «όμως παραμένει πάντα νεανική».45 
Η φυλή αυτή, που συνεχίζει να την ταυτίζει ο Μυριβήλης με το νε-
οελληνικό έθνος, έδειξε μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, παρ’ όλες τις 
επιμειξίες που υπέστη ανά τους αιώνες. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, 
ο Μυριβήλης διατείνεται ότι η ελληνική φυλή αποτελεί μίαν ιστο-
ρικότητα.46 

Οι Έλληνες σημειώνει «έχουμε μια κοινήν πηγή αίματος […], 
μιλούμε μία γλώσσα, ζούμε από τρεις χιλιάδες χρόνια πάνω στην 
ίδιαν ιερή Ελλάδα […], είμαστε ένας ομαίμων λαός […], έχουμε 
κοινά συμφέροντα, κοινές ευτυχίες και κοινές δυστυχίες». Και 
για να ξορκίσει οποιονδήποτε κακόβουλο παραλληλισμό με τους 

«Η εθνική ζωή». 
42 Νέα Εστία, τχ. 27, 1940, σ. 722-725, «Ο λογοτέχνης και η φυλή».
43 Η Εθνική, 3-12-1936 «Τα ελληνικά έθιμα». 
44 Νέα Εστία, τχ. 27, 1940, σ. 722-725, «Ο λογοτέχνης και η φυλή».
45 Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 5.3, Κυριακή 27-4-[1941] «Το χρονικό», και Η Εθνική, 26-

3-1937 «Το ελληνικό σύμβολο».
46 Βλ. Νέα Εστία, τχ. 27, 1940, σ. 722, «Ο λογοτέχνης και η φυλή» και Η Εθνική, 

28-10-1936 «Επιστροφή στην Ελλάδα». Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Π. Δ. 
Μαστροδημήτρης, οι συγκεκριμένες απόψεις του Μυριβήλη ανακεφαλαιώνουν 
κυριότατα τη νοοτροπία του ρομαντικού και πολύ λιγότερο του διαφωτιστικού 
δημοτικισμού». Π. Δ. Μαστροδημήτρης, «Η λογοτεχνική πρόσληψη των λαϊ-
κών-παραδοσιακών αξιών στην Παναγιά τη Γοργόνα» στο Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Λέσβου, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Στράτης Μυριβήλης. 30 χρόνια από το θάνα-
τό του, Πρακτικά συνεδρίου, Μυτιλήνη 2000, σ. 113. 
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Εβραίους ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαστε ένας λαός της διασποράς, ένας 
λαός χωρίς πατρίδα, χωρίς ψυχικήν στέγασιν, περιφερόμενος με 
τις βαλίτζες του έτοιμος προς μετοικεσίαν»… «ανάμεσα στους ξέ-
νους λαούς».47 Όλα αυτά το 1937.

Την ίδια εποχή πλειοδοτεί στην προπαγάνδα του Μεταξικού 
καθεστώτος, υπογραμμίζοντας με θέρμη τη θεωρία του Τρίτου 
Ελληνικού Πολιτισμού, 48 η οποία για τον ίδιο αποτελεί τη νέα 
Μεγάλη Ιδέα του ελληνισμού.49 Μια ιδέα που αποσκοπεί στην πνευ-
ματική ηγεμονία μέσα από το χτίσιμο μιας «Ελλάδας γερής και 
μεγάλης».50 Πόσο μεγάλης και προς ποια κατεύθυνση δεν διευκρι-
νίζεται. Εκείνο όμως που εγγυάται την ευόδωση του ιερού αυτού 
στόχου είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι φτιαγμένοι από την 
αρσενική ράτσα των νικητών.51 Ο ενθουσιασμός του Μυριβήλη είναι 
τέτοιος που τον παρασύρει σε λεκτικές και νοηματικές ακροβασίες. 
Υποστηρίζει πως η αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο κληροδότησαν 
στους Έλληνες την έντονη ψυχικότητα της ράτσας. Αν λοιπόν οι ση-
μερινοί Έλληνες, με τη συγκεκριμένη ιστορική πανοπλία, δεχθούν 
και στοιχεία από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό τότε «η Ελληνικότητα 
σαν ενσυνείδητη μορφή φυλετικής ψυχικότητας, μπορεί ν’ αποδώ-
σει απίστευτα αποτελέσματα».52 Αμέσως όμως προειδοποιεί ότι 
δεν πρέπει να μεταλλαχθούν οι Έλληνες σε Ευρωπαίους ούτε σε 
αρχαίους Έλληνες, αλλά να παραμείνουν σύγχρονοι Έλληνες δε-
χόμενοι τα καλά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και καλλιεργώντας 
συγχρόνως «την ελληνικότητά [τους] σαν συνθετική αρετή της 
φυλετικής προσωπικότητας».53 Για το χτίσιμο της «νέας Ελλάδας, 
της γνήσιας» πολύτιμο θεωρεί «τον αγράμματον ελληνικό λαό, τον 

47 Η Εθνική, 26-3-1937 «Το ελληνικό σύμβολο». 
48 «Μπορεί να ξανανθίση ο Ελληνικός Πολιτισμός; Είμαι από κείνους που πιστεύουν 

στην Ελλάδα. Φτάνει οι Έλληνες να αγαπήσουμε την Ελλάδα». Η Εθνική, 4-10-
1936 «Εθνικό σύνθημα». Για το ιδεολόγημα του Τρίτου Ελληνικού πολιτισμού, 
βλ. Κ. Α. Δημάδης, Πεζογραφία και εξουσία στη νεότερη Ελλάδα, ό.π., σ. 64 και Τ. 
Καγιαλής, ό.π., 338-341. 

49 Νέα Εστία, τχ. 321, 1-5-1940, σ. 530-533, «Τα γκρεμισμένα γεφύρια». Βλ. και Τ. 
Καγιαλής, ό.π., σ. 337.

50 Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 2.1., χειρόγραφο 1936-1938, «Το τραγούδι του εργάτη» 
και χειρόγραφο 1937-1938, «Ο ύμνος της Δουλιάς».

51 Νέα Εστία, τχ. 244, 15-2-1937, σ. 246, «Δωρικό».
52 Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 5.3., Το χρονικόν της εβδομάδος, «Οι διανοούμενοι και ο 

λαός μας», ραδιοφωνική εκπομπή, Νοέμβριος 1940.
53 Νέα Εστία, τχ. 323, 1-6-1940, σ. 661-662 «Η γνησιότητα στη ζωή».
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αγνώς αγράμματο, τον εκατό τοις εκατόν αγράμματο», αφού αυτόν 
λογαριάζει «για εθνική κιβωτό των ελληνικών αξιών». «Απ’ αυτόν 
το λαό, την καθαρή ζύμη, που δεν ξύνισε μέσα της το ολοζώντανο 
κύτταρο της φυλής, θα ξαναχτίσουμε τη νέα Ελλάδα» και τότε θα 
ανατείλει «η πρώτη μέρα του τρίτου ελληνικού πολιτισμού», ση-
μειώνει την άνοιξη του 1940.54 

Ενώ στην προηγούμενη περίοδο θεωρούσε πως το «εκλεκτό 
άτομο» είναι εκείνο που υπερέχει έναντι της «άβουλης μάζας», 
τώρα, στα τέλη του 1940, που έχει προηγηθεί το θαύμα του αλ-
βανικού μετώπου, όπως το ονομάζει,  περνάει από το άτομο στην 
ομαδική ολότητα. Σαν γίνει το πέρασμα αυτό, «τότες πια η φυλή, 
οπλισμένη με όλα τα ψυχικά και ζωϊκά της γνωρίσματα, παίρνει 
την ιστορική της φυσιογνωμία και από μια σκόνη ατόμων που 
ήταν πριν, γίνεται ξαφνικά μια πελώρια ενιαία μορφή, εμψυχωμέ-
νη από μια μοναδική θέληση».55 

Η αντίθεσή του προς τον κομμουνισμό, που είχε διατυπωθεί 
ρητά τα προηγούμενα χρόνια, επενδύεται τώρα με νέα επιχειρή-
ματα που σχετίζονται με την έννοια της ελληνικότητας και της 
γης. Για τον Μυριβήλη οι Έλληνες κομμουνιστές είναι ανθελληνικά 
στοιχεία, που ανήκουν σε μία οργάνωση «κουτοπόνηρη και κού-
φια, φαυλοκρατική και σάπια […] που δεν έχει καμμιά ελληνικήν 
εδαφικότητα. Υφίσταται μόνο χάρις εις ένα περιωρισμένον αριθ-
μόν αδικημένων φτωχών και νεαρών ρωμαντικών ιδεαλιστών και 
κάνει θόρυβον και δείχνει ψήφους που ανήκουν απλώς σε μικροα-
στούς δυσαρεστημένους, ωργισμένους με τα δικά τους κόμματα». 
Όσο για «το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος», υποστηρίζει πως 
«δεν έχει καμμιά δικαίωσιν γιατί δεν έχει κανένα ηθικό περιεχόμε-
νο αντλημένο από τον τόπο τούτο. Αποτελεί μια κακή αντιγραφή 
και αντί σκέψεως έχει μεταφραστάς μυστικών εγκυκλίων».56 Μαζί 
με τους κομμουνιστές, εχθρούς της ελληνικής φυλής θεωρεί τον 
Δεκέμβρη του ’40 τους δυτικούς, τους Λεβαντίνους.57 

Στην τρίτη φάση, την περίοδο του Εμφυλίου, χωρίς να μετακι-
νείται ουσιαστικά από τις παραπάνω θέσεις, αναπτύσσει παράλ-

54 Νέα Εστία, τχ. 321, 1-5-1940, σ. 530-533 «Τα γκρεμισμένα γεφύρια», Νέα Εστία τχ. 
318, 15 Μαρτίου 1940, σ. 332-335 «Εθνικά Σύμβολα» και Νέα Εστία, τχ. 27, 1940, 
σ. 722-725 «Ο λογοτέχνης και η φυλή».

55 Νέα Εστία, τχ. 335, 1 Δεκ. 1940, σ. 1412-1413 «Η ώρα της ιστορίας».
56 Η Εθνική, 11-7-1936 «Μια διάψευσις».
57 Νέα Εστία, τχ. 323, 1-6-1940, σ. 661-662 «Η γνησιότητα στη ζωή».
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ληλα μία λαϊκιστική εκδοχή εθνοκεντρισμού και φυλετισμού που 
προέρχεται κυρίως από την αντίθεσή του στην αριστερή, κομ-
μουνιστική ιδεολογία. Μέσα σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα, ο 
κομμουνισμός ταυτίζεται από το Μυριβήλη με το φασισμό, τόσο 
ιδεολογικά όσο και φυλετικά, και ανάγεται σε κύριο εχθρό της ελ-
ληνικής φυλής. Είναι ενδεικτικό πως για τη σφαγή στο Δίστομο οι 
Έλληνες κομμουνιστές, δηλαδή οι Σλαύοι, θεωρούνται συνυπεύ-
θυνοι με τους Γερμανούς, βλέπε τους Ούννους. Όπως σημειώνει 
το 1946, όταν τέλειωσαν οι Γερμανοί το έργο της σφαγής και του 
βιασμού των γυναικών, «τότε μπήκε στο χωριό ο ηρωικός Ελάς. 
Έπιασε κι αυτός όσους άντρες μπόρεσε και τους έσφαξε. Χωρίς λύ-
πηση, χωρίς ανθρωπιά, έπιασε και τους έσφαξε. Γιατί όλο το χωριό 
στάθηκε πιστό στην Ελλάδα, και δεν ήρθε σε κανένα συμβιβασμό 
ούτε με τους Ούννους ούτε με τους Σλάβους». Και ενώ δείχνει κα-
τανόηση για τους Γερμανούς, αφού όπως λέει «αγαρηνοί ήταν, 
αλλόφυλοι. Ήρθαν να σφάξουν», θεωρεί αδιανόητη την προδοσία 
των Ελλήνων κομμουνιστών και το κακούργημα της αδερφοσφα-
γής που, όπως υποστηρίζει, οι κομμουνιστές προκάλεσαν.58

Ο «σλαυϊκός κομμουνισμός», εκτιμά ο Μυριβήλης το 1948 
σε ομιλία του στην Καλαμάτα, «δεν είναι μία κοινωνική θεωρία 
απλώς, ούτε ένα πολιτικοοικονομικό σύστημα. Είναι κάτι περισ-
σότερο, κάτι φοβερότερο απ’ αυτά. Είναι μια μέθοδος σατανική 
για την κατασκευή μιας νέας φυλής. Ο κομμουνιστής είναι μέλος 
μιας νέας φυλής, ενός νέου τύπου ανθρώπου, όπως ακριβώς είταν 
ο Ναζί. Η νέα αυτή φυλή κατασκευάζεται σαν ένα είδος κουρελ-
λά, μέσα στο εργαστήριο του πανσλαυϊσμού, από τα ρετάλια όλων 
των φυλών, όλων των λαών, όλων των εθνών. Δεν υπάρχουν έλ-
ληνες κομμουνιστές. Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής 
παύει νάναι Έλληνας. Γι’ αυτό και το κόμμα λέγεται Κομμ. Κόμμα 
της Ελλάδας και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν κάποτε 
καταλάβουν αυτό το απλό και αδιαφιλονίκητο πράγμα τα Κράτη, 
θα αφαιρέσουν αμέσως την εθνική υπηκοότητα από όλα τα άτομα 
που ανήκουν στη νέα κομμουνιστική φυλή».59

58 Εφ. Ελληνικόν Αίμα, 23-6-1946 «Η Ελλάδα στο Δίστομο». Για αγριότητες του 
ΕΛΑΣ σε βάρος εθνικοφρόνων κάνει λόγο και σε άλλα κείμενά του. Βλ. ενδεικτικά 
«Άνθρωποι από τη Λαοδικεία», Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 6.1., 1947 ή 1948. 

59 Στράτης Μυριβήλης, Ο Κομμουνισμός και το παιδομάζωμα, Καλαμάτα 1948, σ. 6-8.
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Ο Μυριβήλης θεωρεί πως οι Έλληνες κομμουνιστές προσβάλ-
λουν την ελληνοχριστιανική συνείδηση της φυλής και συμβάλλουν 
στη διάλυση των συνεκτικών της δεσμών.60 Παρ’ όλα αυτά, όπως 
σημειώνει, «κανείς δεν τολμά να χτυπήσει το τσεκούρι στη φωτιά, 
να βγη στη μέση σαν Κράτος Κυρίαρχο, να πάρει από τα χέρια των 
ανάξιων γονειών αυτά τα εκκολαπτόμενα επονιτάκια, που είναι 
χιλιάδες […] και να τα κλείσει σε κατασκηνώσεις πολιτισμού και 
εθνικής αγωγής για να τα αποξενώσει από το πνευματικό χασίς 
που τα ποτίζουν οι προπαγανδιστές πρωΐ-βράδυ». Και καταλήγει: 
«Τι είν’ αυτό που γυρεύω; Μια μεγάλη, μια πανελλήνια οργάνωση 
της Μακρονήσου γυρεύω, για τα δηλητηριασμένα νειάτα, σαν αυτή 
που αυτοσχεδίασε και τόσο άξια έφερε σε τέλος ο Στρατός μας».61 

Και εδώ, όπως στην προηγούμενη περίοδο κάνει λόγο για την 
πίστη του στην «ενωμένη φυλή» που υπερνικά τις δυσκολίες και 
τις κοινωνικές αντιθέσεις και καταφέρνει να συμπτυχθεί «σε ένα 
πολυάνθρωπο και χιλιόψυχο εθνικό υπεράτομο. Ένα υπεράτομο 
που συγκεντρώνει και εκφράζει τις δυνατότητες και τους πόθους 
ολοκλήρου ενός λαού, ολάκερης μιας φυλής».62 Η Ελλάδα αν και 
λαβωμένη, πικραμένη από την προδοσία, στέκει ακόμα ολόρθη, πά-
νοπλη και εργατική, αφού τη «συνοδεύουν προστατευτικά οι με-
γάλες δυνάμεις της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού», γράφει το 
1949.63 

Μετά τη λήξη του Εμφυλίου, υποστηρίζει πως «οι αγέλες των 
κόκκινων λύκων», «των κόκκινων λυκανθρώπων του Σλαυικού 
κομμουνισμού», προσπάθησαν να «ξεριζώσουν ως την τελευταία 
τρυφερή φύτρα της φυλής». Όμως, «σύσσωμο το Έθνος, το αιώνια 
νεανικό Έθνος, ξεκίνησε κάτω από τα τρία σύμβολα, το Σταυρό, και 
τη Σημαία του πολέμου και το Στέμμα, και καθάρισε την Ελληνική 
γη από την αγέλη των κόκκινων λύκων. Τα δίποδα θεριά σκόρπι-
σαν, έφυγαν όσοι γλίτωσαν. Κρύφτηκαν τρέμοντας στις σλαύικες 
λυκοφωλιές τους, με τη ραχοκοκκαλιά τσακισμένη, με το ρύγχος 
βουτηγμένο στο πιο καθάριο αίμα».64

60 Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 6.1, 1947 ή 1948, «Ένας κουκουές λόγιος και η Παναγία».
61 Σ. Μυριβήλης, Ο Κομμουνισμός και το παιδομάζωμα, ό.π., σ. 17.
62 Σ. Μυριβήλης, Ο Κομμουνισμός και το παιδομάζωμα, ό.π., σ. 5.
63 Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 6.1, 26-3-1949 «Η Ελληνική ημέρα», ραδιοφωνική 

εκπομπή. 
64 Αρχείο Μυριβήλη, φάκ. 6.1., 23-10-1949 «Συναγερμός αγάπης», ραδιοφωνική 

εκπομπή. 
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Να πως δίνει ο ίδιος το ιδεολογικό του στίγμα μετά τη λήξη του 
Εμφυλίου πολέμου. Γράφει στο φίλο του Χρύσανθο Μολίνο: «Είμαι 
φανατικός νησιώτης, φανατικός Ρωμιός, φανατικός ελεύθερος 
άνθρωπος, φανατικός αντιπολεμικός των επεκτατικών πολέμων 
και φανατικός αντικουκουές χωρίς επιφυλάξεις, περιορισμούς και 
συμβιβασμούς».65 

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι ο Μυριβήλης ανήκει στην ομάδα 
των αστών διανοούμενων της δεκαετίας του ’30 που στράφηκαν 
στην προβολή μιας φυλετικής και λαϊκιστικής εκδοχής εθνοκεντρι-
σμού στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από τον παρω-
χημένο επεκτατισμό της Μεγάλης Ιδέας, αλλά και από τον κομμου-
νισμό.66 Μάλιστα από το 1936 και έπειτα, ο Μυριβήλης οδηγήθηκε 
σε ακραίες συντηρητικές πολιτικές θέσεις, λειτουργώντας αδιά-
λειπτα ως οργανικός διανοούμενος του εκάστοτε καθεστώτος. Η 
φυλετική διάσταση της θέασης της ιστορίας μέσα από ένα πάντρε-
μα βιολογικό και πολιτισμικό δεν είναι βέβαια δική του επινόηση. 
Κυοφορήθηκε τον 19ο αιώνα και κυριάρχησε στα τέλη του ίδιου 
αιώνα, συνιστώντας τη βάση από την οποία τροφοδοτήθηκαν οι 
θεωρίες του ρατσισμού και του εθνικισμού. 

Στο μη λογοτεχνικό έργο του Μυριβήλη που εξετάζεται εδώ, 
οι έννοιες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και γενικότερα του 
ανθρωπισμού που ο ίδιος κατά καιρούς υπερασπίζεται, ακυρώνο-
νται εν τω άμα, καθώς συνθλίβονται μέσα στις συμπληγάδες της 
αριστοκρατικής και φυλετικής θεώρησης της ελληνικής κοινωνί-
ας. Όσο για τον αντικομμουνισμό του, αυτός είναι κατά κύριο λόγο 
φυλετικός. Για να μπορέσει να πολεμήσει αποτελεσματικά το αντί-
παλο κοινωνικό σύστημα, τον κομμουνισμό, κατασκευάζει μια νέα 
φυλή, την κομμουνιστική, ανάγοντάς την, την εποχή της σύγκρου-
σης, στον υπέρτατο εχθρό του έθνους, δηλαδή της ελληνικής φυ-
λής. Ως γνωστόν, ούτε εδώ πρωτοτυπεί ο Μυριβήλης. Βέβαια πάνω 
στην συγκεκριμένη επινόηση, που επίσης κατάγεται από τον 19ο 
αιώνα ως σκιάχτρο του πανσλαβισμού, προσαρμόστηκε η επίσημη 
προπαγάνδα του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους. 

65 Παύλος Βλάχος, ό.π., σ. 64.
66 Βλ. Δ. Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού, ό.π., σ. 55-81, R. Beaton, ό.π., σ. 

220, Τ. Καγιαλής, ό.π., σ. 337 κ. εξ. Επίσης, βλ. Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία, Πόλεμος 
και Πεζογραφία, ό.π. 





Το Χρονικό μιας πολιτείας του Παντελή Πρεβελάκη
και η «μεταβολή» της 4ης Αυγούστου 1936

Bart Soethaert *

Σχεδόν κοινό τόπο αποτελεί η άποψη πως η ιδεολογική σύγχυση του 
Μεσοπολέμου, ειδικά σε ό,τι αφορά τον «εθνικό» λόγο,1 συνέβαλε στην 
ανοχή και σε πολλές περιπτώσεις στην υποστήριξη του μεταξικού κα-
θεστώτος από ένα μεγάλο μέρος του πνευματικού και καλλιτεχνικού 
κόσμου. Ακόμη, ότι η ανάδειξη φιλελεύθερων διανοουμένων σε σημα-
ντικές δημόσιες θέσεις επί Μεταξά,2 αν όχι εγείρει την υποψία για επαγ-
γελματικό καιροσκοπισμό, θέτει το ζήτημα της (αυτο)λογοκρισίας ή και 
της πράγματι σταδιακής τους προσχώρησης στα ιδεολογήματα, που 
τροφοδότησαν το πολιτικό όραμα του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού.3

1 (Καγιαλής 2007, 233)
2 (Δημάδης 1991, 53-54) και (Καγιαλής 2007, 175-176) Ο κατάλογος είναι μακρύς: Τέλλος 

Άγρας, Ειρήνη Αθηναία, Ιωάννης Γρυπάρης, Νίκος Καζαντζάκης, Κώστας Καρθαίος, 
Κωστής Μπαστιάς, Στρατής Μυριβήλης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Κλέων Παράσχος, 
Παντελής Πρεβελάκης, Γιώργος Σεφέρης και Άγγελος Τερζάκης. Πολύ μεγαλύτερη 
ακόμη είναι η λίστα εάν συμπεριλάβει και τα ονόματα όσων συνεργάστηκαν με τα 
έντυπα του μεταξικού καθεστώτος, όσων τιμήθηκαν με τα βραβεία και τις διακρίσεις 
του ή όσων έλαβαν κάποια άλλη χρηματική ενίσχυση (αγορά έργων κλπ.).

3 Ο Τάκης Καγιάλης (2007, 16-17) κάνει λόγο για τη «σύμπλευση μεγάλου τμήματος 
της φιλελεύθερης λογοτεχνικής διανόησης» με τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου και 
προσθέτει: «Η στάση πολλών βενιζελικών, κατά κύριο λόγο, συγγραφέων απέναντι 
σε αυτό το καθεστώς δεν ήταν στάση ουδέτερης ανοχής, αλλά εκτεταμένης και 
συχνά ενθουσιώδους συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή, εξάλλου, δεν εκδηλώθηκε 
μόνο σε βιογραφικό επίπεδο, δηλαδή με τη στελέχωση των πολιτιστικών και άλλων 
υπηρεσιών του μεταξικού καθεστώτος, αλλά και σε επίπεδο πνευματικής σύμπραξης, 
με τη δημοσίευση κειμένων σε προπαγανδιστικά του έντυπα, όπως Το Νέον Κράτος, με 
την ανεπιφύλακτη συμμετοχή στο θεσμό των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων που 
το ίδιο εισήγαγε και ήλεγχε, με τη συχνή έκφραση της προσδοκίας, ότι ο Μεταξάς θα 
λύσει τα «επαγγελματικά» ζητήματα των συγγραφέων και με την υποβολή συναφών 
προτάσεων, με την αφομοίωση παραλλαγμένων (ή μη) εκδοχών της καθεστωτικής 
ρητορικής, όπως π.χ. των στερεοτύπων γύρω από τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό 
κ.ο.κ.» Πρβ. (Τζιόβας 1989, 144-146)
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Σ’ αυτή την ομιλία, προτείνω να ξαναδούμε τη στάση της αστι-
κής διανόησης απέναντι σ’ αυτή τη «Νέα Δεξιά του Μεσοπολέμου»4 
από τη σκοπιά των αμοιβαίων στηριγμάτων,5 που αναπτύχθηκαν 
στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 μεταξύ βενιζελικών 
«νέων του 1930»,6 καθεστωτικών διανοουμένων,7 και του «εθνι-
κού κυβερνήτη» Ιωάννη Μεταξά. Από αυτή τη θέαση προτείνω να 
συζητήσω εκ νέου τη λεγόμενη ‘’σύγκλιση’’ του συγγραφέα και 
ιστορικού της τέχνης Παντελή Πρεβελάκη, με την επίσημη ιδεολο-
γία του καθεστώτος, στο οποίο βρέθηκε – σε ηλικία μόλις είκοσι 
οχτώ χρονών – κύριος ρυθμιστής των καλλιτεχνικών ζητημάτων. 
Παραθέτω χαρακτηριστικά:

Η αποδοχή από τον Πρεβελάκη της θέσης του Διευθυντή Καλών 
Τεχνών του υπουργείου Παιδείας πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ιδε-
ολογική προσχώρηση ενός πρώην αριστερού στη φασίζουσα πολι-
τική του Μεταξά, αλλά θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί και σαν μια 
κίνηση-απόφαση ανεύρεσης επαγγελματικής διεξόδου.8

Εάν δεχτούμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, που αναλύουμε, ότι η 
μεταξική εξουσία λειτούργησε πρωτίστως μέσω των ατόμων και όχι 
μόνο επιδρώντας επάνω τους, τότε η συνεργασία του Πρεβελάκη 

4 (Σαράντης 2009, 71)
5 (Φουκώ 1982, 115-116)
6 Στη (μερική) ιδεολογική συνάντησή τους, ακόμη και στην ορισμένη ανοχή τους 

απέναντι σε αυταρχικότερες πολιτικές λύσεις, συνέβαλαν λίγο πριν το δημοψήφι-
σμα του 1935 για την παλινόρθωση της μοναρχίας, η κόπωση της κοινής γνώμης 
από τον διχαστικό λόγο και η επαναδιαπραγμάτευση των πολιτικών ταυτοτήτων 
(βενιζελικών-αντιβενιζελικών). Βλ. (Παπαδημητρίου 2006, 152)

7 Όσους κατάφερε εν τέλει ο Άριστος Καμπάνης να συγκεντρώσει γύρω του για την 
έκδοση του περιοδικού Το Νέον Κράτος με την παροχή αντιτίμου – πράγμα σπάνιο 
την εποχή εκείνη – ήταν ως επί το πλείστον πνευματικές μετριότητες, με περιορι-
σμένη μέχρι τότε παρουσία στον δημόσιο λόγο. Οι Γ.Α. Μαντζούφας, Ν. Κούμαρος, 
Ε. Κυριάκης, Θ. Βλησίδης κ.ά. επεξεργάστηκαν και εκλαΐκευσαν τις ιδεολογικές 
κατευθύνσεις, που τους υπέδειξε ο υφυπουργός Τύπου Θεολόγος Νικολούδης. Βλ. 
(Ανδρειωμένος 2010, 13-58).

8 (Ματθιόπουλος 1996, 705-706) Η άποψη αυτή συναντάται με τους ίδιους περί-
που όρους και σε άλλους μελετητές. Η Τιτίνα Κορνέζου λ.χ. υποστηρίζει ότι ο «ιδε-
ολογικός (ανα)προσανατολισμός του Πρεβελάκη είχε προαναγγελθεί από τα τέλη 
της δεκαετίας του ’20 [και] μοιάζει να ολοκληρώνεται με μια στροφή στον ελλη-
νοκεντρισμό και στα ιδεολογικά προτάγματα της συνέχειας του ελληνικού-βυ-
ζαντινού πολιτισμού, κυρίαρχα ιδεολογήματα για τον εθνοποιητικό ρόλο της 
ιστορίας της τέχνης την περίοδο αυτή.» (Κορνέζου 2009, 278) Παρόμοιες θέσεις 
επί του θέματος παίρνουν οι (Γωνιωτάκη 2003, 222), (Χαμαλίδη 2003, 255) και 
(Ματθιόπουλος 2003, 455-456).
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ως υπηρεσιακού στελέχους του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, 
δεν προϋποθέτει την ιδεολογική του προσχώρηση σε μια φασίζου-
σα εκδοχή του φυλετικού εθνοκεντρισμού, αλλά κινείται με βάση 
τη μερική συνάντηση απόψεων με τον Μεταξά, εν προκειμένω, για 
την τέχνη και την κρατική πρόνοια, χωρίς αυτό απαραίτητα να ση-
ματοδοτεί την έστω και μερική του συμφωνία με την κατήχηση και 
αστυνόμευση σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Μια δημοσίευση του Γεωργίου Μαντζούφα το Σεπτέμβριο του 
1937 στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση (Europäische Revue) δείχνει, 
νομίζω, τη δυσκολία του καθεστώτος να αρθρώσει με σαφή-
νεια τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του στον τομέα 
των γραμμάτων και των τεχνών. Αν και το συγκεκριμένο άρθρο 
αποτελεί προφανή στιγμή αυτοσκηνοθεσίας του καθεστώτος, ο 
Μαντζούφας απλά ανακοινώνει «μια υγιή εκπαιδευτική πολιτική», 
με μια αποτρεπτική στάση απέναντι στον «πολιτικό γάμο» και 
με την «οργάνωσιν της Νεολαίας εις Συνδέσμους» να αποτελούν 
τους κύριους άξονες της «Kulturpolitik» του καθεστώτος. Για να 
«αποδώσει εις τον ελληνικόν λαόν την επίγνωσιν του πολιτισμού 
του και την επ’ αυτόν πίστιν»,9 η «εκπολιτιστική πολιτική» αρχίζει 
από τη βάση, αλλά ακόμη δεν προβάλλεται ένα συγκροτημένο σχέ-
διο για τη «μεταβολή» του τομέα των γραμμάτων και των καλών 
τεχνών10 στο πνεύμα του συνθήματος, που έριξε ο Νικολούδης το 
Δεκέμβριο του 1936 για τον «Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό».11

Όταν, επομένως, ο Ιωάννης Μεταξάς ζήτησε το καλοκαίρι του 
1937 να συναντήσει τον Κωστή Μπαστιά12 και έπειτα τον Παντελή 

9 (Mantzufas 1937, 683) και (Μαντζούφας 1937, 118-119)
10 «Με δεδομένη την ελάχιστη οργανωτική και θεωρητική προετοιμασία του Μεταξά 

και των συνεργατών του ν’ αναλάβουν την εξουσία, ολόκληρος σχεδόν ο πρώτος 
χρόνος της διακυβέρνησής τους εξαντλήθηκε σε αυτοσχεδιασμούς και ανερμά-
τιστες κινήσεις. Η κρατική παρέμβαση στον πολιτισμό, παρότι εξαγγέλλεται και 
πραγματοποιείται από τις πρώτες μέρες του καθεστώτος, αρχικά, ούτε ιδεολογι-
κά, ούτε οργανωτικά είχε μια στοιχειώδη συνέπεια και άρθρωση. Ο φορέας και οι 
στόχοι αυτής της παρέμβασης [...] αρχίζουν να παίρνουν μια μορφή από τα μέσα 
του 1937 και ύστερα.» (Ματθιόπουλος 1996, 715) Μια γενική επισκόπηση της 
πολιτιστικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος κάνει ο (Hering 1996).

11 «Οι ηγέται του νέου κράτους πιστεύουν με μυστικοπάθειαν εις τα ιδανικά και 
τα πεπρωμένα του Έθνους, και μέσα εις τον μεγάλον κύκλον της Εθνικής μας 
Αναγεννήσεως αναμένουν με πεποίθησιν την νέαν πνευματικήν έκφρασιν της 
νέας Ελλάδος, την δημιουργίαν, δηλαδή, ενός τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού.» 
(Νικολούδης 1936), παρατίθεται στο (Ματθιόπουλος 1996, 687-688).

12 (Μπαστιάς 2005, 251-154)
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Πρεβελάκη για να αναλάβουν υπηρεσία στην (υπό αναδιοργάνω-
ση) Διεύθυνση Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου 
Θρησκευμάτων και Παιδείας,13 δεν γύρευε τόσο πιστούς εντολο-
δόχους για να εφαρμόσουν μια ήδη σχηματισμένη πολιτική για την 
τέχνη, όσο την πραγματογνωμοσύνη ανθρώπων, που σχετικά πρό-
σφατα είχαν προτείνει εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις για την 
καλύτερη οργάνωση και την ανάπτυξη πραγματικού επαγγελμα-
τισμού στον χώρο.

Στην πρώτη μεγάλη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε στην Βραδυνή 
και στην Καθημερινή στις 15 Σεπτεμβρίου 1936 και έκανε μεγά-
λη εντύπωση, ο Μεταξάς υιοθέτησε τις απόψεις του Μπαστιά για 
τη δημοτική γλώσσα14 και για την βελτιοποίηση της λειτουργίας 
του Βασιλικού Θεάτρου, σε βαθμό που ο διευθυντής του, Γεώργιος 
Βλάχος, «δεν ήξερε αν έπρεπε να χαρεί για την υποστήριξη του 
Βασιλικού που διαφαινόταν μέσα από τη συνέντευξη, ή να ανησυ-
χήσει για την επιρροή που αποκτούσε ο Μπαστιάς.»15

Όταν το καλοκαίρι του 1937 το Βασιλικό Θέατρο περιήλθε σε 
μεγάλη κρίση, ο Μεταξάς κάλεσε τον Μπαστιά σε συνάντηση για 
να τον συμβουλευτεί. Στην ίδια συνάντηση του πρότεινε τη θέση 
του Γενικού Διευθυντή Γραμμάτων και Καλών Τεχνών αποδεχό-
μενος τους όρους που έθεσε ο Μπαστιάς: «Ο Μπαστιάς ζητούσε 
σχεδόν ανεξέλεγκτη εξουσία, αύξηση των δαπανών για τον πολι-
τισμό και μια περίεργη ασυλία από τις προθέσεις και τις διαθέσεις 
της Ασφάλειας, που θα επέτρεπε σε πρόσωπα που αλλιώς θα βρί-
σκονταν στην εξορία να εργάζονται ελεύθερα στο θέατρο. Τελικά ο 
Μεταξάς αποφάσισε να δεχτεί τους όρους του Μπαστιά. «Κωστή», 
του είπε, «είμαι σύμφωνος, αλλά περιμένω πολλά από σένα. Θα 
ενημερώσω αμέσως τον Γεωργακόπουλο [= τον τότε υπουργό 
Παιδείας].»16

13 Το καλοκαίρι του 1937 ο Μεταξάς αναβάθμισε την υπηρεσία Γραμμάτων και 
Τεχνών του Υπουργείου από Τμήμα σε ιδιαίτερη Διεύθυνση. Ο Μπαστιάς έγι-
νε Γενικός Διευθυντής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών και ο Πρεβελάκης Διευ-
θυντής Καλών Τεχνών στο Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. 
(Ματθιόπουλος 1996, 685, 722-724)

14 (Καγιαλής 2007, 166-171) (Μπαστιάς 2005, 296)
15 (Μπαστιάς 2005, 244)
16 Ο Μπαστιάς φαίνεται πως είπε στον Μεταξά: «Θέλω να έχω την απόλυτη εμπι-

στοσύνη σας στην επιλογή των συνεργατών μου και των καλλιτεχνών του θεά-
τρου. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δεχτώ «συστάσεις» υπουργών ή άλλων προ-
σώπων για την επιλογή των συνεργατών μου. Ούτε μπορώ να λάβω υπ’ όψιν τις 



Το Χρονικό μιας πολιτείας του Παντελή Πρεβελάκη και η «μεταβολή»... 261

Την επόμενη μέρα ο Μπαστιάς πρότεινε στον Πρεβελάκη να 
αναλάβει διευθυντής Καλών Τεχνών στη γενική διεύθυνση που 
είχε μόλις αναλάβει. Ο Πρεβελάκης φαίνεται πως είπε: «Μα Κωστή, 
αφού ξέρεις τις απόψεις μου για την τέχνη, πώς θα μου επιτρέψουν 
να κοντραριστώ με το ακαδημαϊκό κατεστημένο; Είσαι σίγουρος 
ότι είμαι κατάλληλος για μια τέτοια θέση, σε εποχή δικτατορίας 
και συντηρητισμού;». Ο Μπαστιάς όμως τον έπεισε ότι είχε την 
υπόσχεση του Μεταξά να κινηθούν με αρκετή ελευθερία. «Και στο 
κάτω κάτω», πρόσθεσε, «αν διαψευσθούν τα πράγματα, παίρνου-
με το καπέλο μας και γυρίζουμε στα σπίτια μας».17 Έτσι δόθηκε τον 
Αύγουστο του 1937 και στον Πρεβελάκη η ανέλπιστη ευκαιρία να 
ανακουφίσει το «δράμα» του σύγχρονου καλλιτέχνη στην Ελλάδα, 
το οποίο είχε σκιαγραφήσει τον Απρίλη του 1936.

Στο άρθρο του με τίτλο «Αι καλαί τέχναι και η κρατική πρόνοια» 
ο Πρεβελάκης ευχήθηκε μια πολιτιστική πολιτική, που «θάχη τον 
καιρό και τη δύναμη να προσέξη τη ζωντανή ελληνική τέχνη να την 
ενισχύση και να τη νοιαστή.» Πρότεινε μια ενεργή πολιτική προβο-
λής και «αγοράς έργων νεωτέρας ελληνικής τέχνης», όχι «για λό-
γους ελεημοσύνης», αλλά για την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος 
του κοινού, εφόσον το κράτος θα αναγνώριζε ότι «ο καλλιτέχνης, 
παρά τη ρωμαντική πλάνη, είναι ένας κοινωνικός συντελεστής, εί-
ναι ένας φορέας του πνεύματος της εποχής και του λαού που τον 
ξεπέταξαν».18

Για τη Διεύθυνση Γραμμάτων και Καλών Τεχνών ο Μεταξάς 
δημιούργησε, σύμφωνα με τις  διαβεβαιώσεις, τις οποίες και τή-
ρησε, ένα ιδιαίτερο καθεστώς, που αφενός βοήθησε την προβολή 
ενός εκσυγχρονιστικού, φιλότεχνου αλλά και φιλονεωτερικού19 

απόψεις της Ασφάλειας, διότι, αν είναι έτσι και αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από 
μένα πως πρέπει να διοικηθεί το θέατρο, ας αναλάβουν από τώρα. [...] [Θέλω] να 
γεμίσω το θέατρο καλλιτέχνες. Και σ’ αυτό χρειάζομαι την πλήρη συμπαράστασή 
σας, όχι μόνο ηθική, αλλά και οικονομική.» (Μπαστιάς 2005, 252-254)

17 (Μπαστιάς 2005, 255)
18 (Πρεβελάκης 1936), παρατίθεται στο (Ματθιόπουλος 1996, 713-715).
19 Η φιλονεωτερική διάθεση του Μεταξά, όσον αφορά τη σύγχρονη τέχνη, φαίνε-

ται μεταξύ άλλων από την επιλογή προσώπων μετά από σχετική πρόταση του 
Πρεβελάκη. Έτσι ανατέθηκε η διακόσμηση του Δημαρχείου της Αθήνας στους Γ. 
Γουναρόπουλο, Φ. Κόντογλου και Κ. Παρθένη, είχε ο Μ. Τόμπρος την υποστήρι-
ξη του Μεταξά για την εκλογή του ως καθηγητή στην ΑΣΚΤ και προκρίθηκαν οι 
«νεωτεριστές» Μ. Τόμπρος, Κ. Παρθένης και Α. Θεοδωρόπουλος να αντιπροσω-
πεύσουν τη σύγχρονη ελληνική τέχνη στη Biennale Βενετίας του 1938: «Οι τρεις 
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προσωπείου του καθεστώτος, και αφετέρου παραχώρησε στους 
δύο εντεταλμένους ευρεία δικαιώματα για την άσκηση μιας φιλε-
λεύθερης πολιτικής, χωρίς την ενόχληση της Ασφάλειας ή την πα-
ρέμβαση άλλων υπουργών.20 Στεγάζοντας, επιπλέον, τα γραφεία 
της Διεύθυνσης στην Οδό Φωκίωνος 7, ο Μεταξάς επιβεβαίωσε 
τη σχετική ανεξαρτησία της από το υπόλοιπο Υπουργείο Παιδείας 
επί της Οδού Ευαγγελιστρίας (και από τον Υπουργό Παιδείας 
Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο), κρατώντας για τον εαυτό του τον 
πλήρη έλεγχο για τα πολιτιστικά ζητήματα.21

Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η αντίδραση του Μεταξά στην 
γραπτή αίτηση του Νικολούδη (το καλοκαίρι του 1939) να ανα-
βαθμιστεί το Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Λαϊκής Διαφώτισης, με την προσθήκη σ’ αυτό και της Διεύθυνσης 
του Μπαστιά, ώστε να γίνει ο Νικολούδης εκ των πραγμάτων 
Υπουργός Προπαγάνδας, κατά το γερμανικό πρότυπο. Η απάντη-
σή του Μεταξά δεν δείχνει μόνο πόσο ικανοποιημένος ήταν από το 
ειδικό καθεστώς, που είχε δημιουργήσει για τη Διεύθυνση, αλλά 
φωτίζει επίσης την όλη θεώρηση του πολιτισμού, που εξαρχής είχε 
ευνοήσει αυτή την προσέγγιση, διατρέχει όλες τις σχετικές με το 
θέμα ομιλίες του και τώρα γίνεται βασικό επιχείρημα για να απορ-

καλλιτέχνες που εκθέτουν εφέτος τα έργα τους [...] είναι κ’ οι τρεις τοποθετημέ-
νοι κάτω από τους οιωνούς του νεωτερισμού. Νεωτεριστές με την έννοια τού-
τη πως ξεφύγανε, και μάλιστα συντελέσανε ν’ ανακοπεί η παράδοση της Σχολής 
του Μονάχου, που στάθηκε ο πρώτος κηδεμόνας της τέχνης της ελευθερωμέ-
νης Ελλάδας, ο Κώστας Παρθένης, ζωγράφος, ο Μιχάλης Τόμπρος, γλύπτης κι’ ο 
Άγγελος Θεοδωρόπουλος, χαράκτης, κατευθυνθήκανε προς τις κατακτήσεις της 
σύγχρονης δυτικής τέχνης, για ν’ αναζητήσουν ύστερα στην ιστορική συνείδηση 
της Ελληνικής παράδοσης στοιχεία διαφωτισμού και έμπνευσης.» (Πρεβελάκης 
1938, 1019) Η Εκθεση του 1938 στη Βενετία πιο αναλυτικά στον τρίτο τόμο του 
(Ματθιόπουλος 1996, 778-923).

20 (Μπαστιάς 2005, 251-342) (Ματθιόπουλος 1996, 715-774) «Η ανοικτή, σχεδόν 
φιλελεύθερη αυτή στάση του Μεταξά στα καλλιτεχνικά ζητήματα, σχετικά βέβαια 
μόνο με τις υφολογικές αναζητήσεις και όχι στο περιεχόμενο και την ιδεολογία 
τους, συνοδευόταν από μια πολιτική εκτεταμένης οικονομικής υποστήριξης. 
Προσφέρθηκαν τόσα χρήματα από τα κρατικά ταμεία για τις εικαστικές τέχνες, 
το θέατρο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, όσα δεν είχαν προσφερθεί ποτέ πριν. Αν 
υπήρξε για τους Έλληνες καλλιτέχνες μια «χρυσή εποχή» στη σύγχρονη ιστορία, 
αυτή ήταν η τετραετία της μεταξικής δικτατορίας.» (Ματθιόπουλος 1996, 683)

21 «Πρώτη πράξη [του Μεταξά] ήτανε να κρατήση ο ίδιος αποκλειστικά αυτόν τον 
τομέα, ο ίδιος να τον διαχειρίζεται κι’ ο ίδιος να του βάλη θεμέλια και να του 
χαράξη δρόμους, να τον διαφεντέψει μ’ ένα λόγο.» (Μπαστιάς 1939,  551)
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ρίψει την πρόταση του Νικολούδη.22

Ο πολιτισμός είναι έργον μιας εποχής ενός ολοκλήρου λαού οδη-
γουμένου από ένα εμψυχωτήν, εις τον οποίον πιστεύει, και όστις 
επιδρά δι’ όλων των οργάνων του Κράτους και της Κοινωνίας, 
εμπνέει και κατευθύνει απ’ ευθείας και προσωπικώς. [...] [Ο] συ-
ντονισμός και η κατεύθυνσις των διαφωτιστικών ενεργειών [γίνο-
νται] υπό ενός προσώπου έχοντος επ’ αυτών και επί του συνόλου 
απόλυτον κύρος και εκ της θέσεώς του και έκ της προσωπικότη-
τός του. Τοιούτος είναι μόνον ο Αρχηγός της Κυβερνήσεως. [...] 
Προσθήκη εις [το Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού] 
και της Γεν. Διευθύνσεως των Καλών Τεχνών και της 
Διευθύνσεως της Αρχαιολογίας δεν θα επεξέτειναν την 
δράσιν του [Υφυπουργείου] ως οργανισμού διαφωτιστι-
κού, εκτός εάν εστρεβλούτο ο προορισμός της τέχνης. [...] 
Αι Καλαί Τέχναι, αι κυρίως τοιαύται, είναι καθαρώς όργανον πολιτι-
σμού και πολύ εμμέσως και εκ του μακρόθεν όργανον διαφωτίσεως, 
δηλαδή προπαγάνδας. Ως όργανον πολιτισμού υφίστανται βεβαί-
ως την επιρροήν του οδηγούντος την χώραν Κυβερνήτου. [...] Η 
Υπηρεσία αύτη ανετέθη εις τον κ. Μπαστιάν εργαζόμενον υπό την 
άμεσον εποπτείαν μου. Καθωρίσθη πρόγραμμα και σύστημα εργα-
σίας, ετέθησαν κατευθυντήριοι γραμμαί και είναι το όλον έργον εν 
εκτελέσει και εξελίξει και κατά τρόπον λίαν ικανοποιητικόν, ώστε 
ουδεμία να υπάρχη δικαιολογία της μεταβολής, ίσως και ριζικής, 
των όρων της λειτουργίας του.23

Ο Μεταξάς δεν άφησε επ’ ουδενί να γίνει η Διεύθυνση Γραμμάτων 
και Καλών Τεχνών «όργανον διαφωτίσεως», γιατί θα άλλαζε το 
«πρόγραμμα και σύστημα εργασίας», που λειτουργούσε «κατά 

22 Την ενδοκαθεστωτική αντιπολίτευση των Νικολούδη, Κύρου και Καμπάνη έχει 
υπόψη του ο Hering όταν σημειώνει: «Die Position des Regimes gegenüber der 
bildenden Kunste schwankte: Hier verbanden sich kulturpolitische Prinzipien, 
die traditionell reaktionäre und kunstfeindliche Einstellung untergeordneter 
Organe der Exekutive und die relativ aufgeschlossenen persönlichen Ansichten 
des Diktators. [...] Metaxas persönlich urteilte also über Richtungen der bildenden 
Kunst ziemlich unvoreingenommen. Seine Auffassungen teilte sicher der Direktor 
der Abteilung Schöne Künste im Kultusministerium, Pantelis Prevelakis. Aber die 
Staatsorgane, die schon vor 1936 an Kunstwerken Anstoß genommen hatten, 
verhielten sich anders, und auch einzelne bekannte Stützen des Regimes unter 
den Intellektuellen [z.B. Achillefs Kyru] lehnten diese neutrale Position des Staates 
ab.» (Hering 1996, 310, 312)

23 (Μεταξάς 1939, 715-716)
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τρόπον λίαν ικανοποιητικόν» και στηριζόταν στα αμοιβαία στη-
ρίγματα, που είχαν βρει μεταξύ τους στον τομέα των γραμμάτων 
και των καλών τεχνών οι Μεταξάς, Μπαστιάς και Πρεβελάκης.24 
Εάν Το γεγονός ότι ο Μεταξάς δεν επέβαλε ένα δεσμευτικό πρό-
γραμμα στην τέχνη, δεν παρενέβη στις αισθητικές αναζητήσεις 
των καλλιτεχνών και ήταν ανοιχτός προς κάθε καλλιτεχνική πρό-
ταση, εφόσον το έργο τέχνης βέβαια έχει ελληνικό αντίκρισμα,25 
αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι ο Μεταξάς είδε με τον τρό-
πο του Oswald Spengler26 την τέχνη ως «καθαρώς όργανον πολιτι-
σμού» και όχι, όπως θα το ήθελε ο Νικολούδης, ως μέσον «λαϊκής 
διαφώτισης».

24 Η Διεύθυνση Γραμμάτων και Καλών Τεχνών ήταν στην ουσία η τριανδρία, που τη 
διηύθυνε με τον Μεταξά ως πρώτο μεταξύ ίσων. Αυτή την πραγματικότητα δια-
πίστωσε – προφανώς έκπληκτος – ο Ανδρέας Γεωργιάδης ιδίοις όμμασι κατά τη 
γνωστή σύσκεψη με την Ομάδα Ακαδημαϊκών Ζωγράφων (13 Δεκεμβρίου 1937), 
όταν ο «Πρόεδρος» του είπε: «Δεν έχετε δίκαιον, δεν έχω κανένα παράπονον με 
τον κύριον Πρεβελάκην, διότι είναι δυνατόν εις τον κύριον Πρεβελάκην να αρέση 
ένα είδος, με την θέσιν του όμως δεν δύναται να επηρεάση και δεν επηρεάζει. 
Άλλωστε τας Καλάς Τέχνας δεν διευθύνει ο κύριος Πρεβελάκης, αλλ’ ο κύριος 
Μπαστιάς. Επομένως εις τα ζητήματα αυτά δεν θα επικρατή η προσωπική γνώμη 
του άλφα ή του βήτα, αλλά θα ευρεθή τρόπος δια του οποίου θα υποστηριχθή η 
πραγματική αξία.» (Μεταξάς 1941, 164)

25 «Το Κράτος το Ελληνικόν, το σημερινόν, θα υποστηρίξη την τέχνην, όχι ωρισμένην 
τεχνοτροπίαν. Η τεχνοτροπία, η έκφρασις δηλαδή δια μιας ωρισμένης τεχνικής, 
είναι ζήτημα του καλλιτέχνου, ο οποίος εκπροσωπεί την τεχνοτροπίαν του αυ-
τήν, δια να της δώση όλην την δύναμιν που μπορεί, και αυτό δεν είναι ζήτημα του 
Κράτους. [...] Ο καλλιτέχνης θα αγωνισθή δια του τρόπου του και έχει το δικαίωμα 
προς τούτο. Η κρίσις της αξίας της καλλιτεχνικής ανήκει εις την κοινωνίαν. Το 
Κράτος δεν δύναται να επεμβαίνη εις αυτήν την υπόθεσιν. Εγώ θα δώσω όλα τα 
μέσα ν’ αναπτυχθή η τέχνη.» (Μεταξάς 1941, 162) «Μέσα εις το σωματείον αυτό 
[των ζωγράφων και γλυπτών] θα υπάρχη απόλυτος διαφορισμός εις ό,τι αφορά 
τις κατευθύνσεις, τους τρόπους της ζωγραφικής, την εκφραστική αντίληψη, με 
άλλους λόγους απόλυτη ελευθερία ο ένας να κάνη ιμπρεσσιονισμό, ο άλλος ακα-
δημαϊσμό, ο τρίτος φουτουρισμό και ο τέταρτος ντανταϊσμόν αν θέλετε. Καμιά 
καλλιτεχνική δέσμευση δεν θα υπάρχη στο νέο κράτος για τον καλλιτέχνη.» 
(Μεταξάς 1937)

26 Στην προσωπική του βιβλιοθήκη του Μεταξά λείπουν μεν οι τόμοι της Παρακμής 
της Δύσης (Der Untergang des Abendlandes 1918, 1922), υπάρχει ωστόσο η σχε-
τική μονογραφία του André Fauconnet (Oswald Spengler. Un philosophe allemand 
contemporain 1925). Η συλλογή του Μεταξά δείχνει μια προτίμηση για τα κεί-
μενα του Spengler με πιο πρακτικό (και πολιτικό) περιεχόμενο: Preußentum 
und Sozialismus (1921), Pessimismus? (1922), Die Wirtschaft (1924), Neubau 
des Deutschen Reiches (άρθρα, 1924), Politische Pflichten der deutschen Jugend 
(διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Würzburg, 1924), Jahre der Entscheidung (1933). 
(Spiliotis 1998, 132), όπου εξετάζεται αναλυτικότερα η επίδραση του Spengler 
στις πολιτικές ιδέες του Μεταξά.
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Αφού πρότεινε την ιστορική μορφολογία ως «την πιο ικανοποι-
ητική θεωρία για την έρευνα της τέχνης», ο Πρεβελάκης επιχειρη-
ματολόγησε στο Δοκίμιο γενικής εισαγωγής στην ιστορία της τέχνης 
(1934) με τον Spengler ότι «η τέχνη, συναρτημένη προς την κουλ-
τούρα που εκφράζει, δεν έχει την εννοιολογική αυτονομία που της 
απόδινεν ώς τώρα η κριτική, παρά είναι υποταγμένη στη μοίρα του 
ανώτερου οργανισμού που την περικλείνει.» Ο καλλιτέχνης, που 
«ενανθρωπίζει» την Kulturseele και ως προσωπικότητα και μέσα 
στο έργο του, «δεν έχει λοιπόν την ελευτερία της εκλογής. [...] Το 
στυλ [του πολιτισμού] δημιουργεί τον τύπο του καλλιτέχνη, προ-
σφέροντάς του το «σχήμα» όπου θα δώσει ζωή στις μορφές του.»27

Πολύ περισσότερο ακόμη από τους άλλους αναγνώστες του 
Spengler στην Ελλάδα,28 ο Μεταξάς και ο Πρεβελάκης βρίσκουν 
έρεισμα στο πολύκροτο βιβλίο του Γερμανού προφήτη-ιστορικού 
Der Untergang des Abendlandes (1918, 1922) για να διακηρύξουν 
την έξοδο από τη διάχυτη αίσθηση του τέλους μιας εποχής και 
να αρθρώσουν αντιστικτικά προς την «παρακμή της Δύσης» το 
όραμα μιας «νέας αρχής» ή «νέων ξεκινημάτων» για τον ελληνικό 
(πνευματικό) πολιτισμό, μετά τη χρεωκοπία της Μεγάλης Ιδέας, 
τον εθνικό διχασμό και την όξυνση του κοινωνικού ζητήματος.29 
Και οι δύο δίνουν σ’ αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία στη φι-
γούρα του «εμψυχωτή» (Μεταξά) ή του «εμπνευσμένου ερμηνευ-

27 (Πρεβελάκης 1934, 38, 45, 35) Για την πρόσληψη του Spengler από τον Πρεβελάκη 
επίσης (Χαμαλίδη 2003).

28 Όψεις της πρόσληψης του Spengler στον ελληνικό Μεσοπόλεμο μελετούν οι 
Miliopoulos (2013), Μπογιατζής (2014) και Soethaert (2015).

29 Ενώ ο Πρεβελάκης παραμένει, και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930, 
«χειραφετημένος από τα παραμύθια για τη φυλετική υπεροχή και για τα θαύ-
ματα του ελληνικού τοπίου» (Δαράκης 1935, 140), η ανάγνωση του Spengler 
εισάγει και ένα φυλετικό στοιχείο στη θεώρησή του για την ελληνική «ψυχή», 
αλλά πάντοτε υποταγμένο σε μια πολιτισμική ιδέα για τον Ελληνισμό. Ο Μεταξάς 
και ο Πρεβελάκης εκλαμβάνουν και οι δυο μέσω Spengler την έννοια της «φυ-
λής» (Rasse) ως ψυχική ποιότητα (βλ. ενδεικτικά τη γνωστή ρήση του Μεταξά 
(1935, 526) ότι ««άνθρωποι» υπάρχουν μόνο ζωολογικώς. Ψυχικώς όμως υπάρ-
χουν Έλληνες»). Η περίπτωση του Πρεβελάκη αποτελεί, νομίζω, χαρακτηριστικό 
δείγμα «επικάλυψης» δύο διαφορετικών αντιλήψεων περί ελληνικότητας που 
διαμορφώνονται και προβάλλονται, σύμφωνα με τον Τζιόβα (2011, 347), προς 
τα τέλη της δεκαετίας του 1930: «Η μια εστιάζει στο φυλετικό-γεωγραφικό στοι-
χείο, ενώ η άλλη τονίζει την πνευματική διάσταση του Ελληνισμού, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, ή ότι η 
μια αγνοεί το δεσπόζον στοιχείο της άλλης. Απλώς, η διαφορά τους είναι ζήτημα 
έμφασης.»
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τή» (Πρεβελάκη).30 Ο «μυημένος στη συμβολική των μορφών» όχι 
μόνο μπορεί να συναρτήσει το σύνολο μιας τέχνης προς τον πο-
λιτισμό που το περικλείνει, αλλά νοείται από τον Πρεβελάκη και 
τον Μεταξά επίσης ως ένα είδος πολιτισμικού μηχανικού, εφόσον 
κάνει «τα νεκρά περιστατικά [της ιστορίας] ένα θαυμαστό σύστη-
μα ανταλλαγής ζωντανών δυνάμεων», «αποτιμ[ά] με βεβαιότητα 
τα έργα που μιλήσανε στο πνεύμα και στην καρδιά μας, διαβά[ζει] 
στα αληθινά σύμβολα μια νέα γλώσσα, ξεχωρί[ζει] τα ψεύτικα σύμ-
βολα που πιέζανε την καρδιά μας και αποτινά[σσει] τη δυσφορία 
που μας γεννούσανε».31

Έτσι «μυημένος» είναι επίσης ο αφηγητής-περιπατητής στο 
Χρονικό μιας πολιτείας – μυθιστορία που έγραψε ο Πρεβελάκης 
την άνοιξη του 1937 και δημοσιεύτηκε τέλος του 1938. Σε κείμενο 
του 1942, που σώζεται στο προσωπικό Αρχείο του, ο Πρεβελάκης 
διευκρινίζει εξαρχής το «νόημα» και την «ιδέα», σύμφωνα με την 
οποία έκανε στο Χρονικό μιας πολιτείας την «πραγματικότητα να 
πολιτεύεται» με τον τρόπο του Spengler.

[Το χρονικό μιας πολιτείας] Είναι το χρονικό της μικρής παρα-
θαλάσσιας πολιτείας Ρέθεμνου της Κρήτης, πατρίδας του συγγρα-
φέα. Μέσα από την αρχαϊκή αφήγηση αποκαλύπτεται ο συμβο-
λισμός μιας σειράς επεισοδίων που αισθητοποιούν την ιθύνουσα 
ιδέα: όλα είναι φθαρτά, οι πολιτείες έρχονται και παρέρχονται.32

Πράγματι, ο ξενιτεμένος «καλαμαράς», που επιστρέφει μετά 
από πολύ καιρό στη γενέθλια πόλη του, «βά[ζει] στο νου [τ]ου 
το Ρέθεμνος και τους πολίτες του, σημερινούς κι αλλοτινούς, και 
μελετ[ά] τη μοίρα τους», ψηλαφώντας στο «πρόσωπο» της πολι-
τείας τα συμπτώματα του «ξεπεσμού σε τούτη την αρχοντογειτο-
νιά».33 Παράλληλα, ο Πρεβελάκης μιμείται ένα λαϊκότροπο ύφος 
και μυθοποιεί την αρχαϊκή απλότητα του λαϊκού ανθρωπισμού 
της Κρήτης.34 Και αυτή η επιθυμία του μοντέρνου ανθρώπου για 
το απλό, το πρωτόγονο, το φυσικό βρίσκει στη σπεγκλεριανή μορ-
φολογία της ιστορίας την ερμηνεία της.

30 (Πρεβελάκης 1934, 43)
31 (Πρεβελάκης 1934, 59-60)
32 ΑΡΧ ΠΡΕΒ, φάκ. 171, σ. 8025-8026. Το κείμενο αυτό αποσαφηνίζει την κεντρική 

«ιδέα» του Χρονικού μιας πολιτείας, που ο «Υστερόλογος» της πρώτης έκδοσης 
(1938) είχε αφήσει να νοηθεί.

33 (Πρεβελάκης 2003, 29, 15, 23)
34 (Καστρινάκη 1997)
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Την ίδια συμπάθεια είχε παρατηρήσει ο Πρεβελάκης άλλωστε το 
1934 στον «σύγχρονο παγκόσμιο πειραματισμό» των εικαστικών 
τεχνών. Από μια σπεγκλεριανή οπτική η «ομαδική μετανάστεψη 
της μνήμης στις πρωτόγονες εποχές» και ο «θεληματικός περιορι-
σμός των τεχνών στα στοιχεία τους» αποτελούν χαρακτηριστικές 
εκδηλώσεις του τελευταίου («μπαρόκ» ή «ρομαντικού») σταδίου 
εξέλιξης του δυτικού πολιτισμού,35 κατά το οποίο «η τέχνη αναθυ-
μάται με ανεξιθρησκεία όλες τις μορφές που δημιούργησε, χαμο-
γελά στον αρχαϊσμό και στον εκλεχτισμό, «μιμείται» όχι τη ζωήν, 
αλλά προγενέστερη μίμηση της ζωής». Ταυτόχρονα, το γεγονός 
ότι «η εποχή μας προσκυνά στα μουσεία τις σάλλες των πριμιτίφ, 
αγνοεί την Αναγέννηση και μαγεύεται από την τέχνη των αγρίων», 
παρουσιάζεται «στο άγρυπνο μάτι» του μορφολόγου μαζί σαν 
«ομαλά φαινόμενα του πειραματικού στάδιου της νέας τέχνης», 
που πασχίζει με «μια νέα αυγή πειραματισμών» να εκφράσει «το 
νέο ψυχικό και πνευματικό περιεχόμενο του ανθρώπου».36

Ο Παγκόσμιος πόλεμος πάει να κλείσει τον κύκλο [που ξεκίνησε 
με τους πειραματισμούς στο Τρετσέντο και το Κουατροτσέντο]. Τα 
αγνότερα πνεύματα, οι πιο ειλικρινείς δημιουργοί ρίχνουνται στην 
αναζήτηση των νέων μορφών, παραδίδουνται σε συγκινητικές 
πλάνες, πασκίζουνε να ρίξουνε τα θεμέλια μιας νέας τέχνης, που να 
εκφράζει το νέο πνευματικό και ψυχικό περιεχόμενο του ανθρώ-
που. Η προσπάθειά τους είναι η μοναδική εγγύηση της ανανέωσης 
και της ποικιλίας του κόσμου. Ο Παύλος Γκωγκέν, ένας από τους 
σύγχρονους πρωτόγονους, οδηγημένος από το άσφαλτο ένστιχτο, 
[έγραψε για τον εαυτό του] την καταπληχτικά διορατική φράση: 
«Φέρομαι πιότερο προς μιαν πρωτόγονη κατάσταση.» Ο Παύλος 
Πικασό [...] έχει το ένα πόδι στο μπαρόκ και το άλλο στον πειρα-
ματισμό. Με τα τελευταία του έργα (πρβλ. συνολικήν έκθεση του 
έργου του, Παρίσι 1932) δίνει την εγγύηση μιας νέας αυγής.37

Και στη σύγχρονη ελληνική τέχνη – και συγκεκριμένα στο έργο 
του γλύπτη Μ. Τόμπρου – ο Πρεβελάκης ερμηνεύει αναλόγως τα 

35 Ο Πρεβελάκης διαβάζει στο Δοκίμιο γενικής εισαγωγής στην ιστορία της τέχνης 
τον «νόμο των τριών καταστάσεων» (loi des trois états: το πειραματικό/αρχαϊκό, 
κλασικό και μπαρόκ/ρομαντικό στάδιο του στυλ) του Henri Focillon ως «ταυτό-
σημη με [τη θεωρία] του Σπέγκλερ.» (Πρεβελάκης 1934, 48). Για τη σύγχυση του 
Πρεβελάκη βλ. (Χαμαλίδη 2003, 238-241).

36 (Πρεβελάκης 1934, 55)
37 (Πρεβελάκης 1934, 56)
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ελληνικά «χαμόγελα στον αρχαϊσμό» ως δόκιμη προσπάθεια του 
γιου ενός νησιώτη μαρμαρά να λευτερώσει «τη ρωμαλέα και απλή 
ψυχή» του από την «αισθητική του μπαρόκκο» και να την μορφο-
ποιήσει σε μια «σημερινή αισθητική» που στηρίζεται στην προγο-
νική μνήμη.

Ο Μπρουκ (1931), ο Καποδίστριας (1933) κ’ η Κολυμβήτρια 
(1935) [του κ. Τόμπρου] εικονογραφούνε τα στάδια μιας προο-
δευτικής χειραφέτησης από την αισθητική του μπαρόκκο. Με τα 
τελευταία του έργα, ο γλύπτης θέλει νάναι και είναι αρχαϊκός και 
συχνά («αφηρημένα θέματα») πειραματικός, με τη μορφολογική 
έννοια του όρου. Η σημερινή αισθητική του τρέφεται από μιαν 
προγονική μνήμη και συνάμα από τη λαχτάρα του μέλλοντος.  
Η αισθητική αυτή της αρχαϊκής τέχνης – πρέπει αυτό να το εξάρω 
– δεν κατάχτησε τη συνείδηση του κ. Τ. ως ένα δίδαγμα της γαλλι-
κής σχολής (Μαγιόλ, Μπουρντέλ), αλλά του αποκαλύφτηκε ως μια 
ενδιάθετη κλίση, ως μια βαθιά κι ανεξερεύνητη κληρονομιά. Ο γιος 
του νησιώτη μαρμαρά αναγνώρισε εδώ μορφοποιημένη τη ρωμα-
λέα και απλή ψυχή του.38

Όταν, λοιπόν, με τη σειρά του, ο Πρεβελάκης λειτούργησε στο 
Χρονικό μιας πολιτείας, κατά ιδιόγραφη δήλωσή του, ως «ρομα-
ντικός με τη νοσταλγία του αρχαϊκού» και «αναπόλησε έναν μυ-
θοποιημένο κόσμο συγκροτημένο σύμφωνα με το νόημα της αν-
θρωπιάς και της ελληνικότητας, που τον νοσταλγεί η ξεριζωμένη 
ψυχή και τον ανακαλεί για να ξανασυνδεθεί»,39 δεν έκανε άλλο 
παρά να καταστήσει ξανά παρόν το ύφος και το ήθος της κρητι-
κής ψυχής του μέσα από μια μοντέρνα αισθητική, που ακουμπά 
στον ουνανιμισμό του Jules Romains και στην καθαρή ποίηση του 
Paul Valéry.40 Από αυτή τη διπλή σκοπιά, της αισθητικής και της 
«ανταλλαγής ζωντανών δυνάμεων» με τον λαϊκό ανθρωπισμό 
της Κρήτης – που θα εξελιχτεί στην τριλογία του Κρητικού σ’ ένα 
«παιδευτικό» πρόγραμμα – ο Πρεβελάκης υποδέχεται στο Χρονικό 
μιας πολιτείας το «αρχαϊκόν δε τι και αύθαδες κάλλος» (φράση του 

38 (Πρεβελάκης 1935, 11)
39 ΑΡΧ ΠΡΕΒ, φάκ. 171, σ. 8038 και φάκ. 169, σ. 7983.
40 Φυσικά, μέσα στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, δεν μπορώ παρά μόνο να αναφερ-

θώ ακροθιγώς στα γαλλικά διαβάσματα του Πρεβελάκη, που συνδιαμόρφωσαν 
την ποιητική του Χρονικού μιας πολιτείας. Παραπέμπω τον μελλοντικό αναγνώ-
στη στο αντίστοιχο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής μου. Επίσης (Soethaert 
2014).
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Διονυσίου Αλικαρνασσέα, που προτάσσεται ως motto στην πρώτη 
έκδοση) ως «ευαγγελισμό της νέας τέχνης», που, ενώ «αγκαλιάζει 
την ενότητα που πάει να σβήσει, προβάλλει την ενότητα που αρ-
χίζει ναχνοφωτά».41 Στην παρακάτω σημείωση για το Χρονικό μιας 
πολιτείας, που σώζεται στο Αρχείο του, ο Πρεβελάκης γράφει χα-
ρακτηριστικά:

Στην πόρτα του νέου πολιτισμού, στη νέα αυγή, έπρεπε να ξεκι-
νήσουμε από μια τέχνη ηρωική, αρχαϊκή, υγιή. Η ανάγκη αυτή έγινε 
μέσα από την ψυχή μου. Capital!42

Άραγε, σκέφτεται και εργάζεται ο Πρεβελάκης στη σφαίρα του 
Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού; Δεν νομίζω. Ο Πρεβελάκης παραμέ-
νει και μετά το 1935 «χειραφετημένος από τα παραμύθια για τη 
φυλετική υπεροχή και για τα θαύματα του ελληνικού τοπίου»,43 
αλλά κρατά, όπως άλλωστε πολλούς ομότεχνούς του, από ανέν-
δοτο ιδεαλισμό την πίστη του σ’ έναν «νέο» ελληνικό πολιτισμό. 
Με το Χρονικό μιας πολιτείας ο Πρεβελάκης βρίσκεται πάντως 
πιο κοντά στο μοντέρνο ύφος της ελληνικότητας, που δοκιμάζει 
την ίδια περίοδο και ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ταιριάζοντας 
στοιχεία της «γνήσιας παράδοσης» και της «λαϊκής ψυχής» με τον 
κυβισμό,44 παρά στο πισωδρομικό λογοτεχνικό τοπικισμό, που δι-
ακηρύσσουν οι Νικολούδης, Κύρου και Καμπάνης.

Εάν, εν τέλει, ο μοντέρνος πριμιτιβισμός του Πρεβελάκη συνι-
στά στην πραγματικότητα μια επιστροφή του «αρχαϊκού κάλλους» 

41 (Πρεβελάκης 1934, 58) Βλ. (Καστρινάκη 1997, 134)
42 ΑΡΧ ΠΡΕΒ, φάκ. 169, σ. 7837.
43 (Δαράκης 1935, 140)
44 Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας δεν δηλώνει κατηγορηματικά υπέρ της λαϊ-

κής τέχνης «παρά τις ερωτοτροπίες του με τον κυβισμό», όπως υποστηρίζει 
ο Τζιόβας (1989, 149). Δεν υπάρχει εδώ αντίφαση ή παράδοξη τροπή της σκέ-
ψης του Χατζηκυριάκου-Γκίκα. Με την άποψη της αναδρομής στη λαϊκή τέχνη ο 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας δεν ορίζει τη σύγχρονη μορφή της ελληνικής τέχνης, αλλά 
προτείνει, μετά από σχετική μελέτη, τα «ξεχωριστά στοιχεία της λαϊκής τέχνης» ως 
πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη: «Η μόνη γνήσια παράδοσις που 
υφίσταται ακόμη είναι η λαϊκή τέχνη, είτε υπό μορφήν δημοτικών τραγουδιών, 
είτε υπό μορφήν μεταβυζαντινής αγιογραφίας, είτε υπό μορφήν λαϊκού σπιτιού, 
είτε υπό μορφήν χαλιού, κεντήματος, αγγείου, οικιακού σκεύους, χρωματικής δι-
αθέσεως, γεωμετρικού σχεδίου, διακοσμητικής ποικιλίας. Η προσεκτική μελέτη 
των ξεχωριστών στοιχείων της λαϊκής τέχνης θα μας αποκαλύψει – αν γίνει σω-
στά – τα βαθύτερα υποσυνείδητα αισθήματα, τις μύχιες πεποιθήσεις ενός λαού...» 
(Χατζηκυριάκος-Γκίκας 1938, 127), παρατίθεται στο (Τζιόβας 1989, 149).
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της Κρήτης ως αστικού ναΐφ,45 επικοινωνεί με την αντι-νεωτερική 
στροφή εντός του καλλιτεχνικού μοντερνισμού,46 προοικονομεί 
την αστική επίκληση του λαϊκού στο πλαίσιο του κατοχικού ιστο-
ρισμού ή συνιστά μια άδολη αναδρομή στη λαϊκή ψυχή, αφήνει τον 
υπηρετούντα κριτικό βιβλίου στο Νέον Κράτος, τον Σωτήρη Σκίπη, 
παγερά αδιάφορο.

Τελειώνοντας θα πω πως Το χρονικό μιας πολιτείας μαγεύει 
σαν ένα παλιό νησιώτικο κέντημα. Ή καλύτερα σαν κάποια παλιά 
χαλκογραφία φιλοτεχνημένη από το χέρι τεχνίτη πρωτογονικό. 
Αδιάφορο αν ο πρωτογονισμός του Πρεβελάκη δεν είναι πάντοτε 
αθέλητος.47

Ίσως ακριβώς το γεγονός ότι το Χρονικό μιας πολιτείας είναι μο-
ντέρνο, χωρίς να αναστατώσει τη νέα συντήρηση, συνέβαλε στη 
μεγάλη επιτυχία του. Το βιβλίο τίμησε, όπως έγραψε ο Πρεβελάκης 
χαρακτηριστικά στο αντίτυπο του Μπαστιά,48 τους «κοινούς 
αγώνες» στη Διεύθυνση για μια φιλελεύθερη πολιτιστική πολιτι-
κή, ενώ ανταποκρινόταν σίγουρα και στις προσωπικές προτιμή-
σεις του πρώτου αναγνώστη του Χρονικού, δηλαδή του Μεταξά, ο 
οποίος προέτρεψε, ως γνωστόν, τους λογοτέχνες να «αντλήσουν 
τις εμπνεύσεις [τους] από την μεγάλην αστείρευτον πηγήν που λέ-
γεται λαϊκή ψυχή» και να φτιάξουν «τύπους και μορφές γνησίως 
ελληνικές», ώστε να «εκφράσουν και να εικονίσουν την ελληνική 

45 Ως τέτοιο διάβασαν το Χρονικό μιας πολιτείας η Σοφία Σπανούδη (1938, 3) και ο 
Μηνάς Δημάκης (1939, 589).

46 Αναφερόμενος στην «αντι-νεωτερική» τάση στον μοντερνισμό παραπέμπω 
στην «broad, international reaction to the onslaught of the modern world that 
swept industrialized Western Europe, North America, and Japan» ή αλλιώς 
«the recoil from an “overcivilised” modern existence to more intens e forms of 
physical or spiritual existence», που ο ιστορικός Jackson Lears περιγράφει με 
τον όρο «antimodernism»: «it was in effect a critique of the modern, a perceived 
lack in the present manifesting itself not only in a sense of alienation, but also in 
a longing for the types of physical or spiritual experience embodied in utopian 
futures and imagined pasts. As such, it embraces what was then a desire for the 
type of “authentic”, immediate experience supposedly embodied in pre-industrial 
societies – in medieval communities or “Oriental” cultures, in the Primitive, the 
Traditional, or the Folk.» (Jessup 2001, 3)

47 (Σκίπης 1939, 484)
48 Η αφιέρωση, που έγραψε ο Πρεβελάκης σε αντίτυπο του Χρονικού μιας πολιτείας 

για τον Μπαστιά, μνημονεύει τη σύγκρουση με τους ακαδημαϊκούς: «Του 
αγαπητού μου Κωστή Μπαστιά με την εγκάρδια και σταθερή φιλία που τράνεψε 
μέσα σε κοινούς αγώνες». (Μπαστιάς 2005, 277)
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ζωή, την ελληνική Πατρίδα».49 Όπως άλλωστε ίσχυε και για την πο-
λιτική της Διεύθυνσης, η υπόδειξη αφορούσε κυρίως το θέμα και 
το βλέμμα, αλλά δεν δέσμευε για την τεχνοτροπία της εκάστοτε 
«ελληνικής» τέχνης. Από αυτή τη σκοπιά θα μπορούσαμε να πούμε 
– εν είδει συμπεράσματος – ότι ο Πρεβελάκης προόρισε το Χρονικό 
μιας πολιτείας για την περιοχή του ελληνικού μοντερνισμού, την 
οποία ευνόησε επίσης η τριανδρία Μεταξά-Μπαστιά-Πρεβελάκη 
για την φιλότεχνη πολιτική της Διεύθυνσης Γραμμάτων και Καλών 
Τεχνών.
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Ο Μεταξάς και η εποχή του. Αθήνα: Ευρασία 2009: 45-71.

Σκίπης, Σωτήρης: «Παντελή Πρεβελάκη Το χρονικό μιας πολιτείας». 
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Ή λογοτεχνία του μεσοπολέμου. 
Απομυθοποιήσεις και αποσιωπήσεις.

Το μυθιστόρημα του Θράσου Καστανάκη

Γεωργία Λαδογιάννη *

1.
Ο Θράσος Καστανάκης (1901-1967) υπήρξε μια δυναμική προσω-
πικότητα στην πεζογραφία και είχε μια, επίσης, μαχητική παρου-
σία στην ιστορία της ελληνικής διανόησης. Σήμερα, που η νεοελ-
ληνική φιλολογία ξαναβλέπει την ιστορία της, συνειδητοποιεί ότι 
η περίπτωση Καστανάκη έμεινε στο περιθώριο των ερευνητικών 
της ενδιαφερόντων, με συνέπεια  να μείνουν αναπάντητα σημαντι-
κά ερωτήματα ή να έχουν τεθεί με λάθος τρόπο. Είναι ενδεικτικό 
του υποτονικού φιλολογικού ενδιαφέροντος το αποτέλεσμα ενός 
πρόχειρου συγκριτικού απολογισμού, που αφορά σε τρεις γνω-
στούς πεζογράφους του μεσοπολέμου, και μετρά τα μεταθανάτια 
αφιερώματα λογοτεχνικών περιοδικών, μέχρι το τέλος της δεκαε-
τίας του 2000: στο Γιώργο Θεοτοκά (1905-1966) υπάρχουν δέκα 
αφιερώματα, στον ΄Αγγελο Τερζάκη (1907-1979) πέντε, στον Μ. 
Καραγάτση (1908-1960) δέκα. Στον Καστανάκη, τα αφιερώματα 
είναι μόνο τρία, της Νέας Εστίας (1973, τεύχος 1106), του Διαβάζω 
(1982, τεύχος 55) και του περιοδικού Η Λέξη (1993, τεύχος 117). 
Το ισχνό ενδιαφέρον, είναι εμφανώς αναντίστοιχο της αξίας του 
έργου, ιδιαίτερα, ενός έργου που έχει αναγνωρισθεί ο πρωτοπο-
ριακός του χαρακτήρας. Οι Πρίγκηπες (1924) είναι ουσιαστικά το 
πρώτο μυθιστόρημα της ανανέωσης, αυτήν που επίμονα ζητά η 
κριτική και αποτελεί φιλόδοξο στόχο της γενιάς του Καστανάκη, 
κατά την δεκαετία του 1930. Μια ακόμα από τις συνέπειες της φι-

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από τις 
εκδόσεις Παπαζήση, 2014, κυκλοφορεί  το βιβλίο της, με τίτλο Σκοτεινή Ρίζα. Αν-
θολογία λυρισμού. Α΄. 1900-1940.
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λολογικής περιθωριοποίησης είναι να παραμένουν αδιευκρίνιστα 
σημαντικά θέματα, όπως είναι το θέμα του κοσμοπολιτισμού και 
το θέμα του ρεαλισμού στην ελληνική πεζογραφία. Γι αυτό νοιώ-
θουμε να κερδίζει η φιλολογία όταν ανακαλύπτει τα χαμένα της 
θέματα, όπως το κάνει ο κριτικός  που επισημαίνει ότι ο Καστανά-
κης και το έργο του είναι ένα από τα ανοιχτά κεφάλαια της ιστορί-
ας της λογοτεχνίας1.  

Ο Θράσος Καστανάκης διαμορφώνει την προσωπικότητά του 
στην διασπορά,  στον κύκλο της ελληνικής διανόησης της Πόλης 
και στο Παρίσι, της επομένης του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, ζει το 
Παρίσι της μεγάλης λογοτεχνικής παράδοσης και των πρωτοπο-
ριακών κινημάτων, αλλά ζει και το Παρίσι του Ψυχάρη2, όπως 
και την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των βαλκανικών διπλωματικών 
ανταγωνισμών. Ακόμη, βιώνει το ανθελληνικό κλίμα κατά την 
εκστρατεία στη Μικρά Ασία και τις εντάσεις των μεταπολεμικών 
συνδιασκέψεων3. 

 Στην Πόλη, ο Καστανάκης αναπνέει τον αέρα της αισιοδοξίας 
που φέρνει στον κωνσταντινουπολίτικο ελληνισμό η Μεγάλη Ιδέα 
καθώς και το ανανεωτικό πνεύμα του δημοτικισμού4. Ο Παλαμάς 
και ο Ψυχάρης της ‘Ιδέας’ είναι τα ισχυρά σύμβολα των  Ελλήνων 
της Πόλης αλλά και ο σπόρος που θρέφει τον μαχητικό πατριωτι-
σμό και την θαρραλέα πολιτική συνείδηση του Καστανάκη. Στους 
ίδιους κύκλους, οι αισθητικές συγκινήσεις βρίσκουν έκφραση 
στον συμβολισμόˑ στους νέους, ιδιαίτερα γοητευτικοί  είναι οι πα-
ρακμιακοί του γαλλικού συμβολισμού5. Στον τίτλο του πρώτου 
του βιβλίου -και μοναδικού με ποιήματα- Οι ερημιές του Ηλιόχαρου 
(1921)6 είναι φανερή η συμπάθεια του Καστανάκη για τον Ρεμπώ. 
Την ίδια πηγή, τον συμβολισμό, έχει και η τάση, που χαρακτηρίζει 
την πεζογραφία του, να φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές και τα πάθη 

1 (Παγανός 1992, 356).
2 (Καστανάκης  1936,  9). Στην ανταπόκρισή του από το Παρίσι ο Καστανάκης θυ-

μάται τους περιπάτους με τον «Δάσκαλο Ψυχάρη» που του δείξανε το Παρίσι που 
«είναι η μυστηριώδικη δημοσιά της Ευρώπης, όπου ξαναγεννιούνται και παίρ-
νουν τη φόρα τους οι πατρίδες».

3 Λεμονίδου 2012, 5.
4 Σταύρου 1982, 51-53 και (Ποσάντζη 2003, 278-280). 
5 (Οικονομίδης 1973, 1017-1025) 
6 Ο τίτλος θυμίζει τα πεζά ποιήματα Οι ερημιές του έρωτα (1871) του Α. Ρεμπώ. 

Πεζά ποιήματα δημοσιεύει ο Καστανάκης στο περιοδικό Διόνυσος (1919-1920) 
της Πόλης, βλ. (Οικονομίδης 1973, 1017-1025). 
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των ανθρώπων, κάτι που θα το επισημάνει η οξυδερκής κριτική 
της εποχής7, θέτοντας με τον τρόπο αυτό το θέμα της ποιότητας 
του ρεαλισμού ως μιας αισθητικής του κράματος8. 

Πνευματικά ανήσυχος ο Καστανάκης μοιράζεται τους οραματι-
σμούς του με άλλους της γενιάς του, όπως ο Γιώργος Θεοτοκάς9, 
τον συνδέουν πολλά, όμως ξεχωριστή σημασία για τον Καστανάκη 
έχει  το κοινό τους βίωμα της μεσοπολεμικής Ευρώπης και η πα-
νεπιστημιακή σπουδή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το Ελεύθερο 
Πνεύμα (1929) για άλλη μια φορά φαίνεται να  συμπυκνώνει δια-
θέσεις και στοχασμούς συλλογικούς και όχι μόνο του συγγραφέα 
του.  

2.
Ο πεζογράφος Καστανάκης είναι από τους πολυγραφότατους 

της γενιάς του μεσοπολέμου. Από την πρώτη στιγμή, η κριτική 
δείχνει το ενδιαφέρον της και τον θεωρεί έναν από τους πιο αντι-
προσωπευτικούς νέους διανοούμενους. Στα 1923 είναι ήδη ανά-
μεσα στους νέους διηγηματογράφους και παρουσιάζεται στην αν-
θολογία διηγήματος του Α.Δ. Παπαδήμα και την επόμενη χρονιά 
βραβεύεται το πρώτο του μυθιστόρημα, Οι Πρίγκιπες. Οι κριτικοί 
τού ζητάνε τη γνώμη, τού παίρνουνε συνεντεύξεις, τον φιλοξε-
νούν σχεδόν όλα τα σημαντικά περιοδικά, δημοσιεύουν πρωτότυ-
πα πεζά του, τον παρουσιάζουν ως έναν από τους πεζογράφους 
της ανανέωσης, τού παραχωρούν σελίδες με ανταποκρίσεις από 
την Γαλλία. Εκρηκτικός και ευφυής, ο  Καστανάκης δεν διστάζει 
να εμπλακεί σε θέματα καυτά της πνευματικής ζωής, όπως ήταν 
το βραβείο Νόμπελ όπου υποστήριξε τον Παλαμά και προκάλεσε 
τον θυμό του Ψυχάρη, του δασκάλου του, ή η διαμάχη με τον Κ. 
Παρορίτη και τον Μ. Σπιέρο10. Αλλά και η δράση του στην Γαλλία 
αγκαλιάζει πολλούς τομείς και τον γνωρίζουν σημαντικές προ-
σωπικότητες του Παρισιού. Εκτός των μαθημάτων που κάνει στη 
Σχολή Ανατολικών Γλωσσών, δίπλα στον Ψυχάρη και ύστερα δί-
πλα στον Α. Μιραμπέλ, δραστηριοποιείται στην σημαντική για τον 
ελληνισμό εφημερίδα Αγών που την συνδιευθύνει με τον αδελφό 
του Λουκά. 

7 Α[γρας] (1931), 51-52.
8 Λαδογιάννη 2010, 101-118.
9 Καράογλου, 119-173.
10 (Καστανάκης 1931, 166-168)  



Γεωργία Λαδογιάννη278

Η εκδοτική του παρουσία είναι, επίσης, πυκνή και, συγκριτικά, 
η μεγαλύτερη από τους νέους λογοτέχνες. Έτσι, στη δεκαετία του 
’20, με το διήγημα να έχει αριθμητικά το προβάδισμα, εκδίδει τρία 
βιβλία με διηγήματα και δύο με μυθιστορήματα. Στη δεκαετία του 
’30 είναι το μυθιστόρημα που έχει εκδοτικά την προτεραιότητα11: 
τρία μυθιστορήματα (τέσσερα, αν υπολογίσουμε το δημοσιευμένο 
Οι Περιθώριοι στα Νεοελληνικά Γράμματα) και δύο βιβλία με διη-
γήματα. Η συνέχεια είναι φθίνουσα, παρ’ ότι  σε αυτές τις μετα-
γενέστερες δεκαετίας εκδίδεται το πιο ώριμο πεζογραφικό έργο. 
Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του ’40 κυκλοφορεί ένα μόνον μυθι-
στόρημα12 και τρία βιβλία διηγημάτων, όπου το ένα είναι επιλο-
γή από παλαιότερα. Τα δύο τελευταία του μυθιστορήματα Χατζη 
Μανουήλ (1956) και Η παγίδα (1962), που είχαν πολλούς αναγνώ-
στες, δείχνουν, ταυτόχρονα, και την αραίωση της εκδοτικής του 
παρουσίας.

3.
Το θέμα που κυρίως θα μας απασχολήσει είναι: πώς διαβάζει 

τον Καστανάκη η κριτική, κατά  την εποχή ανόδου του κύρους του 
ως πεζογράφου και ως διανοούμενου. 

Πρώτα, να επαναλάβουμε ότι το ενδιαφέρον της κριτικής, που 
το γνωρίζουμε από τις καταγραφές στα περιοδικά, είναι υψηλό. 
Δεύτερον, ότι έχει ασυνήθιστα μικρή διάρκεια το ενδιαφέρον της 

11 Στα βιβλία με διηγήματα της δεκαετίας του 1920 υπολογίζουμε και το βιβλίο Το 
μαστίγιο και οι πολυέλαιοι (Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1930). Τα άλλα δύο 
είναι: Η χορεύτρια κοντεσίνα Φελιτσιτά. Παρίσι, εκδόσεις Αγών και Βιβλιοπωλείον 
της Εστίας, 1928 και Το Παρίσι της νύχτας και του έρωτα. Παρίσι, 1929. Τα δύο μυ-
θιστορήματα είναι: Οι Πρίγκηπες· Μυθιστόρημα. Εκδόσεις Ζηκάκης, Αθήνα 1924 
και Στο χορό της Ευρώπης. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις Αγών, Αθήνα 1929. Τα μετα-
γενέστερα έργα του και οι πρώτες εκδόσεις είναι: Μυθιστορήματα: Η φυλή των 
ανθρώπων. Μυθιστόρημα της ελληνικής ζωής. Αθήνα 1932. Ελληνικά χώματα Α΄. 
Μυστήρια της Ρωμιοσύνης. Ο Κύκλος, Αθήνα 1933. Ελληνικά χώματα Β· Μεγάλοι 
αστοί. Μυθιστόρημα. Πυρσός, Αθήνα 1935. Ελληνικά χώματα· Τον καιρό της ειρή-
νης. Μυθιστόρημα. Αετός, Αθήνα 1942. Ο Χατζη Μανουήλ. Μυθιστόρημα. Αθήνα 
1956. Η παγίδα. Μυθιστόρημα. Αθήνα 1962. Διηγήματα: Ο ομογενής Βλαδίμηρος. 
Πυρσός, Αθήνα 1936. Ο Ρασκάγιας κι άλλα διηγήματα. Πυρσός, Αθήνα [1939]. Επι-
λογή. Αθήνα,  1944. Η φάρσα της νιότης. Ο Γλάρος, Αθήνα 1944. Εφτά ιστορίες. Ο 
Γλάρος, Αθήνα 1944. Η προδομένη Γαλλία. Αληθινές ιστορίες από τη γαλλική κα-
ταστροφή του1940. Οι Φίλοι του Βιβλίου,  1945. Βλ., επίσης, (Σουλογιάννη 1982, 
36-38). 

12 Στον καιρό της ειρήνης. Μυθιστόρημα. Αετός, Αθήνα 1942.
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κριτικής, ενώ συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις και εκδίδεται το ωρι-
μότερο έργο. Κρατάει μόλις δέκα περίπου χρόνια η  πυκνή κριτική 
ανάγνωση του έργου του Καστανάκη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, γύρω  στο φθινόπωρο του 1935, όπου παρατηρεί-
ται απότομη πτώση του κριτικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1920 η κριτική έχει πολλούς 
λόγους να προσέξει το έργο του Καστανάκη. Ο διηγηματογράφος  
Καστανάκης, προτού δώσει τη θέση του στον μυθιστοριογράφο, 
ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα την κριτική. Μάλιστα το άστρο 
του Καστανάκη, ως του νέου λογοτέχνη που πρώτος έκανε πρά-
ξη την ανανέωση με τον κοσμοπολιτισμό, συναγωνίζεται το άστρο 
του παλαιότερου Δημοσθένη Βουτυρά. Το διήγημα και ο κοσμοπο-
λιτισμός του σκιάζουν την πρωτοπορία των Πριγκήπων.  

Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και σήμερα, που απέχουμε πολύ 
και από τη δεκαετία του 1920 και από τα αισθητικά της ζητού-
μενα, ο ‘κοσμοπολιτισμός’ εκείνων των διηγημάτων όχι μόνο μο-
νοπωλεί το όποιο φιλολογικό ενδιαφέρον, ταυτίζοντας τον πεζο-
γράφο Καστανάκη μαζί του, αλλά αποσιωπάται η πρωτοποριακή 
αξία της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας των διηγημάτων13. Γιατί ο 
κοσμοπολιτισμός στη δεκαετία του 1920 ήταν μία απάντηση στην 
αναζήτηση υπέρβασης της ηθογραφικής στασιμότητας. Ακόμη, 
φαίνεται μια προβληματική χρήση του όρου, που τον περιορίζει 
στην αναπαράσταση της μεγάλης ζωής, της φανταχτερής επιφά-
νειας των κοσμοπολίτικων χώρων. Όμως μια τέτοια χρήση αφήνει 
απέξω το κύριο, που είναι η απεικόνιση του συναισθηματικού κό-
σμου των ανθρώπων της ευρωπαϊκής πόλης, στην περίοδο μετά 
τον πρώτο μεγάλο πόλεμο. Πολύ καλά μάς το έχει εκφράσει ο Τερ-
ζάκης αυτό το σημείο, χαρακτηρίζοντας «αυτοτιμωρούμενο» τον 
μεσοπολεμικό άνθρωπο του Καστανάκη14. Το βιωματικό αλλά και 
το αισθητικό στοιχείο στο έργο του Καστανάκη είναι εκείνο που 
κάνει τον κοσμοπολιτισμό του να είναι πρωτοπορία και υπέρβαση 
της ηθογραφίας της κλειστής κοινωνίας του χωριού. Ο Καστανά-
κης πλάθει σε λογοτεχνία την ζωή που γνώρισε, τα βιώματα του 

13 Εξαίρεση για την ορθή της προσέγγιση αποτελεί η εργασία του Απ. Σαχίνη, μόνο 
που η χρονική οριοθέτηση  1928-1932 του κοσμοπολιτισμού αφήνει έξω την 
πρώτη του παρουσία με το μυθιστόρημα του Καστανάκη, Οι Πρίγκιπες (1924), βλ. 
Σαχίνης 1945, 20 κ. εξ., 72, 75.

14 (Τερζάκης 1935, 152-157).  
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Παρισιού, αμέσως μετά τον πόλεμο. Μεταπλάθει το ξέσπασμα της 
ανεμελιάς, την αναζήτηση της χαράς ακόμα και στην ακολασία, 
τη ζωή της νύχτας, την απελευθέρωση των παθών, την νοσηρό-
τητα των χαρακτήρων (από τον ασύμβατο ερωτισμό μέχρι την 
διάπραξη εγκλήματος15). Ένας τέτοιος κοσμοπολιτισμός σημαίνει 
στάση κοινωνική και σημαίνει την μορφή μιας πρώτης αίσθησης 
της παγκοσμιότητας, που την δημιουργούσε η εμπειρία του πο-
λέμου. Αυτόν τον κοσμοπολιτισμό έχουν τα έργα του και κυρίως 
τα δύο μυθιστορήματα της δεκαετίας του ’20 (Πρίγκιπες, 1924 και 
Στο χορό της Ευρώπης, 1929). Και τον ίδιο χαρακτήρα έχουν τα με-
ταγενέστερα μυθιστορήματά του, που στεγάζονται κάτω από τον 
υπέρτιτλο «Ελληνικά χώματα»16, προλαβαίνοντας, ίσως, κάποια 
κριτική τους παρανάγνωση.

 Έχει ενδιαφέρον για την λογοτεχνική μας ιστορία πως η κριτική 
του μεσοπολέμου διεύρυνε κατά πολύ τα ζητήματα που έβλεπε να 
της θέτει η πεζογραφία του Καστανάκη. Εκτός από την παρουσί-
αση του πρωτοποριακού στοιχείου, που έφερνε η κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρα, την απασχόλησαν τα θέματα των προσώπων και της 
γλώσσας. Ήταν δύο ζητήματα, που όχι μόνο απασχόλησαν αλλά 
και χωρίσανε την κριτική. Αντιπροσωπευτικές είναι οι κριτικές 
αναγνώσεις: του Τέλλου ΄Αγρα στη Νέα Εστία (1931 και 1936)17, 
του Λάζαρου Πηνιάτογλου στον Κύκλο (1933), των Κωστή Παλα-
μά, Άγγελου Τερζάκη, Ανδρέα Καραντώνη και Νίκου Γκάτσου στο 
περιοδικό Τα Νέα Γράμματα (1935, 1936, 1937) 18, του Τάκη Παπα-
τσώνη στα Ελληνικά Φύλλα (1935, τεύχος 9). 

Η άποψη του Παλαμά, στο πρώτο τεύχος Των Νέων Γραμμάτων 
(ΤΝΓ), τον Ιανουάριο του 193519, συμπυκνώνει την γενικότερη 
εκτίμηση ότι ο Καστανάκης είναι ο πρωτοπόρος του νέου μυθι-
στορήματος και, παράλληλα, ο λόγος του Παλαμά δημιουργεί μία 
μορφή κανόνα για το περιοδικό που κατασκευάζει την ομάδα των 

15 Είναι από τα σταθερά του θέματα και έχει ενδιαφέρον η υπόδειξη μιας συνάφειας 
με συγγραφείς και έργα σε (Κολίτση 2008, 27).

16 Ανήκουν τέσσερα μυθιστορήματα (ένα, ακόμη, Οι Περιθώριοι  δημοσιεύτηκε, χω-
ρίς ποτέ να εκδοθεί σε βιβλίο, στα Νεοελληνικά Γράμματα, 1937-1938) της δεκα-
ετίας του 1930: Η φυλή των ανθρώπων, 1932. Μυστήρια της Ρωμιοσύνης, 1933. 
Μεγάλοι αστοί, 1935. Τον καιρό της ειρήνης,1942.

17 (Α[γρας] 1931, 51-52) και (Άγρας 1936,  138-140)
18 Καράμπελας 2009, 332-333, 344-345, 377-379, 390-392.  
19 (Παλαμάς 1935, 1-15)
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πεζογράφων, τα ονόματα των οποίων ταυτίζονται με την ανανέ-
ωση (: Mυριβήλης, Θεοτοκάς, Καστανάκης, Τερζάκης, Πετσάλης, 
Βενέζης). Από την άποψη Παλαμά π.χ. ξεκινά και ο Τερζάκης20, 
μελετώντας βαθύτερα τη σχέση των προσώπων του Καστανάκη 
με την εποχή τους και προσεγγίζοντας  πληρέστερα τον κοσμο-
πολιτισμό του.

Ξεχωριστή για τα ζητήματα που θέτει  είναι η κριτική του Τέλ-
λου Αγρα. Πρώτα, μιλά για το ύφος του Καστανάκη, αναλύοντας τα 
στοιχεία που το χαρακτηρίζουν (α. μεταφορές, β. παρατήρηση που 
αποκαλύπτει, γ. χαρακτήρες μιας ευσυνείδητης ψυχολογικής ανά-
λυσης) και, δεύτερον, για την κριτική, εντοπίζει ανεπάρκεια στην 
κριτική που ασχολήθηκε με το έργο του Καστανάκη και αποδοκί-
μασε τους χαρακτήρες του ως πρόσωπα υπερβολικά. Η αντίρρηση 
του ΄Αγρα υπογραμμίζει πως το κρίσιμο δεν είναι το υπερβολικό 
αλλά το πόσο άρτια έχει συγκροτηθεί μέσα στην αφήγηση ο υπερ-
βολικός χαρακτήρας. Είναι ακόμη σημαντικό να υπογραμμίσουμε 
την αξία που έχει η ανάλυση του ύφους –κάτι που κάνει σταθερά 
στις κριτικές του ο Άγρας-, γιατί συνιστά μια σε βάθος μελέτη της 
γλώσσας και της δημιουργικής της χρήσης από τον Καστανάκη, δε-
δομένου ότι το θέμα της γλώσσας αποτέλεσε ένα από τα επίμαχα 
ζητήματα της πεζογραφίας του και ένα από τα στοιχεία που βοή-
θησαν την αρνητική κριτική να στηρίξει τις επιφυλάξεις της. Να 
προσθέσουμε, επίσης, ότι αναγνωρίζοντας αρετές στο ύφος του 
Καστανάκη, ο Άγρας τον ξεχώριζε από τους νέους πεζογράφους, 
απέναντι στους οποίους ήταν επιφυλακτικός για αυτό ακριβώς 
τον λόγο, για την παραμέλησης του ύφους21.  

Έτσι, η κριτική του μεσοπολέμου αξιοποιεί την πεζογραφία του 
Καστανάκη για να συζητήσει γενικότερα θέματα που ενδιαφέρουν 
την εποχή. Κυρίως, συζητά για το ίδιο το μυθιστόρημα και για τις 
νέες τεχνικές. Με αφορμή το μυθιστόρημα Η φυλή των ανθρώπων 
(1932) ξεκινάει συζήτηση για τον εσωτερικό μονόλογο στις Μακε-
δονικές Ημέρες (Λ. Πηνιάτογλου22, Δ. Μεντζέλος, Α. Καραντώνης) 

20 (Τερζάκης, ό.π.)  
21 (Άγρας 1936, 139).
22 Έχει εκφράσει θετική γνώμη για τον Καστανάκη, πριν από την συζήτηση για τον 

εσωτερικό μονόλογο. Θεωρεί ότι με τον Καστανάκη έχουμε την περίπτωση ενός 
γεννημένου μυθιστοριογράφου, ενός «επαγγελματία», βλ. ( Πηνιάτογλου 1933, 
391-397)
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και στον Κύκλο (Λ. Πηνιάτογλου23, Δ. Μεντζέλος)24. Μάλιστα, για 
τον Λάζαρου Πηνιάτογλου, που είναι το νέο κριτικό πνεύμα της 
εποχής, το μυθιστόρημα του Καστανάκη αποτελεί ένα παράδειγμα 
τεχνικής του εσωτερικού μονολόγου. 

Ο Τάκης Παπατσώνης υπογραμμίζει την εκπληκτική γλώσ-
σα του Καστανάκη, που στο υπέδαφός της κρατάει ολόκληρο το 
γλωσσικό πολιτισμό των κειμένων, από το Βυζάντιο και την Κρητι-
κή Αναγέννηση. Ξεχωριστή θέση πρέπει να δώσουμε στην κριτική 
της Henriette Olry που την στέλνει ο Andre Mirambel στον Κύκλο. 
Είναι απόσπασμα της διπλωματικής της εργασίας που έκανε στη 
Σχολή Ανατολικών Γλωσσών με την επίβλεψη των καθηγητών της, 
Mirambel και Καστανάκη. Νομίζω μας επιτρέπεται να δούμε, ανά-
μεσα στις γραμμές της, την άποψη του ίδιου του Καστανάκη, που 
είναι και μια απάντηση στην κριτική της εποχής. Η κριτική της Olry 
εστιάζει στο επίμαχο θέμα των προσώπων, υποστηρίζοντας την 
συνάρτησή τους με την εποχή και την κοινωνία. Παρουσιάζει, ακό-
μη, τις θεματικές συγγένειες στο σύγχρονο μυθιστόρημα, με κοινό 
σημείο τις εικόνες από την ζωή και την εστίαση στην ψυχολογία 
και όχι στην εξωτερική όψη της εικόνας25. Την θεματική αυτή, του 
κοινωνικού και ψυχολογικού μυθιστορήματος, την ανοίγουν, κατά 
την Olry οι Μυριβήλης, Τερζάκης και Καστανάκης. 

Εκτός των Τερζάκη, Αγρα, Πηνιάτογλου, Olry και ο Νίκος Γκά-
τσος26 κρίνοντας το βιβλίο διηγημάτων Ο Ομογενής Βλαδίμηρος, θα 
συμπεριληφθεί στους κριτικούς που πρόσεξαν τα πρόσωπα του 
Καστανάκη. Βέβαια, να μην ξεχνάμε πως η κριτική του δημοσιεύ-
εται στο περιοδικό Τα Νέα Γράμματα, όπου η επίσημη γραμμή της 
ελληνικότητας καλλιεργείται σθεναρά από τον διευθυντή τους, 
τον Καραντώνη. Ο  Γκάτσος, χωρίς να φαίνεται ότι παρεκκλίνει 
από την κεντρική γραμμή, εμβαθύνει περισσότερο στους χαρακτή-
ρες και εντοπίζει  όψεις που δεν είχαν επισημανθεί.  Αντικαθιστά, 
ωστόσο την ‘εθνικότητα’ με την λαϊκότητα. Υποστηρίζει ότι το συ-
γκεκριμένο βιβλίο δείχνει την ικανότητα του Καστανάκη να φτιά-
χνει λαϊκά πρόσωπα, που, σύμφωνα με τον κριτικό, μόνο τα λαϊκά 

23 (Πηνιάτογλου 1933, 76-80)
24 Εκτός του μυθιστορήματος του Καστανάκη, η συζήτηση προκαλείται  και από την 

Εσωτερική συμφωνία του Στ. Ξεφλούδα, βλ. Μικέ 1988, 172 και Λαδογιάννη 1993, 
259. 

25 (Olry 1933, 348-350)  
26 (Γκάτσος 1937, 60-64)
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πρόσωπα έχουν ενσωματώσει την προοπτική του ελληνισμού και 
είναι οι εκφραστές του «αληθινού ελληνισμού».  

 Παράλληλα, η προσέγγιση του Καραντώνη στα Νέα Γράμματα 
έχει ιδιαίτερη αξία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί εκφράζει 
με τον πιο καθαρό τρόπο την ιδεολογική κριτική -από την πλευ-
ρά των αστών διανοουμένων-, ο δεύτερος, γιατί εφαρμόζει μια 
πολιτική αποσιώπησης. Συγκεκριμένα, στο απολογιστικό του κεί-
μενο για την λογοτεχνία του 193527, προσανατολισμένη η κριτική 
του στο ιδεολογικό περιεχόμενο των έργων, προβαίνει σε μια την 
ταξική ιεράρχηση.  Διαπιστώνει πως η μεγαλοαστική τάξη μυθο-
ποιείται από τον Πετσάλη (Ο προορισμός της Μαρίας Πάρνη) τον 
Καστανάκη (Μεγάλοι αστοί) και τον Καραγάτση (Συνταγματάρχης 
Λιάπκιν), υπογραμμίζοντας όμως την αρνητική οπτική του Καστα-
νάκη. Ήδη όμως, σε προηγούμενο άρθρο του, που σχολίαζε τα βρα-
βεία της Ακαδημίας,28 είχε προβεί σε αφαίρεση του ονόματος του 
Καστανάκη από την ομάδα των νέων της αφηγηματικής ανανέω-
σης παρακάμπτοντας σιωπηρά την άποψη του Παλαμά.

4.
Μπορεί να παρατηρήσει κανείς πως η χρονιά αυτή, το 1935 

(έτος έκδοσης του μυθιστορήματος Μεγάλοι Αστοί), είναι ταυτό-
χρονα χρονιά της κορύφωσης του κριτικού ενδιαφέροντος αλλά 
και στιγμή μιας απότομης κάμψης, ενώ η λογοτεχνική παραγωγή 
του Καστανάκη συνεχίζεται, με την έκδοση, εκτός του μυθιστο-
ρήματος, δύο βιβλίων διηγημάτων (Ο Ομογενής Βλαδίμηρος, 1936 
και Ο Ρασκάγιας και άλλα διηγήματα, 1939), με την δημοσίευση, 
σε συνέχειες, του μυθιστορήματος «Οι Περιθώριοι» στο περιοδικό 
Νεοελληνικά Γράμματα, καθώς και με την εξαιρετική συνεργασία 
του στο ίδιο περιοδικό, με τις γνωστές ανταποκρίσεις του από το 
Παρίσι («Παρισινά θεάματα και διαλείμματα»).   

Αν θέλουμε να έχουμε όλα τα δεδομένα τότε δεν θα πρέπει να 
αφήσουμε απέξω το βεβαρυμμένο πολιτικό κλίμα: είναι η χρονι-
κή στιγμή ενός στρατιωτικού κινήματος (φθινόπωρο 1935), μιας 
παλινόρθωσης της μοναρχίας και μιας  δικτατορίας, ενώ στον ευ-
ρωπαϊκό ορίζοντα πυκνώνουν τα σύννεφα του ισπανικού εμφυλί-

27 (Καραντώνης 1936, 164) 
28 (Καραντώνης 1935, 327-328) 
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ου. Ταυτόχρονα, στο ίδιο διάστημα, εκδηλώνεται η πολιτική δράση 
του Καστανάκη στο Παρίσι29 (που θα την συνεχίσει και στον εμφύ-
λιο), που αναστατώνει την Ελληνική Πρεσβεία, οποία και διαμηνύ-
ει τα σχετικά στον γνωστό υπουργό του Μεταξά, τον Μανιαδάκη. 
Ταυτόχρονα, έχουμε και τα στοιχεία μιας έντασης των προσωπι-
κών σχέσεων του Καστανάκη, υπό την επήρεια των ιδεολογικών 
διαφορών,  με γνωστές προσωπικότητες της πνευματικής Αθήνας 
(Άλκη Θρύλο, Σπύρο Μελά, αλλά και Θεοτοκά)30. Η συνέντευξη 
του Καστανάκη  στο περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα31 είναι ιδι-
αιτέρως αποκαλυπτική. Η συνέντευξη μετατρέπεται σε αντιφα-
σιστική κριτική, όπου καταγγέλλονται οι διώξεις εκπαιδευτικών 
(εννοώντας τους Γληνό και Βάρναλη) και προτείνεται η επείγουσα 
ανάγκη συσπείρωσης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή διανόηση 
εναντίον του φασισμού. Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την φι-
λοσοφία του «μετώπου» που υιοθετείται από την Γ΄ Διεθνή και την 
ευρωπαϊκή Αριστερά, εκείνη την εποχή. Η ένταξη και δράση του 
Καστανάκη με την Αριστερά δεν θα ήταν δυνατόν παρά να επηρεά-
σει την πρόσληψη του έργου του. Και, βέβαια, δεν είναι δύσκολο να 
το αντιληφθούμε αυτό για μια χώρα που πέρασε από βαθιά ‘ανα-
μορφωτικά’ προγράμματα και Μακρονήσους κάθε είδους, πραγ-
ματικές ή συμβολικές.  

Κλείνοντας, να υπογραμμίσουμε ξανά το κενό στη φιλολογική 
έρευνα και την ανάγκη επανανάγνωσης των κριτικών που διατυ-
πώνονται πριν το 1935 για το έργο του Καστανάκη, ώστε να συν-
δεθεί έτσι η φιλολογική μελέτη των ημερών μας με την κριτική μας 
παράδοση.

29 (Καρπόζηλος 2008, 37-53)
30 Λέξεις και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς, όπως «αλκηθρύλο» και «σπυρομε-

λά», είχε χρησιμοποιήσει δημόσια, σε άρθρο του στα Νεοελληνικά Γράμματα, βλ. 
(Καστανάκης 1935, 9-10). Για την σχέση με τον Θεοτοκά τα πράγματα είναι πιο 
σοβαρά και περίπλοκα. Μία πλευρά του θέματος θίγει ο Καράογλου, 119-173. 
Ωστόσο, από την αλληλογραφία τους φαίνεται ότι και οι δύο συνειδητοποιούν τις 
ιδεολογικές τους διαφορές με  αφορμή το βιβλίο του Θεοτοκά Εμπρός στο κοινω-
νικό πρόβλημα. Η σχέση Θεοτοκά-Καστανάκη φαίνεται να συνεχίστηκε με πολλές 
δυσκολίες, αν κρίνουμε από την επιστολή που στέλνει ο Θεοτοκάς από το Παρίσι, 
στα 1946, προς την αδελφή του Λιλή Αλιβιζάτου, όπου εκφράζει την αγανάκτησή 
του για την εισαγωγή Καστανάκη, στην γαλλική έκδοση του Δαιμονίου, βλ. Καρά-
ογλου, 126-127.

31 (Καστανάκης 1935, 9-10)
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Πάντως, παρά την ερευνητική αδιαφορία, η ιστορία του μυθι-
στορήματος μάλλον δικαιώνει τον Καστανάκη. Γιατί το ψυχολογι-
κό και το μυθιστόρημα ιδεών του μεσοπολέμου συνεχίζεται με την 
πολιτικοποιημένη πεζογραφία του μεταπολέμου, που γράφουν 
δύο ΄Έλληνες του εξωτερικού: ο Δημήτρης Χατζής και ο Στρατής 
Τσίρκας.
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Σταύρου Τατιάνα, Τετράδια μνήμης. Μυριβήλης - Βενέζης - Καστα-
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Συγγενείς χαρακτήρες και αντικρουόμενες ιδεολογίες
στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου Θεοτοκά

Κατερίνα Μουστακάτου *

Μελετώντας τους χαρακτήρες με αντικρουόμενες ιδεολογίες στο 
έργο του Γιώργου Θεοτοκά θα ξεκινήσω τον προβληματισμό μου 
παίρνοντας το νήμα από ορισμένες σκέψεις και ρήσεις άλλων συγ-
γραφέων. Η Μάρω Δούκα σε μια πρόσφατη συνάντησή της με τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μιλώντας 
για το έργο της κατέθεσε την εμπειρία της πως «το ένα της βιβλίο 
προοικονομεί το άλλο»1. Η Ζωή Σαμαρά σε μια μελέτη της κατέγρα-
ψε ότι «καθώς ζούμε σε μια μεταμοντέρνα εποχή, δεν μπορώ να απο-
φύγω τον πειρασμό να μετατρέψω όλες τις βιβλικές μου αναφορές 
σε αλληγορία του διακειμένου, εφόσον κάθε πρόταση γίνεται μήτρα 
δημιουργίας ενός κόσμου»2. 

Αν ανατρέξουμε και στην άποψη της Julia Kristeva, πως κάθε 
κείμενο είναι «απορρόφηση και μετασχηματισμός άλλων κειμέ-
νων»3, τότε κατά αναλογία θα προσέθετα ότι και κάθε ήρωας εί-
ναι μια μορφή ανακύκλωσης και λειτουργικής μεταποίησης σε ένα 
νέο πλαίσιο συμβάσεων. Ο Northrop Frye υποστηρίζει ότι ακόμη 
και «οι αληθοφανείς χαρακτήρες αποτελούν αναγνωρίσιμες παραλ-
λαγές -λιγότερο ή περισσότερο εξατομικευμένες- των στερεότυπων 
χαρακτήρων που συναντάμε στα παλιά λογοτεχνικά γένη»4. Ο Β. 

1 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στις 11 Ιουνίου 2014.

2 (Σαμαρά 2003, 13)
3 ( Kristeva, 1969)
4 (Frye, 1957).
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Αθανασόπουλος ορίζει «μια περιοχή οντολογικά απροσδιόριστη, 
[...] που ονομάζεται «διακειμενική ζώνη», η οποία συγκροτείται από 
δάνεια χαρακτήρων, αλλά και θεμάτων, μοτίβων και σκηνικών. Οι 
μυθιστορηματικοί χαρακτήρες, επομένως, έρχονται από, και γυρί-
ζουν σε ένα λογοτεχνικό περιβάλλον που διαχρονικά σχηματίζεται 
από συγγραφείς, έργα, σχολές, ποιητικές, δηλαδή από αποθέματα 
χαρακτηρολογικά, θεματικά και σκηνικά»5.

Χωρίς να αναφέρομαι στα αρχέτυπα, δηλαδή στα θέματα και 
στις εικόνες6 ή στους στερεότυπους χαρακτήρες7 που είναι ανα-
γνωρίσιμοι σε ένα ευρύ φάσμα λογοτεχνικών έργων, μπορώ να 
μιλήσω για μια σπειροειδή ανάπτυξη του χαρακτήρα ορισμένων 
ηρώων στο πεζογραφικό έργο του προς μελέτη συγγραφέα. Κατά 
αναλογία με τους όρους «ακόλουθη μυθοπλασία» (ως μια μυθο-
πλασία που ακολουθεί ένα αρχικό έργο/αφετηρία οποιουδήποτε 
είδους)8, θα ήταν χρήσιμος εδώ ο όρος «ακόλουθος ήρωας», ως 
επαναπροσδιορισμός χαρακτηριστικών και επαναφορά ιδιοτήτων 
και τάσεων σύμφωνα με τον οποίο ο όρος καλύπτει όλες τις τεχνι-
κές και τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να αναπτύξει μια νέα 
εκδοχή κάποιας υπάρχουσας αφήγησης9. 

Σύμφωνα με το M. Riffaterre το κείμενο ενεργοποιεί τους «μνημο-
νικούς συνειρμούς» και κινητοποιεί την παιδεία του αναγνώστη10. 

5 (Αθανασόπουλος 2005, 39)
6 Αρχέτυπα είναι τα αφηγηματικά σχήματα, οι τύποι δράσης, οι χαρακτήρες, τα θέ-

ματα και οι εικόνες που επαναλαμβάνονται συχνά και είναι αναγνωρίσιμα σε ένα 
ευρύ φάσμα λογοτεχνικών έργων, καθώς και στους μύθους, στα όνειρα, ακόμη 
και σε κοινωνικές λειτουργίες (Abrams 2006, 53).

7 Στερεότυποι χαρακτήρες (stock character) είναι ανθρώπινο τύποι που εμφα-
νίζονται συχνά σε ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό γένος και ως εκ τούτου είναι 
αναγνωρίσιμοι, επειδή ανήκουν στις συμβάσεις της εν λόγω μορφής. Στην αρχαία 
κωμωδία για παράδειγμα ήταν ο αλαζών, ο είρων, ο βωμολόχος, και ο αγροίκος. 
Μετέπειτα μπήκαν και άλλοι ήρωες. (Abrams 2006, 441-442). Βλ. stock character: 
a recurrent type, like the miles gloriosus in Roman drama, the characters in com-
media dell’ arte and the villain and heroine in melodrama.[...] A writer of creative 
originality can take such stock figures and transform them into individuals [...] 
(Cuddon 1977, 642-3). 

8 (Χρυσόπουλος, 121-148)
9 Αναγνωρίζουν ως ακολουθίες, επαναδιατυπώσεις κλασικών ιστοριών, όπως εί-

ναι ο επικός κύκλος ή οι μεσαιωνικοί κύκλοι ιστοριών της αραβικής γραμματείας 
το Χίλιες και μια νύχτες και αργότερα το 17ο αιώνα σειρές έργων με θέμα τον Δον 
Κιχώτη. Κάποιες φορές δανείστηκαν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα όχι μόνο 
ήρωες αλλά και μύθους (Χρυσόπουλος, 121-148).

10 (Riffaterre, 4-7)
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Άρα το κείμενο ως ιδέα αποκρυσταλλώνεται και σχηματοποιείται 
μέσα από τους χαρακτήρες και τη λειτουργία τους ως φορέων και 
εκφραστών αξιών και δομών μέσα από μια μορφή αποήχων, σαν 
μια αντικειμενική μνήμη των ειδών, που συχνά επιβιώνει πέρα από 
την ατομική, προσωπική βούληση και μνήμη των συγγραφέων. Με 
τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας μεταφέρει ιδέες και συμπεριφορές 
που θεωρεί σημαντικές από έναν ήρωα σε άλλον προσπαθώντας 
να συγκεράσει αντίπαλες απόψεις είτε στο ίδιο είτε σε άλλο μυθι-
στόρημα επιτρέποντας με αυτή τη διαδικασία ένα είδος διαλόγου 
ανάμεσά τους σε επίπεδο ιδεών και πράξεων.

Μελετώντας το πεζογραφικό και δοκιμιακό έργο του λογο-
τέχνη και διανοούμενου της γενιάς του ’30, Γιώργου Θεοτοκά 
(Κωνσταντινούπολη 1905 - Αθήνα 1966) διαπιστώνουμε ιδεο-
λογικές μετατοπίσεις αλλά και συνέχειες σε επίπεδο ιδεών αλλά 
και γραφής11. Ο συγγραφέας έρχεται σε ρήξη με το λογοτεχνικό 
κατεστημένο αναπτύσσοντας, από τη μια, το μυθιστόρημα μέσα 
από τις ιδέες και τη στάση ζωής των μυθιστορηματικών προσώ-
πων και εισάγοντας, από την άλλη, το δοκίμιο με την πολιτική και 
κοινωνική του σκέψη είτε ως αυτόνομο είδος είτε εντάσσοντάς το 
οργανικά μέσα στο πεζογραφικό του έργο12. Στο μυθιστορηματικό 
του έργο, «έργο με θέση»13 συχνά οι ήρωες αποτελούν ιδεολογικά 
δίπολα στην προσπάθεια του συγγραφέα να είναι αντικειμενικός 
στις κρίσεις του και να μεταφέρει ένα κλίμα πολυφωνίας στο έργο 
του14. Η ηλικία, η καταγωγή, η επαγγελματική κατάσταση, το κοι-
νωνικό, πολιτικό, οικονομικό επίπεδό τους αποτελούν πεδίο συ-
γκλίσεων ή και αντιπαραθέσεων και ποικίλουν ανάλογα με τη ροή 
της υπόθεσης και τη χρονολογία της γραφής τους. 

11 Σχετικά με εργο-βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα βλ. (Θεοτοκάς, 2005) 
και εμβάθυνση στην ιδεολογική ανάλυση των χαρακτήρων του Γ. Θεοτοκά βλ. 
(Μουστακάτου, 2013).

12 Πρβ. (Δημάδης 2004, xxvi) την άποψη ότι φιλοδοξία των βενιζελικών συγγραφέ-
ων του 1930 ήταν να ανανεώσουν τη λογοτεχνική και πνευματική ζωή της χώρας 
μετά την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού.

13 (Suleiman, 1983). Στο «μυθιστόρημα με θέση» χρειάζονται οι αντιθετικοί χα-
ρακτήρες για να φωτιστούν οι λανθασμένες ή μη πλευρές των χαρακτήρων και 
απαιτείται ο πλεονασμός για να διακριθεί το σωστό από το λανθασμένο.

14 (Μουστακάτου 2013). Ένα από τα χαρακτηριστικά που οικειοποιείται το «μυθι-
στόρημα με θέση» και φαίνεται στα μυθιστορήματα του Γ. Θεοτοκά - κυρίως στα 
δύο εκτενή που έχουν κοινωνικές προεκτάσεις, είναι η παρουσίαση αντιθετικών 
χαρακτήρων με αντικρουόμενες θέσεις και στάσεις ζωής. 
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 Ως προς το αφηγηματικό του έργο, ο συγγραφέας κατά την πο-
ρεία της γραφής των μυθιστορημάτων προσπαθεί να διεισδύσει 
περισσότερο στους ήρωες και να χειριστεί με μεγαλύτερη δεξιο-
τεχνία θέματα που έχει θίξει σε προηγούμενα μυθιστορήματα επε-
κτείνοντας τη σκέψη του περισσότερο και διεισδύοντας καλύτερα 
σε αυτή. Συχνά οι ήρωες που χρησιμοποιεί παρουσιάζουν αναλο-
γίες κατά μυθιστορήματα και δείχνουν να αποτελούν προέκτα-
ση ο ένας του άλλου θεματικά και υφολογικά. Αυτά τα πρόσωπα 
ονομάζονται «συνώνυμα» και έχουν την ίδια «σημασιολογική ετι-
κέτα»15, όπως προκύπτει από τις επιρροές του ενός προσώπου σε 
ένα ή πολλά άλλα, όταν επανέρχονται ή επικρατούν κοινοί τόποι 
και μοτίβα σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό επί-
πεδο. Στην περίπτωση αυτή κάνουμε λόγο για κυκλικότητα στην 
πεζογραφία16, όπου ήρωες ενός μυθιστορήματος μετακινούνται 
και πραγματοποιούν σύντομες αλλά καθοριστικές εμφανίσεις σε 
έναν επόμενο χαρακτήρα εγκαθιδρύοντας μια μορφή αλληλοδιείσ-
δυσης και συνομιλίας των κειμένων. Αυτή η επίμονη επανάληψη 
ορισμένων χαρακτηριστικών τύπων, τους κάνει να λειτουργούν 
ως καλούπια πάνω στα οποία σμιλεύονται αρκετά από τα μυθιστο-
ρηματικά πρόσωπα, τα οποία διακατέχονται από τα ίδια χαρακτη-
ριστικά και λειτουργίες σε ένα τμήμα του αφηγηματικού λόγου, με 
αποτέλεσμα το αξεδιάλυτο αυτό υλικό να λειτουργεί ως μήτρα για 
τη δημιουργία άλλων χαρακτήρων σε επίπεδο ιδεών και πράξεων.. 
Ο Θεοτοκάς προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ιστό αναφορών και 
ένα πλέγμα σχέσεων και να συγκεράσει αντίπαλες απόψεις ή να 
μετακυλήσει ιδέες και συμπεριφορές που θεωρεί σημαντικές από 
ένα ήρωα σε άλλο είτε στο ίδιο είτε σε άλλο μυθιστόρημα προκα-
λώντας με αυτό τον τρόπο ένα είδος διαλόγου ανάμεσα στους χα-
ρακτήρες σε επίπεδο ιδεών και πράξεων. Το αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας είναι κάθε χαρακτήρας να έχει πολλαπλές ιδιότητες 
και ανανεούμενες πιθανότητες νοήματος με την ένταξή του σε ει-
κόνες που μετασχηματίζονται. 

Σε αυτό το σκεπτικό συνηγορεί και η ρητή θέση του συγγραφέα 
ότι στην «Αργώ καθορίστηκαν τα όρια της πεζογραφίας του, σπέρ-
ματα της οποίας βρίσκουμε σε άλλα έργα του, όπως στο Δαιμόνιο»17 

15 Βλ. (Hamon, 1983).
16  Για τον όρο «κυκλικότητα» βλ. (Σταυροπούλου 1992, 73). 
17 (Θεοτοκάς, 1989)
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αλλά και στα υπόλοιπα, όπως προκύπτει από τη μελέτη μας. Αυτό 
γίνεται σαφές, αν δούμε για παράδειγμα, τα τρία αδέρφια της οικο-
γένειας Νοταρά στην Αργώ, - το Νικηφόρο, τον Αλέξη και τον Λίνο- 
, οι οποίοι δείχνουν σα να προκύπτει ο ένας χαρακτήρας μέσα από 
τον άλλο και να διαφοροποιούνται στην πορεία, παρουσιάζοντας 
τάσεις αποστασιοποίησης από το οικογενειακό τους περιβάλλον.  
Στο Ημερολόγιο της Αργώς και του Δαιμονίου σημειώνει ο συγγρα-
φέας τη διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργεί, διαγράφει και 
συμφύρει τους χαρακτήρες στα μυθιστορήματά του: «Τρεις καθη-
γητές της Νομικής Σχολής, ο ένας πρόπλασμα του Θεόφιλου Νοταρά, 
ο άλλος πρόπλασμα του Μάριου Σφακοστάθη και ο τρίτος έσβησε. 
[...] Επίσης, τρεις φοιτητές [είναι] προπλάσματα του Αλέξη Νοταρά 
-μελλοντικού ποιητή-, του Μανόλη Σκυριανού - μετριοπαθούς φοι-
τητή- και του Δαμιανού Φραντζή -αρχηγού της κομμουνιστικής 
παράταξης-18. Αρχικά ο συγγραφέας είχε συλλάβει τον Νικηφόρο 
και τον Αλέξη ως ένα πρόσωπο: «Η πρώτη αλλαγή που αισθάνθη-
κα στη σύλληψή μου ήταν ότι ο αρχικός Αλέξης Νοταράς διαιρέθηκε 
άθελά μου σε δυό πρόσωπα, διαφορετικά και μάλιστα αντίθετα, κι 
έγινε Αλέξης και Νικηφόρος» 19. Τελικά από την ίδια μήτρα προέρχε-
ται και ο Μανόλης Σκυριανός και στην πορεία του μυθιστορήματος 
όλη αυτή η όσμωση θα δώσει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες με 
κοινές αναφορές αλλά και διαφορετικές, συχνά μάλιστα και αντί-
θετες αντιλήψεις.

 Οι τρεις κεντρικές ιδέες που έχει συλλάβει ο Θεοτοκάς κατά τη 
συγγραφή της Αργώς αποτελούν άξονες και για τους χαρακτήρες 
των υπόλοιπων μυθιστορημάτων. Πρόκειται για τη θυσιασμένη, 
ψυχικά και κοινωνικά, γυναίκα (όπως είναι η Σοφία, η Όλγα και η 
Μόρφω στην Αργώ, η Ιφιγένεια στο Δαιμόνιο και η Θεανώ Γαλάτη 
στους Ασθενείς και Οδοιπόρους) 20. Ακολουθεί το πάθος της φιλο-
δοξίας και του χρέους ως κινήτρου ζωής (όπως είναι η επιστημονι-
κή φιλοδοξία για το Θεόφιλο Νοταρά, ο πολιτικός αρριβισμός για 
τον Παύλο Σκινά, το χρέος του ηρωισμού για το Λίνο στην Αργώ, 
αλλά και η επιστημονική φιλοδοξία για τον Θεόφιλο Νοταρά στην 
Αργώ και τους Χριστόφορο και Θωμά Χριστοφή στο Δαιμόνιο, η πα-
τριωτική στάση για τον Παύλο Πρώιο στο Λεωνή και τον Ανδρέα 

18 (Θεοτοκάς 1989, 38)
19 (Θεοτοκάς 1989, 42)
20 (Θεοτοκάς 1989, 22-26) Βλ. και (Μουστακάτου, 2013).
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Γαλάτη στους Ασθενείς και Οδοιπόρους, η θρησκευτική πίστη για 
τον Παπασίδερο στην Αργώ, τον μοναχό Τιμόθεο στους Ασθενείς 
και Οδοιπόρους και τον πατέρα Παχώμιο στις Καμπάνες21.

Στην πρώιμη συλλογή διηγημάτων Ευριπίδης Πεντοζάλης22 με 
αφετηρία τον ομώνυμο ήρωα αναπτύσσεται μια αφήγηση που 
αφορά τον κοσμοπολιτισμό των ηρώων η οποία εξελίσσεται και 
ανασημασιοδοτείται τόσο στην Αργώ όσο και στο Λεωνή και στους 
Ασθενείς και Οδοιπόρους 23. Έχοντας την ίδια πηγή έμπνευσης και 
σε μια τυπολογία των χαρακτήρων ο Γ. Θεοτοκάς διαγράφει το 
χαρακτήρα της Σοφίας Λαμπροπούλου στην Αργώ και της Ελένης 
Φωκά στο Λεωνή,24 ενώ διαπλάθει τον Μ. Σφακοστάθη ως ένα 
προστάδιο του κατοπινού ήρωα Κωστή Φιλομάτη στις Καμπάνες,25 
αφού και οι δύο ήρωες έχουν ως κοινή σταθερά στη σκέψη τους 
μια έκδηλη απαισιοδοξία για την εποχή τους και το μέλλον. Από 
τους παραλληλισμούς προσώπων, που εντόπισα κατά τη μελέτη 
μου, θα σταθώ κυρίως στους συνώνυμους χαρακτήρες που έχουν 
ως κοινό σημείο αναφοράς μια ιδεολογική τοποθέτηση του συγ-
γραφέα ή στοιχεία της αυτοβιογραφίας του.

Η κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Γ. Θεοτοκάς στα Τετράδια 
Ημερολογίου26 του, με το χωρισμό των ηρώων σε αντίπαλο δέος, 
οδηγεί στην αντιπαράθεση των χαρακτήρων και των συμπεριφο-
ρών καθώς και στην ανάδειξη αντικρουόμενων ιδεολογιών, όπως 
είναι η αντιπαράθεση αριστερών και δεξιών ή ορθοδόξων και μη 
που είναι εμφανής στην Αργώ, η σύγκρουση λογικής και παραλό-
γου που συναντάμε στο Δαιμόνιο ή η αντιδιαστολή υλισμού και 
ανθρωπισμού που εμφανίζεται στις Καμπάνες. Ολοφάνερες είναι η 
αντιπαλότητα και η ιδεολογική αντιπαράθεση του Αλέξη Νοταρά 
με τον αδερφό του Λίνο στο πρώτο μυθιστόρημα ή η αντιπαράθε-
ση του γερο- Χριστοφή και του Παύλου Δαμασκηνού στο Δαιμόνιο 
ή του Κωστή Φιλομάτη και του Σνακ στις Καμπάνες. Στην Αργώ και 

21 (Φαρίνου-Μαλαματάρη 1977, 421-436)
22 (Θεοτοκάς 1973)
23 (Καστρινάκη 1995, 222 και 376)
24 (Θεοτοκάς 1991)
25 (Θεοτοκάς, 1970)
26 Πρβ. (Θεοτοκάς, 2005), όπου ο συγγραφέας τάσσεται υπέρ της μετριοπάθειας και 

κατά των ακροτήτων και του φανατισμού: «Η απέχθειά μου ολοένα αυξάνει για το 
πνεύμα της αδιαλλαξίας και του φανατισμού απ΄ όπου κι αν προέρχεται κι όποιος κι 
αν είναι ο σκοπός που υπηρετεί».
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στο Λεωνή οι ήρωες από εθνολογική άποψη ή από πλευράς κατα-
γωγής είναι πιο δραστήριοι και ειδικά όσοι κατάγονται από την 
Πόλη, τόπο καταγωγής και του συγγραφέα ή τη Μικρασία γενι-
κότερα μεταφέροντας αυτοβιογραφικά στοιχεία του (Νοταράδες, 
Παπασίδερος, Δαμιανός Φραντζής, Παύλος Σκινάς, Λεωνής, γε-
ρο-Μπιλαρίκης) διατηρώντας με αυτό τον τρόπο, αδιάλειπτο το 
ενδιαφέρον για την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας και άσβηστη 
τη μνήμη για το οδυνηρό παρελθόν της. Ως προς την επαγγελματι-
κή πλευρά τους υπάρχουν επαγγέλματα που επανέρχονται ως κοι-
νωνικές σταθερές στα μυθιστορήματα, όπως είναι τα καθηγητικά, 
(με παραδείγματα το Θεόφιλο Νοταρά στην Αργώ, το Χριστόφορο 
Χριστοφή στο Δαιμόνιο και τον Γκαλιμπούρ στο Λεωνή) . 

Η συνήθεια, άλλωστε, των ηρώων να αφηγούνται και να κατα-
γράφουν τις σκέψεις και τις ιδέες του μέσα από την τεχνική του 
εγκιβωτισμού διευκολύνει τον συγγραφέα να μας παρουσιάσει τις 
απόψεις του στο μυθιστόρημα και αυτό γίνεται, κυρίως, με ημερο-
λογιακό τρόπο. Η καταγραφή των σκέψεων και των ιδεών είναι 
εμφανής στους Ασθενείς και Οδοιπόρους μέσα από το αρχείο του 
Τιμόθεου, όπου εξωτερικεύονται όλες οι μύχιες πλευρές του μονα-
χού σε ένα αρχείο που καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα του β΄ μέ-
ρους του μυθιστορήματος και μπορεί να αντιπαραβληθεί τόσο με 
το Ημερολόγιο του Χρηστίδη στην Αργώ που λειτουργεί ως ιντερ-
μέδιο όσο και με το ημερολόγιο του Λεωνή στο ομώνυμο μυθιστό-
ρημα. Και στα τρία μυθιστορήματα που έχουν ιστορικό πλαίσιο 
είναι αισθητή η αναγκαιότητα καταγραφής των προβληματισμών 
και των καταστάσεων και αποτίμησής τους σε ένα ευρύτερο περι-
βάλλον. 

Στα περισσότερα μυθιστορήματα υπάρχουν ήρωες, που έχουν 
θέσει ως στόχο της ζωής τους την υπηρέτηση ορισμένων ιδανι-
κών και την ανάπτυξη θεωριών. Πιο συγκεκριμένα ο Κυριάκος 
Κωστακαρέας στους Ασθενείς και Οδοιπόρους δείχνει να έχει κοι-
νά σημεία με τον Χριστόφορο Χριστοφή στο Δαιμόνιο ως προς τις 
φιλοσοφικές και επιστημονικές θεωρίες, τις οποίες και οι δυο ανα-
πτύσσουν, ενώ με τον Παύλο Σκινά έχουν κοινά σημεία ως προς 
τη βούληση για την ανόρθωση του κράτους. Η νομική θεωρία του 
Θεόφιλου Νοταρά, η φιλοσοφική θεώρηση της ζωής του Τζαβέα 
για την ιστορική νομοτέλεια στην Αργώ, η φιλοσοφική θεώρηση 
της ζωής του Χριστόφορου Χριστοφή μέσα από την ανάπτυξη της 
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επιστημονικής θεωρίας «Περί της αλγεβρικής εξεικονίσεως της 
σφαιρικότητας του σύμπαντος. Έν το παν» στο Δαιμόνιο και η 
φιλοσοφική θεωρία του Ρωμύλου για την ευτυχία παρουσιάζουν 
σημεία σύγκλισης. Ο Θεόφιλος Νοταράς στην Αργώ χρησιμοποιεί 
την ίδια φράση με τον Χριστόφορο Χριστοφή στο Δαιμόνιο «μο-
ναχικοί περίπατοι του νου» για να εκφράσει τις πνευματικές ανα-
ζητήσεις του αλλά και τη στάση ζωής που υιοθετεί. Εκτός από τον 
Δ. Μαθιόπουλο, ο Δ. Φραντζής και ο Π. Σκινάς έχουν επίσης, μετα-
πηδήσει από διαφορετικές θεωρίες και έχουν αλλάξει στάση ζωής. 

Το ιδεώδες της πατρίδας και του έθνους στις αξίες της εθνικής 
παράδοσης αλλά και ένα είδος τραυματισμένου πατριωτισμού 
βρίσκει ως υποστηρικτές, κυρίως, τον Παύλο Πρώιο, τον παπ-
πού Μπιλαρίκη στο Λεωνή και τους Θρασύβουλο Δράκο, Φρίξο 
Αυγουστή και Παραδείση στους Ασθενείς και Οδοιπόρους, μυθι-
στορήματα που αγγίζουν τους δύο παγκόσμιους πολέμους από 
την ανθρώπινη πλευρά σε μια εποχή που αναρριχώνται οι εκσυγ-
χρονιστικές τάσεις της αστικής τάξης27. Η αγάπη και η αφοσίωση 
στην πατρίδα ισχυροποιούνται μέσα από τον έντονο προβλημα-
τισμό και τα συνεχή ερωτήματα των ηρώων για την αναγκαιότη-
τα του πολέμου που συναντάμε σ΄ αυτά τα δύο μυθιστορήματα. 
Ο Μαθιόπουλος στην Αργώ εκπέμπει πατριωτικά συναισθήματα 
στον αναγνώστη αποτελώντας μια παλλόμενη πρώιμη συνείδη-
ση, η οποία από νεανική μετεξελίσσεται σε μεγαλύτερη ηλικιακά 
στον παππού του Λεωνή στο ομώνυμο μυθιστόρημα, ο οποίος με 
τη σειρά του και με το δικό του τρόπο υπερασπίζεται την ιδέα της 
πατρίδας. 

Η διεκδίκηση νέων πραγμάτων γίνεται πράξη μέσα από τη συ-
νέλευση στην Αργώ, η οποία λειτουργεί ως εφαλτήριο καταγραφής 
καινοτόμων και επαναστατικών νεανικών σκέψεων αλλά και το 
φοιτητικό σύλλογο στο Δαιμόνιο, ο οποίος με τις ριζοσπαστικές θέ-
σεις του επιδιώκει να επιφέρει πλήγμα παράλληλα στο καθεστώς 
των καθηγητών και να φέρει στην επιφάνεια την αναμόχλευση 
των ιδεών της εποχής. Διαβάζουμε στην Αργώ και στο Δαιμόνιο 
για τις ανησυχίες και φιλοδοξίες της νεανικής ομάδας που απέβη-
σαν άκαρπες: «Μια πολύ σοβαρή συντροφιά φοιτητών συναζόντανε 
κάθε Πέμπτη απόγεμα στην ταράτσα μιας μπιραρίας αντίκρυ στο 

27 (Δημάδης 2004, 240)
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Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού και σχεδίαζαν να βγάλουν περιοδικό. 
Είταν φοιτητές από διάφορες σχολές, γεμάτοι φιλοδοξίες αυστηρά 
επιστημονικές. […] Ήθελαν το περιοδικό τους να είναι όργανο εξαι-
ρετικά βαρυσήμαντο, που να αντιπροσωπεύει τις πιο συγχρονισμέ-
νες και ριζοσπαστικές απόψεις σ΄ όλους τους κλάδους όλων των επι-
στημών, ένα μικρό, σαν να πούμε, Πανεπιστήμιο της πρωτοπορίας. 
Κυρίως ήθελαν να χτυπήσουν τους καθηγητές τους» και στην Αργώ: 
«Οι συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν καταλήγανε φυσικά σε 
κανένα συμπέρασμα. Ίσια-ίσια μπερδευόντανε ολοένα περισσότερο, 
ξεσκεπάζοντας συνεχώς νέα προβλήματα και προκαλώντας νέους 
ερεθισμούς»28. 

Ο συγγραφέας δανείζει τη συγγραφική του πένα σε μυθιστορη-
ματικά πρότυπα προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του. Αυτό 
συμβαίνει με την παρουσίαση του βιβλίου «Χαρά της Ζωής» από 
τον Αλέξη Νοταρά, την έκδοση του περιοδικού «Κάθαρση» με τις 
υπερπρωτοποριακές τάσεις από το Νικηφόρο Νοταρά, τη σύνταξη 
του δημοκρατικού μανιφέστου από τον Παύλο Σκινά καθώς και 
την έκδοση του περιοδικού από τον Μανόλη Σκυριανό στην Αργώ29. 
Στην ανάπτυξη θεωριών και στην έκδοση περιοδικού, που αναφέ-
ραμε, υπολανθάνει η δοκιμιακή φλέβα του συγγραφέα, ο οποίος 
επιδιώκει μέσα από τους ήρωες του να καταθέσει τον προβληματι-
σμό του και τις ανησυχίες του για την κοινωνική ζωή μέσα από τη 
συγγραφική ή ποιητική δραστηριότητα. Η έκδοση περιοδικού και 
η άδοξη κατάληξή του στην Αργώ και στο Δαιμόνιο σηματοδοτούν 
την άρση της διάδοσης ανατρεπτικών θέσεων και αντιλήψεων. Το 
κάψιμο, επίσης, των χειρογράφων του Νικηφόρου Νοταρά στην 
Αργώ σχετίζεται με το αντίστοιχο κάψιμο των χειρογράφων του 
πατέρα Χριστοφή στο Δαιμόνιο και αποτελούν ενδείξεις άρνησης 
της επιστήμης από δύο ανθρώπους που ξόδεψαν τη ζωή τους σε 
αυτή χωρίς να βρουν την ευτυχία που τους άξιζε30.

Η προσπάθεια, τελικά, που κάνει ο Γιώργος Θεοτοκάς να συγκε-
ράσει αντίπαλες απόψεις ή να μεταφέρει ιδέες και συμπεριφορές 
που θεωρεί σημαντικές από τον ένα ήρωα στον άλλο στο ίδιο (αυ-
τοαναφορικότητα) ή σε άλλο μυθιστόρημά του (διακειμενικότη-

28 (Θεοτοκάς 1992, 236) και (Θεοτοκάς 1989, 12). Και στα δύο έργα η συνέλευση 
τελείωσε με καβγάδες και το περιοδικό δε βγήκε. 

29 (Θεοτοκάς 1992, 158-164 ), (Θεοτοκάς 1992, 32) και (Θεοτοκάς, 1988, 54)
30 (Θεοτοκάς 1989, 101) και (Θεοτοκάς 1992, 133)
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τα) οδηγεί σε ένα διάλογο ιδεών και θέσεων που έχει ξεκινήσει από 
το δοκιμιακό του έργο και που ο συγγραφέας θέλει να παρουσιά-
σει ή να επιβάλλει χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες ως όχημα. 
Η απεικόνιση της ελληνικής κοινωνίας της εποχής του μέσα από 
τις συγκλίσεις και αντεγκλίσεις των ηρώων του ήταν το ζητούμε-
νό του. Σε ένα αιώνα ανατροπών και αποδομήσεων ο συγγραφέ-
ας εγκολπώνεται τις ανησυχίες και τους κοινωνικο οικονομικούς 
κραδασμούς διαμορφώνοντας το δικό του ιδεολογικό πρόταγμα. 
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————: Αργώ12, Αθήνα, Εστία, 1992 (19331).
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Ή «μοντερνιστική» Οδύσεια του Νίκου Καζαντζάκη.
Κλασσικός και φιλοσοφικός ήρωας

Helena González-Vaquerizo *

«O Καζαντζάκης μας αναγκάζει να εκπαιδευτούμε
σε όλα τα στοιχεία που αποτελούν το Μοντερνισμό.»

Peter Bien (Tziovas 1997: 265)

Εισαγωγή
Συνήθως ο Καζαντζάκης παραμένει έξω από το κεφάλαιο του 
Μοντερνισμού στα εγχειρίδια και στις ιστορίες της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Είτε θεωρείται πρόδρομος του Μοντερνισμού, είτε 
επίγονος του Ρομαντισμού, ανάμεσα σε δύο αιώνες1. Στα πρώιμα 
έργα του Καζαντζάκη, στα μυθιστορήματα της ωριμότητάς του 
και στην Οδύσεια (1938)2 υπάρχει, όμως, μια σημαντική μοντερ-
νιστική επιρροή. Χαρακτηριστικά, ο καθηγητής Roderick Beaton 
(2011: 235) μίλησε για Παρακμιακό Κίνημα (Décadentisme) 
στο Όφις και Κρίνο (1906)3, καθώς αποκάλεσε τον Καζαντζάκη 

1 Βλ. Δημαράς 2000; Beaton 1994: 121; Πολίτης 2002: 269; Vitti 1994: 327; Vitti 
2004: 52-53.

2 Η καζαντζακική Οδύσεια γράφεται με ένα σίγμα, από τη μία ως ένδειξη σεβασμού 
στη βούληση του ίδιου του συγγραφέα να τιτλοφορήσει με τον συγκεκριμένο 
τρόπο γραφής το ποίημά του στην πρώτη του έκδοση (1938) και από την άλλη 
ως διακριτό σημείο προς αποφυγή σύγχυσης με τον τίτλο του γνωστού έπους 
του Ομήρου, Οδύσσεια, η οποία γράφεται με δύο σίγμα. Ομοίως ο Καζαντζάκης 
έγραφε και τον ήρωα του έπους με ένα σίγμα.

3 Άλλα νεανικά έργα του συγγραφέα, όπως Σπασμένες Ψυχές (1909), παρουσιάζουν 
το ίδιο αισθησιακό ύφος.

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Αυτή η μελέτη έγινε στο πλαίσιο του ερευνετικού προγράμματος Marginalia: en 
los márgenes de la tradición clásica (FFI2011-27645) με την χρηματοδότηση του 
ισπανικού υπουργείου MINECO. Παρουσιάζει μερικά από τα αποτελέσματα της 
διδακτορικής διατριβής “La Odisea cretense y modernista de Nikos Kazantzakis” 
(Universidad Autónoma de Madrid, 2013) διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
<https://repositorio.uam.es/handle/10486/660222> [13-08-14]. 
Η συγγραφέας θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Δρ. Νίκο Μαθι-
ουδάκη που διόρθωσε το χειρόγραφο αυτού του άρθρου.

https://repositorio.uam.es/handle/10486/660222
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Μοντερνιστής και Μεταμοντέρνος (2009) εξαιτίας των περίφημων 
μεταγενέστερων μυθιστορημάτων του: Βίος και πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά (1946), Ο Χριστός ξανασταύρωνεται (1950), Ο τελευταίος 
πειρασμός (1951) και Ο Καπετάν Μιχάλης (1953). Δεν ήταν όμως ο 
Beaton ο πρώτος που εντόπισε μοντερνιστικά στοιχεία στον συγ-
γραφέα. Ο καθηγητής Morton Levitt έγραψε το 1973 άρθρο με τίτ-
λο “The Modernist Kazantzakis and The Last Temptation of Christ”, 
και το 1983 συνδύασε τον Όμηρο, τον Joyce και τον Καζαντζάκη 
μέσα από τον Μοντερνισμό και την επική παράδοση. Δηλαδή, ο επί 
χρόνια εκδότης του Journal of Modern Literature και αυθεντία στο 
χώρο της μοντερνιστικής λογοτεχνίας4, ο καθηγητής Levitt, θεώ-
ρησε την Οδύσεια του Καζαντζάκη μοντερνιστικό έργο.

Το έπος αυτό, που εκδόθηκε το 1938 ύστερα από 13 χρόνια 
επεξεργασίας και 7 συνεχόμενες γραφές, ήταν για τον Καζαντζάκη 
το θεμελιακό του έργο (το Έργο, με κεφαλαία, πάνω από τα υπό-
λοιπα πάρεργα), και για τους σημερινούς ερευνητές εξακολουθεί 
να είναι μία ανεξάντλητη πηγή διερμηνείας που, κατά τη γνώμη 
μας, φανερώνει την εξέλιξη των μοντερνιστικών επιρροών του 
συγγραφέα από τον πρώιμο αισθισιασμό του Όφις και Κρίνο, στο 
περιπλεγμένο μοντερνιστικό χειρισμό του χρόνου του Τελευταίου 
πειρασμού. Δεν εμφανίζονται άμεσα αυτές οι επιρροές, αλλά κάτω 
από την επιφάνεια, στα θέματα, τη φιλοσοφία και τις συνθετικές 
μεθόδους, ακόμα και στον χαρακτήρα του κλασσικού και φιλοσο-
φικού ήρωα του έργου. 

Πολλά επιχειρήματα θα μπορούσε να προβάλει κανείς εναντίον 
αυτών των απόψεων, και προπάντως ότι ο Καζαντζάκης δεν είχε 
σχέσεις με την Γενιά του ́ 30, δηλαδή με τους Έλληνες μοντερνιστές. 
Για αυτό και καταρχήν πρέπει να τονιστεί πως ο Μοντερνισμός του 
Καζαντζάκη –αν υπάρχει- είναι λιγότερο ελληνικός και περισσότε-
ρο ευρωπαϊκός, μια που οι συνομιλητές του είναι οι Ευρωπαίοι και 
όχι οι Έλληνες μοντερνιστές.

Επίσης, μεταξύ των δασκάλων και των επιρροών του συγγρα-
φέα συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι πρόδρομοι του Μοντερνισμού, 
όπως ο Nietzsche, ο Marx, ο Freud ή ο Frazer, οι οποίοι συνδέο-

4 Μερικά από τα έργα του είναι: The Rhetoric of Modernist Fiction (2005), The 
Modernist Masters: Studies in the Novel (2002); James Joyce and Modernism: Beyond 
Dublin (2000), και Modernist Survivors: The Contemporary Novel in England, the 
United States, France, and Latin America (1987).
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νται με την αρχαιότητα και την επικαιροποίηση των μύθων της. Η 
Οδύσεια του Καζαντζάκη ανήκει σε αυτήν την ατμόσφαιρα, ειδικά 
όσον αφορά τα κρητικά στοιχεία που ήταν στο κέντρο της επικαι-
ρότητας στην εποχή του. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Άγγλος αρ-
χαιολόγος Arthur Evans είχε ανακαλύψει το παλάτι της Κνωσσού 
και τον μινωικό πολιτισμό, που τόσο πολύ έπνευσε τις σύγχρο-
νες τέχνες5 και που κατέχει κυρίαρχη θέση στην νέα Οδύσεια. Για 
αυτό και όταν την μελετάμε σαν έργο του Μοντερνισμού, διευρύ-
νονται οι δυνατότητες ερμηνείας και εξηγούνται τα κρητικά της 
στοιχεία. Επομένως, αυτή η μελέτη δεν φιλοδοξεί να καταθέσει το 
έπος του 1938 στο κεφάλαιο του ελληνικού μήτε του ευρωπαϊκού 
Μοντερνισμού, αλλά να διευκρινίζει μερικές πλευρές του έργου 
μέσω από αυτή την άποψη.

Η μελέτη έχει την εξής δομή: 1. ουσιαστικά χαρακτηριστικά του 
ευρωπαϊκού και του ελληνικού Μοντερνισμού, τονίζοντας εκείνα 
που η Οδύσεια μοιράζεται με τον καθένα, 2. μοντερνιστικά χαρα-
κτηριστικά του ποίηματος ερμηνευμένα με τη βοήθεια των μετα-
γενέστερων μυθιστορημάτων του Καζαντζάκη, 3. σκιαγράφηση 
παραλληλισμών και διαφορών με τον Ulysses (1922) του Joyce, και 
4. μερικές απόψεις πάνω στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον μι-
νωικό πολιτισμό. 

1. Ευρωπαϊκός και ελληνικός Μοντερνισμός
Σύμφωνα με μια κλασσική αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 

Μοντερνισμού, όπως αυτή των Bradbury και τον McFarlane 
(1991), η ακμή του κινήματος τοποθετείται από το 1890 μέχρι το 
1930. Εάν λάβουμε μια πιο πρόσφατη αναθεώρηση του θέματος, 
όπως The Cambridge Companion to European Modernism, αυτά τα 
σύνορα διευρύνονται περισσότερο και αντιλαμβάνουμε τον ευρω-
παϊκό Μοντερνισμό: σαν ένα κοσμοπολίτικο κίνημα στην λογοτε-
χνία και τις τέχνες που αντανακλά μια κρίση στην αναπαράσταση, 
εμφανιζόμενο στην Ευρώπη στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα και 
εξελίσσοντας μέχρι και ακόμα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο6 (Lewis 
2011: I). Συμμερίζοντας, λοιπόν, αυτούς τους ορισμούς, διαπιστώ-

5 Bλ. Bammer 1990, Blackolmen 1999, Farnoux 1993, 1996 και 2003.
6 ...as a cosmopolitan movement in literature and the arts reflecting a crisis of 

representation, as having arisen in Europe in the middle of the nineteenth century 
and developing up to, and even after, the Second World War.
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νει κανείς πως η νέα Οδύσεια προσαρμόζεται στα χρονικά σύνορα 
του ευρωπαϊκού Μοντερνισμού. 

Από τη μεριά της, η γεωγραφική κατανομή του κινήματος, πε-
ριορισμένου στα περιθώρια και στις μεγάλες πόλεις που ελκύουν 
εκπατρισμένους καλλιτέχνες και πολιτισμικούς μετανάστες, οι 
οποίοι γράφουν συχνά και σε δύο γλώσσες, υποστηρίζει επίσης 
την υπόθεσή μας ότι το έργο του αυτοεξόριστου Καζαντζάκη (ο 
οποίος έγραψε και στα ελληνικά και στα γαλλικά) σχετίζεται πολύ 
με το μοντερνιστικό κλίμα της Ευρώπης. 

Αλλά η χρονοτοπική σύμπτωση δεν είναι από μόνη της καμία 
εγγύηση Μοντερνισμού. Πρέπει να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστι-
κά σε ό,τι αφορά τόσο το λογοτεχνικό ύφος, όσο τα ζητήματα της 
εποχής. Και στο εκτενές και ποικίλο έργο του Καζαντζάκη υπάρ-
χουν. Η υφολογική ποικιλία των εκπροσώπων του Μοντερνισμού 
–ακόμη και η υφολογική ποικιλία μέσα στην παραγωγή του ίδιου 
συγγραφέα (Williams 2007: 43)– δεν τον αφήνει έξω. Εφόσον τα 
διάφορα μοντερνιστικά ρεύματα χαρακτηρίζονται από τη ρήξη 
των συμβάσεων και τον πειραματισμό, δεν είναι παράξενο ο κάθε 
συγγραφέας, στο κάθε του έργο, να δοκιμάσει διάφορες δομές και 
θέματα, ούτε η παραγωγή του να καλύπτει σχεδόν όλα τα λογο-
τεχνικά είδη, καθώς είναι η περίπτωση του Καζαντζάκη. Τέλος, ο 
πειραματισμός επεκτείνεται στη γλώσσα και σε αυτό το πεδίο οι 
δημοτιστικές προσπάθειες του συγγραφέα είναι γνωστές (βλ. Bien 
1972), και η ιδιαίτερη γλώσσα της Οδύσειας έγινε θέμα σπουδαίων 
μελετών7.

Εξάλλου, ο συγγραφέας, τόσο στη Οδύσεια όσο σε άλλα έργα 
του, παρουσιάζει κοινά στοιχεία με διάφορα ρεύματα του Μοντερ-
νισμού: πλησιάζει τον φουτουρισμό στο χειρισμό της λαογραφίας 
-το οποίο σχετίζεται και με την ελληνική ηθογραφία-, ενσωματόνο-
ντας δημοτικά τραγούδια και μαντινάδες στους στίχους του έπους, 
παραδόσεις και θρύλλους (βλ. Δετοράκης 1979). Είναι παραπλήσι-
ος στον μεσσιανικό εξπρεσιονισμό, που επιδιώκει τη λύτρωση του 
πνεύματος και που αναζητά την αλήθεια κρυμμένη κάτω από τα 

7 Βλ. Ανδριότης 1959, Castillo Didier 1975, Χουρμούζιος 1977: 148-154, Γιακουμάκη 
1982, Μανδηλαράς 1987, Mathioudakis 2009, Μαθιουδάκης & Καμπάκη-
Βουγιουκλή 2011, Μαθιουδάκης 2012a και 2012b, Sideras 1983, Τσοπανάκης 
1977.
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φαινόμενα8. Σχετίζεται με τον ντανταϊσμό και τον υπερρεαλισμό 
μέσω των καταστάσεων του υποσυνείδητου9, της διεξόδου στο 
παράλογο και στη φαντασία, της σύγχυσης μεταξύ του πραγματι-
κού και του πλασματικού, και της κατάργησης των χρονοτοπικών 
συνόρων. Από αυτή την άποψη η επιρροή του γάλλου φιλοσόφου 
Henri Bergson10 είναι διαφωτιστική. Ο υποκειμενικός του χρόνος 
(durée) εξηγεί την σύγχυση του παρελθόντος με το παρόν και το 
μέλλον που υπάρχει σε πολλά σημεία του ποιήματος (π.χ. Γ, 1066-
1082, Ξ 393-443, Ρ 1-9, 20-35, 1347-1349, Τ 109).

Ο Καζαντζάκης μοιράζεται επίσης με τους σύγχρονούς του 
το πνεύμα της εποχής του. Στην Οδύσεια η χαρά του ταξιδιού, η 
αναζήτηση περιπετειών, καινοτομίων και προόδων είναι χαρα-
κτηριστικές. Ο σύγχρονος άνθρωπος, του οποίου ο Οδυσέας είναι 
εκπρόσωπος, είναι όπως ο ταξιδιώτης που προχωράει μολονότι 
δεν ξέρει τί θα βρει. Είναι ήρωας κλασσικής καταγωγής, αλλά και 
φιλοσοφικός ερευνητικός χαρακτήρας, ασκητής. Ο Καζαντζάκης 
παρουσιάζει από αυτή την άποψη παραλληλισμούς με συγγραφείς 
όπως τον Drayton ή τον Whitman, και ο ήρωάς του μοιάζει στους 
αντιήρωες του Cocteau, του Gide, του Kafka, του Camus και του 
Sartre (Prevelakis 1961: 55). Τέλος, μοιράζεται θέματα τόσο χα-
ρακτηριστικά του εικοστού αιώνα όσο την ανοικτή συμπεριφορά 
σε σχέση με το σεξ ενός D.H. Lawrence (ibidem 8-9), την αίσθηση 
καταστροφής και φόβου, μαζί με την χαρά της ζωής και πνευματι-
κή ειρήνη, την επιρροή του Nietzsche, την θεωρία του παράλογου 
ή τον υπαρξισμό (Aldridge 1971-1972: 311).

Αλλά ίσως το οριστικό τεκμήριο των μοντερνιστικών πτυχών 
του Καζαντζάκη να είναι η εφαρμογή της μυθικής μεθόδους, στοι-
χείο που προσφέρει συνοχή στο κίνημα καθώς είναι και παράγο-
ντας-κλειδί στην Οδύσεια. O T.S. Eliot, μιλώντας για τον Ulysses του 
Joyce την όρισε αυτή τη μέθοδο ως το χειρισμό ενός αδιάκοπου πα-

8 Μία ενδιαφέρουσα μελέτη για τον εξπρεσσιονισμό στα θεατρικά του Καζαντζάκη 
είναι αυτή του Sakellaridou (1997).

9 Ο Metzidakis (2000) έχει ενδιαφερθεί για τις ομοιότητες του Breton και του 
Καζαντζάκη.

10 Η επιρροή του στον λογοτεχνικό Μοντερνισμό είναι ευρέως αναγνωρισμένη 
(βλ. Kumar 1963, Morales Ladrón 2004). Ο Καζαντζάκης, παρακολούθησε τα 
μαθήματά του στο Collège de France και μετάφρασε δικά του έργα, οφείλει πολλά 
στην φιλοσοφία του (βλ. Levitt 1977, Μουτσόπουλος 1977, Poulakidas 1971-
1972). 
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ραλληλισμού του σύγχρονου και της αρχαιότητας11, που δεν είναι 
μίμηση, αλλά ένας τρόπος να ελέγξει κανείς, να ταχτοποιήσει, και 
να δώσει μορφή και σημασία στο απέραντο πανόραμα ματαιότητας 
και αναρχίας που είναι η σύγχρονη ιστορία12 (Eliot 1923: 201). Σε 
τέτοιο πανόραμα είναι πολλοί οι συγγραφείς που χρησιμοποιούν 
συμβολικές συνενώσεις αντί για αφηγηματικές δομές στα έργα 
του. Η καζαντζακική Οδύσεια, κάπως χαοτική και ασσύληπτη στην 
πρώτη ματιά, γίνεται απλή και φωτινή όταν αποδεικνύονται οι πα-
ραλληλισμοί του συγχρόνου και της αρχαιότητας. 

Τη μυθική μεθόδο εφάρμοσαν, ασφαλώς, και η Έλληνες μοντερ-
νιστές, δηλαδή οι εκπρόσωποι της Γενιάς του ΄30, με την οποία δεν 
ταυτίζεται ο Καζαντζάκης13. Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν είναι τε-
λείως απομονομένος από την ελληνική γραμματεία της περίοδου. 
Πρώτον, υπάρχει ένας ελληνικός Μοντερνισμός ξεκάθαρης γαλλι-
κής επιρροής στο Παρακμιακό Κίνημα της αρχής του εικοστού αι-
ώνα, στο οποίο εντάσσονται έργα του συγγραφέα μας, καθώς ση-
μειώθηκε προηγουμένως. Δεύτερον, παρουσιάζει μοντερνιστικά 
χαρακτηριστικά και ο Παλαμάς, που θεωρείται από τους μελετη-
τές ως μια επιρροή στον Καζαντζάκη (Beaton 2011: 235). Εξάλλου, 
τα καθοριστικά στοιχεία του ελληνικού Μοντερνισμού είναι παρό-
ντα στη νέα Οδύσεια: η μυθική μεθόδος, ο εκπατρισμός, οι ρήξεις, η 
αίσθηση παρακμής, ο προβληματισμός με το χρόνο και τις σχέσεις 
ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα, ο ελληνοκεντρι-
σμός, ο οριενταλισμός και η ορθοδοξία, και μια έγνοια για την απο-
στολή του καλλιτέχνη στην πολιτεία.

2. Μοντερνιστικά χαρακτηριστικά της Οδύσειας και των 
μυθιστορημάτων

Μολονότι ο Καζαντάκης δεν κατατάσσεται στις τάξεις των μο-
ντερνιστών, είναι μελετητές που υπεράσπισαν αυτή την ιδέα, και 
περισσότερο από όλους ο Beaton (2009 και 2011).

Πιστεύουμε πως πολλά από τα μοντερνιστικά στοιχεία που ο 
καθηγητής εντοπίζει στα μυθιστορήματα του συγγραφέα βρίσκο-
νται ήδη σαν προσχέδιο ή σαν σπόρος στην Οδύσεια. Τη μυθοποί-

11 a continuous parallel between contemporaneity and antiquity.
12 a way of controlling, of ordering, of giving shape and significance to the immense 

panorama of futility and anarchy which is contemporary history.
13 Βλ. Tziovas 1997, Layoun 1990, Beaton 2011.
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ηση της ιστορίας με ένα τρόπο ανάλογο με αυτόν που παρουσιάζει 
ο Καπετάν Μιχάλης, τη βρίσκουμε στα αιγυπτιακά επεισόδια της 
Οδύσειας, που αναφέρονται στη σοβιετική επανάσταση. Η συνά-
φεια με τον μαγικό ρεαλισμό του Τελευταίου πειρασμού είναι εμ-
φανής στη χρήση της φαντασίας και του ονείρου ως καθοριστικών 
παραγόντων της ποιητικής του ποιήματος. Επίσης, ο διπλασιασμός 
εκείνου του μυθιστορήματος εντοπίζεται σε πολλές περιπτώσεις 
στην Οδύσεια. Ένα παράδειγμα είναι η Ελένη, διπλή από την ίδια 
τη φύση της στην αρχαιότητα, που στο τέλος του ποιήματος είναι 
ταυτόχρονα η γυναίκα που έμενε έγκυος στην Κρήτη και ένα κορί-
τσι δώδεκα χρονών που συναντά τον ήρωα στις όχθες του Ευρώτα 
(Ω, 518-594, βλ. Castillo Didier 2006-2007: 155-187).

Ασφαλώς, υπάρχει ένας συνεχής παραλληλισμός ανάμεσα στην 
καζαντζακική και την ομηρική Οδύσεια, όπως υπάρχει ανάμεσα 
στο μυθιστόρημα του Ζορμπά και στους σωκρατικούς διαλόγους. 
Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για περίπλοκους παραλληλι-
σμούς. Στο έπος οι ραψωδίες της Ιθάκης και της Σπάρτης σχετί-
ζονται άμεσα με το κλασσικό τους υποκείμενο, ενώ οι ραψωδίες 
της Κρήτης και της Αιγύπτου έχουν τα ψεύτικα διηγήματα του 
ομηρικού ήρωα ως βάση, σχηματίζοντας ένα ενδιαφέρον λογοτε-
χνικό παιχνίδι ανάμεσα στα δύο κείμενα (Σταματίου 1983: 124, 
González-Vaquerizo 2014)14. Με τρόπο ανάλογο η αναφορά στην 
Πολιτεία του Πλάτωνα βρίσκεται κρυμμένη στις πρώτες λέξεις του 
μυθιστορήματος του Ζορμπά (Βeaton 2009: 42, 2011: 243). Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί πως οι παραλληλισμοί δεν σταματάνε σε καμία 
περίπτωση στην αρχαία λογοτεχνία: ο «βίος» και η «πολιτεία» στον 
τίτλο του μυθιστορήματος δημιουργούν μια ομοιότητα μεταξύ του 
ήρωα και ενός αγίου από τα ορθόδοξα συναξάρια, ενώ ο Οδυσέας –
που ήδη έλαβε τον ρόλο ενός Πάρι αρπάζοντας την Ελένη, και ενός 
Θησέα σκοτώνοντας έναν θεριό στην Κρήτη15– θα ξεφύγει από τη 
φυλακή στην Αίγυπτο σαν τον Ιωσήφ στον Βίβλο, και θα οδηγήσει 
τον λαό στην ερήμου σαν τον Μωυσή. 

Όλοι αυτοί οι παραλληλισμοί προηγούνται και προετοιμάζουν 
τη χρήση της μυθικής μεθόδους. Αυτή την βρίσκουμε, σύμφωνα με 

14 Για τα ψεύτικα διηγήματα στην ομηρική Οδύσσεια βλ. Haft 1984, Grossart 1998, 
Vivante 1970.

15 Για τις κρητικές ραψωδίες της καζαντζακικής Οδύσειας βλ. González-Vaquerizo 
2009, 2014.
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τον Beaton (2009: 45, 54-55, 67-68; 2011: 235), και στο Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται –όπου τα συμβάντα σε ένα μικρασιατικό χωριό 
στον εικοστό αιώνα ανταποκρίνονται στη βιβλική ιστορία των 
Παθών του Χριστού–, και στον Καπετάν Μιχάλη, που δίκαια χαρα-
κτηρίστηκε ως μια νέα Ιλιάδα (Μερακλής 1977). Ωστόσο, το πιο 
μοντέρνο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη, αν συμφωνούμε με τον 
Levitt (1973) και τον Beaton (2009, 2011), είναι ο Τελευταίος πει-
ρασμός. Εκεί ο συγγραφέας επεκτείνει τη ζωή του Χριστού πέρα 
από τα τριάντα χρόνια, περιγράφοντας ό,τι θα μπορούσε να ήταν, 
καίτοι δεν ήταν, αφού στο τέλος ο ήρωας ανακαλύπτει τον εαυ-
τό του δεμένο στο σταυρό. Με έναν ανάλογο τρόπο, ολόκληρη η 
Οδύσεια αποτελεί μια επανασυγγραφή τού ό,τι θα μπορούσε να 
ήταν και να ζήσει ο ομηρικός ήρωας και τα επεισόδια του παρελ-
θόντος συμβολίζουν σύγχρονα γεγονότα. Έτσι, απομακρυνόμενος 
από τις ρεαλιστικές συμβάσεις, ο Καζαντζάκης εκμεταλλεύεται την 
κληρονομία του Βergson (Beaton 2011: 243).

Στο φως αυτών των παραδειγμάτων αντιλαβάνουμε καλύτερα 
το πλούτος της καζαντζακικής Οδύσειας, και αντίστροφα το ποίη-
μα βοηθά στην εντόπιση και τη κατανόηση μοντερνιστικών στοι-
χείων στα μυθιστορήματα.

3. Ή Οδύσεια του Καζαντζάκη και ο Ulysses του Joyce
Το 1954 ο καθηγητής Stanford, στην διεξοδική του μελέτη The 

Ulysses Theme, τοποθέτησε την νέα Οδύσεια στην κεντροφυγι-
κή παράδοση –αυτή που ερευνά το πόθος για ταξίδι, γνώση και 
εμπειρία– και δίπλα στο Ulysses του Joyce. Ο Stanford θεώρησε πως 
αυτά τα δύο έργα υπήρξαν οι πιο σπουδαίες επανασυγγραφές του 
Ομήρου στον εικοστό αιώνα. Αλλά μπορούν πράγματι να συγκρί-
νονται; Η απάντηση απαιτεί μια βαθύτερη έρευνα, που θα έπρεπε 
να λάβει υπόψη τα εξής:

Ο Ulysses του Joyce αποτελεί παράδειγμα του μοντερνιστικού 
μυθιστορήματος. Η Οδύσεια του Καζαντζάκη είναι έργο που ακό-
μα δύσκολα ταξινομείται. Ωστόσο, μοιράζονται το ενδιαφέρον για 
την ίδια κεντρική μορφή, η όποια μετατρέπεται και από τους δύο 
σε ίνδαλμα του σύγχρονου ανθρώπου, του φορτωμένου με όλο 
το βάρος της δυτικής λογοτεχνικής παράδοσης. Μολονότι είναι 
έργα πολύ διαφορετικά από πολλές πλευρές, χρησιμοποιούν την 
ίδια μυθική μέθοδο. Ο μύθος προσφέρει ένα κλειδί ερμηνείας, εξο-
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πλίζει την πραγματικότητα με μια δομή και, στην περίπτωση του 
Καζαντζάκη, με ένα νόημα επίσης (Levitt 1983: 44). Εξάλλου, αμ-
φότερα τα έργα παρουσιάζουν χρονικά σχήματα που οφείλονται 
στην μπεργκσονική σύλληψη του χρόνου (Parker 1998). 

4. Ευρωπαϊκή ταυτότητα και μινωικός πολιτισμός
Τα κρητικά θέματα, αξιοσημείωτο μέρος της καζαντζακικής 

Οδύσειας, είναι πολύ αγαπητά για τον Μοντερνισμό. Σίγουρα επει-
δή οι αρχαιολογικές ανασκαφές ήταν πρόσφατες και εντυποσιακές, 
αλλά επίσης επειδή οι μύθοι του Θησέα, της Αριάδνης, του Μίνωα, 
του Μινόταυρο και της Πασιφάης μίλησαν για επίκαιρα ζητήματα, 
όπως την βία και την σεξουαλικότητα (βλ. Ziolkowski 2009). Έτσι 
η Κρήτη, πρώτο χώμα που πάτησε η πριγκίπισσα Ευρώπη, έγινε 
ένα από τα μέσα που διέθεταν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να εξε-
ρευνήσουν τα όρια της ταυτότητάς τους στον εικοστό αιώνα (βλ. 
Hamilakis – Momigliano 2006). 

Ο Μινωικός Πολιτισμός χρησιμοποιείται με δύο τουλάχι-
στον σκοπούς: τη νομιμοποίηση του χαρακτήρα της σύγχρονης 
Ευρώπης και την έκφραση των ανησυχίων της. Για αυτόν το λόγο 
οι Μινωίτες αποτελούν ένα επίκαιρο θέμα στην τέχνη, τη λογοτε-
χνία και άλλα πολιτισμικά φαινόμενα, όπως η ψυχανάλυση. Μια 
μελέτη του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τους Μινωίτες στις 
διάφορες πλευρές του ευνοεί την τοποθέτηση της Οδύσειας στο 
πλαίσιο του Μοντερνισμού.

Ο Καζαντζάκης δήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τους Μινωίτες 
στα έργα του: το μυθιστόρημα Στα παλάτια της Κνωσού (1940) και 
το δράμα Κούρος (1951) αναπαριστώνται τον θρύλο του Θησέα, 
ενώ στον Καπετάν Μιχάλη ο συγγραφέας αποδεικνύεται πολύ ενη-
μερωμένος με την μινωική αρχαιολογία. Στην Οδύσεια τέσσερις 
ολόκληρες ραψωδίες (Ε-Θ) αφιερώνονται στην επανασυγγραφή 
και μετατροπή του κρητικού μύθου και της ιστορίας. Τούτο το 
ενδιαφέρον για τα κρητικά στοιχεία οφείλεται από την μια μεριά 
στην καταγωγή του συγγραφέα, και από την άλλη στο μοντερνι-
στικό κλίμα στο οποίο εντάσσεται. 
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Συμπεράσματα
Ο Καζαντζάκης έμαθε από τον Βergson ότι η ύπαρξη είναι άδεια, 

απρόοπτη, σε συνεχή αλλαγή, και ότι η γλώσσα είναι μια παγίδα 
που καλύπτει την άβυσσο. Όλα, ακόμα και οι άνθρωποι, υπάρχουν 
ενώ είναι συνειδητά. Για αυτό η ευθύνη του ανθρώπου είναι μεγά-
λη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία της πραγματικότητας. Η ύπαρξη εί-
ναι περιστατικό και η σκέψη είναι αδύναμη. Ωστόσο, ερμηνεύει και 
επανερμηνεύει, καθώς η φαντασία δημιουργεί τις πραγματικότη-
τες στις οποίες ζούμε. Ο νους συλλαμβάνει το ενδεχόμενο της αλή-
θειας και της ύπαρξης όταν ο λόγος και η διαίσθηση συνδυάζονται, 
δηλαδή όταν φθάνουν στη σύνθεση που επιδίωκε ο Καζαντζάκης. 
Τούτα τα φιλοσοφικά μαθήματα του Bergson, μαζί με εκείνα του 
Nietzsche και του Ομήρου, σχημάτισαν τον χαρακτήρα του κεντρι-
κού ήρωα του έπους, του κλασσικού αλλά και συγχρόνου Οδυσέα.

Ίσως το ποίημα δεν είναι μοντερνιστικό στη μορφή του –και σί-
γουρα δεν είναι μεταμοντερνιστικό–, αλλά είναι το έργο ενός συγ-
γραφέα που είχε ενδιαφερθεί για τα μοντερνιστικά ρεύματα στις 
αρχές της λογοτεχνικής του δράσης, και που αμέσως μετά από τη 
σύνθεση του μεγάλου έπους θα εγκαταλείψει τις προϋποθέσεις 
του Ρομαντισμού και θα πλησιάσει αυτές του Μοντερνισμού. Σε 
τελική ανάλυση, θα ήταν αδύνατο για τον Καζαντζάκη, που βρι-
σκόταν στα επίκεντρα του Μοντερνισμού στη στιγμή της ακμής 
του και πάντα σε επιφυλακή προς τα νέα πολιτισμικά ρεύματα, να 
αποφύγει την επιρροή του κινήματος. Έχει τη συνείδηση της με-
ταβατικής εποχής, έχει και την αγωνία του τέλους και η Οδύσεια 
αντιπροσωπεύει όλα αυτά.

Ο χειρισμός των μύθων στο έργο είναι πλησιέστερος στον 
Μοντερνισμό από ό,τι μπορεί να φανεί με την πρώτη ματιά. Σημαν-
τικότερα όμως, όταν διαβάζεται από αυτή την οπτική, ακόμη και 
αν δεν είναι τελείως σωστή ή εφαρμόσιμη σε κάθε πτυχή του έρ-
γου, εξηγούνται καλύτερα όλα τα παράλογα στοιχεία της αφήγη-
σης που εμπόδιζαν την κατανόηση του ποιήματος και ευνοείται 
μια μεταφορική ανάγνωση του κειμένου πολύ πιο διεξοδική από 
την παλαιά. Τέλος, δεν αποκλείται να μπορέσει αυτή η ανάλυση 
της Οδύσειας να συμβάλει στη διευκρίνιση των μοντερνιστικών 
στοιχείων στα μεταγενέστερα έργα του Καζαντζάκη.
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Καζαντζάκη.
Καζαντζάκης 1946 (2002):
Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Αθήνα: 
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στο έργο του Καζαντζάκη», Νέα Εστία 102, 1211 (Αφιέφωμα 
στον καζαντζάκη): 26-32.

Parker 1998:
Holly Parker, «Language as a Mask for Silence in two seemingly 

Antithetical Authors: Kazantzakis and Joyce», Journal of Modern 
Greek Studies 16, 2: 247-264.

Πολίτης 2002:
Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα: 

Μ.Ι.Ε.Τ.
Prevelakis 1961:
Pantelis Prevelakis, Nikos Kazantzakis and his Odyssey, A study of 

the Poet and the Poem. New York: Simon and Schuster.
Poulakidas 1971-1972:
Andreas Poulakidas, «Kazantzakis and Bergson: Metaphysic 

Aestheticians», Journal of Modern Literature 2, 2: 267-283.
Sakellaridou 1997:
Elisabeth Sakellaridou, «On the Verges of Modernism: The Dramas 

of Kazantzakis and Sikellianos», στο Tziovas, D. (ed.) 1997: 77-
94.



Η «μοντερνιστική» Οδύσεια του Νίκου Καζαντζάκη 317

Sideras 1983:
Alexander Sideras, «Zur Sprache der ,Odyssee’ von Kazantzakis», 

Folia Neohellenika 5 (Festschrifft Nikos Kazantzakis): 89-156.
Stamatiou 1983:
Γιώργος Σταματίου, Ο Καζαντζάκης και οι αρχαίοι. Αθήνα.
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Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων. 
Ziolkowski 2009:
Theodore Ziolkowski, Minos and the Moderns: Cretan Myth in 

Twentieth Century Literature and Art. Oxford-New York: Oxford 
University Press.





Ή γλωσσική ποιητική ταυτότητα 
του Καβάφη και του Καζαντζάκη: μια συγκριτική μελέτη

Νίκος Μαθιουδάκης *

1. Εισαγωγή
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (Αλεξάνδρεια. 1863-1933) και Νίκος 
Καζαντζάκης (Ηράκλειο. 1883-Freiburg. 1957): δύο ποιητές, δύο 
προσωπικότητες σε δύο διαφορετικές χώρες σε δύο διαφορετι-
κούς λογοτεχνικούς κοσμότοπους με συγκλίσεις και αποκλίσεις. 
Δύο κορυφαίοι δημιουργοί του Λόγου και της Έκφρασης με ένα 
–κοινό– πνεύμα ελληνικότητας. Παρά τις εμφανείς ποιητικές τους 
ιδιαιτερότητες, πραμένουν οι περισσότερο φημισμένοι Νεοέλλη-
νες συγγραφείς παγκοσμίως: ο Καβάφης ως ο ποιητής της Ιθάκης1 
και ο Καζαντζάκης ως ο συγγραφέας του Ζορμπά2

Ενδιαφέρον σχόλιο κάνει συγκριτικά ο Βαγενάς, αναφερόμενος 
στον Καβάφη και στον Καζαντζάκη: «δύο ποιητές που η έκφρασή 
τους βρίσκεται στα δύο αντίθετα άκρα της ποιητικής έκφρασης 
της εποχής τους»· και συνοψίζοντας τις απόψεις του για τα δύο 
κεφαλαία Κάπα της ελληνικής ποίησης, σημειώνει εμφατικά πως 
«ο Καζαντζάκης είναι διανοητικός ποιητής. Ανήκει, όσο κι αν αυτό 
ακούγεται περίεργο, στην ίδια κατηγορία ποιητών με τον Καβά-
φη», τονίζοντας ότι η διαφορετικότητά τους έγκειται στον τρόπο 
διαχείρισης της σκέψης ως παραγώγου ποιητικής συγκίνησης, δη-
λαδή ο Καβάφης «χρησιμοποιεί τη σκέψη του ως συμπυκνωτή του 
αισθήματος με την ειρωνεία», ενώ ο Καζαντζάκης «κινεί τη σκέψη 

1 Καβάφης 1997 (α), 29-30.
2 Καζαντζάκης 2014.
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του ποιητικά με την αποσυμπύκνωσή της σε συγκίνηση» (Βαγενάς 
2011, 92).

Ο συλλογισμός αυτός αποτελεί το εναρκτήριο ερέθισμα της 
παρούσας μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν συγκριτικά οι 
γλωσσ(ολογ)ικές πτυχές της ποιητικής ταυτότητας του Καβάφη 
και του Καζαντζάκη διά μέσου σύγχρονων τεχνολογιών.

1.1. Ό αλεξανδρινός ποιητής: Καβάφης
Ο αλεξανδρινός ποιητής Κ. Π. Καβάφης «ήταν ταυτόχρονα άν-

θρωπος του 19ου και του 20ού αιώνα, και αυτό το μοίρασμα απο-
τυπώνεται τόσο στην παιδεία όσο και στην ποιητική του. Το ύφος 
και η γλώσσα του αποτελούν περίεργο κράμα δικής του ευρεσιτε-
χνίας, ένα μείγμα αντίθετο σε κάθε είδος καθαρότητας, μέσα στο 
οποίο χωνεύονται ιδιοφυώς η λογιοσύνη με τη δημιουργική φα-
ντασία» (Δημηρούλης 2013).

Η λογοτεχνική παραγωγή3 του εκτείνεται ανάμεσα στην ποίηση 
και σε ορισμένα πεζά· ειδικότερα τα ποιήματά του χωρίζονται στα 
Αναγνωρισμένα, στα Αποκηρυγμένα, στα Κρυμμένα, στα Ατελή και 
στα Πεζά ποιήματα· αντίστοιχα, τα πεζά του χωρίζονται στα Δη-
μοσιευμένα και στα Κρυμμένα, τα οποία αποτελούνται από άρθρα, 
μελετήματα, & κριτικά σημειώματα.

Στη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται υφογλωσσική προσέγγιση 
των Αναγνωρισμένων ποιημάτων4 που δημιουργήθηκαν κατά την 
περίοδο 1896-1933.

Ο ποιητής χωρίζει τα ποιήματά του σε: ιστορικά, φιλοσοφικά 
και ηδονικά (ή αλλιώς αισθησιακά), αναφερόμενος προφανώς 
στην ποιητική έκφραση και όχι στο σημασιολογικό περιεχόμενο 
της ποίησής του.

Ο Καβάφης δεν ήταν –όπως σημειώνεται από αρκετούς μελετη-
τές– φιλόσοφος αλλά ηδονιστής, και «για έναν ηδονιστή, η μεγα-
λύτερη, η ανεπανόρθωτη συμφορά είναι τα γηρατειά, και μια πα-
ρηγοριά υπάρχει, η ονειροπόληση. Στην περίπτωση των περισσό-
τερων ανθρώπων, η ονειροπόληση σκορπίζει και χάνεται· στην πε-
ρίπτωση Καβάφη, αποκρυσταλλώνεται σε ποίηση» (Bien, 1964). 
Ο νους του ο ποιητικός ανακτά ένα ξεχωριστό κύρος, «αφού όταν 

3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λογοτεχνική καβαφική παραγωγή 
βλ. τον επίσημο δικτυακό τόπο του Αρχείου Καβάφη www.kavafis.gr

4 Καβάφης 1997 (α) (β).

http://www.kavafis.gr
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παράγει το ποίημα δεν αναφέρεται σε κάτι έξω από τον εαυτό του, 
αλλά σε ό,τι ο ίδιος κατόρθωσε μέσα στον ιστορικό χώρο και χρό-
νο» (Μαρωνίτης 2007, 41)

1.2. Ό κρητικός ποιητής: Καζαντζάκης
Ο κρητικός ποιητής Νίκος Καζαντζάκης «είναι ένας λογοτέχνης 

που στο έργο του σκιαγραφείται η γλωσσολογική του ιδιοσυγκρα-
σία και γλωσσική του ιδιορρυθμία. Το σημαντικό στοιχείο της 
γλώσσας του είναι η γλωσσοπλαστική του διάθεση, περισσότερο 
με έντονη χροιά δημιουργίας μιας νέας γλώσσας, μιας καζαντζακι-
κής γραφής· η δημοτική γλώσσα, οι πανδιαλεκτικοί σχηματισμοί 
και κυριότατα ο πλούτος του λεξιλογίου αποτυπώνουν ξεχωριστά 
στοιχεία στα λογοτεχνικά δημιουργήματα του κρητικού συγγρα-
φέα» (Μαθιουδάκης 2014).

Η λογοτεχνική παραγωγή5 του εκτείνεται σε σχεδόν όλα τα επί-
πεδα της νεοελληνικής γραμματείας· ειδικότερα συγγράφει: στη 
νεανική του συγγραφική περίοδο πεζογραφήματα, ποιήματα, σο-
νέτα, ενώ στη συνέχεια κατά την ώριμη πλέον συγγραφική του πε-
ρίοδο δημιουργεί φιλοσοφικά κείμενα, μυθιστορήματα, εφηβικά 
μυθιστορήματα, έπος, τερτσίνες, ταξιδιωτικά κείμενα, τραγωδίες, 
θεατρικά έργα, σενάρια για τον κινηματογράφο, αρκετά δοκίμια 
και πολλές μεταφράσεις. Έχει –όπως είναι φανερό– ένα πλούσιο 
και πολύπλευρο συγγραφικό έργο, καθώς είναι ένας από τους ελά-
χιστους ίσως έλληνες συγγραφείς, που ασχολήθηκε με τα περισσό-
τερα λογοτεχνικά είδη.

Στη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται υφογλωσσική προσέγγιση 
του επικού του δημιουργήματος, Οδύσεια6, η οποία συγγράφεται 
από το 1925 μέχρι το 19387, καθώς και των δαντικών κάντων, Τερ-

5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λογοτεχνική καζαντζακική παρα-
γωγή βλ. την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Καζαντζάκη:
www.kazantzakispublications.org 
και την ιστοσελίδα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη: www.kazantzaki.gr 

6 Επισημαίνεται ιδιαιτέρως εμφατικά ότι στην παρούσα μελέτη υιοθετείται ο τίτλο 
του καζαντζακικού έπους Οδύσεια με ένα “Σ”, από τη μία ως ένδειξη σεβασμού στη 
βούληση του ίδιου του συγγραφέα να τιτλοφορήσει με τον συγκεκριμένο τρό-
πο γραφής το ποίημα του στην πρώτη του έκδοση (1938) και από την άλλη ως 
διακριτό σημείο προς αποφυγή σύγχυσης με τον τίτλο του γνωστού έπους του 
Ομήρου, Οδύσσεια, η οποία γράφεται με δύο “Σ”.

7 Βλ. ομοιότυπη έκδοση της πρώτης έκδοσης: Καζαντζάκης 2006· στην παρούσα 
εργασία γίνεται χρήση για ερευνητικούς λόγους η μετέπειτα έκδοση σε επιμέλεια 

http://www.kazantzakispublications.org
http://www.kazantzaki.gr
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τσίνες8, άσματα τα οποία δημιουργούνται σε χρονική περίοδο από 
το 1932 μέχρι το 1937.

Συγκεκριμένα για τη μυθοπλαστική του εποποιΐα ο κρητικός 
ποιητής σημειώνει συχνά πως θεωρούσε την Οδύσειά του ως το 
Έργο του (Obra)· δήλωνε εμφατικά ότι ακόμα και αν καταστρεφό-
ταν όλο του το έργο, αν έμενε μόνο η Οδύσεια, εκείνος θα θεωρού-
σε το έργο του σωσμένο. Επίσης, θεωρούσε τις δαντικές τερτσίνες 
ως «σωματοφύλακες» ή «δορυφόρους» της Οδύσειας και σκόπευε 
να γράψει είκοσι τέσσερις, ένα άσμα (canto) για κάθε ραψωδία της 
Οδύσειας.

Συμπερασματικά, ο Καζαντζάκης χαρακτηρίζεται: ως ένας λε-
ξιθήρας, ένας λαϊκός γλωσσολόγος, ο οποίος αποστρέφεται την 
κοινή και χιλιοειπωμένη λέξη ενώ αναζητά συνεχώς τον ιδιωμα-
τικό τύπο ως πιο έντονα εκφραστικό· ως ένας «γλωσσοποιός», 
ένας αυθόρμητος «λεξιδημιουργός», ο οποίος στηρίζεται απόλυτα 
στους μηχανισμούς της γλώσσας και τους γραμματικούς κανόνες 
της, ενώ δημιουργεί λέξεις και εκφράσεις προσωπικού ύφους, σχη-
ματίζοντας ατομικούς κανόνες ποιητικής γραμματικής. Οι λέξεις 
κατακυριεύουν κάθε αναγνώστη ποιητικά, νοητικά, συναισθημα-
τικά, ψυχικά μέχρι του σημείου να δοκιμάζουν τη φαντασία και τη 
λογική του, ενώ αποκαλύπτουν την ατέρμονη αγωνία του δημιουρ-
γού να επιλέξει τη μία και μοναδική λέξη για την κατάλληλη θέση 
μέσα στην ποιητική του δημιουργία, με σκοπό την αποτύπωση της 
τέχνης του (Μαθιουδάκης 2012, 2014).

2. Ποιητική ταυτότητα
2.1. Όρισμός της έννοιας “ποιητική γραμματική”

Ο Jacobson (1966) είναι ο πρώτος που προβάλλει τη σπουδαιό-
τητα των γραμματικών δομών στο λογοτεχνικό έργο (ιδίως ποιητι-
κό), οι οποίες λειτουργούν ως «γραμματικές εικόνες» (grammatical 
imagery), χαρακτηρίζοντας με τον τρόπο αυτό ως «ποιητική γραμ-
ματική» (poetic grammar) το σύνολο των δομών του κειμένου και 
ιδιαίτερα, των γραμματικών δομών. Ειδικότερα σημειώνει: «Ο 
υποχρεωτικός χαρακτήρας των γραμματικών διαδικασιών και 
εννοιών αναγκάζει τον ποιητή να υπολογίσει σ’ αυτές. […] Επα-

του Εμμανουήλ Κάσδαγλη: Καζαντζάκης 2011.
8 Καζαντζάκης 2007.
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νειλημμένως έχω πει ότι η τεχνική του ρυθμικού λόγου είναι είτε 
γραμματική είτε αντι-γραμματική· ποτέ δεν είναι α-γραμματική. 
Το ίδιο ισχύει και για την εν γένει γραμματική της ποιήσεως. Στο 
σημείο αυτό υπάρχει μια αξιοσημείωτη αναλογία μεταξύ ρόλου 
της γραμματικής στην ποίηση και της συνθέσεως του ζωγράφου, 
η οποία στηρίζεται σε μια εμφανή ή λανθάνουσα γεωμετρική τάξη 
ή σε αποτροπή των γεωμετρικών διατάξεων» (Jakobson 1966, 605 
& 1985, 43).

Ο Χαραλαμπάκης υποστηρίζει πως ο Jakobson είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους του 20ού αιώνα, αφού έδωσε 
νέα ώθηση στην υφολογική έρευνα, συνδέοντάς την με αυστηρά 
επιστημονικά γλωσσολογικά πορίσματα για την ποιητική λει-
τουργία και γενικότερα, τις λειτουργίες της γλώσσας. Τονίζει ότι ο 
Jakobson απέφυγε να δώσει ένα συγκεκριμένο ορισμό του ύφους, 
«την έννοια του οποίου προσπάθησε να συλλάβει σε σχέση με το 
τι δεν είναι ύφος» (Χαραλαμπάκης 2001, 56). Στη συνέχεια, δια-
πιστώνει ότι το «ποιητικό αξίωμα» του Jakobson «είναι μια μορ-
φή προβολής (foregrounding) το οποίο συμπεριλαμβάνει μεγάλο 
αριθμό ρητορικών μέσων, όπως είναι οι συντακτικοί παραλληλι-
σμοί, οι σημασιολογικές αποκλίσεις, μέχρι και οι μετρικές δομές 
του στίχου» (Χαραλαμπάκης 2001, 57). Ο ίδιος καταλήγει, ισχυρι-
ζόμενος ότι οι απόψεις του Jakobson ενίσχυσαν και αναδόμησαν 
την παράδοση της υφολογίας με την καίρια γλωσσολογική παρέμ-
βαση στα προβλήματα της ανάλυσης της λογοτεχνίας ενώ δίκαια 
τον κατονομάζει ως τον «ουσιαστικό ιδρυτή της γλωσσολογικής 
υφολογίας» (Χαραλαμπάκης 2001, 59).

Επιπροσθέτως, ο Mukařovský (1964) θεωρεί πως η «συστημα-
τική παραβίαση» (systematic violation) του κανόνα της νόρμας της 
γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ποίη-
σης: «Είναι προφανές ότι η δυνατότητα παραβιάσεως του κανό-
να της κοινής γλώσσας […] είναι απαραίτητη στην ποίηση. Χωρίς 
αυτήν δεν θα υπήρχε ποίηση. Το να επικρίνει κανείς τις αποκλίσεις 
από τον κανόνα (νόρμα) της γλώσσας ως λάθη […] σημαίνει ότι 
απορρίπτει την ποίηση» (Mukařovský 1964, 19). 

Συνάμα, ο Μπαμπινιώτης (1991) ασχολείται ιδιαίτερα με τη 
διασαφήνιση των ειδικών χαρακτηριστικών του ύφους, με κύρια 
έμφαση στην έννοια της ποιητικής γραμματικής ως επιλογής και 
ως απόκλισης. Ακόμα πιο ειδικά, η γραμματική μπορεί να σημαίνει 
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την παραγωγή των συστατικών μιας γλώσσας, με αποτέλεσμα να 
γίνεται αναφορά σε «γραμματική της ποίησης» («ποιητική γραμ-
ματική») ή «γραμματική της πρότασης» κλπ., νοώντας την παρα-
γωγή ενός ποιητικού έργου ή μιας πρότασης κά, με βάση ορισμένα 
συστατικά και διαδικασίες, καθώς και τη δημιουργία νέων γλωσ-
σικών δομών (Μπαμπινιώτης 1998, 128). Αναγνωρίζει και επιση-
μαίνει, λοιπόν, την ύπαρξη «ποιητικών γραμματικών» ή «γραμμα-
τικών των αποκλίσεων», όπως τις χαρακτηρίζει, οι οποίες μετα-
σχηματίζουν τις κανονιστικές δομές της γλώσσας, δημιουργώντας 
νέα γλωσσικά σχήματα, με σκοπό την αποτύπωση με σαφήνεια 
και αρτιότητα των ιδεών του χρήστη (Μπαμπινιώτης 1998, 74-
77). Με άλλα λόγια, ποιητική γραμματική είναι «το σύνολο των 
γλωσσικών δομών που συνθέτουν το προσωπικό ύφος του λογο-
τέχνη» και πρόκειται για «ένα ιδιαίτερο κατά λογοτέχνη γλωσσικό 
σύστημα που απαρτίζεται από λεξιλογικές όσο και από γραμματι-
κές (μορφοσυντακτικές) δομές» (Μπαμπινιώτης 1991, 107).

2.2. Μαθηματικοποίηση του ορισμού
Οι ποιητικές γραμματικές χαρακτηρίζονται από σχετική ασά-

φεια ενώ αποτελούν έναν άτυπα κατασκευασμένο όρο, προκει-
μένου να κατηγοριοποιηθούν και να ομαδοποιηθούν οι επιλογές 
των συγγραφέων ως νόμιμες αποκλίσεις από το κοινό γλωσσικό 
αίσθημα.

Επομένως, η ποιητική γραμματική κάθε συγγραφέα δεν είναι 
ένα ορισμένο ή αόριστο σύνολο ατομικών ποιητικών κανόνων –
επιλογών ή αποκλίσεων και αυτών βέβαια υπό τη μορφή επιλο-
γών, αφού ο συγγραφέας αποφασίζει να αποκλείσει κάτι–, αλλά 
αποτελεί μια γενεσιουργικά καλλιτεχνική δοκιμασία, μια παραγω-
γικά δημιουργική διαδικασία, στην οποία ο συγγραφέας καλείται 
από το ένστικτό του να συνδυάσει στοιχεία ή πληροφορίες του 
εξωσυγγραφικού του κόσμου με επιλογές ή αποκλίσεις του εν-
δοσυγγραφικού. Ο συγγραφέας, λοιπόν, αποκαλύπτει τον πραγ-
ματικό ποιητικό του εαυτό τη στιγμή που νιώθει σιγουριά για τις 
αισθητικές δυνάμεις του και κατορθώνει να αποφύγει ή να παρα-
λείψει τις ποικίλες επιρροές που δέχεται, προκειμένου να επιτύχει 
νοητικά ανεξάρτητος, να εδραιώσει τις επιλογές ή τις αποκλίσεις 
του και να ενεργοποιήσει τη διαδικασία που θα τον ωθήσει στην 
ανάδειξη μιας γνήσιας ποιητικής γραμματικής, μιας απόλυτα προ-
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σωπικής έκφρασης, κατατάσσοντας τον με τον τρόπο αυτό επάξια 
στο λογοτεχνικό στερέωμα (Μαθιουδάκης 2012).

Βέβαια, ενδιαφέρουσα προσέγγιση την γλώσσας της ποίησης 
είναι η προσπάθεια μαθηματικοποίησης του όρου «ποιητική(-ες) 
γραμματική(-ες)», εφαρμόζοντας τους τύπους που ισχύουν μεταξύ 
των συνόλων και των υποσυνόλων (Βουγιουκλής & Δραμαλίδης 
2010)9, όπου οι σχέσεις ανάμεσα στη γλώσσα (Γ), την ποίηση (Π) 
και τις ποιητικές γραμματικές (ΠΓi) παριστάνονται με τη συνάρτη-
ση ενός γνήσιου υποσυνόλου, και ισχύει ότι

και κατά συνέπεια ισχύει η μεταβατική ιδιότητα

ενώ ως διευκρίνιση της έννοιας του γνήσιου υποσυνόλου ισχύει η 
σχέση

Συνεπώς, το Π είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου Γ, όταν κάθε 
στοιχείο του Π είναι και στοιχείο του Γ και υπάρχει τουλάχιστον 
ένα στοιχείο του Γ το οποίο δεν είναι στοιχείο του Π. Επομένως, η 
ποίηση είναι υποσύνολο της γλώσσας και οι ποιητικές γραμματι-

9 Στη διατύπωση συλλογισμών χρησιμοποιούνται ορισμένα σύμβολα, το σύμβολο 
της ισότητας (=), οι ποσοδείκτες « (κάθε), $ (υπάρχει ένα/κάποιο), καθώς και 
τα λογικά συνδετικά Þ (συνεπαγωγή), Û (αμφίδρομη συνεπαγωγή), È (ένωση), Ì 
(υποσύνολο), Î (ανήκει), Ï (δεν ανήκει).
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κές υποσύνολα της ποίησης, οπότε οι ποιητικές γραμματικές είναι 
υποσύνολα του υπερσυνόλου της γλώσσας. Αντίστοιχα, το σύνο-
λο των υποσυνόλων ενός συνόλου Π συμβολίζεται με Ã(Π) και αν 
συμβολιστεί n(Π)=m το πλήθος των στοιχείων του συνόλου Π, 
τότε αποδεικνύεται και ισχύει ότι

όπου με τη συγκεκριμένη συνάρτηση παρουσιάζεται θεωρητικά το 
πλήθος των ποιητικών γραμματικών.

Με άλλα λόγια, «η ποιητική γλώσσα ενός συγγραφέα είναι ένα 
υποσύνολο σημείων του συστήματος της γλώσσας, αφού ισούται 
με την ποιητική γραμματική που είναι το σύνολο σημείων των 
επιλογών και αποκλίσεων του συγγραφέα από τους κανόνες του 
συστήματος της γλώσσας. Αντίστοιχα, η ποίηση που απαρτίζεται 
από τις ποιητικές γραμματικές των συγγραφέων είναι μια σειρά 
από υποσύνολα ενώ ταυτόχρονα, εσωκλείεται σε ένα μεγαλύτε-
ρο υπερσύνολο που είναι το γλωσσικό σύστημα» (Μαθιουδάκης 
2012).

2.3. Ποιητική καβαφική ταυτότητα
Ο Καβάφης χαρακτηρίζεται απερίφραστα ποιητής και μάλιστα 

ένας ποιητής που καταφέρνει επί χρόνια να διατηρεί έντονο το εν-
διαφέρον των ερευνητών και των αναγνωστών.

Διερευνώντας τις διάφορες μελέτες σχετικά με τη γλώσσα και 
την ποιητική του Καβάφη10, διαπιστώνεται πως ο αλεξανδρικός 
ποιητής συγγράφει –ενώ εκδίδεται κυρίως μετά τον θάνατό του– 
σε πολυτονικό σύστημα και μια ιδιότυπη λαϊκή δημοτική καθαρεύ-
ουσα. Η γλώσσα του είναι ειρωνική11 με αποτέλεσμα να πετυχαί-
νει ποιητική συμπύκνωση του αισθήματος, χαρακτηρίζοντας την 
ποίηση του από ύφος ιδιαίτερο και μυστικιστικό. Ο παρενθετικός 
λόγος12 του αποκαλύπτεται ιδιοτυπικά γλωσσολογικός με έντονα 

10 Πρβ. ενδεικτικά: Κοκόλης 1976, Μηνάς 1985, Παναγιωτόπουλος 1989, Αθανασό-
πουλος 1996, Δημηρούλης 2013, 

11 Βαγενάς 1999, Κωστίου 2000.
12 Αθανασόπουλος 1996.
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“υπο-νοούμενα” και “υπό-σημαινόμενα” –σε αντιπαραβολή με τον 
Καζαντζάκη που κάνει ιδιοτυπική χρήση σημείων στίξης13.

2.4. Ποιητική καζαντζακική ταυτότητα
Σε αντίθεση με τον αλεξανδρινό Καβάφη, ο Νίκος Καζαντζάκης 

γεννά το ερώτημα στη μνήμη κάθε αναγνώστη: Είναι ποιητής ή πε-
ζογράφος; Ερώτημα δύσκολο χωρίς σαφή απάντηση. Μονάχα ένα 
είναι σίγουρο πως ο ίδιος ένιωθε ποιητής· ο Νίκος Καζαντζάκης 
ήταν Φύση διανοητικά ποιητική.

Διερευνώντας τις διάφορες μελέτες σχετικά με τη γλώσσα 
και την ποιητική του Καζαντζάκη14, διαπιστώνεται πως ο κρητι-
κός λογοτέχνης ήδη στην έκδοση της Οδύσειας (1938) εκδίδει σε 
μονοτονικό σύστημα (απλούστευση τονικών συμβόλων) και σε 
ακραία δημοτική σύμφωνα με το “Ορθογραφικό Πιστεύω” του 
συγγραφέα. Τα σωζόμενα χειρόγραφα των έργων της ώριμης περι-
όδου αποκαλύπτουν ότι ο κρητικός συγγραφέας υιοθετεί από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’20 το ορθογραφικό και τονικό σύστημα 
ως συγγραφικές αρχές που δεν εγκατέλειψε έκτοτε (και ποτέ) σε 
ολόκληρη τη ζωή του15.

2.5. Γλωσσ(ολογ)ικές παρατηρήσεις
Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τις γλωσσικές και γλωσσολο-

γικές ιδιαιτερότητες των ποιητών και της ποίησής τους δημιουρ-
γούν μια διαπίστωση ότι τόσο ο Καβάφης όσο και ο Καζαντζάκης 
είναι τεχνίτες του λόγου και έχουν ξεχωριστή σχέση με τη γλώσσα.

Ο Καβάφης είναι γλώσσα , γιατί δημιουργεί έναν γλωσσικό 
κώδικα για να εκφραστεί και να αποτυπώσει τις ενδόμυχες σκέ-
ψεις του. Χρησιμοποιεί έναν μικτό γλωσσικό κώδικα: δημοτική και 
καθαρεύουσα, λαϊκή και λόγια, με λιγοστά διαλεκτικά στοιχεία ή 
άλλα στοιχεία. Τα ονόματα αποτελούν πραγματικά ονόματα και 
όχι κατασκευασμένα, βασιζόμενος κυρίως σε ιστορικά ονόματα. 
Δεν χρησιμοποιεί νεολογισμούς, παρά υπάρχουν ελάχιστες ενδεί-
ξεις νεολογικών λέξεων. Τέλος, υποτάσσει τη χρήση του επιθέτου 

13 Μαθιουδάκης & Καρασίμος 2013.
14 Πρβ. ενδεικτικά: Ανδριώτης 1959, Bien 1972, Φιλιππάκη-Warburton 1978, Για-

κουμάκη 1982, Sideras 1983, Μανδηλαράς 1987, Δετοράκης 2002, Μαθιουδάκης 
2012.

15 Μαθιουδάκης 2014.



Νίκος Μαθιουδάκης328

έναντι του ουσιαστικού και του ρήματος, ενώ θεματικά δημιουρ-
γεί την “ιστορία” κάθε στιγμής, δηλαδή “ιστορι(κ)ο-ποιεί” την κάθε 
ποιητική στιγμή, το κάθε λογοτεχνικό ερέθισμα.

Ο Καζαντζάκης είναι γλώσσα , γιατί έκανε υπερβολική προ-
σπάθεια δημιουργίας μιας πανελλήνιας γλώσσας, προκειμένου να 
υπάρχει κοινός γλωσσικός κώδικας σε ολόκληρη την ελληνική επι-
κράτεια. Χρησιμοποιεί τη δημοτική γλώσσα και μάλιστα ακραία, με 
πολλά στοιχεία διαλεκτικά, ιδιωματικά, ιδιολεκτικά και λαϊκά. Τα 
ονόματα –ειδικά στην Οδύσεια– δεν αποτελούν πραγματικά ονό-
ματα αλλά είναι σχεδόν όλα κατασκευασμένα, όπως Πέτρακας, Χά-
λικας, Σουραύλης, Δίχτενα κά (Δρακοπούλου 1993). Χρησιμοποιεί 
νεολογικές λέξεις, εν δυνάμει ποιητικούς νεολογισμούς, –στην Οδύ-
σεια μονάχα υπάρχουν τεκμηριωμένα 5415 αθησαύριστες λέξεις 
(Πρβ. Μαθιουδάκης 2012). Τέλος, προτάσσει τη χρήση του επιθέ-
του έναντι ουσιαστικού και ρήματος (200 και πλέον επίθετα για 
να χαρακτηρίζει τον κεντρικό του ήρωα, Οδυσσέα), ενώ θεματικά 
δημιουργεί τον “μύθο” κάθε στιγμής “μυθο-ποιεί” την ποιητική του 
έμπνευση.

3. Ερευνητική προσέγγιση
3.1. Σκοπός έρευνας

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία σωμάτων κει-
μένων (corpora) της ποίησης του Καβάφη και του Καζαντζάκη, 
προκειμένου να διερευνηθούν με μια πρώτη προσέγγιση σημαντι-
κές πληροφορίες, όπως: (α) το σύνολο των λέξεων (word tokens) 
και των λεξικών τύπων (word types), (β) η λεξιλογική πυκνότητα 
(lexical density) και (γ) οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμ-
φάνισης16 (high frequency words)17.

Όπως υποστηρίζει ο Γούτσος (2012), με τα σώματα κειμένων 
δύναται να προκύψουν πληροφορίες για τη γλώσσα από εκτετα-
μένα γλωσσικά δεδομένα που διακρίνονται ως εμπειρικά, αυθεντι-
κά, συστηματικά και κειμενικά, προκειμένου να στηριχθεί η ερμη-
νεία του κειμένου σε αντικειμενικά κριτήρια (Fisher-Starcke 2009, 

16 Στην παρούσα εργασία αφαιρούνται από την κατάταξη στις λέξεις με μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης λεξικοί τύποι, όπως σύνδεσμοι, μόρια, άρθρα και άλλες 
λεξικές μονάδες, που δεν έχουν έντονο σημασιολογικό υπόβαθρο.

17 Σχετικά με τα κλασικά υφομετρικά χαρακτηριστικά, πρβ. Μικρός 2003, 3-4 & 
Πολίτου-Μαρμαρινού et al 2011, 355-357.
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494). H πιο σημαντική από τις αρχές της αξιοποίησης των σωμά-
των κειμένων στη μελέτη της λογοτεχνίας –και όχι μόνο– είναι η 
υπόθεση της ισότητας μεταξύ συχνότητας εμφάνισης στοιχείων 
και της σπουδαιότητας τους, όπως υποστηρίζει ο Sinclair (1991). 
Με άλλα λόγια σημειώνεται πως τα γλωσσικά στοιχεία που εμφα-
νίζονται συχνά στα δεδομένα έχουν μεγάλη σημασία για το περιε-
χόμενο ή τη δομή των δεδομένων αυτών.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα παραδείγματα 
ερευνητικών μελετών που αναδεικνύουν διά μέσου των υπολο-
γιστικών μεθόδων υφογλωσσικά και υφομετρικά χαρακτηριστι-
κά στη λογοτεχνία: του Culpeper (2002) και των Scott & Tribble 
(2006), οι οποίοι αναλύουν ως προς τις λέξεις-κλειδιά το Ρωμαί-
ος και Ιουλιέτα του William Shakespeare, της Mahlberg (2007), η 
οποία ασχολείται με λεξικά συμπλέγματα στο Ζοφερός Οίκος του 
Charles Dickens, και της Fisher-Starcke (2009), η οποία ασχολείται 
με τις λέξεις-κλειδία και τις συχνές φράσεις στο Υπερηφάνεια και 
Προκατάληψη της Jane Austen.

3.2. Δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται (α) από τα 154 

Αναγνωρισμένα ποιήματα του Καβάφη και (β) από το επικό ποίη-
μα, Οδύσεια, και τις 22 Τερτσίνες του Καζαντζάκη. Τα ποιήματα του 
αλεξανδρινού ποιητή καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο συγ-
γραφής, η οποία εκτείνεται από το 1896 έως το 1933. Αντίστοιχα, η 
επική ποιητική δημιουργία του Καζαντζάκη εκδόθηκε το 1938 και 
τα ποιητικά κάντα του κρητικού συγγραφέα χρονολογούνται πως 
συντέθηκαν σε ένα χρονικό διάστημα από το 1932 έως το 1937.

Στη συνέχεια με βάση το δείγμα συγκροτήθηκαν δύο υποσώμα-
τα κειμένων (sub-corpora). Το πρώτο υποσώμα περιλαμβάνει τα 
ποιήματα του Καβάφη (Σώμα «Καβάφης»)18, ενώ το δεύτερο υπο-
σώμα συνίσταται στο έπος και στα άσματα του Καζαντζάκη (Σώμα 
«Καζαντζάκης»)19. 

18 Το Σώμα «Καβάφης» δημιουργήθηκε με την ψηφιακή ανάρτηση των ποιημάτων 
στον ιστότοπο: www.kavafis.gr 

19 Το Σώμα «Καζαντζάκης» δημιουργήθηκε από την ψηφιοποίηση των καζαντζακικών 
έργων και βρίσκεται αποκλειστικά στο προσωπικό αρχείο του ερευνητή.

http://www.kavafis.gr
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3.3. Διαδικασία 
Το σύνολο των ποιημάτων μετατράπηκε σε μορφή απλού κειμέ-

νου (plain text, .txt), προκειμένου να εισαχθούν στο υπολογιστικό 
πρόγραμμα, να υποστούν επεξεργασία και να αναλυθούν. Η επε-
ξεργασία και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό 
πρόγραμμα AntConc (Anthony, 2014:έκδ. 3.4.3). Τα μεθοδολογικά 
εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για την επεξεργασία και την ανάλυ-
ση των δεδομένων είναι οι κατάλογοι συχνότητας λέξεων (word 
lists) και οι συμφραστικοί πίνακες (concordances). Οι συμφραστι-
κοί πίνακες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Γούτσος (2012), 
προσφέρουν τις περισσότερες γλωσσικές πληροφορίες για μια 
λέξη, καθώς επιτρέπουν να εντοπισθούν οι λέξεις με τις οποίες 
συνεμφανίζεται, δηλαδή τις συνάψεις της. Επιτρέπουν επίσης να 
εντοπισθούν οι άμεσες συνταγματικές σχέσεις της λέξης, δηλαδή 
τα ευρύτερα δομικά σύνολα στα οποία χρησιμοποιείται. Επιπλέον, 
δύναται να διερευνηθούν τα περισσότερο σημαντικά δομικά σχή-
ματα στη χρήση μιας λέξης.

3.4. Ανάλυση καβαφικών ποιημάτων

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας και της ανάλυσης των 
δεδομένων του Σώματος «Καβάφης» –σύμφωνα με τους σκοπούς 
της παρούσας μελέτης– αναδείχθηκαν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τα καβαφικά ποιήματα.

Επομένως, διαπιστώνεται ότι το Σώμα «Καβάφης» περιέχει πε-
ρίπου 17.100 λέξεις και 6.000 λεξικούς τύπους, καθώς και έχουμε 
πυκνότητα λόγου του ποιητικού λεξιλογίου περίπου 35,1%.

Τέλος, δημιουργήθηκε ένας ταξινομικός πίνακας (βλ. Πίνακας 1, 
στήλη α΄) με τις δεκαπέντε λέξεις που παρουσιάσουν μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης στην καβαφική ποίηση, με πρώτη σε εμφά-
νιση τη λέξη «βασιλεύς» (μαύρο χρώμα) και δέκατη πέμπτη σε εμ-
φάνιση τη λέξη «χείλη» (ελαφρύ γκρι χρώμα).
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Πίνακας 1: Λέξεις μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης στα Ποιήματα 
του Καβάφη (στήλη α΄, από αριστερά), στην Οδύσεια (στήλη β΄) και στις 

Τερτσίνες (στήλη γ΄) του Καζαντζάκη

3.5. Ανάλυση καζαντζακικών ποιημάτων
Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας και της ανάλυσης των δε-

δομένων του Σώματος «Καζαντζάκης» –σύμφωνα και πάλι με τους 
σκοπούς της παρούσας μελέτης– αναδείχθηκαν, επίσης, σημαντι-
κές πληροφορίες σχετικά με την καζαντζακική ποίηση.

Επομένως, διαπιστώνεται ότι το Σώμα «Καζαντζάκης» περιέχει 
περίπου: 

(α) Στην Οδύσεια 304.000 λέξεις και 36.000 λεξικούς τύπους (το 
μέσο όρο 12.800 λέξεις και 4.600 λεξικούς τύπους ανά ραψωδία), 
καθώς και έχουμε πυκνότητα λόγου του ποιητικού λεξιλογίου πε-
ρίπου 35,9% ανά ραψωδία.

(β) Στις Τερτσίνες 21.800 λέξεις και 6.800 λεξικούς τύπους. κα-
θώς και έχουμε πυκνότητα λόγου του ποιητικού λεξιλογίου περί-
που 32%.

Τέλος, δημιουργήθηκε ένας ταξινομικός πίνακας με τις δεκαπέ-
ντε λέξεις που παρουσιάσουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 
στην καζαντζακική ποίηση: 

(α) Στην Οδύσεια (βλ. Πίνακας 1, στήλη β΄) με πρώτη σε εμφά-
νιση τη λέξη «γη» (μαύρο χρώμα) και δέκατη πέμπτη σε εμφάνιση 
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τη λέξη «φτερά» (ελαφρύ γκρι χρώμα).
(β) Στις Τερτσίνες (βλ. Πίνακας 1, στήλη γ΄) με πρώτη σε εμφά-

νιση τη λέξη «γη» (μαύρο χρώμα) και δέκατη πέμπτη σε εμφάνιση 
τη λέξη «νιος» (ελαφρύ γκρι χρώμα).

4. Συγκριτική μελέτη
Συνοψίζοντας τα δεδομένα των Σωμάτων «Καβάφης» – «Καζα-

ντζάκης» αναφορικά με τις λέξεις με μεγαλύτερη συχνότητα εμφά-
νισης στην ποίησή τους, κρίνεται επιτακτική ανάγκη για συγκριτι-
κή μελέτη ανάμεσα στις στήλες α΄, β΄ και γ΄ του πίνακα 1.

Στην αρχή η σύγκριση αφορά τα υποσώματα που απαρτίζουν 
το Σώμα «Καζαντζάκης». Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται η σύ-
γκριση ανάμεσα στις λέξεις με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 
στην Οδύσεια (ΚΑΖ/Ο: Πίνακας 2, στήλη α΄) και στις λέξεις με με-
γαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις Τερτσίνες (ΚΑΖ/Τ: Πίνακας 
2, στήλη β΄). Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι ανάμεσα στις δύο στήλες 
υπάρχουν ορισμένες κοινές εμφανίσεις λέξεων (σχηματικά εικο-
νίζονται με υπογράμμιση) στα δύο του έργα του ποιητή, δηλαδή 
οι λέξεις , όπως «γη», «θεός», «νους», «μάτια», «καρδιά», «χέρια», 
«ψυχή», «κορμί», «αγέρας», «φτερά», ενώ υπόλοιπες (σχηματικά 
εικονίζονται με ελαφρύ γκρι χρώμα) δεν αποτελούν κοινές λέξεις 
στην κατάταξη των δεκαπέντε λέξεων με μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης.

Στη συνέχεια, η σύγκριση αφορά το Σώμα «Καζαντζάκης» και 
το Σώμα «Καβάφης» ανάμεσα στις στήλες α΄ και β΄ (από κοινού 
χρήση των στηλών) και στη στήλη γ΄ (ΚΑΒ/154: Πίνακας 2) προ-
κειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν κοινές λέξεις μεγαλύτερης συ-
χνότητας εμφάνισης μεταξύ των ποιητών. Διαπιστώνεται, λοιπόν, 
ότι ανάμεσα στον «Καζαντζάκη» και στον «Καβάφη» υπάρχουν 
κοινές εμφανίσεις λέξεων, όπως η λέξη «κορμί» στην καζαντζακι-
κή ποίηση και η λέξη «σώμα» στην καβαφική ποίηση, καθώς και 
η λέξη «μάτια». Τα συγκεκριμένα δεδομένα παρουσιάζουν εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον από την άποψη της ιδιαίτερης θέσης τους στην 
κατάταξη των δεκαπέντε λέξεων με μεγαλύτερη συχνότητα εμφά-
νισης. Ειδικότερα: από τη μία πλευρά, έχουμε τις λέξεις «σώμα» 
και «κορμί» (σχηματικά εικονίζονται με κόκκινο χρώμα) –με πα-
ρόμοιο ερμηνευτικό υπόβαθρο (βλ. παρακάτω)– που στον μεν 
Καβάφη είναι ψηλά στη λίστα κατάταξης και στον δε Καζαντζάκη 
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είναι χαμηλά στη λίστα· από την άλλη πλευρά, έχουμε τη λέξη «μά-
τια» (σχηματικά εικονίζονται με ροζ χρώμα) που στον μεν Καβάφη 
είναι χαμηλά στη λίστα κατάταξης και στον δε Καζαντζάκη είναι 
ψηλά στη λίστα.

Πίνακας 2: Συγκριτική μελέτη των λέξεων 
μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης στους δύο ποιητές

Όπως είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα, η εμφάνιση των 
λέξεων «σώμα»/«κορμί» σε αντιπαραβολή με την εμφάνιση της λέ-
ξης «μάτια» στην ποιητική παραγωγή του Καζαντζάκη και του Κα-
βάφη δημιουργούν στην αντιστοίχιση ένα σχήμα Χ. 

Ενδιαφέρον δεδομένο είναι η χρήση των λέξεων «σώμα» και 
«κορμί» οι οποίες έχουν μείζονα και ελάσσονα θέση στο ποιητικό 
λεξιλόγιο των δύο λογοτεχνών. Το γεγονός όμως ότι οι δύο συγκε-
κριμένες λέξεις έχουν σχεδόν ίδια σημασία δημιούργησε την ανά-
γκη για ενδελεχή λεξικογραφικός έλεγχο20, σύμφωνα με τον οποίο 
διαπιστώνεται μια περίπου παρόμοια ερμηνεία των λημμάτων:
	 σώμα = το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την υλι-

20 Για τον λεξικογραφικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν τα λεξικά της Κοινής Νέας 
Ελληνικής: Πρωίας (1933), Δημητράκου (1964), Τριανταφυλλίδη (1998-2002), 
Μπαμπινιώτη (2008) και Χαραλαμπάκη (2014.
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κή υπόσταση του ανθρώπου ή του ζώου (κατ’ αντιδιαστολή προς 
το πνεύμα και την ψυχή), ο κορμός σε αντιδιαστολή προς το κε-
φάλι και τα άκρα, ο οργανισμός κυρίως ο ανθρώπινος, ανθρώπινη 
ύπαρξη (ο άνθρωπος, σε συνεκδοχή)
	 κορμί = το σώμα του ανθρώπου ως σύνολο (εκτός από το 

κεφάλι), ο κορμός, ο ίδιος ο άνθρωπος (σε συνεκδοχή)
Με μια prima vista διερεύνηση των συμφραστικών πινάκων 

των δύο ποιητών διαπιστώνεται πως ο Καβάφης χρησιμοποιεί τη 
λέξη «σώμα», προβάλλοντας κυρίως την επιθυμία και τον έρωτα, 
ενώ ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί τη λέξη «κορμί», δηλώνοντας κυ-
ρίως τη δύναμη και ανθρώπινη υπόσταση. Μια σημαντική παρατή-
ρηση αποτελεί η διαπίστωση πως στο Σώμα «Καβάφης» υπάρχει 
μηδενική χρήση της λέξης «κορμί», ενώ στο Σώμα «Καζαντζάκης» 
υπάρχει περιορισμένη χρήση της λέξης «σώμα» [με μία αναλογία 
1/10 στην Οδύσεια και 2,5/10 στις Τερτσίνες ως προς τη χρήση 
των δύο λέξεων].

Τέλος, κατά τον έλεγχο τόσο των σωμάτων κειμένων όσο και 
των συμφραστικών πινάκων διαπιστώνεται μια ιδιότυπη χρήση 
της προσωπικής αντωνυμίας:
	 Στον Καβάφη γίνεται χρήση του α΄ προσώπου ενικού & 

πληθυντικού της προσωπικής αντωνυμίας με εμφανή κυριαρχία 
του αυτός-ή-ό, ειδικά στον ενικό αριθμό.
	 Στον Καζαντζάκη, αντίστοιχα, γίνεται χρήση του α΄ προσώ-

που ενικού & πληθυντικού της προσωπικής αντωνυμίας με εμφα-
νή κυριαρχία του εγώ, ειδικά στον ενικό αριθμό.

Τα δεδομένα της υφογλωσσικής προσέγγισης των δύο ποιητών 
είναι ακόμα υπό διερεύνηση προκειμένου να αναδειχθούν οι πε-
ρισσότερες δυνατόν γλωσσολογικές πληροφορίες σχετικά με το 
λεξιλόγιο και την ποιητική τους.

5. Προτάσεις – επισημάνσεις
Η γλωσσ(ολογ)ική μελέτη της λογοτεχνίας και ειδικότερα της 

ποίησης αναδεικνύει τη γλωσσική ποιητική ταυτότητα και τη συγ-
γραφική σφραγίδα των δημιουργών πράγμα που συνεπικουρεί 
στην ανάγνωση, στην κατανόηση και στην ερμηνεία των δημιουρ-
γημάτων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών 
μελετών μεταξύ λογοτεχνών τόσο του ελλαδικού χώρου όσο και 
του εξωτερικού.
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Η ανάλυση κειμένων βασιζόμενη σε ηλεκτρονικά προγράμματα 
ανάλυσης μπορεί να έχει πολλά θετικά οφέλη στην έρευνα κάθε 
είδους λόγου, και ειδικά στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνί-
ας. Η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων στο κείμενο και η σύνταξη 
συμφραστικών πινάκων, καθώς και τα υφομετρικά αποτελέσματα 
μπορούν να αποτελέσουν επιχειρήματα για μια αντικειμενικότερα 
τεκμηριωμένη γλωσσολογικά θέση του μελετητή απέναντι στο 
ποίημα και στον ποιητή του, ανοίγοντας τον δρόμο της μελέτης 
της λογοτεχνίας διά μέσου νέων τεχνολογιών και προσεγγίζοντας 
έναν νέο κλάδο την “Yπολογιστική [λογοτεχνική] υφολογία”.

Η προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας μέσα από τέτοιου 
είδους υφογλωσσικές αναλύσεις ως μια σύγχρονη μέθοδος μελέ-
της του ύφους και των παραμέτρων του έχει ευρύτερες προεκτά-
σεις για την ερμηνεία των έργων και διαμορφώνει ένα νέο πεδίο 
ανάλυσης στο οποίο συναντώνται η γλωσσολογία με τη λογοτεχνι-
κή θεωρία και κριτική.

6. Μελλοντική έρευνα
Σημαντικό σημείο σε μια έρευνα παραμένει η στοιχειοθέτηση 

προτάσεων μελλοντικής έρευνας. Η παρούσα γλωσσολογική προ-
σέγγιση του Καβάφη και του Καζαντζάκη αναδεικνύει τρεις άξονες 
προς περαιτέρω μελέτη:

(α) Διερεύνηση των κυρίαρχων λέξεων με σκοπό την καθολι-
κή αποτίμηση της χρήσης τους –σε σημασιολογικό, εννοιολογικό 
αλλά και ευρύτερα λογοτεχνικό επίπεδο– συγκριτικά μεταξύ των 
δύο ποιητών, καθώς και η μελέτη της χρήσης της προσωπικής 
αντωνυμίας, προκειμένου να διευκρινισθεί με σαφήνεια το “υπο-
κείμενο” ή το “πρόσωπο” της ποίησης τους.

(β) Διερεύνηση των άπαξ λέξεων (hapaxes), των νεολογισμών 
(neologisms) ή των νέων παραγωγικά επινοημένων λέξεων (newly 
coined words), προκειμένου να διασαφηνισθεί ο βαθμός ποιητικής 
δημιουργικότητας στη λογοτεχνία με σκοπό τη σύνταξη “κανό-
νων” για τις στρατηγικές κατανόησης ενός κειμένου.

(γ) Διερεύνηση των συνυφάνσεων “μειζόνων” και “ελασσόνων” 
λεξικών στοιχείων, προκειμένου να αναδειχθούν πληροφορίες 
τόσο για τις σταθερές γλωσσικές επιλογές που εμφανίζουν μια 
επαναληψιμότητα, όσο και για καθ’ εαυτό περιεχόμενο του κειμέ-
νου.
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7. Επίλογος
Ο Καζαντζάκης και ο Καβάφης αποτελούν τους δύο πιο φημι-

σμένους έλληνες λογοτέχνες –άποψη που τεκμηριώνεται από το 
πλήθος των μεταφράσεων των έργων τους, σύμφωνα με το Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)–, αφήνοντας στην ευσεβή αφάνεια τους 
δύο νομπελίστες λογοτέχνες της χώρας μας21. Ο κρητικός Ποιητής 
και ο αλεξανδρινός Ποιητής διαφέρουν ουσιαστικά στην αποτύ-
πωση της λογοτεχνικής τους έμπνευσης: ο Ένας μάχεται να εκ-
φράσει την ψυχική του Κραυγή, ενώ ο Άλλος παλεύει να εκφράσει 
την πνευματική του Σιωπή. 

Δύο σημαντικοί φιλελληνιστές μελετητές συζητάνε την ανα-
γνωσιμότητα των δύο λογοτεχνών στην έλευση του 21ου αιώνα. O 
Bien υποστηρίζει ότι «είναι δύσκολο να πει κανείς αν κάποιος συγ-
γραφέας θα συνεχίσει να διαβάζεται για τα επόμενα εκατό χρόνια. 
Αυτό καθορίζεται όχι μόνο από τις εσωτερικές αρετές του συγγρα-
φέα αλλά και από τις ανάγκες κάθε εποχής –ανάγκες που φυσι-
κά αλλάζουν» (Bien 2011, 695). Ειδικότερα για τον Καζαντζάκη, 
σημειώνει πως «το άστρο του ανατέλλει ξανά [μετά από μια ανα-
γνωστική κάμψη] καθώς μπαίνουμε στον 21ο αιώνα» (Bien 2011, 
696), ενώ στη συνέχεια, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους 
πρέπει να διαβάζεται ο Καζαντζάκης στον 21ο αιώνα και τονίζο-
ντας κυρίως τη διαχρονικότητα των ιδεών που ενυπάρχουν στα 
κείμενά του, καταλήγει στο συμπέρασμα πως «ο Καζαντζάκης θα 
εξακολουθήσει να είναι απαραίτητος και να διαβάζεται όχι μόνο 
κατά τον 21ο αιώνα αλλά και στον 22ο!» (Bien 2011, 700). Αντί-
στοιχα, η Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου σε εκτενές μελέτημά της 
για την καβαφική αναγνωσιμότητα εκθειάζει κριτικά τον ποιητή, 
συνοψίζοντας την πεποίθησή της για συνέχιση ανάγνωσης των 
καβαφικών σκέψεων σε τρεις φράσεις: «κλασικό ποιητικό έργο», 
«πηγή του μοντερνισμού» «ο Καβάφης βρίσκεται πολλά χρόνια 
μπροστά» (Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου 2006, 43) ενώ καταλή-
γει πως «γίνεται σαφές ότι η ευμένεια του κριτή-Χρόνου ξεπέρασε 
και τις πιο τολμηρές προβλέψεις του [Καβάφη]» (Ιλίνσκαγια-Αλε-
ξανδροπούλου 2006, 40).

Τελικά, η υποθετική ερώτηση τι εκόμισαν εις την τέχνη  οι 
δύο διαχρονικοί έλληνες ποιητές θα παραμένει ως άλυτος μυστη-

21  Μαθιουδάκης 2014, 56-57.
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ριακός γρίφος, ακριβώς όπως η ρητορική ερώτηση άραγε τι απο-
κομίσαμε και τι  κρατήσαμε από την ποίησή τους ως ανα-
γνώστες εμείς .
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Κριτική 2012.

Culpeper, Jonathan: “Computers, language and characterisation: An 
analysis of six characters in Romeo and Juliet”. Στο: U. Meland-
er-Marttala, G. Östman & M. Kytö (επιμ.), Conversation in Life and 
in Literature. Uppsala: Universitetstryckeriet 2002: 11-30.

http://www.laurenceanthony.net/


Νίκος Μαθιουδάκης338

Δετοράκης, Θεοχάρης: «Το κρητικό υπόστρωμα στην Οδύσεια του 
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Κρητικών Ιστορικών Μελετών 2002.
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μοσίευτη διδακτορική διατριβή] Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης 2012.

Μαθιουδάκης, Νίκος & Καρασίμος, Αθανάσιος: «Ο Καζαντζάκης 
“Ξημερώνει” στο Θέατρο». Στο: Ν. Καζαντζάκης, ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ. 
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Ρίτσος και σοσιαλιστικός ρεαλισμός : μία σύνθετη σχέση

Δημήτρης Κόκορης *

Τον Αύγουστο του 1934, τη χρονιά που εκδόθηκε η πρώτη ποιητική 
συλλογή του Γιάννη Ρίτσου (Τρακτέρ), εκπορεύτηκε επίσημα από 
το Πρώτο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων (έγινε στη Μόσχα) 
και το θεωρητικό μόρφωμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Η ελ-
ληνική αριστερή διανόηση ανταποκρίθηκε με ταχύτητα ως προς 
την παρουσίαση των βασικών θέσεων του σοσιαλιστικού ρεαλι-
σμού. Το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι αφιέρωσε ένα ειδικό τεύχος 
(«έκτακτη έκδοση Σεπτέμβρη 1934»), ενώ τα κεντρικά σημεία του 
συγκεκριμένου θεωρητικού μορφώματος,1 τα οποία συνέκλιναν 
στο πώς πρέπει να δημιουργεί ο κομμουνιστής δημιουργός, άρα 
και στο με ποια κριτήρια θα αξιολογούνταν τα καλλιτεχνικά έργα, 
θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής :

α)Κατεύθυνση της λογοτεχνικής πρακτικής από το αριστερό 
ιδεολογικό όραμα και από την ανάδειξη της προσπάθειας για κα-
τάκτηση της κομμουνιστικής κοινωνίας.

β)Απόρριψη όχι απλώς της αστικής κοινωνίας, αλλά και του 
αστικού πολιτισμού, επομένως και της αστικής λογοτεχνίας.

γ)Αποκατάσταση της αξίας της λαϊκής δημιουργίας.
δ)Αποτύπωση της πραγματικότητας στην επαναστατική της 

1 Η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη. Βλ. ενδεικτικά,  (Ermolaev 1963), 
(Perus 1986), (Βογιάζος 1978-1979), (Νούτσος 1993), (Ντουνιά 1996), (Κόκορης 
1999). 

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Ο Δημήτρης Κόκορης (Πειραιάς, 1963) είναι επίκουρος καθηγητής της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του ΑΠΘ. Βιβλία του : Όψεις των σχέσεων της Αριστεράς με τη λογοτε-
χνία στον  Μεσοπόλεμο 1927-1936 (Αχαϊκές Εκδόσεις,1999), «Μια φωτιά. Η ποίη-
ση». Σχόλια στο έργο του Γιάννη Ρίτσου (Σοκόλης, 2003), Για τον Χριστιανόπουλο. 
Κριτικά κείμενα για την ποίησή του (Αιγαίον, 2003), Ποιητικός ρυθμός. Παραδοσι-
ακή και νεωτερική έκφραση (Νησίδες, 2006), Μεταφρασμένη ποίηση. Διδακτικές 
και κριτικές προτάσεις (Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ, 2007), 
Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου. Επιλογή κριτικών κειμένων (Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, 2009),  «Λόγος γυμνός». Εισαγωγή στο έργο του Ντίνου Χριστια-
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εξέλιξη και όχι απλώς η πραγματικότητα να απεικονίζεται φωτο-
γραφικά.

ε)Προβολή του μοντέλου του «θετικού ήρωα» ως απόρροια της 
αποδοχής του παιδευτικού και διαπλαστικού για τη λαϊκή μάζα 
ρόλου, που πρέπει η λογοτεχνία να επιτελεί.

στ)Επιδίωξη απλής μορφής στα λογοτεχνικά έργα, ώστε τα σο-
σιαλιστικά μηνύματα να γίνονται κατανοητά από το λαό.

Οι δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του Ρίτσου (Τρακτέρ – 1934, 
Πυραμίδες – 1935), περιλαμβάνουν δείγματα της παραγωγής τού 
δημιουργού από το 1930 και μετά. Παρότι, λοιπόν, δεν είναι βά-
σιμο να υποστηριχθεί  ότι εν συνόλω τα ποιήματα των δύο συλ-
λογών συντέθηκαν σύμφωνα με το «γράμμα» του σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού ως κανονιστικής για την καλλιτεχνική δημιουργία αρ-
χής, είναι ανιχνεύσιμο το ότι αρκετά από αυτά γράφτηκαν μέσα 
σε μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που προωθούσε την αναζήτηση 
και συντελούσε στην εκκόλαψη μορφωμάτων σοσιαλιστικής προ-
έλευσης ως προς το θέμα «τέχνη». Στο ελληνικό πολιτισμικό πεδίο, 
η αναζήτηση της προλεταριακής τέχνης  είχε ξεκινήσει από τη δε-
καετία του 1920.2 Υπήρχε, επομένως, το ιδεολογικό και καλλιτε-
χνικό υπόστρωμα, ώστε να αναζητηθεί μία λογοτεχνική έκφραση 
σοσιαλιστικής ιδεολογικά κατεύθυνσης και πριν από την επίσημη 
διατύπωση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Επιλέγουμε δειγματο-
ληπτικά μία και μόνη στροφή από το ποίημα του Ρίτσου 

«“Ποιητές”», στην οποία διαφαίνονται και οι θεματικές του 
αναζητήσεις, αλλά και οι επιρροές που είχαν ασκηθεί στην νεόκο-
πη – τότε - ποιητική του προσωπικότητα από σημαντικούς προγε-
νέστερους ομοτέχνους του : 

Γύρω μας κι άλλοι κι αν πονούν κι αν δυστυχούν,
κι αν τους λυγίζει, αν τους φλογίζει η αδικία,
- ω, τέτοια θέματα πεζά ν’ ανησυχούν      
τους αστρικούς μας στοχασμούς είναι βλακεία.3 

Το ποίημα είναι από τον Ρίτσο αφιερωμένο στον Κ. Γ. Καρυωτάκη 
και από τους στίχους, αναδύονται σαρκασμός καρυωτακικού τύ-

2 Βλ. ενδεικτικά, (Ντουνιά 1996, 29-51), όπου στοιχειοθετείται και η σύνδεση της 
προλεταριακής τέχνης με το κοινωνικό περιθώριο και τους «πλάγιους δρόμους 
της κοινωνικής αμφισβήτησης», (Κόκορης 1999, 31-43),  κ.ά.

3 (Ρίτσος 122009, 28)
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που,4 αλλά και καταγγελτικότητα βαρναλικής απόχρωσης : ουσι-
αστικά, εννοείται το αντίθετο από το εκ πρώτης όψεως διατυπω-
μένο, αφού κατά βάση καταγγέλλεται η ποίηση των «αστρικών 
στοχασμών», οπότε εμμέσως πλην σαφώς δικαιώνεται η ποίηση 
που ασχολείται με τον πόνο, τη δυστυχία και την αδικία, άρα οι 
στίχοι λειτουργούν μέσα στο κλίμα της προλεταριακής τέχνης και 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού ως  προαλειφόμενης, όταν έγραψε 
τους στίχους ο Ρίτσος, καλλιτεχνικής αρχής.

Η ιδεολογική συνάφεια με βασικές συντεταγμένες του αριστε-
ρού βιοθεωρητικού οράματος, η οποία απορρέει  από την  ανάγνω-
ση αρκετών ποιημάτων της συλλογής Τρακτέρ, ήταν αναμενόμε-
νο να κινητοποιήσει τα αντανακλαστικά λογοτεχνικών κριτικών 
του αστικού – συντηρητικού χώρου. Ορισμένοι, μάλιστα, από τους 
οξυδερκέστερους, σαν τον Αντρέα Καραντώνη,5 κατανοώντας ότι 
η απόρριψη της ιδεολογικής θέσης των ποιημάτων δεν συνάδει 
αυτονοήτως και με την καλλιτεχνική τους απόρριψη, προσπαθούν 
να καταγγείλουν τα εσωτερικά κίνητρα του Ρίτσου ως προς την 
ιδεολογική του επιλογή, και όχι την επιλογή του αυτή καθ’ αυτήν 
: «Ο κ. Ρίτσος δεν μεταβαίνει στον κομμουνισμό από πληθωρισμό 
εσωτερικής ζωτικότητας, αλλά παρακινημένος από την απελπι-
σιά των παραλυτικών που καταφεύγουνε στις θαυματουργές ει-
κόνες».6 Ωστόσο, και το ότι ο Ρίτσος υμνήθηκε από τη λογοτεχνι-
κή κριτική της δικής του όχθης δεν είναι παρά ένα ακόμη κριτικό 
στερεότυπο. Η Αλεξάνδρα Αλαφούζου από τις σελίδες των Νέων 
Πρωτοπόρων7διαπιστώνει «πως ο Γιάννης Ρίτσος δεν μπήκε ακόμη 
οριστικά στη φιλοσοφία του Μαρξισμού – Λενινισμού», χαρακτη-
ρίζει τη «συνταχτική στρουκτούρα» των ποιημάτων του «στριφ-
νή, σκοτεινή και μπερδεμένη», θεωρώντας ότι μπορεί η ποίηση του 
να καταστεί «απρόσιτη στις πλατιές μάζες των αναγνωστών», και 
ενώ αποδέχεται τον Ρίτσο ως «ποιητή – επαναστάτη», τον καλεί 
«να σκεφτεί επίμονα και σοβαρά πάνω […] στις θέσεις του Λένιν» 
για την τέχνη. 

4 Για την καρυωτακική επίδραση στην ποίηση του Ρίτσου, βλ. (Ντουνιά 2000, 281-
292).

5 (Καραντώνης, 439-441)
6 (Καραντώνης, 439-441). Βλ. και (Αργυρίου 1979, 185), καθώς και στον τόμο 

Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : 100-101.
7 (Αλαφούζου, 434-435). Μεστή πραγμάτευση των κριτικών σημειωμάτων της 

Αλαφούζου και του Καραντώνη γίνεται από τον Mario Vitti  (Vitti 1979, 176-183).
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Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι δεν υπήρξε πλήρης συνταυτισμός 
των πρώτων ποιημάτων του Ρίτσου με τον σοσιαλιστικό ρεαλι-
σμό. Δεδομένου ότι ο Ρίτσος στις δύο πρώτες συλλογές του συμπε-
ριέλαβε τμήματα της ποιητικής δουλειάς του από το 1930 και εξής, 
κρίνουμε ότι επηρεάστηκε και από την προσπάθεια αναζήτησης 
και από την πορεία προς τη διαμόρφωση σοσιαλιστικών περί την 
καλλιτεχνική δημιουργία αρχών, αλλά δεν ήταν δυνατόν να τις τη-
ρήσει απολύτως, εφόσον αυτές δεν είχαν αποκρυσταλλωθεί  κατά 
το στάδιο δημιουργίας των ποιημάτων. Ένας ενδεχόμενος λόγος 
της αρνητικής κριτικής της Αλαφούζου, υποφώσκων και όχι εμ-
φαντικά υπογραμμισμένος στο κείμενό της, θα μπορούσε να είναι 
και η φουτουριστική απόχρωση αρκετών ποιημάτων της συλλο-
γής Τρακτέρ. Έχουν σωστά επισημανθεί ο εναρμονισμένος με την 
αγάπη προς την τεχνολογία και τη μηχανή τίτλος της συλλογής, 
η πρόκληση προς το ρομαντικογενές ποιητικό παρελθόν (βλ. π.χ. 
το στίχο : Υπεραξίας υδρατμοί τυφλώνουμε το φως), ο έλκων την 
καταγωγή από τον ρωσικό φουτουρισμό δραστικός ανθρωπισμός 
των στίχων του Ρίτσου, «σε αντίθεση με το υποκρυπτόμενο στη λα-
τρεία του ήρωα θεολογικό στοιχείο του ιταλικού φουτουρισμού».8 
Το κριτικό κείμενο της Αλαφούζου δημοσιεύτηκε στους Νέους 
Πρωτοπόρους τον Οκτώβριο  του 1934, άρα γράφτηκε με δεδομέ-
νη την επίσημη εκπόρευση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, αλλά και 
με δεδομένη την πρόσληψη «των θέσεων του Λένιν για την τέχνη» 
(ρητή η αναφορά της Αλαφούζου) από την θεσμικά ελεγχόμενη 
σοβιετική διανόηση : Ο επίτροπος Ανατόλ Λουνατσάρσκι, δείγμα-
τος χάριν, υπογράμμιζε ότι «ο Λένιν {…] αγαπούσε το ρεαλισμό στη 
λογοτεχνία», ενώ «είχε [ενν. ο Λένιν] τη γνώμη ότι αν δεν βιαστού-
με να βάλουμε σε πρώτη μοίρα τους νέους που πειραματίζονται 
[σαφώς και οι φουτουριστές εκλαμβάνονταν στο ξεκίνημά τους 
σαν τέτοιοι], αυτό θα ήταν το μικρότερο κακό». 9    

Ο Γιάννης Ρίτσος, προς τιμήν του, ουδέποτε αρνήθηκε την 
αριστερή πολιτική του ταυτότητα - γεγονός που το πλήρωσε με 
εξορίες, φυλακίσεις και ποικίλους κατατρεγμούς – αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι στην ανέλιξη της ποιητικής του δραστηριότητας 
εναρμονιζόταν πάντοτε με τις εκάστοτε περί την καλλιτεχνική έκ-
φραση κομματικές οδηγίες. Ένα πλέγμα αιτιών οδήγησε τον ποι-

8 (Μπλάνας, 22-23) 
9 (Βογιάζος 1979, 165, 190) 
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ητή να υπογράψει με το ψευδώνυμο «Κώστας Ελευθερίου» τρία 
νεωτερίζοντα ποιήματα, που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο του 1936 
στο περιοδικό Τα Νέα Γράμματα.10 Λογικό είναι να σκεφτούμε 
πως ο Ρίτσος είχε επιφυλάξεις για το αν ο Αντρέας Καραντώνης 
θα δεχόταν για δημοσίευση στο περιοδικό που διηύθυνε ποιήμα-
τά του, αφού στην προαναφερθείσα κριτική του, τον είχε πολλα-
πλώς κατακρίνει. Ο Ρίτσος, όμως, προφανώς και ήθελε να δώσει 
το νεωτερίζον στίγμα του, και μάλιστα μέσα από το περιοδικό, που 
είχε θεωρηθεί όργανο προώθησης του ποιητικού μοντερνισμού.11 
Επιπλέον, το περιεχόμενο των τριών ποιημάτων επικεντρώνεται 
σε βιώματα του δημιουργού ως ατομικής οντότητας (π.χ. «Η σκέ-
ψη μου αναβρύζει / απ’ την καρδιά μου», «Εσύ, εγώ κι η σιωπή», 
«Το κορμί μου είναι περήφανο / απ’ την ομορφιά της χαράς» κ.ά.). 
Ο ποιητής φτάνει στην υπαρξιακή χαρά και σε ευφορία ατομικής 
φύσεως, χωρίς να στηρίζεται σε ταξικό αγώνα και σε διεργασίες 
κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι φανερό ότι ο Ρίτσος επιθυμούσε να 
ανανεωθεί ποιητικά, χωρίς όμως να δοθεί η εντύπωση ότι απαρ-
νιέται την πολιτική του ιδεολογία, οπότε δικαιολογείται η ενέργειά 
του, να καλυφθεί πίσω από ψευδώνυμο,12 δεδομένης και της πίε-
σης, την οποία ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός και οι προεκτάσεις του 
ασκούσαν στους εκπροσώπους της αριστερής τέχνης και διανόη-
σης (π.χ., αποδοχή ως αυτονόητα ισχύουσας της εξίσωσης «προο-
δευτικό περιεχόμενο ίσον προοδευτική τέχνη»).

Θα μπορούσε να διατυπωθεί ως υπόθεση ότι ο Ρίτσος συνέθεσε 
τα τρία ποιήματα ως παιγνιώδη πρόκληση προς την αστική πλευ-
ρά, δηλώνοντας εμμέσως ότι δεν είναι δύσκολο το εγχείρημα γρα-
φής μιας ποίησης ελευθερόστιχης και μοντερνίζουσας. Η υπόθεση, 
ωστόσο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, γιατί ο Ρίτσος δεν θε-
ώρησε αυτά τα ποιήματα πάρεργα ή ασήμαντα. Περιέλαβε το ποίη-
μα «Ξένοι» (οριστικός τίτλος «Ο ξένος») 13στη συλλογή Δοκιμασία, 
ενώ αρκετοί στίχοι από την «Άνοιξη» περιελήφθησαν στην Εαρινή 

10 (Ελευθερίου, 202-205)
11 Για τη γενικότερη φυσιογνωμία του περιοδικού, βλ. ενδεικτικά (Perri 1974) και 

(Καράμπελας 2006).
12 Ο Γιώργος Βελουδής  (Βελουδής 1983 : 31-32) σημειώνει ότι «η εκλογή του ψευ-

δωνύμου “Κ. Ελευθερίου” εκφράζει πιθανότατα ένα ψυχολογικό – ιδεολογικό 
υπόστρωμα που παραπέμπει στην έννοια ελευθερία». Ας έχουμε, πάντως, υπόψη 
μας και το ότι οι γονείς του Γιάννη Ρίτσου ονομάζονταν Ελευθερία και Ελευθέριος.

13 (Ρίτσος, 122009 : 365-366)
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συμφωνία,14 με πιο εμφανή διαφοροποίηση τη μεταλλαγή της κτη-
τικής αντωνυμίας από τον ενικό («μου») στον πληθυντικό αριθμό 
(«μας»),15 μεταλλαγή εναρμονισμένη με το πνεύμα του σοσιαλιστι-
κού ρεαλισμού, που απέκλειε το άτομο – ήρωα, προβάλλοντας την 
ομάδα – ήρωα.16

Η ποιητική σύνθεση Επιτάφιος (1936) σηματοδοτεί μία παροδι-
κή επιστροφή του Ρίτσου στην παραδοσιακή ποιητική φόρμα. Τα 
ποιήματα του Επιταφίου, απόρροια και του ψυχικού συγκλονισμού 
που ένιωσε ο Ρίτσος από το θάνατο του νεαρού εργάτη (Τάσος 
Τούσης) της Θεσσαλονίκης, έχουν συντεθεί σε δημοτικογενή δε-
καπεντάσυλλαβο στίχο και ενσωματώνουν δημιουργικά επιρροές 
από τη δημοτική ποίηση, ειδικότερα από το μοιρολόι, αλλά και από 
τον «Επιτάφιο Θρήνο» της ορθόδοξης υμνογραφίας, όσον αφορά 
τα λεκτικά, δομικά και εικονοποιητικά μοτίβα.17 Ο Mario Vitti θεω-
ρεί τον Επιτάφιο «αναπάντεχη αντίδραση σε ένα ακαριαίο και συ-
γκλονιστικό επεισόδιο, που βρίσκει τον ποιητή πάνω στην αμηχα-
νία της εκφραστικής του κρίσης».18 Ο Ρίτσος στις δύο πρώτες συλ-
λογές του βάδισε μεν από τεχνοτροπικής πλευράς και στα χνάρια 
των άμεσων ποιητικών προδρόμων του (Βάρναλης, Σικελιανός και 
Καρυωτάκης θα μπορούσαν να ενταχθούν στην άλω του συγκε-
κριμένου χαρακτηρισμού), αλλά από την άλλη οδηγήθηκε και σε 
εκφραστικό αδιέξοδο, έστω και αν χρησιμοποίησε με άρτιο τρόπο 
ποικίλα στοιχεία της έμμετρης ποιητικής έκφρασης. Η ομολογία, 
μάλιστα, της ύπαρξης αυτού του αδιεξόδου δινόταν με ειρωνι-
κούς και σαρκαστικούς τόνους,19 που κάποτε έφταναν έως το 
χλευασμό.20

Με τον Επιτάφιο ο Ρίτσος αξιοποιεί τη δημοτική ποιητική πα-
ράδοση και καλλιτεχνικά προασπίζει και τη θέση της αριστερής 
μεσοπολεμικής διανόησης πάνω στο θέμα «παράδοση – ελληνι-

14 (Ρίτσος 122009 : 235-236)
15 Βλ γενικότερα : (Αστήθα – Βρυζίδη 1989). 
16 Πρβλ. ως ενδεικτικό και πρώιμο δείγμα (κατατέθηκε πριν από την επίσημη 

διατύπωση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού) ένα κριτικό σημείωμα του Ασημάκη 
Πανσέληνου : Νέοι Πρωτοπόροι 5 (1933) : 153. Ο Πανσέληνος κρίνει αρνητικά 
το βιβλίο το βιβλίο Καυτό μολύβι του Κ. Παπούλια, αλλά θεωρεί θετικό το ότι 
«εμφανίζεται ως ήρωας η ομάδα».

17 (Βελουδής 1984 : 87-113) 
18 (Vitti 1978 : 185)
19 Βλ. ενδεικτικά τα ποιήματα « “Ποιητές” » και «Σονέτο», (Ρίτσος 122009 : 28, 72).
20 Βλ. για παράδειγμα, το ποίημα «Καταδίκη» (Ρίτσος 122009 : 99-101). 
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κότητα». Η αριστερή διανόηση είχε προσλάβει θετικά το λαϊκό 
τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, τόσο σχετικά πρώιμα,21 όσο και 
μετά την παγίωση των αρχών του σοσιαλιστικού ρεαλισμού,22 
και ενόσω είχε εκφραστεί και από τα «επίσημα» χείλη του Μαξίμ 
Γκόρκι η θέση για την αξία της λαϊκής έκφρασης («φολκλόρ»).23 Ο 
Επιτάφιος, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς μία αριστερή απάντηση 
στην επιχειρούμενη μονοπώληση της ελληνικότητας, που επιχει-
ρήθηκε από την αστική διανόηση,24 αλλά συγκροτεί και λειτουρ-
γικό δείγμα στράτευσης στις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού : 
αποτυπώνει την πραγματικότητα στην επαναστατική της εξέλιξη 
(συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, εργατική διαδήλωση, θανά-
τωση προλετάριου από το αστικό κράτος), προωθεί το μοντέλο 
του θετικού ήρωα ως ηρωικού και αγωνιστικού συμβόλου, εγκολ-
πώνεται μία έκφραση παραδοσιακής υφής και υψηλόβαθμης διαύ-
γειας, τόσο ιδεολογικής όσο και συναισθηματικής. Επιπρόσθετα, 
ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία 
προέβαλε ως στόχο και την εμβάπτιση των αριστερών ιδεών στα 
νάματα της λαϊκής παράδοσης, λογοτεχνικής ή και γενικότερα 
καλλιτεχνικής.25

Οι μουσικογενείς τίτλοι ποιητικών καταθέσεων, που συντέ-
θηκαν από τον Ρίτσο μετά τον Επιτάφιο (Το τραγούδι της αδελ-
φής μου-1937, Εαρινή συμφωνία-1938, Το εμβατήριο του ωκεα-
νού-1940, Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής- 1943), υποβάλλουν 
την ύπαρξη εσωτερικού και μοντέρνας υφής ρυθμού, ο οποίος 
αναδύεται από νεωτερικά ποιήματα με υπαρξιακές αναζητήσεις 
και κοινωνικές προεκτάσεις. Ωστόσο, τα ποιήματα αυτά δεν εναρ-
μονίζονται απολύτως με τις κανονιστικές αρχές του σοσιαλιστι-
κού ρεαλισμού. Εικόνες αγωνιστικού χαρακτήρα, ενταγμένες στο 
πλαίσιο του αριστερού οράματος, ανιχνεύονται σε ποιητικές συν-
θέσεις που συγκρότησαν τη Δοκιμασία (1943), αλλά η υψηλότονη 
δυναμική τους εκπηγάζει λιγότερο από την κοινωνική τους φόρτι-

21 (Ζεβγάς, 35-36)
22 (Καρβούνης, 91)
23 Νέοι Πρωτοπόροι (Σεπτέμβρης 1934)
24 (Τζιόβας 1989).
25 Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη έκδοση του Επιταφίου (Αθήνα, Μάης 1936) φέρει 

την ένδειξη «έκδοση “Ριζοσπάστη”». Μέρος του ποιήματος δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα, πρβλ. Ριζοσπάστης (12.05.1936): 2), ενώ ο Ρίτσος συνεργάζεται με 
τον Ριζοσπάστη από το 1934. Βλ. (Βελουδής 1977 : 39). 
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ση και περισσότερο από την εθνικοαπελευθερωτική τους οπτική. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Δοκιμασία θα λάβει την οριστική μορ-
φή της το 1961, στην πρώτη έκδοση του τόμου Ποιήματα Α΄, «με 
την προσθήκη του ποιήματος Παραμονές ήλιου (1943), που το είχε 
διαγράψει η γερμανική λογοκρισία».26

Με το ποίημα «Ο σύντροφός μας». Νίκος Ζαχαριάδης (1945) ο 
Ρίτσος εγκαινιάζει μία σειρά συνθέσεων, αφιερωμένων σε πρό-
σωπα – παραδείγματα μεγαλοσύνης, αγωνιστικότητας και ηρω-
ισμού, στις οποίες η λεκτικός τόνος είναι υψηλός και η ποιητική 
διάθεση εξυμνητική. Το πρόπλασμα της συγκεκριμένης ποιητι-
κής ροπής του Ρίτσου ανιχνεύεται σε μεμονωμένα ποιήματα της 
δεκαετίας του 193027 και ενσαρκώνεται εμφανέστερα σε ποιη-
τικές καταθέσεις σαν την προαναφερθείσα («Ο σύντροφός μας» 
[…]), και ακόμη σε ποιητικά συνθέματα αφιερωμένα στον Άρη 
Βελουχιώτη (Το υστερόγραφο της δόξας – 1945 : δεν δημοσιεύτη-
κε, όταν γράφτηκε . εντάχτηκε στον τόμο Τα Επικαιρικά – 1975), 
στον Νίκο Μπελογιάννη (Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο – 1952), 
στον Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκι (Γεια σου, Βλαδίμηρε Μαγιακόβσκη 
- 1953), στον Γρηγόρη Αυξεντίου (Αποχαιρετισμός – 1957), στον 
Πατρίς Λουμούμπα (Ο Μαύρος Άγιος – 1961) κ.ά.     Σε αυτές τις 
συνθέσεις, η προβολή του θετικού ήρωα, η σκιαγράφηση της 
ιστορικής εξέλιξης με υπογράμμιση της αγωνιστικότητας και της 
επαναστατικότητας, καθώς και το γενικά διαυγές νοηματικό πε-
ρίγραμμα, τοποθετούν το ποιητικό υλικό στο πλαίσιο του σοσιαλι-
στικού ρεαλισμού. Ωστόσο, και από τα ποιήματα αυτά δεν λείπουν 
οι υπαρξιακές και μεταφυσικές εσοχές, ενώ η ιδεολογική ευκρίνεια 
και η συναισθηματική καθαρότητα συνυπάρχουν με τη δραματι-
κότητα ως πυκνή διαδοχή εικόνων και σκέψεων, καθώς και με τη 
σποραδική διατάραξη του λογικά και ρεαλιστικά αναμενομένου, 
έτσι ώστε τα ποιήματα να κινούνται στο χώρο της νεωτερικής έκ-
φρασης : για παράδειγμα, στο «Ο σύντροφός μας» […] προσωπο-
ποιείται εμφαντικά η πόρτα που «δέκα βολές βάφτηκε μ’ αίμα απ’ 
την κορφή ως τα νύχια», στον Αποχαιρετισμό ο ήρωας της λευτε-

26 (Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου : 456)
27 Βλ. για παράδειγμα, «Μνημόσυνο» [=ποίημα αφιερωμένο στη μνήμη του 

Γερμανού κομμουνιστή Φ. Σούλτσε (1894-1935)], Ριζοσπάστης ( 14.06.1935) : 2, 
«Στο σ. Γκόρκι», περ. Νέοι Πρωτοπόροι 7 (1935) : 254-255. Για τα δύο ποιήματα 
βλ. (Ρίτσος 42009 : 35-40).
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ριάς υπομένει και τις πληγές της ύπαρξης («Μου χρειάζεται […] η 
γνώση του θανάτου μου, για να μπορέσω να πεθάνω»), ενώ στον 
Μαύρο Άγιο υπογραμμίζεται με όρους συλλογικού βιώματος (α΄ 
πληθυντικό πρόσωπο) ότι «[…] συνάζουμε απ’ τα σκόρπια αστέρια 
μιας απέραντης νύχτας την / άσπρη ανάμνηση».  

Σε πολιτικώς φορτισμένα ποιήματα από τη δεκαετία του ’40 και 
μετά, ο Ρίτσος δείχνει να αξιοποιεί στοιχεία ενός μετεξελιγμένου σο-
σιαλιστικού ρεαλισμού, ο οποίος είχε μερικώς αποκολληθεί από το 
γράμμα και το πνεύμα της δεκαετίας του ’30. Ο Κώστας Βάρναλης 
είναι αναμενόμενα θετικός από τις σελίδες του Ριζοσπάστη (29-7-
1945, σ. 2) για το ποίημα «Ο σύντροφός μας». Νίκος Ζαχαριάδης («Ο 
Ρίτσος είναι ένας μοντέρνος ποιητής με καρδιά και φλέβα και φτε-
ρά […] Το ποίημα αναπηδάει σα νερό και τρέχει σα νερό»). Ωστόσο, 
ως θιασώτης της παραδοσιακής ποιητικής έκφρασης δεν διστάζει 
να σημειώσει  ότι «[…] έχει στιγμές που νιώθεις να κόβεται η ενό-
τητά του με τις παράξενες ακροβατικές μανιέρες της σχολής [ενν. 
του μοντερνισμού]».28Ο Μάρκος Αυγέρης, επίσης, επισημαίνει, κρί-
νοντας την Αγρύπνια περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950,29 ότι 
«η ποίηση […] του Ρίτσου θρέφεται από την ιστορία […] και […] 
ακούμε μέσα της τη βουή από τους πολύχρονους αγώνες και τους 
ηρωισμούς του λαού μας», αλλά, ζητώντας – προφανώς – διαυγέ-
στερη και ακόμη πιο συγκροτημένη από τεχνοτροπικής πλευράς 
ανάδυση του αριστερού οράματος μέσα από τους στίχους, υπο-
γραμμίζει ότι «η πληθώρα κι η συμπύκνωση των στοιχείων της 
ζωής διασπά συχνά την πλαστική ενότητα της σύλληψης κι αφήνει 
στην εντύπωσή μας σκόρπιες μορφές». Η συνθετότητα του ποιητι-
κού προσώπου του Ρίτσου αναδεικνύεται από το ότι αρκετές από 
τις θεωρούμενες επικαιρικές και πολιτικά φορτισμένες καταθέ-
σεις του εγκιβωτίζουν και υπαρξιακές – μεταφυσικές αναζητήσεις, 
ενώ από την άλλη σε ποιήματά του που θεωρούνται κατ’ εξοχήν 
υπαρξιακά, συσσωματώνονται στοιχεία κοινωνικοπολιτικής δρα-
στικότητας : για παράδειγμα, η φθορά του χρόνου δεσπόζει ως 
διαχρονική υπαρξιακή παράμετρος στη Σονάτα του σεληνόφωτος 
(1956), ωστόσο είναι στο ποίημα εμφανή και τα ίχνη ενός εξελιγ-
μένου σοσιαλιστικού ρεαλισμού, αφού εμμέσως πλην σαφώς σκι-

28 Βλ. το κείμενο του Βάρναλη και στο (Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : 13-14).
29 «Γιάννη Ρίτσου: “Αγρύπνια”. Ποιήματα», Η Αυγή, (18.07.1954) : 2. Βλ. (Εισαγωγή 

στην ποίηση του Ρίτσου : 15-20). 
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αγραφείται η συναίνεση του ποιητικού υποκειμένου προς τον νεα-
ρό άντρα, που θέλει να ενωθεί με την «πολιτεία του μεροκάματου», 
με την «πολιτεία με τα ροζιασμένα χέρια».

Ήδη από τη δεκαετία του 1940, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός έχει 
αρχίσει να υφίσταται μία μετεξέλιξη. Χωρίς να αποκλείονται από 
την αριστερή διανόηση  τεχνοτροπίες και τρόποι καλλιτεχνικής έκ-
φρασης (γίνονται δεκτές ακόμη και ορισμένες μορφές ιδεαλισμού ή 
και ρομαντισμού), θεωρείται προτιμητέα μία τέχνη σοσιαλιστικής 
κατεύθυνσης, σύμφωνη με «το πνεύμα των λαϊκών μαζών». Ο «σο-
σιαλιστικός ρεαλισμός» μεταβάλλεται σε «δυναμικό ρεαλισμό»,30 
γεγονός που επιτρέπει να υποθέσουμε πως έχουμε υποχώρηση 
ενός όρου που δηλώνει άκαμπτη σταθερότητα και διατύπωση ενός 
άλλου, που περικλείει τις έννοιες της κινητικότητας, του μπολιά-
σματος με έτερα στοιχεία, χωρίς ο χαρακτήρας της σοσιαλιστικής 
τέχνης να μεταβάλλεται ριζικά, αλλά περισσότερο βαθμιαία να 
εμπλουτίζεται. Ο Μάρκος Αυγέρης σημειώνει : «Στη φιλοσοφική 
περιοχή πρεσβεύουμε πως οι απόλυτες αρχές είναι λείψανα από 
την προλογική εποχή της ανθρώπινης νόησης, πως, αντίθετα, τα 
φαινόμενα της ζωής δεν είναι απαρασάλευτα, παρά ακολουθούν 
διαλεχτική πορεία στο ξετύλιγμά τους […] Δεν αποκλείουμε κανέ-
ναν εκφραστικό τρόπο, ούτε τον επαναστατικό ιδεαλισμό, ούτε τον 
κριτικό ρεαλισμό, ούτε τον ηρωικό ρομαντισμό, ούτε άλλες μορφές 
δημιουργικής ζωής. Μα απ’ όλους αυτούς τους τρόπους προτιμούμε 
το δυναμικό ρεαλισμό, που συμφωνεί περισσότερο με το πνεύμα 
των λαϊκών μαζών».31 Ο Ρίτσος είχε να περάσει Συμπληγάδες, γιατί 
μπορεί ένα τμήμα της αριστερής σκέψης ήδη από τη δεκαετία του 
1950 να έθετε  ευκρινώς τα «Προβλήματα του σοσιαλιστικού ρεα-
λισμού»32 και να αμφισβητούσε την αξία και την ισχύ των προκα-
θορισμένων κατευθύνσεων στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά η 
άκαμπτη και ορθόδοξη πλευρά της αριστερής διανόησης (με κύριο 
εκφραστή τον Μάρκο Αυγέρη, που συζητούσε για «δυναμικό ρε-
αλισμό» στη δεκαετία του 1940) δήλωνε στα μέσα της δεκαετίας 
του 1960 πως «κάτω από την αισθητική ενέργεια συνυπάρχει ηθι-
κή ενέργεια, κρύβονται τάσεις και σκοποί, που πάνε πέρα από την 
αισθητική έκφραση […] και φανερώνουν […] κοινωνικές αξίες».33        

30 Βλ. (Στεφανίδης, 5-7).
31 (Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου : 15-20)
32 Βλ. (Αναγνωστάκης 1978, 36-57). 
33 (Αυγέρης 1964, 17) 
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Μεταπολεμικά δείγματα δημιουργικά εξελιγμένου σοσιαλιστι-
κού ρεαλισμού έχουν καταθέσει αρκετοί μείζονες συγγραφείς με 
σαφή αριστερή πολιτική ταυτότητα, τόσο στην πεζογραφία όσο 
και στην ποίηση : ο Δημήτρης Χατζής, έχοντας ξεπεράσει τις απόλυ-
τες σχηματοποιήσεις της Φωτιάς (1946), στοιχειοθετεί έναν χαμη-
λότονο ανθρωπισμό και σπίθες αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας 
στο Τέλος της μικρής μας πόλης (α΄έκδ. 1953) . ο Αντρέας Φραγκιάς 
ψηλαφεί τις πληγές του πολέμου και της κοινωνικής αδικίας στο 
Άνθρωποι και σπίτια (1955), χωρίς κραυγές και διδακτισμό, αλλά 
και χωρίς να απαλείφει τα ίχνη της ελπίδας για μία ζωή καλύτερη . 

η Μέλπω Αξιώτη στο ποίημα «Το τραγούδι του Δνείπερου» (1945) 
και ο Τάσος Λειβαδίτης στη σύνθεση Φυσάει στα σταυροδρόμια του 
κόσμου (1953) συνδυάζουν την ποιητική νεωτερικότητα, η οποία 
συγκροτείται και από υπερβάσεις της λογικής αλληλουχίας, με την 
ανάδυση ενός ιδεολογικού οράματος που δεν αναλώνεται απο-
κλειστικά σε εμφαντικές ανορθώσεις του θετικού ήρωα και της 
λαϊκής επανάστασης.

Οπωσδήποτε, δεν ευσταθεί ως μόνη και αποκλειστική προϋ-
πόθεση καλλιτεχνικής αρτιότητας η τήρηση των θεωρητικών και 
αισθητικών αρχών του οποιουδήποτε δόγματος. Η σκοτεινότερη, 
ωστόσο, άλλη όψη του ίδιου νομίσματος φανερώνει ότι δεν είναι 
σωστό να καταδικάζουμε αβασάνιστα τα έργα τέχνης – και τα λο-
γοτεχνήματα, ειδικότερα – που φαίνεται να ακολουθούν ετερο-
καθορισμένους δρόμους. Στις ατυχέστερες περιπτώσεις, ο άξονας 
στήριξης του κειμένου είναι χονδροειδής και μονοσήμαντος, οριο-
θετημένος από τις αρχές του δόγματος. Τι γίνεται όμως με εκείνα 
τα κείμενα, των οποίων ο άξονας δεν είναι ανεπεξέργαστη ευθεία, 
αλλά αποτελεί ισορροπημένη συνισταμένη, μία από τις συνιστώσες 
της οποίας – ίσως η πλέον ευδιάκριτη, αλλά όχι η μοναδική – συνα-
παρτίζεται από τήρηση συγκεκριμένων αρχών ; Μάλλον δεν είναι 
σωστό να παραβλέψουμε την πιθανή λογοτεχνική αξία τέτοιων 
κειμένων, όταν μάλιστα διαπιστώνουμε ότι οι έτερες συνιστώσες 
μπορεί να καθορίζονται από τη συναισθηματική επικοινωνία του 
συγγραφέα με τι θέμα του, από την ειλικρινή του συγκίνηση και, 
προπάντων, από το λογοτεχνικό του τάλαντο και την οξύνοιά του.

Ο Ρίτσος καλλιτεχνικά ευστόχησε, όταν συνέβαλε στη δημιουρ-
γική μετεξέλιξη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, διατηρώντας ιδεο-
λογική φόρτιση στους στίχους του, εμπλουτισμένη με υπαρξιακές 
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– μεταφυσικές αναζητήσεις, και χωρίς να εκφράζει τη συναισθημα-
τική του πληθωρικότητα σε κραυγαλέους τόνους. Παραδείγματος 
χάριν,  Η σονάτα του σεληνόφωτος ως χαρακτηριστική κατάθεση 
της Τέταρτης Διάστασης, καθώς και ο Αποχαιρετισμός, ενσωμα-
τώνουν (σε διαφορετικές, μάλιστα, διαβαθμίσεις) το συνδυασμό 
υπαρξιακής αναδίφησης και πολιτικής θέσης. Κάτι ανάλογο πέτυ-
χε ο Ρίτσος με τη λεκτικά συμπυκνωμένη δραστικότητα αρκετών 
μικρών σε έκταση ποιημάτων του. Ας δούμε, δειγματοληπτικά, την 
«Καστανιά» (πρόκειται για τοπωνύμιο) από τις Μαρτυρίες :

Εκεί πάνου, σαν αύριο, σκοτώσαν τους σαράντα.
Είκοσι χρόνια πέρασαν. Κανείς δεν είπε τ’ όνομά τους.
Καταλαβαίνεις τη ζωή μας. Κάθε χρόνο,
σαν τέτοια μέρα, βρίσκανε κάτω απ’ τις λεύκες
ένα σπασμένο κεραμίδι, δυο σβησμένα κάρβουνα, λίγο λιβάνι,
ένα καλάθι με σταφύλια, ένα μελισσοκέρι
με μαύρη καύτρα. Ούτε που πρόφταινε ν’ ανάψει. Τό ’σβηνε ο αγέρας.
Γι’ αυτό τα βράδια, κάθονται οι γριές στις πόρτες σαν παλιά 
εικονίσματα,
γι’ αυτό έτσι γρήγορα μεγάλωσαν τα μάτια των παιδιών μας,
και τα σκυλιά μας κάνουν πως κοιτάν αλλού όταν περνούν χωροφυλάκοι34. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποδυόμαστε πως δεν βλέπουμε και 
τις υψηλότονες και συναισθηματικά υπερεκχειλισμένες αναπαλαι-
ώσεις του θεωρητικού δόγματος που έδωσε ο Ρίτσος. Σε αρκετά 
από Τα Επικαιρικά 35 του συνθέματα αρμόζουν οι παραπάνω χα-
ρακτηρισμοί, αλλά στα Επικαιρικά έχουν, για παράδειγμα, εντα-
χτεί και οι σπαρακτικές εγγραφές των Ημερολογίων εξορίας (γρά-
φτηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων, 
στο Κοντοπούλι της Λήμνου, κατά τη διετία 1948-1949) και του 
Πέτρινου χρόνου (γράφτηκε στην Μακρόνησο, το 1949), που πόρ-
ρω απέχουν από το κλίμα αγωνιστικής αισιοδοξίας και ιδεολογι-
κής βεβαιότητας :

Πολιορκώ το μαύρο σημάδι βήμα βήμα
διπλασιάζω το πράσινο ενός φύλλου

34 Βλ. (Ρίτσος 1989, 283). Το ποίημα ανήκει στις Μαρτυρίες Β΄, που γράφτηκαν κατά 
τη διετία 1964-1965.

35 (Ρίτσος 1975)
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πολλαπλασιάζω μιαν αίσθηση ησυχίας
χρησιμοποιώ μεταφορές, μεταφέρω
άλλοτε αλλού πουθενά.
Άξαφνα νιώθω να βρίσκομαι
πολιορκημένος απ’ το μαύρο σημάδι. 36  

Θα θέλαμε, κλείνοντας, να σχολιάσουμε έναν εκδοτικής φύσε-
ως υπαινιγμό του Ρίτσου, που αφορά αγωνιστικά, κραυγαλέα και 
ιδεολογικώς προσανατολισμένα ποιήματά του σαν τα «Τραγούδια 
της Αγροτιάς» (1931-1934), που εκπροσωπούν το αρχικό στάδιο 
της καλλιτεχνικής πορείας του, και σαν «Τα παιδιά της ΚΝΕ [που 
λένε στη ζωή το μέγα ΝΑΙ]» (1977), ποίημα γραμμένο σε καιρούς 
ηλικιακής ωριμότητας. Ο Ρίτσος δεν περιέλαβε αυτές τις καταθέ-
σεις του στην «Απαντοποίηση» της ποιητικής του δουλειάς που 
εκδίδεται από τον «Κέδρο». Δεν τις αρνήθηκε, αλλά εκδόθηκαν 
συγκεντρωτικά το 1981 – κυρίως χάρη στον ερανιστικό ζήλο και 
την άγρυπνη φροντίδα της Αικατερίνης Μακρυνικόλα37 – υπό τον 
γενικό τίτλο Συντροφικά τραγούδια από τη «Σύγχρονη Εποχή». Ο 
Ρίτσος ενδιαφερόταν πολύ για την ποιητική αποτύπωση της ιστο-
ρικά και πολιτικά φορτισμένης στιγμής (δεν είναι τυχαίο ότι στο 
τέλος κάθε ποιητικής δοκιμής αναγράφει τον τόπο και την ημερο-
μηνία συγγραφής των στίχων). Βέβαια, πώς ένας ποιητής, ο οποίος 
είχε πλήρη επίγνωση της υπαρξιακής περιπλοκότητας και χρησι-
μοποίησε πολύ κατά την καλλιτεχνική του ωριμότητα  το «δια-
ζευκτικό “ή”» και το «ίσως»,38 έδωσε στίχους τόσο απροκάλυπτης 
ιδεολογικής βεβαιότητας ; Ο ίδιος δίνει την απάντηση, υπογραμ-
μίζοντας τη συνθετότητα του ποιητικού του προσώπου και το ότι 
το καλλιτεχνικό φαινόμενο σε ορισμένες πτυχές του θρέφεται από 
δημιουργικές αντιφάσεις : «[…] υποχώρησα στην ειλικρινή ανάγκη 
που μ’ έκανε μιαν ορισμένη στιγμή να […] γράψω, και στην ανάγκη 
των άλλων που “γνώριζα” ήδη πως κάτι τέτοιο περιμένουν […] Κι 
είμαι βέβαιος πως πάλι θα ξαναγράψω τέτοια ποιήματα, όχι για 
να  “αρέσουν”, αλλά γιατί θα μου είναι πάλι προσωπικά και γενικά 
αναγκαίο. Φαύλος κύκλος».39

36 Από τα Ημερολόγια εξορίας. Βλ. (Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου 2000, 102-103). 
37 Βλ. (Ρίτσος, Συντροφικά τραγούδια, 7).
38 Βλ. (Ρίτσος 21980, 101).
39 Από επιστολή προς την Χρύσα Προκοπάκη, με ημερομηνία 15.05.1972, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο περ. Ο Πολίτης 109 (1990). Βλ. (Κώττη 1996, 207). 
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Αφήγηση, αναπαράσταση και ιδεολογία στην πεζογραφία: 
από τις αρχές του 20ού αι. ως τη σύγχρονη λογοτεχνία της κρίσης





Ή συμβολή του πολέμου της δεκαετίας 1912-22 
στη νεοελληνική γραμματεία

Γιώργος Φρέρης *

Η ανακοίνωσή μου, με τίτλο «η συμβολή του πολέμου της δεκα-
ετίας 1912-22 στη νεοελληνική γραμματεία», αποβλέπει στο να 
εξηγήσει την επίδραση-απήχηση που είχε η μακρά αυτή εμπόλε-
μη φάση στην εθνική μας πεζογραφία Γι’ αυτό θα αναφερθώ στην 
αρχή, γενικά και περιληπτικά στη σχέση ιστορίας-λογοτεχνίας, για 
να εντοπίσω στη συνέχεια, τις αλλαγές που επέφεραν οι Βαλκανι-
κοί πόλεμοι, ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και η Μικρασιατική εκστρα-
τεία στην πεζογραφία μας. 

Αν και η ιστορία συμβάλλει ως κύτταρο στη γέννηση μιας λo-
γοτεχνίας και συνεχίζει να την εμπλουτίζει με πληθώρα στοι-
χείων και καταστάσεων, η λογοτεχνία είναι αυτή που την
καθιερώνει στη συνείδηση των μαζών1. Αυτή η σμίξη των δύο 

1 «H ιστορία της λογοτεχνίας θα έχει απόλυτα συντελέσει το έργο της μόνον όταν η 
λογοτεχνική παραγωγή θα εκπροσωπείται στη σύγχρονη και διαχρονική διαδοχή 
των συστημάτων που την αποτελούν και θα θεωρείται ως ειδική ιστορία στην 
ιδιαίτερή της σχέση με τη γενική ιστορία. Aυτή η σχέση δεν περιορίζεται στο γεγονός 
ότι μπορούμε ν’ ανακαλύψουμε στις λογοτεχνίες όλων των καιρών μια εικόνα τυπική, 
ιδανική, σατιρική ή ουτοπική της κοινωνικής ύπαρξης. H κοινωνική λειτουργία της 
λογοτεχνίας δεν εκδηλώνει σ’ όλο της το μεγαλείο τις αυθεντικές δυνατότητές της 
παρά εκεί όπου η λογοτεχνική εμπειρία του αναγνώστη μεσολαβεί στον ορίζοντα 
προσμονής της καθημερινής του ζωής, προσδιορίζει ή αλλάζει το όραμα του για τον 
κόσμο κι επομένως αντιδρά με την κοινωνική του συμπεριφορά» (Jauss 1978,72-73). 
Στο ίδιο έργο ο Jauss θα διατυπώσει την άποψη ότι: «Aν αναζητήσουμε τις στιγμές 
της ιστορίας όπου τα λογοτεχνικά έργα προκάλεσαν την κατάρευση των ταμπού 
της ισχύουσας ηθικής ή προσέφεραν στον αναγνώστη μια καυστική κριτική της 
συμπεριφοράς της ζωής του, θα διαπιστώσουμε νέες ηθικές λύσεις που μπόρεσαν 
αργότερα, μέσω της συγκατάθεσης των αναγνωστών και της κοινωνίας γενικότερα, 
ν’ ανοίξουν για την ιστορία της λογοτεχνίας ένα απέραντο πεδίο, που έως τότε ήταν 
σχεδόν παρθένο» (Jauss 1978,80). Μετάφραση του γράφοντος.
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ΝΑ (16 τεύχη), και την επιστημονική εκδοτική σειρά, «Διακειμενικά», με 14 έργα. 
Μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, τα ερευνητικά του πεδία εστιάζονται 
στις σχέσεις λογοτεχνίας και ιδεολογίας, στην εξέλιξη των λογοτεχνικών μύθων, 
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τάσεων έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η καθεμιά, με τους 
δικούς της τρόπους γραφής. Aν η λογοτεχνία είναι η κιβωτός που 
μέσω της γλώσσας διατηρεί και εμπλουτίζει τις ανθρώπινες αξίες, 
όπως την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την επικοινωνία, η ιστορία 
είναι αυτή που τις αναγάγει σε επιστήμη, καθώς τις αντιμετωπίζει 
με το βλέμμα του αντικειμενικού παρατηρητή.

H ιστορία αναφέρεται σε γεγονότα που συνιστούν μια μακρό-
χρονη πορεία εξέλιξης και άπτονται της κοινωνικής, πολιτικής, οι-
κονομικής, πολιτιστικής δραστηριότητας της ανθρωπότητας, μιας 
περιοχής ή κάποιου προσώπου που κρίνονται αξιομνημόνευτα. H 
λογοτεχνία όταν ασχολείται με τα παραπάνω κάνει μια αισθητική 
χρήση του λόγου, ακόμα κι αν δεν είναι γραπτός. Aς μη λησμονού-
με ότι ο συγγραφέας ζει σε μια κοινωνία, σε μια εθνότητα, απευθύ-
νεται σε ένα κοινό που κρίνει, σχολιάζει, μιμείται τον ίδιο ή το έργο 
του. Aκόμη κι ο συγγραφέας που γράφει για ένα περιορισμένο κοι-
νό, εμπίπτει κι αυτός στην κατηγορία εκείνων που τον πολιτικό 
ρόλο της λογοτεχνίας τον αναγάγουν σε υπόθεση προσωπική.

Tο ερώτημα που τίθεται, μετά απ’ αυτήν την εμφανή σχέση της 
λογοτεχνίας με την ιστορία, είναι να αποδειχθεί το μέγεθος της 
συμβολής της λογοτεχνίας στην ιστορία, στην αντικειμενική μελέ-
τη του παρελθόντος ή του παρόντος κι αντίστροφα. Για το ρόλο 
της ιστορίας στη λογοτεχνία, έχουν πολλά γραφεί και ειπωθεί2 και 
όλοι οι μελετητές3 αποδέχονται πως η ιστορία είναι μια πραγματι-
κότητα, ιδιαίτερα σύνθετη, που μπορεί κανείς ν’ αντιμετωπίσει και 
ν’ αποδώσει μέσ’ από ποικίλες και συμπληρωματικές προοπτικές· 
αντίθετα, το ιστορικό συμβάν στο λογοτεχνικό λόγο, είναι η φα-
νταστική ερμηνεία μιας πραγματικότητας την οποία, είτε αδυνατεί 
κανείς να συλλάβει ολοκληρωτικά, είτε επιθυμεί να καλύψει μ’ ένα 
πέπλο μυστηρίου. H ιστορία, πρώτα απ’ όλα, παραμένει μια πραγ-
ματικότητα, ένα γεγονός, που μεταδίδεται μέσω της παράδοσης 
και γι’ αυτό συνεχώς μεταβάλλεται, αλλοιώνεται μα κι εμπλουτί-
ζεται διαχρονικά, είτε από την επιρροή άλλων πολιτιστικών στοι-
χείων, είτε χάρη στην ευφυΐα κάποιων ανθρώπων προικισμένων 
εξαιρετικά με φαντασία. 

2 (Bελουδής 1992, 61-66)
3 (Barthes 1972), (Caillois 1972), (Cassirer 1989), (Dumézil 1968,1970), (Eliade 

1975), (Strauss 1958).
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Mε βάση αυτές τις σκέψεις, η ιστορία παύει να είναι ένα αντι-
κειμενικό εμπειρικό δεδομένο, και μετατρέπεται σε μύθο, ιδιαίτε-
ρα οι μεγάλες στιγμές της ιστορίας ενός λαού ή και της ζωής ενός 
ατόμου. Ο ιστορικός μύθος έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί λειτουργεί 
ως ανάμνηση στη συνείδηση κάθε πολίτη και κατ’ επέκταση κάθε 
έθνους· διατηρείται στη λαϊκή μνήμη και συμβάλλει πάντα στο να 
φέρνει στην επικαιρότητα κάποιο γεγονός που είναι καταγεγραμ-
μένο στα βάθη του ανθρώπινου πνεύματος, στην εθνική ή πολιτι-
στική συνείδηση ενός λαού. H διάσταση που φαίνεται να υπάρχει 
μεταξύ αυτού που πιστεύει στον ιστορικό μύθο και του αντικει-
μένου του ιστορικού μύθου, της πραγματικότητας που εμπεριέχει 
μέσα του, ειδωμένο κάτω από το φως της ορθολογικής κριτικής, 
μπορεί να προσφέρει ένα συγκεκριμένο ιστορικό υλικό για γνώ-
ση, απομυθοποιώντας ωστόσο την πραγματικότητα, καταστρέ-
φοντας κάθε πτυχή του μυστηριώδους πέπλου, περιορίζοντας την 
ιστορική ανάμνηση, και κατ’ επέκταση την ανάμνηση ενός έθνους. 
Συνεπώς, ο ιστορικός μύθος ρυθμίζει το ρόλο της παράδοσης στη 
συνείδησή του καθενός ή και ολόκληρου του έθνους.

H ιστορική παράδοση, την οποία ο ιστορικός ορθολογισμός αμ-
φισβητεί, με τη δύναμη του μύθου, μέσω της λογοτεχνίας, προφο-
ρικής ή γραπτής, καθίσταται μία σημαντική παράμετρος, γιατί δεν 
αντιπροσωπεύει κάτι το ξένο για τον άνθρωπο, κάποιο γεγονός 
έξω από την αντίληψή του, αλλά μια πραγματικότητα, που φανε-
ρώνει μια τάση της εσωτερικής μυστηριακής του ζωής, μια πρόφα-
ση που τον βοηθά να κατανοήσει διάφορες συμπεριφορές και να 
αποδεχθεί τον εαυτό του. 

O ιστορικός μύθος, όπως κι οποιοσδήποτε άλλος, είναι η φα-
νταστική παραλλαγή μιας πραγματικότητας, και δεν περιορίζεται 
μόνο σε μια απλή αναφορά των γεγονότων, αλλά περικλείει και 
πρότυπα, προσφέρει δηλαδή κώδικες συμπεριφοράς και δράσης, 
και μ’ αυτόν τον τρόπο, το άτομο ή το έθνος, αναγκάζεται συχνά 
να λειτουργεί σύμφωνα με τα «μυθολογικά» ή «ιστορικά» του πρό-
τυπα4. Κάθε απόκλιση από τα συλλογικά ή ατομικά πρότυπα, που 
πολλοί αποκαλούν αρχέτυπα, είναι κατακριτέα, εκτός κι αν αυτή η 
νέα συμπεριφορά, με τη σειρά της, δημιουργήσει ένα νέο μύθο, μια 

4 «Κάθε πολιτισμός πιστεύει πως ο δικός του τρόπος ζωής είναι ο μόνος καλός κι 
ο μόνος κατανοητός, πως οφείλει να αλλάξει τον κόσμο ή να του τον επιβάλει» 
(Cioran 1977, 43). Μετάφραση του γράφοντος.
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νέα συμπεριφορά που εξυπηρετεί μια άλλη ανάγκη ή προσφέρει 
μια προσωρινή λύση σε κάποιο πρόβλημα. 

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, είναι λογικό, η ιστορία, η πραγματι-
κή εξέλιξη δηλαδή των γεγονότων, να μην ταυτίζεται με το μύθο. 
Αντίθετα, η ιστορία ωραιοποιείται με τη συνδρομή της φαντασίας, 
με τη βοήθεια της τέχνης, της λογοτεχνίας: διογκώνεται ο κίνδυ-
νος που αντιμετωπίζει ένα έθνος, υπερτονίζεται μια κατάσταση με 
σκοπό να υπογραμμιστεί καλύτερα η δράση των πρωταγωνιστών, 
που συχνά ξεπερνά τις κοινές ανθρώπινες δυνάμεις, δίνεται έμφα-
ση στη συμπεριφορά τους που κρίνεται πάντα ιδανική κι ιδεαλι-
στική, διευκολύνεται και δικαιολογείται το εύκολο πέρασμά τους 
από την ασημαντότητα στη δόξα. Ενώ λοιπόν, η ιστορία εκφράζει 
την απλή πραγματικότητα, ο μύθος προσδίδει στην ιστορικότη-
τα ενός γεγονότος, τις διαστάσεις που ο κάθε χρήστης επιθυμεί, 
ανάλογα με τις πνευματικές, συναισθηματικές, θρησκευτικές, οι-
κονομικές ή άλλες ικανότητές του, και κατά συνέπεια, ο ιστορικός 
μύθος προσδιορίζεται ιδεολογικά, από τις εκάστοτε, ατομικές ή 
πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές ή άλλες σκοπιμότητες5.

Γίνεται αντιληπτό στον αναγνώστη, πόσο εύκολα μπορεί η ιστο-
ρία, η αντικειμενική δηλαδή εξιστόρηση κι επεξήγηση των γεγο-
νότων κατά χρονολογική σειρά, να αλλοιωθεί από τη λογοτεχνική 
φαντασία και αποδεικνύεται πόσο δύσκολη είναι η συγγραφή της 
ιστορίας. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε με τι ευκολία περνά κανείς 
από το πεδίο της πραγματικότητας στη σφαίρα της φαντασίας, 
κυρίως όταν αυτή η αλλοιωμένη πραγματικότητα παρουσιάζεται 
με όλα τα χαρακτηριστικά της αληθοφάνειας. Aν αυτή η αληθο-
φάνεια πείσει, τότε ο ιστορικός μύθος, δηλαδή η παραλλαγή της 
πραγματικότητας, γίνεται πιστευτός, ακόμα κι αν υπάρχει επέμ-
βαση θεϊκή ή άλλη6. 

Aπ’ αυτήν την άποψη, η λογοτεχνία δεν αποτελεί εξαίρεση· αντί-
θετα, αποτελεί το κατ’ εξοχή πεδίο, όπου μπορεί κανείς, μέσω της 
μυθοποίησης της πραγματικότητας, όχι απλώς να προβληθεί, να 
δοξαστεί, να καταστεί ήρωας για την κοινωνία, αλλά και να επιβά-
λει έναν τρόπο σκέψης, να προβάλει μια ιδεολογία. H λογοτεχνική 
αφήγηση ενός ιστορικού μύθου ή γεγονότος μπορεί να απωθήσει ή 
να ελκύσει τον αναγνώστη, προς μια ιδεολογία, συνήθως πολιτική7, 

5 (Goldmann 1964), (Zéraffa 1971), (Σιαφλέκης 1988, 10-37). 
6 (Jacobson 1966) (Hamon, 1982, 119-181).
7 «H συνείδηση της τάξης συμπίπτει με την ιδεολογία μιας ειδικής κοινωνικής ομά-
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ανάλογα με τη δεξιοτεχνία της αφήγησης, την επιδεξιότητα δηλαδή 
του συγγραφέα στη διάπλαση της αφήγησης και στην εξιστόρηση 
του μύθου. 

Γι’ αυτό το λόγο, η ιστορία αποτελεί την πρώτη ύλη της λογοτε-
χνίας, την αφορμή που προκαλεί τη δράση, την αφήγηση. H ιστο-
ρία δεν είναι μόνο το πλαίσιο πλοκής της μυθοπλασίας κάθε λογο-
τεχνικού έργου, αλλά περιέχει ακόμα και την πεμπτουσία της αλη-
θοφάνειας, την κάλυψη και την επιβεβαίωση της μαρτυρίας, για 
ένα γεγονός που ο αναγνώστης, ανεξάρτητου πνευματικού επιπέ-
δου, έζησε ή γνώρισε μέσω της ιστορίας8. Aν ο ρόλος της ιστορίας 
είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση της γνώσης και την εξέλιξη 
του ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα, η μυθοποίηση της ιστορίας 
συμβάλλει συχνά στην ενίσχυση αυτής της τάσης, όταν μέσω της 
αφήγησης, ο αναγνώστης αδυνατεί να διακρίνει το μύθο από την 
πραγματικότητα, όταν δηλαδή επιτυγχάνεται απόλυτα ο στόχος 
του δημιουργού της αφήγησης, καθώς ταυτίζεται το φανταστικό 
με το πραγματικό9.

Με βάση αυτές τις σκέψεις ήταν επόμενο η μακρά πολεμική πε-
ρίοδος, πρωτοφανής για τη χώρα μας, με δύο νικηφόρους πολέ-
μους (τους Βαλκανικούς 1912-13), τον πρωτοφανή σε διάρκεια, 
Α παγκόσμιο πόλεμο, με τον μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων εθνών, 
τα νέα μέσα διεξαγωγής του, όπου η διαμάχη δεν ήταν πια υπό-
θεση ανδρείας αλλά τεχνικής, και η Μικρασιατική εκστρατεία που 
ακολούθησε και κατέληξε σε εθνική τραγωδία με οδυνηρά αποτε-
λέσματα σε όλους τους τομείς της ελληνικής ζωής, κέντρισε το εν-
διαφέρον των Ελλήνων λογοτεχνών. Κι αυτό όχι γιατί ο πόλεμος, 
από αρχαιοτάτων χρόνων, θεωρήθηκε ως μια κοσμογονική δύνα-
μη10 που δημιουργεί τα όντα και την ηθικήν πολιτική και κοινωνι-
κή δύναμη, αλλά γιατί η συγκεκριμένη πολεμική περίοδος επέφερε 
τεράστιες αλλαγές στο ελληνικό εθνικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

δας. Xάρη στην τελευταία, τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να προσανατολιστούν 
προς την πραγματικότητά τους» (Zima 1985, 22). Μετάφραση του γράφοντος. 

8 «Tο ιστορικό μυθιστόρημα είναι φόρου υποτελής στη σχέση του δημιουργού με 
την εποχή του, την κοινωνία του.[...] Tο ιστορικό μυθιστόρημα θα καταστεί ένα 
άσυλο ενάντια στην ανυπόφορη πραγματικότητα, βλέπε ένα άλλοθι» (Magny 
1977, 4). Μετάφραση του γράφοντος.

9 (Barthes 1982, 89)
10 «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ ἐστί, πάντων δέ βασιλεύς, καί τούς μέν θεούς ἒδειξε, 

τούς aνθρώπους, τούς μέν δούλους ἐποίησε τούς δέ λευθέρους». Hράκλειτος, από-
σπασμα 53.
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Άμεσο αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να εμφανιστεί, 
στη λογοτεχνία, ο όρος «πολεμικό μυθιστόρημα»11 που εμπεριέ-
χει την εξιστόρηση γεγονότων ή καταστάσεων που ο συγγραφέας 
καταγράφει ως προσωπική εμπειρία κι αντίληψη ενός πολεμικού 
γίγνεσθαι, με στοιχεία πραγματικά ή φανταστικά, κι όπου κυριαρ-
χεί η συναίσθηση πως ο θάνατος είναι πολύ κοντά. Στο πολεμικό 
μυθιστόρημα, πόλεμος και θάνατος συμβαδίζουν και ταυτόχρονα 
περιπλέκονται με ιστορικά, πολιτικά και ψυχολογικά θέματα τα 
οποία συντελούν στη διάκριση του πολεμικού μυθιστορήματος 
από το ιστορικό. Eξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι 
το πολεμικό μυθιστόρημα γνωρίζει μια ιδιαίτερη άνθιση μετά από 
κάθε σύρραξη, εθνική ή διεθνή, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε να 
επισκιάζει και τα άλλα λογοτεχνικά είδη. Και στην περίπτωση του 
Α΄ παγκοσμίου πολέμου, αυτό ακριβώς συνέβη. 

O συγγραφέας του πολεμικού μυθιστορήματος δε στοχεύει να 
περιγράψει μια εποχή, ν’ αναπλάσει ένα γεγονός, αλλά να εξιστο-
ρήσει μια μάχη, το συμβάν μιας πολεμικής σύρραξης. Πρόκειται για 
μια μαρτυρία προσωπική ή διαπιστωμένη, όπου το φανταστικό 
αποδίδει την πραγματικότητα, όπου ζωή και θάνατος διαδραματί-
ζουν τον κύριο ρόλο κι αποτελούν, μέχρι ενός σημείου, την κεντρι-
κή συνιστώσα αυτού του λογοτεχνικού είδους12.

Aν το ιστορικό μυθιστόρημα γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αι-
ώνα, το πολεμικό μυθιστόρημα εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου 
αιώνα, κυρίως στη διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. 
Πολλοί λόγοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της μυθιστορημα-
τικής κατηγορίας. Θα σταθούμε σε τρεις13: 

1. O πρώτος ήταν κοινωνικός κι οφείλονταν στην πρωτοφανή 
ενεργό συμμετοχή σε αριθμό πολεμιστών, που οι περισσότεροί 
τους, με την μείωση του αναλφαβητισμού, γνώριζαν πλέον γραφή 
κι ανάγνωση και συνειδητοποίησαν την απήχηση της γραφής στη 
διάδοση της μαρτυρίας τους.

2. O δεύτερος λόγος ήταν ιδεολογικός· ενώ το κίνητρο, κυρίως 
της διεθνούς σύρραξης, ήταν, στην αρχή του πολέμου, εθνικό, στο 

11 Tον όρο αυτό τον αποδίδουμε κατά λέξη από τον αντίστοιχο γαλλικό, roman de 
guerre. 

12 (Φρέρης 1993).
13 (Fréris 1985).
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τέλος, εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα της πάλης των κοινωνικών 
τάξεων, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση των Mπολσεβίκων, τον 
Oκτώβρη του 1917.

3. O τελευταίος και σημαντικότερος λόγος οφείλονταν στην 
επικράτηση του μυθιστορήματος στη λογοτεχνία και στην τάση 
του για «ανανέωση». Mε αφορμή μάλιστα αυτήν την προσπάθεια, 
το πολεμικό μυθιστόρημα ξεχώρισε από τον παραδοσιακό χώρο 
του μυθιστορήματος και κατέγραψε ορισμένες ιδιαιτερότητες που 
άπτονται της πραγματικότητας, της φαντασίας και της ποιητικής, 
ιδιαιτερότητες που με την πάροδο του χρόνου κατέστησαν το πο-
λεμικό μυθιστόρημα ένα λογοτεχνικό είδος, όπου οι διαστάσεις 
του χώρου και του χρόνου έχουν σχέση με την πραγματικότητα 
στα πλαίσια της οποίας έχουμε τη δράση: οι εμπόλεμοι κατονομά-
ζονται, ο χώρος της σύρραξης περιγράφεται με υπερβολική ακρί-
βεια κι ο χρόνος της δράσης εξελίσσεται με όλους τους κανόνες της 
ιστορικής απόδειξης. Kι αυτό συμβαίνει γιατί οι συντεταγμένες της 
διάστασης, του χώρου και του χρόνου, λειτουργούν σαν βάση για 
ένα σημαντικό αριθμό αναπαραστάσεων της μυθιστορηματικής 
δομής. Στο πολεμικό μυθιστόρημα η δημιουργία λαμβάνεται σαν 
σχέση ανάμεσα σ’ έναν ήρωα, και της τόπο-γεωγραφικής διάστα-
σης μέσα στην οποία κινείται και ζει, σαν ένας λόγος βασισμένος 
στη λεπτομερή περιγραφή που βοηθά τον αναγνώστη στην ανα-
σύνθεση των γεγονότων, κάνοντάς τον να ξαναζήσει τις καταστά-
σεις αφού πρώτα εγκλιματιστεί στην ατμόσφαιρα του ήρωα14. 

H περιγραφή του χώρου προκαλεί σειρά ερωτηματικών κι ερ-
μηνειών, γιατί δε βλέπουμε ούτε αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο 
τρόπο, το ίδιο φαινόμενο. Π.χ. τον A’ παγκόσμιο πόλεμο αλλοιώς 
τον περιγράφει ο Barbusse στο Le Feu, ο Remarque στο Im Westen 
nichts Neues κι εντελώς διαφορετικά ο Στ.Mυριβήλης στη Zωή εν 
Tάφω. Ωστόσο το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται ο πόλεμος 
παραμένει ένας «κοινός τόπος» απ’ όπου αναδύονται πρόσωπα-ή-
ρωες αρχέτυπα, σε τέτοιο σημείο, ώστε το πολεμικό μυθιστόρημα 
να φαίνεται ότι διακατέχεται από μια «έμμονη αντίληψη» και οι 
ήρωές του να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. H δραματική 
λειτουργία της διήγησης των γεγονότων υπογραμμίζεται με την 

14 (Fréris, 1990, 228-233)
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κινητικότητα του κειμένου που αντιστοιχεί ακριβώς με τη ροή των 
συμβάντων. Mε ανάλογα μέσα, αλλά με στόχους εντελώς διαφορε-
τικούς, φαίνεται ότι ιστορία και μυθιστόρημα επιδιώκουν το αυτό 
αναφερόμενο: «τον κόσμο». Όμως ο κόσμος αυτός ανακαλύπτεται 
μέσ’ από μια ποικιλία απόψεων που επινοούνται στο μυθιστορη-
ματικό χώρο. 

Mε την τεχνική του ο συγγραφέας του πολεμικού μυθιστορήμα-
τος ξεφεύγει από τη ρουτίνα της περιγραφής της πραγματικότη-
τας, που όπως αναφερθήκαμε, αποτελεί βασική κοινοτοπία η ανα-
φορά σε στολές, όπλα, αντικείμενα, μάχες, βιαιότητες, κλπ., ενώ με 
την εξιστόρηση του πολέμου, όπως αυτός εξελίσσεται σ’ ένα χώρο 
σταθερό, διαπιστώνουμε ότι οι ήρωες είναι αυτοί που σιγά σιγά 
αλλάζουν. Xρησιμοποιούν τον πόλεμο για να ταξιδέψουν σ’ ένα 
φανταστικό χρόνο, όπου παρόν, μέλλον και παρελθόν συνήθως δι-
αχωρίζονται. Ο συγγραφέας του πολεμικού μυθιστορήματος ανα-
φέρεται στα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, δηλαδή περ-
νά από την επικαιρότητα στο μέλλον και ο αφηγηματικός λόγος 
μεταμορφώνεται από περιγραφικός σε λογοτεχνικός, όχι εξαιτίας 
της σαφήνειας, αλλά λόγω του αφηρημένου χαρακτήρα αυτής της 
λογοτεχνικότητας.

O αφηρημένος λόγος, που προκύπτει απ᾽ αυτήν την προέκταση 
της πραγματικής στη φανταστική διάσταση, επιτρέπει στο πολε-
μικό μυθιστόρημα να δημιουργήσει μια ιδέα-στόχο, μια ιδεολογί-
α-αποτέλεσμα. Γι’ αυτό κι ο αναγνώστης αυτού του λογοτεχνικού 
είδους αντιλαμβάνεται τη γέννηση αυτής της ιδέας, καθώς γίνεται 
αυτόπτης μάρτυρας της συνειδητοποίησης και της εξέλιξής της, 
διαπιστώνει το πέρασμα από το προσωπικό στο συλλογικό χώρο 
και ταυτόχρονα προβλέπει την τύχη αυτής της συνειδητοποίησης 
στο μέλλον.

Aπ᾽ αυτήν τη σύμπραξη της πραγματικότητας με την ουτοπία 
προκύπτει η επιτυχία αλλά  και η χρονική σύμπτωση γεγονότων 
του πολεμικού μυθιστορήματος. Aυτές οι δύο αρετές του δεν οφεί-
λονται μόνο στον ποιητικό λόγο, ούτε στη λογοτεχνική τεχνοτρο-
πία αλλά κυρίως στην ιστορική αντίληψη του πολεμικού μυθιστο-
ρήματος, η οποία από τη μια πλευρά βασίζεται στην καθημερινό-
τητα κι από την άλλη προσανατολίζεται προς ένα καλύτερο αύριο.
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Tα κύρια γνωρίσματα της τεχνοτροπίας του είναι: 

α) H χρησιμοποίηση έντυπου υλικού που αποβλέπει στην 
επιβεβαίωση της επαλήθευσης του γεγονότος ενώ ταυτόχρονα 
διευρύνει το πεδίο της αληθοφάνειας, όπως για παράδειγμα, η 
ενσωμάτωση βιογραφιών ή αυτοβιογραφιών όπως γίνεται στο 
έργο του Στρατή Δούκα, Iστορία ενός αιχμαλώτου, ή του Hλία 
Bενέζη, Tο Nούμερο 31-328.

β) H αποσύνθεση της αφήγησης στη σειρά της διήγησης, με μια 
δράση που εξελίσσεται σε διάφορους χώρους, σε πολλά χρονικά 
διαστήματα και με πολλούς πρωταγωνιστές, όπως συμβαίνει με τα 
ιστορικό-πολεμικά μυθιστορήματα του Πετσάλη-Διομήδη. 

γ) H αλληλουχία αντίθετων επεισοδίων που συνδέονται μεταξύ 
τους από απλή σύμπτωση, όταν έχουμε να κάνουμε με σκηνές που 
προκαλούν θεματικές αντιθέσεις (διαδηλώσεις/στρατός, μέτωπο/
μετόπισθεν, ζωή/θάνατος) ή ακόμη αντιθέσεις αντιλήψεων: 
υποκειμενική κι αντικειμενική άποψη του ίδιου φαινομένου. Π.χ. ο 
Λεωνής15 του Θεοτοκά. 

δ) Tο παιχνίδι με την αφηγηματική απόσταση, που άλλοτε 
συγκλίνει ή ταυτίζει τον ήρωα με τον αφηγητή κι άλλοτε τους 
ξεχωρίζει με τη βοήθεια ενός σχόλιου, μιας παρωδίας ή και του 
ύφους ακόμα. Kι εδώ θα μπορούσαμε ν᾽ αναφερθούμε στο έργο 
Άνθρωποι του μύθου του Στ. Ξεφλούδα.

Η αφήγηση επίσης στο πολεμικό μυθιστόρημα διαφοροποιείται 
ακόμη πιο πολύ απ᾽ ότι στο «κλασικό» μυθιστόρημα, για λόγους 
ύφους, που συνοψίζονται με τρεις παρατηρήσεις:

15 Oρισμένοι υποστηρίζουν πως ο Λεωνής δεν είναι πολεμικό μυθιστόρημα αλλά 
εφηβικό. Στη διχογνωμία αυτή έρχεται να απαντήσει η φιλολογική έκδοση των 
Γ.Π.Σαββίδη & Mιχάλη Πιερή (1985, 35), όπου αποσαφηνίζεται το όλο θέμα, κα-
θώς παρατίθεται και το Hμερολόγιο εργασίας του «Λεωνή», όπου ο ίδιος ο Γ.Θεο-
τοκάς, στις 27 Aπριλίου [1940], σημειώνει: «Έγραψα το Λεωνή χωρίς κόπο, αλλά 
και χωρίς αληθινή ικανοποίηση. Γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο; Nομίζω με οδήγησε 
σ’ αυτό μια διπλή ανάγκη: α) Mια νοσταλγία (ισχυρότερη από εκείνες που μου έρ-
χουνται συνήθως) της εφηβικής μου ζωής στην Πόλη, νοσταλγία που με κατείχε 
πέρσι στην αρχή του καλοκαιριού. β) Mια αναβίωση της ιστορικής ατμόσφαιρας 
των χρόνων εκείνων υπό την επίδραση του καινούργιου πολέμου που τον άκουα 
να έρχεται. Aλλά οι δύο αυτές διαθέσεις ήταν τόσο πολύ δεμένες η μια στην άλλη 
και αχώριστες ώστε, στην πραγματικότητα, αποτελέσανε μια έμπνευση ενιαία».
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1. Tο ύφος της ανταπόκρισης, που συχνά διαφαίνεται στο πολε-
μικό μυθιστόρημα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προβληθεί η δρα-
στηριότητα μιας ομάδας ή ενός προσώπου. Τον υφολογικό αυτόν 
χαρακτήρα το συναντάμε στο Στ. Mυριβήλη και σε άλλους συγγρα-
φείς. Aυτή η τεχνική της ανταπόκρισης ξεκινά από περιπτώσεις 
προσωπικές ή συλλογικές και υπογραμμίζει μια ομοιογένεια στη 
δομή της μυθιστορηματικής δράσης.

2. H βιογραφία, όπου τα βιώμενα αναλύονται κάτω από τον 
αντικατοπτρισμό κι άλλων προσώπων εκτός του ήρωα-αφηγη-
τή-συγγραφέα. Xαρακτηριστική είναι η περίπτωση του μυθιστο-
ρήματος Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα.

3. H σύνθεση ιστορικών κειμένων, άρθρων του τύπου κι άλλων 
εντύπων που στοχεύουν στο να «απομυθοποιήσουν την ύλη» 16. 
Eδώ θα μπορούσαμε ν᾽αναφέρουμε τη Δασκάλα με τα χρυσά μάτια 
του Στρατή Μυριβήλη.

Όλες αυτές οι τεχνοτροπίες τείνουν να εμπλουτίσουν το μυθι-
στορηματικό λόγο και να συμβάλουν στη μείωση της αληθοφά-
νειας και στην ενδυνάμωση της αξιοπιστίας. Tαυτόχρονα οι συγ-
γραφείς καταφεύγουν και σε άλλα πεδία έρευνας, συχνά σε τομείς 
που κινούνται γύρω από τη λογοτεχνία κι αναπτύσσονται ανάμε-
σα στον συγγραφέα και στο κοινό, σχέσεις στις οποίες επικρατεί η 
άποψη της μη διαφάνειας του συγγραφέα-αφηγητή μέσω και για 
χάρη μιας ιδεολογίας.

Όμως τίθεται το ερώτημα αν το ελληνικό πολεμικό μυθιστόρη-
μα είχε την ίδια τύχη και εξέλιξη με το ευρωπαϊκό17. H απάντηση 
είναι αρνητική παρά το γεγονός ότι τα ίδια φαινόμενα προκαλούν 
τα ίδια αποτελέσματα. H αρνητική αυτή απάντηση δε σημαίνει ότι 
το ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα υπολείπεται του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού. Aπλώς διαφοροποιήθηκε ως προς την εξέλιξή με 

16 (Fréris 1990, 23
17 Βλ., για τον αγγλοσαξωνικό χώρο: (Bowra 1961), (Hamburger 1982), (Klein 

1978), (Bridgwater 1987, 208-226)· για το γαλλόφωνο χώρο: (Pomeau 1963, 77-
95), (Rieuneau 1974), (Riegel (1978)· για το γερμανόφωνο χώρο: (Stanzel 1987, 
227-244). 
Για την Ελλάδα, βλ., (Σαχίνης 1951 και 1971, 117-169) (Δημάδης (2004) (Fréris 
1992, 179-190) (Fréris 1998, 148-156) (Fréris 2000, 141-149) (Fréris 2000, 
33-40) (Φρέρης 2000, 129-140) (Fréris 2001, 260-271) (Φρέρης 2003, 69-87) 
(Φρέρης  2003, 400-410) (Fréris 2004, 77-89) (Fréris 2006). 
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αποτέλεσμα και η τύχη του να ’ναι διαφορετική. Oι λόγοι αυτής 
της διαφοροποίησης ποικίλλουν:

O πρώτος είναι κοινωνικός κι οφείλεται στο γεγονός ότι γενι-
κά στην Eυρώπη, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του αναλφα-
βητισμού, συγγραφείς και κοινό πλήθαιναν στις αρχές του 20ού 
αιώνα και διψούσαν για κάθε νεωτερισμό στο μυθιστορηματικό 
χώρο18. Στην Eλλάδα έχουμε μόνο μερικά διηγήματα στη διάρ-
κεια της εμπόλεμης κατάστασης, Tο Eθελοντικό, Eικόνες απ᾽τον 
πόλεμο κι άλλα του Στ. Mυριβήλη, δημοσιευμένα στη Xαραυγή 
της Mυτιλήνης που θα συμπεριληφθούν στις Kόκκινες Iστορίες το 
1915, και το προσχέδιο του έργου, H Zωή εν Tάφω, αρχικά στην 
εφημερίδα Eλεύθερος Λόγος, το 1917 κι αργότερα στο περιοδικό H 
Kαμπάνα, το 1923-192419. Tο πρώτο ελληνικό πολεμικό μυθιστό-
ρημα, αν εξαιρέσουμε το έργο του Ξενόπουλου, O Πόλεμος το 1919 
(πρόκειται για ένα κοινό αστικό μυθιστόρημα που εξελίσσεται σε 
ατμόσφαιρα πολέμου), είναι H Zωή εν Tάφω, του Στ. Mυριβήλη, το 
1924, έκδοση που θα εμπλουτιστεί και θα υποστεί πολλές αλλα-
γές στη συνέχεια. Eδώ πρέπει να αναφερθεί ότι την εποχή που το 
πολεμικό μυθιστόρημα στην Eυρώπη κάνει την εμφάνισή του ως 
αυτόνομο λογοτεχνικό είδος, στη χώρα μας κυριαρχεί η διαμάχη 
της καθαρεύουσας με τη δημοτική, που θα έχει καθοριστικό ρόλο 
και στη συγγραφή του πολεμικού μυθιστορήματος. Oι εκπαιδευτι-
κές μεταρυθμίσεις του 1911 και του 1917 θα τελεσφορήσουν με τη 
Γενιά του ’30, αρκετά χρόνια μετά την επικράτηση του όρου «πολε-
μικό μυθιστόρημα» στην Eυρώπη20.

O δεύτερος λόγος είναι ψυχολογικός. O ίδιος πόλεμος, το ίδιο 
περιστατικό δε βιώνεται με τον ίδιο τρόπο απ᾽ όλους τους εμπλε-
κόμενους. Άλλο ήταν το κίνητρο των Γάλλων στον A παγκόσμιο 
πόλεμο, κι εντελώς διαφορετικό αυτό των Ελλήνων. Kαι δεν είναι 
τυχαίο ότι ο διχασμός του ελληνικού κράτους, στη διάρκεια του 
Α΄ παγκοσμίου πολέμου, δεν αντανακλά μόνον την έλλειψη λογο-
τεχνικών έργων αλλά και την αδιαφορία του ελληνικού κοινού 

18 Tο ευρωπαϊκό πολεμικό μυθιστόρημα γνώρισε το απώγειο της δόξας του στη δι-
άρκεια του A᾽ παγκοσμίου πολέμου· για παράδειγμα στη Γαλλία έχουμε 1 μόνο 
πολεμικό μυθιστόρημα το 1914, 51 το 1915, 103 το 1916, 158 το 1917 και 139 
το 1918, δηλαδή συνολικά 452 πολεμικά μυθιστορήματα). (Hartoy 1923), (Vic 
1923), (Cru, 1930).

19 (Bαλέτας, 1970. 904-955) και (Λυκούργου 1990, 11).
20 (Vitti 1979), (Tσάκωνας 1989).
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προς το θέμα, αφού η νίκη ή η ήττα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
διάδοση του πολεμικού μυθιστορήματος και στον ιδεολογικό του 
προσανατολισμό. H Mικρασιατική καταστροφή, τελική κατάληξη 
μιας δεκαετούς εμπόλεμης περιόδου, επισκίασε την ελληνική νίκη 
των Βαλκανικών πολέμων και την συμβολή του ελληνικού στρα-
τού στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο και είχε βέβαια, καθοριστικό ρόλο 
στη δημιουργία της απαισιοδοξίας, διάχυτης στο ελληνικό πολεμι-
κό μυθιστόρημα στο μεσοπόλεμο, όπως φαίνεται στα μυθιστορή-
ματα: H Zωή εν Tάφω (1924), H Iστορία ενός αιχμαλώτου (1929), 
Tο Nούμερο 31328 (1931), O Kόκκινος Tράγος (1932), ο Λεωνής 
(1940), κλπ. 

O τρίτος λόγος αφορά την τεχνική του. Tο ελληνικό μυθιστόρη-
μα γνώρισε ποσοτική και ποιοτική άνοδο με τη Γενιά του ’30, που 
φιλοδοξούσε να το ανανεώσει σε όλους τους τομείς. Σ᾽αυτήν την 
προσπάθεια, ο πόλεμος ενέπνευσε τα τρία πρώτα μυθιστορήματα 
αυτής της γενιάς, H Zωή εν Tάφω, H Iστοριά ενός αιχμαλώτου, Tο 
Nούμερο 31-328 , που είναι και τα πρώτα πολεμικά μυθιστορήμα-
τα της λογοτεχνίας μας. Στα έργα αυτά διακρίνουμε, εκτός από τα 
γενικά στοιχεία που καθορίζουν το πολεμικό μυθιστόρημα, κι ορι-
σμένες ιδιορρυθμίες, κάποιες ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν 
το ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα. Συνοψίζοντας, μπορούμε ν᾽ 
αναφερθούμε σε τρεις:

α) ο μυθικός κόσμος του αφηγητή, ενώ κινείται στα πλαίσια 
του νεοελληνικού πολιτισμού, αντλεί ωστόσο τη μορφή αφήγησης 
από την πλούσια παράδοση του λαϊκού παραμυθιού: είναι η περί-
πτωση του Nικόλα Kαζάκογλου, αφηγητή στο έργο του Στ.Δούκα, 
του Hλία, αυτόπτη μάρτυρα, στο έργο του H.Bενέζη, του Aντώνη 
Kωστούλα, ήρωα επιστολογράφου-αφηγητή, στο μυθιστόρημα 
του Mυριβήλη. 

β) Tο ύφος, ή καλύτερα η προσπάθεια του συγγραφέα να εξι-
στορήσει τη δράση με μια αφηγηματική πρόθεση, φαινομενικά αυ-
θόρμητη και φτιαγμένη, με μέσα απλά, λιτά, αλλά που ωστόσο με-
ταδίδουν ένα τραγικό μεγαλείο και κάποιο προβληματισμό. Aυτό 
το χαρακτηριστικό το συναντά κανείς σ᾽όλα τα ελληνικά πολεμικά 
μυθιστορήματα, ξεκινώντας από την Iστορία ενός αιχμαλώτου. Tο 
στοιχείο αυτό σπανίζει συχνά στο ευρωπαϊκό πολεμικό μυθιστό-
ρημα όπου κυριαρχεί ένα οργανωμένο οικοδόμημα σε πολλά επί-
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πεδα, π.χ. στο Prélude à Verdun και στο Verdun του Jules Romains, 
στο Voyage au bout de la nuit του Celine και άλλα.

γ) H ιδεολογία. Tο ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα είναι το 
μοναδικό, με εξαίρεση ίσως το έργο του Kώστα Παρορίτη, όπου 
ο ιδεολογικός προβληματισμός δεν ωθεί τον αναγνώστη σε καμιά 
μορφή επανάστασης. Tο ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα είναι 
αντιπολεμικό κι αντιμιλιταριστικό, αντιτίθεται στον πόλεμο ως 
μέσο διευθέτησης μιας διαφωνίας, και ποτέ δεν εμφανίζει τον πό-
λεμο είτε ως ένα γεγονός μ᾽ορισμένες αρετές, είτε ως μέσο για την 
κατάληψη της εξουσίας21.

Tο χαρακτηριστικό της έντονης προσωπικής μαρτυρίας σε 
συνδυασμό με την ταυτόχρονη εμφάνιση των έργων στις διάφο-
ρες εθνικές λογοτεχνίες και την καθυστερημένη ή και την παντέλη 
έλλειψη μεταφράσεων είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στο 
ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα έντονες επιδράσεις από το ευρω-
παϊκό αλλά να παρουσιάζεται το φαινόμενο της σύμπτωσης ή της 
αναλογίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μ᾽ένα κείμενο-πηγή, ούτε μ᾽έ-
να κείμενο-στόχο22. Aπλώς η αγριότητα, η φρίκη, ο εφιάλτης του 
πολέμου είναι τόπος κοινός για όλους τους συγγραφείς του πολε-
μικού μυθιστορήματος κι επομένως οι αντιδράσεις και οι ψυχικές 
διαθέσεις είναι ανάλογες. Tο ίδιο ισχύει και με τις σκηνές που πε-
ριγράφονται ανεξάρτητα από το βαθμό απόδοσής τους όπως με το 
θέμα των μαχών, της αιχμαλωσίας, του μετόπισθεν, της έλλειψης 
βασικών αγαθών, των ψυχικών αδιεξόδων, κλπ.

Tο ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα δεν αποτελεί παρατακτική 
και ημερολογιακή παρακολούθηση των πολεμικών συμβάντων, 
όπως συμβαίνει σε άλλες γραμματείες, αλλά ένα μωσαϊκό ψυχο-
λογικών πολεμικών συνεπειών. Το γεγονός όμως ότι ο λαός μας, 

21 Για την πρώτη περίπτωση, βλ. το μυθιστορηματικό έργο του Ernest Psichari, γιού 
του δικού μας λογίου, ή του Henri de Montherlant· για τη δεύτερη, τα μυθιστορη-
ματικά έργα των Henri Barbusse, Roger Dorgelès, Henry Poulaille, Louis Guilloux 
κι άλλων.

22 Oι ελάχιστες επιδράσεις στο ελληνικό πολεμικό μυθιστόρημα ανήκουν στη σφαί-
ρα της ιδεολογίας και φυσικά της δομής και παρατηρούνται, για τους λόγους που 
προαναφέραμε, σε έργα που γράφτηκαν αρκετά χρόνια μετά το περιγραφόμενο 
γεγονός. Iδεολογικά, μόνο στο Γ. Θεοτοκά διακρίνουμε μια επίδραση του Au-des-
sus de la mêlée του Romain Rolland, αφού ο έλληνας πεζογράφος επιχείρησε να 
κρατήσει τις αποστάσεις από τους ιδεολογικούς του αντιπάλους.
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παρά τη νικηφόρο πορεία του στους Βαλκανικούς πολέμους και 
την επιτυχή συμμετοχή του στον Α΄παγκόσμιο πόλεμο καθώς και 
την ελπιδοφόρο αρχική έκβαση της Μικρασιατικής εκστρατείας, 
γνώρισε τελικά την ταπεινωτική ήττα, που προκάλεσε αμέτρητες 
συμφορές, στάθηκε αφορμή για το ελληνικό πολεμικό μυθιστόρη-
μα να μη γνωρίσει την απήχηση που είχε στην Ευρώπη το αντίστοι-
χο μυθιστορηματικό είδος. Αυτό εξηγεί και τη μικρή παραγωγή του 
ελληνικού πολεμικού μυθιστορήματος η οποία όμως, δε φαίνεται 
να ζημίωσε τον ελληνικό αφηγηματικό λόγο ποιοτικά, αφού συνέ-
βαλε στην αναβάθμισή του, σε σχεδόν όλους τους τομείς του μετέ-
πειτα ελληνικού μυθιστορηματικού γίγνεσθαι. 
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Aπό τη Δικτατορία στον Eμφύλιο. τομές και συνέχειες. Aθήνα: 
Kαστανιώτης 2003: 400-410.

http://www.greek-language.gr/




Ή παρουσία της Μικρασιατικής Καταστροφής 
στη νεοελληνική πεζογραφία

(συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις)

Έρη Σταυροπούλου *

Είναι γνωστό και πολυσυζητημένο το γεγονός ότι η Μικρασιατική 
Καταστροφή (όρο στον οποίο περιλαμβάνω την εκστρατεία στη 
Mικρά Aσία, τη μεγάλη «Έξοδο» των προσφύγων και τη μετεγκα-
τάστασή τους στην Ελλάδα, που σήμανε το τέλος της πολιτικής της 
Μεγάλης Ιδέας και τη συρρίκνωση του ελληνισμού στα ελλαδικά 
όριά του) είχε τεράστια επίδραση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Η 
επίδραση αυτή υπήρξε πολλαπλή. Σχηματικά μπορούμε να πούμε 
ότι παρουσιάζεται σε τρία διαφορετικά πεδία:

Πρώτα, με την άφιξη ενός αξιόλογου αριθμού προσφύγων, που 
είτε είχαν ήδη αρχίσει τη λογοτεχνική τους σταδιοδρομία ή ασχο-
λήθηκαν μετά τον ερχομό τους με τη λογοτεχνία. Τη θετική επενέρ-
γεια που είχαν οι πρόσφυγες για τη λογοτεχνία μας, επισημαίνει 
είκοσι χρόνια μετά τη Mικρασιατική καταστροφή πολύ παραστα-
τικά ο I. M. Παναγιωτόπουλος: «Xρειάζεται να σταθούμε σ’ ένα εξω-
τερικό γεγονός που είχε τεράστια εσωτερική απήχηση: στο γεγονός 
πως η νεοελληνική πεζογραφία πέρασε από τα χέρια των συγγρα-
φέων της «κυρίως Eλλάδος» στα χέρια των Mικρασιατών, των Kων-
σταντινουπολιτών, των νησιωτών. H Πόλη, τα παράλια της Iωνίας 
και τα αιολικά παράλια, τα νησιά του Aιγαίου, η Kρήτη ήρθανε να 
χύσουν καινούργιο αίμα στις φλέβες της λογοτεχνίας μας. H μεγάλη 
«μετοικεσία», ο ξεριζωμός και το ξαναφύτεμα στο αρχέγονο πάτριο 
έδαφος τέτοιου πλήθους Eλλήνων, δεν άλλαξαν μονάχα την εδώ κοι-
νωνική σύνθεση, δεν έδωσαν μονάχα ένα πλούσιο, φανταχτερό και 
ζωντανό χρώμα στην καθημερινή ζωή, μα συντέλεσαν και μια ψυχι-
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κή και πνευματική μετατροπή, που βρήκε και στην τέχνη του λόγου 
την αρμόδια συχνά έκφρασή της.»1

Βέβαια, τη μεγάλη περιπέτεια δεν τη βίωσαν μόνο οι Έλληνες 
της Mικράς Aσίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, αλλά 
και οι Έλληνες στρατιώτες στην Aνατολή, πολλοί από τους οποί-
ους ήταν στρατευμένοι μια ολόκληρη δεκαετία (1912-1922). Την 
έζησαν, επίσης, οι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, οι οποίοι σε μια 
δύσκολη οικονομικά και πολιτικά περίοδο για την Ελλάδα που 
αντιμετώπισαν το μεγάλο κύμα των προσφύγων. Aπό αυτό το σύ-
νολο προήλθαν οι συγγραφείς, καθώς και οι ήρωες των έργων.

Στο δεύτερο πεδίο τοποθετείται η δημιουργία ενός ιδιαίτερου 
πνευματικού και ψυχικού κλίματος, με χαρακτηριστικά, όπως η 
καταθλιπτική ατμόσφαιρα, το ασφυκτικό περιβάλλον και η αί-
σθηση ήττας και καταστροφής, απραξίας, αδράνειας και καταπο-
ντισμού των ιδανικών του έθνους. Ο Λίνος Πολίτης το περιγράφει 
στην Ιστορία της λογοτεχνίας του: «Ένα γεγονός άσκησε μεγάλη 
επίδραση στους λογοτέχνες της γενιάς αυτής, γεγονός που ρίχνει 
τη βαριά σκιά του σε όλη τη μετέπειτα λογοτεχνική παραγωγή και 
σε όλη την πνευματική και την κοινωνική οργάνωση: η Mικρασια-
τική καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσμών που ακολούθη-
σε. Iδέες και όνειρα που έτρεφαν τις προηγούμενες γενιές για την 
αποκατάσταση του ελληνισμού στα πρωτερινά όρια του βυζαντινού 
κράτους, κατέρρευσαν μονομιάς τον Σεπτέμβριο του 1922, και μια 
καινούρια τραγικότητα και σοβαρότητα αντικατέστησαν τον προγε-
νέστερο κάπως χιμαιρικό ρομαντισμό. H γενιά του 30 εκφράζει στη 
λογοτεχνία την καινούρια αυτή ωρίμανση.»2

Τέλος, συνδέεται με την παρουσία των γεγονότων που σχετί-
ζονται με την Καταστροφή στη θεματολογία της λογοτεχνίας μας 
και ειδικότερα της πεζογραφίας.3 Και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο 
της θετικής επίδρασης που είχε το ζήτημα των χαμένων πατρίδων 

1 Παναγιωτόπουλος 21980, 23.
2 Πολίτης 1978, 302.
3 Αν και η μελέτη μου δεν εντάσσεται άμεσα στη Συγκριτική Γραμματολογία, χρή-

σιμα είναι τα όσα γράφουν οι P. Brunel, Cl. Pichois και A.-M. Rousseau σχετικά με 
τη «θεματολογία» ως τομέα μελέτης και τη «θεματική» ως μέθοδο, η οποία μπορεί 
να περιλάβει εκτός από τη θεματολογία και ένα λογοτεχνικό κίνημα ή ένα είδος ή 
ακόμη και ένα ύφος (Brunel, Pichois, Rousseau 2003, 184-214). Για τη θεματική 
κριτική (μαζί με την ανασκευή των αντιρρήσεων για την εφαρμογή της) βλ. Sol-
lors 1993.
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στη λογοτεχνία μας: ότι δηλαδή έδωσε κυριολεκτικά μια δεξαμενή 
θεμάτων, που γονιμοποίησε την έμπνευση μιας πλειάδας συγγρα-
φέων και εξελίχτηκε σε έναν από τους σημαντικότερους λογοτε-
χνικούς μύθους του ελληνισμού. 

Πράγματι, όλα τα κείμενα που μας ενδιαφέρουν στηρίζονται σε 
σταθερές χωροχρονικές συντεταγμένες και εντάσσονται σε έναν 
εκ των προτέρων καθορισμένο θεματικό κύκλο, γι’ αυτό άλλωστε 
υπερτερεί συντριπτικά η πεζογραφία (και κυρίως η ρεαλιστική) 
έναντι της ποίησης.4

Βεβαίως, οι τρεις πόλοι αυτού του σχήματος βρίσκονται σε 
αμοιβαία επίδραση. Κάποιος γίνεται λογοτέχνης ωθούμενος από 
το κλίμα της εποχής ή εμπνεόμενος από το θέμα της Μικράς Ασίας 
ή αντίθετα συμβάλλει μέσω της θεματικής του έργου του στη δια-
μόρφωση αυτού του θλιβερού πνευματικού κλίματος. 

Η εντυπωσιακή παρουσία της Μικρασιατικής Καταστροφής 
στη λογοτεχνία αποτέλεσε από νωρίς θέμα μιας μεγάλης σειράς 
δημοσιευμάτων. Στο εύλογο, λοιπόν, ερώτημα τι με οδηγεί να επα-
ναφέρω το θέμα αυτό σήμερα για εξέταση, θα απαντούσα πρώτα 
ότι παρά τη μεγάλη βιβλιογραφία για τα λογοτεχνικά έργα με θέμα 
την Μικρασιατική Καταστροφή δεν διαθέτουμε μια ολοκληρωμέ-
νη συνολική μελέτη, που να περιλαμβάνει και τα νεότερα και σύγ-
χρονα έργα. Το καλύτερο σχετικό βιβλίο του Thomas Doulis, Dis-
aster and Fiction. Modern Greek Fiction and the Asia Minor Disaster, 
εκδόθηκε το 1977, άρα περιλαμβάνει κείμενα που εκδόθηκαν ως 
τις αρχές της δεκαετίας του ’70, ενώ της Τόνιας Kαφετζάκη, Προ-

4 Eίναι γεγονός ότι η ανάγκη να αποδοθούν οι τραγικές περιπέτειες του Eλληνι-
σμού σε μια ανεπτυγμένη αφήγηση μπορούσε να καλυφθεί μόνο με τον πεζό 
λόγο. Aντίθετα, ο συνοπτικός, υπαινικτικός και μεταφορικός ποιητικός λόγος, αν 
και συναισθηματικά ισχυρότερος, υστερεί στην λεπτομερή απεικόνιση των γεγο-
νότων και στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, στη δημιουργία εικόνων ζωής, 
στην προβολή αυτής της τραγωδίας με καταγγελτικό τρόπο και στη διατήρηση 
μιας καθαρής περιγραφής των χαμένων πατρίδων στη μνήμη. Ενώ διατρέχει την 
ποίηση, όπως για παράδειγμα την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, με τρόπο υπαι-
νικτικό, ως ψυχικό κλίμα της καταστροφής, του καταποντισμού των ιδανικών 
του έθνους αλλά και της ιδεολογικής, αισθηματικής και κοινωνικής διάλυσης που 
ακολούθησαν τη συμφορά του 1922, οι στίχοι δεν δίνουν με ρεαλιστική ακρίβεια 
το χρονικοτοπικό στίγμα της συμφοράς, αυτό δηλαδή που υπήρξε για αρκετά 
χρόνια το ζητούμενο. Για παράδειγμα, η ποιητική ανθολογία των Aπόστολου και 
Kαίτης Mαγγανάρη, Θρήνοι και παινέματα για τις χαμένες πατρίδες (Μαγκανάρης 
1988) περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων, που δεν συνδέονται, όμως, 
όλα άμεσα με το θέμα της Mικράς Aσίας, της Kαταστροφής και της προσφυγιάς. 



Έρη Σταυροπούλου382

σφυγιά και λογοτεχνία. Eικόνες του Mικρασιάτη πρόσφυγα στη με-
σοπολεμική πεζογραφία (2003), αν και πολύ νεότερο και πλούσιο 
σε αναφορές και σχόλια, έχει εξ ορισμού πολύ πιο περιορισμένο 
θέμα, διότι εξετάζει έργα που εκδόθηκαν σε συγκεκριμένη χρονι-
κή περίοδο. Επιπλέον ως κοινωνική επιστήμονας ενδιαφέρεται να 
αξιοποιήσει τη λογοτεχνία κυρίως ως μαρτυρία.5

Το βιβλίο του Doulis είναι μια εκτενής μελέτη, προϊόν μεγάλης 
έρευνας, στο οποίο παρουσιάζονται και σχολιάζονται αρκετά σχε-
δόν άγνωστα μυθιστορήματα ή αυτοβιογραφικές αφηγήσεις για 
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ωστόσο, καθώς στην αφετηρία 
της μελέτης του βρίσκεται η άποψη ότι η λογοτεχνία καθρεφτί-
ζει σε μεγάλο βαθμό την εποχή της, ο συγγραφέας ενδιαφέρεται 
να παρουσιάσει κυρίως πώς το ιστορικό γεγονός επηρεάζει τους 
συγγραφείς, επιδρά στην εξέλιξη συνολικά της πεζογραφίας και 
συμβάλλει ακόμη και στη διαμόρφωση έργων, τα οποία δε σχετί-
ζονται άμεσα με τα περιστατικά της Μικράς Ασίας.6 Επιπλέον δεν 
ασχολείται με τη συνολική ταξινόμηση αυτής της θεματολογίας 
ούτε εξετάζει συστηματικά τους τρόπους γραφής, καθώς προβάλ-
λει κυρίως την ιδεολογική διάσταση των έργων. Η υπόλοιπη βιβλι-
ογραφία, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, εντοπίζεται, κυρίως, στην 
εξέταση έργων της γενιάς του ’30 ή μεμονωμένων συγγραφέων ή 
κειμένων.7

Δεύτερο και σημαντικότερο, διότι η μακρόχρονη σχετική ενα-
σχόλησή μου μού έδειξε ότι με το πέρασμα του χρόνου το ενδια-
φέρον γύρω από το θέμα αλλά και τα σχετικά κείμενα δεν μειώνο-
νται, αλλά, όπως συνέβη και το 2012, κατά την πρόσφατη επέτειο 
των 90 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή εξακολουθούν 
να αυξάνονται.

Με ενδιαφέρει, λοιπόν, να εξετάσω πώς αυτό το ιστορικό γε-
γονός (τα στοιχεία του οποίου θεωρώ δεδομένα και δεν θα τα πα-
ρουσιάσω) με ακριβή χρονικοτοπική αφετηρία και συγκεκριμένες 
διαστάσεις μεταβλήθηκε σταδιακά σε έναν από τους δυναμικότε-
ρους θεματικούς κύκλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού 

5 Καφετζάκη 2003, 27.
6 Βλ., για παράδειγμα, πώς σχολιάζει την επιρροή του 1922 στην πνευματική δια-

μόρφωση και την καλλιτεχνική εξέλιξη των Κ. Βάρναλη και Ν. Καζαντζάκη, δύο 
λογοτεχνών, που όπως γράφει, δεν θεωρούνται γενικά ότι επηρεάστηκαν ιδιαίτε-
ρα από τη Μικρασιατική Καταστροφή (Doulis 1977, 124-150).

7 Συγκέντρωση σχετικού υλικού βλ. και σε άλλα δημοσιεύματα, όπως Λιάτσος 
21972 και Μηλιώρης 1967.
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αιώνα και, όπως αποδεικνύεται, η παρουσία του παραμένει ισχυρή 
και τον 21ο. Στόχος της εργασίας μου είναι η συνολική αποτίμηση 
τόσο αυτής της θεματολογίας όσο και των αφηγηματικών τρόπων 
που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς, οι οποίοι έγραψαν για τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή, για να διερευνηθεί η τυχόν εξέλιξη, και 
για να επισημανθούν τα σταθερά χαρακτηριστικά αλλά και οι ου-
σιώδεις αλλαγές. Σε μια ευρύτερη προοπτική, που όμως εδώ, λόγω 
του εξαιρετικά περιορισμένου χώρου, μπορώ να θέσω μόνο αλλά 
όχι και να εξετάσω διεξοδικά, η μελέτη των κειμένων δεν αποκα-
λύπτει μόνο τον τρόπο της σύνθεσής τους αλλά και την ιδεολογική 
τους συνιστώσα και την επαναπρόσληψη του ιστορικού γεγονό-
τος από τους λογοτέχνες σε νέες ιστορικές και κοινωνικοπολιτι-
κές συνθήκες. Για τον ίδιο λόγο οι παρατηρήσεις μου δίνονται εδώ 
πολύ περιληπτικά και αξιωματικά.

Οφείλω πάντως εξαρχής να επισημάνω ότι δεν θα προσπαθήσω 
να κάνω μετρήσεις με στατιστική ακρίβεια είτε με βάση τη χρονι-
κή σειρά των έργων είτε με βάση την καταγωγή των συγγραφέων 
(Μικρασιάτες, Ελλαδίτες) ή την αριθμητική ποσόστωση των επι-
μέρους θεμάτων, μοτίβων, τρόπων κ.λπ. Μια τέτοια προσπάθεια 
θα ήταν αδύνατη, αφού δεν έχουν καταγραφεί και μελετηθεί όλα 
τα σχετικά κείμενα. Προπάντων, δεν έχει γίνει συστηματική έρευ-
να στα λαϊκά μυθιστορήματα και στις αυτοβιογραφικές αφηγή-
σεις με μορφή μυθιστορηματική, ούτε στα πολλά βιβλία που έχουν 
εκδοθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η σχετική βιβλιογρα-
φία του Παύλου Xατζημωυσή, Bιβλιογραφία 1919-1992. Mικρασια-
τική εκστρατεία-Ήττα-Προσφυγιά, δεν παρουσιάζει πληρότητα και 
χρειάζεται συμπληρώσεις και νέα ταξινόμηση. 

Κατά κάποιο τρόπο την απάντηση στο ερώτημα αν είναι απα-
ραίτητες οι ποσοτικές μετρήσεις στη μελέτη της λογοτεχνίας την 
δίνει ο Τσβετάν Τοντόροφ, του οποίου τον προτεινόμενο τρόπο 
επιστημονικής προσέγγισης ακολουθώ στην εργασία μου: «συλ-
λέγουμε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό περιστατικών, εξάγουμε 
από αυτά μια γενική υπόθεση, και την επαληθεύουμε σε άλλα έργα, 
διορθώνοντάς την (ή απορρίπτοντάς την). Όποιος κι αν είναι ο αριθ-
μός των φαινομένων που μελετούμε (εδώ των έργων), θα έχουμε πά-
ντοτε εξίσου ελάχιστα το δικαίωμα να συνάγουμε από αυτά κανόνες 
καθολικούς× το αρμόδιο δικαίωμα δεν το δίνει η ποσότητα των πα-
ρατηρήσεων, αλλά μόνο η λογική συνοχή της θεωρίας.»8

8 Τοντόροφ 1991, 8.
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Ας δούμε, λοιπόν, πρώτα ένα στοιχείο που αφορά τους συγ-
γραφείς και παρουσιάζει μια αναμενόμενη εξέλιξη. Σε ένα χρονικό 
εύρος από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1920, που αρχίζει 
η παραγωγή σχετικών κειμένων, ως το 1995 τουλάχιστον, που ο 
Τάσος Αθανασιάδης δημοσίευσε τους δύο τελευταίους τόμους του 
μυθιστορήματος Τα παιδιά της Νιόβης, οι δημιουργοί στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τους υπήρξαν μάρτυρες των γεγονότων, γεν-
νήθηκαν άρα αρκετά πριν το 1922 τόσο οι Μικρασιάτες όσο και 
οι Ελλαδίτες. Είναι, όμως, αξιοσημείωτο ότι, καθώς οι δεκαετίες 
περνούν, αρκετοί από τους νεότερους συγγραφείς που γράφουν 
για το θέμα είναι απόγονοι Μικρασιατών, έχουν γαλουχηθεί με τις 
αφηγήσεις τους και ενδιαφέρονται να προβάλουν αυτή την κατα-
γωγή στο βιογραφικό τους. Ένα στοιχείο «τοπικισμού» είναι λοι-
πόν έντονο μεταξύ των δημιουργών αυτού του θεματικού κύκλου.

Στις πρώτες μετά το 1922 δεκαετίες τα στοιχεία που χαρακτηρί-
ζουν αυτές τις δύο ομάδες δημιουργών, όπως η πολιτική ταυτότη-
τα (Βενιζελικοί ή βασιλικοί), είναι αρκετά ευκρινή και επηρεάζουν 
ιδεολογικά τη γραφή τους. Η στόχευση επίσης παραλλάζει, καθώς 
οι πρόσφυγες συγγραφείς έχουν δύο αλληλένδετους στόχους, να 
διατηρήσουν τα όσα συνέβησαν στη μνήμη και να αποκαλύψουν 
τις αιτίες και τους ενόχους της μεγάλης τραγωδίας, ενώ οι Ελλαδί-
τες επιθυμούν περισσότερο να προβάλουν τις αρνητικές συνέπειες 
της βίαιης εμφάνισης των προσφύγων στη χώρα.

Σε γενικές γραμμές οι Μικρασιάτες γράφουν υπέρ των προ-
σφύγων. Ανάλογα, από τους Ελλαδίτες όσοι είχαν συμμετοχή στον 
πόλεμο, όπως π.χ. ο Μυριβήλης, αντιμετωπίζουν με κατανόηση τα 
προβλήματα της αναγκαστικής ένταξής τους στη νέα τους πατρί-
δα.9 Ωστόσο, ελάχιστοι Ελλαδίτες αφιερώνουν στο θέμα ολόκληρα 

9 Στο μυθιστόρημα του πρόσφυγα Σωκράτη Προκοπίου, Σαν ψέμματα και σαν 
αλήθεια (1928), αντιπροσωπευτικό και άλλων έργων Μικρασιατών συγγραφέ-
ων, καταγγέλλεται η αδιαφορία του ελληνικού κράτους για την περίθαλψη των 
προσφύγων. Eξαιτίας των κακών συνθηκών της ζωής στους προσφυγικούς κα-
ταυλισμούς πεθαίνει φυματική η ηρωίδα, ενώ η αναλγησία του ντόπιου πληθυ-
σμού είναι φανερή και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον πονεμένο 
πατέρα της. Ο Στράτης Mυριβήλης στα μυθιστορήματα H δασκάλα με τα χρυσά 
μάτια (1932) και H Παναγιά η Γοργόνα (1949) προσπαθεί να αποδώσει και στους 
μεν και στους δε τις ευθύνες τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο πρώτο από αυτά 
τα έργα φωτίζεται όχι μόνο ο κόσμος των προσφύγων και των ντόπιων αλλά 
και των αποστρατευμένων στρατιωτών, που προσπαθούν να συνέλθουν από τις 
τραυματικές εμπειρίες του πολέμου.
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έργα. Όπως θα δούμε, στη μεσοπολεμική πεζογραφία η παρουσία 
και η σκληρή ζωή των προσφύγων στην Ελλάδα περιγράφεται 
από τους ντόπιους συγγραφείς άλλοτε με αρνητικά χρώματα, άλ-
λοτε με αίσθηση συμπόνιας στο πλαίσιο όμως άλλων θεμάτων.10 
Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Γρ. Ξενόπουλου και του μυθιστο-
ρήματός του Πρόσφυγες (1934). Η μεγάλη βοήθεια μιας αθηναϊ-
κής οικογένειας στη Μικρασιάτισσα ηρωίδα, η ευτυχής κατάληξη 
της ερωτικής της ιστορίας και η καλή και γρήγορη αποκατάσταση 
της ίδιας και της οικογένειάς της στην πρωτεύουσα φανερώνει ότι 
ο συγγραφέας ουσιαστικά δεν έχει αντιληφθεί τη βαρύτητα της 
τραγωδίας του 1922.

Περνώντας τώρα από τους δημιουργούς στη λογοτεχνική παρα-
γωγή και σε μια αδρή θεματική κατάταξη των έργων, διακρίνουμε 
τρεις βασικές θεματικές ενότητες, όπως έχουν καθιερωθεί στις 
σχετικές μελέτες: την αναπαράσταση της ευτυχισμένης ζωής στη 
Mικρά Aσία, την περιγραφή της καταστροφής του 1922 και την 
παρουσίαση της ένταξης των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο.11

Αναλυτικότερα, η οριστική απώλεια της πατρίδας, της περιου-
σίας, των αγαπημένων προσώπων και οι δυσβάστακτες συνθή-
κες ζωής που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια της 
εγκατάστασής τους στην Eλλάδα συνετέλεσαν ώστε να παρουσιά-
ζεται στα λογοτεχνικά κείμενα η προηγούμενη ζωή τους συνήθως 
εξιδανικευμένη και ο τόπος τους ισοδύναμος με τη Γη της Eπαγ-
γελίας. H ανασύσταση του χώρου, που δεν λειτουργεί απλώς ως 
πλαίσιο δράσης, αποτελεί συχνά έναν από τους κύριους συγγρα-
φικούς στόχους. Mάλιστα στα περισσότερα έργα η ευτυχία των 

10 Σε αρκετά μυθιστορήματα διαγράφονται ανάγλυφα η επιφυλακτικότητα του 
ντόπιου και η αρνητική προδιάθεση απέναντι στους «ξένους», διαθέσεις οι οποίες 
οφείλονται κυρίως σε πολιτικά αίτια. O γηγενής Aντώνης Tραυλαντώνης, για πα-
ράδειγμα, στη Λεηλασία μιας ζωής (1935) αποτυπώνει στην στάση του απέναντι 
στους πρόσφυγες τον αντιβενιζελισμό του. Αντίθετα, ο I. M. Παναγιωτόπουλος 
στην Aστροφεγγιά (1945) καταγγέλλει την ανεπαρκή βοήθεια του κράτους προς 
τους δυστυχείς και εξαθλιωμένους πρόσφυγες.

11 Βλ. και Καφετζάκη 2003, 7: «η θεματική παρουσιάστηκε σε τρεις εκδοχές× ως ανα-
πλάσεις της ζωής στις χαμένες πατρίδες, ως χρονικά του πολέμου, της αιχμαλωσίας, 
του διωγμού, και τέλος ως απόδοση της περιπέτειας που αποτέλεσε η ένταξη των 
προσφύγων στην ελληνική κοινωνία». Βλ. στο ίδιο «2.1 Αποτιμήσεις της κριτικής», 
66-81. Ο Doulis (1977) κατατάσσει τα έργα της μεσοπολεμικής περιόδου που εξε-
τάζει στις ακόλουθες κατηγορίες: α) αφηγήσεις αιχμαλωσίας, β) η προσφυγική 
εμπειρία και γ) ήχοι ενός ακόμη πολέμου (Doulis 1977, 48).
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προσφύγων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ζωγραφίζεται εντονό-
τερα, καθώς συνδυάζεται με την αντίθετη εικόνα: την περιγραφή 
της καταστροφής και της προσφυγιάς. Ας λάβουμε, επίσης, υπόψη, 
ότι οι πρόσφυγες του ’22, δεν απομακρύνθηκαν απλώς βίαια από 
την πατρίδα τους, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις εξορί-
στων, οικονομικών και πολιτικών προσφύγων ή φυγάδων. Η ίδια 
η μικρασιατική πατρίδα «χάθηκε» ολοκληρωτικά, διότι είτε κατα-
στράφηκε, όπως στην περίπτωση της Σμύρνης, είτε κατοικήθηκε 
εξ ολοκλήρου από Τούρκους. Και στις δύο περιπτώσεις η απώλεια 
ήταν οριστική.

H κοσμοπολίτικη Σμύρνη πρωταγωνιστεί σε μια πολύ μεγάλη 
σειρά έργων.12 Eίναι η μόνη ελληνική πόλη που ονομάζεται σε τό-
σους τίτλους λογοτεχνικών και όχι μόνο βιβλίων. H περιγραφή της 
φυσικής ομορφιάς, των πολύβουων συνοικιών, του πολυφυλετι-
κού πληθυσμού, ακόμη και του χαρακτηριστικού τύπου της Σμυρ-
νιάς, έγιναν κοινοί τόποι της λογοτεχνίας μας.13

Aπό όλες τις μικρές και μεγάλες πολιτείες της Aνατολικής Θρά-
κης, του Πόντου και της Mικράς Aσίας, που χάθηκαν το 1922, η 
Σμύρνη έγινε το σύμβολο της μεγάλης καταστροφής, του θανάτου 
τόσων αθώων ψυχών, της αναλγησίας των ξένων δυνάμεων. Σύμ-
βολο αλλά και όριο, φυσικό και ανυπέρβλητο για όσους βρέθηκαν 
κυνηγημένοι από τη φωτιά και από τους Tούρκους στην ακτή 
μπροστά στο Aιγαίο, όριο για να μετρηθεί το μίσος που χωρίζει 
τους λαούς, η παράλογη βία αλλά και η πίστη στον άνθρωπο. H 
«καταστροφή της Σμύρνης» φαίνεται να αποδίδει συνεκδοχικά το 
μέγεθος όλης της απώλειας.

12 Στην εργασία μου δεν σχολιάζω την περίπτωση της Κωνσταντινούπολης, διότι η 
τύχη αυτής της πόλης και των Ελλήνων κατοίκων της παρουσιάζει αρκετές ουσι-
ώδεις διαφορές από την τύχη του μικρασιατικού ελληνισμού.

13 Στην αρχή αρκετών μυθιστορημάτων, όπως για παράδειγμα στη Nιόβη του Kώ-
στα Zουμπουλίδη (εκδόθηκε το 1926 και είναι πιθανότατα το πρώτο μυθιστόρη-
μα στο οποίο περιγράφεται η ζωή στη Σμύρνη και η καταστροφή της), δίνεται μια 
πανοραμική περιγραφή της πόλης από τη θάλασσα, ένα είδος περιήγησης από 
έναν αφηγητή που προσεγγίζει τον χώρο απέξω, διασχίζοντας το Aιγαίο για να 
φτάσει στα μικρασιατικά παράλια. Ωστόσο, ο συγγραφέας που κατόρθωσε να 
αποδώσει αριστοτεχνικά την ατμόσφαιρα, τον πολιτισμό και τα ήθη της χαμένης 
πολιτείας, ζωντανεύοντας παράλληλα μια σειρά ανθρώπινων τύπων στις σελίδες 
του, είναι αναμφισβήτητα ο Kοσμάς Πολίτης με το μυθιστόρημα Στου Xατζηφρά-
γκου (1962).
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Ας σημειωθεί ότι στα περισσότερα μυθιστορήματα γίνεται 
λόγος έστω και για ένα πέρασμα του ήρωά τους από τη Σμύρνη, 
ακόμη κι αν το κύριο μέρος της υπόθεσής τους διαδραματίζεται 
μακριά, ενώ οι συγγραφείς εστιάζουν επίμονα στην περιγραφή της 
φωτιάς και της καταστροφής.

Aντίστοιχα στο επίπεδο των ηρώων κυριαρχούν δύο μεγάλες 
πληθυσμιακές ομάδες, οι γηγενείς και οι πρόσφυγες. H ιδεολογική, 
πνευματική, κοινωνική και πολιτική σύγκλιση ή απόκλιση μετα-
ξύ των δύο αυτών ομάδων διακρίνεται πολύ καθαρά στα έργα και 
εξαρτάται κυρίως, όπως ήδη ανέφερα, από την καταγωγή του συγ-
γραφέα. Στο δίπολο πρόσφυγας/ ντόπιος (παλαιοελλαδίτης, όπως 
αναφέρεται σε αρκετά από τα πρώτα έργα) ο αντιθετικός ποιοτι-
κός χαρακτηρισμός: καλός vs κακός αντιστρέφεται συνεχώς.14

Mια άλλη μεγάλη ομάδα πληθυσμού που εντάσσεται στο θέμα 
είναι οι Tούρκοι, τόσο ως ντόπιος πληθυσμός στις περιοχές απ’ 
όπου ξεριζώθηκαν οι Mικρασιάτες πρόσφυγες, όσο και ως πρό-
σφυγες οι ίδιοι, που έφυγαν αναγκαστικά από την Eλλάδα με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Eίναι άξιο προσοχής ότι σε 
όλα τα έργα που περιλαμβάνονται ως ήρωες γίνεται σαφής διάκρι-
ση ανάμεσα στους καλούς Tούρκους με τους οποίους η συμβίωση 
ήταν αρμονική, και στους σαδιστικά σκληρούς εχθρούς που συμ-
μετείχαν στον αφανισμό του Eλληνισμού της Aνατολής. 

Σε σχέση με τους λογοτεχνικούς ήρωες ένα άλλο στοιχείο, που 
επαναλαμβάνεται σε όλα τα έργα που αναφέρονται στο 1922, εί-
ναι ο εξευτελισμός του ανθρώπου, όχι απλώς ο θάνατος, αλλά τα 
βασανιστήρια, οι βιασμοί, η σωματική και ψυχική κατάπτωση των 
θυμάτων, η κτηνώδης βαρβαρότητα των διωκτών τους. O Mικρα-
σιάτης στη διάρκεια του διωγμού, αλλά και αργότερα ως πρόσφυ-
γας προβάλλεται κυρίως ως ένα σώμα σε οδύνη, που πασχίζει να 
γιατρέψει τις πληγές του και να καλύψει τη γύμνια του, ενώ τα 
αισθήματα που κυριαρχούν είναι ο φόβος και η ντροπή.15 Το μοτί-

14 Ο Tάσος Aθανασιάδης στους δημοσιευμένους αρκετές δεκαετίες μετά την κα-
ταστροφή δύο τελευταίους τόμους του μυθιστορήματος Tα παιδιά της Nιόβης 
(1995) επιχειρεί να προβάλει την «ιδιοφυία» των προσφύγων, παρουσιάζοντας 
τον επιτυχημένο αγώνα της ενσωμάτωσής τους στην οικονομική, κοινωνική και 
πνευματική ζωή του ελλαδικού χώρου.

15 «Aχ, γκρέμισε ο κόσμος μας! Γκρέμισε η Σμύρνη μας! Γκρέμισε η ζωή μας! H καρδιά, 
τρομαγμένο πουλί, δεν ξέρει πού να κρυφτεί. O τρόμος, ένας ανελέητος καταλυτής 
άδραξε στα νύχια του κείνο το πλήθος και το αλάλιασε. O τρόμος ξεπερνάει το θά-
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βο του πάσχοντος σώματος συνδέεται σε αρκετά έργα με δύο άλλα 
επιμέρους θέματα της εποχής, την προσβολή από φυματίωση ή 
την γυναικεία πτώση στην πορνεία. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό μοτίβο που συναντάμε σε πολλά κεί-
μενα είναι η τελετουργική πορεία των προσφύγων, είτε πρόκειται 
για την αναχώρησή τους από τα πατρογονικά εδάφη και επομέ-
νως η μετακίνησή τους προς τη θάλασσα (H. Bενέζης, Aιολική γη, 
1943, N. Kαζαντζάκης, Oι αδερφοφάδες, 1963), είτε για της άφιξή 
τους στον τόπο της νέας εγκατάστασής τους (N. Kαζαντζάκης, O 
Xριστός ξανασταυρώνεται, 1954, H. Bενέζης, Γαλήνη, 1939).16 Ένα 
αντίστροφο μοτίβο αποτελεί ο ξεριζωμός των Τούρκων που πα-
ρουσιάζεται με συγκίνηση σε έργα, όπως Tο χρονικό μιας πολιτείας 
(1938) του Παντελή Πρεβελάκη ή ακόμη και πολύ πρόσφατα στο 
Ο αιώνας των λαβυρίνθων (2002) της Ρέας Γαλανάκη.

Συγκριτικά με τα έργα που αναφέρονται στη ζωή στις «χαμένες 
πατρίδες» και στην καταστροφή, τα λογοτεχνήματα που εστιάζο-
νται στην τραυματική εμπειρία του ξεριζωμού και την εγκατάστα-
ση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο είναι καταφανώς λιγότε-
ρα. Ίσως γιατί η μνήμη όφειλε να καταγράψει κυρίως τη χαμένη 
ομορφιά και τη φρίκη της απώλειας, ενώ η ένταξη των προσφύγων 
στο νέο τόπο διαμονής τους συνέβαινε σταδιακά και με διαφορε-
τικούς τρόπους ανάλογα με το χώρο και τις ομάδες πληθυσμού. H 
μεγάλη, όμως, αυτή διαφορά αμβλύνεται, αν υπολογίσουμε ότι σε 
πάρα πολλά πεζά γίνεται λόγος, παράπλευρα προς την κύρια υπό-
θεση, για τους πρόσφυγες. Στα έργα αυτής της δεύτερης κατηγορί-
ας, δίνεται κυρίως το κλίμα της εποχής με χαρακτηριστικές εικόνες 
του πλήθους που θρηνεί για τους νεκρούς, αναζητά τους χαμένους, 
έχει ανάγκη περίθαλψης, στέγης και τροφής και όχι μόνο δεν βρί-
σκει συμπαράσταση από τους γηγενείς αλλά γίνεται αντικείμενο 
στυγνής εκμετάλλευσης. 

Ωστόσο, από τα μυθιστορήματα που εξιστορούν την προσπά-
θεια των προσφύγων να συγκροτήσουν νέα ζωή μετά την κατα-

νατο. Δε φοβάσαι το θάνατο· φοβάσαι τον τρόμο. O τρόμος έχει τώρα το πρόσταγμα. 
Tσαλαπατά την ανθρωπιά. Aρχίζει από το ρούχο και φτάνει ίσαμε την καρδιά. Λέει: 
Γονάτισε, γκιαούρη! Kαι γονατίζει.» (Σωτηρίου 361986, 313).

16 H όλη ατμόσφαιρα του ξεσηκωμού τους θυμίζει το δημοτικό τραγούδι «Tης Πάρ-
γας» για μιαν άλλη προσφυγιά, το 1819. Mε τον τρόπο αυτό η λογοτεχνία δείχνει, 
όχι μόνο τα συνεχιζόμενα προβλήματα του ελληνισμού, αλλά και τη διαχρονική 
έκφραση αυτών των προβλημάτων
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στροφή, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα έργα κοινωνικού προβλη-
ματισμού από εκείνα στα οποία το κέντρο βάρους πέφτει απλά 
στην εξιστόρηση μιας ερωτικής ιστορίας ή γενικότερα των περιπε-
τειών των ηρώων τους, ενώ το προσφυγικό ζήτημα αποτελεί μόνο 
το γραφικό φόντο.

Aπό τους συγγραφείς που προσπάθησαν να προβάλουν το ζήτη-
μα της ενσωμάτωσης των προσφύγων ξεχωρίζει η Tατιάνα Σταύ-
ρου με το μυθιστόρημά της Oι πρώτες ρίζες (1936), επειδή είναι η 
πρώτη γυναίκα συγγραφέας που καταπιάστηκε με τον αγώνα των 
προσφύγων και ειδικότερα των γυναικών, να ριζώσουν στη νέα 
τους πατρίδα. H Γαλήνη (1939) του Hλία Bενέζη, το γνωστότερο 
μυθιστόρημα για το θέμα αυτό, περιγράφει τον πολύπλευρο αγώ-
να των προσφύγων με τη μοίρα, με τον άγονο και αφιλόξενο χώρο 
όπου είχε καθοριστεί να κατοικήσουν, με τους ντόπιους που τους 
εχθρεύονται και προσπαθούν να τους διώξουν αλλά και με τα δικά 
τους ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα προσαρ-
μογής στη νέα πατρίδα. Tο «μοτίβο του ριζώματος», φανερό στον 
τίτλο του μυθιστορήματος της Σταύρου, και σε αντίθεση με το 
«μοτίβο του ξεριζωμού», εμφανίζεται και στη Γαλήνη με τις τρια-
νταφυλλιές που προσπαθεί να φυτέψει ο γιατρός Βένης στην Aνά-
βυσσο, τον τόπο όπου διαδραματίζεται η ιστορία. Αντίστοιχα και 
ο Γιακουμής, ο μπαξεβάνης, στο Στου Χατζηφράγκου, προσπαθεί 
να φυτέψει λουλούδια στη νέα του πατρίδα. Eπισημαίνω, ακόμη, 
το βιβλίο της Iφιγένειας Xρυσοχόου Ξεριζωμένη γενιά. Tο χρονικό 
της προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη (1977), ως ένα από εκείνα που 
εξιστορούν το ρίζωμα των προσφύγων σε άλλες περιοχές εκτός 
Aττικής, όπως προηγουμένως ο Στράτης Mυριβήλης είχε τοποθε-
τήσει τους πρόσφυγες ήρωες του μυθιστορήματός του H Παναγιά 
η Γοργόνα (1949) στη Mυτιλήνη και ο Θέμος Kορνάρος στο βιβλίο 
του Tο ξεκίνημα μιας γενιάς. Aπό τα βαλτονέρια της Mεγάλης Iδέας 
(1962) σε αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και Mακεδονίας.

Ως εδώ είδαμε τα σταθερά στοιχεία που αφορούν στο θέμα. Ας 
δούμε τώρα ορισμένα που μεταβάλλονται και σχετίζονται με τους 
τρόπους αφήγησης της ιστορίας. Οι μεταβολές, όπως και οι ρήξεις 
που θα επισημάνω στη συνέχεια, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη 
χρονική απόσταση ανάμεσα στο 1922 και το έτος γραφής κάθε 
κειμένου. Μείζονα γεγονότα, όπως ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος και 
ο εμφύλιος, ωθούν τους λογοτέχνες να εκφράσουν καθαρά μέσα 
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από το έργο τους την ιδεολογικοπολιτική θέση τους για τα όσα 
συμβαίνουν στον τόπο τους. 

Στο μεσοπόλεμο, στην πρώτη χρονικά μεγάλη σειρά κειμένων 
υπερτονίζεται η μαρτυρία έναντι της λογοτεχνικής φαντασίας και 
αντανακλάται η επιθυμία να διατηρηθούν στη μνήμη, την ατομική 
και τη συλλογική, τα ιστορικά γεγονότα. Οι συγγραφείς διαβεβαι-
ώνουν τους αναγνώστες τους αφενός ότι όσα γράφουν στηρίζο-
νται σε προσωπικά τους βιώματα και δεν αποτελούν μυθοπλασία 
και αφετέρου ότι στόχος της αφήγησής τους είναι να διατηρήσουν 
άσβηστη στη μνήμη τους τη μεγάλη εκείνη εποχή.17 Από την άποψη 
του τρόπου αφήγησης είναι συχνή (αλλά όχι αποκλειστική) η πα-
ρουσία του αυτοδιηγητικού αφηγητή.

Πρόκειται, βέβαια, για άμεσες και εν θερμώ αντιδράσεις, στις 
οποίες η μαρτυρία ανταγωνίζεται την καλλιτεχνική πρόθεση. Tην 
πρωταρχική θέση της μαρτυρίας υπογραμμίζει το γεγονός ότι αρ-
κετοί από τους συγγραφείς όχι μόνο έζησαν τα γεγονότα αλλά και 
κατέθεσαν τα βιώματά τους και σε άλλα κείμενα εκτός από λογο-
τεχνήματα.18 

Πολύ χαρακτηριστική είναι η πασίγνωστη περίπτωση του Hλία 
Bενέζη, που κατέγραψε το 1924, στην εφημερίδα Kαμπάνα της Mυ-
τιλήνης, τη δραματική εμπειρία της σύλληψής του από τους Tούρ-
κους το 1922 και του Γολγοθά 3000 Mικρασιατών στα εργατικά 
τάγματα της Aνατολής, για να την επεξεργαστεί αργότερα στο 
γνωστό χρονικό Tο Nούμερο 31328 (1931).

17 «H Aρχοντοπούλα της Σμύρνης» γράφει στον Πρόλογο του ομότιτλου μυθιστορή-
ματός του ο Παντελής I. Kαψής «δεν έχει ούτε φιλολογικάς αξιώσεις ούτε ιστορικού 
συγγράμματος τοιαύτας. Eίναι ένα είδος Mνημοσύνου της ατυχούς Σμύρνης που τόσο 
άδοξα και αδόκητα απέθανε[...] Tο ιστορικό μέρος της «Aρχοντοπούλας» είναι αυθε-
ντικόν· είναι μέρος των αναμνήσεων του συγγραφέως, ο οποίος είχε την ... τραγικήν 
ευτυχίαν να αποβιβασθή πρώτος εις Σμύρνην άμα τη υπογραφή της ανακωχής και να 
παρακολουθήση όλην την Mικρασιατικήν εκστρατείαν εγκαταλείψας το Mικρασιατι-
κόν έδαφος μαζί με τους τελευταίους Έλληνας στρατιώτας.» (Καψής 1927, 7).

18 Δύο παραδείγματα από τα πρώτα χρόνια μετά το 1922 είναι ενδεικτικά αυτής της 
διπλής τάσης: της αφήγησης που στηρίζεται ως ένα βαθμό στη μυθοποίηση και 
τη φαντασία και εκείνης που μνημονεύει αποκλειστικά πραγματικά γεγονότα. O 
Π. I. Kαψής εκτός από το μυθιστόρημα «H Aρχοντοπούλα της Σμύρνης εξέδωσε και 
το βιβλίο Δημοσιογραφικαί αναμνήσεις. Πώς επήγαμε στη Σμύρνη και πώς εφύγαμε 
(1934). Eπίσης, ο ανθυπολοχαγός Iωάννης A. Bενάρδος τυπώνει την ίδια χρονιά, 
το 1930, δύο βιβλία: O ουλαμός του Aφιόν Kαραχισάρ με τις αναμνήσεις του από 
την εκστρατεία στη Mικρά Aσία, και τη συλλογή Aξέχαστος πόνος και άλλα διηγή-
ματα με επαινετικό πρόλογο του Γρ. Ξενόπουλου.
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H σημασία του «καυτού» βιωματικού υλικού ως βάσης για τη 
λογοτεχνική αφήγηση γίνεται φανερή σε δύο πασίγνωστες ανάλο-
γες περιπτώσεις· στην αφήγηση του Στρατή Δούκα, Iστορία ενός 
αιχμαλώτου (1929), που στηρίζεται στην ιστορία του πρόσφυγα 
Nικόλα Kαζάκογλου, και στα εξίσου πολυδιαβασμένα Mατωμένα 
χώματα (1962) της Διδώς Σωτηρίου που αντλεί στοιχεία από το 
αυτοβιογραφικό κείμενο του Mανόλη Aξιώτη.19 

Η περίπτωση της Σωτηρίου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ακολου-
θεί μεν στο μυθιστόρημα του 1962 τη μαρτυρία υπαρκτού προσώ-
που, όπως στηρίχτηκε στο πρώτο μυθιστόρημά της στη δική της 
εμπειρία (Οι νεκροί περιμένουν, 1959), αλλά σαφώς ενδιαφέρεται 
να αποδώσει όχι την ατομική κατάθεση αλλά το συλλογικό δράμα 
σε μια πολιτικά ευκρινή ερμηνεία των γεγονότων και με απόδο-
ση των ευθυνών. Ανάλογη είναι η περίπτωση του μυθιστορήματος 
του Κοσμά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου (1962), το οποίο εγκαινιά-
ζει τα πολυφωνικά μυθιστορήματα γύρω από το θέμα.20

Είναι γνωστό ότι τεχνοτροπικοί πειραματισμοί δεν ευδοκίμη-
σαν γενικά στην πεζογραφία μας, που είναι κυρίως ρεαλιστική. 
Προς την κατεύθυνση ενός πολύ πρώιμου «μαγικού ρεαλισμού», 
που οδηγούσε αχνά η Αιολική γη του Βενέζη, δεν είχαμε άλλα αξιό-
λογα παραδείγματα.21 Μοναχικό παράδειγμα μιας εντελώς διαφο-
ρετικής επεξεργασίας του γνωστού θέματος μέσω ονείρων, συμ-

19 H αναφορά στους τρεις αυτούς σημαντικούς Mικρασιάτες λογοτέχνες υπογραμ-
μίζει μιαν άλλη παράμετρο του ζητήματος, την αξιολογική κατάταξη των κειμέ-
νων. Πράγματι, μεγάλο μέρος των λογοτεχνημάτων για την εθνική δοκιμασία 
του 1922 και την προσφυγιά, αν και συγκινεί γιατί αποτυπώνει τα μαρτύρια των 
προσώπων που δρουν στις σελίδες τους, δεν έχει καλλιτεχνική αξία. Aντίθετα, τα 
έργα που ξεχώρισαν, πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες εκδόσεις και διαβάζονται 
ακόμη και σήμερα είναι αυτά στα οποία το βίωμα της Mικρασιατικής καταστρο-
φής μετουσιώθηκε «με καιρό και με τρόπο» σε έργο τέχνης.

20 Το χαρακτήρισα πολυφωνικό όχι μόνο ως αφηγηματική σύνθεση αλλά και για την 
ποικιλία των ιστοριών και των ηρώων του. Πολυφωνικό είναι και το μυθιστόρη-
μα του Τάσου Aθανασιάδη, Tα παιδιά της Nιόβης (τόμοι 4, 1988, 1995), λόγω της 
σύνθετης αφήγησης, που είναι μοιρασμένη σε τρεις φορείς. Επιπλέον, εξαιτίας 
της μεγάλης του έκτασης δίνει μια πλατιά εικόνα της ζωής τόσο στη Μ. Ασία όσο 
και στην Ελλάδα μετά το 1922.

21 Σήμερα, βέβαια, δεν λείπουν οι ιστορίες που διαδραματίζονται στην ανατολή, με-
ταφέροντας τον αναγνώστη σε ένα μακρινό ή εγγύτερο παρελθόν και αγγίζοντας 
ακόμη και τα όρια του μύθου ή προβάλλοντας το στοιχείο της μαγείας. Προς την 
κατεύθυνση αυτή αλλά χωρίς υπερβολή η Eυγενία Φακίνου είχε περιβάλει με την 
αίγλη του μύθου τη Mικρασιάτισσα ηρωίδα της (Tο έβδομο ρούχο, 1983).
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βόλων, φανταστικών και αλληγορικών στοιχείων παρέμεινε το 
Όνειρα της Αγγέλικας (1958) της Εύας Βλάμη. Αξιοσημείωτη είναι 
και η επαναξιοποίηση του μύθου των Ατρειδών τοποθετημένου το 
1922 στον Κήπο των πριγκίπων (1966) του Νίκου Μπακόλα.

Φτάνοντας στα τέλη του 20ού αιώνα παρατηρούμε μια ανανέω-
ση στη θεματολογία της Καταστροφής του 1922. Παράλληλα με τη 
σταθερή παρουσία των παλαιών θεμάτων, τα νέα που αναζωογο-
νούν τη μείζονα αφήγηση της Μικράς Ασίας είναι κυρίως τρία, τα 
οποία ουσιαστικά δημιουργούν ρήξη με τις παλαιότερες ομόθεμες 
ιστορίες. Πρώτα, η συμφιλίωση των παλαιών εχθρών, Ελλήνων 
και Τούρκων μέσω μιας αγάπης άλλοτε απόλυτα απαγορευμένης 
για λόγους φυλετικών και θρησκευτικών διαφορών. Αυτό το θέμα, 
διατρέχει, για παράδειγμα, το μυθιστόρημα της Κατερίνας Ζαρό-
κωστα, Ένα κομματάκι ουρανός (2000) και του Κώστα Ακρίβου 
Καιρός για θαύματα (2005).

Το δεύτερο θέμα είναι η τοποθέτηση της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής μέσα στη συνολική ελληνική ιστορία. Είναι προφανές ότι 
από τα έργα μαρτυρίας ή απόδοσης του προσωπικού βιώματος 
έχουμε περάσει στα καθαρώς ιστορικά μυθιστορήματα. Ωστόσο, 
σε αντίθεση με άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως οι βαλ-
κανικοί ή οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, που χρησιμοποιήθηκαν αρ-
κετά ακόμη και ως φόντο ποικίλων ιστοριών ή σε αντίθεση με το 
μεταμοντέρνο «ιστορικό» μυθιστόρημα, στο οποίο ουσιαστικά γί-
νεται πλάγιος σχολιασμός του παρόντος, τα γεγονότα της Μικράς 
Ασίας παρέμειναν θέμα στενά οριοθετημένο και στο επίκεντρο της 
μυθοπλασίας. 

Ας σημειωθεί ότι στη δεκαετία του ’50 άρχισε μια κίνηση να εξε-
ταστούν εξελικτικά τα γεγονότα από τη Μικρά Ασία στο ’40 και 
τον εμφύλιο.22 Σε ένα μυθιστόρημα που δεν έχει προσεχτεί γι’ αυτή 
του τη διάσταση, στην Πολιορκία (1953) του Αλ. Κοτζιά, ο απεχθής 
ήρωας Μηνάς Παπαθανάσης, εγκληματίας συνεργάτης των Γερμα-
νών, παρουσιάζεται να έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συμμετοχή 
του σε προηγούμενους πολέμους και τη Μικρασιατική εκστρατεία, 
στην οποία αρκετές φορές ανατρέχει. 

22 Ο Doulis θεωρεί ότι τα τρομερά γεγονότα της δεκαετίας του ’40 προκάλεσαν την 
«ανάσταση» του θέματος της Μ. Ασίας και ομαδοποιεί τα έργα που σχολιάζει 
στην «μυθοπλασία της ιστορίας» και στη «μυθοπλασία του μύθου» (Doulis 1977, 
185).
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Μόλις, όμως, τώρα τελευταία το 1922 τοποθετήθηκε ουσιαστι-
κά μέσα στη διαχρονία, ώστε να υπογραμμιστεί η συνέχεια των 
γεγονότων και κυρίως να επισημανθεί η μακρά πορεία των σφαλ-
μάτων που οδήγησαν στην τραγωδία, όπως ήταν για παράδειγμα 
ο Διχασμός, ή η εκστρατεία στη Ρωσία το 1919, για να προβληθούν 
οι συνέπειες που ακόμη ταλανίζουν τον Ελληνισμό και για να εντυ-
πωθούν τα στοιχεία που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του σύγ-
χρονου Έλληνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα βι-
βλία του Νίκου Θέμελη, Η αναζήτηση (1998), Η αναλαμπή (2003), 
Οι αλήθειες των άλλων (2008). Επιπλέον, ο Θανάσης Βαλτινός στο 
Συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο δεύτερο. Βαλκανικοί-’22 
(2000) τοποθετεί τον ήρωά του στρατιώτη στη μικρασιατική εκ-
στρατεία, όπως και ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο δεύτερο τόμο της 
εν προόδω τριλογίας του Άγιοι έρωτες. Τα χρόνια της οργής. Ο ίδιος 
συγγραφέας στο μυθιστόρημά του Τα φονικά (1991) παρουσιάζει 
τους αγώνες των ηρώων του στη δίνη των εθνικών περιπετειών 
από το 1922 ως τη δικτατορία. 

Σε μια τρίτη θεματική παράμετρο, γίνεται πλέον προσπάθεια να 
διερευνηθούν λογοτεχνικά τα γεγονότα από τη σκοπιά του Άλλου. 
Για παράδειγμα, ο Ευάγγελος Μαυρουδής στην τρίτομη Επιστροφή 
στη Σμύρνη (2010, 2011) αφηγείται τη ζωή και τις περιπέτειες όχι 
μόνο μιας ελληνικής αλλά και μιας τουρκικής οικογένειας και από 
την άποψη αυτή αποτελεί το πιο περίπλοκο σε προβληματισμούς 
και το πιο φιλόδοξο στη στόχευσή του έργο για τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Ανάλογα, στο μυθιστόρημα της Σωτηρίας Μαραγκο-
ζάκη, Ο ύπατος της Σμύρνης (2012) εξετάζεται η αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα του Αριστείδη Στεργιάδη, που ως ιστορικό πρό-
σωπο είχε παρουσιαστεί και σε άλλα πεζογραφήματα, αλλά όχι ως 
πρωταγωνιστής.

Επιπλέον, ενώ παλαιότερα το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 
θεματολογίας ήταν η στήριξη των επιμέρους ιστοριών σε αλλε-
πάλληλες αντιθέσεις: προηγούμενη ευτυχισμένη ζωή / τραγωδία 
της καταστροφής, καλοί / κακοί ήρωες, πρόσφυγες/ Ελλαδίτες, 
Έλληνες/Τούρκοι, όμορφη μικρασιατική γη/ ξερό ελλαδικό τοπίο, 
πλούτος /φτώχεια, στα νεότερα έργα το κύριο χαρακτηριστικό εί-
ναι η σύγκλιση: πολιτισμοί, θρησκείες, άνθρωποι αναδεικνύουν τα 
κοινά τους σημεία και όχι τις διαφορές τους. Εξάλλου, η ζωή στη 
Μικρά Ασία ή η μικρασιατική καταγωγή ενός ήρωα εντάχθηκαν 



Έρη Σταυροπούλου394

σταδιακά σε μυθιστορήματα άλλης θεματολογίας, παγιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό στην πεζογραφία μας τη συνεισφορά της ιστορι-
κής περιόδου και του συγκεκριμένου τόπου στο συνολικό βίο της 
Ελλάδας.

Είναι προφανές ότι η μνήμη των γεγονότων γύρω από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή διατηρείται άσβηστη μέσα στη λογοτε-
χνία μας και κυρίως στην πεζογραφία, που έχει να παρουσιάσει αρ-
κετά πολύ αξιόλογα σχετικά έργα. Τελειώνοντας, λοιπόν, θα ήθελα 
να θυμίσω ότι όπως η ελληνική μυθολογία είχε ένα γονιμοποιό 
ρόλο στη νεοελληνική ποίηση, αντίστοιχα, η νεοελληνική ιστο-
ρία ενέπνευσε πολλούς Έλληνες πεζογράφους. Στην εργασία μου 
προσπάθησα να απαντήσω στο πώς αποδόθηκε μέσω της μυθο-
πλασίας το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Στο γιατί και με ποιο 
στόχο, θα δώσω μια απάντηση βασισμένη στα λόγια του Ιταλού 
συγγραφέα Αντόνιο Ταμπούκι: «Ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι να 
φυτρώνει εκεί που δεν τη σπέρνουν, να χώνει τη μύτη της παντού. 
Εκεί όπου αρχίζουν οι παραλείψεις και τα καλά κρυμμένα μυστικά 
που οι ιστορικοί αφήνουν έξω από την ιστορία.»23
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Ταμπούκι, Αντόνιο: «Μόνο το ατελές μας συγκινεί». Συνέντευξη με 
την Αστερόπη Λαζαρίδου. Το Βήμα, 27.7.2008.

Τοντόροφ, Τσβετάν: Εισαγωγή στη φανταστική λογοτεχνία. Μετά-
φραση Αριστέα Παρίση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 1991.





Γαλήνη: από τον λυρισμό του Ήλία Βενέζη (1939)
στον πειραματισμό του Gregory Markopoulos (1958)

Θανάσης Αγάθος *

Το 1939 ο Ηλίας Βενέζης δίνει το δεύτερο μυθιστόρημά του, τη Γα-
λήνη, όπου αποδίδονται, με λυρικά χρώματα και με έντονη την πα-
ρουσία του ονειρικού και του μυθικού στοιχείου, η περιπέτεια των 
Μικρασιατών προσφύγων κατά την εγκατάστασή τους στην Ατ-
τική γη, η νοσταλγία της χαμένης πατρίδας, οι δυσκολίες ένταξης 
στην τοπική, συχνά εχθρική, κοινωνία. Το βιβλίο σημειώνει μεγάλη 
επιτυχία, τιμάται με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών και κατα-
κτά γρήγορα τη θέση του στον κανόνα της νεοελληνικής πεζογρα-
φίας. Δύο δεκαετίες αργότερα, το 1958, ο παραγωγός James Paris 
αναθέτει στον Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη Gregory Markopoulos, 
βασικό εκπρόσωπο του πειραματικού αμερικανικού κινηματογρά-
φου των δεκαετιών του ’50 και του ’60, τη σκηνοθεσία και το σε-
νάριο μιας κινηματογραφικής διασκευής του μυθιστορήματος του 
Βενέζη. Θα επιχειρήσω εδώ μια συγκριτική μελέτη των δύο έργων, 
με άξονα τη ρήξη που επιχειρεί ο Markopoulos, μέσω της συγκε-
κριμένης ταινίας, τόσο με την κυρίαρχη κινηματογραφική γλώσσα 
της εποχής όσο και με τις καθιερωμένες συμβάσεις της περιόδου 
σε σχέση με τη μεταφορά της λογοτεχνίας στον κινηματογράφο 
–ο σκηνοθέτης, εν μέρει, καταρρίπτει την αντίληψη που επικρατεί 
στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’50 ότι τα κλασικά λογοτεχνικά 
έργα των κορυφαίων λογοτεχνών (υπενθυμίζεται ότι ο Βενέζης 
ήδη το 1958 έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις και έχει εκλεγεί 
Ακαδημαϊκός) πρέπει να μεταφέρονται «πιστά» στον κινηματο-
γράφο και να αντιμετωπίζονται με τον δέοντα «σεβασμό».
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Η Γαλήνη του Βενέζη έχει σίγουρα κατακτήσει τον τίτλο του 
«κλασικού», όταν φτάνει η στιγμή της κινηματογραφικής μεταφο-
ράς της. Έργο αγαπημένο από το ελληνικό κοινό, με αλλεπάλληλες 
εκδόσεις, και ιδιαίτερα ευνοημένο από την κριτική: μόνο στο περι-
οδικό Νέα Εστία δημοσιεύονται τρεις κριτικές κατά το διάστημα 
1939-1943, μία του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ο οποίος δεν διστά-
ζει να εντοπίσει εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στον Βενέζη και 
την Katherine Mansfield ως προς την αντίληψη της «ουσιώδους 
λεπτομέρειας» (Λαπαθιώτης 1940, 183), μία του Πέτρου Χάρη, ο 
οποίος κάνει λόγο για την «απέραντη καλοσύνη» και την «βαθύ-
τατη αγάπη για τον άνθρωπο» που χαρακτηρίζουν το έργο (Χάρης 
1940, 712-714), και μία του Γιάννη Χατζίνη, ο οποίος εξαίρει τη 
χαμηλότονη αφήγηση, την κυριαρχία της μοίρας ως ηθικής επιτα-
γής που καθορίζει την πορεία της ανθρώπινης συνείδησης και προ-
σθέτει ότι «ο Βενέζης χτύπησε σ’ έναν στόχο […], που προβάλλει με 
μια μοναδικότητα στη λογοτεχνία μας […] σε δύναμη υποβολής», 
αφού το μυθιστόρημα είναι «μια προπαρασκευή στη δοκιμασία, 
ένας εξαγνισμός από στοχασμούς χαμηλούς, μια δαπάνη ψυχής, 
που αποβλέπει στο κέρδος της ηθικής ανύψωσης» (Χατζίνης 1943, 
835). Εξίσου επαινετικοί είναι, μεταξύ άλλων, ο Τέλλος Άγρας, ο 
οποίος υπογραμμίζει τη σύνδεση του μυθιστορήματος με τη φύση 
(Άγρας 1943, 79), ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι 
η γοητεία του βιβλίου έχει την αιτία της όχι μόνο στο ταλέντο του 
συγγραφέα αλλά και στην αξία του ως ανθρώπου και χαιρετίζει 
τη Γαλήνη ως «ένα βιβλίο αφιερωμένο από την αρχή ως το τέλος 
στο προσφυγικό δράμα του 1922» (Θεοτοκάς 1939, 3), ο Αιμίλιος 
Χουρμούζιος, που επαινεί την «αναντίρρητη ικανότητα στη σύνθε-
ση, που ξεπερνά τις ικανότητες πολλών νεοελλήνων πεζογράφων» 
(Χουρμούζιος 1939, 4)1.

Από την πλευρά του, όταν αρχίζει το γύρισμα της ταινίας, ο Ελ-
ληνοαμερικανός Gregory Markopoulos, γόνος Αρκάδων μετανα-
στών, γεννημένος στο Τολέδο του Οχάιο το 1928, έχει ήδη αποκτή-
σει ένα όνομα στις ΗΠΑ ως ένας αυθεντικά καινοτόμος δημιουργός 
του πρωτοποριακού κινηματογράφου, που αψηφά την παραδοσι-
ακή αφήγηση και την εμπορική συνταγή, έχοντας ήδη δώσει ται-
νίες όπως η τολμηρή τριλογία Du sang, de la volupté et de la mort 

1 Για την κριτική υποδοχή της Γαλήνης, βλ. και Αγάθος 2014, 39-40.
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(1947–48, αποτελείται από τις ταινίες Psyche, Lysis, Charmides), 
Christmas, U.S.A. (1949), το ανολοκλήρωτο φιλμ The Dead Ones 
(1949) και το βραβευμένο Swain (1950).  Μετά τη Γαλήνη θα επι-
στρέψει στις ΗΠΑ, όπου θα σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, τις ται-
νίες Twice a Man (1963), παραλλαγή του μύθου της Φαίδρας, The 
Illiac Passion (1964–67), Galaxie (1966). Προς τα τέλη της δεκαετί-
ας του ‘60, απογοητευμένος από τη δυσκολία αποδοχής του έργου 
του από το κοινό, αποφασίζει να αποσύρει τις ταινίες του από τη 
διανομή και εγκαταλείπει οριστικά την Αμερική για την Ευρώπη, 
ενώ το 1980 μαζί με τον επίσης κινηματογραφιστή και σύντροφό 
του Robert Beavers εγκαθίστανται μόνιμα στον τόπο καταγωγής 
του, τη Λυσσαρέα της Αρκαδίας, όπου επεξεργάζονται το φιλό-
δοξο κινηματογραφικό σχέδιο Ενιαίος, μια πολύωρη σύνοψη του 
έργου του και ιδρύουν το Τέμενος, έναν αμφιθεατρικό υπαίθριο 
χώρο προβολών που εξακολουθεί να είναι σε χρήση μέχρι σήμερα. 
Στη Λυσσαρέα παραμένει ο Markopoulos μέχρι τον θάνατό του, το 
1992, χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από το άκρως προσωπικό αισθη-
τικό του όραμα, που παντρεύει τον μύθο και τα τεχνολογικά μέσα, 
την παράδοση και τον μοντερνισμό, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία 
στο χρώμα. Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους κυριότερους 
εκπροσώπους του Νέου Αμερικανικού Κινηματογράφου, μαζί με 
τους Kenneth Anger, Andy Warhol. Jonas Mekas, Shirley Clarke, 
Stan Brakhage2.

Τι θα μπορούσε να έχει ωθήσει τον οραματιστή Markopoulos 
στην επιλογή της κινηματογράφησης ενός καταξιωμένου best-
seller του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα όπως η Γαλήνη; 
Μια πιθανή απάντηση είναι η ποιητική και η λυρική διάσταση των 
ηρώων του βενεζικού μυθιστορήματος, ηρώων που ζουν βυθισμέ-
νοι στις εμμονές τους, όπως σημειώνει ο Ανδρέας Καραντώνης: 
«Πραγματικά, τα πρόσωπα της ‘‘Γαλήνης’’, όσα τουλάχιστον ενσαρ-
κώνουν τις ψυχολογικές θέσεις του Βενέζη, είναι πλάσματα ποιη-
τικά, ζούνε και ενεργούνε με τον λυρισμό μιας έμμονης ιδέας, που 
τους αποστρέφει το πρόσωπο από την πραγματικότητα και τους 
απομονώνει από την αγωνία και τον πόνο του καθημερινού τους 

2 Για το έργο και την προσωπικότητα του Markopoulos βλ. Morris 1997· Ζουμπου-
λάκης 2012· Αντωνόπουλος 2014. Για τις θεωρητικές θέσεις του Markopoulos 
σχετικά με τον κινηματογράφο βλ. Μαρκόπουλος 1993· Markopoulos 2004· Mar-
kopoulos 2014.
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μόχθου» (Καραντώνης 1977, 135). Έπειτα, ο Markopoulos είναι 
ένας δημιουργός που στηρίζεται στη λογοτεχνία ήδη από τα πρώ-
τα του βήματα: οι μικρού μήκους ταινίες του Lysis και Charmides 
βασίζονται σε πλατωνικούς διαλόγους, ενώ το φιλμ The Dead Ones 
είναι εμπνευσμένο από τον Jean Cocteau.

Η έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας ανακοινώνεται σε λα-
μπερή συνέντευξη τύπου-δεξίωση στο ξενοδοχείο «Ατενέ Παλάς» 
τον Απρίλιο 1958, με τον Βενέζη να δηλώνει απολύτως ικανοποιη-
μένος από την μετατροπή του μυθιστορήματός του σε σενάριο και 
τον παραγωγό James Paris να δίνει την πληροφορία ότι το φιλμ 
θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, οπότε και θα προ-
βληθεί σε 1200 (!) κινηματογράφους των ΗΠΑ, οι οποίοι το έχουν 
ήδη προαγοράσει (Ελευθερία 1958α, 2). Στα σχετικά δημοσιεύμα-
τα στον Τύπο της εποχής αναγγέλλεται ότι η ταινία θα είναι πα-
ραγωγή της νεοσύστατης εταιρείας Serenity Films, διευκρινίζεται 
ότι η ταινία προβλέπεται να γυριστεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της, στη Μυτιλήνη (Εμπρός 1958, 7), ο Βενέζης φέρεται να δηλώ-
νει ότι «ο κινηματογράφος πρέπει να στραφεί στους Ελληνικούς 
μύθους, που τόσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, όχι μόνο για το κοινό 
μας αλλά και για το ξένο κοινό» (Μάτσας 1958, 650), εκφράζεται 
η αισιόδοξη άποψη ότι «το μήνυμα ανθρωπιάς και αγάπης, που 
υπάρχει στις σελίδες αυτού του βιβλίου θ’ απλωθεί όσο το δυνατό 
περισσότερο και η ποίησή του, που ελπίζεται να διατηρηθεί ακέ-
ραιη στο φιλμ, θα συγκινήσει το ευρύτατο κινηματογραφικό κοι-
νό» (Μάτσας 1958, 650) και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο όνομα 
της πρωταγωνίστριας, της (άγνωστης πριν και μετά την ταινία) 
Αμερικανίδας ηθοποιού Norma Valdi. Ο ημερήσιος Τύπος παρακο-
λουθεί εκ του σύνεγγυς τα γυρίσματα, με τακτικές ανταποκρίσεις3. 

Η φιλόδοξη αυτή ελληνική κινηματογραφική παραγωγή ολο-
κληρώνει τα γυρίσματά της με πολλές δυσκολίες, που οφείλονται 
στη συχνά προβληματική επικοινωνία του Markopoulos4 με το συ-
νεργείο αλλά και στις οικονομικές διενέξεις του κινηματογραφιστή 

3 Βλ. ενδεικτικά Μαμάκης 1958α, 2· Μαμάκης, 1958β, 2.
4 Ο Markopoulos είναι υπεύθυνος για τη σκηνοθεσία, το σενάριο, τη φωτογραφία 

και το μοντάζ της ταινίας. Τη μουσική επιμελείται ο Peter Hartman, την ηχοληψία 
ο Αντώνης Μπαϊρακτάρης και τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Norma Valdi, 
Κώστας Μπαλαδήμας, Γιώργος Φούντας, Βύρων Πάλλης, Vivian Verrilli, Κούλα 
Αγαγιώτου, Αθηνά Μιχαηλίδου, Nina Bobbie, Δημήτρης Μάρας, Τάκης Κάβουρας 
και ο Μάκης Ρευματάς ως αφηγητής (βλ. Ρούβας & Σταθακόπουλος 2005, 138).
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με την παραγωγή.  Η τεχνική επεξεργασία ολοκληρώνεται στις αρ-
χές του 1960 και η ταινία κάνει πρεμιέρα –με μια 70λεπτη κόπια 
εργασίας– στο Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων που διοργανώνει ο Gian 
Carlo Menotti στο Σπολέτο της Ιταλίας το 1960, ενώ μια 90λεπτη 
μορφή της πραγματοποιεί τρεις μόνο προβολές στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες5. Έπειτα  η ταινία εξαφανίζεται και δεν προβάλλεται ποτέ 
στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς ο Paris διαφωνεί με την 
πρωτοποριακή προσέγγιση του Markopoulos, ο οποίος χάνει τον 
τελικό έλεγχο του μοντάζ και αρνείται να συμβιβαστεί στις απαι-
τήσεις του παραγωγού, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει κάθε προ-
σπάθεια επανάκτησης της ταινίας και να την αποκηρύξει6.

Προχωρώντας στη σύγκριση του μυθιστορήματος και της ταινί-
ας, οφείλω μια διευκρίνιση. Δεν υπάρχουν πλέον οι δύο πρωτότυ-
πες εκδοχές (διάρκειας 90΄ και 70΄ αντίστοιχα) που είχε επιμεληθεί 
και μοντάρει ο ίδιος ο Markopoulos. Η μόνη κόπια του φιλμ που 
σώζεται –και την οποία εντόπισα και είδα στην Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος7– είναι αυτή που διαμορφώθηκε από τον παραγωγό: έχει 
αρκετά σύντομη διάρκεια (μόλις 65΄) και περιέχει επιπλέον τίτ-
λους, μουσική και φωνή, που προστέθηκαν εκ των υστέρων, μετά 
το 19618. Επομένως, εκ των πραγμάτων, οι όποιες παρατηρήσεις 
μου αφορούν σε αυτήν την εκδοχή.

Αυτή λοιπόν η εκδοχή ανήκει στην κατηγορία κινηματογραφι-
κής απόδοσης λογοτεχνικού έργου την οποία ο Geoffrey Wagner 
αποκαλεί σχόλιο, όπου «το πρωτότυπο λαμβάνεται και είτε ηθελη-

5 Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις προβολές βλ. Sitney 2014, 231-232. 
6 Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κινηματογραφιστής κατά τη διάρκεια 

των γυρισμάτων και στη συνέχεια, κρατά ένα είδος ημερολογίου (βλ. Markopou-
los 1965· Μαρκόπουλος 1993).

7 Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή την Κατερίνα Γεωργίου, υπεύθυνη βιβλιοθήκης 
της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, που διευκόλυνε την πρόσβασή μου στην ταινία.

8 Ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο οποίος το 1946 είχε επιδιώξει, ανεπιτυχώς, 
να μεταφέρει τη Γαλήνη στον κινηματογράφο, εκλήθη στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 από τον παραγωγό James Paris να μοντάρει τη μισοτελειωμένη δημι-
ουργία του Markopoulos, ούτως ώστε να προβληθεί στους κινηματογράφους. 
Αυτό, όμως, δεν κατέστη δυνατό. Ο Γρηγορίου, όπως σημειώνει ο ίδιος στην αυτο-
βιογραφία του, ήταν πολύ αρνητικός απέναντι στο υλικό που του παρουσιάστη-
κε: «Από τα γυρισμένα κομμάτια, μόνο τη Γαλήνη του Βενέζη δεν είδα.  Υπήρχαν 
κάτι άνθρωποι που τρέχανε. Κάτι μέλισσες σε μια στέρνα, κάτι άναρθρες κραυγές 
σε μιαν άγνωστη γλώσσα, ενώ στην ερωτική σκηνή των πρωταγωνιστών ακου-
γότανε μια φωνή που μιλούσε για μιαν απεργία των λιμενεργατών στο Μοντεβι-
δέο. Τι να μοντάρεις απ’ αυτό το πράγμα;» (Γρηγορίου 1988, 37).
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μένα είτε εξ απροσεξίας μεταβάλλεται σε κάποιο σημείο. Θα μπο-
ρούσε επίσης να ονομαστεί επαν-έμφαση ή επανα-δόμηση» (Wag-
ner 1975, 222).

Ο Markopoulos επιλέγει να τοποθετήσει στο κέντρο της αφή-
γησής του τους χαρακτήρες του ιδεαλιστή γιατρού Δημήτρη Βένη, 
που ταλαντεύεται αδιάκοπα ανάμεσα στη χίμαιρα και την αδυ-
σώπητη πραγματικότητα, και της Ειρήνης, της γοητευτικής και 
κυνικής συζύγου του, της «ιψενικά ανικανοποίητης» γυναίκας 
(Αθανασιάδης 1974, 305), η οποία «δυναστεύεται από αναμνήσεις 
και νοσταλγίες αθεράπευτες» (Τζούλης 1989, 61). Ο κήπος με τα 
τριαντάφυλλα που οραματίζεται ο γιατρός Βένης, σύμβολο ενός 
γοητευτικού χιμαιρικού κόσμου που λειτουργεί ως παραμυθία και 
εξασφαλίζει την ψυχική «γαλήνη», είναι κυρίαρχος τόσο στο βιβλίο 
όσο και στην ταινία, ενώ η σκηνή που παρουσιάζει την Ειρήνη να 
ξεριζώνει με μανία τις τριανταφυλλιές είναι μια από τις εντονότε-
ρες –και εκτενέστερες– σκηνές της ταινίας. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι 
δεν αναπτύσσεται –τουλάχιστον στην κόπια που σώζεται– η σχέ-
ση της Ειρήνης με τον οδηγό του οδοστρωτήρα, ο οποίος θα την 
ωθήσει στη μοιραία απόφαση να εγκαταλείψει την οικογένειά της. 

Αντίθετα, οι πιο προσγειωμένοι –και δεμένοι στο άρμα της ανά-
γκης– χαρακτήρες του Γλάρου και της γυναίκας του Ελένης είναι 
εντελώς υποβαθμισμένοι στην ταινία, παρά το γεγονός ότι τον 
ρόλο του Γλάρου υποδύεται ο πολύ δημοφιλής το 1958 Γιώργος 
Φούντας. Τα επεισόδια του βιβλίου που αφορούν στην επικοινω-
νία του ζευγαριού, στη σχέση με τα παιδιά τους αλλά και στον δεύ-
τερο γάμο του Γλάρου, μετά τον θάνατο της Ελένης, έχουν παρα-
λειφθεί στην ταινία και το μοναδικό πεδίο δράσης τους είναι το 
χωράφι τους, όπου βρίσκουν τον αρχαίο πέτρινο κορμό. 

Το τρίτο –και νεαρότερο– ζευγάρι του βιβλίου, ο Ανδρέας (που 
έχει επιστρέψει από την αιχμαλωσία και αδυνατεί να προσαρμο-
στεί στις νέες συνθήκες) και η Άννα, κόρη του Βένη και της Ειρή-
νης, εμφανίζεται μάλλον περιστασιακά στην ταινία, κυρίως στη 
λυρική σκηνή της ερωτικής τους ένωσης στο δάσος της Αίγινας. 
Στα επιτεύγματα της ταινίας θα πρέπει να πιστωθεί και η κλιμα-
κούμενη ένταση στη σεκάνς του βιασμού και της δολοφονίας της 
Άννας από τον Χαρίτο.

Γενικά, η ανάπτυξη των χαρακτήρων δεν δείχνει να έχει απα-
σχολήσει ιδιαίτερα τον Markopoulos, με αποτέλεσμα οι ηθοποιοί 
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να καλούνται να υπερασπιστούν περισσότερο φιγούρες σε ένα 
τοπίο παρά ολοκληρωμένους ρόλους με την κλασική έννοια. Έτσι, 
στο φιλμ πιο επιτυχημένες είναι μάλλον οι σκηνές πλήθους, που 
απεικονίζουν τους πρόσφυγες να φτάνουν στην Ανάβυσσο, να επι-
δίδονται σε καθημερινές ασχολίες ή να τρέχουν να υποδεχτούν τον 
Ανδρέα που επιστρέφει από τα Τάγματα Εργασίας. Αυτή η επιλογή 
του κινηματογραφιστή, ωστόσο, συμβαδίζει με την πάγια τακτική 
του πεζογράφου Βενέζη να κινεί με άνεση την ανώνυμη ανθρώπινη 
μάζα: όπως υποστηρίζει ο Κώστας Στεργιόπουλος, «από μια έμφυ-
τη τάση προς τη γενίκευση κι από μια βαθύτερη επικοινωνία με 
την απρόσωπη ομάδα, ο Βενέζης σπάνια ολοκληρώνει ανθρώπι-
νους χαρακτήρες, παρουσιάζοντας συνολικά το ανθρώπινο κύττα-
ρο σ’ ένα άθροισμα προσώπων και τύπων ή μέσα απ’ το ανώνυμο 
πλήθος –και δεν είναι καθόλου παράξενο, ότι οι ακρότατες επιτεύ-
ξεις του συμπίπτουν με στιγμές που κινεί και εκφράζει ανώνυμα 
πλήθη και απλούς ανθρώπους» (Στεργιόπουλος 1992, 357)9. 

Παρά την άνεση του Markopoulos στις σκηνές πλήθους, μάλλον 
χαλαρά και χωρίς εξάρσεις δίνεται στην ταινία ένα από τα βασι-
κότερα θέματα του βιβλίου, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ομά-
δα των Μικρασιατών προσφύγων που αγωνίζονται να ριζώσουν 
στην άνυδρη και βραχώδη γη της Αναβύσσου και την ομάδα των 
ντόπιων, που προσπαθούν να αποτρέψουν την εγκατάστασή τους· 
μάλιστα απουσιάζει εντελώς από το φιλμ το κομβικό επεισόδιο 
της εσκεμμένης αλλαγής της φοράς των νερών από τους ντόπιους, 
που οδηγεί, κατά τη διάρκεια μιας νεροποντής, στην καταστροφή 
αρκετών προσφυγικών σπιτιών.

Το γεγονός ότι ο Markopoulos γυρίζει τις εξωτερικές σκηνές 
της ταινίας στη Μυτιλήνη και στην Ανάβυσσο (όπου τοποθετεί-
ται και η δράση του μυθιστορήματος) συνάδει με την άποψη που 
έχει υποστηριχθεί από τον Κωνσταντίνο Α. Δημάδη ότι ο Βενέζης 
«οικοδομεί την αφηγηματική κοσμοαντίληψη, σχεδόν σε όλη την 
έκταση της λογοτεχνικής εργασίας του, επάνω στον ‘‘τόπο’’ του 
Αιγαίου» (Δημάδης 2013, 447). Η ταινία είναι διάσπαρτη από υψη-
λής αισθητικής εικόνες του θαλασσινού τοπίου του Σαρωνικού και 
του Αιγαίου: οι αλυκές της Αναβύσσου, ο ναός του Ποσειδώνα στο 

9 Από την πλευρά του, ο Αιμίλιος Χουρμούζιος υποστηρίζει ότι κυριότερο προτέρη-
μα του βιβλίου είναι «η υποκατάσταση της μάζας στο άτομο, εκεί όπου χρειάζεται 
να δημιουργηθεί το ψυχικό τοπίο» (Χουρμούζιος 1939, 2).



Θανάσης Αγάθος404

Σούνιο παρουσιάζονται σε πανοραμικά πλάνα και αναδεικνύονται 
από την εξαιρετική έγχρωμη φωτογραφία.

Ο άξονας της μνήμης έχει βαρύνουσα σημασία  στο μυθιστόρη-
μα του Βενέζη, προσφέροντας το έναυσμα για αρκετές αναλήψεις 
στα ευτυχισμένα χρόνια των ηρώων στην Ανατολή πριν από την 
Καταστροφή10· αντίθετα στην ταινία δεν εντοπίζονται αντίστοιχες 
σκηνές, με αποτέλεσμα οι χαρακτήρες να μένουν συχνά μετέωροι, 
χωρίς συνδετικούς κρίκους με το παρελθόν, και η νοσταλγία για 
τον χαμένο παράδεισο της Μικρασίας να περνά εντελώς επιδερμι-
κά και φευγαλέα.

Σχετικά με το μυθιστόρημα του Βενέζη, έχει παρατηρηθεί ότι 
στη Γαλήνη «η αφήγηση γίνεται στο τρίτο πρόσωπο, οπότε ο ρόλος 
του αφηγητή περιορίζεται σε αυτόν του ‘‘παρατηρητή’’ της υπό-
θεσης που μας εξιστορεί» (Ηλία 1996, 62). Αντίστοιχα στην ταινία 
υπάρχει ένας εξωδιηγητικός αφηγητής, που τοποθετεί τον θεατή 
σε εξωτερική θέση σε σχέση με τα δρώμενα, μέσω της χρήσης πα-
νοραμικών πλάνων και σχολιασμού από έναν αόρατο αφηγητή11· 
αυτή η ασώματη φωνή χρησιμοποιείται εξαιρετικά συχνά για την 
ανάγνωση αυτούσιων αποσπασμάτων του βιβλίου, επιβεβαιώνο-
ντας τη θέση του  André Gardies ότι ο κινηματογράφος επιχειρεί 
διαρκώς να ανατρέξει στη γλώσσα (Gardies 1993, 116-117). Στην 
ίδια κατεύθυνση, ο Markopoulos χρησιμοποιεί σε βαθμό υπερβο-
λικό το εύρημα της εμβόλιμης παρουσίασης πλάνων των σελίδων 
ενός βιβλίου, θέλοντας να υπενθυμίσει την λογοτεχνική πηγή της 
ταινίας, αλλά και να αποφύγει την οπτικοποίηση μεγάλων τμημά-
των του μυθιστορήματος.

Ο σκηνοθέτης επιχειρεί μια εστέτ προσέγγιση εντελώς έξω 
από τις νόρμες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 
1950. Η ταινία διαθέτει μιαν έκδηλη ποιητικότητα –αντίστοιχη με 
την ποιητικότητα του βενεζικού μυθιστορήματος– και μουσικότη-
τα –«μουσική», άλλωστε, χαρακτηρίζει την πεζογραφία του Βενέζη 
και ο Κώστας Στεργιόπουλος12–, χωρίς να λείπει και ο ερωτισμός 

10 Για παράδειγμα, η ανάληψη που αναφέρεται στο νεανικό παρελθόν της Ειρήνης 
Βένη (Βενέζης 2013, 37-42) ή αυτή που αναφέρεται στην παιδική ηλικία της Άν-
νας, με τα βιβλία και τις ιστορίες που της έλεγε ο πατέρας της (Βενέζης 2013, 
115-116).

11 Για τον εξωδιηγητικό αφηγητή στον κινηματογράφο, βλ. Stam 1992· Gardies 
1993·  Κακλαμανίδου 2006, 54.

12 «Η πεζογραφία του Βενέζη είναι, προπάντων, μουσική· ένας λόγος παραπάνω, για 
να βρίσκεται κοντά στον συμβολισμό» (Στεργιόπουλος 1992, 346).
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(έντονος όχι μόνο στη σκηνή της ερωτικής επαφής του Ανδρέα και 
της Άννας, αλλά και στις εικόνες της Ειρήνης που περπατά στην 
ακροθαλασσιά, καθώς και στα πλάνα με τους νεαρούς εργάτες που 
σκάβουν τη γη αναζητώντας αγάλματα13). Ο Βρασίδας Καραλής 
θεωρεί την ταινία «ένα παράξενο υβρίδιο αφηγηματικού κινημα-
τογράφου και ασυνεχών εικόνων avant-garde, με την κλασική μου-
σική να τις συνδέει», ενώ «τα χρώματα της ταινίας είναι παραλλα-
γές λαμπερού πράσινου, κίτρινου και γαλάζιου, που δημιουργούν 
μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα απώλειας, απουσίας και προσδο-
κίας» (Karalis 2012, 84). 

Παρά την πλαστικότητα και την υψηλή αισθητική των πλάνων, 
στοιχεία όπως ο αργός ρυθμός, το ερμητικό, προσωπικό ύφος του 
Markopoulos και η κυριαρχία της ασυνέχειας που χαρακτηρίζει τη 
δομή της ταινίας δεν είναι δυνατόν  να εκτιμηθούν από το ελλη-
νικό κινηματογραφικό κύκλωμα και το ευρύ κοινό της δεκαετίας 
του 1950, με αποτέλεσμα η ταινία να καταδικαστεί στη λήθη. Εί-
ναι, ωστόσο, μια «ενδιαφέρουσα αποτυχία», η οποία, αν είχε τύ-
χει καλύτερης αντιμετώπισης, θα είχε ανοίξει νέα μονοπάτια στη 
μεταφορά της νεοελληνικής λογοτεχνίας στον κινηματογράφο και 
στην πρόσληψη του μυθιστορήματος του Βενέζη14 και θα είχε προ-
σφέρει στον μοναχικό δημιουργό της την προοπτική μιας άλλου 
τύπου επικοινωνίας με το κοινό.

13 Εύστοχα ο Κωνσταντίνος Κυριακός επισημαίνει ότι οι νεαροί εργάτες που ανα-
ζητούν αγάλματα αποτελούν τυπικό παράδειγμα οπτικής αναπαράστασης και 
εκσυγχρονισμού αρχαίων ερωτικών θεμάτων (Kyriakos 2013, 202). 

14 Αξίζει να επισημανθεί ότι την ίδια χρονιά που γυρίζεται η άτυχη ταινία του 
Markopoulos, το κοινό της Αθήνας έχει την ευκαιρία να δει μια θεατρική διασκευή 
της Γαλήνης: συγκεκριμένα στις 10 Οκτωβρίου 1958 κάνει πρεμιέρα στο θέατρο 
Κυβέλης η παράσταση σε διασκευή του Νέστορα Μάτσα, σκηνοθεσία του Γκρεγκ 
Τάλλας (ο οποίος, σαν τον Markopoulos, είναι Ελληνοαμερικανός και προέρχεται 
από τον χώρο του κινηματογράφου), με μουσική του Νίκυ Γιάκοβλεφ και βασι-
κούς ερμηνευτές τους Αλίκη, Μιράντα, Άννα Μπράτσου, Παμφίλη Σαντοριναίου, 
Κούλα Αγαγιώτου (που συμμετέχει και στην ταινία), Κυβέλη Μυράτ, Γιώργο Γλη-
νό, Ηλία Σταματίου, Δήμο Σταρένιο, Φοίβο Ταξιάρχη, Δημήτρη Κουκή και Αρτέμη 
Μάτσα (Ελευθερία 1958β, 2)· Η υποδοχή της παράστασης από κοινό και κριτι-
κούς ήταν μέτρια, αλλά η πραγματική επιτυχία της Γαλήνης στο πεδίο της μετά-
πλασης θα ερχόταν αρκετά χρόνια αργότερα, το 1976 όταν γυρίστηκε η ομώνυμη 
τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ σε σκηνοθεσία Κώστα Λυχναρά και διασκευή του Τάκη 
Χατζηαναγνώστου, με τον Γιώργο Φούντα (στον ρόλο του Γλάρου, που υποδυ-
όταν και στην ταινία του Markopoulos), την Μπέττυ Αρβανίτη, τον Πέτρο Ζαρ-
κάδη, τον Γιώργο Διαλεγμένο, την Τάνια Σαββοπούλου και τον Δάνη Κατρανίδη 
(Βαλούκος 1998, 76-77).
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ζογραφίας της γενιάς του ’30. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη 2014.
Άγρας, Τέλλος: «Γαλήνη». Φιλολογική Κυριακή 5 (10.10.1943): 79.
Αθανασιάδης, Τάσος: Αναγνωρίσεις. Δοκίμια. Β΄ έκδοση. Αθήνα: Εκ-

δόσεις Εστία 1974.
Αντωνόπουλος, Θοδωρής: «Ο μυστηριώδης Γκρέγκορι Μαρκόπου-

λος στην Tate Modern». Lifo 31.10.2014.
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Ή ‘ουλή του Όδυσσέα’: Διακειμενικότητα και ερμηνεία στην 
Αριάγνη [1962] του Τσίρκα

Μαρία Αθανασοπούλου *

Στο δεύτερο τόμο της μυθιστορηματικής Τριλογίας του Στρατή 
Τσίρκα, Ακυβέρνητες Πολιτείες (1960-65), στην Αριάγνη, που εκτεί-
νεται μυθοπλαστικά από τις 13 Δεκεμβρίου του 1942 ως τον Ιούνιο 
του 1943, και εκτυλίσσεται βασικά στο Κάιρο, στο κέντρο του ενδι-
αφέροντος τίθενται οι προετοιμασίες των αντιφασιστικών δράσε-
ων εντός της 1ης και της 2ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, που βρίσκονται 
στρατοπεδευμένες στη Μέση Ανατολή, και η καταστολή τους από 
τους Συμμάχους [δηλ. τα γεγονότα του Μάρτη του ‘43 – ως προα-
νάκρουσμα της εξέγερσης του Απριλίου 1944, που καλύπτεται στη 
Νυχτερίδα]. Στις ‘αναλήψεις’ του έργου, γίνονται εκτενείς αναφο-
ρές στην εθνικο-απελευθερωτική εξέγερση των Αιγυπτίων κατά 
της βρετανικής Προστασίας το 1919, ενώ, στο παρόν του έργου, 
αναδεικνύεται η αρμονική συνεργασία των ‘εξ Ελλάδος’, με τους 
Έλληνες Αιγυπτιώτες και τους Άραβες, στην προσπάθεια κοινής 
τους αντίστασης απέναντι, πάλι, στους Άγγλους συμμάχους και 
στις παρεμβάσεις τους στα ελληνικά κι αραβικά πράγματα. Ακού-
γεται, με άλλα λόγια, εδώ, εντονότερα το αντι-αποικιακό θέμα.

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Μαρία Αθανασοπούλου: Επίκουρος Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Θε-
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δωρου Ντόρρου, Στου Γλυτωμού το Χάζι (Αθήνα 2005), Το  Ελληνικό Σονέτο (1895-
1936): Μια μελέτη ποιητικής (Θεσσαλονίκη 2011), Κ.Π. Καβάφη, Τα θεατρικά 
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2001, κεφ. 4ο).
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Πρωταγωνιστές της Αριάγνης, η φερώνυμη «μάνα-κουράγιο» 
Αριάδνη Σαρίδη (Ελληνίδα εξ Αιγύπτου, της εργατικής τάξης), ο 
κεντρικός ήρωας της Τριλογίας, πρωταγωνιστής και του πρώτου 
τόμου, Μάνος Σιμωνίδης, που πια συμμετέχει στην αντιφασιστι-
κή δραστηριότητα, παρακάμπτοντας τις αμφιβολίες του για την 
αυταρχικότητα της ηγεσίας του, το Ανθρωπάκι (μια καρικατού-
ρα των αυταρχικών ηγεσιών των Κ.Κ. σε Ελλάδα και Αίγυπτο, η 
οποία, κατά την δήλωση του Τσίρκα, συντίθεται από τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά περισσοτέρων προσώπων), οι σύντροφοι Φωτε-
ρός και Γαρέλλας, και ο Φάνης, Γενικός Γραμματέας της ΑΣΟ (εκτε-
λεστικού βραχίονα του ΕΑΜ στη Μέση Ανατολή), που σχεδιάζεται 
πάνω στο πρόσωπο του ικαριώτη αγωνιστή Γιάννη Σαλλά.1 Πα-
ρελαύνουν ακόμη σε δεύτερο ρόλο δέκα περίπου άλλα πρόσωπα, 
Έλληνες, Ευρωπαίοι και Άραβες, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. 
Ενδεικτικά, από ελληνικής πλευράς ξεχωρίζουν ο φιλόδοξος πολι-
τευτής Μερτάκης, δορυφόρος της εξόριστης Ελληνικής Κυβέρνη-
σης Τσουδερού (1941-44) στο Κάιρο, και «πελάτης» των Άγγλων, 
με την αδηφάγο σύζυγό του Ντόρα, και τα παιδιά της Αριάδνης 
Σαρίδη -- ο ένστολος Μιχάλης και ο ράθυμος Σταμάτης (ο πρώτος 
προάγει τις αντιφασιστικές δράσεις, ο δεύτερος τις υποσκάπτει). 
Από αγγλικής πλευράς ξεχωρίζει ο σύνδεσμος της Intelligence, που 
σταδιακά στρέφεται εναντίον των ομοϊδεατών του βρίσκοντας 
τραγικό θάνατο από ξυλοδαρμό, Ρούμπυ Ρίτσαρντς, ήρωας που 
γνωρίζουμε στη Λέσχη και επανεμφανίζεται στην Αριάγνη, κατά το 
μπαλζακικό σύστημα της retour des personnages του Τσίρκα. Από 
τις λοιπές ευρωπαϊκές εθνικότητες ξεχωρίζουν: ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Κ.Κ. Γαλλίας Ριγκώ, ο Γερμανός αναχωρητής Κουρτ 
Στέτλιν, η μοιχαλίδα ιταλοεβραία της Θεσσαλονίκης Αλέγρα. Από 
αραβικής πλευράς, ο Γιούνες με τα παιδιά του Ναμπουλιόν και Χα-
σάν, και τα χαμίνια της παρέας του πρώτου, που αλωνίζουν το Κά-
ιρο, ως αγγελιοφόροι και βοηθοί των αντιφασιστικών δράσεων.2 

1 Ο Πεχλιβάνος έχει ερευνήσει τα βιωματικά πρότυπα ορισμένων από αυτούς τους 
ήρωες (Πεχλιβάνος 2008, 250 κ.ε.).

2 Η κριτική έχει συζητήσει τη συμμετοχή του αστικού τοπίου της Τριλογίας στη δια-
μόρφωση της πλοκής του έργου (Παπαθεοδώρου 2000, 573-596). Το μοντέλο του 
πλάνητα-αφηγητή που γνωσιολογικά «σαρώνει» την πόλη έχει πάντως επινοηθεί 
παλαιότερα, στη Μελαγχολία του Παρισιού (1869) του Charles Baudelaire – αν και 
αυτή είναι μια απλουστευτική, μονοφωνική εκδοχή του μοντέλου. Στην Αριάγνη 
η ετεροχθονία των έξ Ελλάδος συνδυάζεται με την αυτοχθονία των Αιγυπτιωτών 
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Όλοι οι ήρωες μιλούν στο βιβλίο, και, αναλόγως προς τον βαθμό 
εγγραμματοσύνης τους, αναπτύσσουν διακειμενικές συσχετίσεις 
στον λόγο τους (άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο αληθοφα-
νώς), προς ποικίλα γραμματειακά είδη.

Στην παρούσα ανακοίνωση, συνεχίζοντας έρευνα που παρου-
σίασα στο 4o συνέδριο της ΕΕΝΣ για την λειτουργία των διακει-
μενικών αναφορών στον πρώτο τόμο της Τριλογίας, τη Λέσχη 
[1960], (Γρανάδα, 2010),3 συζητώ τη λειτουργία των διακειμενι-
κών αναφορών ως εντοιχισμένων οδηγιών ανάγνωσης στην Αριά-
γνη [1962]. Με ενδιαφέρει να αναζητήσω το τι σημαίνουν για την 
αφηγηματική ιδεολογία του κειμένου οι διακειμενικές επιλογές 
του δεύτερου τόμου. Με ενδιαφέρουν ακόμα ορισμένες από τις 
προβεβλημένες σκηνές ερμηνείας-ανάγνωσης στις οποίες επιδί-
δονται οι «αποικιοκράτες» ήρωες προς εξήγηση του κόσμου τους 
(με ευτυχές ή ατυχές αποτέλεσμα), και ακόμα το γεγονός ότι εδώ 
‘ακούμε’ για πρώτη φορά και τη φωνή των αποικιοκρατούμενων 
Αιγυπτίων, και του ντόπιου, παροικιακού ελληνισμού, να αναφέ-
ρονται στη δική τους παράδοση –κίνηση που συνάδει (και στο επί-
πεδο των λογοτεχνικών αναφορών) με τη γενικότερη μέριμνα του 
τόμου να προβληθεί το αντι-αποικιακό αίτημα.  

Από το 2010, η έρευνα έχει προχωρήσει θεαματικά ώστε θα 
έλεγε κανείς ότι παραβιάζω ανοικτές θύρες. Θυμίζω ενδεικτικά 
τις ειδικές μελέτες των Δημητρακάκη, Ιατρού, και Moënnig, και 
τις εποπτικές των Παπαργυρίου και Πεχλιβάνου. Ο Πεχλιβάνος, 
μετά από εκτενή αρχειακή έρευνα, έδειξε ότι οι αντιδράσεις των 
αναγνωστών της Λέσχης, εκπεφρασμένες είτε ιδιωτικά (σε αλλη-
λογραφίες), είτε δημόσια (σε βιβλιοκρισίες), οδήγησαν τον Τσίρκα 
στη συγγραφή της συνέχειάς της στους τόμους της Αριάγνης και 
της Νυχτερίδας, φθάνοντας έτσι στο σχήμα της Τριλογίας - για το 
οποίο ιδέα δεν είχε όταν ξεκινούσε το 1959.4 Για την Παπαργυρίου, 

και των Αράβων προς ένα σύνθετο, «πολυφωνικό» βλέμμα πάνω στην πόλη, που 
φέρει πολιτικές συνδηλώσεις. Η κριτική έχει ήδη εντοπίσει την πολιτικοποίηση 
του αστικού χώρου στην Τριλογία (Papargyriou 2009, 193-203). Διαφωνώ πά-
ντως με την θέση ότι στον πρώτο τόμο της Τριλογίας, Η Λέσχη, ο χώρος δεν είναι 
πολιτικοποιημένος, αλλά μάλλον αντιμετωπίζεται με κοσμοπολίτικους όρους. Θε-
ωρώ, αντίθετα, ότι στη Λέσχη δίνεται έμφαση στην αναπαράσταση της διαδικα-
σίας «Εγκατάστασης» στην Παλαιστίνη, που ετοίμασε την ίδρυση του ισραηλινού 
κράτους –στόχο που η μεσοπολεμική ελληνική αριστερά είχε υιοθετήσει.

3 (Αθανασοπούλου 2011, 785-800)
4 (Πεχλιβάνος 2008)
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το παιχνίδι των διακειμενικών αναφορών του Τσίρκα, παράλληλα 
με την θραυματική του αφήγηση, οδηγούν τον αναγνώστη πέρα 
από τη «νοσηρή» διαύγεια του ρεαλιστικού σημείου (κατά την το-
ποθέτηση του Barthes), σε μια ερμηνευτική άσκηση γύρω από την 
πλοκή, που, σε δεύτερο χρόνο, αποτελεί άσκηση πολιτικής ερμη-
νείας.5 Για τον Δημητρακάκη, τα εικαστικά, όπως τα λογοτεχνικά 
διακείμενα της Αριάγνης, συνιστούν ενδιάθετο οδηγό χαρακτηρι-
σμού των ηρώων, και αποτίμησης των τεκταινομένων εντός της 
Τριλογίας, στη βάση της διερεύνησης των περίπλοκων γενετικών 
σχέσεων (διπλής κατεύθυνσης) που αναπτύσσονται ανάμεσα στο 
βίωμα, την εμπειρία της ζωής, και το βίωμα της τέχνης.6 Για την 
Ιατρού, η οποία στο τελευταίο της άρθρο εστιάζει στον Καβάφη 
του Τσίρκα: «Η ανάγνωση του Καβάφη από τον Τσίρκα είναι εντέ-
λει μια ανάγνωση σαφώς ισχυρή, παρεμβατική, αλλά και ευέλικτη 
[...] εγγεγραμμένη στους αρμούς της πλοκής, εκεί όπου ο είρων του 
‘εν μέρει - εν μέρει’ μολύνει με την υποδόρια πολυσημία του την 
προσχηματική καθαρότητα των κόσμων που αντιπαρατίθενται 
στην Τριλογία».7 Με τον Moënnig συμπίπτουμε σε αρκετές παρα-
τηρήσεις γύρω από την λειτουργία των αναφορών στον Καβάφη 
και τον αγγλοσαξονικό μοντερνισμό στην Τριλογία, με έμφαση στη 
Λέσχη.8 Εκείνος οργανώνει και αναλύει το διακειμενικό υλικό κατά 
ήρωα (και εστιάζοντας στον Δρ. Ρίτσαρντς), εγώ κατά είδος (ποίη-
ση-πεζογραφία-δοκίμιο).9 Η ερευνητική συγκομιδή των τελευταί-
ων ετών πάνω στο θέμα των διακειμενικών ανακλήσεων στις Ακυ-
βέρνητες Πολιτείες είναι, συνεπώς, πλούσια. Πάντως, μπορούν να 
ειπωθούν περισσότερα, ακόμα και μετά τη δημοσίευση του πλού-
σιου παραθεματικού υπομνήματος της Προκοπάκη στην έκδοση 
του Κέδρου του 2005.10 

5 (Papargyriou 2011, 123-145). Ορθά υπογραμμίζει η Παπαργυρίου ότι, για την 
εποχή που γράφτηκε, το τέχνασμα της «σπασμένης» αφήγησης, και της κατα-
νομής της στα πρόσωπα του δράματος που την αναπαράγουν μέσα από τη δική 
τους οπτική γωνία ήταν πρωτοποριακό. Είχε μόλις εφαρμοστεί στους Κεκαρμέ-
νους (1955) του Ν. Κάσδαγλη.

6 (Δημητρακάκης 2013, 257-280)
7 (Ιατρού 2013, 71-81)
8 Το δικό μου ερευνητικό ενδιαφέρον μάλλον προηγείται· βλ. την σχετική 

ανακοίνωσή μου σε colloquium του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στις 19.12.2006.

9 (Moënnig 2013, 83-93)
10 Όλες οι παραπομπές στην παρούσα εργασία γίνονται στην σχολιασμένη έκδοση 
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Διακειμενικές ανακλήσεις, λοιπόν, στην Αριάγνη, και σκηνές της 
ανάγνωσης. Ως προς το πρώτο ζητούμενο, όπως έχει ήδη αναλυθεί 
από τους ερευνητές -μεταξύ αυτών και η υποφαινόμενη-, έντονη 
γίνεται, πάλι, η παρουσία του «μεγάλου» δυτικού κανόνα στο έρ-
γο.11 Baudelaire, Eliot (των «Τεσσάρων Κουαρτέτων» [1942/3], 
όχι πια της «Έρημης Χώρας» [1922]), Καβάφης (με την «Ιθάκη» 
[1911], και αρκετά ερωτικά ποιήματα), Pound (ως συνεκδοχή του 
Σεφέρη, του λόγιου «γραμματέα της Πρεσβείας» του κειμένου)12, 
μα και οι ρομαντικοί και μετα-ρομαντικοί John Keats και Charles 
Swinburne, και ο Samuel Taylor Coleridge [αναφορά που δεν εντο-
πίζει η Προκοπάκη] με το ποίημα ‘Kubla Khan’ για την βίαιη δια-
κοπή της έμπνευσης (1797-1816), και ακόμα, αναπάντεχα ο ανα-
γεννησιακός Gongora. Αναφέρονται ονομαστικά ή υπονοούνται 
οι ποιητές αυτοί, είτε απλώς υπενθυμίζονται από κάποια τεχνική 
τους (βλ. την αρχετυπική flanerie του Μάνου στον «Λαβύρινθο», 
που ανακαλεί τον Baudelaire ενώ ο ίδιος δεν κατονομάζεται· ή 
την επανερχόμενη θεματοποίηση της μνημονικής λειτουργίας της 
όσφρησης που οδηγεί στον Proust).13 Εμφανίζονται, επίσης, στην 
Αριάγνη, σπουδαίοι πεζογράφοι του 19ου (Hugo, Zola), και του 
20ού αιώνα (Hemingway, Wolf - αν ακολουθήσουμε την ερμηνεία 
της Προκοπάκη,14 και τέλος, ειδικά για τον συγκεκριμένο τόμο, οι 
συγγραφείς πολιτικών μυθιστορημάτων Jean-Richard Bloch και 
Romain Rolland). 

Πρόκειται για μια πλούσια διακειμενική συγκομιδή. Ωστόσο, 
αναθεωρώντας την εντύπωση ότι στην Αριάγνη κυριαρχεί η ανά-
κληση των «μεγάλων» πεζογράφων και ποιητών, ας επιμείνουμε 
στην, έστω μη-συστημική, παρουσία και άλλων διακειμενικών 
αναφορών, οι οποίες υπονομεύουν τον κυρίαρχο «υψηλό» λογο-
τεχνικό κανόνα του βιβλίου, προς μια αισθητική της «σπασμένης» 
ολότητας, της μερικότητας, του partis pris, προς μια αισθητική της 
προσωπικής ανάγνωσης. 

της Τριλογίας του 2005 (Τσίρκας 2005). Ορισμένες ελλείψεις σημειώνονται στις 
σημειώσεις της επιμελήτριας Χρ. Προκοπάκη ως προς τις εικαστικές αναφορές 
του Τσίρκα (δευτερευόντως ως προς τις λογοτεχνικές αναφορές του), λιγότερο 
ως προς τα αναφερόμενα ιστορικά γεγονότα. Οι ελλείψεις και τα πλεονάσματα 
του υπομνήματος αναδεικνύουν την ιστορικότητα της πράξης της ανάγνωσης.

11 (Bloom 2007, 14 κ.ε.)
12 (Τσίρκας 2005, 87)
13 (Τσίρκας 2005, 118 και 173 αντίστοιχα)
14 (Τσίρκας 2005, 175)
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Αυτή η τάση αποτελεί, υποστηρίζω, καινοτομία της Αριάγνης 
σε σχέση με τη Λέσχη, και είναι συνειδητή επιλογή. Η μείξη των 
κωδίκων του «υψηλού» και του «χαμηλού» της λογοτεχνικής το-
πιογραφίας που κατασκευάζει δια αναφορών και ανακλήσεων το 
βιβλίο, η πρόταση «υβριδιοποίησης» του καλλιτεχνικού γούστου 
που εμμέσως συστήνει, απηχεί γραμματολογικά το βασικό θεμα-
τικό μοτίβο του έργου, της χειραφέτησης των μη-προνομιούχων 
πληθυσμών (των Έλληνων της παροικίας, των Αράβων), κατευθύ-
νοντας τις τεχνοτροπιακές επιλογές της Αριάγνης πέρα από εκεί 
που τις πήγε Η Λέσχη. Ενδεικτικό παράδειγμα, η ανθολογία Other 
Men’s Flowers του A.P. Wavell, του 1944 – μια εξόχως προσωπική 
ανθολογία αγαπημένων ποιημάτων, παυσίλυπον ενάντια στη φρί-
κη του πολέμου, που συνέταξε ο διοικητής των βρετανικών δυ-
νάμεων στη Μέση Ανατολή για το 1941, Archibald Wavell (1883-
1950).15 Πρόκειται για ένα βιβλίο που νομιμοποιεί την ενδοτικότη-
τα του κεντρικού ήρωα Ρίτσαρντς στην ομοφυλοφιλία, έστω και 
αν αυτό προϋποθέτει την εικαστική διαμεσολάβηση της «Μαντό-
νας των Κερασιών» του φλαμανδού Joost Van Cleves (Α 103-104), 
για την οποία ο Wavell θα γράψει το άτεχνο εκφρασιακό σονέτο με 
το οποίο κλείνει την ανθολογία του ‘Sonnet for the Madonna of the 
Cherries’, και το οποίο ολοκληρώνεται στους στίχους: «For all that 
loveliness, that warmth, that light, / Blessed Madonna, I go back to 
fight».16 

Όπως πειστικά, εν προκειμένω, δείχνει μέσω παράλληλων χω-
ρίων η Προκοπάκη, ο Wavell στο συγκεκριμένο σονέτο διδάσκεται 
από, αλλά δεν συναγωνίζεται, τον Eliot της «Τετάρτης των Τεφρών» 
(1930).17 Η σύγκριση αποδεικνύει τον Wavell ποιητή ευκαιριακό, 
ποιητή ελάσσονα. Και παρά ταύτα, το σονέτο του προκρίνεται για 
μνημονική/διακειμενική ανάκληση στο σημείο αυτό της Αριάγνης, 
έναντι του καταγωγικού ποιήματος του Έλιοτ. Η επιλογή του λο-
γοτεχνικού υπο-προϊόντος έναντι του «αριστουργήματος» είναι 
συνειδητή. Με την υπαινικτική ανάκληση του ‘Sonnet for the Ma-
donna of the Cherries’, ενός ποιητικού «μανιφέστου αφανούς», στο 
συγκεκριμένο χωρίο της Αριάγνης δικαιώνεται, ασφαλώς, η προ-
σπάθεια του Τσίρκα για ιστορικά τεκμηριωμένες αναπαραστάσεις 

15 (Τσίρκας / Προκοπάκη 2005, 374)
16 (Wavell 1952, 439)
17 (Τσίρκας / Προκοπάκη 2005, 375)
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της ιστορικότητας των συγγραφέων, των βιβλίων, και των ανα-
γνώσεών τους, αλλά και συνειδητά υπονομεύεται η πινακοθήκη 
των «Μεγάλων» της δυτικής παράδοσης της Αριάγνης. Η ανάδειξή 
του μέσα στο έργο υπηρετεί την υβριδιοποίηση των λογοτεχνικών 
παραδόσεων που εδώ φαίνεται να καλωσορίζει ο Τσίρκας, προβαί-
νοντας εμμέσως σε ένα γραμματολογικό σχόλιο πολιτικής υφής. 
Τέλος, ας σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη σκηνή σκηνοθετεί-
ται ένα είδος freeze-frame, μια ακινητοποίηση της ιστορίας εν τη 
εξελίξει της, πριν φθάσουμε στα γεγονότα που μας κληροδότησαν 
την ανθολογία όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Η σκηνή παρουσι-
άζει το αντίγραφο της «Μαντόνας» του Cleves στο κομοδίνο του 
Ρίτσαρντς, με αφιέρωση του Wavell («πιστοποιώντας» τη λατρεία 
του δωρητή για τον πίνακα), ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη στα 
1942. Με άλλα λόγια, ο συνταγματάρχης δεν έχει ακόμη γράψει το 
σονέτο του, που φέρει στο βιβλίο την ημερομηνία συγγραφής: 29 
Απριλίου 1943, όμως, ελέω Τσίρκα, έχει αποτυπωθεί η επιθυμία 
του να ‘μιλήσει’ για τον πίνακα. 

Τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν με μια λίστα 
που θα πρέπει ασφαλώς να περιλαμβάνει τον προ-ρομαντικό ποι-
ητή William Cowper (1731-1800) και το άτεχνο, κατά τη γνώμη 
των πρώτων κριτικών, συνειρμικό διδακτικό ποίημα του 1785, 
The Task (που ανακαλείται με ημιστίχιό του, το οποίο απευθύνει 
ο Ρίτσαρντς στην Ντόρα Μερτάκη, ‘But war’s a game’, αισθητι-
κοποιώντας τη φρίκη του πολέμου),18 και τον άγνωστο σήμερα 
Ρωμανό Μανάρα, κατά κόσμον: Γεώργιο Χατζηγεωργιάδη, ποιη-
τή-ναυτεργάτη που ούτε ο Φωτερός δεν έχει διαβάσει – αν και στο 
έργο αναπαρίσταται ως ναυτεργάτης-, σε αντίθεση με τον Μάνο 
που τον αποκαλεί «δάσκαλο».19 Πρόκειται για σχήματα ερμηνεί-
ας, εκ μέρους των ηρώων, τα οποία, μολονότι ιστορικοποιούν με 
ακρίβεια το αναγνωστικό και διανοητικό τους σύμπαν, σε επίπεδο 
λογοτεχνικής κανονοποίησης χτυπούν μια παράφωνη νότα. Τούτο 
είναι εμπρόθετο, και στόχο έχει να πολιτικοποιήσει την πράξη της 
ανάγνωσης, ή της «από στήθους» ανάγνωσης των ηρώων, προβαί-
νοντας επίσης σε μια ενδιάθετη ταξική περιγραφή, και ηθική αξιο-
λόγησή τους.

18 (Τσίρκας 2005, 175)
19 (Τσίρκας 2005, 76)
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Mια αντίστοιχη πρακτική αναπτύσσει ο Τσίρκας σε σχέση με τις 
σκηνοθετημένες στιγμές ερμηνείας στο βιβλίο: σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις παραμένουν «ανοιχτές», η ερμηνεία είτε είναι αβέβαιη 
είτε δεν επιτυγχάνεται, και αυτή η τροπή της κατάστασης έχει επί-
σης πολιτικό χρώμα. 

Σαφώς, οι κύριες σκηνές ερμηνείας της Αριάγνης με καταφυγή 
στο εξηγητικό (κρυπτογραφικό-αποκρυπτογραφικό) μέσο της λο-
γοτεχνίας πυκνώνουν με αναφορά στις τελευταίες μέρες του ελ-
ληνιστή Ρίτσαρντς, εντεταλμένου της Intelligence στο Κάιρο, που 
σταδιακά τίθεται υπέρ του ελληνικού ζητήματος (κι αυτό δεν είναι 
άσχετο με τη συνολικά ‘παραβατική’ προσωπικότητά του: ο Ρού-
μπυ αποδεικνύεται, ήδη στη Λέσχη, ομοφυλόφιλος). Ο διανοούμε-
νος Ρούμπυ, όπως γίνεται σαφές ήδη στη Λέσχη, κεντρικά εμπλέκε-
ται στο διακειμενικό καμβά ολόκληρης της Τριλογίας: στον τρίτο 
τόμο, τη Νυχτερίδα, ένα καβαφικό pastiche θα αποτελέσει τη λογο-
τεχνικά κωδικοποιημένη διαθήκη του. 

Έτσι, στην Αριάγνη, ενώ περιμένει, στο πέμπτο κεφάλαιο, να 
απολαύσει το νεαρό Ναμπουλιόν, τον επισκέπτεται «Ο Σταμάτης, 
ο δευτερότοκος της Αριάδνης». Eμβληματική η αντίδρασή του 
στην εξέλιξη αυτή, κατά το εύρημα του Τσίρκα: «Ήταν σα να ετοι-
μαζόταν ν’ απολαύσει ένα καινούργιο ‘Κουαρτέτο’ του Έλιοτ, και 
ξαφνικά τον αναγκάζανε να διαβάσει δέκα σελίδες από το Ζερμι-
νάλ του Ζολά».20 Πρόκειται για μια αντιπαράθεση του ποιητικού 
στοχασμού που αντιπροσωπεύει το πρώτο έργο [-1942/3], στον 
νατουραλισμό του πεζού κειμένου για τη ζωή στα ορυχεία [1885] 
που αντιπροσωπεύει το δεύτερο σημειώνει η επιμελήτρια.21 Επαρ-
κής ο συσχετισμός, όχι πλήρης. Ας δούμε λίγο το εξηγητικό πλαίσιο 
που δημιουργούν τα δύο έργα.

Σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, ας θυμηθούμε ότι την επαύ-
ριο της Γαλλικής Επανάστασης, οι συντελεστές της έδωσαν το όνο-
μα ‘Ζερμινάλ’ στο μήνα Απρίλιο. Κατά τη διαστρωμάτωση των δια-
κειμενικών ανακλήσεων της Αριάγνης, άρα, το λανθάνον, δεύτερο 
νόημα της αναφοράς ρίχνει ένα αναθεωρητικό φως στο πρώτο. Ο 
Ρούμπυ δείχνει να αντιμετωπίζει με αισθητικούς όρους την εξέγερ-
ση στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής (η κορύ-
φωση της οποίας συνέβη Απρίλιο του 1944), συσχετίζοντάς τη λο-

20 (Τσίρκας 2005, 103)
21 (Τσίρκας / Προκοπάκη 2005, 374)
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γοτεχνικά με τη Γαλλική Επανάσταση, τελικά όμως προτιμώντας, 
αντί της εμπράγματης στόχευσής της, το μεταφυσικό στοχασμό 
γύρω από αυτή (όπως οδηγεί να εικάσουμε η δεύτερη αναφορά 
στον Έλιοτ). Σε σχέση με ζητήματα τεχνοτροπίας που περιβάλλουν 
το βιβλίο, ας σημειώσουμε ότι: η δράση του Germinal, δέκατου-τρί-
του μυθιστορήματος στην εικοσάτομη σειρά Rougon-Macquart, 
που τοποθετείται στα τελευταία χρόνια της Δεύτερης Αυτοκρα-
τορίας, επιχειρεί να συναγωνισθεί -και ως προς αυτό σημαίνουσα 
είναι η χρονική τοποθέτησή της- τη σκηνοθεσία, τις τεχνικές (λ.χ. 
την επαναφορά ηρώων από τόμο σε τόμο, με διαφορετικό κάθε 
φορά ειδικό βάρος) και τη θεματική του Μπαλζάκ. Επανέρχεται 
εδώ, με άλλα λόγια, η προβληματική που εισηγήθηκε ο Τσίρκας στη 
Λέσχη, σε σχέση με το κατά πόσον μπορεί η Αριστερά, ειδικότερα 
ο εγγράμματος αριστερός Αιγυπτιώτης, να αποδεχθεί το μεγάλο 
ευρωπαϊκό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, επιστέγασμα του αστι-
κού πολιτισμού, ως οργανικό κομμάτι του διανοητικού της/του 
σύμπαντος.22 Με τη διαφορά ότι, καθώς τα ιστορούμενα γεγονότα 
της Αριάγνης έπονται χρονικά αυτών της Λέσχης, έτσι και ο στοι-
χειοθετούμενος χάρτης του ευρωπαϊκού λογοτεχνικού κανόνα της 
αφορά στην επόμενη γενιά πεζογράφων, θέτοντας με τον τρόπο 
αυτό και το ζήτημα της (α-)συνέχειας ή υβριδιοποίησης δημιουρ-
γιών και παραδόσεων στη ροή των γενεών. 

Τέλος ας σημειώσουμε, σχετικά με τον αναπαραστατικό κώδι-
κα που προτείνει το έργο ότι το Germinal ακολουθεί ως προς τους 
κανόνες συγγραφής του το μανιφέστο του ιδίου του Ζολά, Le Ro-
man Experimental (1880) όπου πειστικά υποστηρίζεται ότι το υλι-
κό τεκμηρίωσης που συλλέγει ο μυθιστοριογράφος γύρω από ένα 
γεγονός είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη δομή και το περιε-
χόμενο του έργου του. Δίνεται έτσι απόλυτη προτεραιότητα στο 
διακριβώσιμο γεγονός αντί του επινοημένου - μια θέση που, κατά 
παράδοξη αντιστροφή μειώνει την αντανακλαστική δυναμική του 
νατουραλιστικού έργου υπάγοντάς τη στη σφαίρα των ειδολογικά 
ελεγχόμενων συμβάσεων οι οποίες το προκαθορίζουν. Το πλάγιο 
σχόλιο στοχεύει στην καρδιά των επικριτών της Λέσχης: η σύμβα-
ση της αναφορικότητας, η οποία ενέπλεξε τον συγγραφέα της σε 
περιπέτειες, δεν είναι παρά ακριβώς αυτό: μια σύμβαση που, εκ 

22 Το θέμα συζητείται εκτενώς στο πρώτο μέρος της εργασίας μου (Αθανασοπούλου 
2011, 785-800).
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των πραγμάτων, λειτουργεί στρεβλωτικά προς την, υπό εκκρεμό-
τητα, εξωκειμενική αλήθεια της.23 

Ως προς τα Τέσσερα Κουαρτέτα [1943] του Έλιοτ, που στο ση-
μείο αυτό ανακαλούνται, θεωρώ ότι η χρήση τους στόχο έχει να ση-
μάνει τον επικείμενο θάνατο του Ρίτσαρντς. Το ύστερο αυτό έργο 
αφορά στους φόβους που δημιουργεί το γήρας, όντας παράλληλα 
μια προσευχή για υπομονή, ταπεινότητα και λύτρωση. Σημαντικό 
ρόλο παίζουν σε αυτό και οι ερωτικές μνήμες, σε αντίστιξη των 
οποίων έρχεται η επίμονη παράκληση για την επίτευξη ασκητικής 
ζωής. Πρόκειται, επίσης, για ένα έργο γεμάτο λογοτεχνικές αναφο-
ρές, αυτο-αναφορές, και αυτο-παραθέματα.24 Με τη σύγκριση των 
δύο κειμένων, ο Ρίτσαρντς -γίνεται σαφές- προκρίνει το αισθητικό 
έναντι του πολιτικού, το ιδιωτικό έναντι του δημόσιου, την ερωτι-
κή καταβύθιση στο παρελθόν έναντι της κοινωνικά προσανατολι-
σμένης μέριμνας για το μέλλον, τον dilettante, όχι τον αγωνιστή.25

Έτσι, λοιπόν, οι λογοτεχνικές αναφορές του Ρίτσαρντς δίνουν 
το στίγμα ενός στρώματος διακειμενικών ανακλήσεων στην Αριά-
γνη που υποστηρίζει τον δυτικό λογοτεχνικό κανόνα. Η μυθοπλα-
σία χρησιμοποιείται από μέρους του ως μέσο ερμηνείας του περι-
βάλλοντος κόσμου, εκ πρώτης όψεως δια της αντανακλαστικής 
μεθόδου (όμως τελικά αντεστραμμένης: από τη λογοτεχνία στη 
ζωή, όχι ανάποδα),26 όμως ποτέ το σχήμα αυτό δεν αποκτά γραμ-
ματολογική συστηματικότητα και ειδολογική ‘καθαρότητα’. Αν και 
κίνειται γενικά στην ίδια υφολογική νότα, δείχνοντας προτίμη-
ση στους γάλλους και τους έλληνες ‘παρακμιακούς’ του ύστερου 

23 (Zola 1998, ‘Introduction’)
24 (Lentricchia 1994, 283-84)
25 Παραδειγματική εκδήλωση της ιεράρχησης αυτής, η κρυπτογραφημένη, παρωδι-

ακή αναφορά του Ρίτσαρντς προς τους προϊσταμένους της Intelligence, που συ-
ντάσσεται στις 25.2.1943: «Προοίμιο: Επειδή γίνηκε η παρατήρηση πως ο υποφαι-
νόμενος γυρίζει στον ίδιο και τον ίδιο μαχαλά, ιδού και μια τουριστική έξοδος προς 
το χώρο της «λαγγεμένης Ανατολής». Όσο για το χρόνο, οι ταχτικοί αναγνώστες 
των αναφορών πρέπει νοερά να κάνουν – ελπίζει να μπορούν – ένα πήδημα, για 
να έρθουν στη χτεσινή μέρα, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 1943, Ανατολή ηλίου 6.32΄, 
Δύσις 5.57΄, Σελήνη 19 ημερών. Ας περάσουμε όμως στην πραγματικότητα, όπως 
είπε κάποιος, που ανυπομονούσε να κουβεντιάσει για τα πρόσωπα της Ανθρώπινης 
Κωμωδίας του. Συχνά η λαίδη Γκοντάιβα θύμιζε στον Ρολάνδο την υπόσχεσή του να 
την ξεναγήσει ένα απόγεμα στα παζάρια του Χαν Χαλίλ [...]» (Τσίρκας 2005, 175).

26 Ως υπο-περίπτωση αυτής αντιλαμβάνομαι τη μέθοδο της αντικειμενικής 
συστοιχίας.
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19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, σταθερά μερικός παραμένει 
ο χαρακτήρας των αναφορών του, το patchwork που δημιουργεί, 
σπάζοντας τον αισθητικό κανόνα του ενιαίου έργου, του αρραγούς 
συνόλου, και ανακλώντας επ’ άπειρον την εικόνα του στους με-
ρικούς, μικρούς καθρέφτες της μυθοπλασίας. Η κρυπτογραφική 
αυτή προσέγγιση στη λογοτεχνία ως μέσο ερμηνείας δια στόματος 
Ρίτσαρντς, η ερμηνευτική του ‘βάθους’ που εισηγείται, αποτελεί 
-για τον κόσμο του κειμένου- σύμμετρη εξωτερική εκδήλωση της 
καταστατικής υπαρξιακής του συνθήκης, του ‘ανοιχτού μυστικού’ 
της ομοφυλοφιλίας του. Τεχνοτροπιακά παραπέμπει, δε, διαρκώς 
στην σπασμένη ολότητα του μοντερνιστικού έργου à la Έλιοτ ή 
ενός μετα-μοντερνισμού avant la lettre, ανάλογα πώς κάνει κανείς 
τις οριοθετήσεις του.27

Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο παράδειγμα χρήσης της λογοτε-
χνίας από τους ήρωες του έργου ως μέσου σχολιασμού του κό-
σμου τους. Καθαρά διαγράφεται και ένα αντι-παράδειγμα. Στην 
Αριάγνη, πια, όπως έχει συχνά επισημανθεί, οι Έλληνες και οι Αιγυ-
πτιώτες αντιστασιακοί, αλλά και οι Άραβες, εμφανίζονται ριζικά 
διαφοροποιούμενοι από τους Άγγλους «Συμμάχους» και κυρίαρ-
χους, και τούτη η σταδιακή αφύπνιση συμπαρασύρει και τη σχέση 
τους με τη λογοτεχνία, και τις αναφορές που χρησιμοποιούν για να 
‘αναγνώσουν’ τον κόσμο, και με τη σειρά τους να χαρακτηριστούν 
από αυτές. Ας δούμε την Αριάγνη Σαρίδη, όταν της πρωτοφέρνουν 
τον Μάνο στο σπίτι της στο Κάιρο. Ο ‘ξένος’, όπως κατ’ επανάληψη 
αναφέρεται στο χωρίο καθώς έχουμε εστίαση μέσα από το βλέμ-
μα της (φράση που προτείνει άλλωστε και έναν παραλληλισμό με 
την Οδύσσεια) της αρέσει. Όμως «το σημάδι στο κούτελο έκανε 
την Αριάγνη να τα χάνει κομμάτι. Ξορκισμένο να ‘ναι με τον απή-
γανο».28 Το ενδιαφέρον της σκηνής έγκειται στην ασυμμετρία της: 
βλέποντας με τα μάτια της Αριάγνης, ο αναγνώστης αναγνωρίζει 
το οδυσσειακό πλέγμα που ανακινεί ο συγγραφέας στο ‘στήσιμο’ 
του ήρωά του. Σκηνοθετείται εδώ, μπορεί να υποστηρίξει κανείς, 
μια στιγμή ερμηνείας του κόσμου δια της καταφυγής στην ραψω-
δία σ΄ της Οδύσσειας, όπου με την επιστροφή του ήρωα στην Ιθάκη 
η παραμάνα Ευρίκλεια, πλένοντάς του τα πόδια, τον αναγνωρίζει 
πρώτη από ένα φυσικό σημάδι. Ο Μάνος, ως άλλος Οδυσσέας, θα 

27 (Νάτσινα 2012, 387-401)
28 (Τσίρκας 2005, 107)



Μαρία Αθανασοπούλου420

αναλάβει σωματικά με τις φροντίδες της Αριάδνης / Ευρίκλειας, 
και θα επανέλθει στην δράση. Πρόκειται για μια στιγμή ενδιάθετης 
διακειμενικότητας (δεν αναφέρεται ο Όμηρος), όμως πολλά στοι-
χεία της σκηνοθεσίας του χώρου, των προσώπων, και των λέξεων 
μας οδηγούν στη συσχέτιση. Η Αριάγνη ωστόσο, δεν συνειδητο-
ποιεί την αναφορά της, αν και μοιράζεται με τον αναγνώστη και το 
συγγραφέα το ίδιο διακειμενικό σύμπαν. Εκδήλωση της τεχνικής 
του ταξικού προσδιορισμού των ηρώων στη βάση του βαθμού εγ-
γραμματοσύνης τους, η σκηνή αποτελεί επίσης, θεωρώ, και υπαι-
νικτική δήλωση των θέσεων του Τσίρκα γύρω από το ζήτημα της 
ερμηνείας συνολικότερα. Τα ομηρικά έπη «μπορούν να αναλυθούν 
[...] αλλά δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο ερμηνείας», τού-
το διότι «τα ομηρικά ποιήματα δεν κρύβουν τίποτε, δεν περιλαμ-
βάνουν καμμιά διδαχή ή μυστικό, δεύτερο νόημα», θυμίζει με την 
θεμελιακή θέση του ο Auerbach.29 

Με τη νύξη στην «οδυσσειακή ουλή» του Μάνου, το σημάδι στο 
κούτελο, ο Τσίρκας κάνει ένα αναθεωρητικό σχόλιο πάνω στην προ-
οπτική αφήγηση, στην ‘ερμηνευτική της υποψίας’, που εισηγήθηκε 
η Λέσχη (και που βρίσκει την φυσική της προέκταση στον Ρούμπυ 
της Αριάγνης), εμμένοντας στην εμπράγματη διάσταση του δεύτε-
ρου μέρους τής - εν εξελίξει - Τριλογίας του, στην επιθυμία για μια 
ανοιχτή παραθεματική αφήγηση, προς ένα εμβληματικά ανοιχτό 
τέλος. Ως προς το θέμα της ταξικής διαστρωμάτωσης των ηρώων 
του, ανάλογως προς τον βαθμό εγγραμματοσύνης τους, αναφέρω 
απλώς παρενθετικά ότι διακρίνω εδώ και τη ρομαντική θέση ότι ο 
αγνός λαός ασύνειδα κατέχει τη σοφία της [εθνικής] παράδοσης, 
την οποία οι διανοούμενοί του κατακτούν με καιρό και με κόπο. Ο 
διανοούμενος ήρωας, και πίσω από τον ώμο του ο αναγνώστης ερ-
μηνεύουν, οι αθώοι πρωταγωνιστές του έργου βιώνουν την αφη-
γηματική αλήθεια. Μες από το τέχνασμα αυτό, συντελείται στην 
Αριάγνη η συστοίχιση των διαφοροποιημένων πολιτικά (και ταξι-
κά και φυλετικά) ομάδων ηρώων της στη βάση των οικείων τους 
αντίστοιχα εθνικών ή θρησκευτικων κειμενικών παραδόσεων, και 
των εξαρτώμενων από αυτές ερμηνευτικών πρακτικών. 

Σημαντικό, στην κατεύθυνση αυτή, το ότι ακούμε για πρώτη 
φορά στην Αριάγνη, και τη φωνή των ντόπιων πληθυσμών, των 

29 (Auerbach 1968, 13-14 - σε μετάφραση δική μου)
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αποικιοκρατούμενων Αιγυπτίων εδώ, να αναφέρονται στη δική 
τους λογοτεχνική παράδοση - κίνηση που θα πρέπει να εκλάβουμε 
ως ‘πρόβλεψη’ στο σύμπαν του κειμένου [που όμως, ας μην το ξε-
χνάμε, γράφεται μετά την νασσερική επανάσταση] του δικαιώμα-
τός τους να αντιπροσωπεύσουν πολιτικά και να αναπαραστήσουν 
μυθοπλαστικά οι ίδιοι τον κόσμο τους.30 Είναι σημαντικό, άρα, να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η Αριάγνη ολοκληρώνεται με μια τέτοια 
αφήγηση μέσα στην αφήγηση, μια ιστορία του Χαρούν αλ Ρασίντ, 
ηγεμόνα του χαλιφάτου της Βαγδάτης κατά τον 9ο αιώνα, στον 
οποίο αποδίδεται η σύνθεση των Χιλίων και Μίας Νυχτών, που ο μι-
κρός τυφλός ήρωας Σεχ Σαλτάμ απευθύνει στην ηρωϊδα: «Ο Σαλτάμ 
άρχισε να λέει για ένα ταξίδι του Σεβάχ στις θάλασσες της Ιγγιλτέ-
ρας: Ναυάγησε και βρέθηκε σε μια σπηλιά, που όποιος έμπαινε μέσα, 
γύριζε, γύριζε, και δεν ήξερε να βγει. Και στη σπηλιά κατοικούσε ένα 
θεριό, ένα χταπόδι με κουδούνια, που έτρωγε ανθρώπους. Κι η κόρη 
του Χαρούν ελ Ρασίδ είχε δώσει στον Σεβάχ ένα κουβάρι...».31 Και εί-
ναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι στην αφήγηση, 
η Αριάγνη απαντά με τη γνωστή ερμηνευτική απορία της: «Άι στο 
καλό! Που πήγαινε και τις έβρισκε τις ιστορίες του, ο στραβούλια-
κας».32 Πρόκειται μια παραδειγματικά ‘ανοιχτή’ κατάληξη, η οποία 
αφήνει εκκρεμές το ζήτημα της επίτευξης ή μη- του αντι-αποικια-
κού αγώνα για τους Αιγυπτίους του 1943-44 (σε παραλληλία προς 
το αβέβαιο τέλος της πορείας προς τη Ράκκα της Δεύτερης Ταξι-
αρχίας). Για τον προσεκτικό αναγνώστη βέβαια η απάντηση βρί-
σκεται ήδη εγγεγραμμένη στην ειρωνική αντιστροφή του παλαιού 
μύθου του Σεβάχ (που δεν ταξίδεψε στην Αγγλία, μα στις νότιες 
θάλασσες) από τον νεαρό Σαλτάμ, η οποία υπαινίσσεται ότι, για 
τον νεαρό αφηγητή και την ερμηνευτική κοινότητα που εκπροσω-
πεί, Αποικία είναι πια η Δύση, ή έχει πάψει να υπάρχει.

Δεν θα επιμείνω στη γνωστή σκηνή στο έβδομο κεφάλαιο της 
Αριάγνης, όπου ο Μάνος πηγαίνει να συναντήσει τον Ρίτσαρντς 
στο διαμέρισμά του, μετά από παράκληση του τελευταίου, με στό-

30 Πρόκειται για μια πτυχή της χρήσης της διακειμενικότητας, που δεν εμφανίζεται 
στη Λέσχη - αν και η δράση εκεί διαδραματίζεται παράλληλα με την περίοδο της 
‘Εγκατάστασης’ [1882-1948] των Εβραίων στην Παλαιστίνη, κατά την οποία αι-
σθητή κάνει την παρουσία της, για πρώτη φορά, και συντονισμένη με το εθνικό 
αίτημα, λογοτεχνική παραγωγή στα εβραϊκά.

31 (Τσίρκας 2005, 357)
32 (Τσίρκας 2005, 357)
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χο να τον προειδοποιήσει για τη σχεδιαζόμενη καταστολή της ελ-
ληνικής αντιφασιστικής δράσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τους 
Συμμάχους.33 Με αυτή την αφορμή, ο Καβάφης, ο Έλιοτ, ο Μπω-
ντλαίρ εμφανίζονται ρητά στη συζήτηση των δύο λογίων, πλαισι-
ώνοντας μια αποτίμηση των διανοητικών επιτευγμάτων του 19ου 
και του 20ού αιώνα.34 [Το ενδιαφέρον της σκηνής έγκειται κατ’ αρ-
χήν στον διαλογικό χαρακτήρα της (που τονίζει τους κοσμοθεωρη-
τικούς δεσμούς των δύο ηρώων, εγγράφοντάς τους σε ένα κοινό 
διακειμενικό σύμπαν)· κατά δεύτερο λόγο, στην προβολή της ‘από 
στήθους’ ανάγνωσης, της ‘μνημονικής’ ανάγνωσης, ως μιας ακόμη 
έκφανσης της σχέσης μας με το λογοτεχνικό έργο. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση το έργο είναι η εμβληματική «Ιθάκη» [1911], που 
υπογραμμίζει με την παρουσία της την αισθησιακά προσανατολι-
σμένη ύπαρξη του Ρίτσαρντς, ενώ ο παραθεματισμός, η εκφώνη-
ση, αφορά τον στ. 21: «όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδι-
κά», του συμβολιστικού ποιήματος, που μερικώς επαναλαμβάνει 
σαν αντηχείο (καθώς αντηχείο είναι και η μνήμη) τον αμέσως πιο 
πάνω, επίσης εμβληματικό στ. 20: «και ηδονικά μυρωδικά κάθε λο-
γής».] Πρόκειται για μια ευτυχισμένη σκηνή ερμηνείας μέσα στο 
κείμενο, εφόσον – αν και διαφωνούν στη συνέχεια όσον αφορά τον 
λογοτεχνικό κανόνα που προέκρινε ο Έλιοτ – οι πρωταγωνιστές 
κατανοούν αμέσως το νόημα ο ένας του άλλου, μοιραζόμενοι τον 
ίδιο ορίζοντα αναγνώσεων και προσδοκιών.35 

Αντίθετα, θα ολοκληρώσω την παρούσα περιδιάβασή μου στις 
εγκιβωτισμένες στιγμές ερμηνείας-ανάγνωσης της Αριάγνης επι-

33 Εκεί ο Ρούμπυ «χορέψε μια παντομίμα διανοητικής μαγγανείας» για το Μάνο, 
υποστηρίζοντας ότι στο σπίτι του έμενε κάποτε η μούσα του Μπωντλαίρ, Απολ-
λωνία Σαμπατιέ (Τσίρκας 2005, 137).

34 Διαβάζω: «- Ο άλλος δρόμος; / - Είναι αυτός που διάλεξα. Τον διατυπώνει τόσο επι-
γραμματικά ένας δικός σας ποιητής: όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά. 
/ - Καβάφης, είπα. / - Μάλιστα. Πόσο λυπούμαι που γνώρισα τα ποιήματά του μόνο 
τελευταία. Ο Ελιοτ κι ο Καβάφης είναι οι ποιητές του 20ού αιώνα. Σ’ αυτό παρα-
δέχουμαι πως υπάρχει πρόοδος. Γιατί ο 19ος μας έδωσε μόνο τον Μπωντλαίρ. // 
Αντίφαση» (Τσίρκας 2005, 131).

35 Σημειώνω παρενθετικά τη φασματική απουσία / παρουσία του Σεφέρη σε αυτό 
το χωρίο, αλλά και παντού στην Αριάγνη, σε συμφραζόμενα στα οποία ομαλά θα 
μπορούσε να εντάσσεται - και για τον οποίο έχουμε απλώς την αμφιθυμική ανα-
φορά σε εκείνο «το γραμματέα της Πρεσβείας, που θεωρούσε υποχρεωτικό να θί-
γει το ζήτημα του Έζρα Πάουντ όταν βρισκόταν με άγγλο διανοούμενο» (Τσίρκας 
2005, 87).
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μένοντας σε δύο σκηνές ερμηνείας-ανάγνωσης χωρίς ευτυχή κα-
τάληξη μες το έργο. Στην πρώτη, ο Φάνης και ο Μάνος σχεδιάζουν 
το τηλεγράφημα με το οποίο ζητούν επειγόντως από το Ανθρωπά-
κι να μεταβεί στο Κάιρο, ώστε να τους δεχτεί ο Γ.Γ. του Κ.Κ. Γαλ-
λίας που βρίσκεται στην πόλη, και εμφανίζεται στο κείμενο με το 
ψευδώνυμο Ριγκώ. Εδώ η ερμηνεία θεματοποιείται ως πράξη στο 
προσκήνιο του κειμένου με αβέβαιο το ποθητό αποτέλεσμα: 

«Κατεπείγον. Νοσοκομείο Χαντάσα. Για γιατρό Νίνα Μιέλι. Γεροσό-
λυμα. Στείλετε αμέσως – ξαναλέω αμέσως – ταχτικό σας θεραπευτή 
νευρώσεων. Όμηρος Κηφισιάς».
- Καλά που δεν ξημερώνει Σάββατο, μήτε Πρωταπριλιά, είπε ο Φάνης.
- Μείνε ήσυχος, θα της το δώσουνε. Θα πειραχτεί, το ξέρω. Μα στο 
σοκ της αυτό λογαριάζω για να καταλάβει πόσο γρήγορα πρέπει να 
κάνει. Μόνο να ερμηνέψει σωστά το «ταχτικό σας» και το «Όμηρος». 
Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Κι αν μπλέξει με τη λογοκρισία, έχει πάντα 
την υπεκφυγή πως δεν ξέρει κανένα Κηφισιά ή πως θα πρόκειται για 
φάρσα.36

Αντίστοιχο χρώμα έχει η αναφορά στο γράμμα που στέλνει η 
Νίνα σε προηγούμενο σημείο του έργου, από την Παλαιστίνη, στον 
Μάνο, ώστε να τον ενημερώσει για τα καθέκαστα στην Ιερουσα-
λήμ, μετά την αναχώρησή του:

Το άλλο γράμμα ήτανε από τη Νίνα, τη γιάτρισσα. Πολύ σκεπασμένα, 
μου έγραφε πως κάποια ψυχή που μου χάρισε κάποτε μισό μπουκάλι 
αράκ (κατάλαβα: η Ραπέσκου) μου μηνούσε πως ο χειμώνας γινόταν 
επικίνδυνος (χειμώνας; Α, ο Ουίντερ) και να φυλάγομαι. Πρόσθεσε 
κάτι πιο σκοτεινό που δεν μπόρεσα να ξεδιαλύνω: ‘Η εγκυμοσύνη εξε-
λίσσεται ομαλά. Η μιλαίδη ξανάρθε. Ο φίλος της σκοτώθηκε. Σε ζητάει, 
μα δεν ξέρουν που είσαι’. ‘Μιλαίδη’, δηλαδή η Νάνσυ. Θα σκοτώθηκε 
ο Ρον. Δεν ξέρουν, δηλαδή η Έμμη δεν ξέρει. Μα ποια ήτανε έγκυος; 
Μήπως έπρεπε να το συνδέσω με τις απειλές του Ουίντερ; Κάτι σαν: 
ο φάκελός σου όλο και φουσκώνει; Μπα. Και γιατί ν’ αρχίζει: ‘Αν και 
δε μου απάντησες...’; Χάθηκε το γράμμα της; Κι από που γνώριζε την 
Έμμη; Και γιατί να με ζητάει η Νάνσυ; Προβλήματα. Το μυαλό μου δε 
λειτουργούσε ακόμη κανονικά».37

36 (Τσίρκας 2005, 147)
37 (Τσίρκας 2005, 68-69)
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Τόσο στη συζήτηση γύρω από το σχεδιαζόμενο τηλεγράφημα, όσο και 
– κυρίως – στην αποκωδικοποίηση της επιστολής της Νίνας προν τον 
Μάνο, οι ψυχολογικές εμπλοκές των παραληπτών των επιστολικών 
κειμένων (εδώ: ο απωθημένος έρωτας του Μάνου για την Έμμη), 
εμποδίζουν το πλήρες ανάπτυγμα του νοήματός τους. Στον ασταθή 
κόσμο της προσωπικής εμπειρίας, λοιπόν, όπου το περιβάλλον 
αναφοράς των λέξεων αλλάζει με ρυθμούς πέρα από τον έλεγχό μας, η 
πράξη της ερμηνείας αποδεικνύεται περισσότερο επισφαλής, από ότι 
στον σταθερό κόσμο του μνημειωμένου κειμένου. Με τον τρόπο αυτό, 
η παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας έρχεται, εξ αντιθέτου, πάλι στο 
προσκήνιο, πάλι με γραμματολογικό πρόταγμα. Πρόκειται, ωστόσο, 
για μια λογοτεχνία, καλύτερα: για ένα λογοτεχνικό κανόνα έκκεντρο 
και εκλεκτικιστικό, που αμφισβητεί τις ευρωκεντρικές παραδοχές 
της ανάγνωσης, στον οποίο το αραβικό παράδειγμα (όπως, λόγου 
χάριν, αναπτύσσεται από τον σύγχρονο του Στρατή Τσίρκα, Αιγύπτιο 
συγγραφέα Ναγκίμπ Μαφούζ) διαρκώς υπονομεύει τις δυτικόφρονες 
αναγνωστικές παραδοχές μας.38
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Μυθιστορήματα και αυτοβιογραφικές μαρτυρίες: ειδολογικές 
διαπλοκές
Εύλογα θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν ταιριάζει μια ανα-
κοίνωση αφιερωμένη σε μια αυτοβιογραφική μαρτυρία σε μια 
ενότητα με θέμα «Αφήγηση και ιδεολογία στη μεταπολεμική, με-
ταπολιτευτική και σύγχρονη λογοτεχνία». Η νεοελληνική Φιλολο-
γία, μελετώντας αφηγηματικές αναπαραστάσεις για την Κατοχή, 
την Αντίσταση, τον κατοχικό Εμφύλιο, τα Δεκεμβριανά, τη λευκή 
τρομοκρατία μετά τη Συνθήκη της Βάρκιζας και τον κατεξοχήν Εμ-
φύλιο του 1946-1949 εστιάζει κυρίως σε μυθιστορήματα –εφόσον 
το αντικείμενό της είναι η λογoτεχνία.1

Η προτίμηση αυτή, ωστόσο, δεν είναι απόλυτη, εφόσον κάποιες 
μαρτυρίες έχουν περάσει στον κανόνα των σχετικών αναγνωσμά-
των. Ενδέχεται κάποιοι –άγνωστοι πολλές φορές– «δράστες» να 
τους έχουν κολλήσει την ετικέτα του μυθιστορήματος (με κριτήριο 
ενδεχομένως τη λογοτεχνικότητά τους). Ένα τέτοιο παράδειγμα 
μιας μαρτυρίας που ενίοτε αντιμετωπίζεται ως μυθιστόρημα είναι 

1 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. λ.χ. Νικολοπούλου 2008· Ραυτόπουλος 2012. 
Η Κοντογιάννη 2012 διατυπώνοντας το ερώτημα «Και ο ελληνικός αυτοβιογρα-
φικός λόγος;» προφανώς δεν αναρωτιέται ποια είναι άραγε η θέση αυτοβιογρα-
φικών μαρτυριών στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Ο Ulrich Moennig είναι καθηγητής Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος „Narrative Vermittlung kollektiver traumatischer 
Erfahrungen am Beispiel des griechischen Bürgerkriegs“ (Αφηγηματικές αναπα-
ραστάσεις συλλογικών τραυματογενών εμπειριών με παράδειγμα τον Ελληνικό 
Εμφύλιο πόλεμο) με συνεργάτες τους Αθανάσιο Αναστασιάδη και Θωμά Κυριάκη. 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την 1 Οκτωβρίου 2009 ως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2012 από το DFG (German Research Foundation). 
Βλ. http://www.trauma-civilwar.uni-hamburg.de/ (τελευτ. επίσκ. στις 21 Δεκεμβρίου2014).
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η Πυραμίδα 67 του Ρένου Αποστολίδη (1950).2 Μια ενδιαφέρουσα 
περίπτωση κειμένου, που ο συγγραφέας του αποφεύγει –συστη-
ματικά, και συνειδητά, θα έλεγα– τον κάθε ειδολογικό προσδιορι-
σμό, ενώ του προσδίδει ειδολογικά γνωρίσματα που θα ταίριαζαν 
τόσο στην αυτοβιογραφική συγγραφή όσο και στο μυθιστόρημα, 
είναι το Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρόνη Μίσσιου (1985).3 
Και είναι ενδιαφέρον ότι άλλοι αναγνώστες αντέδρασαν στο βι-
βλίο αυτό σαν να είναι μυθιστόρημα (έχω την εντύπωση πως ως 
τέτοιο έγινε κυρίως αντιληπτό) και άλλοι το αντιμετώπιζαν σαν να 
είναι μαρτυρία.4 Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση του Πού ’ναι 
η μάνα σου, μωρή; της Δήμητρας Πέτρουλα (1986).5 Μια ενδιαφέ-
ρουσα πρόσφατη περίπτωση του ειδολογικού παιγνιδιού μεταξύ 
αυτοβιογραφίας και μυθοπλασίας αποτελεί το Με μολύβι φάμπερ 
νούμερο δύο της Άλκης Ζέη, η οποία στην κατακλείδα του κειμένου 
παραπέμπει στο μυθιστόρημά της Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα 
του 1987: «Τελειώνω όμως την αφήγησή μου ... στις 3 του Νοεμ-
βρίου του ’45... Παρόλο που τόσα σημαντικά συνέβησαν στη ζωή 
μας τα επόμενα χρόνια. Τα έχω όμως ήδη γράψει σε μυθιστόρημα, 
στην Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Δεν είναι αυτοβιογραφία, αν 
και έχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία» (Ζέη 2013, 385). Και να 
μην ξεχάσουμε και το Η κάθοδος των εννιά καθώς και την Ορθο-
κωστά του Θανάση Βαλτινού, που μιμούνται έντεχνα το είδος της 
μαρτυρίας.6

2 Βλ. σχετικά Nikolopoulou 2004.
3 Anastasiadis 2011· A. Anastasiadis, «Datenblatt: Chronis Missios, καλά, εσύ 

σκοτώθηκες νωρίς», στο: Moennig και Anastasiadis 2013.
4 Βλ. π.χ. Voglis 2002, 231-232. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (και ενδεικτική) είναι η 

«Εισαγωγή» του Κώστα Κάππα στο βιβλίο Απάντηση του Ηλία Παπαδημητρίου, 
Αθήνα 2004 (http://www.kostaskappos.gr/apantisi.html, τελευταία επίσκεψη 
στις 21 Δεκεμβρίου 2014): «Τέλος το βιβλίο απαντάει με επιτυχία και σε μία σειρά 
ζητήματα που θέτει ο Χρ. Μίσσιος στο βιβλίο του, Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς. 
Εμείς θα θέλαμε να προσθέσουμε ορισμένα θέματα: Ο Χρ. Μίσσιος θέτει ζήτημα 
για την συμπεριφορά των Κομμουνιστών απέναντι στους Τροτσκιστές. ‹Μια ζωή 
ό,τι συνέβαινε έξω από το πεντάγραμμο το φορτώνανε στους Τροτσκιστές› (Χρ. 
Μίσσιο, Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, σελ. 45, Εκδόσεις Γράμματα). Εμείς με προ-
σοχή χειριστήκαμε τους Τροτσκιστές και επί δικτατορίας Μεταξά και τους πέντε 
– έξι που ήταν εξόριστοι στον Αϊ Στρατή μετά τον εμφύλιο...». Η «απάντηση» αυτή 
προϋποθέτει μια ανάγνωση του βιβλίου του Μίσσιου ως μαρτυρίας.

5 A. Anastasiadis, Th. Kyriakis και E. Tsanousa, «Datenblatt: Dimitra Petroula, ‹Πού 
’ναι η μάνα σου, μωρή;›», στο: Moennig και Anastasiadis 2013.

6 Anastasiadis 2011· A. Athanasios, «Datenblatt: Thanasis Valtinos, Η κάθοδος των 
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Υπάρχει λοιπόν μια σχέση μεταξύ μυθιστορήματος και μαρτυ-
ρίας, τόσο που αξίζει τον κόπο, πιστεύω, οι φιλόλογοι να δώσουμε 
περισσότερη σημασία σ’ αυτές. Ειδικά αν μας ενδιαφέρει το εάν 
κάποια κείμενα, είτε λογοτεχνικά είτε αυτοβιογραφικά, αποτελούν 
επεμβάσεις σε κάποια συζήτηση (επίκαιρη προφανώς), τότε επι-
βάλλεται να ανοιχτούμε σε άλλες κατηγορίες του γραπτού λόγου, 
διότι αλλιώς προσλαμβάνουμε αυτό που μελετάμε –εκ προοιμίου– 
αποσπασματικά. Η συζήτηση, στην οποία αποτελεί μια επέμβαση 
το κείμενο του Κεπέση, στο οποίο είναι αφιερωμένη η παρούσα 
ανακοίνωση, είναι αυτή που ο Πολυμέρης Βόγλης την αποκάλεσε 
«Η δεκαετία του 1940 ως παρελθόν» (πρβλ. Βόγλης 2007).

Ό νόμος 1285/1982 και η μετάβαση από την ομοδιήγηση 
στην αυτοδιήγηση

Οι μαρτυρίες που κυκλοφόρησαν με αντικείμενο την «ταραγμέ-
νη δεκαετία» (πβλ. Καστρινάκη 2005) είναι παρά πολλές, εκατο-
ντάδες. Οι πρώτες κυκλοφόρησαν ήδη από τη δεκαετία του 1940 
και εξυπηρετούσαν πιο πολύ προπαγανδιστικούς σκοπούς παρά 
αιτήματα σαν την προσωπική ή την ομαδική δικαίωση.7 Στις πρώ-
τες δεκαετίες μετά τον Εμφύλιο δέσποζαν μαρτυρίες αξιωματικών 
της κυβερνητικής παράταξης, κι αυτές γραμμένες πολλές φορές με 
αξιώσεις ιστοριογραφικές.8

Άσχετα από την πολιτική ταυτότητα των συγγραφέων, είναι 
χαρακτηριστικό των μαρτυριών της πρώτης γενιάς ότι η αφηγη-
ματική περίσταση είναι ομοδιηγητική –ο αφηγητής είναι μάρτυ-
ρας των συμβάντων, το πολύ είναι ένας από τους πολλούς, δεν εί-
ναι όμως πρωταγωνιστής («The autobiographical “I” in these writ-
ings and memoirs is replaced by the plural self, the “we”», Voglis 
2002, 232). Μια μαρτυρία γραμμένη μ’ αυτόν τον τρόπο είναι το 
Ο Δεκέμβρης του ‘44, μαρτυρία του Νίκανδρου Κεπέση που κυκλο-
φόρησε του 1979 (Κεπέσης 1979). Μάλλον είναι πολύ ενδιαφέρον 

εννιά», στο: Moennig και Anastasiadis 2013· Παϊβανάς 2012: 73-99, 179-211 (για 
τα Η Κάθοδος των εννιά και Ορθοκωστά, αντίστοιχα).

7 Πβλ. Παπαθανασίου 1996, 255.
8 Ένα παράδειγμα: Ζαφειρόπουλος 1956. Πβλ. Παϊβανάς 2012, σ. 129-155, σχετικά 

με την (πολλαπλά χαρακτηριστική) χρήση του βιβλίου αυτού από τον Θανάση 
Βαλτινό στο μυθιστόρημα Τρία ελληνικά μονόπρακτα και τη χρήση από τον Μαρ-
γαρίτη 2001, σ. 105-122.
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να παρατηρήσει κανείς της εναλλαγές στην μαρτυρία αυτή, όπου η 
αυτοδιήγηση προβάλλει σε λίγα σημεία, ενώ η δεσπόζουσα αφηγη-
ματική περίσταση είναι η ομοδιήγηση. Ο Νίκανδρος Κεπέσης ήταν, 
όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό, βουλευτής της Β΄ Πειραιά,9 κι 
ένα προφανές αίτημα που διατυπώνεται στο Ο Δεκέμβρης του ‘44 
είναι η αδικία που έγκειται στο ότι άλλη ήταν η εθνική αντίσταση 
κατά το ΚΚΕ και άλλη ήταν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (τότε 
«ο Α.Ν. 179/1969 της χούντας – που εξακολουθεί να τον αναγνω-
ρίζει και να τον επικαλείται και η Κυβέρνηση της Ν.Δ.», Κεπέσης 
1979, 37).

«Η πραγματική έκρηξη της μαρτυρίας θα έλθει μεταπολιτευ-
τικά, ειδικά μετά το 1981, και στην οποία θα ηγεμονεύσει η Αρι-
στερά», γράφει ο Βόγλης (2007, 448). Ένα πολιτικό γεγονός, που 
έλυσε τις γλώσσες και έκανε τους ανθρώπους –με την πλειοψηφία 
τώρα να έχουν οι αγωνιστές του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ– να πάρουν 
χαρτί και καλαμάρι στα χέρια τους ήταν η αναθεώρηση της νομο-
θεσίας για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης με το Νόμο 
1285/1982.10 Άρχισαν τώρα να κυκλοφορούν πλήθος μαρτυρι-
ών –μαρτυρίες δεύτερης γενιάς τώρα, με τους αφηγητές και τους 
πρωταγωνιστές να ταυτίζονται. Σαν να λέμε ότι η Μεταπολίτευση 
έφερε την αυτοδιήγηση κι αυτό δια του νόμου.

«... Όπου σε πονά, εκεί ‘ναι που στριφογυρίζει η σκέψη»

Ο συνεργάτης μου Θωμάς Κυριάκης, ιστορικός κατά την εκπαί-
δευση και το επάγγελμα, ανέλαβε την εργασία να βάλει κάποια 
τάξη σ΄αυτόν τον ωκεανό παραγωγής, στον οποίο εντόπισε αρκε-
τά κείμενα άξια της προσοχής, μερικά από αυτά με ειδικό ενφια-
φέρον για τη Φιλολογία.11 Το Θυμάμαι του Νίκανδρου Κεπέση του 
1985 (Κεπέσης 1985) είναι μια τέτοια περίπτωση, και ο λόγος για-
τί κίνησε την προσοχή πρώτα του Κυριάκη και έπειτα τη δική μου 

9 Κατείχε το αξίωμα αυτό από τις 20 Νοεμβρίου 1977 ως τις 19 Σεπτεμβρίου 1981:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Diatelesantes-Vouleftes-Apo-Ti-
Metapolitefsi-Os-Simera/?MpId=5878bfcf-7e92-4112-b5d8-d67963f008c2 [τε-
λευταία επίσκεψη στις 21 Δεκεμβρίου 2014].

10  Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Α’, Φύλλο 115, 20 
Σεπτεμβρίου 1982.

11 Βλ. τα άρθρα («Datenblatt») που συνέταξε ο Θωμάς Κυριάκης στο Moennig και 
Anastasiadis 2013. Για τις μαρτυρίες γενικά βλ. Marantzidis και Antoniou 2003, 
Marantzidis και Antoniou 2004.
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είναι οι έντονες αναφορές του αυτοβιογραφούμενου στη λειτουρ-
γία της μνήμης.12 Ο ίδιος ο Κεπέσης, άλλωστε, γράφει σε σχετικά 
πρώιμο σημείο του βιβλίου του: «Είναι παρατηρημένο, είναι νόμος 
της ψυχολογίας... Όπου σε πονά, εκεί ‘ναι που στριφογυρίζει η σκέ-
ψη» (Κεπέσης 1985, 32). Το γεγονός, εν πάσει περιπτώσει, ότι ο 
Κεπέσης υπήρξε σε κάποια φάση της ζωής του επίτιμος πρόεδρος 
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών σημαίνει, μάλλον, πως και άλ-
λοι είχαν προσέξει κάποια λογοτεχνική αξία στις μαρτυρίες του.13

Το Θυμάμαι του Νίκανδρου Κεπέση μπορεί, θα έλεγα, να εντα-
χθεί στην φάση παραγωγής μαρτυριών που αποτελεί μια ομαδι-
κή αντίδραση τέως αγωνιστών του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ στο νόμο 
1285/1982. Θα έλεγα, πιο συγκεκριμένα, ότι ο νόμος είναι προϋ-
πόθεση συγγραφής του κειμένου, αλλά προτρέχω. Εφόσον πρόκει-
ται για αυτοβιογραφικό κείμενο, χρειάζονται βιογραφικές πληρο-
φορίες για τον Κεπέση. Στη θέση τους παραθέτω τα σχετικά από 
μια νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα στις 4 
Ιουνίου 2009· τα στοιχεία αυτά βοηθάνε, νομίζω, να καταλάβουμε 
καλύτερα την περίπτωση:

«Πέθανε χθες σε ηλικία 95 ετών ο αγωνιστής της ΕΑΜικής Αντί-
στασης Νίκανδρος Κεπέσης, ο οποίος υπήρξε βουλευτής του ΚΚΕ, 
συγγραφέας πολλών βιβλίων και επίτιμος πρόεδρος της Εταιρεί-
ας Ελλήνων Λογοτεχνών. Από μαθητής το 1930, και αφότου είχε 
φθάσει στον Πειραιά, προσφυγόπουλο από το Λισίβι της Μ. Ασίας, 
έγινε μέλος της ΟΚΝΕ και το 1936 μέλος του ΚΚΕ. Πολέμησε ως 
έφεδρος ανθυπολοχαγός στον ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941 
και αναδείχτηκε ως καπετάνιος του 6ου Ανεξάρτητου Συντάγμα-
τος ΕΛΑΣ Πειραιά σε μάχες ενάντια στους ναζιστές, όπως στη μάχη 
της Ηλεκτρικής. Μετά την απελευθέρωση συνελήφθη, καταδικά-
στηκε σε ισόβια δεσμά, έμεινε στις φυλακές και στις εξορίες από 

12 Th. Kyriakis, «Datenblatt: Nikandros Kepesis, Θυμάμαι», στο: Moennig και Anasta-
siadis 2013.

13 Στην «τριλογία» μαρτυριών ανήκει και το Κεπέσης 1982 που γράφτηκε προφα-
νώς καθώς γινόταν η συζήτηση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με 
την Εθνική Αντίσταση. Αναφέρεται στην καταδίωξη των αγωνιστών των ΕΑΜ/
ΕΛΑΣ, τις μεταπολεμικές δίκες και εκτελέσεις και τις απειλές εκτελέσεων καθώς 
και τη συνεχή φυλάκιση και κακοποίηση και τις συνεχείς μεταγωγές από φυλακή 
σε φυλακή και από τόπο εξορίας σε τόπο εξορίας, με την αξιόλογη λεπτομέρεια 
πως ακόμη και στο αντίθετο στρατόπεδο υπήρχαν μενονωμένες περιπτώσεις 
«καλών» –όπως π.χ. ο ιατρός Θεόδωρος Οικονόμου (Κεπέσης 1982: 247-249).
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το 1946 ως τα τέλη του 1963, ενώ στη χούντα πιάστηκε και έμεινε 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων 56 μή-
νες...»14.

Το Θυμάμαι αναφέρεται ακριβώς στη σύλληψη του Κεπέση 
«γύρω στις έξι το βράδυ της οχτώ Οχτώβρη του 1946» (Κεπέσης 
1985, 13) και τις πρώτες 38 ημέρες της φυλάκισής του –στην φυ-
λάκιση σε απομόνωση. Στον πρόλογό του, ο Κεπέσης αναφέρεται 
στον τρόπο με τον οποίον είναι οργανωμένη η μαρτυρία του: «Διά-
λεξα τη μορφή που θα δείτε. Την έκρινα σαν την πιο πρόσφορη για 
μια πιο ξεκούραστη ανάγνωση... Έκαμα τη σκέψη πως με τη μορφή 
αυτή, ο αναγνώστης δε θα βαρεθεί να το διαβάσει. Ότι θα του δο-
θεί η δυνατότητα να προβληματιστεί. Να φανταστεί τον εαυτό του 
απομονωμένο, όπως εγώ και δεκάδες χιλιάδες σαν και μένα τότε» 
(Κεπέσης 1985, 9).

Η μορφή «που θα δούμε» είναι ότι υπάρχει ένα επίπεδο χρονικής 
οργάνωσης που ακολουθεί με συνέπεια το χρόνο και την χρονική 
σειρά των όσων συνέβησαν τον Οκτώβριο του 1946, από τη σύλ-
ληψη του Κεπέση στις 8 του μηνός, και κατά την τριανταοκτωήμε-
ρη κράτησή του στις φυλακές της Γενικής Ασφάλειας. Στην αφή-
γηση αυτή γίνεται αρκετή αναφορά, κι αυτό ξανά και ξανά, στον 
χώρο της απομόνωσης, το μέγεθός του, την έλλειψη μιας άλλης 
ανθρώπινης ύπαρξης, την υγρασία και τη σκληράδα του τσιμεντέ-
νιου πατώματος, το φινιστρίνι στην πόρτα, τον σύρτη και τον αεί 
αναμμένο ηλεκτρικό γλόμπο των εκατό βατ· η περίσταση αυτή της 
απομόνωσης δίνει ευκαιρία για εσωτερικές διεργασίες (π.χ. Κεπέ-
σης 1985, 29-33, 61-62, 68, 71, 77, 78-80, 91, 98-99, 115, 118-119, 
128, 136, 147-148, 155, 157-158, 169 και 181-182). Στην αρχή του 
κειμένου αντικείμενο μιας εσωτερικής διεργασίας είναι μια «Σύ-
ντομη περιγραφή της κατάστασης» (Κεπέσης 1985, 14-18) που 
ακολουθείται από «Αυτοκριτικά» (Κεπέσης 1985, 18-21) –«[Γ]ιατί 
ο σύντροφος έφερνε βόλτες στην Αθήνα και μάλιστα και μέσα στο 
κέντρο;» (Κεπέσης 1985, 18)–, αυτοκριτικά που αποτελούν στην 
ουσία τους κριτική στο Κόμμα: «[Θ]α έπρεπε να είχα περιληφθεί 
στον πίνακα των στελεχών που πήγαν για το βουνό – στο ΔΣΕ» 
(Κεπέσης 1985, 21). Αυτά πριν ακόμη από την πρώτη νύχτα «Στον 
τσιμεντένιο τάφο» (Κεπέσης 1985, 29). Με το κελί συνεχίζουν οι 

14 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271569 [τελευταία επίσκεψη στις 9 
Αυγούστου 2014].
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εσωτερικές διεργασίες, επιβάλλονται προοδευτικά ξεκινώντας 
από την αυτοκριτική του –«Η συνείδηση είχε ξεσηκωθεί μέσα μου 
και με χτυπούσε με το φοβερό μαστίγιο της: Γιατί να πιαστείς; ... 
βλάκα!» (Κεπέσης 1985, 30)–, και εξελίσσονται σε μεγάλες αναλή-
ψεις, με την πρώτη να αναφέρεται εξαντλητικά σε μια προηγού-
μενη σύλληψη του Κεπέση που είχε γίνει το 1945, στην οποία το 
παιγνίδι των αναλήψεων μεταφέρεται σ’ ένα άλλο, εγκιβωτισμένο 
επίπεδο με αναλήψεις μέσα στην μεγάλη ανάληψη. Αυτή η μεγάλη 
ανάληψη ξεκινάει στη σ. 33 του βιβλίου και τελειώνει στη σ. 104 
(Κεπέσης 1985, 33 και 104, αντίστοιχα).

Οι αναλήψεις που ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια ακολου-
θούν, πάντα, τη χρονική σειρά της φυλάκισης τον Οκτώβριο του 
1946, δεν παύει όμως να έχουν και μια λογική σειρά. Ο Κεπέσης, 
φαίνεται, πως στην απομόνωσή του όχι μόνο θυμόταν περιστατι-
κά από την πολιτική του δράση, αλλά τα θυμόταν κιόλας με σύ-
στημα. Οι αναλήψεις στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικότερα 
στην παρανομία μετά τα Δεκεμβριανά και τη Συνθήκη της Βάρκι-
ζας, και τα αίτια, γιατί δηλαδλη ήταν αναγκαία η παρανομία (ανα-
φέρεται δηλ. στη λευκή τρομοκρατία)· συνέβη λ.χ. «Μια απίστευτη 
περιπέτεια», η παρά λίγο δολοφονία του Κεπέση (Κεπέσης 1985, 
118-128) από «τραμπούκους». Το τέταρτο κεφάλαιο έχει μια εν-
διαφέρουσα υπο-δομή, διότι ξεκινάει «ξημέρωσε η 28 Οχτώβρη 
1946» (Κεπέσης 1985, 136), αλλά η «Μια ακόμα αναδρομή» (Κε-
πέσης 1985, 136 κ.ε.) που είναι κύριο αντικείμενο του σχετικού κε-
φάλαιου αναφέρεται στις σκέψεις της προηγούμενης ημέρας: «Η 
αναπόληση κείνων των ημερών του ’40 είχε αρχίσει απ’ την προη-
γούμενη το βράδυ» (Κεπέσης 1985, 136). Έτσι, η ανάληψη που έχει 
αντικείμενο τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940 χρονολογείται 
μια μέρα πριν από την επέτειο, μ’ αποτέλεσμα η ίδια η επέτειος να 
έμεινε ελεύθερη για άλλη μια αναδρομή –«αυτόματα ερχόταν στη 
θύμηση μια άλλη δίδυμη ημερομηνία» (Κεπέσης 1985, 148)–, που 
είναι αντικείμενο του πέμπτου κεφάλαιου: η γερμανική Εισβολή 
του Απριλίου του 1941 και ο «πεμπτοφαλαγγιτισμός» των Ελλή-
νων αξιοματικών –ο διάχυτος δωσιλογισμός στον Ελληνικό Στρα-
τό, που δικαιολογεί τη συνέχιση της αντικυβερνητικής πάλης μετά 
από την Απελευθέρωση (η οποία συνέχιση μέχρι το 1982 ήταν το 
επίσημο νομικό επιχείρημα, γιατί δεν αναγνωρίστηκε ως αντίστα-
ση η δράση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κα-
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τοχής). Υπάρχει ένα τελευταίο κεφάλαιο, όπου σπάει η αυστηρή 
απομόνωση, και σπάει και η αυστηρότητα των αναλήψεων, με πε-
ριστατικά από την καθημερινή καταπίεση που αντιμετώπιζαν τα 
μέλη της ΟΚΝΕ στα χρόνια της Δικτατορίας του Μεταξά, και που 
καταλήγει στο θέμα των δικών των ΕΛΑΣιτών και την καταδίωξή 
τους με τα μέσα του νόμου (που είναι, παρεμπιτόντως ένα βασικό 
θέμα στο Κεπέσης 1982).

Αν διάβαζα το βιβλίο του Κεπέση μόνο με το κριτήριο που δίνει 
ο ίδιος –«Όπου σε πονά...» (Κεπέσης 1985, 32)– θα έλεγα ότι αυτό 
που πονούσε τον Κεπέση ήταν το ότι δεν είχε φύγει –δεν τον είχε 
στείλει το Κόμμα– το καλοκαίρι του 1946 στα βουνά. Το τέχνασμα 
του Κεπέση –η μετακίνηση της ανάμνησης του ελληνο-ιταλικού 
πολέμου στις εσωτερικές του διεργασίες της 27ης Οκτωβρίου, για 
να μείνει η 28η Οκτωβρίου ελεύθερη για την Εισβολή– είναι σημαί-
νον ως προς αυτό: ο δωσιλογισμός δεν τέλειωσε, η Εθνική Αντί-
σταση πρέπει να συνεχιστεί με τον ΔΣΕ, που επίσημη ημέρα ίδρυ-
σής του ήταν η 28η Οκτωβρίου του 1946. «Τί θα γίνει με τις δεκάδες 
χιλιάδες των Ταγμάτων Ασφαλείας;» Μ’ αυτήν την σκέψη (Κεπέ-
σης 1985, 147) ξεκινάει η 28η Οκτωβρίου του 1946 για τον Κεπέση 
στο κελί του: «είναι ένα ‹εθνικό› και ‹κοινωνικό› πρόβλημα». Ο Κε-
πέσης δεν επρόκειτο να πολεμήσει ως αξιωματικός του ΔΣΕ τους 
τέως Ταγματασφαλίτες, όπως είχε την πρόθεση –αυτό δεν τόξερε 
στις 28 Οκτωβρίου 1946, αλλά το ήξερε καθώς έγραφε το βιβλίο 
του–, γιατί τα χρόνια του Εμφυλίου τα πέρασε μακριά από τα βου-
νά στις φυλακές της Αίγινας, στου Αβέρωφ και στη Γιούρα.

«... τρυπάνι η σκέψη προχωράει περιστρεφόμενη... » (Αλεξάνδρου 
1975 [1998], 345)

Το Θυμάμαι πρέπει όμως να διαβαστεί και με άλλο ένα κριτήριο, 
και γιαυτό και κέντρισε το ενδιαφέρον μου: τα βασικά του δομικά 
στοιχεία θυμίζουν τόσο έντονα το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου, 
που αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Συνοψίζω τις ομοιότητες: 
ταύτιση πρωταγωνιστή και αφηγητή, χρονική οργάνωση με κριτή-
ριο την κράτηση του αφηγητή σε αυστηρή απομόνωση, συνεχείς 
αναφορές στην περίσταση αυτή και τις ψυχολογικές της συνέπει-
ες, συνεχείς αναφορές στις λειτουργίες της μνήμης στην απομό-
νωση, συνεχείς αναλήψεις, μεταφορά της εστίασης της αφήγησης 
από το πρώτο χρονικό επίπεδο στο χρονικό επίπεδο των αναλή-
ψεων, οι αναλήψεις αναφέρονται σε γεγονότα χονδρικά από τη δι-
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κτατορία του Μεταξά, καλύπτουν την Εισβολή και την Κατοχή, τα 
Δεκεμβριανά και φτάνουν ως τον Εμφύλιο –το Κιβώτιο στις ημέρες 
του ιστορικού του τέλους, το Θυμάμαι στις ημέρες της επίσημής 
του έναρξης. Και η τελευταία ομοιότητα: τόσο το Κιβώτιο όσο και 
το Θυμάμαι λήγουν με θέματα την ενοχή (ή μη) και τη δικαιοσύνη 
(ή μη).15

Ποια, λοιπόν, η σχέση του Θυμάμαι με το Κιβώτιο; Σα να σπεύ-
δει ο Κεπέσης να επιβεβαιώσει μια βασική εμπειρία, που δεν την 
έζησε μόνο ο ανώνυμος μυθιστορηματικός πρωταγωνιστής του 
Αλεξάνδρου, την έζησαν «και δεκάδες χιλιάδες σαν και μένα τότε» 
(Κεπέσης 1985, 9): η απομόνωση και οι βασανιστικές της συνέ-
πειες πάνω στο άτομο. Στον πρόλογό του ο Κεπέσης γράφει: «Το 
κύριο θέμα διανθίστηκε με σελίδες απ’ την παιδική και εφηβική 
μου ζωή. Με αναμνήσεις για τον πόλεμο 1940-41. Με απόψεις μου 
πάνω σε διάφορα ζητήματα. Κι όλα αυτά, σαν φυσιολογική συνέ-
χεια και συνέπεια της ζωής μέσα σε αυστηρή απομόνωση. Μέσα 
εκεί η σκέψη στριφογυρίζει με απίθανη ταχύτητα, κύρια στα πε-
ρασμένα κι αναζητά τη συντροφιά στις μνήμες» (Κεπέσης 1985, 9 
[η υπογράμμιση του Ν.Κ.]). «Η σκέψη στριφογυρίζει με απίθανη 
ταχύτητα» –η μεταφορά αυτή της σκέψης που στριφογυρίζει, που 
την χρησιμοποιεί επανειλημμένα ο Κεπέσης, παραπέμπει άμεσα 
στην ακόμη πιο δραστική, βέβαια, μεταφορά που χρησιμοποίησε 
ο Αλεξάνδρου: «τρυπάνι η σκέψη προχωράει περιστρεφόμενη» 
(Αλεξάνδρου 1975 [1998], 345). Την μεταφορά του τρυπανιού την 
ξαναβρίσκουμε, άλλωστε, κι αυτήν στον Κεπέση, αν και στο συγκε-
κριμένο σημείο δεν λειτουργεί το ίδιο έντονα όπως στον Αλεξάν-
δρου: «Κάτι μου τριβέλιζε σαν τρυπάνι το μυαλό» (Κεπέση 1979, 
80). Πιστεύω, πάντως, πως η χρήση της μεταφοράς επιβεβαιώνει 
τη διακειμενική σχέση που διέγνωσα πιο πάνω με βάση άλλα, δο-
μικά κριτήρια.

Ομολογώ πως αυτό που μου έκανε εντύπωση, όταν πρωτοα-
ντιλήφθηκα αυτή τη σχέση, δεν ήταν τόσο αυτό, ότι μια μαρτυρία 
έρχεται να επιβεβαιώσει ένα μυθιστόρημα, όσο η ανάγνωση του 

15 Για μια ανάγνωση του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου που εστιάζει στον ανώ-
νυμο αφηγητή σε περίσταση αυστηρής απομόνωσης και στις διαπλοκές ανάμεσα 
στην εξιστόρηση της «επιχείρησης κιβωτιού» εκ μέρους του και την σταδιακή 
εκδήλωση συμπτωμάτων ενός συνδρόμου μετατραυματικού στρες κατά τη δια-
δικασία της αφήγησης βλ. U. Moennig, «Datenblatt: Aris Alexandrou, Tο Κιβώτιο 
(1974)», στο Moennig και Anastasiadis 2013.
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Κιβωτίου από τον Κεπέση, που δεν είναι κι ακριβώς αυτή που δια-
βάζει κανείς, ας πούμε, στις τρέχουσες γραμματολογίες. Ο Κεπέσης 
εξηγεί την ψυχολογία του ανώνυμου στρατιώτη στο Κιβώτιο «σαν 
φυσιολογική συνέχεια και συνέπεια της ζωής μέσα σε αυστηρή 
απομόνωση» (Κεπέσης 1985, 9). Η κατανόηση του Κεπέση για τον 
πρωταγωνιστή του Αλεξάνδρου εξηγείται, πιστεύω, παρά πολύ 
εύκολα: ο Κεπέσης είχε, ως άτομο, την ίδια εμπειρία, γι’ αυτό μπό-
ρεσε με ευκολία να συλλάβει αυτό, που για εμάς τους σημερινούς 
αναγνώστες είναι δύσκολο ακόμη και να το σκεφτούμε. Άλλωστε, 
εφόσον ξεκίνησα την ανακοίνωσή μου με το θέμα των σχέσεων 
μεταξύ μαρτυριών και μυθιστορημάτων: οι πρωταγωνιστές μυθι-
στορημάτων συνήθως βιώνουν τις ίδιες εμπειρίες με τους άλλους 
ανθρώπους, που δεν είναι μυθιστορηματικοί ήρωες· το θέμα πολ-
λές φορές είναι να κάνεις, ως αναγνώστης, την ταυτοποίηση μετα-
ξύ βιωμένης εμπειρίας και μυθοπλασίας.

Μέχρι εδώ βλέπουμε ομοιότητες που σε κάνουν να αναρωτιέ-
σαι μήπως ο Κεπέσης, γράφοντας τη μαρτυρία του Θυμάμαι, είχε 
σκοπό να επιβεβαιώσει (και να δικαιώσει) το μυθιστόρημα του 
Αλεξάνδρου. Το πιστό μέλος του ΚΚΕ να δικαιώσει τον αποστάτη; 
Μάλλον αξίζει κοντά στις ομοιότητες να προσέξουμε τις διαφορές.

«τι περιμένετε και δε με στήνετε στα έξι βήματα, στον τοίχο, ή 
μάλλον στη σιδερένια δίφυλλη πόρτα;» (Αλεξάνδρου 1975 [1998], 
358) – «Αυτά έχουν δυστυχώς οι πόλεμοι. Οι σφαίρες δεν κάνουν 
επιλογή...» (Κεπέσης 1985, 209)

Γιατί εκτός από ομοιότητες μπορεί να υπάρχουν και διαφορές, 
και μπορεί οι διαφορές αυτές να είναι τέτοιες, ώστε να μην μιλάμε 
πλέον για συμφωνία, αλλά για διαφωνία –ή και για διάψευση. Και 
μπορεί οι ομοιότητες του Θυμάμαι με το Κιβώτιο να είναι στοιχεία 
μιας σκηνοθεσίας, η οποία αποβλέπει ακριβώς στο να υπογραμ-
μιστεί και να τονιστεί η ειδοποιός διαφορά των δύο αφηγημά-
των. Και μπορεί τα δυο αυτά αφηγήματα να είναι ανταγωνιστικά. 
Υπάρχει, λοιπόν, ειδοποιός διαφορά;

Εννοείται ότι υπάρχει τέτοια διαφορά. Θα έλεγα ότι ο Κεπέσης 
προσυπογράφει ως προς την περίσταση της απομόνωσης μόνο 
και μόνο για να διαφοροποιηθεί όσον αφορά στην αντίδραση του 
εκάστοτε πρωταγωνιστή στην όμοια, κατά τα άλλα, πρόκληση. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε λίγο τον (ανώνυμο) πρωτα-
γωνιστή του Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται μόνος του στο κελί 
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του, με παρέα τις μνήμες και μέσο επικοινωνίας την γραφική ύλη 
που του αφήνει ο αμίλητος φύλακας· αφηγείται καταγράφοντας 
τα όσα συνέβησαν ξεκινώντας με πρόσφατα περιστατικά, αλλά 
όλο και κάτι του θυμίζει παλαιότερα συμβάντα και πρόσωπα που 
χάθηκαν από τη ζωή του, και έτσι πάμε στα βαθιά της ΕΑΜικής 
αντίστασης και ακόμη και στα χρόνια της ΟΚΝΕ. Στην περίπτωσή 
του σημειώνεται, έντονα, μια διάδραση μεταξύ του πρωταγωνι-
στή που θυμάται και του πρωταγωνιστή που αφηγείται, τόσο που 
αυτός που θυμάται βγάζει αυτόν που αφηγείται από την πορεία 
του –τον διαλύει και τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. Η υπο-
χρεωτική –λόγω περίστασης– συντροφιά με τη μνήμη οδηγεί στη 
συνειδητοποίηση ενοχής, οι εσωτερικές διεργασίες του ανώνυμου 
στρατιώτη στο Κιβώτιο τον κάνουν όχι μόνο να αμφισβητήσει την 
ιστορική αναγκαιότητα, στην οποία υποτάχτηκε (πβλ. Αλεξάνδρου 
1975 [1998], 357 «αν πράγματι δεν ήθελες να εκτελέσεις την έμ-
μεση αλλά σαφή διαταγή μου, όπως προτιμάς να λες […] υπήρχε 
τρόπος, αρκεί να το αποφάσιζες […] να σκοτωθείς επιτόπου»), και 
όχι μόνο να αμφισβητήσει το Κόμμα το ίδιο· εκεί που είχε ξεκινήσει 
να αποδείξει ότι είναι αθώος και πως όλα είναι μια παρεξήγηση, 
στο τέλος ζητά να τον στήσουν στα έξι βήματα, ζητά τη θανατική 
ποινή.

Έχοντας φτάσει στο σημείο αυτό της σύγκρισης των δυο 
κειμένων, γεννάται –πιστεύω– ένα (τελευταίο) ερώτημα: ο 
πρωταγωνιστής του Θυμάμαι δεν διέπραξε στην αντιστασιακή του 
δράση ή και στην παρανομία τίποτε που να ήταν κατάλληλο να 
του δημιουργήσει ενοχές και μάλιστα σε περίσταση απομόνωσης; 
Προς το τέλος του Θυμάμαι υπάρχει ένα επεισόδιο εξαιρετικά ση-
μαίνον, όπου ο κρατούμενος Κεπέσης καταφέρνει να πείσει τον 
πατέρα ενός εκτελεσθέντος (προφανώς το Δεκέμβριο του 1944) 
ότι δεν έδωσε εκείνος την εντολή να εκτελεσθεί ο υιός του και ότι 
πριν από τη συνάντηση (κάποια μέρα το Νοέμβριο του 1946) δεν 
ήξερε ούτε για το υιό, ούτε ήξερε για τον πατέρα. Αν διαβάσει κα-
νείς προσεκτικά τις σχετικές σελίδες (Κεπέσης 1985, 205-211) δεν 
γίνεται καμία ουσιαστική διάψευση της κατηγορίας ότι ο ΕΛΑΣί-
της, για τον οποίον αφηγείται ο αυτοδιηγητικός αφηγητής, είχε 
σχέση με εκτελέσεις εις βάρος αλλέως φρονούντων· ούτε βέβαια 
δηλώνει ότι τον θεωρεί ένοχο: «Αυτά έχουν δυστυχώς οι πόλεμοι. 
Οι σφαίρες δεν κάνουν επιλογή» (Κεπέσης 1985, 209).
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Η συντροφιά με τις μνήμες οδήγησε τον ανώνυμο ΔΣΕΐτη του 
Αλεξάνδρου στην αυτοκαταστροφή. Κι αυτήν ακριβώς την αυτο-
καταστροφικότητα της μνήμης του αγωνιστή στην απομόνωση δι-
αψεύδει ο Κεπέσης: ο αγωνιστής –παράδειγμα: ο ίδιος– κάνει την 
ανάγκη φιλότιμο, χρησιμοποιεί τον χρόνο που του έχει δοθεί παρά 
τη θέλησή του, με σκοπό να θυμηθεί για ποιο πράγμα αγωνίζεται 
κι αυτό προφανώς με το επιθυμητό αποτέλεσμα ότι ο αγώνας είναι 
δικαιολογημένος, αναγκαίος, ότι καλώς ξεκίνησε η Αντίσταση το 
1941 και καλώς πρέπει να συνεχιστεί. Ο φυλακισμένος αγωνιστής 
δεν πρέπει να σκέφτεται τις «συνέπειες... για το άτομό του» (Κεπέ-
σης 1985, 213), αλλά –ως «συνειδητός κομμουνιστής»– τις συνέ-
πειες για το Κόμμα. Οι ενοχές απωθούνται με τη λογική και, αντί-
στοιχα με την περίσταση, ακόμη και με τη ρητορική («να ανατρέ-
ψει τα επιχειρήματα του κατηγορητήριου... [ν]α τα ανασκευάσει 
σε συκοφαντικά του ξενοκίνητου φασιστικού κράτους ενάντια 
στο ΚΚΕ»· Κεπέσης 1985, 213) ή και χώνονται στα κενά που αφή-
νει πάντα η αφήγηση. Ο Κεπέσης αρνείται την «πολεμίτιδα», την 
υπόσταση του αγωνιστή ως θύτη και τις αυτοκαταστροφικές συ-
νέπειες των πράξεων μόλις αφεθεί κανείς μόνος του με μόνη συ-
ντροφιά τη μνήμη –εφόσον οι πράξεις είναι δικαιολογημένες, δεν 
τίθεται ζήτημα ενοχών.

Δικαίωση = Αθώωση;
Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί καθυστέρησε ο Κεπέ-

σης την απάντησή του στον Αλεξάνδρου για δέκα χρόνια. Η απά-
ντηση προφανώς έχει να κάνει με το νόμο 1285/1982. Με το νόμο 
αυτό αναγνωρίστηκε η δράση και των αντιστασιακών ομάδων, που 
μετά από την επιστροφή της Εξόριστης Κυβέρνησης στην Αθήνα 
βρέθηκαν στο αντίπαλο μ’ αυτήν στρατόπεδο. Μεταξύ αυτών –και 
ταυτόχρονα οι σημαντικότερες– το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Η αναγνώρι-
ση ως Εθνική Αντίσταση εμπεριέχει βέβαια και την απενοχοποίηση 
και την αθώωση των αγωνιστών του ΕΛΑΣ. Σαν να παρατείνει, εν 
παρόδω, ο Κεπέσης το χρόνο της δράσης της αναγνωρισμένης δια 
του νόμου Εθνικής Αντίστασης: συνεχίστηκε, μετά από «διακοπές» 
που διήρκεσαν περίπου όσο ο Νοέμβριος του 1944, ώσπου να τερ-
ματιστεί με υπέρτατη –και παράνομη, εννοείται– βία τον Αύγου-
στο του 1949. Τόσοι και τόσοι αθωώθηκαν από το νόμο του 1982, 
είτε εκτελεσθέντες αφού είχαν καταδιαστεί σε (υποτιθέμενες) δί-
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κες είτε επιζώντες, έχοντας περάσει ωστόσο σημαντικό μέρος της 
ζωής τους σε πολύχρονη φυλάκιση. Ένας από αυτούς που αθωώ-
θηκαν ήταν κι ο άγνωστος στρατιώτης του Κιβωτίου, που παρόλο 
που ήταν μυθιστορηματικό πρόσωπο, για τον Κεπέση ήταν τόσο 
γνώριμος, σαν να εκπροσωπούσε πολλούς από αυτούς που ο Κεπέ-
σης θα τους μνημόνευε επώνυμα. Αυτόν τον ανώνυμο εκπρόσωπο 
των πολλών επωνύμων τον είχε καταδικάσει άδικα –βάζοντάς τον 
να ενοχοποιήσει τον εαυτό του– ο Αλεξάνδρου.
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1949, Αθήνα 2001.



Ulrich Moennig440
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Παπαθανασίου, Ι.: «Βίωμα, ιστορία και πολιτική: η υπόσταση της 
προσωπικής μαρτυρίας. Σκέψεις με αφορμή δυο βιβλία του 
Τάκη Μπενά», Τα Ιστορικά 24-25 (1996) 253-266.
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Ευγενία Ηλιοπούλου *

Σου γράφω όχι από τις φυλακές της Κέρκυρας, από την Αθήνα 
σου γράφω, σχετικά ελεύθερος... 1

Η σημερινή ανακοίνωση είναι μέρος μιας εκτενέστερης συγκριτι-
κής μελέτης με θέμα το δεύτερο πρόσωπο ως κύρια αφηγηματι-
κή φωνή στην σύγχρονη πεζογραφία. Πρόκειται για μία αφηγη-
ματολογική προσέγγιση της δευτεροπρόσωπης μεταγενέστερης 
πεζογραφίας, δηλαδή μετά το έτος 1957, όταν και εκδόθηκε η 
Τροποποίηση (La Modification) του Michel Butor, πεζογράφημα 
που έστρεψε τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας στην επανεξέτα-
ση του δευτέρου προσώπου ως ξεχωριστή και ιδιάζουσα μορφή 
αφηγηματολογίας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν μόνο τα λεγό-
μενα γνήσια δευτεροπρόσωπα κείμενα. Δηλαδή κείμενα στα οποία 
το δεύτερο πρόσωπο δεν απευθύνεται σε ένα άλλο ενδοκειμενικό 
πρόσωπο στα πλαίσια μιας επιστολής ή ενός διαλόγου, αλλά ανή-
κει σε έναν δευτεροπρόσωπο αφηγητή και ανταποκρίνεται σε συ-
γκεκριμένες κειμενικές ανάγκες.

Το πεζογράφημα του Χρόνη Μίσσιου στο οποίο επικεντρώνεται 
το παρόν κείμενο (Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς) αποτελεί ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα για την μελέτη του δευτέρου προσώπου 
στο είδος της αυτοβιογραφίας. Ο δευτεροπρόσωπος αφηγητής συ-
ναντάται αρκετά συχνά σε αυτοβιογραφικά κείμενα, για παράδειγ-
μα λογοτέχνες όπως ο Paul Auster (Winter Journal), ο Jim Grimsley 
(Winter Birds) και η Christa Wolf (Kindheitsmuster). Το επέλεξαν ως 
καταλληλότερο για τις αυτοβιογραφικές τους δημιουργίες. Στόχος 
λοιπόν αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει το ελληνικό παράδειγ-

1 (Μίσσιος 1985, 7) 
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μα του Μίσσιου βάσει της ρητορικής του και να αποκρυσταλλώσει 
τους λόγους και τις λειτουργίες του αφηγηματικού «εσύ» στο κεί-
μενο. 

Γιατί ο Χρόνης Μίσσιος μεταδίδει τις αυτοβιογραφικές του 
αναμνήσεις σε δεύτερο πρόσωπο; Γιατί δεν επιλέγει να μιλήσει σε 
πρώτο πρόσωπο; Τι προσφέρει στο κείμενο η συγκεκριμένη αφη-
γηματική φωνή; Ποιo είναι το «εγώ» του κειμένου;

Προτού ξεκινήσουμε τη μελέτη του κειμένου, πρέπει να δηλωθεί 
πως το έργο του Μίσσιου εξετάζεται ως αυτοβιογραφικό παρά τις 
όποιες διαφωνίες για την ειδολογική του κατάταξη. 

Θέλω να σου μιλήσω για τα παλιά, για την παρέα. Εσύ ήσουνα τυχε-
ρός, πέθανες τότε, και μάλιστα από σφαίρα. Εμείς, ας τα, σαν κότες 
μας σεργιοανάγανε από κοτέτσι σε κοτέτσι: Κέρκυρα, Γεντί Κουλέ, 
Αβέρωφ, Αίγινα, Γυάρο, Αλικαρνασσό, Μακρονήσι...2

Όταν εμφανίστηκε το έργο στα 1985 ακολούθησε μεγάλη αμη-
χανία για το ύφος του και τον τρόπο γραφής του, στην οποία 
εντάσσεται και η ασυμφωνία για την ειδολογική του κατατάξη. 
Χαρακτηρίστηκε εκτός από αυτοβιογραφία, μυθιστόρημα, χρονι-
κό, ακόμα και απλή μαρτυρία. Οι δύο τελευταίοι χαρακτηρισμοί 
σαφώς υποβαθμίζουν τις λογοτεχνικές αρετές του έργου. Ο μετεω-
ρισμός δε ανάμεσα στο μυθιστόρημα και την αυτοβιογραφία κατα-
δεικνύει την προβληματική της αυτοβιογραφίας ως λογοτεχνικού 
είδους, το οποίο περικλείει μυθοπλαστικά στοιχεία ex definitio. Το 
κείμενο του Χρόνη Μίσσιου έχει τόσες αυτοβιογραφικές αναφο-
ρές, που δεν μπορεί να μη λογίζεται ως τέτοιο, οι όποιες αποκλίσεις 
ή μυθιστορηματικές παραλείψεις και επιτονισμοί αφορούν απλά 
τον τρόπο διαχείρισης του αφηγημένου βιώματος. 

Τέλος, τι έλεγα; Α, ήμαστε πιτσιρικάδες στα Ποταμούδια, με κείνη 
την αίσθηση ελευθερίας που μονάχα τα παιδιά των μαχαλάδων 
έχουν, και θυμήθηκα τότε που αποφασίσαμε να σκοτώσουμε τον 
κακομοίρη το δάσκαλό μας.3

Ο περιορισμός του φαντασιακού έναντι του πραγματικού, και η 
αξιοπιστία της αφήγησης άλλωστε αποτελούν στόχο του συγγρα-

2 ό.π., 7.
3 ό.π., 41.
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φέα, όπως δηλώνεται και στο πρωτότυπο κείμενο. 

Εντάξει, τα πιο ουσιαστικά θα σου τα πω άλλη φορά, τώρα απλώς 
σου ρίχνω σπόντες για να σε προετοιμάσω. Βλέπεις, είμαι και ειλι-
κρινής...4 

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και η σημαντικότερη λειτουργία 
του δεύτερου αφηγηματικού προσώπου στο κείμενο. Στη συνέ-
χεια θα αποδείξουμε πως η επιλογή της αποστροφής σε δεύτερο 
πρόσωπο λειτουργεί ελεγκτικά και ανιχνευτικά, φιλτράροντας 
τα λόγια του αφηγητή και εμποδίζοντάς τον να διολισθήσει, στα 
πλαίσια του ανθρώπινου δυνατού τουλάχιστον, σε ψεύδη και πα-
ραποίηση της αλήθειας. 

Περιγράφοντας με λίγα λόγια το έργο, πρόκειται για ένα σύντο-
μο αφήγημα, 200 σελίδων, μια συνειρμική μαρτυρία διώξεων και 
συλλήψεων, με διηγήσεις από καταδίκες, εξορίες και βασανιστή-
ρια γραμμένη στο δεύτερο πρόσωπο με τη μορφή φιλικής καθημε-
ρινής εξιστόρησης, απευθυνόμενη σε έναν σύντροφο του συγγρα-
φέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του απροσδιόριστα νωρίς σύμφωνα με 
τον τίτλο. Επομένως το αφηγηματικό «εγώ» μετατρέπεται σε αφη-
γηματικό «εσύ» προκειμένου να εξιστορήσει τα γεγονότα. Η χρήση 
του δευτέρου προσώπου λειτουργεί καταρχάς ως εφαλτήριο της 
μνήμης και της συνειρμικής αλληλουχίας της αφήγησης. Πουθενά 
στο κείμενο δεν εντοπίζεται ένα συγκεκριμένο εσωτερικό ή εξω-
τερικό ερέθισμα που να ενεργοποιεί τη μνήμη του αφηγητή, ένα 
γεγονός τομή στην προσωπική του ιστορία που να καθοδηγεί την 
αναδρομή του στο παρελθόν. Άλλωστε το αφηγηματικό «εσύ» λει-
τουργεί μονοδιάστατα, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα της απά-
ντησης από τον αποδέκτη, παρά μόνο μια ψευδαίσθηση διαλόγου. 
Η σκέψη του αφηγητή παίρνει ως εκ τούτου απρόβλεπτη τροχιά 
και εξελίσσεται αυτοαναφορικά και αυτοαντανκλώμενα.

Η ανασκόπηση του παρελθόντος μέσα από το αφηγηματικό τέ-
χνασμα του δευτέρου πρόσωπου εκτός από εμπνευστικός μηχανι-
σμός προκαλεί την περιέργεια για την ταυτότητα του αποδέκτη. 
Ποιος είναι ο σύντροφος που χάθηκε; Ποια είναι η σχέση του με τον 
αφηγητή; Η έλλειψη πληροφοριών και αναφορών στο χαμένο σύ-
ντροφο σε συνδυασμό με τον έντονα προσωπικό χαρακτήρα των 

4 ό.π., 197.
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όσων κατατίθενται στο κείμενο, ενισχύει την άποψη πως πιθανόν 
το αφηγηματικό «εσύ» να μην αναφέρεται στον χαμένο σύντροφο 
μα στο παρελθόν του συγγραφέα. Ο ώριμος συγγραφέας άλλωστε 
δεν ταυτίζεται με το νεαρό επαναστάτη που είδε τα όνειρά του 
να ματαιώνονται, νωρίς μάλιστα σύμφωνα με τον τίτλο. Έτσι δι-
αμορφώνονται οι δύο πόλοι ανάμεσα στους οποίους ακροβατεί η 
αφήγηση.  Μεταξύ του τότε και του τώρα, αμάμεσα στην εμπειρία 
και στην ανάμνηση, πότε ως κύριος αφηγητής και πότε ως αντικεί-
μενο της αφήγησης, ο Μίσσιος καταφέρνει να ανασυνθέσει το πα-
ρελθόν του. Ο τρόπος ανασκόπησης του παρελθόντος δεν αφορά 
μια απλή ενημερωτική καταγραφή γεγονότων, αλλά επιτρέπει την 
αναβίωσή τους από τον ίδιο τον αφηγητή και το ακροατήριό του. 

Κρατώντας τον αναγνώστη του σε μια διαρκή εγρήγορση, ο 
Μίσσιος κατορθώνει να επινοήσει όσα έζησε, προσεγγίζει το πα-
ρελθόν και το αξιολογεί στα πλαίσια μιας προσπάθειας αυτοπροσ-
διορισμού. Ο Michel Butor σε ένα δοκίμιό του άλλωστε αναφέρει 
πως ο δευτεροπρόσωπος αφηγητής επιλέγεται όταν το πρόσωπο 
της αφηγούμενης ιστορίας δε γνωρίζει εξ ολοκλήρου ή δεν είναι σε 
θέση να αντιληφθεί εξ ολοκλήρου τα γεγονότα που βιώνει, χρειά-
ζεται κάποιον λοιπόν να του υπαγορεύει και να του αφηγείται όσα 
ζει.5 Στη δική μας περίπτωση, λοιπόν, ο ήρωας των αφηγούμενων 
περιστατικών είτε λόγω θανάτου είτε λόγω νεανικής αφέλειας δεν 
έχει πλήρη εικόνα των όσων ακολούθησαν την αρχική στράτευση 
στην επανάσταση, επομένως τα μαθαίνει από τον ώριμο αφηγητή. 
Αν δεχθούμε ότι ο χαμένος σύντροφος δεν είναι παρά ένα αφηγη-
ματολογικό τέχνασμα, η επιλογή του Μίσσιου να χρησιμοποιήσει 
αυτόν τον τρόπο γραφής μαρτυρά και μια ανάγκη του αφηγηματι-
κού «εγώ» να ενωθεί με το βιωματικό «εγώ» ή αλλιώς με το αφη-
γηματικό «εσύ».   

Το υποκείμενο της ιστορίας λοιπόν συνειδητοποιώντας τη συγ-
χρονική φύση του εαυτού, και το αδύνατο του διαχρονικού εαυτού, 
αντιλαμβάνεται τη ζωή περιοδικά και τμηματικά και απευθύνεται 
ως εκ τούτου στον εαυτό που επιθυμεί να αποκαταστήσει την ταυ-

5 C’est ici qu’intervient d’emploi de la seconde personne que l’on peut caractériser 
ainsi, dans le roman : celui à qui l’on raconte sa propre histoire […] C’est parce 
qu’il y a quelqu’un à qui l’on raconte sa propre histoire, quelque chose de lui qu’il 
ne connaît pas, ou du moins pas encore au niveau du langage, qu’il peut y avoir un 
récit didactique. (Butor 1964, 66-67)
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τότητά του που έχει διαρραγεί. Επομένως στο κείμενο διαλέγονται 
στην πραγματικότητα δύο αφηγηματικά «εγώ», τα οποία όμως 
δεν γίνεται να συνυπάρξουν και ως εκ τούτου προκύπτει το τέ-
χνασμα του συντρόφου, και επιστρατεύεται η αντωνυμία της απο-
στροφής, για να διασφαλιστεί η απαραίτητη απόσαταση ανάμεσα 
στο αφηγηματικό παρόν και το δραματικό παρελθόν. Επομένως 
το τέχνασμα του δευτέρου προσώπου λειτουργεί περισσότερο σαν 
δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο πόλους που συνδιαλέ-
γονται και αλληλεπιδρούν, στα πλαίσια ενός ψευδοδιαλόγου. Το 
τωρινό «εγώ» εκμηδενίζεται, γιατί αγνοεί το παρελθόν του, και το 
παρελθόντικο «εγώ» εκμηδενίζεται καθώς δηλώνεται ως συμβολι-
κά ή πραγματικά νεκρό, επομένως λειτουργούν ως τρίτα πρόσωπα 
που ανακαλούνται από το «εσύ».

Η κίνηση του αφηγητή ανάμεσα στους δύο άξονες είναι διαρκής 
και ελεύθερη.  Ο αφηγητής ανακαλεί σποραδικά και παλινδρομικά 
περιστατικά του παρελθόντος, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα 
πλαίσια μιας κουβέντας, και αφού τα επεξεργάζεται στο παρόν, 
καταγράφει τις αναμνήσεις του με έναν αυθεντικό τρόπο. Η κίνη-
ση της μνημονικής καταγραφής θυμίζει την κίνηση μιας διαλογικής 
εξιστόρησης. Αυτός ο τρόπος αφήγησης, αποτέλεσμα της επιλογής 
του δευτέρου προσώπου, δίνει καθημερινό τόνο στο κείμενο και 
ενισχύει την αξιοπιστία του. Ο τόνος του αφηγητή είναι προφο-
ρικός και η προφορικότητα της γραφής είναι που μας μεταφέρει 
αμέσως στο χώρο και στο χρόνο της μνήμης, σχεδόν με τη μορφή 
υπνωτισμού.6 Απο τη στιγμή μάλιστα που η αντωνυμία δεν προσ-
διορίζεται σε όλο το κείμενο, δεν αποκτά ένα σαφές όνομα και ση-
μείο αναφοράς, δε χάνει ποτέ την εξωκειμενική αναφορικότητά 
της, δηλαδή δεν παύει έστω και έμμεσα να καλεί τον αναγνώστη 
και ελαχιστοποιώντας την απόστασή του από το κείμενο, να του 
προσφέρει την εμπειρία του αποδέκτη, δηλαδή της αναβίωσης 
των αφηγούμενων περιστατικών. 

Ο αφηγητής λοιπόν εκμεταλλεύεται το χώρο που του δίνει το 
απροσδιόριστο «εσύ» και απευθύνεται σε περισσότερους από 
έναν δέκτες: στο χαμένο σύντροφο, που λόγω της ανωνυμίας γίνε-
ται σύμβολο, στο νεαρότερο εαυτό του, στον οποίο δεν έχει ευθεία, 
εσωτερική και αυτόματη πρόσβαση πια, αλλά και στο αναγνωστι-

6 (Ζήρας 2012)
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κό κοινό που ανανεώνεται διαρκώς. Η κατεύθυνση της αφήγησης 
σε ταυτόχρονα πολλαπλούς αποδέκτες καθίσταται δυνατή λόγω 
της φύσης της αντωνυμίας που λειτουργεί ως γλωσσική μεταβλη-
τή και ενισχύει την αξιοπιστία του κειμένου μέσα από ένα τριπλό 
φίλτρο ελέγχου και μιας επιβαλλόμενης αυτολογοκρισίας του 
αφηγητή.

Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να επανεξετάσει το παρελθόν του με 
τα λάθη του και τα επιτεύγματά του, αν δεν καταστήσει τη μνήμη 
του αντικείμενο διαλόγου, αν δεν την υποχρεώσει σε μια διαρκή 
αξιολόγηση και αποτίμηση αξιοπιστίας; Πώς μπορεί κάποιος να 
διαβεβαιώσει ότι η μνήμη του δεν θα λειτουργήσει υπονομευτικά 
έναντι της αλήθειας, έχοντας υποπέσει σε παραλλαγμένες εκδοχές 
του παρελθόντος, εξιδανικευτικές ή και το αντίθετο, υποβαθμίζο-
ντας και υπερθεματίζοντας γεγονότα και περιστατικά; 

Αυτή είναι και η τέχνη της απόστασης. Ο αφηγητής τοποθετεί-
ται απέναντι στον εαυτό του και απευθυνόμενος στον καταλλη-
λότερο ακροατή, στον συνοδοιπόρο, σε έναν αυτήκοο ή αυτόπτη 
μάρτυρα, έναν άνθρωπο που είναι ο ίδιος αντικείμενο της αφή-
γησης, παραδέχεται πως η αφηγούμενη εμπειρία δεν του ανήκει, 
μην επιλέγοντας μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αλλά διατηρεί την 
τρυφερή και προσωπική του συμμετοχή αποφεύγοντας και το 
αποστασιοποιημένο τρίτο πρόσωπο. Έτσι η εξιστόρηση, γεμάτη 
παρεκβάσεις και αναχρονισμούς, οι οποίες συχνά με ένα χιούμορ 
τρυφερό ανακουφίζουν τον αναγνώστη από την τραγικότητα των 
επεισοδίων, συναπαρτίζουν μια αναδρομή στις αλλεπάλληλες δο-
κιμασίες που αντιμετώπισε ο ήρωας, όντας ενεργό μέλος της Αρι-
στεράς, από τα χρόνια του Μεταξά μέχρι και τη Χούντα. 

Η αναπαράσταση που ανασύρει η μνήμη δεν μπορεί να γίνει χω-
ρίς την παρεμβολή της μυθοπλασίας, επομένως με τη δημιουργική 
του φαντασία ο Μίσσιος εκπληρώνει μια άλλη αποστολή, αυτή της 
αναθεώηρησης. Έτσι ακόμα και το μυθοπλαστικό κομμάτι του έρ-
γου δεν υποβαθμίζει την αλήθεια των λόγων του, τουναντίον! Η 
συζήτηση πραγματοποιείται με τους πλέον αρμόδιους και ο πολυ-
πρόσωπος αποδέκτης της αφήγησης του Μίσσιου δεν λειτουργεί 
παρά ως αυτοδέσμευση πειστικότητας. Αυτό είναι και το στοιχείο 
που προσκομίζει η χρήση του δευτέρου προσώπου στην αυτοβιο-
γραφία: η επίτευξη της απόστασης, η αλήθεια της αφήγησης και η 
γραφή του κειμένου από την προοπτική του ακροατηρίου του, είτε 
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πρόκειται για κειμενικό αποδέκτη είτε για το αναγνωστικό κοινό. 
Έτσι ο αναγνώστης δεν διαβάζει ένα τετελεσμένο, ολοκληρωμένο 
έργο, το οποίο βρίσκεται αποκρυσταλλωμένο και αποστασιοποιη-
μένο από τα όσα περιγράφει, ή τους αποδέκτες του, αλλά λόγω της 
ρητορικής του δευτέρου προσώπου δίνει την αίσθηση του παρο-
ντικού και του επίκαιρου, σαν ένα κείμενο που γράφεται τη στιγμή 
της ανάγνωσής του, παρέχοντας στον αναγνώστη πρόσβαση στην 
ίδια τη διαδικασία της γραφής του, της δημιουργίας του. Ακόμη 
κι αν πρόκειται για γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, η 
μυθιστορηματική τους μετάπλαση συμβαίνει στο κειμενικό παρόν.

Επομένως ο τρόπος που διαχειρίζεται ο Μίσσιος το είδος της 
αυτοβιογραφίας μας παραπέμπει στη θεωρία του Lejeune για το 
είδος. Ο Lejeune τονίζει ότι η ιστορία της αυτοβιογραφίας είναι 
πάνω από όλα η ιστορία της ανάγνωσής της.7 Η εξέτασή της κυ-
ρίως από τη μεριά του αναγνώστη οδηγεί επομένως στην ιδέα της 
συνθετικής αυτοβιογραφίας (collaborative autobiography), με την 
αποδοχή της αντίληψης ότι ένα πρόσωπο αποτελείται από περισ-
σότερα, ακόμα και όταν γράφει για την ίδια του τη ζωή, άλλωστε 
η πρόσληψη της αυτοβιογραφίας από αυτή τη σκοπιά θέτει σε 
αμφισβήτηση την ίδια την έννοια της κτητικότητας που έχουν τα 
εκάστοτε πρόσωπα για τη ζωή. Πόσο δική μας είναι η ζωή που βιώ-
νουμε; Η αυτοβιογραφία σε δεύτερο πρόσωπο δείχνει καθαρά πως 
το υποκείμενο της έκφρασης δεν μπορεί να είναι ίδιο με το υπο-
κείμενο όσων εκφράζονται, δηλαδή υπογραμμίζει την απόσταση 
ανάμεσα στους δύο εαυτούς που συνθέτουν το «συνθετικό εγώ» 
της αυτοβιογραφίας, και ορίζει το ένα ως επαληθευτή του άλλου. 

Ένα ακόμη στοιχείο που συζητήθηκε πολύ στο σύντομο 
αφήγημα του Μίσσιου είναι ο ασυνήθιστος τίτλος, ο οποίος 
πέρασε στη γλώσσα μας ως παρομοιώδες καλοτύχισμα για όποιον 
έφυγε μέσα στην αθωότητά του χωρίς να δει τα οράματά του να 
ματαιώνονται. Πάντως η ίδια η φράση του τίτλου είναι αμφίσημη 
λόγω της σημασιολογικής της πορείας: ο τίτλος του βιβλίου 
κατάφερε να αποκτήσει μια αυτόνομη πορεία και μια δική του 
ιστορία καθώς έγινε πολύ γρήγορα σλόγκαν και σύνθημα στους 
δρόμους της Αθήνας, και όχι μόνο, μια ευχή και ένα καλοτύχισμα 
για κάθε έναν που χάθηκε προτού ματαιωθούν τα ιδανικά και οι 

7 (Lejeune 1989, x)
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ιδέες του.8 Προτού ωστόσο λάβει αυτή τη σημασιολογική από-
χρωση η ίδια φράση χρησιμοποιούνταν από τους υποστηρικτές 
της Αριστεράς πριν την παρακμή και την ήττα του κόμματος, για 
να δηλωθεί η απογοήτευση για όσους χάθηκαν πριν ζήσουν την 
επικείμενη ολοκληρωτική νίκη του αγώνα της παράταξης. 

Το ύφος του τίτλου πομπώδες, προφορικό και καθημερινό μας 
προδιαθέτει για το χαρακτήρα του λόγου του αφηγητή, ο οποίος 
είναι πηγαίος, χειμαρρώδης και ακολουθεί μια πηγαία,  αυτοδύνα-
μη συνειρμική τροχιά. Από τον τίτλο λοιπόν εκτός από το ερώτημα 
σχετικά με την ταυτότητα του αποδέκτη, «ποιος είναι αυτός που 
σκοτώθηκε νωρίς;» προκύπτει ένα ακόμη ερώτημα για τη λέξη που 
απαιτεί περαιτέρω χρονικό προσδιορισμό: «πότε είναι νωρίς;»

Το χρονικό επίρρημα παραμένει απροσδιόριστο και αινιγματικό 
ακόμα και όταν ο συγγραφέας ολοκληρώνει την φράση του τίτλου 
μέσα στο κείμενο.

Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς και δεν έμαθες ποτέ πόσο λυσσασμέ-
να φυλάνε τα τάλαρά τους οι πλούσιοι.9
Πληρωμένος πράκτορας! Άει σιχτίρ, καργιόλες... Σου λέω, καλά που 
ξέμπλεξες νωρίς εσύ.10 

Είναι τόσα πολλά τα αφηγούμενα περιστατικά τα οποία δυ-
νητικά θα μπροούσαν να σηματοδοτήσουν αυτήν την τομή στην 
προσωπική ιστορία του αφηγητή, ώστε το μόνο συμπέρασμα στο 
οποίο καταλήγουμε για τον προσδιορισμό του επιρρήματος είναι 
ότι με δεδομένο ότι θα μπορούσε να αναφέρεται σε διάφορα περι-
στατικά του κειμένου, τα οποία ο αφηγητής και συγγραφέας κα-
ταγράφει έμμεσα ή άμεσα με πικρό τρόπο, είναι όπως και ο απο-
δέκτης του δευτέρου προσώπου ευρύ και πληθωρικό. Το «νωρίς» 
λοιπόν του τίτλου αποτελείται από μικρότερα θραύσματα που 
μπορεί να εντοπίσει κανείς σε ολόκληρο το κείμενο το οποίο χω-
ρίζει σε θεματικές ενότητες με τη μορφή επεισοδίων. Επομένως 
στοιχειοθετεί μια μικρή επωδό, ένα κειμενικό ρεφραίν που χωρίζει 
νοητά ή κυριολεκτικά το κείμενο σε αναγνωστικά τμήματα και τη 
ζωή του συγγραφέα σε περιόδους. 

8 (Κουζέλη 2012)
9 (Μίσσιος 1985, 15)
10 ό.π., 12. 



Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, κλασικά και εικονογραφημένα 449

Μακριά από αναδιπλώσεις και ενοχές, παραθέτοντας μια ειλι-
κρινή προσωπική μαρτυρία απευθυνόμενη σε ένα φίλο και περι-
κλείοντας τόσες δύσκολες στιγμές έστω από την ώριμη απόσταση 
ασφαλείας που επιτρέπει μια πιο ψύχραιμη, πιο ψυχρή, σφαιρική 
και αποστασιοποιημένη αποτίμηση των γεγονότων, στο έργο του 
ο Μίσσιος τολμά να ασκήσει κριτική με τον πιο αληθινό, ειλικρινή 
και γνήσιο τρόπο στην Αριστερά και κυρίως στις πρακτικές και στο 
δογματισμό της. Η υγιής κριτική στάση του απέναντι στην αριστε-
ρά στα πλαίσια μιας αυτοκριτικής διάθεσης δεν θα μπορούσε να 
γίνει με πιο αυθεντικό και τρυφερό τρόπο παρά με την προσωμοί-
ωση μιας συζήτησης μεταξύ φίλων, όπως αυτή σκηνοθετείται με 
τη χρήση του αφηγηματικού «εσύ». Η ζεστασιά της αφηγηματικής 
φωνής αποδίδεται και μέσα από τα ηπιότερα και κάπως αστεία 
περιστατικά που αφηγείται ο Μίσσιος ύστερα από συγκεκριμένα 
επεισόδια της κύριας ιστορίας, για να ανακουφίσει το κείμενο από 
μια τυχόν σκοτεινότητα11. 

Άντε, καληνύχτα, θα τα πούμε αύριο πάλι.12 

Το κείμενο αφήνει ανοιχτό το τέλος του και στο σύνολό του εκ-
φράζει τις αντίληψεις του συγγραφέα του για την ιστορία, τη ζωή 
και την επανάσταση και δεν αφορά μόνο μια καθολική παρουσία-
ση της τύχης της αριστεράς.

Σε πίκρανα πολύ ε; Όχι, δε με κατέχει καμιά μαύρη απαισιοδοξία για 
το μέλλον του ανθρώπου. Συλλογιέμαι πως δεν μπορεί, σε τούτον 
τον τόπο, όπου πίσω από κάθε βράχο, μέσα σε κάθε σπηλιά ή λόχμη, 
κατοικούν εφήβειοι μύθοι, κάποια νύχτα οι Κένταυροι, μαζί με το 
Γιό της Καλογριάς θα χτυπήσουν τα τείχη και θα ανοίξουν ξανά ένα 
πέρασμα για τους μικρούς αργοναύτες...13

Το αυτοβιογραφικό κείμενο του Χρόνη Μίσσιου κειμενικοποιεί 
την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσωπική εξατομικευμένη 
εμπειρία του κάθε ανθρώπου, του κάθε ήρωα, την ιστορία της 
Ειρήνης, όπως λέει χαρακτηριστικά, και της εθνικής, συλλογικής 
ιστορίας που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους οριζόντια ως μάζα. 

11 (Κουζέλη 2012)
12 (Μίσσιος 1985, 221) 
13 ό.π., 221.
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Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πως όταν ο άνθρωπος ξανακαταχτήσει την 
ανθρωπιά του, όταν ξαναρχίσει να δημιουργεί ανθρώπινο πολιτισμό, 
να γράφει πια την ιστορία κάθετα, όχι για λαούς και για μάζες, αλλά 
για τον Παύλο, για τη Ρηνιώ, για την Ελένη, για το μάστρο Στέφανο... 
τότε μονάχα οι άνθρωποι θα ξέρουν τι κοστίζει η ιστορία...14

Η ανθρωποκεντρική κάθετη αντίληψη της ιστορίας εκφράζει το 
σεβασμό στον άνθρωπο σε αντίθεση με την οριζόντια αντίληψη 
που ισοπεδώνει την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα του αν-
θρώπου. Αυτή η αντίληψη του Μίσσιου για τη ζωή, για την ιστορία 
και την επανάσταση μετατρέπεται σε λογοτεχνία. Επομένως αντί 
να διαβάζουμε ένα κείμενο πολιτικής κριτικής, γεμάτο επικρίσεις ή 
εγκώμια, διαβάζουμε ένα κείμενο που ακτινοβολεί αισιοδοξία για 
τη ζωή. Αυτή είναι και η βασική διαφορά του Μίσσιου σε σχέση με 
τα υπόλοιπα λογοτεχνικά έργα της εποχής του ή της ίδιας θεμα-
τικής15. Η ίδια η δυναμική του κειμένου βρίσκεται μέσα στο θέμα 
του, μια ιστορία στράτευσης σε ένα όνειρο, σε ένα ιδανικό, μια 
απάντηση στο υπαρξιακό κενό και στην τάση του νεοφιλελευθε-
ρισμού που στοιχειώνει την κοινωνία δεν θα μπρούσε να μην έχει 
ανθρωποκεντρικό και διαχρονικό χαρακτήρα. Ο ατομικός, προσω-
πικός χρόνος περιγράφεται αποσπασματικός και περιφρουρημέ-
νος αντίθετα με το συλλογικό χρόνο που απλώνεται ελεύθερα κα-
ταλήγοντας να είναι άχρονος.

Για το μόνο πράγμα που λυπάμαι, είναι ότι πεθαίνω μετά το θάνατο 
του ονείρου. Ναι, γιατί έτσι ο θάνατος είναι άχρηστος, ίσον παρά-
λογος.16

Πριν ολοκληρώσουμε την εξέταση του κειμένου αξίζει να σημει-
ωθεί πως τα χαρακτηριστικά που προσφέρει στο κείμενο η αφή-
γηση σε δεύτερο πρόσωπο εμφανίστηκαν επιτονισμένα και στην 
εικονογραφημένη του εκδοχή. Ήδη από το καλοκαίρι του 1986 
εμφανίστηκαν τα πρώτα γαλλικά αποσπάσματα του κειμένου στη 
Monde Diplomatique. Η ολοκληρωμένη μετάφραση του μυθιστορή-
ματος στα γαλλικά έγινε πρώτα σε μορφή εικονογραφημένου κει-
μένου, «Tu au moins, tu es mort avant». Την ίδια εποχή εμφανίστηκε 

14 ό.π., 85- 86.
15 (Μπλάνας 2012)
16 (Μίσσιος 1985, 220)
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στην Ελλάδα η ελληνική εικονογραφημένη εκδοχή καθιστώντας 
δύσκολο έως αδύνατο να προσδιοριστεί ποια από τις δύο, η γαλλό-
φωνη ή η ελληνική προηγήθηκε. Το κόμικ διατηρεί όλα τα στοιχεία 
και τις αρετές που χρησιμοποίησε ο Μίσσιος για να δημιουργήσει 
ένα διαχρονικό κείμενο με πολλές φιλοσοφικές προεκτάσεις και 
έντονα πολιτικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

Το κωμικό εναλλάσσεται με το τραγικό. Η αμεσότητα του προ-
φορικού «εσύ» οπτικοποιείται και γίνεται εντονότερη, ενώ δίνε-
ται μια απάντηση στην ταυτότητα του αφηγηματικού αποδέκτη. 
Και εικονογραφημένα λποιπόν ο σύντροφος δεν είναι άλλος από 
τον ίδιο το συγγραφέα στο παρελθόν. Τα δύο αφηγηματικά επί-
πεδα, τότε και τώρα, τοποθετούνται διαχωρισμένα και οριζόντια 
ήδη στο εξώφυλλο του κόμικ. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι 
λιγότερο φωτεινά, μια πεπαλαιωμένη απόχρωση του γκρι, λευκό 
και μαύρο. Το σχήμα και η φόρμα του κειμένου είναι ακανόνιστη, 
κυρίως χωρισμένη σε τρια μέρη σε κάθε σελίδα, σαν τη συνειρμική 
γραφή. Οι φιγούρες είναι μινιμαλιστικές, ζωγραφισμένες με απλές 
γραμμές, και ανταποκρίνονται στο λιτό ύφος του πρωτότυπου 
κειμένου. Τέλος οι περίοδοι της αφήγησης είναι πιο διακριτές κα-
θώς κάθε επεισόδιο εισάγεται στο κόμικ με μια μορφή εσωτερικού 
εξώφυλλου.

Το σύντομο Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρόνη Μίσσιου, 
αποτελεί λοιπόν ένα πλούσιο παράδειγμα αυτοβιογραφικής δη-
μιουργίας σε δεύτερο πρόσωπο διατηρώντας όλες τις αρετές του 
είδους του. Μακριά από μια μνημειακή αντίληψη αναψηλάφισης 
και μυθοπλαστικής αναβίωσης της κρίσιμης δεκαετίας του ’40, 
το κείμενο του Μίσσιου με τον παλμό του προφορικού λόγου δεν 
γράφεται για να ενημερώσει τους σημερινούς, μελλοντικούς του 
αναγνώστες, ούτε για να νουθετήσει, καθώς δεν αποπνέει κανένα 
διδακτισμό. Είναι ένας ειλικρινής τρυφερός μονόλογος του αφηγη-
τή προς το παρελθόν του. Το αφήγημα επαληθεύει την επιλογή της 
απόστασης που επιφέρει το «εσύ» αντί του πολύ κοντινού «εγώ» 
ή του πολύ αποστασιοποιήμενου τρίτου προσώπου ως καταλλη-
λότερη για την επισκόπηση του παρελθόντος, και την αφύπνιση 
της μνήμης. 

Ο διαλογικός τόνος και η αναφορά σε ένα ex definitio απροσδι-
όριστο «εσύ» είναι φορέας αλήθειας και μηχανισμός δημιουργίας 
των κατάλληλων αποστάσεων. Όποια κι αν είναι η πολυσηζητημέ-
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νη ταυτότητα του αποδέκτη, ο αφηγητής παρά την ηχηρή μοναξιά 
του προβαίνει σε μια πράξη εξωστρέφειας. Το κείμενο το Μίσσιου 
δε μονολογεί, συνδιαλέγεται, ακούγεται και οπτικοποιείται, δια-
βάζεται με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς χρόνους, 
γίνεται μια μεταβλητή σύμφωνα με την αφηγηματική του φωνή. 
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έγινε σύνθημα», Το Βήμα/ «Βιβλία», 25.11.2012.
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«Ποιώντας» στο «περιθώριο»: Ή ρήξη της μεταπολεμικής 
γενιάς με τη γενιά του ’30 και την κριτική μέσα από το 

«ψευδορεαλιστικό» πρίσμα της Φανταστικής περιπέτειας 
του Αλέξανδρου Κοτζιά

Αυγή Λίλλη *

Tο 1963 ξεσπά στη φιλολογική σελίδα της Μεσημβρινής, της οποί-
ας την επιμέλεια έχει ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, μια ορμητική διαμά-
χη.1 Τη σύγκρουση πυροδοτεί η συνέντευξη του Ηλία Βενέζη, στην 
οποία υποστηρίζει ότι η «βολεμένη»2 μεταπολεμική γενιά ήδη 
«έδωσε ό,τι είχε να δώσει».3 Ο Κοτζιάς τοποθετείται με θάρρος και 
θράσος για το «εκτρωματικό φαινόμενο»4 της γενιάς του ’30. Μό-
νιμος σκοπός της κριτικής του εξάλλου είναι η κατάρριψη του «μύ-
θου»5 που «δημιούργησαν και συστηματικά καλλιέργησαν οι ίδιοι 
[οι μεταπολεμικοί συγγραφείς] για τη σπουδαιότητα της έλευσής 
τους στα ελληνικά Γράμματα».6 Δεν παύει ποτέ να υπογραμμίζει 
τη διάσταση ανάμεσα στα μυθιστορήματα του μεσοπολεμικού 
πλαστού κοσμοπολιτισμού από τη μια και της μεταπολεμικής ρε-
αλιστικής απεικόνισης του πολιτικοκοινωνικού διχασμού από την 
άλλη. Για τον ίδιο η μεταπολεμική γενιά περιθωριοποιήθηκε αφε-
νός λόγω μιας εν λευκώ αποδοχής του έργου της λεγόμενης γενιάς 

1 (Κοτζιά 2006, 13-17)
2 (Βενέζης 1963)
3 Ό.π.
4 (Κοτζιάς 1963)
5 (Κοτζιάς 1963/1985α, 53)
6 Ό.π.
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του ’30 και λόγω μονόχρωμης πολιτικά προσανατολισμένης κρι-
τικής αφετέρου. Το ζήτημα αυτό, που τον απασχόλησε ιδιαιτέρως 
ως κριτικό, παρουσιάζεται με ευφάνταστο τρόπο στο λογοτεχνικό 
του έργο και δη στη βραβευμένη Φανταστική περιπέτεια. 

Στις 7 Ιουνίου 1963 ο Ηλίας Βενέζης δήλωνε ότι «η γενεά του 30 
έσβησε»7 και ότι οι μεταπολεμικοί συγγραφείς είναι «τώρα καλά 
τοποθετημένοι στις θέσεις τους, στα γραφεία τους, στη ζωή».8 Αν 
και την ίδια στιγμή ο Βενέζης δήλωνε ότι η γενιά του «παραήταν 
αυτάρεσκη»,9 παραδεχόμενος τρόπον τινά και τη μη ετοιμότητά 
της να εκφράσει την πραγματικότητα και τις συνέπειες του β΄ πα-
γκόσμιου πολέμου,10 η δήλωση που υπερίσχυσε ήταν αυτή για τη 
«βολεμένη»11 μεταπολεμική γενιά, η οποία παραμερίζεται προς 
όφελος της επόμενης, που «μπορεί να μην έχ[ει] δώσει πολλά, αλλά 
έχ[ει] πολλά να π[ει]».12

Πρώτος σε μια σειρά αντιδράσεων σε αυτή τη «σύγκρουση δυο 
γενεών»,13 όπως χαρακτηρίζεται στο Eπίμετρο του Η΄ τόμου της 
σειράς Η μεταπολεμική πεζογραφία των Εκδόσεων Σοκόλη, εμφα-
νίζεται ο Σπύρος Πλασκοβίτης, κρίνοντας τις δηλώσεις Βενέζη ως 
ένα «απεγνωσμένο σύνθημα […] “Εγώ και το Xάος”».14 Για τον ίδιο 
η μεταπολεμική γενιά, την οποία ο Βενέζης «βιάζεται να κλείση σε 
μια παρένθεσι»,15 «μοχθεί και βιοπαλαιεί»,16 δεν είναι βολεμένη, 
αλλά «ιδεολογικά απατημένη».17 Ακολούθως, ο Αλέξανδρος Αργυ-
ρίου υποστηρίζει ότι οι μεσοπολεμικοί συγγραφείς δεν διέθεταν 
«καλλιτεχνικό κύτταρο […] πρώτης ποιότητος»18 και ότι «κινή-
θηκαν σε ένα αστικό πλαίσιο όπου είχαν μεταφέρει την ηθογρα-
φική νοοτροπία των προγενεστέρων τους»,19 με αποτέλεσμα εν 

7 (Βενέζης 1963)
8 Ό.π.
9 Ό.π.
10 Ό.π.
11 Ό.π.
12 Ό.π.
13 (Καρβέλης, Κοτζιάς, Μηλιώνης, Στεργιόπουλος, & Τσακνιάς 1988, 299)
14 (Πλασκοβίτης 1963)
15 Ό.π.
16 Ό.π.
17 Ό.π.
18 (Αργυρίου 1963)
19 Ό.π.
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τέλει «αισθητά περιορισμένο».20 Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος θεωρεί 
μεν ότι η λογοτεχνία βρίσκεται σε «αγρανάπαυση», 21  η ουσία των 
απόψεών του όμως εντοπίζεται στο γεγονός ότι η γενιά του ’30 
«στο σύνολό της έχει αυτοϋπερτιμηθεί».22 Αντίθετα, ο Γιώργος Θε-
οτοκάς υποστηρίζει ότι η γενιά του βρίσκεται σε «πλήρη δημιουρ-
γική πνοή».23 Ειδικά αναφέρει: «[Κ]ύρια συμβολή του κινήματός 
μας ήταν ότι έφερε στην πνευματική μας ζωή την συνείδησι της 
τέχνης του μυθιστορήματος. Και πριν βέβαια γραφόντανε μυθι-
στορήματα στην Ελλάδα, αλλά η συνείδησι νομίζω ξεκαθαρίστηκε 
στα χρόνια εκείνα.»24 Όσο για τους νεότερους συγγραφείς; «Δεν 
έγινε ξανά ένα ομαδικό λογοτεχνικό κίνημα, σαν εκείνο του 1930. 
Οι νέοι συγγραφείς έμειναν ανεξάρτητες ατομικές περιπτώσεις.»25 
Υπό τον τίτλο «Η γενεά του 30 μοιάζει με πολιτική κάστα ή “κλει-
στή” λέσχη»26 ο Αντώνης Βουσβούνης αναφέρει ότι «ο κ. Βενέζης 
εξεφώνησε τον επικήδειο της γενιάς του και, διαγράφοντας με μια 
μονοκοντυλιά τους μεταγενεστέρους, επεχείρησε ένα εκπληκτικό 
άλμα και έπεσε ουρανοκατέβατα ανάμεσα στους σημερινούς νέ-
ους των 20-25 ετών».27 Τέλος, η Λιλή Ζωγράφου δήλωνε σχετικά: 
«Αλλά αφού ο κ. Βενέζης, όπως και μερικοί άλλοι, κάνανε μια γεν-
ναία εξόρμησι με τα πρώτα τους βιβλία τα γεμάτα υποσχέσεις, εξα-
ντλήσανε στα επόμενα τις αναμνήσεις και τις περιγραφές από το 
ζωικό και φυτικό βασίλειο. Και δεν είναι οι μόνοι που διεκδικούν 
μια τέτοια ευθανασία. Δικαίωμά τους. Αλλ’ ας μην κρίνουν εξ ιδίων 
τους νεωτέρους τους. […] [Γ]ιατί μια προηγούμενη γενιά δεν μπο-
ρεί να πη την τελευταία λέξι για τις επόμενές της.»28

Για αυτή τη «σκιαμαχία»29 ο Κοτζιάς δηλώνει ότι τα πεζογρα-
φήματα της γενιάς του ’30 «έχουν οριστικά ναυαγήσει, ως έργα 
τέχνης, στην συνείδησι του πιο απαιτητικού αναγνωστικού κοινού 
– του κοινού δηλαδή που με κάποια αυτονομία και με γνώμονες 

20 Ό.π.
21 (Παναγιωτόπουλος 1963)
22 Ό.π.
23 (Θεοτοκάς 1963)
24 Ό.π.
25 Ό.π.
26 (Βουσβούνης 1963)
27 Ό.π.
28 (Ζωγράφου 1963)
29 (Κοτζιάς 1963)
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δοκιμασμένης αξίας, διαμορφώνει τις προτιμήσεις και τις κρίσεις 
του, χωρίς να ενδίδη στο συρμό ή στις φανταχτερές διαφημιστι-
κές πομφόλυγες».30 Ο Κοτζιάς ενισχύει την άποψη που υποστήριξε 
ξανά λίγους μήνες πριν, ότι δηλαδή ο «μύθος» της γενιάς του ’30 
είναι “αυτοσυντήρητος”,31 αφού «επί δεκαετίες εντατικά καλλιερ-
γήθηκε και συστηματικά διαφημίστηκε, δημιουργώντας μια απε-
ρίγραπτη σύγχυση στα πνευματικά μας πράγματα»32 πνέοντας 
τώρα «τα λοίσθια».33 Αναφέρει περαιτέρω ότι έπεσαν «στην αφά-
νεια επί χρόνια, παλαιότερα έργα εξαίρετα»34 και «προσφέρωνται 
στο κοινό με την ετικέτα “αριστούργημα”, τα λίγα καλά ή μέτρια 
έργα μαζί με πολλά σκουπίδια που μας φιλοδώρησε» 35  η γενιά του 
’30. Οι πραγματικές διαστάσεις των έργων, συνεχίζει, είναι «σημα-
ντικά κατώτερες απ’ ό,τι αρχικά διατυμπανίστηκε και ασφαλέστε-
ρα πενιχρότερες από τις διαστάσεις των καλυτέρων -έργων- που 
μας έδωσαν οι πράγματι αξιόλογοι γενάρχες της νεοελληνικής πε-
ζογραφίας, ο θαυμάσιος Παπαδιαμάντης, ο Βιζυηνός, ο Ροΐδης ή 
από τους επιγόνους, ο Θεοτόκης, ο Βουτυράς».36 Η γενιά του ’30 
αποτελεί ένα «εκτρωματικό φαινόμενο»,37 καταλήγει ο Κοτζιάς, 
το οποίο ευδοκίμησε χάρη στη «στενότητα και την ισχνότητα της 
όλης πνευματικής μας ζωής».38 

Ο Κοτζιάς υποστήριζε ανέκαθεν την ίδια θέση. Το 1960 δήλωνε 
ωμά για την Ομάδα των Δώδεκα: 

«Μια “ομάδα”, που δύο τουλάχιστον από τα δώδεκα μέλη της πά-
σχουν από συγγενή πνευματική αναπηρία∙ που την πλειονότητά της 
απαρτίζουν νάνοι με οίηση Ιμαλαΐων∙ που η συντριπτική πλειοψηφία της 
έχει πνευματική αρτηριοσκλήρωση∙ που συνεστήθη από το σύνολο των 
συμβληθέντων -και για τι άλλο, τάχα, συγκροτείται μια ομάδα, παρά για 
να “παίξουμε όλοι μαζί”;- αποκλειστικά για να εξασφαλίσει προνόμια, κύ-
ρος και αγαθά στους “συμπαίκτες”∙ με δυο λόγια: μια κλίκα με φιλοδοξίες 
“πανθέου”, είναι ικανή για κάθε χαμέρπεια, συναλλαγή και βλακεία στο 
χώρο που λυμαίνεται.»39 

30 Ό.π.
31 (Κοτζιάς 1963/1985α, 53)
32 (Κοτζιάς 1963)
33 Ό.π.
34 Ό.π.
35 Ό.π.
36 Ό.π.
37 Ό.π.
38 Ό.π.
39 (Κοτζιάς 1960)
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Συνοψίζοντας, το 1980 θα δηλώσει ότι η μεταπολεμική γενιά 
«ατύχησε»,40 επειδή διαδέχθηκε «αυτήν την πεφυσιωμένη γενιά 
του ’30».41 Διαχωρίζοντας την ανανεωτική ποίησή της από τη 
«φτωχή»,42 πάρα τους νέους τρόπους γραφής, πεζογραφία της, συ-
νεχίζει, αναφέροντας ξανά τους πεζογράφους που ο ίδιος σταθερά 
διακρίνει: 

«[Τ]ο είχε πει κι ο Χουρμούζιος αυτό: “η τόσο λίγο προικισμένη γενιά 
του ’30”∙ νομίζω πως αυτά ήταν τα λόγια του, το ΄χει γράψει κιόλας 
–43 ετόλμησε λοιπόν να νομίζει ότι πριν απ’ αυτήν υπήρχε το κενό, 
όταν πριν απ’ αυτήν είχε να κάνει μ’ ένα Ροΐδη και με έναν Παπαδια-
μάντη και μ’ ένα Βιζυηνό και τους αμέσως προηγούμενούς της, λ.χ. 
τον Κ. Θεοτόκη, ετόλμησε να διακηρύξει, να δηλώσει ότι δεν υπήρχε 
προηγουμένως τίποτα. Στρογγυλοκάθησε και μας έπρηξε τα συκώ-
τια.»44 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μάλλον βέβαιη επιμέλεια εκ 
μέρους του Κοτζιά, όπως υποστηρίζει η Μαρία Ρώτα,45 του Επιμέ-
τρου του Η΄ τόμου της σειράς των Εκδόσεων Σοκόλη του 1988 για 
τη «σύγκρουση δυο γενεών»46 υποδηλώνει την αποδοχή της δια-
μάχης αυτής ως ενός ιστορικού λογοτεχνικού γεγονότος.  Ωστόσο, 
παρά τις ισχυρές απόψεις όσων έλαβαν θέση, η ρήξη δεν μοιάζει 
να είναι αυτοσκοπός, αλλά να προκύπτει από μια προσπάθεια της 
μεταπολεμικής γενιάς να διεκδικήσει, επίμονα θα μπορούσαμε να 
πούμε, αναγνώριση μέσα σε μια παγιωμένη κατάσταση. Εξάλλου, 
το 1980 ο Κοτζιάς αναφέρει ότι ο ίδιος είχε πάρει την περιβόητη 
συνέντευξη από τον Βενέζη (η οποία ήταν υπογεγραμμένη με το 
αρχικό Μ.),47 επιβεβαιώνοντας αυτή την ανάγκη των μεταπολεμι-
κών, συμπληρώνοντας: «Μας ξέκανε δηλαδή, ανθρώπους που ’μα-
στε τότε 35 και 40 χρονών οι μεγαλύτεροι, πως σχολάσαμε από 
την τέχνη, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Καταλαβαίνετε μ’ αυτή τη 
νοοτροπία τι αντιμετώπιση είχαμε και τι περιφρόνηση και τι στρί-

40 (Κοτζιάς 1980, 50)
41 Ό.π.
42 Ό.π.
43 (Χουρμουζιος 1963/1979β, 18-19)
44 (Κοτζιάς 1980, 50)
45 (Ρώτα 2004, 250)
46 (Καρβέλης κ. συν. 1988, 299)
47 (Κοτζιάς 1980, 50)
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μωγμα.»48 Σε αυτό το «στρίμωγμα» θα κάνει πολλές φορές λόγο ο 
Κοτζιάς: «Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη για να προσ-
διορίσω την επικρατούσα κατάσταση δε θα δίσταζα διόλου∙ η λέξη 
αυτή είναι το περιθώριο.»49

Οι κριτικοί του μεσοπολέμου αντίκρισαν με παρατεταμένα δι-
στακτικό τρόπο τα έργα των λεγόμενων νέων πεζογράφων. «Αδί-
σταχτα»50 κατά τον Κοτζιά, υπέβαλλε ο Βάσος Βαρίκας στην κρι-
τική του για το βιβλίο Οι νέοι πεζογράφοι του Απόστολου Σαχίνη 
το αυτονόητο για τον ίδιο ερώτημα «Υπάρχει πράγματι νέα αφη-
γηματική πεζογραφία στην Ελλάδα;»51 Ο Βαρίκας αναφέρεται σε 
«συντηρητικότητα στην τεχνική»52 και σε λιγότερη «τόλμη»53 εκ 
μέρους των νέων πεζογράφων. Για τον Κοτζιά τόσο ο Βαρίκας, που 
θέτει το ερώτημα, όσο και ο Σαχίνης, που διεκπεραιώνει τη μελέτη, 
καταλήγουν σε ένα «εξωφρενικό» 54 συμπέρασμα. Στην εισαγωγή 
του ο Σαχίνης αναφέρει ότι «η νέα πεζογραφία μας, η πεζογραφία 
της εικοσαετίας 1945-1965, βρίσκεται στον σωστό δρόμο του 
αφηγηματικού και πνευματικού εκσυγχρονισμού»,55 άποψη που 
ενοχλεί τον Κοτζιά ως «πατερναλιστική συγκατάβαση».56  

Ο Κοτζιάς εντοπίζει έλλειψη κριτικής οξυδέρκειας και προσκόλ-
ληση στη γενιά του ’30.  Αν και ο Χουρμούζιος ήταν, σύμφωνα με 
τον ίδιο, ένας από τους λίγους που προσπάθησαν «να ανιχνεύσουν 
και να κατανοήσουν τι ποιείται γύρω από τους νεώτερους συγγρα-
φείς»,57 διακρίνεται ωστόσο από μια «απολιθωμένη αισθητική»,58 
η οποία υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία κατάντησε «λογοκακοτε-
χνία»,59 όπου οι γράφοντες λένε «τσάτρα-πάτρα ιστορίες, μύθους, 
περιφρονώντας και γλώσσα και καλλιέπεια και εννοιολογική ακρί-
βεια και γενικά κάθε τι που μεταβάλλει τον απλό αφηγηματικό 

48  Ό.π.
49 (Κοτζιάς 1988/2004α, 65). Οι πλαγιογραφήσεις είναι του Αλ. Κοτζιά.
50 (Κοτζιάς 1988/2004α, 62)
51 (Βαρίκας 1965)
52 Ό.π.
53 Ό.π.
54 (Κοτζιάς 1988/2004α, 62)
55 (Σαχίνης 1984, 22)
56 (Κοτζιάς 1988/2004α, 62)
57 (Κοτζιάς 1988/2004α, 78)
58 (Κοτζιάς 1988/2004α, 79)
59 (Χουρμούζιος 1965/1979γ, 243-244, 1965/1979δ, 251, 255)
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λόγο σε έντεχνο».60 Ο Κοτζιάς «με εύλογη απορία αναρωτιέ[τ]αι: 
ώστε λεξιπενία και ανακριβολογία διέγνωσε στα κείμενα του Ρέ-
νου Αποστολίδη, του Παντελή Καλιότσου, του Χριστόφορου Μη-
λιώνη, του Γιώργου Ιωάννου, του Σπύρου Πλασκοβίτη, του Νίκου 
Πολίτη, του Αντρέα Φραγκιά, του Άρη Αλεξάνδρου». 61  Για τον ίδιο 
«ο λόγος δεν είναι απλώς “ωραίος” αλλά λειτουργικός∙ η πεζογρα-
φία δεν ποιείται με τη χρήση μιας καλλιεπούς γλώσσας αλλά με την 
κινητοποίηση περισσοτέρων γλωσσών […] υποτάσσονται λοιπόν 
τα όποια καλολογικά στοιχεία στα αφηγηματικά προσωπεία που 
εξυπηρετούν, στην ανάγκη αποκρύπτονται, μεταμφιέζονται, εξο-
βελίζονται».62 Κοντολογίς, αντί να «έχουμε εγκατεστημένο αντίκρυ 
μας τον κύριο ή την κυρία που το όνομά του/της απαντά τυπω-
μένο στο εξώφυλλο»,63 επιβάλλεται να είναι σαφής η «διάκριση 
ανάμεσα στο ποιώ και στο, τελείως άλλης τάξεως, κατασκευάζω».64

Για τον Κοτζιά η γενιά του ’30 απέτυχε πεζογραφικά, διότι στά-
θηκε ανίκανη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ή και προϋποθέ-
σεις της μυθιστορηματικής σύνθεσης. Αυτές τις προϋποθέσεις 
αφηγηματικής σύνθεσης, που ταυτίζονται εν τέλει με τα κριτήρια 
για ένα πραγματικό μυθιστόρημα, ο ίδιος τις αναφέρει στη συζή-
τησή του με τους Αλ. Αργυρίου, Κ. Κουλουφάκο, Σπ. Πλασκοβίτη 
και Στρ. Τσίρκα το 1973 για το περιοδικό Η Συνέχεια:65 

«Λοιπόν, στα πεζογραφήματα που μας απασχολούν, ερώτημα πρώ-
το: είναι ο χώρος ελληνικός; Στην Eroica, λόγου χάρη, πιστεύω ότι 
σε μεγάλο βαθμό δεν είναι, ενώ στο Γυρί, στις Τρεις γυναίκες και 
προπαντός Στου Χατζηφράγκου είναι· έχει κανείς την εντύπωση 
πως μόνο με το πέρασμα των χρόνων συνειδητοποίησε ο Κοσμάς 
Πολίτης αυτή την ανάγκη. Ερώτημα δεύτερο: είναι τα πρόσωπα των 
βιβλίων Έλληνες ή είναι ουσιαστικά ξένοι με ελληνικά ή και με ξενι-
κά “ποιητικά” ονόματα; δηλαδή διανοητικά άψυχα κατασκευάσμα-
τα, όπως στους Αστερισμούς του Πάνου Καραβία. Ερώτημα τρίτο: 
προκύπτουν από τα έργα της πεζογραφίας μας σωστές γενικές κα-
ταστάσεις; Ας πάρουμε τους Πανθέους του Τάσου Αθανασιάδη, […] 

60 (Χουρμούζιος 1965/1979γ, 244)
61 (Κοτζιάς 1988/2004α, 78)
62 (Κοτζιάς 1988/2004α, 79)
63 (Κοτζιάς 1988/2004α, 79)
64 (Κοτζιάς 1992/2004γ, 13). Οι πλαγιογραφήσεις είναι του Αλ. Κοτζιά. 
65 (Αργυρίου, Κοτζιάς, Κουλουφάκος, Πλασκοβίτης & Τσίρκας 1973/1988)
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στοιχεία φωτογραφικά αποτυπωμένα που σε μπουκώνουν μέχρι 
ασφυξίας, όμως πουθενά στο ογκώδες αυτό μυθιστόρημα-ποταμό 
δεν φαίνεται ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού μισούσε τη δι-
κτατορία του Μεταξά, πουθενά δεν φαίνεται η αηδία των Ελλήνων 
για τα φασιστικά καμώματα του καθεστώτος. Και για να προχωρή-
σουμε στα ερωτήματά μας: περνούν μέσα από τις σελίδες των βιβλί-
ων που μας απασχολούν καταστάσεις ή χαρακτήρες του ιδιωτικού 
και του δημόσιου βίου που έχουν καθοριστική σημασία για τη ζωή 
και τη μοίρα μας; ή, αντίθετα, καταπιάνονται τα βιβλία μας με πε-
ριθωριακά και ανώδυνα πράγματα; […] Ο σπεκουλαδόρος, π.χ., δεν 
είναι μια μάστιγα της κοινωνίας μας; […] Ή και ο δοσίλογος∙ τι από-
γιναν, αλήθεια, όλοι εκείνοι οι ειδεχθείς συνεργάτες των δυνάμεων 
κατοχής [;]»66  

Αντιθέτως, τα έργα της μεταπολεμικής γενιάς δεν μετατοπί-
ζονται από τον ελληνικό χώρο, προβάλλουν χαρακτήρες γνήσια 
ελληνικούς και αναπαριστούν εν δυνάμει κοινωνικοπολιτικές κα-
ταστάσεις του πλαισίου στο οποίο διαδραματίζονται. Με άλλα λό-
για, τα μεταπολεμικά έργα ποιούν, δεν κατασκευάζουν. Ο Κοτζιάς 
ορίζει ξανά ως ειδοποιό διαφορά της μεταπολεμικής πεζογραφίας 
από την προγενέστερή της την «εξαφάνιση του συγγραφέα πίσω 
από διάφορα προσωπεία»,67 η οποία επιτυγχάνεται με «σειρά εξε-
λίξεων στη γλώσσα, στις αφηγηματικές τεχνικές, στην οπτική γω-
νία, στη λειτουργία του χρόνου στην αποσπασματικότητα του γι-
γνώσκειν τον πλησίον, στην πρισματικότητα της αλήθειας».68

Ωστόσο, η μεταπολεμική γενιά δεν παύει να βρίσκεται “στρι-
μωγμένη.” Πέραν της διάστασης με τη γενιά του ’30, ένα μεγάλο 
και σημαντικό μέρος της νεοελληνικής κριτικής, και κατ’ επέκτα-
ση και του αναγνωστικού κοινού, λόγω πολιτικής στράτευσης είχε 
δημιουργήσει, ως γνωστόν, ιεραρχίες διαφορετικές. Ο Αλέξανδρος 
Κοτζιάς γράφει σχετικά: 

«Με μία “κριτική” επιχειρηματολογία κατάλληλη για καθυστερημέ-
να νήπια είχαν διαγραφεί όλα σχεδόν τα πιο σημαντικά ονόματα της 
λογοτεχνίας μας: Καβάφης, Καρυωτάκης, Μυριβήλης, Σεφέρης, κτλ. 
κτλ. Και ήταν ανεπίτρεπτο να διαβάζονται τα κείμενα τέτοιων πα-

66 (Αργυρίου κ. συν. 1973/1988, 321-322)
67 (Κοτζιάς 1988/2004α, 80)
68 Ό.π.
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ρακμιών ή ξεπουλημένων πρακτόρων – επί τάπητος όλη η δαιμονο-
λογία που, εξουσίας καταληφθείσης, αφάνισε τη σπουδαία ρωσική 
κουλτούρα των τριών πρώτων δεκαετιών του αιώνα μας. Αλίμονο 
προπαντός στους πρωτοεμφανιζόμενους ποιητές και πεζογράφους 
αν στις σελίδες τους δε χαμογελούσε το απτόητο παλικάρι του σοσι-
αλιστικού ρεαλισμού – μαύρο φίδι που τους έτρωγε.»69 

Αυτή η «παρ’ αξία εγκωμιογραφία, διάδοση, μετάφραση των 
βιβλίων του “δικού μας” συγγραφέα»70, συμπληρώνει, επιβράβευ-
σε «αρκετούς τενεκέδες ξεκινώντας από την πολιτική προσέγγι-
ση των κειμένων, και όχι από την πνευματική και αισθητική».71 Το 
χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα πολιτικής προσέγγισης της 
λογοτεχνίας ήταν η βιβλιοκρισία του Δημήτρη Ραυτόπουλου στην 
Επιθεώρηση Τέχνης για την Πολιορκία. Ο Ραυτόπουλος, με τους 
χαρακτηρισμούς του «συκοφαντική»72 και «μαύρη πολιτική λογο-
τεχνία»73 (η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον Αλ. Κοτζιά, τον Ρ. 
Ρούφο, τον Θ.Δ. Φραγκόπουλο και τον Ν. Κάσδαγλη), εισάγει στα 
1955 μια ορολογία που συντηρήθηκε για πολλά χρόνια στις τάξεις 
της αριστερής κριτικής,74 αλλά και ευνόησε ευρύτερα την ένταξη των 
“στιγματισμένων” συγγραφέων σε μια πεζογραφία της «δεξιάς».75 

Αυτή τη διπλή σύγκρουση ο Κοτζιάς τη μεταφέρει μεθοδικά σε 
ένα κορυφαίο για τη νεοελληνική λογοτεχνία έργο. Στη Φανταστι-
κή Περιπέτεια ποιεί έναν αμιγή λογοτεχνικά νεοελληνικό χώρο με 
ελληνικούς χαρακτήρες, καθρεφτίζοντας ανάμεσα σε πολλές άλ-
λες μια ακόμη απόλυτα ελληνική κατάσταση: τη ρήξη της μεταπο-
λεμικής γενιάς με τη γενιά του ’30 από τη μια και με την αριστερή 
κριτική από την άλλη. 

Ο Κοτζιάς γράφει ακολουθώντας πιστά την ιδανική για τον ίδιο 
μέθοδο, η οποία ορίζει σταθερά την ποιητική του, όπως αναλύεται 
ως ενιαία θεωρία στο σπουδαίο δοκίμιό του «Αληθομανές χαλκεί-

69 (Κοτζιάς 1991/2004β, 148-149)
70 (Κοτζιάς 1988/2004α, 67). Ακόμα και αυτή η τακτική («δικός μας») εμφανίζεται 

στη Φανταστική περιπέτεια ως άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
λεπτολόγου Κοτζιά: (Κοτζιάς 1985β, 112, 113, 116). 

71 (Κοτζιάς 1986, 57)
72 (Ραυτόπουλος 1955, 334)
73 (Ραυτόπουλος 1965, 289-31)
74 (Κοτζιάς 1990, 72)
75 (Φραγκόπουλος 1977, 21∙ Mackridge 1988, 94· Tonnet 2001, 281-285)
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ον. Η ποιητική ενός πεζογράφου».76 Αναδεικνύοντας τη διπλή ιδιό-
τητά του, η κριτική που αναπτύσσεται στη συζήτηση της Συνέχει-
ας, όπως είδαμε προηγουμένως, διαμορφώνει τους συγγραφικούς 
στόχους του και το αντίστροφο. Ο Κοτζιάς συχνά αυτοαποκαλείται 
«ψευδορεαλιστής».77 Ο χαρακτηρισμός αυτός αφορά ουσιαστικά 
στην αληθοφάνεια, που για τον ίδιο νοείται ως η ρεαλιστική κα-
ταγραφή μεν και η παραβίαση του ρεαλισμού προς μία δραματική 
συμπύκνωση δε78 όσον αφορά το χωροχρόνο, την πλοκή και τους 
χαρακτήρες. Ιδανικό παράδειγμα είναι η Φανταστική περιπέτεια, 
όπως ο ίδιος εξηγεί: 

«[Σ]τη Φανταστική περιπέτεια έχουν συσσωρευτεί τόσες συγκρού-
σεις μέσα σε μία μέρα που απ’ οπουδήποτε και να το πιάσουμε, είναι 
αδύνατο να συμβούν τόσα πράματα σε τόσα διαφορετικά μέλη μιας 
οικογένειας την ίδια μέρα. Το ξέρω αυτό το πράμα αλλά δε με ενδια-
φέρει. Διότι το αποτέλεσμα που θέλω να βγάλω, βγαίνει με αυτή τη 
συσσώρευση. Λοιπόν, προσπαθώ να διατηρήσω την αληθοφάνεια, 
ώστε να μην ξεφύγει το πεζογράφημα από τους παραδεδεγμένους 
κανόνες του ρεαλισμού, αλλά αν χρειαστεί να στρίψει λίγο ο ήλιος, 
γιατί πρέπει να γίνει ένας φωτισμός κατάλληλος, θα τον στρίψω 
φτάνει να μην το πάρετε χαμπάρι, όσο είναι τούτο δυνατόν. […] Για-
τί εδώ είναι ένα θέμα. Ότι θέλω να είναι ψευδορεαλιστικό. Είναι ο 
τρόπος μου αυτός. Θέλω να ακολουθήσω τους κανόνες του ρεαλι-
σμού ως εκεί που δε μ’ εμποδίζουν στη δουλειά μου.»79

Στη Φανταστική περιπέτεια επιτυγχάνεται ο προγραμματικός 
στόχος ενός «ευρηματικού και πρισματικού κειμένου ποιητικής»80, 
όταν το έργο αυτό αποδεικνύεται «ψευδορεαλιστικό», προβάλ-
λοντας ένα πλέγμα “αυθεντικά” ελληνικών περί της λογοτεχνίας 
αντιλήψεων. Ο κεντρικός ήρωας Αλέξανδρος Καπάνταης, κόλακας 
δημόσιος υπάλληλος, αποτυχημένος σύζυγος, πατέρας και ερα-
στής, συγγραφέας του συρμού, του οποίου η ύπαρξη σταδιακά και 
πολλαπλώς εκμηδενίζεται τη μέρα που επρόκειτο να βραβευθεί 
από την πολιτεία,  όχι μόνο δεν ασπάζεται τις κριτικές απόψεις του 

76 (Κοτζιάς 1992/2004γ)
77 (Κοτζιάς 1992/2004γ, 31, 38, 1992, 282-283, 286)
78 (Κοτζιάς 1992, 286)
79 (Κοτζιάς 1992, 283)
80 (Μικέ 2002, 821)
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συγγραφέα, αλλά εκφράζει, με εγκληματική μάλιστα άγνοια ή ημι-
μάθεια, τις παρωχημένες αντιλήψεις που ο Κοτζιάς ως κριτικός μο-
νίμως αντικρούει. Ο Καπάνταης δηλώνεται από τον ίδιο τον Κοτζιά 
ως το alter ego του,81  θέση η οποία επιβεβαιώνει την άποψη για το 
«αντεστραμμένο είδωλο»82 του συγγραφέα στο πρόσωπο του κε-
ντρικού ήρωα και ταυτόχρονα την προαναφερόμενη «εξαφάνιση 
του συγγραφέα»83 πίσω από τον ήρωα. 

Ο πεζογράφος δεν μένει άπραγος μπροστά στην ευκαιρία που 
του δίνει το alter ego του και αιφνιδιάζει μοναδικά τον αναγνώ-
στη, ποιώντας ευφυώς ένα «ψευδορεαλιστικό» επεισόδιο, με ειρω-
νεία, χιούμορ και τεχνική αρτιότητα. Η γνώμη του Καπάνταη για 
τους ομότεχνούς του στηρίζεται αποκλειστικά στα «εξωκαλλιτε-
χνικά»84 κριτήρια στα οποία συχνά αναφέρεται ο κριτικός Κοτζιάς 
και τα οποία συνδέονται με την προσωπική ζωή ή και την πολιτική 
ιδεολογία του συγγραφέα και όχι με την αισθητική αξία των έρ-
γων του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πολιτικές πεποιθήσεις 
του συγγραφέα, ή η εντύπωση που υπάρχει για αυτές, ταυτίζονται 
με το περιεχόμενο του έργου, του οποίου η μορφή παραγνωρίζε-
ται, ως συνέβαινε συχνά με τους μεταπολεμικούς συγγραφείς και 
ειδικότερα μετά την κριτική του Ραυτόπουλου. «Αααα!... λες και με 
δάγκωσε οχιά – να τος ο σκοταδιστής, το κάθαρμα!»85 σκέπτεται 
ο Καπάνταης μόλις αποκαλύπτεται η ταυτότητα του «γελοίου με 
το γλωσσοδέτη»86 που κάθεται στο γραφείο του εκδοτικού οίκου 
Κέδρος και δεν είναι άλλος από τον Αλέξανδρο Κοτζιά.  

«Άκουσε, Αλέξανδρε… ποιος φαντάζεσαι πως είσαι; Ένας αποτυχη-
μένος μυθιστοριογράφος, φλύαρος – δεν έχεις ιδέα πώς γράφεται 
ένα μυθιστόρημα, ποιο είναι το ύφος το σωστό που πρέπει να γρά-
φεται, μου το ’λεγε κι ο κύριος Μερακλής – τον είδα τις προάλλες σε 
μια μικροεκδήλωση για το Λευτέρη Φάκα… Βεβαιότατα! Και δεύτε-
ρος καθηγητής, ο κύριος Απόστολος Σαχίνης – προ ημερών τηλεφω-
νηθήκαμε – ποιος, μου λέει, ο Αλέξανδρος Κοτζιάς; Μα αυτός είναι 
συντηρητικός, ανύπαρκτος, μου λέει, χειρότερος κι από τον Κάφκα, 
δε βλέπεις που στραβώσανε τα δόντια του από το φθόνο;»87 

81 (Κοτζιάς 1986, 59)
82 (Μικέ 2002, 816, 820)
83 (Κοτζιάς 1988/2004α, 80)
84 (Κοτζιάς 1988/2004α, 67)
85 (Κοτζιάς 1985β,140)
86 (Κοτζιάς 1985β,139)
87 (Κοτζιάς 1985β,142)
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Όντως, η θέση της μεταπολεμικής πεζογραφίας ανάμεσα στην 
υπεροπτική αντιμετώπιση της προγενέστερης γενιάς και τις ξύ-
λινες απόψεις της αριστερής κριτικής υπονοείται με την έντεχνη 
χρήση της μεθόδου που πέτυχαν οι μεταπολεμικοί και στην οποία 
δεν ανταποκρίθηκαν οι μεσοπολεμικοί. Στο πρόσωπο ενός άλλου 
υποδειγματικά «ψευδορεαλιστικού» ήρωα εκδηλώνονται, όπως 
θα δούμε αμέσως, και οι δύο λογοτεχνικές γενιές και η σύγκρουσή 
τους. Παρά τις ενστάσεις του Κοτζιά για την κριτική του Χουρμού-
ζιου για τους μεταπολεμικούς, οι δυο τους συγκλίνουν και συνα-
ντώνται σε πολλά σημεία. Πέραν του νεανικού ζυμώματος στην 
αριστερά, της θητείας στην Καθημερινή και του μεταφραστικού 
έργου, της άποψης για την υπερεκτιμημένη πεζογραφική παραγω-
γή της γενιάς του ’30, καθώς και της διάκρισης του κατασκευάζω 
και του ποιώ,88 οι δύο κριτικοί προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα για 
τη μυθιστορηματική σύνθεση στο φλωμπερικό «Маdame Bovary 
c’ est moi!». «Όταν ο Φλωμπέρ διεκήρυττε ότι “Η Κυρία Μποβα-
ρύ είμαι εγώ!”, θα μπορούσε εύκολα να ταυτίσει τα συναισθήματά 
του με τα συναισθήματα της ηρωίδας του απέναντι του κόσμου»89 
έγραφε ο Χουρμούζιος, ενώ ο Κοτζιάς δήλωνε «ο Καπάνταης είμαι 
εγώ»,90 υποδηλώνοντας τον «τρόπο»91 όχι για ένα αμιγώς αυτοβιο-
γραφικό τέχνασμα, αλλά για έναν «ψευδορεαλιστικό» ήρωα.  

Εικάζουμε λοιπόν ότι ο Κοτζιάς, βασισμένος και στην αρχή του 
Flaubert, ποιεί λεπτομερώς ένα γυναικείο χαρακτήρα με “κυπρι-
οφανές” επώνυμο, την Αιμιλία Χατζηγιάννη (ο Χουρμούζιος υπέ-
γραφε συχνά ως Αιμ. Χ.), η οποία κατηγορείται από τον Καπάνταη 
ως «αντιδραστική»,92 που «συνωμοτεί με το κατεστημένο και τη 
Δεξιά»93 και ότι στον Ελληνικό Μήνα που διοργάνωσε στο Παρίσι, 
ως «πουλημένη από τα γεννοφάσκια της στους Γάλλους, πράκτο-
ρας της ΕΟΚ»,94 «τόλμησε να παρουσιάσει στους κουτόφραγκους 
σαν ελληνική λογοτεχνία κάτι κατακάθια, διασπαστές και αναρ-
χοθολούρα, ξεφωνημένες αδερφάδες της Συγγρού, κι επιπλέον το 

88 (Αργυρίου κ. συν. 1973/2988, 320∙ Κοτζιάς 1992/2004γ, 13∙ Χουρμούζιος 
1963/1979β, 19)

89 (Χουρμούζιος 1954/1979α, 208)
90 (Κοτζιάς 1986, 56, 59)
91 (Κοτζιάς 1991, 88)
92 (Κοτζιάς 1985β, 112)
93 Ό.π.
94 (Κοτζιάς 1985β, 113)
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μαύρο σκοταδισμό της Δεξιάς – Κάσδαγλη, Κοτζιά…».95 Το 1975, 
ενόσω διηύθυνε το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Λονδίνο, ο Κοτζιάς είχε συμβάλει στη διοργάνωση του Ελληνικού 
Μήνα,96 για τον οποίο δέχτηκε σφοδρή κριτική και  ειδικά για τη 
σύνθεση του λογοτεχνικού προγράμματος. Έγραφε σχετικά ψευ-
δωνύμως ο Κώστας Τσιρόπουλος: «Κατόπιν, ο τόπος έχει μεγάλους 
πεζογράφους: τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, τον Πρεβελάκη, τον Τερ-
ζάκη, απ’ τους νεκρούς, τον Γιώργο Θεοτοκά, τον Κοσμά Πολίτη, 
τον Μπεράτη. Τίποτα… Η Γενιά του ’30 σε καραντίνα. Και θα ήθελα 
να ξέρω τι θα ήταν οι νεώτεροι συγγραφείς χωρίς να έχει προη-
γηθεί η Γενιά του ’30.»97 Και συμπλήρωνε: «Προειδοποιούμε την 
Κυβέρνηση και τους παραχαράκτες να μην αποτολμήσουν να ορ-
γανώσουν παρόμοιο “μήνα” στο Παρίσι πριν συμβουλευθούν αρ-
μόδιους κι υπεύθυνους ανθρώπους και πνευματικά Σωματεία και 
χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις μιας τίμιας και αξιολογικής επιλογής 
προσώπων και έργων.»98

Όπως μαθαίνουμε από το πλούσιο αρχείο Αλέξανδρου Κοτζιά, 
είχε πράγματι σημειωθεί ενδιαφέρον από γαλλικής πλευράς για 
τον Ελληνικό Μήνα.99 Παρά τις “προειδοποιήσεις” Τσιρόπουλου, 
ο συγγραφέας, εκτός από την Αιμιλία Χατζηγιάννη, έναν υβριδικό 
χαρακτήρα με αυτοβιογραφικά αλλά και συγκεκριμένα βιογραφι-
κά στοιχεία, ο οποίος “τόλμά” να διοργανώσει παρόμοιο μήνα στο 
Παρίσι, ποιεί και κάτι ακόμα: «Το Νύχτα αξημέρωτη, Αλέξανδρε, τι-
μήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος!»,100 λέει εκνευρι-
σμένος ο Καπάνταης στον Κοτζιά. «Ε, και; Το ίδιο βραβείο πήρε κι 
ο Τσιρόπουλος»,101 απαντά ο δεύτερος “εγκαθιστώντας” προκλητι-
κά ενώπιον του αναγνώστη τον κύριο που «το όνομά του απαντά 

95 Ό.π.
96 Έλαβε χώρα στο διάστημα μεταξύ 5 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 1975. Στον τομέα 

της πεζογραφίας είχε επιλεγεί να παρουσιαστεί η δουλειά των Θανάση Βαλτινού, 
Γιώργου Ιωάννου, Νίκου Κάσδαγλη, Νίκου Καχτίτση, Αλέξανδρου Σχινά, Κώστα 
Ταχτσή, Στρατή Τσίρκα, Αντρέα Φραγκιά, Μάριου Χάκκα και Δημήτρη Χατζή. 

97 (Νοταράς 1975, 526)
98 (Νοταράς 1975, 527)
99 Στο αρχείο Αλέξανδρου Κοτζιά φυλάσσονται δύο επιστολές του ιδίου προς το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών ημερομηνίας 14 Ιουλίου 1975, με θέμα 
«Επανάληψη “Eλληνικού Mήνα” στο Παρίσι», και ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 
1975, με θέμα «Μεταφορά εκθέσεως “Ελληνικού Μήνα” στο Παρίσι».

100 (Κοτζιάς 1985β, 141)
101  Ό.π. 
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τυπωμένο στο εξώφυλλο του βιβλίου».102 Ο συγγραφέας υπονοεί 
αφενός ένα συγκεκριμένο συμβάν και αφετέρου μια συνήθη τεχνι-
κή των μεσοπολεμικών πεζογράφων, αυτήν της ταύτισης μυθιστο-
ρηματικών χαρακτήρων με πραγματικά πρόσωπα, της οποίας την 
“παράδοση” η μεταπολεμική γενιά δεν συνέχισε.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη Φανταστική πε-
ριπέτεια η αναφερόμενη ως «σύγκρουση δύο γενεών»103 εκδηλώ-
νεται με δύο τουλάχιστον τρόπους. Πρώτον, σε επίπεδο μορφής, 
καθώς ο συγγραφέας εξαντλεί αφενός τα όρια της μεθόδου του, 
η οποία, όπως είδαμε, σχηματοποιείται παράλληλα με την κριτική 
του για την αποτυχημένη, κατά τον ίδιο, μέθοδο αναπαράστασης 
της προηγούμενης γενιάς, και υπονοώντας ποικιλοτρόπως αφετέ-
ρου τις απλοϊκές συγγραφικές τεχνικές των πεζογράφων της γε-
νιάς του ’30. Δεύτερον, ποιώντας ένα “αυθεντικό” πλαίσιο πλοκής 
και χαρακτήρων κατά τον τρόπο που η γενιά του ’30 δεν κατάφερε, 
υπονοεί σε θεματικό επίπεδο πολλαπλώς τη ρήξη των δύο γενεών 
αλλά και την τεταμένη σχέση των μεταπολεμικών πεζογράφων με 
την αριστερή κριτική. Στο αριστουργηματικό αυτό μυθιστόρημα 
υποδεικνύεται, εκ πεποιθήσεως «ψευδορεαλιστικά», το περιθώριο 
στο οποίο έδρασε η μεταπολεμική γενιά, διπλά “στριμωγμένη” σε 
μια μοναδική λογοτεχνική περιπέτεια. 
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κείμενα Γ΄. Αθήνα: Κέδρος 1985: 51-53 [πρώτη δημοσίευση: Με-
σημβρινή (25/1/1963)].

————: Φανταστική περιπέτεια. Αθήνα: Κέδρος 1985. 
————: «Θέλησα να φτάσω μέσα από ένα γέλιο σε κάποια θε-

ώρηση των ανθρώπινων πραγμάτων» (συνέντευξη στη Βένα 
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Πλασκοβίτης, Σπύρος: «Οι έφηβοι της κατοχής μοχθούν και βιοπα-
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The research is devoted to the narrative techniques of contemporary 
Greek novelist Maro Douka. Her novels dwell mostly on women’s 
way through the troubled years of the Greek history. They possess 
deep insight into the individual consciousness still keeping the 
social and political events in focus. Douka is free in integrating the 
Western European and Greek literary techniques upon which she 
builds on her own original manner of writing. Her works, being 
addressed to some burning and controversial issues, undermine 
the conventional opinion of women’s writing as the one limited to 
themes of low social topicality.    

The work involves the narrative and structural analysis as 
well as the comparative analysis that juxtaposes the works by 
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and dwell on the destiny of individuals against the background of 
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the events described. Each writer chooses her own set of literary 
techniques, devices and imagery, and achieves creation of a certain 
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writing can in fact be seen as an attempt not so much to define an 
isolated individual ego as to discover a collective concept of sub-
jectivity which foregrounds the construction of identity in relation 
to the world» (Mantoglou 2002, 171). These features are definite-
ly characteristic of the Ukrainian women writers as well as of the 
Greek ones. 

The leading strategy of both novels is showing the events from 
the first point of view perspective which allows the reader to inhab-
it the world of one character (the autodiagetic narrator) fully, to ex-
perience the sense of immediacy and credibility. In both novels the 
first-person narrator is involved in the world of the story, and the 
narrating I is, in fact, the experiencing I. The narrative form is also 
very similar − a diary, with the only difference of the vantage point 
in terms of temporary distance: Maro Douka’s character Myrsi-
ni Panayoutou, a student involved in the underground resistance 
against the dictatorship, describes the events of the past years try-
ing to distance herself from them in order to understand them and 
analyse herself; Lina Kostenko’s insane person (anonymous one) 
writes notes daily as the last chance of not to fall into the abyss of 
insanity which has gulped (as he thinks) the whole society. 

Maro Douka’s story also has a kind of framing: at the beginning 
Myrsini starts filling in a questionnaire for some political group 
which fascinates her as the possibility to sort out all the hows and 
whys: “Ever since I’d joined the Left, in the way of things at that 
time, I’d been constantly having to account for myself. To the point 
that even when nobody else bothered to cross-examine me I’d put 
myself in the dock, it had become second nature to me. There is 
truth in what they say: things hurt less if you talk about them, at 
least you don’t feel so bad. I’d got into the habit of talking to myself 
constantly, like someone who’s come to grief and can’t accept the 
fact. So I keep on loosing the thread, never quite get things right, 
and when I catch up with myself, by then it’s too late. I’m hemmed 
in by the surface of reality that’s none of my making. I don’t try to 
prove a point, I just ramble on. The point is that if I can’t work out 
what it is that makes me tick, I can hardly expect anybody else to do 
it for me. The more I talk the more futile the sound of my own voice 
becomes to me: a delicious panic takes hold of me, my pulses race; 
just around the corner I’m going to make the discovery that will 
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change everything. I feel I’m circling closer and closer to something 
fantastically important − a sort of fatal attraction − but I would care 
to go too close. I’m marking time, it’s a heady, intoxicated feeling − a 
touch of impatience too. How long can I expect to keep it up, this 
taut, suspended state, something to weigh in the balance against 
the idea of my own death?

That’s putting it rather grandly. The honest truth is that during 
these last months I’ve kept myself on a pretty loose rein, I’ve en-
joyed myself turning over the pages of the past” (Douka 1991, 9-10).

And after long ramblings over her life (occupying 300 pages) 
Myrsini comes back to the present reality understanding her inabil-
ity to answer the questions: “It had given me a real shock, as though 
suddenly I’d seen my whole life simplified, implacably and absurdly, 
into a handful of questions” (Douka 1991, 311). Her answers fitted 
a single page without comments on her strengths and weaknesses: 
“Sometimes I feel like a god, and sometimes the merest creature” 
(Douka 1991, 312).

The presence of Maro Douka herself in Fool’s Gold can be felt 
through some autobiographic details. Some critics (Άγγελος Φουριώ-
της 1980, 5; Κώστας Σταματίου 1980, 8) stress it out grounding 
their conclusions on the fact that the writer herself belongs to the 
antijunta youth and shares her experience and feelings, portrays 
the generation that «marked by blood their first steps on the roads 
to freedom» («...χάραξε μ’αίμα τ’αρχικά της στους δρόμους της 
ελευθερίας» ( Σταματίου 1987,  57). The fact of the author living 
through the years of the notorious dictatorship of the “Colonels” 
and the bloody events of the 17th November 1973 with the tanks 
evicting the students from the Athens Polytechnic makes us believe 
the character/narrator who matures into an independent and 
politically aware woman throughout this period. The writer says 
that “the events of the historical past or actual present take part in 
creating characteristics and psychology of my characters, they are 
coloured by my own experience and adapted to my vision of the 
composition and type of narrative «τα γεγονότα από το ιστορημένο 
παρελθόν είτε από την ρευστή επικαιρότητα...συμβάλουν στην ανά-
δειξη των χαρακτηριστικών και του ψυχισμού των επινοημένων 
προσώπων, προσαρμόζονται στη δική μου αντίληψη αφήγησης και 
πλοκής»» (Δούκα 2006, 350).
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One more factor that contributes to the full-blood image of the 
main character is the inclusion of her body, physical life into the 
story. We see a sincere account of Myrsini’s sexual affairs, revela-
tions about losing her virginity, sexual compatibility with different 
partners. Her body life is a great part of her life experience. The her-
oine recollects her first meeting John, the man she adored: “From 
the first moment I’d set eyes on him I’d wanted him; I felt wild, and 
tensed all over like an animal caught in a trap” (Douka 1991, 12). 
And then admits her later disillusions: “I’d have had more plea-
sure from the scentof shampoo in his hair than from his odourless 
caresses” Douka 1991, 15). Due to such scenes the whole novel is 
emotionally charged. Most of the allusions (to Elytis’s poetry, Rit-
sos’ Moonlight Sonata, as well as to Western European poets and 
writers) are on the emotional side, too.

The heroine is emancipated enough living independently, ob-
taining higher education and having her own political convictions 
she is ready to go through tortures for. Myrsini breaks the conven-
tional image of a patriarchal type of a woman though she has to 
admit she has to break through the demands of the others and her 
pretensions. She does not allow the men (her father, fiancé, friends) 
manipulate her in any way. As Maro Douka admitted herself (the 
letter to L. Banakh of January 20, 2006), «το θέμα της γυναίκας 
για μένα είχε να κάνει με μια βαθύτερη πολιτική συνειδητοποίη-
ση» (Δούκα 2006). Myrsini strives to free herself of the will of her 
parents and the beloved man, of the ideological and social labels 
and stereotypes. She is self-sustained: «Μου αρκεί το πρόσωπό μου 
κι έτσι θα ζήσω» (Δούκα 1979, 271). Her voice is mostly calm but 
rising sometimes from reflective tranquility to rare outbreaks of 
anger. The character of Myrsini has a distinct personality with defi-
nite values and motivations. The language she speaks – with many 
youth colloquialisms and idioms – is appropriate for her social 
status and family background and contributes to her sensitive and 
economical portrayal. Even sentence structure is peculiar: variety 
in sentence length creates powerful writing showing some rhythm 
changes while the narrator’s shifting from reflective mood to de-
scribing some actions. 

Myrsini – the narrator – presents a great variety of other char-
acters (family members, relatives, friends, comrades) with their 
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unique life stories; their voices can be heard and distinguished.
Lina Kostenko describes the recent events in the political and 

social life of the Ukrainian society (President Kuchma’s rule and 
the Orange revolution), but she distances herself from her charac-
ter who is a 35-year-old computer programmer with a painful con-
sciousness about everything that is going on. The man claims that 
he has always been a sane person, has no hereditary lunatism (no 
phonies among the relatives and ancestors), but before the begin-
ning of the millennium he feels that he goes crazy: “Wanted to go to 
the Canarias Inlands. Not because of the resort, the ocean, exotics. 
Because I read in some magazine that there, somewhere high in the 
mountains, in evergreen forests, there is a tribe that do not speak to 
one another but whistle. So I thought – if only we would not speak 
but whistle. As we’ve said so much that absolutely lost the sense” 
(hereinafter – the translation is done by the author of the article). 
– “Захотів на Канари. Не тому, що курорт, океан, екзотика. А 
тому, що вичитав у одному журналі, що там десь високо у го-
рах, у вічнозелених нетрях є племя, яке не говорить між собою, 
а пересвистується. І я подумав – от якби й у нас не говорили, 
а пересвистувались. Бо стільки вже наговорено, до цілковитої 
втрати смислу” (Костенко 2011, 6). Lina Kostenko creates this 
bizarre situation in order to diagnose the whole society instead of 
psychological portrayal of her miserable hero. That’s not for noth-
ing that most of the allusions in the novel to great Russian satirical 
writer Gogol. 

In an ironic and pessimistic manner the main hero takes down all 
the catastrophes, accidents, advertisements, horoscope predictions 
spotlit in the news (which he picks out at random) and some details 
of his uneventful life. As Ivan Dzuba puts it, “it’s a striking chronicle 
of an intellectual soul in the world of absurdity”, “lived through in-
dividual consciousness, the events boost emotional and intellectual 
tension” (Дзюба 2010). The character’s insanity is somehow sym-
bolic stressing the lack of true communication as the cause of so-
cial malaise and intimate problems. Kostyantin Rodik calls it a “re-
flective story dominated by “phantom pains of a soul” (Kostenko), 
but criticizes the hero’s psychology as unconvincing (Родик 2011).  
The critic is right putting down the psychological aspect of the nov-
el, but he does not take into account the artistic purpose. The writ-



Polkhovska Olena476

er is a recorder of the spirit of the times illuminating the secluded 
facets rather than a psychologist. The strange, trans-psychological 
character with his superior insight defamiliarises the vision of the 
world and challenges our views. The story is presented in the text 
through the mediation of some prism of the narrator’s insanity. 
His emotive language is highly charged with metaphors (“centri-
fuge of idiocy”), puns (“I lose my grounds, she loses her temper”) 
and other stylistic devices, and contributes into creating a certain 
atmosphere.  Lina Kostenko uses internal focalisation locating the 
perspective within the character and limiting the information to his 
perceptual and conceptual grasp of the world. 

The characters in the Notes of a Ukrainian Madman are not giv-
en names, they are marked as types (wife, father who belongs to 
the generation of the 60’s, step-brother called Teenager, mother-
in-law, etc). Even the body life of the character comes to nothing: 
“At night she [wife] asks: – Do we have love or sex? – I keep silent, 
I don’t know, for me it has always been both, now it is somehow 
separate things, I’m afraid I can be “switched off”, though I like to 
see my wife’s happy eyes, but she is so irritable now, and we do not 
recognize each other.” – “Вночі вона питає: це у нас секс чи лю-
бов? – я мовчу, я не знаю, у мене це завжди було разом, тепер 
це чомусь окремо, боюся, що перемкне, а люблю, коли в жінки 
щасливі очі, а вона тепер така роздратована, і ми одне одного 
не впізнаємо” (Костенко 2011, 9). The hero is no longer a stron-
ger sex in his wife’s eyes, she is not really a weaker vessel in his. 

So we can observe the estrangement of the “insane” hero in most 
spheres: in his private life (“we don’t recognize each other”), in his 
social life (“they substituted our Ukraine”), even in his language 
(the hero can speak the language of computer programs easily, but 
he is not welcomed speaking his native one; he feels his beautiful 
native language is abused and detrimented by people – “the lan-
guage is like nightingale singing, but they twitter god knows what”.

As Wolf Schmid states, “one of the dichotomies of narratology 
is the opposition between “events” (happenings) and the narrat-
ed story (Шмид 2012, 158). So each narrated story is the result of 
selection of separate elements out of infinite number of “atoms” of 
events and the meaningless number of events turns into the mean-
inful story (Шмид 2012, 159).  Heiden White points out the similar-
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ity of the work of a historian and a writer (White 1978). These ideas 
are especially relevant when applied to Fool’s Gold by Maro Douka. 
The selection is done by the narrator (Myrsini) through her per-
spective and point of view. The events/happenings narrated belong 
to several planes (where even time and space are subjectively per-
ceived): political life, private life, life of the subconsciousness. Thus, 
the historical events are given mostly in chronological order with 
several references to the distant and non-distant past. Dates and 
historical realias (1974, 1967; eve of the coup d’état, Dictatorship) 
are exact. Though there are some time-shifts when diverse stories 
are presented. The time of emotional life is marked differently be-
ing subdivided, for example, into “Before Paul” and “After Paul”. The 
nightdream plane is anachronical, mixing everything into quaint im-
ages. The heroine’s dreams serve as a symbolic interpretation of her 
inner tensions and may foreshadow some events. Some dreams can 
be interpreted in the psychoanalytical terms revealing her Electra 
complex (about women soaping her father in a tub) or her feeling of 
insecurity (nursering a bird with a broken wing), some dreams are 
of a general symbolism – about her grandmother Myrsini, a wom-
an of breathtaking beauty: “...But I often dream about it. Stepping 
lightly among the honeysuckle and ivy, and then I find myself in the 
little room with the young woman at her weaving. I catch my breath 
at the radiant beauty of my father’s mother, so I awake. Sometimes 
in fear, sometimes in embarrassment. Many things are said about 
my Grandmother Myrsini” (Douka 1991, 37). That archetype of a 
weaving woman known from Homer mingles into a grandmother’s 
image stressing on the one hand the unbroken thread of history, on 
the other – our ancestors’ souls living in us. The heroine is involved 
in all the planes/spheres. Her vision presents a kaleidoscopic pic-
ture: different separate pieces create a unified picture without min-
gling into the whole. Myrsini is entangled in her world trying to sort 
out and define her political convictions, personal inclinations and 
likings apart from the influence of her family background and her 
surrounding, she goes through a painful process of self-identifica-
tion. 

Nevertheless, the novel is something more than the presentation 
of self-revelations of a student who found herself “staring the dic-
tatorship in the face” (Douka 1991, 61) and still remaining a feeling 
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young female longing for love. Her story includes numerous sto-
ries of other people, of both their private life or political struggle. 
Myrsini is positioned within a constellation of believable, engag-
ing figures. Myrsini finds it hard to define her place among them:  
«Με μένα δεν ξέρω πού στράβωνε κι είχα τόσες δυσκολίες. Απ’τη 
μιά απωθούσα το περιβάλλον που μ’ανάθρεψε, απ’την άλλη μ’α-
πωθούσε ο χώρος όπου προσπαθούσα να ενταχτώ (Δούκα 1979, 
248). 

Maro Douka’s character of Myrsini ignites some contradictions 
among the critics: some (Κ. Σταματίου) claim that the writer tried 
to create «a social, political, ideological book» («ένα βιβλίο κοινω-
νικό, πολιτικό, ιδεολογικό (Σταματίου 1987, 5) about a women of a 
new type, some saw her as «unadaptable», «disorganized», «miser-
able», reading Rilke instead of political pamphlets, and taking part 
in the resistance to overcome the boredom. Maro Douka writes: «Το 
μυθιστόρημα  στην ουσία του δεν θα ήταν παρά η εσωτερική δοκι-
μασία και η προσπάθεια μιας νέας γυναίκας για αυτογνωσία μέσα 
στο περιβάλλον της, όχι μόνο οικογενειακό αλλά και το κοινωνικό” 
(Δούκα 2006, 135). Myrsini’s self-identification undergoes physical 
and moral sufferings, re-estimation of some values. She comes to 
rejection of relations that are not based on mutual respect, of love 
that involves unfaithfulness and humiliation. She won’t commit sui-
cide as her mother did because of a man.

The specific narrative forms involved by Maro Douka are the 
entrusted narrative (the author’s function is entrusted to the main 
character which makes the writing more plausible, impresses with 
the effect of authenticity of the described events), free indirect 
speech (when the narrator’s voice merges with the voices of oth-
er characters) and indirect dialogue (that allows to perceive the 
character of the protagonist from different angles as well as reach 
authenticity in reproducing social dialects, individual manners of 
speech and create a polyphonic text). As K. Tsitsely points out, «το 
ιδιότυπο, τραχύ γράψιμο, ο άτακτος ρυθμός της φράσης, το λεξι-
λόγιο που δίνει την αίσθηση του τυχαίου, του «πεταμένου», όπως 
στον προφορικό λόγο” (Τσιτσέλη 1980, 14). 

Maro Douka uses a unique approach which allows her follow the 
destinies of the individuals in tight connection with the history of 
Greece in the second part of the XXth century. Still the author her-
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self managers to preserve an unbiased attitude never interfering 
with her commentaries and letting the action unfold and the char-
acters present their own vision. 

The “insane” hero, chosen by Lina Kostenko as the narrator, also 
presents several planes through his conscious mind. Events of the 
outside world presented as the flow, even enormous tide of infor-
mation (political scandals about journalist Gongadze’s assassina-
tion are mixed with reports about natural disasters, wars, diseases, 
funny facts, horoscopes). The message of the information flow can-
not be grasped, it mingles with the external noises: “The kitchen 
loudspeaker is muttering and singing. The TV set is winking with 
a silver walleye. The telephone is jingling. Computer games are 
buzzing. The people next door are having their flat repaired, the 
brain is being drilled by an electric drill. I’m mined by those ring-
ing and sounds. The megabits of my memory are under the heavy 
stone of information. I am floundering as in the sands” - “Репродук-
тор на кухні бубенить і виспівує. Телевізор підморгує срібним 
більмом. Деренчить телефон. Дзумкотять компютерні ігри. У 
сусідів ремонт, мозок прoсверлює електордрель. Я вже весь 
підмінований тими дзвінками і звуками. Мегабайти моєї па-
мяти привалила інформація. Борсаюсь, як у пісках” (Костерко, 
2011, 13). “Information used to be our loot. Now we are a loot of 
information” “Раніше інформація була нашою здобиччю. Тепер 
ми - здобич інформації” (Костерко 2011, 14).  

According to the narrator, the politicians are piling lies upon 
lies: “Mud torrents of lies flood the society” – “Селеві потоки брех-
ні заливають суспільство” (Костерко 2011, с.30). He considers 
we need political pathologists instead of politologists (Костерко 
2011, 47). All the citizens “manouvered in their words – maneu-
vered in their deeds” – “Заманеврували у слові, заманеврували в 
ділі” (Костерко 2011, 80). “We have such freedom as if the sewage 
pipes have burst. – “У нас тепер така свободa, наче сміттєпровід 
прорвало” (Костерко 2011, 96). So the hero distances himself 
from what is going on. Only several political events are marked as 
valuable for the narrator: these are the events of social unrest he 
participated in with his wife when he was young (“Revolution on 
the granite”) and later (“Orange revolution”), though he is rather 
pessimistic about the consequences: “The people who have lived 
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through the critical mass of humiliation (and tolerated it) can not 
be full-fledged citizens”. – “Люди, які пережили критичну масу 
принижень (і стерпіли!), не можуть бути повноцінними  гро-
мадянами” (Костенко 2011, 96).

The character’s family life is mostly uneventful, marked only 
by sad events like his mother’s -in-law death, memories about his 
mother, sweet recollections of his students years when he met his 
future wife. The foreground is occupied by his insanity he plunges 
into.

As far as the ideological component is concerned Maro Douka 
presents a juxtaposition of different views. These views are under-
standable if we take into account the characters’ social standings, 
limitations of vision, educational background, psychological traits. 
Douka does not interfere into the thoughts of the characters, even 
the narrator. While Lina Kostenko’s authoritative narrator though 
claims himself a lost individual can be imposing sometimes and 
too critical of the others. Sometimes Kostenko speaks through her 
character, his response to what is going on comprises the reflexions 
of many people.

To sum it up, presentation of historical events in a work of fiction 
greatly depends upon the narrative strategy chosen by the writer: 
starting with the selection of the events, of the person who narrates 
(and select them for their narrative), the form and type of narrative, 
up to the interpretation and analysis of these events.
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Αντικατοπτρισμοί και μνήμες της περιόδου 1967-1974
στη ελληνική πεζογραφία

Δέσποινα Σκούρτη *

1. Εισαγωγή
Αντικείμενο του παρόντος κειμένου αποτελούν οι λογοτεχνικοί 
αντικατοπτρισμοί της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967, ο χα-
ρακτήρας κι η ανάπτυξη της νεοελληνικής πεζογραφίας με γνώ-
μονα την καταγραφή της ιστορικής περιόδου της χούντας των 
συνταγματαρχών καθώς και της πολιτειακής μεταβολής του 1974, 
όπως αυτές αποτυπώνονται στην εξελικτική πορεία της μεταδι-
κτατορικής λογοτεχνικής παραγωγής. 

Σε αντίθεση με την ιστορική μελέτη των γεγονότων της δικτα-
τορίας, στην οποία ακόμη διαπιστώνεται σοβαρότατο έλλειμμα, 
η λογοτεχνική παραγωγή που θεματοποιεί την εν λόγω περίοδο 
παρουσιάζει ιστορικό πρόσημο. Μετά το πραξικόπημα της 21ης 
Απριλίου κι ως τις μέρες μας, ένας αξιόλογος αριθμός λογοτεχνών 
υιοθετεί την περίοδο της επταετίας ως κινούν αίτιο της αφήγησης, 
οπότε η λογοτεχνία αποτυπώνει τα πολιτικο-ιστορικά γεγονότα 
της εποχής, οι επενέργειες των οποίων είναι εμφανείς στη λογοτε-
χνική παραγωγή, τόσο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όσο και 
μεταπολιτευτικά. 

2. Ή διαπλεκόμενη σχέση Λογοτεχνίας - Ιστορίας
Ζητούμενο της έρευνας είναι να μελετηθεί η λογοτεχνική ανα-

παράσταση γεγονότων και πτυχών της ιστορικής πραγματικότη-
τας μετά το έτος-τομή 1967. Ο στόχος αυτός φέρνει τη φιλολογική 
έρευνα αντιμέτωπη με τη διαπλεκόμενη σχέση Λογοτεχνίας – Ιστο-
ρίας. Η στενή συνάφεια μεταξύ λογοτεχνικής κριτικής και θεωρη-
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τικής προσέγγισης της ιστοριογραφίας δίνει το ελεύθερο σε αρκε-
τούς ιστορικούς και διανοητές, όπως ο Hayden White, ο Jacques 
Derrida ή ο Jean-François Lyotard να αμφισβητήσουν την διάκριση 
μεταξύ γεγονότος και μυθοπλασίας, ιστορίας και λογοτεχνίας.1 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ως θεμέλιο της προσέγγισης των υπό εξέτα-
ση κειμένων τίθεται η κεντρική ιδέα της μεταμοντέρνας θεωρίας 
για την ιστορική αφήγηση που δεν είναι άλλη παρά η αποδέσμευ-
ση της ιστορικής γραφής από την πιστή καταγραφή του πραγματι-
κού παρελθόντος. Φτάνει να ανατρέξουμε στις θέσεις του Roland 
Βarthes που υποστήριξε πως η ιστοριογραφία δεν διαφέρει απ’ τη 
μυθοπλασία ή του Μichel Foucault που σημειώνει ότι η ιστορική 
προσέγγιση των ιστοριογραφικών κειμένων ατροφεί μαζί και με 
την προθετικότητα του συγγραφέα στα πλαίσια της διακήρυξής 
του περί θανάτου του συγγραφέα. Βάσει των απόψεων αυτών οι 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ λογοτεχνικής και ιστορικής αφήγη-
σης γίνονται ολοένα και πιο ασαφείς.

Με τη δημιουργία λοιπόν ενός ιστορικού συνεχούς, έτσι όπως 
αυτό αποτυπώνεται στη λογοτεχνική αφήγηση, φωτίζονται οι κοι-
νωνικές αιτίες των τραυματικών γεγονότων που βιώθηκαν κατά 
την περίοδο της δικτατορίας. Βέβαια δεν αποτελεί στόχο η υπο-
κατάσταση της Ιστοριογραφίας, αφού η λογοτεχνική αφήγηση 
δεν αντιμετωπίζεται σαν τεκμήριο αλλά ως τμήμα του συλλογικού 
ιστορικού εγχειρήματος όπως αυτό ορίζεται στα πλαίσια της Πολι-
τιστικής Ιστορίας.2 

3. Ή γένεση του αφηγηματικού υλικού σε συνάρτηση με την 
τραυματική μνήμη

Με δεδομένο ότι το μυθιστόρημα αναπόφευκτα συμπλέκεται με 
την Ιστορία, το corpus των πεζογραφημάτων που θεματοποιούν 
την περίοδο της επταετίας προσεγγίζεται ως μια βάση συλλογι-
κών αφηγήσεων για τη δικτατορία και κατ’ επέκταση ως φορέας 
μνήμης, δηλαδή ως ένας αφηγηματικός τόπος όπου συναντώνται 
οι απολήξεις της ατομικής, της συλλογικής3 αλλά και της άνωθεν 
επιβεβλημένης μνημονικής πολιτικής της που οριοθετεί τη θεσμι-
κή μνήμη.4

1 Πρβλ. (Λιάκος 1999, 259- 290).
2 Πρβλ. (Valdés 1998, 45-47), (Osterkamp 1997, 56-70
3 Πρβλ. (Assmann 1999, 45-56) καθώς και (Kühner 2003, 45-46).
4 Πρβλ. (Αγτζίδης/ Κόκκινος/Λεμονίδου 2010, 14-23).
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Ακολουθώντας λοιπόν τη ρότα της μνημονικής αφήγησης προ-
σκρούουμε αναπόφευκτα στον ύφαλο του υφέρποντος τραύμα-
τος, μιας και το τραύμα είναι η απαρχή κάθε απόπειρας μνημονι-
κής αφήγησης από τον εκάστοτε μεμονωμένο φορέα της ή ακόμη 
και μιας διευρυμένης μνημονικής κοινότητας ιδιαίτερα στην περί-
πτωση που θεματοποιείται ένα ιστορικό γεγονός. Έτσι ανοίγει ο 
δρόμος της λογοτεχνικής επεξεργασίας του τραύματος. Πως όμως 
αναπαρίσταται λογοτεχνικά μέσω της διαδικασίας της μνήμης το 
τραύμα που πηγάζει από τα γεγονότα της χούντας;

3.1. Ό ρόλος της Κριτικής στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής 
παραγωγής

Αμέσως μετά την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας 
του 1967 η στάση της λογοτεχνικής κριτικής, η οποία μετά την 
απελευθέρωση επιφόρτιζε τη Λογοτεχνία με το βάρος της κατα-
γραφής της ιστορικής Αλήθειας επιβάλλοντας τον κριτικό ρεαλι-
σμό και προβάλλοντας ως υποχρέωση του πεζογράφου την πιστή 
καταγραφή της πραγματικότητας5, αλλάζει ριζικά προσαρμοζό-
μενη στις συνθήκες εκφραστικής ανελευθερίας που καλούνταν 
να αντιμετωπίσει η λογοτεχνική παραγωγή. Στα δύσκολα αυτά 
χρόνια, ρόλο διαμορφωτή της μετέπειτα πορείας της λογοτεχνι-
κής αφήγησης του Τραυματικού αναλαμβάνει η κριτικός Ν. Ανα-
γνωστάκη. Συμμετέχοντας στην έκδοση των Δεκαοχτώ Κειμένων 

5 Επακόλουθο αυτής της προσήλωσης της πεζογραφίας στην Αλήθεια ήταν η δια-
μόρφωση ενός ιστορικού κριτηρίου για την αποδοχή ή απόρριψη του λογοτεχνι-
κού έργου που κυριαρχεί στη μεταπολεμική λογοτεχνική αξιολόγηση έως και την 
επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών. Το ιστορικό αυτό κριτήριο επέβαλε 
-κυρίως στην πεζογραφία- τον κριτικό ρεαλισμό και προέβαλε ως υποχρέωση του 
πεζογράφου την καταγραφή της πραγματικότητας, η οποία καταξίωνε τελικά το 
λογοτεχνικό έργο. Σχετικά πρβλ. τη συζήτηση που διοργανώθηκε από το περι-
οδικό Συνέχεια στην οποία ο Αλέξανδρος Κοτζιάς σημειώνει: «Όταν συγκρίνεις 
δυο βιβλία που γράφτηκαν την ίδια περίπου εποχή, τα πρώτα χρόνια μετά τον 
πόλεμο, και έχουν θέμα την Κατοχή -το συγκλονιστικό Οδοιπορικό του 43 του 
Γιάννη Μπεράτη και την πεποιημένη Έξοδο του Ηλία Βενέζη, τότε καταλαβαίνεις 
τί σημαίνει αληθινή αντιμετώπιση της πραγματικότητας από έναν καλλιτέχνη και 
τι σημαίνει φτηνή συγγραφική πρόζα» καθώς και τα λόγια του Τσίρκα «Στην Ελ-
λάδα, λοιπόν, που ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τον αστικοδημοκρατικό της μετα-
σχηματισμό, [...] ο ρόλος του μυθισοτηματογράφου είναι να λέει τα πράγματα με 
τ’ όνομά τους, και να πολεμάει δίχως ηθικολογίες, να καυτηριάζει τις καταστάσεις 
που εμποδίζουν την ελληνική κοινωνία να περάσει σε μια φάση πιο προοδευτική. 
Αυτός είναι ο κριτικός ρεαλισμός. Οι άλλες τάσεις που δεν θέλουν να πειράξουν 
τα κακώς κείμενα, μπορεί να προέρχονται από καλή πρόθεση, αλλά χρειάζονται 
πάρα πολλή καλή πίστη όταν μιλάνε με σύμβολα, με αναφορές δίχως συγκεκριμε-
νοποίηση του χώρου και του χρόνου» (Κοτζιάς κ.α.1973, 165-184).
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το 19706 με το δοκίμιο Μια Μαρτυρία7 η κριτικός προδιαγράφει τα 
χαρακτηριστικά μιας καινούριας λογοτεχνικής γλώσσας, εκείνης 
της Παντομίμας, που καλείται να υιοθετήσει νέους αφηγηματικούς 
τρόπους, όπως η -σχεδόν στα όρια της αφηγηματικής σιωπής- εσω-
στρέφεια, ο εξομολογητικός τόνος, η υπαινικτικότητα κι η τάση 
εσωτερικής αναδίπλωσης. Η γλώσσα των χειρονομιών ορίζεται ως 
απάντηση στην άνωθεν επιβεβλημένη σιωπή και συνιστά μια πρά-
ξη πολιτική, μιας και -ούσα απαλλαγμένη από την αισθητική του 
ρεαλισμού- δίνει τη δυνατότητα στους λογοτέχνες ακόμα και να 
αφηγούνται τη σύγχρονή τους πραγματικότητα παρακάμπτοντας 
τους περιορισμούς της λογοκρισίας. Αξίζει να σημειωθεί πως το 
δρόμο της απόρριψης του κριτικού ρεαλισμού ως μονόδρομου και 
της υπεράσπισης των θέσεων της Νόρας Αναγνωστάκη ακολουθεί 
και ο Δημήτρης Ραυτόπουλος αρκετά χρόνια μετά την πτώση της 
χούντας με άρθρο του στην εφημερίδα Η Αυγή.8 

Εν συνεχεία η αλλαγή που συντελέστηκε στην Ελλάδα το 1974 
και θεωρείται δικαίως ως η σημαντικότερη πολιτειακή μεταβολή 
που έλαβε χώρα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία δεν οδήγησε σε 
ανάλογη μεταστροφή και στο λογοτεχνικό πεδίο. Η μελέτη της με-
ταδικτατορικής πεζογραφικής παραγωγής καταδεικνύει ότι η πε-
ζογραφία διατηρεί και μεταπολιτευτικά τα χαρακτηριστικά εκείνα 
που διαμορφώθηκαν υπό το βάρος του χουντικού αυταρχισμού 
παρά την κατάργηση της λογοκρισίας και της αίσθησης ανελευθε-
ρίας. Διαπιστώνεται λοιπόν μια τάση άρνησης του λόγου και υιο-
θέτηση της αφηγηματικής σιωπής κατά τη μυθοπλαστική αποτύ-
πωση των ιστορικών γεγονότων της επταετίας.9

6 Πρόκειται την πρώτη πρωτότυπη έκδοση επί χούντας μετά την άρση του μέτρου 
της προληπτικής λογοκρισίας. Το κριτικό δοκίμιο της Ν. Αναγνωστάκη προτάσσε-
ται στον τόμο, γεγονός που καταδεικνύει την εμβληματική θέση της μεταξύ των 
διανοουμένων της εποχής.

7 Το εν λόγω δοκίμιο μαζί με άλλα πέντε κείμενα της Αναγνωστάκη από τα χρόνια 
της δικτατορίας, εκδίδονται μεταπολιτευτικά στον τόμο Κριτική της Παντομίμας 
(1975).

8 Πρβλ. (Ραυτόπουλος 1980, 71-75).
9 Αξίζει να τονιστεί πως τα οι μαρτυρίες, τα χρονικά και οι αυτοβιογραφικές αφη-

φήσεις που εκδόθηκαν μαζικά κυρίως κατά τους πρώτους μήνες της μεταπολί-
τευσης και αποτυπώνουν ειδησεογραφικά τα γεγονότα δεν εξετάζονται ως δείγ-
ματα αφηγηματικής μυθοπλασίας.



Αντικατοπτρισμοί και μνήμες της περιόδου 1967-1974 στη ελληνική... 487

3.2. Όι μνημονικές κοινότητες
Η λογοτεχνική παραγωγή που θεματοποιεί την περίοδο της δι-

κτατορίας αντιμετωπίζεται καταρχήν ως ολότητα. Λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψιν τόσο τη σχέση Λογοτεχνίας και Τραύματος, όσο 
και τους τρόπους εγχάραξης του τελευταίου στη μνήμη του εκά-
στοτε φορέα της αφήγησης, διαπιστώνεται μια εξελικτική πορεία 
στην εν λόγω λογοτεχνική δημιουργία, που αποτελεί προϊόν δια-
χρονικών διεργασιών στο σύστημα της Λογοτεχνίας. Οι τελευταίες 
παρουσιάζουν συστοιχίες με την διαδικασία της μνήμης, οι οποίες 
υπαγορεύουν την ομαδοποίηση των λογοτεχνών κατ’ αρχήν σε δύο 
κεντρικές μνημονικές κοινότητες λόγω των διαφορετικών τύπων 
μνήμης που προσδιορίζονται από τις ιδιαιτερότητες της ατομικής 
και συλλογικής σύνδεσης με τα γεγονότα. 

3.2.1. Όι φορείς της ατομικής μνήμης
Η θεματοποίηση της δικτατορίας από συγγραφείς που βίωσαν 

συγχρονικά τα γεγονότα βρισκόμενοι στην Ελλάδα την περίοδο 
της επταετίας10, αποτελούν απόπειρες επεξεργασίας του τραύμα-
τος, οι οποίες παρουσιάζουν ομοιότητες στη λογοτεχνική αποτύ-
πωσή του, αφού -εν πολλοίς- υιοθετείται το αφηγηματικό μοντέλο 

10 «[...] ό,τι είδα με τα μάτια μου και στοχάστηκα με το νου μου, αυτό ιστορώ», (Μα-
ρωνίτης 1986, 263).
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της σιωπής. Σ’ αυτό το πλαίσιο εδραιώθηκε η άποψη ότι οι συγγρα-
φείς με βιωματική μνήμη από την επταετία απώθησαν τα γεγονότα 
των οποίων έγιναν μάρτυρες και προτίμησαν να μη συμφιλιωθούν 
με το τραυματικό τους παρελθόν. 

Η άποψη αυτή ανατρέπεται από την προσεκτικότερη μελέτη 
των προσπαθειών αφηγηματικής αποτύπωσης της δικτατορίας 
στη μυθοπλασία. Από τα πρώτα χρόνια της Χούντας άρχισε η θε-
ματοποίηση των κοινωνικοπολιτικών προεκτάσεων της νέας τά-
ξης πραγμάτων που ακολούθησε του πραξικοπήματος της 21ης 
Απριλίου διαμορφώνοντας όμως ιδιαίτερες αφηγηματικές τεχνι-
κές που έτειναν στο κρυπτογραφημένο μήνυμα, στην ανολοκλή-
ρωτη έκφραση της προσωπικής τραυματικής εμπειρίας.

Υπό αυτό το πρίσμα αναδεικνύεται η σημασία της σιωπής και 
αναλύεται σε συνάρτηση με την κατακερματισμένη φύση της μνή-
μης. Έτσι αποκαθίσταται η λογοτεχνική γενιά του ’70 που χαρα-
κτηρίστηκε ως «απολιτίκ» και αδιάφορη απέναντι στα δραματικά 
ιστορικοπολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν μετά το πραξικό-
πημα του 1967, αφού παρερμηνεύτηκε η γραφή της σιωπής που 
υιοθετήθηκε από πολλούς εκπροσώπους της και χαρακτηρίστηκε 
ως απαξίωση. Η γλώσσα της Παντομίμας εδραιώνεται και προσεγ-
γίζεται κριτικά ως ένα αφηγηματικό μοντέλο, που μετέρχονται οι 
συγγραφείς κατά τη διάρκεια της επταετίας αλλά και στα πρώτα 
χρόνια της Μεταπολίτευσης για να μετουσιώσουν την τραυματική 
εμπειρία σε λογοτεχνία, χωρίς αυτό να διαψεύδει το γεγονός ότι 
στη λογοτεχνική παραγωγή της γενίας του ’70 διασταυρώνεται 
η εμπειρία της δικτατορίας και η μεταπολιτευτική συνέχεια στην 
οποία επικρατεί η τακτική της λήθης.

Σημαντική παράμετρος του ζητήματος αποτελεί επίσης η λο-
γοτεχνική δραστηρότητα των συγγραφέων που βιώνουν μεν συγ-
χρονικά την περίοδο της δικτατορίας, βρίσκονται όμως εκτός ελ-
ληνικού χώρου ως αυτοεξόριστοι ή φυγάδες προσπαθώντας να δι-
αφύγουν από την καταστολή του αυταρχικού καθεστώτος. Εύλο-
γα γεννάται το ερώτημα: ποια είναι η σχέση της λογοτεχνίας που 
γράφτηκε από τους εξόριστους με την αντίστοιχη (θεματολογικά 
και ιδεολογικά) που παρήχθη στην Ελλάδα; Οι γράφοντες σε πε-
ριβάλλον εξορίας διαμορφώνουν μια αντανακλαστική βιωματική 
μνήμη λόγω της έμμεσης πρόσληψης της τραυματικής εμπειρίας. 
Επιπλέον σε αντίθεση με τους συγγραφείς που γράφουν υπό το 
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καθεστώς της λογοκρισίας και παρέμειναν υποχρεωτικά σιωπηλοί 
για μεγάλο διάστημα, η μνημονική κοινότητα των εξορίστων άρ-
χισε από πολύ νωρίς να εντάσσει στη μυθοπλασία τη δικτατορία 
σαν ιστορικό γεγονός που επηρεάζει δραματικά την καθημερινό-
τητα των πληγέντων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

3.2.2. Όι φορείς της συλλογικής μνήμης
Με την πάροδο του χρόνου όμως ατονούν οι ιστορικές, θεμα-

τικές, ιδεολογικές, αλλά και ψυχολογικές-συναισθηματικές συνι-
στώσες που επέβαλαν την κεκαλυμμένη έκφραση του τραύματος 
στην παραγωγική διαδικασία του κειμένου και έτσι καλούμαστε 
να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της λογοτεχνικής γραφής στο 
πέρας του χρόνου πάντα με γνώμονα την επεξεργασία των γεγο-
νότων της επταετίας. 

Περνώντας στη λογοτεχνική παραγωγή όσων διαδέχονται την 
γενιά της βιωματικής μνήμης ανακύπτει το ερώτημα, πως είναι δυ-
νατόν να αξιοποιείται η Χούντα ως αφηγηματικό θέμα στο πνεύ-
μα εθνικής συμφιλίωσης που επικρατεί στη χώρα από το 1980 και 
μετά. Κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση και συγκεκρι-
μένα τις δεκαετίες 1980-1990 και 1990-2000 (εντοπίστηκαν μόνο 
8 και 9 τίτλοι αντίστοιχα που τοποθετούνται αφηγηματικά απο-
κλειστικά στα χρόνια της δικτατορίας) σε πλήρη αντίθεση με τη 
δεκαετία 2000-2010 που εντοπίζονται 42 τίτλοι. Πράγματι λοιπόν 
παρατηρείται μια αποστασιοποίηση από το συλλογική τραύμα την 
εικοσαετία 1980-2000, η οποία συμβαδίζει με την εδραίωση μιας 
αμφίθυμης εικόνας για τα γεγονότα και μια προσπάθεια λήθης και 
απαξίωσης της ιστορικής αλήθειας και την επεξεργασία του τραύ-
ματος.

3.3. Όι αντικρουόμενες τάσεις στη διαδικασία της μνημείω-
σης: 
(αυτο)λογοκρισία, αρνητικοί ήρωες και κατασκευασμένοι συλλο-
γικοί μύθοι
Η διεξοδικότερη μελέτη της πεζογραφίας μετά το 196711 αναδεικνύει 

11 Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας καταγράφτηκαν περισσότεροι από 100 τίτλοι πε-
ζών κειμένων (μυθιστορημάτων και διηγηγημάτων) που η αφήγησή τους σχετί-
ζεται, άμεσα ή έμμεσα με τη δικτατορία του ’67. Επειδή όμως σκοπός της έρευνάς 
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επιπλέον εσωτερικές τομές στις τάσεις της λογοτεχνικής γραφής 
ως προς τη διαχείριση ενός τραυματικού γενονότος κι έτσι καθί-
σταται δυνατό να καταγραφούν οι αποχρώσεις, οι διαφοροποιή-
σεις, οι αντιφάσεις ακόμη και εντός των ίδιων μνημονικών ομάδων. 

Αρχικά, οι συγγραφείς-φορείς ατομικής μνήμης, έχοντας απόλυ-
τη συναίσθηση της τόσο πολύπλοκης κατάστασης, λειτούργησαν 
με εξαιρετικά ανεπτυγμένους μηχανισμούς αυτολογοκρισίας. Έτσι 
λοιπόν η καθυστέρηση της συγγραφικής διαδικασίας μετά την 
άρση του μέτρου της προληπτικής λογοκρισίας το 1970 αλλά και 
μετά την αναμενόμενη έξαρση της δημοσίευσης μαρτυριών κατά 
τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης μοιάζει αναμενόμενη. Το εγ-
χείρημα των Δεκαοχτώ Κειμένων αποτελεί προϊόν λεπτών ισορρο-
πιών και χειρισμών, ωστόσο ο υποψιασμένος αναγνώστης αντιλαμ-
βάνεται τις υπερβολές και τις στρεβλώσεις του καθεστώτος.

Οπως σκιαγραφήθηκε και παραπάνω, κάθε συγγραφέας – φο-
ρέας της ατομικής ή συλλογικής μνήμης αποδίδει το ιστορικό γε-
γονός με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις πολιτικές, κοινωνικές 
και συγγραφικές εμπειρίες του, τις συγγραφικές του ικανότητες 
και την προσωπική του στρατηγική. Συνεπακόλουθα, υπάρχουν 
παραδείγματα συγγραφέων που διαγράφουν μια ατομική πορεία 
χωρίς να ακολουθούν τις τάσεις μιας ορισμένης μνημονικής κοινό-
τητας. Κάποιοι μοιάζουν να φλερτάρουν με τα μονοπάτια της αρι-
στεράς κι ας μην ανήκουν στους κόλπους της, όπως το παράδειγμα 
του μυθιστορήματος Αντιποίησις Αρχής του Αλ.Κοτζιά (1979), που 
ακολουθώντας την -από πλευράς συγγραφέα- περπατημένη του 
αντιήρωα, προβάλλει μια υποστηρικτική μορφή στο καθεστώς, 
απομυθοποιώντας έτσι την ιδέα της γενικευμένης αντίστασης του 
λαού στους πραξικοπηματίες. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει και η 
Μάρω Δούκα της οποίας η αντιφατική ηρωίδα στην Αρχαία Σκουριά 
(1979) προέρχεται από τους κόλπους της αριστεράς και εν μέσω 
του πανηγυρικού κλίμακος της μεταπολίτευσης υποστηρίζει τη 
ματαιότητα του αγώνα. Πίκρα και απογοήτευση εντοπίζουμε δια-
βάζοντας και το Νίκο Κάσδαγλη στο σημαντικό μυθιστόρημα του Η 
νευρή (1985) όπου εκφράζεται πολύ πρώιμα ενας βαθύς προβλημα-
τισμός για την παγίδευση των ατόμων στην πλάνη της μεταπολίτευ-
σης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται πλήθος άλλων έργων όπως για 

μου δεν είναι η εξαντλητική μελέτη της σχετικής λογοτεχνικής παραγωγής, επιλέ-
γονται κείμενα που προσφέρονται για τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
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παράδειγμα και το μυθιστόρημα Το όνειρο του Οδυσσέα του Μάκη 
Καραγίαννη που εκδίδεται το 2011. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία 
του τραύματος στα αναφερθέντα παραδείγματα, στους αρνητικούς 
ήρωες της εκάστοτε παράταξης διαφαίνεται μια διάθεση αφενός 
απομυθοποίησης της μονομερούς συμφιλίωσης και επούλωσης του 
συλλογικού τραύματος.

Από την άλλη, η λογοτεχνική παραγωγή κυρίως των πρώτων 
ετών μετά το 1974 κατακλύζεται από θετικούς ήρωες που ανα-
δύονται στα πλαίσια της λογοτεχνικής αναπαράστασης διάφορων 
πτυχών της καθημερινότητας από την επταετία - μεταξύ άλλων οι 
διώξεις, τα βασανιστήρια, ο Άλλος εννοώντας τον φορέα εξουσίας 
όπως είναι ο βασανιστής ή ο δικτάτορας, ο δημόσιος λόγος της χού-
ντας, η στρατοκρατία, η αντίσταση εντός κι εκτός χώρας- καθώς 
και τα γεγονότα που σχετίζονται με τη μεταπολίτευση. Εν ολίγοις 
παρατηρείται η τάση συγκρότησης του παρηγορητικού μύθου της 
εκτεταμένης αντίστασης στη χούντα12, όμως δεν παύουν να υπάρ-
χουν και δείγματα κριτικής που καταφέρνουν να σταθούν σε κρι-
τική απόσταση από τούτη την κατασκευή της συλλογικής μνήμης.

4. Μια τυπολογία των γενιών – η ιστορικογενετική κατάταξη 
της λογοτεχνικής παραγωγής

Πως αφηγείται λοιπόν η μεταπολιτευτική λογοτεχνική παρα-
γωγή την εμπειρία της δικτατορίας του ’67 και τα γεγονότα της 
μεταπολίτευσης; Κατ’ αρχήν οι περισσότεροι συγγραφείς που 
έχουν βιώσει τις δυσχέρειες των αρχών του 20ου αιώνα και έχουν 
γαλουχηθεί στο κλίμα απογοήτευσης του μεσοπολέμου επιλέγουν 
να θεματοποιήσουν στο έργο τους τη χούντα, όντες φορείς ατο-
μικής μνήμης των γεγονότων και διαφοροποιούνται σαφώς από 
κάθε μορφή και έκφανση του κατεστημένου και συγκεκριμένα 
της θεσμικής μνήμης. Επίσης -σε γενικές γραμμές- επιδίδονται σε 
σταδιακή αποφόρτιση - απογύμνωση της προσπάθειας εδραίωσης 
της συνείδησης για μια γενικευμένη αντιστασιακή στάση απέναντι 
στη χούντα των συνταγματαρχών. Η δικτατορία, αυτή καθαυτή, 
αντιμετωπίζεται ως αντίπαλο εχθρικό δέος, ενώ η αρνητική στάση 
και συμπεριφορά απέναντί της τηρείται ή εκδηλώνεται στο όνομα 
μιας αποχρωματισμένης, και πολιτικά αδέσμευτης νοοτροπίας. 

12 Πρβλ. (Ζήρας 2001, 13).
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Περνώντας στη λεγόμενη πρώτη μεταπολεμική γενιά που κου-
βαλάει την τραυματική εμπειρία του εμφυλίου, οι εκπρόσωποί της 
δεν μένουν ασυγκίνητοι μπροστά στη νέα συμφορά που πλήττει 
τον τόπο. Συχνά στην αφήγησή τους ανάμεσα στα γεγονότα της 
επταετίας παρατίθενται και αναφορές ή συγκρίσεις με τα βιώματά 
τους από τα χρόνια της εμφύλιας διαμάχης. Ο λόγος τους είναι κα-
ταγγελτικός και κατακεραυνώνει τους επαναπαυμένους που έκα-
ναν πως δεν έβλεπαν τι συνέβαινε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της χούντας.

Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά είναι εκείνη που είδε τις ελπί-
δες της να ματαιώνονται με την εγκαθίδρυση του καθεστώτος των 
συνταγματαρχών. Οι αναφορές τους στα γεγονότα της επταετίας 
αναδύουν ένα αίσθημα πίκρας και οδύνης. Συχνά οι ήρωές τους 
έχουν έντονη εξομολογητική διάθεση και κατακλύζονται από ένα 
αδιόρατο μα συνεχές αίσθημα απειλής. 

Η γενιά που στιγματίζεται περισσότερο από τη χούντα είναι 
αδιαμφισβήτητα η γενιά του Πολυτεχνείου, με άλλα λόγια η γενιά 
του ‘70. Η επιβολή της δικτατορίας του ’67 συμβάλλει στην ταχύτε-
ρη αποκάλυψη του πραγματικού προσώπου της απαστράπτουσας 
«ανάπτυξης» και της προβαλλόμενης καταναλωτικής «ευημερίας» 
της νεοελληνικής κοινωνίας στα χρόνια των συνταγματαρχών. Θα 
περίμενε κανείς η γενιά του ‘70 να αρθρώσει καταγγελτικό λόγο 
ώστε να στηρίξει τον τίτλο της «γενιάς της αμφισβήτησης». Η επι-
κριτική στάση των εκπροσώπων της γενιάς του ’70 επικεντρώνε-
ται κυρίως στο τερατώδες σύμπλεγμα που συνθέτουν ο στρατός 
και η αδρανής κοινωνία. Μερίδα της κριτικής την χαρακτήρισε 
αδρανή και αποστασιοποιημένη από το ιστορικοπολιτικό γίγνε-
σθαι, άποψη που – όπως ήδη επιχειρήθηκε να διασαφηνιστεί- είναι 
άδικη απέναντι στο λογοτεχνική έκφραση της γενιάς αυτής, αφού 
υιοθετούνται κεκαλυμμένες μορφές αφήγησης του τραυματικού. 
Γεγονός είναι βέβαια ότι με την τακτική αυτή δεν επεξεργάζεται το 
τραύμα και κατ’ επέκταση ο φορέας της αφήγησης δεν συμφιλιώ-
νεται με την τραυματική μνήμη.

Οι νεότεροι πεζογράφοι τώρα χωρίς την βιωματική εμπειρία 
της δικτατορίας, τη θεματοποιούν μέσω της κληροδοτημένης μνή-
μης, αφού η συλλογική μνήμη αποτελεί επικοινωνιακή διαδικασία. 
Απούσας της συναισθηματικής εμπλοκής, στην αφήγησή τους κυ-
ριαρχεί ένα κλίμα μετριοπάθειας και συμφιλίωσης με το παρελθόν 
στα πλαίσια της μεταμνήμης. Η παρουσίαση του τραύματος της 
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μιας πλευράς δεν φαίνεται να απαγορεύει την αναγνώριση του 
τραύματος και του Άλλου. Οι νεότεροι συγγραφείς είναι λιγότερο 
έως καθόλου ιδεολογικά φορτισμένοι και τα κείμενά τους δίνουν 
περισσότερο την αίσθηση της αποστασιοποίησης, της λογοτεχνι-
κής κατασκευής. Τα πάθη φαίνεται πλέον να έχουν τελειώσει και 
κυριαρχεί η αφήγηση ως μέσο επεξεργασίας του συλλογικού πλέ-
ον τραύματος. Πρόκειται για μια ψύχραιμη και εν πολλοίς αντικει-
μενική αναπαράσταση η οποία απέχει πολύ από την αποτύπωση 
της βιωμένης εμπειρίας. 

5. Ή εντατικοποίηση της επεξεργασίας του τραυματικού
Οι πρόσφατες αφηγήσεις αναμοχλεύουν την ιστορία για να απε-

λευθερωθούν απ’ αυτήν. Πρόκειται για την προσπάθεια αποτίνα-
ξης της επιβεβλημένης σιωπής του παρελθόντος. Η θεματοποίηση 
λοιπόν των γεγονότων της επταετίας, όσο απομακρυνόμαστε χρο-
νικά από αυτή, μοιάζει να έχει διπλό σκοπό: αφενός τη διερεύνηση 
του παρελθόντος και αφετέρου την αποδέσμευση της αφήγησης 
από το βάρος της ιστορίας μέσω της επεξεργασίας του Τραυματι-
κού, της δικαίωσης και πιθανώς της εκδίκησης της τραυματικής 
μνήμης. Επομένως η μνήμη καταγράφεται και ιστορικοποιείται 
ενώ το ιστορικό παρελθόν παύει -μέσω του αντικατοπτρισμού 
του στη λογοτεχνία- να απειλείται από τη λήθη αφού βρίσκει και-
νούρια θέση στο παρόν της αφήγησης.13 Έτσι η βουτιά της νεό-
τερης γενιάς προς στην ιστορία σημαίνει και απελευθέρωση από 
την ιστορία, κίνηση στην οποία δεν προέβησαν οι προγενέστεροι 
συγγραφείς – φορείς της ατομικής μνήμης.

Η διαδικασία αυτή αρχίζει να δίνει έντονα δείγματα από τη 
δεκαετία του 2000-2010 οπότε και αποδελτιώνονται 42 αφηγη-
ματικές απόπειρες επεξεργασίας της συλλογικής μνήμης. Έτσι το 
παρελθόν από τόπος άγνωστος και μακρινός τείνει να αποκατα-
σταθεί και η λήθη θα δώσει τη θέση της σε μια ιστορία του παρό-
ντος, με θέαση στο μέλλον αλλά με ιδρυτική βάση το παρελθόν. 
Τα συναισθήματα, η μνήμη, το τραύμα, επαναδιεκδικούν τη θέση 
τους στις ιστοριογραφικές αναζητήσεις και η ιστορία της μνήμης 
έγινε επιτακτικό καθήκον, ως η δέσμευση απέναντι στις αδικίες 
του παρελθόντος.14

13 Βλ. (Φαράκλας 1997, 32-39).
14 (Λιάκος 2011, 319)
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Στη λογοτεχνική αφήγηση η επταετία εμφανίζεται ως το σκο-
τεινό πρόσφατο παρελθόν που πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί, 
τάση που παρατηρείται και σε πολλά σύγχρονα δείγματα γραφής. 
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η νουβέλα Ανάκριση του Ηλία 
Μαγκλίνη15, στην οποία το ιστορικό παρελθόν συσχετίζεται ανοι-
χτά με το παρόν της αφήγησης. Στην Ανάκριση η νεαρή ηρωίδα 
ταυτίζεται με τον πατέρα της, θύμα των ΕΑΤ-ΕΣΑ στη δικτατορία. 
Η ηρωίδα -ένα κορίτσι του παρόντος- βασανίζεται σωματικά οικει-
οθελώς, αναβιώνοντας ενώπιον του πατέρα της το παρελθόν του 
από τα βασανιστήρια της οδού Μπουμπουλίνας. Αυτό το παρελθόν 
η νέα γενιά θέλει να το οικειοποιηθεί, τη στιγμή που η γενιά της 
βιωματικής μνήμης της επταετίας το ντύνει με θραύσματα λόγου.16

Κλείνοντας συμπεραίνουμε πως σχεδόν μισό αιώνα μετά την 
επιβολή της δικτατορίας, η περίοδος της επταετίας παραμένει ελ-
λιπώς μελετημένη και επεξεργασμένη. Ως εκ τούτου, η ενασχόλη-
σή με τη λογοτεχνική θεματοποίησή της μέσα από το πρίσμα της 
τραυματικής εμπειρίας που κυριαρχεί στη μνήμη, αναδεικνύει τη 
Λογοτεχνία ως ένα πεδίο όπου δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να 
δοκιμάζονται κατ’αρχάς μνήμες και ερμηνείες, οι οποίες αργότερα 
μπορούν να περάσουν ακόμη και στην Ιστοριογραφία.
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Μυθοπλασιακές βιογραφίες του Γ.Μ. Βιζυηνού: 
Ρήξεις, ανατροπές και συνέχειες

Εύα Γανίδου *

Με την ανακοίνωση αυτή θα επιχειρήσω να συνοψίσω κάποια από 
τα βασικά πορίσματα της υπό εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχι-
ακής εργασίας μου με τίτλο «Μυθοπλαστικές/μυθοπλασιακές βιο-
γραφίες του Γ.Μ. Βιζυηνού»1  και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω 
δύο από αυτές, οι οποίες, όπως θα δούμε, έρχονται σε έντονη ρήξη 
μεταξύ τους, καθώς εκπροσωπούν δύο εκ διαμέτρου αντίθετα μο-
ντέλα μυθοπλαστικής βιογράφησης. Ο λόγος για τον οποίο προτί-
μησα τόσο για τον τίτλο της εισήγησης αυτής όσο και για τον γενι-
κότερο τίτλο της μεταπτυχιακής μου εργασίας τους όρους «μυθο-
πλαστική/μυθοπλασιακή βιογραφία» και όχι τον επικρατέστερο 
στην ελληνική βιβλιογραφία όρο «μυθιστορηματική βιογραφία» 
σχετίζεται με το γεγονός ότι τα έργα που εξετάζονται δεν αποτε-
λούν αποκλειστικά και μόνο εκτενείς μυθοπλαστικές αφηγήσεις, 
σύμφωνες με τις συμβάσεις του μυθιστορήματος, αλλά πρόκειται 
και για κείμενα σύντομης έκτασης και απλούστερου σχεδιασμού. 

Ο κατάλογος των λογοτεχνικών ή λογοτεχνιζόντων έργων που 
έχουν ως θέμα τους τον βίο και το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού 
(1849-1896) ή που αφορμώνται από τη ζωή και τη δράση του 
αριθμεί περισσότερους από δέκα τίτλους, γεγονός που πιστοποιεί 
ότι το δέλεαρ της βιογράφησης υπήρξε εξαιρετικά ισχυρό στην πε-
ρίπτωσή του, καθώς η ταραγμένη ζωή του ενέπνευσε και εξακολου-
θεί να εμπνέει πολλούς λογοτέχνες και καλλιτεχνικούς δημιουργούς. 
Από το λυρικογράφημα του Δημήτρη Ι. Καλογερόπουλου με τίτλο «Ο 

1 Ευχαριστώ θερμά τον επόπτη μου, κ. Λάμπρο Βαρελά, για την υπόδειξη του θέμα-
τος, την υπομονετική καθοδήγηση της εργασίας και τις πάντα προσεκτικές ανα-
γνώσεις του.
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έρως του ποιητού»,2 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Ποικίλη Στοά του 
Ιωάννη Αρσένη το έτος 1898, μόλις δύο χρόνια μετά τον θάνατο του 
Βιζυηνού (15 Απριλίου 1896), μέχρι το πρόσφατο θεατρικό έργο 
του Γιάννη Σολδάτου με τίτλο Όταν ο Παπαδιαμάντης συνάντησε 
τον Βιζυηνό στο Δρομοκαΐτειο. Οι συνέπειες της παλιάς ιστορίας,3 
που κυκλοφόρησε το 2008, μπορεί κανείς να απαριθμήσει τουλά-
χιστον άλλα δέκα έργα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δελε-
αστική περίπτωση του διηγηματογράφου και ποιητή. Ανάμεσα σε 
αυτά αξίζει να αναφερθούν οι μυθοπλαστικές βιογραφίες του δη-
μοσιογράφου Σπύρου Ακροπολίτη4 και του ποιητή Στέφανου Δάφ-
νη5 με τους χαρακτηριστικούς τίτλους «Το σπαρακτικό τραγούδι 
ενός αγνού έρωτος. Μπετίνα Φραβασίλη» και «Γεώργιος Βιζυηνός, 
«ο ραψωδός της Θράκης»», οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε συνέχειες 
σε σημαντικές εφημερίδες την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας 
με διαφορά μόλις τριών ετών (1936 και 1939, αντίστοιχα)· ενώ 
στο δεύτερο πλέον μισό του 20ου αιώνα φαίνεται ότι η έμπνευση 
των δημιουργών για τη μυθιστορηματική ζωή του Βιζυηνού ανα-
τροφοδοτείται (ειδικά μετά την άνθηση των φιλολογικών μελε-
τών γύρω από το έργο του από το 1980 κ.έ., αρχής γενομένης από 
τον εμβληματικό τόμο του Π. Μουλλά για τα διηγήματα του Βιζυη-
νού) κι έτσι, το 1986 συναντούμε το εκτενές αφήγημα του Γιάννη 
Καιροφύλα, Αυτοί οι ωραίοι τρελοί,6 στο οποίο ο Βιζυηνός παρουσι-
άζεται ως ένας ακόμη «ωραίος τρελός» ανάμεσα σε άλλους ψυχικά 
συγγενείς, αυτόχειρες ή έγκλειστους καλλιτέχνες. Κι ακόμη, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του ’91 
εντοπίζουμε στη Νέα Εστία ένα σύντομο αφήγημα του Ιω. Δ. Καν-
δήλη με τίτλο «Η τραγική ζωή του Βιζυηνού και της αγαπημένης 
του Μπετίνας Φραβασίλη»,7 ενώ στα μέσα της ίδιας δεκαετίας, το 
1995, κυκλοφορεί το βιβλίο Μεταξύ λόγου και πάθους, στο οποίο, 
όπως δηλώνει και ο υπότιτλός του, «Η Μάρω Δούκα ανθολογεί 
Γεώργιο Βιζυηνό»,8 συνοδεύοντας –η Μάρω Δούκα, βέβαια– την 
έκδοση αυτή από μια εισαγωγή, η οποία, στην πραγματικότητα, 

2 (Καλογερόπουλος, 136-144)
3 (Σολδάτος 2008)
4 (Ακροπολίτης 1936)
5 (Δάφνης 1939)
6 (Καιροφύλας 1986, 45-76)
7 (Κανδήλης, 818-823)
8 (Δούκα 1995)
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αποτελεί, άλλη μια απόπειρα μυθοπλαστικής βιογραφίας του 
θρακιώτη δημιουργού. Μεταβαίνοντας πλέον στον 21ο αιώνα το 
ενδιαφέρον συνεχίζεται αμείωτο: Τον Φεβρουάριο του 2000 προ-
βάλλεται από την κρατική τηλεόραση η τηλεοπτική σειρά «Η σιω-
πή των αγγέλων» σε σενάριο Γιάννη Τζιώτη, η οποία σε δέκα επει-
σόδια διεκτραγωδεί την τελευταία πράξη  της δραματικής ζωής 
του Βιζυηνού με αρκετές αναδρομές στο παρελθόν του ήρωα. Το 
2004 εκδίδεται η Ελληνική Αϋπνία του Μισέλ Φάις,9 ένα έργο που 
έρχεται σε ρήξη με τις παλαιότερες τακτικές βιογράφησης και μυ-
θοπλαστικής αναπαράστασης της ζωής και της δράσης του Βιζυη-
νού, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2005, κυκλοφορεί τόσο το μυθι-
στόρημα του Δημήτρη Παπαχρήστου με τίτλο Γεώργιος Βιζυηνός. 
Ο τρυφερόκαρδος κύριος Γ. Β.,10 όσο και το βιβλίο Η Μάρω Δούκα 
διαβάζει Γεώργιο Βιζυηνό,11 στο οποίο η συγγραφέας αντί προλό-
γου προτάσσει το κείμενο «Ο Βιζυηνός και η εποχή του», που δεν 
είναι παρά μια ακόμη μυθοπλαστικού τύπου βιογραφία σε μορφή 
χρονολογίου. Κοντά στους παραπάνω τίτλους αξίζει να εντάξει κα-
νείς και δύο ακόμη περιπτώσεις βιβλίων, τα οποία δεν συνιστούν 
καθαρόαιμες μυθοπλαστικές βιογραφίες, ωστόσο όμως αφορμώ-
νται από τη ζωή και το έργο του Βιζυηνού, το οποίο αξιοποιούν ως 
βάση για να συγκροτήσουν μια πρωτότυπη μυθοπλαστική αφήγη-
ση: πρόκειται για το αστυνομικού τύπου μυθιστόρημα του Κωστή 
Τζερμιά, Ποίος ήτον ο φονεύς του Βιζυηνού;12 το οποίο εκδόθηκε το 
2001, καθώς επίσης και για τον τόμο διηγημάτων που κυκλοφόρη-
σε το 2006 σε επιμέλεια του Μισέλ Φάις με τίτλο Με τον Γ.Μ. Βιζυη-
νό αλλά και χωρίς αυτόν,13 τα έξι διηγήματα του οποίου, γραμμένα 
από έξι διαφορετικούς σύγχρονους πεζογράφους, εμπνέονται από 
το ευρύτερο σύμπαν της βιζυηνικής διηγηματογραφίας και, όπως 
δηλώνει και ο τίτλος του τόμου, διαβάζονται «με τον Βιζυηνό, αλλά 
και χωρίς αυτόν», καθώς κάποτε συνδέονται μαζί του ισχυρά και 
άμεσα και άλλοτε πάλι έμμεσα και χαλαρά. 

9 (Φάις 2004)
10 (Παπαχρήστος 2005)
11 (Δούκα 2005)
12 (Τζερμιάς 2001)
13 (Σπηλιωτοπούλου, Αστερίου, Καβανόζης, Κολλιάκου, Μαγκλίνης, Νταή 2006)
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Ήδη, λοιπόν, από μια πρώτη απόπειρα καταγραφής του υλικού 
διαφαίνεται η ειδολογική –και όχι μόνο– ποικιλία των έργων που 
γεννήθηκαν με βάση ή με αφορμή τον ταραγμένο βίο του Βιζυη-
νού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε πρόκειται για μυθιστόρημα, 
είτε για σύντομη μυθοπλασιακή αφήγηση, για θεατρικό έργο ή για 
τηλεοπτική σειρά, το βέβαιο είναι ότι οι μυθοβιογράφοι του Βιζυη-
νού παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες, τις οποίες δεν δυσκολεύ-
εται να εντοπίσει κανείς αν προχωρήσει σε συγκριτική και εκ πα-
ραλλήλου –συγχρονική και διαχρονική– εξέταση των παραπάνω 
έργων. Πρώτα από όλα το βασικό ταμείο από το οποίο οι δημιουρ-
γοί αντλούν το υλικό τους δεν είναι άλλο από το ίδιο το έργο του 
Βιζυηνού, πολύ περισσότερο από το διηγηματογραφικό αλλά όχι 
σπάνια και από το ποιητικό, ενώ κατά περιπτώσεις αξιοποιούνται 
στοιχεία ακόμη και από τις επιστημονικές του εργασίες. Ο κύριος 
λόγος για τον οποίο η εργογραφία του Βιζυηνού αποτελεί σε όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις μια αστείρευτη δεξαμενή έμπνευσης 
και άντλησης υλικού δεν είναι άλλος από τον θεωρούμενα συχνά 
ως αποκλειστικά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα της πεζογραφικής 
του παραγωγής, καθώς και ορισμένων ποιητικών του συνθέσεων. 
Στην περίπτωση του Βιζυηνού οι εικόνες από τη γενέθλια γη και 
από τους άλλους τόπους που επισκέφθηκε, καθώς επίσης και οι 
αναμνήσεις από τα περιστατικά της οικογενειακής του γενεαλογί-
ας και των ανθρώπων με τους οποίους συνδέθηκε στη διάρκεια της 
ζωής του, συγκροτούν και τη βασική μυθοπλαστική ύλη της διηγη-
ματογραφίας του, ενώ παράλληλα οι αφηγηματικές τεχνικές που 
μετέρχεται στα διηγήματά του, όπως η πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
και η ιδιαίτερη εσωτερική εστίαση –μέθοδοι αντίστοιχες με τις βα-
σικές συμβάσεις του αυτοβιογραφικού είδους– κατατείνουν στην 
ταύτιση του υποκειμένου της εκφώνησης, δηλαδή του ίστορα-α-
φηγητή, με το υποκείμενο του εκφωνήματος, που δεν είναι άλλο 
από τον ιστορούμενο-ήρωα.14 Πέρα όμως από το υλικό που παρέ-

14 «Όπως και να ’ναι, το κυριότερο επαναληπτικό στοιχείο εδώ είναι η αφήγηση σε 
πρώτο πρόσωπο. Ουσιαστικά, βρισκόμαστε πάντοτε μπροστά σε καθορισμένες 
ιστορικές επιλογές. Ας λογαριάσουμε ξανά (ποτέ δε θα τα λογαριάσουμε αρκε-
τά) κάποια φαινόμενα που συγκεκριμενοποιούν μερικές αλλαγές γύρω στα 1880: 
η σημασιοδότηση της προσωπικής μαρτυρίας (συνδεδεμένη ταυτόχρονα με την 
απομνημονευματογραφία, τη λαογραφία, το θετικισμό ή τον επιστημονισμό), 
τη δυναμική του ρεαλισμού και του νατουραλισμού, την πριμοδότηση του “πα-
ρόντος” και του “πραγματικού”, το σημαντικό ρόλο προτύπων καθώς ο “Λουκής 
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χει το ίδιο το διηγηματογραφικό σύμπαν του Βιζυηνού χάρη στην 
αυτοαναφορικότητα που το διακρίνει, οι δημιουργοί που θέλουν 
να αναμετρηθούν με την ακαταμάχητη περίπτωσή του φαίνεται 
ότι ανατρέχουν και στις επιστημονικές βιογραφίες ή τις βιογρα-
φικές μελέτες που αφορούν τη ζωή και το έργο του. Συγκεκριμένα 
μάλιστα, όσες μυθοπλασιακές βιογραφίες γράφονται τη δεκαετία 
του ’30 φαίνεται ότι αξιοποιούν ως πηγές πληροφοριών κυρίως το 
λυρικογράφημα του Καλογερόπουλου που προαναφέραμε, καθώς 
και τις δύο βιογραφίες του Βιζυηνού που κυκλοφορούν ήδη από το 
1910 και δεν είναι άλλες από τις Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και 
Αθηνών του κωνσταντινουπολίτη γιατρού και στενού φίλου του 
Βιζυηνού, Νικόλαου Βασιλειάδη,15 ο οποίος με το έργο αυτό, αλλά 
και μέσα από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, μεταφέρει στο ανα-
γνωστικό κοινό τις αναμνήσεις του από τις συχνές επισκέψεις που 
πραγματοποιούσε στον φρενοβλαβή φίλο του ποιητή όσο εκείνος 
ήταν έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, όπως επίσης και οι Βυζαντιναί 
Σελίδες του Γεωργίου Χασιώτη,16 διευθυντή του ελληνικού Λυκείου 
του Πέραν και προστάτη του Βιζυηνού το διάστημα που εκείνος 
ήταν ιεροσπουδαστής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης (1872), ο 
οποίος αφιερώνει γενναιόδωρα ένα μεγάλο τμήμα του έργου του 
για να βιογραφήσει το «πρώτον πνευματικόν [του] παιδίον» και 
να περιγράψει την πρώτη και την τελευταία συνάντηση που είχε 
μαζί του. Στα πιο πρόσφατα σε εμάς χρόνια και συγκεκριμένα τις 
δεκαετίες του 1980 και ’90 η έκδοση τόσο των Νεοελληνικών Δι-
ηγημάτων (1980) με την προσεκτική επιμέλεια και την πολύτιμη 
εισαγωγή του Πάνου Μουλλά –την αναφέραμε και πιο πάνω–, όσο 
και η χρήσιμη μελέτη του Βαγγέλη Αθανασόπουλου για Τους μύ-
θους της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού (1992)17 πυροδοτούν εκ 

Λάρας” κλπ. Με τέτοια δεδομένα, μια ορισμένη εκφορά του λόγου δεν είναι άσχε-
τη με τα ιστορικά της συμφραζόμενα. Αφηγούμαι σε πρώτο πρόσωπο, γύρω στα 
1880, σημαίνει: μιλώ για πραγματικά γεγονότα που τα είδα με τα μάτια μου ή 
που τα άκουσα με τα αφτιά μου, αρνούμαι την παντογνωσία του ιστορικού μυθι-
στοριογράφου, τα πρωτεία των γραφτών πηγών, την επινόηση και τη φαντασία, 
αντικαθιστώ την ολότητα με τη μερικότητα που μόνη αυτή συνδέεται με την προ-
σωπική εμπειρία μου, εμπιστεύομαι μόνο στα βιώματά μου και στα βιώματα των 
συγχρόνων μου κλπ. Έτσι εκφράζεται ο κυρίαρχος λόγος γύρω στα 1880· έτσι εκ-
φράζεται, φυσικά, και ο αφηγηματικός λόγος του Βιζυηνού» (Μουλλάς 1980, ϟγ΄:).

15 (Βασιλειάδης 1910, 301-339) 
16 (Χασιώτης 1990, 256-279) 
17 (Αθανασόπουλος 1996)
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νέου το ενδιαφέρον των δημιουργών, ενώ, τέλος, για τις μυθοπλα-
στικές βιογραφίες του εν λόγω καλλιτέχνη που γράφτηκαν τον 21ο 
αιώνα και ειδικότερα μετά το 2003 βοηθητική φαίνεται να στά-
θηκε η «Εισαγωγή» της Ελένας Κουτριάνου στην τρίτομη έκδοση 
των Ποιημάτων του Βιζυηνού,18 όπου η επιμελήτρια απορροφά και 
μεταβολίζει όλη την προηγούμενη βιβλιογραφία, ενώ από την επό-
μενη χρονιά, το 2004, η έκδοση των Επιστολών19 του Βιζυηνού από 
τον Γιάννη Παπακώστα παρέχει πρόσθετο υλικό προς αξιοποίηση 
και εκμετάλλευση. Αν και, ελλείψει χρόνου, περιορίζομαι στα βασι-
κότερα ονόματα, πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι κοντά σε αυτές τις 
πηγές υπάρχουν πολλές ακόμη εργοβιογραφικές μελέτες, οι οποίες 
προσέφεραν πλούσιο υλικό στους μυθοβιογράφους του Βιζυηνού 
και τροφοδότησαν με πολλούς τρόπους την έμπνευση και τη φα-
ντασία τους, όπως φέρ’ ειπείν το λιγότερο γνωστό σήμερα βιογρα-
φικό και αυτοβιογραφικό λυρικογράφημα της Ίταλα Φραβασίλη, 
με τίτλο Μπεττίνα,20 καθώς και το μελέτημα του Μαρίνου Ξηρέα 
Άγνωστα βιογραφικά στοιχεία και κατάλοιπα του Βιζυηνού21. Βέ-
βαια, οι μυθοπλαστικές βιογραφίες του συγκεκριμένου καλλιτέχνη 
φαίνεται ότι προσιδιάζουν μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς τις πηγές 
από τις οποίες αντλούν την κεντρική ύλη της μυθοπλασίας τους, 
αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματεύονται αυτό 
το υλικό. Έτσι, η συνεξέταση των παραπάνω έργων αποδεικνύει 
ότι οι περισσότεροι δημιουργοί εστιάζουν τη ματιά τους κυρίως 
στην τελευταία περίοδο της ζωής του, επιμένοντας εμφατικά στη 
σχέση του (στην πραγματικότητα, στην επιθυμία του για σχέση) 
με την πολύ νέοτερή του Μπεττίνα Φραβασίλη, καθώς επίσης και 
στη φρενοβλάβεια και τον εγκλεισμό του στο φρενοκομείο, γεγο-
νός που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς όπως χαρακτηριστικά έχει 
σημειώσει ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος, μιλώντας για το «μυθι-
στόρημα της ζωής του Βιζυηνού», ολόκληρη η ζωή του λογοτέχνη, 
αλλά κυρίως το τέλος της, κι ακόμη περισσότερο τα σχετικά με τον 
έρωτά του με την Μπετίνα και τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο, 
αποτελούν γεγονότα που όχι μόνο προσφέρονται, αλλά και προκα-
λούν τη μυθοποίησή τους.22 Έτσι, φαίνεται ότι η τελευταία τετρα-

18 (Κουτριάνου 2003, 11-230)
19 (Παπακώστας 2004)
20 (Φραβασίλη 1931)
21 (Ξηρέας 1949)
22 (Αθανασόπουλος 1996, 83)
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ετία της ζωής του Βιζυηνού είναι αυτή που ασκεί τη μεγαλύτερη 
γοητεία στους δημιουργούς των μυθοπλαστικών βιογραφιών του, 
ενώ αξιοσημείωτο είναι το ότι πολλοί μυθοβιογράφοι επιλέγουν 
να εκκινήσουν την αφήγησή τους την ημέρα που πραγματοποιή-
θηκε ο εγκλεισμός του βιογραφούμενου στο Δρομοκαΐτειο και ο 
βίαιος χωρισμός από το αντικείμενο του πόθου του. Κάτι ακόμα 
που είναι οπωσδήποτε αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι όλοι οι 
δημιουργοί αρέσκονται στο να συντηρούν τους μύθους που δορυ-
φορούν τη ζωή και το έργο του Βιζυηνού, ακόμη και στις περιπτώ-
σεις που οι μύθοι αυτοί προσκρούουν στα ερευνητικά δεδομένα. 
Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι γνωστό και ακανθώδες και οφείλε-
ται, όπως εξηγεί ο Πάνος Μουλλάς, στο γεγονός ότι «οι μύθοι είναι 
συχνά πιο ανθεκτικοί από την αλήθεια [, καθώς] ανταποκρίνονται 
σε βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων».23 Έτσι, στις περισσότερες 
μυθοπλαστικές βιογραφίες του Βιζυηνού δεν δυσκολεύεται κανείς 
να διαγνώσει την επιβίωση μύθων, όπως το ότι ο ανεκπλήρωτος 
έρωτάς του στάθηκε η αφορμή για την εκδήλωση της φρενοβλά-
βειάς του ή το ότι ο βιογραφούμενος γνώρισε τις πλέον δημιουρ-
γικές στιγμές του μέσα στην παραφροσύνη του.24 Τέλος, άλλο ένα 

23 «Κοινό χαρακτηριστικό της ζωής και του έργου του Βιζυηνού υπήρξε η παρου-
σία κάποιων μύθων που δεν υπήρξαν περιστασιακό ή συμπτωματικό φαινόμενο 
μέσα στην πρώτη και που ούτε απλώς και μόνο φιλοξενήθηκαν μέσα στο δεύτερο. 
Αντίθετα οι μύθοι αυτοί κυριάρχησαν και τελικά καθόρισαν και τα δύο, και με 
τον τρόπο αυτό έγιναν συνειδητά οι προσωπικοί μύθοι του. Αυτοί οι προσωπικοί 
μύθοι υπήρξαν η κινητήρια δύναμη του έργου και της ζωής του, αλλά τελικά κατέ-
ληξαν να γίνουν ο βασικότερος παράγοντας αναστολής του πρώτου και ακύρω-
σης της δεύτερης» και σ.18: «τα περισσότερα από τα περιστατικά που έτυχε να 
απαρτίσουν αυτό που σήμερα –ένα σχεδόν αιώνα μετά τον θάνατό του– θεωρού-
με ως βίο του Βιζυηνού, απέκτησαν στη συνείδηση των μελετητών του έργου του 
πολύ γρήγορα –ήδη από τον εγκλεισμό του στο φρενοκομείο, και με τον θάνατό 
του– ένα μυθικό χαρακτήρα ή, έστω, μια μυθική άλω. Αυτό οφείλεται στη φύση 
αυτών καθεαυτών των περιστατικών, αλλά κυρίως στον τρόπο που αυτά συσχε-
τίστηκαν μεταξύ τους για αν συγκροτήσουν αυτό που ονομάσαμε μυθιστόρημα 
της ζωής του» (Αθανασόπουλος 1996, 15-16).

24 Εξάλλου, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μυθοποίησης της ζωής 
και του έργου του αποτελεί το περίφημο ποίημά του «Το Φάσμα μου», γνωστό 
κυρίως μέσα από το εύγλωττο δίστιχο «μετεβλήθη εντός μου/ και ο ρυθμός του 
κόσμου», το οποίο οι περισσότεροι μυθοβιογράφοι διαβάζουν ως μια ποιητική 
σύνθεση που στιχούργησε ο φρενοβλαβής ποιητής λίγο μετά τον εγκλεισμό του 
στο φρενοκομείο, ανακαλώντας τον ατελέσφορο έρωτά του, ενώ στην πραγμα-
τικότητα είναι γνωστό ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1936, χάρη στην έρευνα του 
Γιώργου Βαλέτα στα χειρόγραφα του Βιζυηνού, ότι το εν λόγω ποίημα αποτε-
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κοινό γνώρισμα που παρουσιάζουν τα έργα του παραπάνω κατα-
λόγου είναι ότι τελικά εικονογραφούν ένα πορτρέτο του Βιζυνού, 
το οποίο θυμίζει μάλλον αγιογραφία κι έτσι τα έργα αυτά μοιά-
ζουν περισσότερο με συναξάρια, καθώς στην πλειονότητά τους οι 
δημιουργοί επιμένουν να αναδείξουν έναν καλλιτέχνη αδικημένο, 
ταπεινό και εύθραυστο, τον οποίο δεν μπόρεσε να κατανοήσει η 
κοινωνία και η εποχή του,25 αποσιωπώντας εντέχνως ορισμένες 
πτυχές ή «αδυναμίες» του βιογραφούμενο, όπως ο ισχυρός εγω-
ισμός ή η τολμηρή του φιλοδοξία, οι υψηλοί και μεγαλεπήβολοι 
στόχοι, η μανία για καταξίωση και πλουτισμό κ.ο.κ.26

Για λόγους οικονομίας του χρόνου στα επόμενα λεπτά θα περιο-
ρίσω την παρουσίασή μου σε δύο από τα έργα του παραπάνω κατα-
λόγου, τα οποία προτίμησα να είναι δύο μυθοπλαστικές βιογραφίες 
που έρχονται σε προφανή ρήξη μεταξύ τους, καθώς χαρακτηρίζο-
νται από πολλές αντιθέσεις και εκπροσωπούν δύο διαφορετικά μο-
ντέλα μυθοπλαστικής βιογράφησης: αφενός η παραδοσιάκη μυθο-
πλαστική βιογραφία του ποιητή, θεατρικού συγγραφέα και δημο-
σιογράφου, Στέφανου Δάφνη, η οποία αν και βιβλιογραφημένη από 

λεί παραλλαγή μιας λίγο παλαιότερης ποιητικής σύνθεσής του που αναφερόταν 
στον αδόκητο θάνατο της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας.

25 «Δυστυχώς, ο μύθος του επιμένει ως σήμερα πεισματικά στο απλοϊκό χωριατό-
πουλο της Βιζώς (στον τόπο μας ο γνήσιος δημιουργός πρέπει προπάντων να 
είναι αμόλυντος από τη σκέψη και τη γνώση), αλλά και στον παραγνωρισμένο 
επιστήμονα που έζησε αγνοημένος στην Αθήνα μετά το 1884, ώσπου έχασε τα 
λογικά του. Αδιάφορο αν, όπως λέει ο Ροΐδης “το να μείνη τις άγνωστος εν Ελ-
λάδι είναι σχεδόν κατόρθωμα”, και η επιστροφή του Βιζυηνού στην Αθήνα αναγ-
γέλλεται από τις εφημερίδες. Αδιάφορο επίσης αν ο Ξενόπουλος τον μνημονεύει 
στο πρωτόλειό του ως γνωστή προσωπικότητα και, τον ίδιο πάνω-κάτω καιρό, 
το Υπουργείο Εξωτερικών αναθέτει “εις τον καθηγητήν κύριον Βιζυηνόν εν συ-
νεργασία μετ’ άλλων ειδικών εκ των παρ’ ημίν λογίων ανδρών […] την σύνταξην 
δημοτικών ασμάτων και κεχωρισμένως αυτών διηγημάτων, ειλημμένων εκ της 
ειδικής ιστορίας των υπό τον τουρκικόν ζυγόν ελληνικών επαρχιών…”» (Μουλλάς 
1980, νζ΄). Τον μύθο της παραγνώρισης του Βιζυηνού κλονίζουν σημαντικά και τα 
στοιχεία που φέρνει στο φως η μελέτη του Λάμπρου Βαρελά (Βαρελάς 2014). 

26 Είναι ακόμα ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στα στοιχεία που αποσιωπούνται στις μυ-
θοπλαστικές βιογραφίες του Βιζυηνού είναι και οι δύο αποτυχημένες απόπειρες 
αυτοκτονίας του λογοτέχνη στις 11 και 12 Απριλίου του 1892. «Μήπως, σκέφτο-
μαι, είναι ποιητικότερο να τρελαίνεσαι μία κι έξω από το να προσπαθείς εθελού-
σια να φτερουγίσεις;» διερωτάται ο Μισέλ Φάις, ο οποίος είναι ο μοναδικός μυ-
θοβιογράφος που δεν αποφεύγει να αναφερθεί στο εν λόγω περιστατικό (Φάις 
2004, 126). 
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την Κυριακή Μαμώνη,27 μας είναι σήμερα λιγότερο γνωστή, παρότι 
συνιστά μια από τις πρώτες απόπειρες μυθιστορικής βιογράφησης 
όχι μόνο του Βιζυηνού, αλλά και γενικότερα έλληνα καλλιτέχνη και 
αφετέρου η σύγχρονη και περισσότερο γνωστή Ελληνική αϋπνία 
του Μισέλ Φάις, η οποία αποτελεί μια μεταμοντέρνα ή μοντερνι-
στική προσέγγιση του είδους της μυθιστορηματικής βιογραφίας, 
καθώς ανατρέπει σημαντικά όλη την προηγούμενη βιογραφική πα-
ράδοση του Βιζυηνού. 

Η μυθοπλαστική βιογραφία του Στέφανου Δάφνη, η οποία έχει 
τον μακροσκελή τίτλο «Με τον προβολέα της ιστορίας. Γεώργιος 
Βιζυηνός, ο ραψωδός της Θράκης. Η μυθιστορηματική ζωή και το 
τραγικόν τέλος του Ποιητού των Ελληνικών θρύλων, του Έρωτος, 
της Φιλίας και όλης της συγχορδίας του ανθρωπίνου πόνου» δη-
μοσιεύεται σε συνέχειες για δύο ακριβώς μήνες, από τις 12 Ιουνίου 
έως και τις 12 Αυγούστου 1939, στην εφημερίδα Ο Τύπος. Το δομι-
κό μοντέλο που επιλέγει ο Δάφνης στη μυθιστορική βιογραφία του, 
ξεκινά in medias res, σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του βιογρα-
φούμενου, η οποία δεν είναι άλλη από την ημέρα που ο Βιζυηνός 
οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο. Έπειτα όμως από την περιγραφή του 
συγκεκριμένου επεισοδίου η αφήγηση επανέρχεται στα συνήθη 
όρια της βιογραφίας, από τη γέννηση ώς τον θάνατο του βιογρα-
φούμενου, καθώς μεταβαίνει αναδρομικά στο 1849, έτος γεννή-
σεως του Βιζυηνού, έπειτα εξελίσσεται γραμμικά, ακολουθώντας 
χρονολογική σειρά στην παράθεση των γεγονότων για να κατα-
λήξει στο 1896, τη χρονιά θανάτου τόσο του Βιζυηνού όσο και της 
αγαπημένης του Μπετίνας. Ο συγγραφέας φαίνεται ότι είναι εξοι-
κειωμένος με το βιζυηνικό έργο, ποιητικό, πεζογραφικό, αλλά και 
επιστημονικό, ενώ γνωρίζει εξίσου καλά και τα δημοσιεύματα του 
Βασιλειάδη, καθώς και όσα είχαν γράψει για τον Βιζυηνό οι Τσοκό-
πουλος και Παλαμάς. Ωστόσο όμως, είναι βέβαιο ότι αγνοεί ή παρα-
βλέπει τα στοιχεία που είχε μόλις τότε φέρει στο φως η μελέτη του 
Γιώργου Βαλέτα,28 ενώ το έργο του δεν φαίνεται να συνομιλεί με 
τη μυθοπλαστική βιογραφία του Σπύρου Ακροπολίτη για την Μπε-
τίνα Φραβασίλη, η οποία είχε δημοσιευθεί μόλις τρία χρόνια πριν. 
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μυθοπλαστικής αυτής βιογραφίας 
έχει να κάνει με το ότι ο Δάφνης αναπλάθει και ενσωματώνει στην 

27 (Μαμώνη 1963, 72)
28 (Βαλέτας, 1936)
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αφήγησή του διασκευασμένο το διήγημα Αι συνέπειαι της παλαιάς 
ιστορίας29 καθώς και εκτενή αποσπάσματα από τα δημοσιεύματα 
του Βασιλειάδη. Μάλιστα, δεν αφομοιώνει σιωπηρά το υλικό που 
παρέχουν οι πηγές του, αλλά ομολογεί κάθε φορά τις οφειλές του. 
Ακόμη, ενώ προγραμματικά το έργο εμφανίζεται, τόσο μέσα από 
τις διαφημίσεις της εφημερίδας όσο και μέσα από τον επίτιλο «Με 
τον προβολέα της ιστορίας», ως προϊόν ιστορικής έρευνας και ως 
αληθοφανέστερο από άλλες ανάλογες απόπειρες, στην πραγματι-
κότητα δεν φαίνεται να  ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς εν τέλει ο συγ-
γραφέας παρουσιάζει κοντά στα ιστορικά στοιχεία και όλο το δρά-
μα της μυθοπλασίας, ενώ παράλληλα, υποκύπτει συχνά στη μυθο-
λογία του Βιζυηνού και δεν αποφεύγει τις ίδιες παγίδες στις οποίες 
έπεσαν και οι προηγούμενοι λαϊκότεροι μυθιστοριογράφοι. Έτσι, 
η σωρευτική παράθεση ντοκουμέντων και η χαλαρή σύνδεση των 
επεισοδίων, στοιχεία ευδιάκριτα στο εν λόγω έργο, κάνουν τελικά 
το κείμενο του  Δάφνη να μοιάζει περισσότερο με συμπίλημα που 
αμφιρρέπει ανάμεσα στο είδος της μυθιστορικής βιογραφίας και 
σε αυτό της απλής αφήγησης/εξιστόρησης για τη ζωή και το έργο 
του Βιζυηνού. 

Διαμετρικά αντίθετη από τη μυθοπλαστική βιογραφία του Στέ-
φανου Δάφνη είναι η Ελληνική Αϋπνία του Μισέλ Φάις. Το βιβλίο 
κυκλοφόρησε το 2004 με τον υπότιτλο «Μυθιστόρημα» και ήρθε 
σε ρήξη με όλη την προγενέστερη μυθοπλαστική απεικόνιση του 
εν λόγω καλλιτέχνη. Σε αντίθεση με τη μυθοπλαστική βιογραφία 
του Δάφνη, ο Μισέλ Φάις στη δική του απόπειρα βιογράφησης 
του Βιζυηνού επιλέγει να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική 
οδό· απορρίπτοντας την πεπατημένη και ασφαλή, μα ίσως ανια-
ρή μέθοδο της αυστηρής χρονολογικής σειράς, στήνει το δικό του 
οργανωτικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο τρεις κατηγορίες κει-
μένων διαπλέκονται και εναλλάσσονται μεταξύ τους με σκοπό να 
δομήσουν το βιογραφικό πορτρέτο του συγκεκριμένου καλλιτέ-
χνη: ένα γλωσσάρι με λέξεις που προέρχονται από τη διηγηματο-
γραφία του Βιζυηνού και ένα ιατρικό αρχείο που περιγράφει την 

29 Ο λόγος που ο Δάφνης επιλέγει να εντάξει το συγκεκριμένο διήγημα του Βιζυη-
νού στη δική του μυθοπλαστική βιογραφία ίσως δεν είναι άσχετος με τη «μονα-
δικότητα αυτού του διηγήματος μέσα στο πεζογραφικό έργο του Βιζυηνού», έτσι 
όπως την καταδεικνύει στη σχετική ενότητα η μελέτη του Βαγγέλη Αθανασόπου-
λου (Αθανασόπουλος 1996, 283-321).
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συμπτωματολογία των τροφίμων του ψυχιατρικού ιδρύματος το 
διάστημα που νοσηλεύτηκε εκεί ο Βιζυηνός, αποτελούν δύο από 
τις τρεις κατηγορίες κειμένων που συνυπάρχουν στις σελίδες 
του έργου και συνιστούν την κεντρική μυθοπλαστική ύλη του. 
Τον κύριο όμως αφηγηματικό άξονα του έργου αποτελεί η τρίτη 
φωνή που κουρδίζεται στο κείμενο, που δεν είναι άλλη από μια 
δέσμη με 34 ανεπίδοτες επιστολές, γραμμένες «εν μιά νυκτί» από 
κάποιον φανατικό «Αναγνώστη» του βιζυηνικού έργου, οι οποίες 
έχουν ως παραλήπτη τον ίδιο τον Βιζυηνό. Μέσα από τα επινο-
ημένα αυτά γράμματα εικονογραφείται κατά κύριο λόγο το βιο-
γραφικό πορτρέτο του καλλιτέχνη, καθώς στο περιεχόμενό τους 
βρίσκονται καλά χωνεμένα αποσπάσματα από κείμενα του ίδιου 
του Βιζυηνού (λογοτεχνικά και μη), καθώς επίσης και κριτικές ή 
μελέτες γύρω από το έργο του (συγκαιρινές και μεταγενέστερες). 
Ωστόσο, η βασική διαφορά της μυθοπλαστικής βιογραφίας του 
Μισέλ Φάις με αυτήν του Στέφανου Δάφνη έγκειται στο ότι στην 
περίπτωση της Ελληνικής αϋπνίας μέσα από αυτόν το επιστολικό 
μονόλογο μαζί με –ή καλύτερα με αφορμή– τον βιογραφούμενο 
Βιζυηνό αυτοβιογραφείται και ο ίδιος ο συγγραφέας.  Ενώ πα-
ράλληλα, ο διηγηματογράφος Βιζυηνός συσχετίζεται τόσο με τους 
ομότεχνους, Ροΐδη και Παπαδιαμάντη, οι οποίο –από διαφορετική 
σκοπιά ο καθένας– συνιστούν το αντίπαλο λογοτεχνικό δέος, με 
το οποίο ο Βιζυηνός έρχεται σε ρήξη, όσο και με τον τσεχοεβραίο 
λογοτέχνη Franz Kafka, ο οποίος, όπως και ο Βιζυηνός, αντιμετωπί-
ζεται από τον Φάις ως συγγραφέας της «μειονοτικής λογοτεχνίας» 
(littérature mineur).30 Πρόκειται λοιπόν, όπως έχουν επισημάνει 
και οι κριτικοί αυτού του βιβλίου,31 για μια περίπτωση μεταμφι-
εσμένης αυτοβιογραφίας, καθώς και για ένα κριτικό δοκίμιο, το 
οποίο κάτω από τον μανδύα του μυθιστορήματος, θέλει να μιλή-
σει για το λογοτεχνικό σινάφι της περιόδου εκείνης (του τέλους 
του 19ου αιώνα δηλαδή), για τις τάσεις, τις εμμονές, τις αντιλήψεις 
και τις διενέξεις στο εσωτερικό του και ως εκ τούτου η εικονογρά-
φηση του Βιζυηνού δεν είναι παρά ένα πρόσχημα, προκειμένου να 
στηθεί τελικά η βιογραφία της λογοτεχνίας μιας εποχής και η αυ-
τοβιογραφία του ίδιου του βιογράφου. 

30 (Φαρίνου-Μαλαματάρη 2005, 359-360)
31  (Μπουκάλας, 27)
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Γίνεται, επομένως, εμφανές μέσα από την αντιπροσωπευτική 
περίπτωση του Γεωργίου Βιζυηνού ότι τελικά η μυθοπλαστική βι-
ογραφία παραμένει ένα ακμαίο και ανθεκτικό λογοτεχνικό είδος, 
το οποίο επιβιώνει στο πέρασμα του χρόνου, καθώς καταφέρνει 
διαρκώς να μεταμορφώνεται και να εξελίσσεται μέσα από αλλε-
πάλληλες ανατροπές, ρήξεις, αλλά και συνέχειες. 
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Το έργο της Ρέας Γαλανάκη έχει απήχηση στους αναγνώστες 
και τραβάει την προσοχή Ελλήνων και ξένων κριτικών λογοτεχνί-
ας. Αυτό επιβεβαιώνεται με το Κρατικό βραβείο, βραβείο Πεζογρα-
φίας Κώστα Ουράνη, Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης», Βραβείο Ανα-
γνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Το μυθιστόρημα Ο βίος 
του Ισμαήλ Φερίκ πασά είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που εντά-
χθηκε από την Ουνέσκο στην «UNESCO collection of representative 
works» (1994). 

Το θέμα της μοίρας δύο αδελφών που χωρίζονται εξαιτίας των 
τραγικών ιστορικών γεγονότων συχνά επαναλαμβάνεται στην 
ελληνική λογοτεχνία (και στην παγκόσμια λογοτεχνία) και εξακο-
λουθεί να προσελκύει τους σύγχρονους συγγραφείς. Tο βιογραφι-
κό μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά, 
1989 εξιστορεί τη μοιραία σύγκρουση των δύο αδελφών, ένας από 
τους οποίους αιχμαλωτίστηκε στην παιδική ηλικία και επέστρεψε 
στην γενέτειρα Κρήτη ως αρχηγός του αιγυπτιακού στρατού για 
να καταστείλει την εξέγερση του 1866-1868, την οποία χρηματο-
δοτούσε ο αδελφός του ο Αντώνης Καμπάνη-Παπαδάκης. Ενώ το 
μυθιστόρημα βασίζεται σε αρχειακό υλικό, βιογραφικά δεδομένα, 
επιστολές, έγγραφα, ιστορικά γεγονότα, ο κύριος ρόλος στην αφή-
γηση παραχωρείται στην καλλιτεχνική φαντασία, με έμφαση στην 
περιγραφή της ψυχικής κατάστασης του πρωταγωνιστή. Το είδος 
του βιογραφικού μυθιστορήματος δίνει στην συγγραφέα τη δυ-
νατότητα ελεύθερης ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων και της 
απεικόνισης της ιστορικής προσωπικότητας. 

Στην ερμηνεία της Ρέας Γαλανάκη ο ψυχισμός του Ισμαήλ πά-
σχει πολύ από την απώλεια της μητέρας, η οποία σκοτώθηκε από 
τους Οθωμανούς. Στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος συχνά εμ-
φανίζεται ο ίσκιος της μητέρας, με την οποία συνομιλεί ο Ισμαήλ, 
ζητώντας τις συμβουλές της πριν πάρει κάποια απόφαση. Αυτό 
το σύμπλεγμα του Οιδίποδα τον εμποδίζει να αγαπήσει μια άλλη 
γυναίκα, γι’αυτό στο μυθιστόρημα δεν υπάρχει μια «ιστορία αγά-
πης», αλλά μόνο «ένας γάμος από κοινωνική μάλλον επιταγή».11 
Για να απαλλαχθεί κάποιος από το σύμπλεγμα του Οιδίποδα πρέ-
πει να κατανοήσει τον εαυτό του ως μια σημαντική, ανεξάρτητη, 
αυτάρκη προσωπικότητα, που αυτοδιαμορφώνεται. Αυτή τη δύ-

1 (Γαλανάκη 2008, 210)
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σκολη διαδικασία της αυτογνωσίας παρουσιάζει η Ρέα Γαλανάκη 
στο μυθιστόρημά της, όπου ο πρωταγωνιστής ζει το ψυχόδραμα 
(κυρίως στη σκέψη του), που του δίνει την ευκαιρία να δραματο-
ποιήσει το ψυχολογικό πρόβλημα, να το κατανοήσει και περαιτέ-
ρω να απαλλαγεί απ’αυτό. Η πράξη της αυτογνωσίας γίνεται στο 
πατρικό σπίτι που, όπως φαινόταν στον Ισμαήλ Φερίκ, «...υπο-
σχόταν μιαν απειλητική και φιλήδονη κάθαρση».22 Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Sigmund Freud, «φοβερός ύπνος εί-
ναι απροκάλυπτη πραγματοποίηση εκτοπισμένης επιθυμίας»33 ο 
ύπνος του Φερίκ στο πατρικό σπίτι όπου συναντάει τους ίσκιους 
του πατέρα και της μητέρας, συγχωρείται απ’αυτούς για την αλ-
λαγή της θρησκείας και ξέσπαει σε λυγμούς, λειτουργεί καθαρτι-
κά για αυτόν και επέρχεται η αποκατάσταση της σωματικής, της 
θυμικής και λογικής του σχέσης με τον χρόνο, δηλαδή σε ζωή και 
θάνατο. «Εκείνη τη νύχτα αισθανόταν πως είχε σηκωθεί πάνω από 
σχήματα και λέξεις για ν’αγγίξει την έσχατη γνώση».44 Δηλαδή, η 
ύπαρξη του συμπλέγματος οδηγεί τον Ισμαήλ στην αναζήτηση του 
εαυτού του, στην επιθυμία να ξεκαθαρίσει τις γενεαλογικές σχέ-
σεις, στην ανάλυση των φόβων και αδυναμιών του. 

Η Ρέα Γαλανάκη ενσωματώνει τις νέες ποικιλίες του είδους του 
βιογραφικού μυθιστορήματος. Το έργο Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ 
πασά μπορεί να προσδιοριστεί ως ένα μυθιστόρημα-ανασυγκρό-
τηση, επειδή η συγγραφέας εικάζει τον τρόπο ανάπτυξης της βι-
ογραφικής προσωπικότητας, καλύπτει τα κενά στη ζωή της με 
την φαντασία, διεξάγοντας επιστημονική μελέτη του βιογραφικού 
υλικού και πληροφορώντας τον αναγνώστη στα επιλογικά σχόλια 
του μυθιστορήματος για όλες τις πηγές τις οποίες χρησιμοποίησε. 
Ξεκινώντας από την αιγυπτιακή ιστορία, δεδομένα από το 
στρατιωτικό Μουσείο του Καΐρου, τη βιογραφία του αδελφού 
του Φερίκ του Αντώνη Καμπάνη-Παπαδάκη που βρίσκεται στο 
βιβλίο Οι ευεργέτες του Πανεπιστημίου Αθηνών, στηριζόμενη στα 
άρθρα των Ελλήνων ιστορικών, η Γαλανάκη εκφράζει τη δική 
της άποψη για τα συγκεκριμένα γεγονότα της κρητικής ιστορίας. 
Η συγγραφέας ανασυγκροτεί τις διαδρομές της διαμόρφωσης, 
της στρατιωτικής δραστηριότητας και του θανάτου του Φερίκ, 

2 (Γαλανάκη 2008, 171)
3 (Freud 1995, 137)
4 (Γαλανάκη 2008, 197)
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προτείνοντας τη δική της εκδοχή του θανάτου – την αυτοκτονία, 
προσθέτοντας την αλληλογραφία μεταξύ των αδελφών Αντώνη και 
Ισμαήλ (το γεγονός της αλληλογραφίας επιβεβαιώνει ο ερευνητής 
κρητικής ιστορίας Ιωάννης Καραβαλάκης.55 Το περιεχόμενο όμως 
των επιστολών είναι προϊόν της φαντασίας της συγγραφέως. 

Η δομή του μυθιστορήματος στηρίζεται σε ένα ψυχολογικό σκη-
νικό ώστε να σκηνοθετηθεί το δράμα του πρωταγωνιστή και να 
διαφανεί η τραγική φύση του. Η πλοκή του μυθιστορήματος πραγ-
ματοποιείται σταδιακά, ακολουθώντας τις κρίσιμες περιόδους της 
ζωής της ιστορικής προσωπικότητας. Η Ρέα Γαλανάκη απομακρύ-
νεται από την παραδοσιακή αφηγηματική γραμμή «γέννηση-δια-
μόρφωση-δραστηριότητα-θάνατος», στο κέντρο της δομής είναι 
τα σχόλια της συγγραφέως που συνδέουν ετερογενή σημασιολογι-
κά δεδομένα, χωρισμένα σε χρόνο και χώρο. 

Το μυθιστόρημα χωρίζεται σε τρία μέρη, παρουσιάζοντας τα κύ-
ρια στάδια της βιογραφίας του ιστορικού προσώπου του Ισμαήλ 
Φερίκ πασά. Το πρώτο μέρος Χρόνια της Αιγύπτου - ο μύθος είναι 
γραμμένο στο τρίτο πρόσωπο και είναι μια ιστορία για την αιχμα-
λωσία του Ισμαήλ στο οροπέδιο του Λασιθίου στην Κρήτη και για 
τα νεανικά του χρόνια στην Αίγυπτο. Τι θέλει να πει η Ρέα Γαλανά-
κη, βάζοντας στην ονομασία του πρώτου μέρους τη λέξη «μύθος»; 
Ο μύθος είναι η μορφή έκφρασης της συνείδησης του αρχαίου αν-
θρώπου, πιθανόν, ο μύθος στο μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη 
σημαίνει την μορφή έκφρασης της συνείδησης του παιδιού και 
των αισθημάτων του αιμαλώτου που αναγκάστηκε να αλλάξει την 
πολιτισμική του ταυτότητα και τη θρησκεία του. Ή μάλλον η συγ-
γραφέας θέλει να τονίσει, ότι το πρώτο μέρος εμπεριέχει πολλά 
επινοήματά της και αποτελεί περισσότερο έναν μύθο για τη ζωή 
του Ισμαήλ Φερίκ. 

Η αφήγηση στο δεύτερο μέρος, που ονομάζεται Ημέρες νόστου 
και ιστορίας, γίνεται από τον ίδιο τον Ισμαήλ Φερίκ και θυμίζει τα 
πολεμικά απομνημονεύματα, που τεκμηριώνουν τα γεγονότα της 
περιόδου 1866-1867 στην Κρήτη. Η επιλογή ως κύριας αφηγημα-
τικής τεχνικής του «εσωτερικού μονολόγου» επέτρεψε στην συγ-
γραφέα να δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή δραματικότητα στο κείμε-
νο, απεικονίζοντας την αντίληψη της συγγραφέως για την ιστορία 

5 (Καραβαλάκης 2006)
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«ως ανθρωποκεντρικό δράμα».66 Σ’αυτό το μέρος η συγγραφέας 
ακολουθεί πιστά τα ιστορικά γεγονότα (η νίκη των Ελλήνων στις 
Βρύσες του Αποκόρωνα, η ήττα τους στο Βαφέ, η πολιορκία και το 
ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου, οι μάχες στις περιοχές Λασιθίου 
και Σφακιών.77 Ως κορύφωση αυτού του μέρος παρουσιάζεται η 
ομολογία του Φερίκ της προδοσίας του προς τον τουρκικό στρατό: 
«Τότε εγώ, Υπουργός πολέμου της Αιγύπτου, αρχηγός του αιγυπτι-
ακού στρατού σ’ αυτήν την εκστρατεία, Κρης την πατρίδα, τουρκι-
σθείς κατά την παιδικήν μου ηλικίαν και αδελφός του εν Αθήναις 
Παπαδάκη, όστις λαλώ την απλοελληνικήν και είχα το πρόσταγμα 
της τελευταίας μάχης, διέταξα τον τακτικό οθωμανικό στρατό να 
πυροβολήσει εναντίων των Οθωμανών ατάκτων».88 Αυτό το περι-
στατικό επιβεβαιώνει ο στρατηγός Μανώλης Παπαδάκης στην ομι-
λία του που εκφώνησε στην επέτειο της Κρητικής επανάστασης.99 
Έτσι, το θέμα του ήρωα και του προδότη το οποίο πρώτος έθεσε ο 
συγγραφέας της Λατινικής Αμερικής Jorge Luis Borhes, έλαβε μια 
νέα ερμηνεία στο μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη. Για τους Οθω-
μανούς ο Ισμαήλ Φερίκ έγινε προδότης εξαιτίας της διαταγής του 
στην μάχη, για τους Έλληνες είναι προδότης επειδή αλλαξοπίστη-
σε και ήρθε να καταστείλει την επανάσταση στη γενέτειρα Κρήτη, 
για τους Αιγύπτιους είναι ήρωας. Η συγγραφέας θέτει το ζήτημα 
της εθνικής ταυτότητας των εξισλαμισμένων Ελλήνων. 

Το τρίτο μέρος «Επιμύθιο» είναι αφιερωμένο στην έρευνα του 
θανάτου του Ισμαήλ Φερίκ. Η Ρέα Γαλανάκη προτείνει τρεις εκ-
δοχές του τέλους της ζωής του μυθιστορηματικού ήρωα: θάνατος 
από πληγές (αυτή την εκδοχή υποστηρίζουν οι Έλληνες ιστορικοί 
Θ. Δετοράκη, Ν. Παναγιωτάκης),1010 δηλητηρίαση για την προδοσία 
με τη διαταγή του Ομέρ πασά (μια εκδοχή που διατυπώθηκε 
από τον ιστορικό Σ. Σπανακάκη), αυτοκτονία (εκδοχή της Ρέας 
Γαλανάκη). Έτσι, η συγγραφέας αφήνει τον αναγνώστη να επιλέξει 
από τις τρεις εκδοχές την πιο πιθανή. 

Στο μυθιστόρημα Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά η Ρέα Γαλανά-
κη υποστηρίζει την άποψη για την Ιστορία ως αλληλουχία των 

6 (Γαλανάκη 2008, 245) 
7 (Βακαλόπουλος 2005, 266-267)
8 (Γαλανάκη 2008, 168)
9 (Παπαδάκης, 18-20)
10 (Δετοράκης 1990), (Παναγιωτάκης 1988)
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επαναλήψεων, υπογραμμίζοντας την ένωση και αλληλεπίδραση 
του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος, τα οποία αλ-
ληλοκαθρεφτίζονται. Γι’αυτό ο Ισμαήλ Φερίκ φοβάται τον νόστο, 
επειδή «μια κακή αρχή φέρνει τις πιο πολλές φορές κακό τέλος» 
(σ. 191).1111 Η φύση με την κυκλικότητα των φαινομένων της , για 
τον Ισμαήλ συνδέεται με το χαμένο σπίτι «αφού μου μίλησε το ίδιο 
σπίτι, η φύση που το είχε χρόνια αντικαταστήσει ούτε θα μου επέ-
τρεπε να την ξαναρωτήσω» (σ. 179), με τον χαμένο αδελφό «...το 
πέλαγος μ’ένωνε με τη βεράντα του αδελφού μου» (σ. 95). Ο Ισμα-
ήλ προσωποποιεί την φύση, απευθυνόμενος σ’αυτήν «Ευχαρίστη-
σα τη φύση για την ουδέτερη σιωπή της» (σ.180), «Άφηνα την 
ψυχή μου να μουσκεύει στις φθινοπωρινές καταιγίδες» (σ. 110). 
Η κυκλικότητα της φύσης ταυτίζεται με την κυκλικότητα της ζωής 
του Ισμαήλ Φερίκ: «Και τότε ήταν πόλεμος, και τότε τα σπαρτά 
ήταν τσαλαπατημένα, και τότε οι φλόγες έκαιγαν τα σπίτια. Η πα-
ρόμοια συνθήκη ένωσε στο μυαλό μου και τις δύο εξόδους μου από 
το οροπέδιο σε αδιαίρετο συμβάν» (σ. 179). 

Χώρος και χρόνος είναι σπουδαίες κατηγορίες για τη δημιουρ-
γία της έννοιας της ιστορικής προσωπικότητας στο βιογραφικό 
μυθιστόρημα. Η κύρια ιδιομορφία της λειτουργίας του χρόνου στο 
έργο της Γαλανάκη είναι η αναδρομή, επειδή ο Φερίκ πάντα ζει με 
το βλέμμα στραμμένο στα παιδικά του χρόνια. Η κύρια ιδιομορ-
φία του χώρου είναι ότι οι πραγματικοί και φανταστικοί τόποι 
διασταυρώνονται καταδεικνύοντας την πνευματική αγωνία και 
τη διχασμένη συνείδηση του πρωταγωνιστή. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι οι κρίσιμες χρονικές περίοδοι στη ζωή του πρωταγωνιστή συν-
δέονται με κλειστό χώρο, ενώ η υπόλοιπη αφήγηση εξελίσσεται 
στον ανοιχτό χώρο της φύσης. Στον κλειστό χώρο (η σπηλιά και 
το πατρικό σπίτι) συμβαίνουν οι μεταμορφώσεις που συνδέονται 
συμβολικά με τις «γεννήσεις» και τους «θανάτους» του Ισμαήλ Φε-
ρίκ. Στη σπηλιά αιχμαλωτίστηκε και στο πατρικό σπίτι επέστρεψε, 
προετοιμαζόμενος για το θάνατο. 

Η επιλεγμένη μορφή του είδους του μυθιστορήματος προσδι-
ορίζει και τις ιδιαιτερότητες των οπτικών γωνιών. Στο πρώτο και 
τρίτο μέρος κυριαρχεί η τριτοπρόσωπη αφήγηση με παρεμβάσεις 
σε μορφή ελεύθερου πλάγιου λόγου στις ομιλίες του Ισμαήλ με την 
πεθαμένη μάνα. Εκτός απ’αυτό η συγγραφέας παραθέτει λεπτο-

11 Όλες οι παραπομπές αφορούν σελίδες του βιβλίου της Ρέας Γαλανάκη Ο βίος του 
Ισμαήλ Φερίκ πασά
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μερή περίληψη των επιστολών του Αντώνη και του Ισμαήλ. Με 
τη βοήθεια αυτής της τεχνικής η Ρέα Γαλανάκη επιτυγχάνει την 
πιο πιστή εξιστόρηση των γεγονότων από τη ζωή των δύο αδελ-
φών (ενσωματώνοντας όλες τις γραπτές πληροφορίες που βρήκε). 
Μετά εμφανίζεται μια ρήξη στην αφήγηση επειδή οι αναγνώστες 
αμέσως μετακινούνται στην Κρήτη, όπου έφτασε ο αιγυπτιακός 
στόλος με αρχηγό τον Ισμαήλ Φερίκ πασά. Η αφήγηση γίνεται 
πρωτοπρόσωπη σε μορφή απομνημονευμάτων ή ημερολογίου. 
Έτσι, η κ. Γαλανάκη δείχνει ότι «η Ιστορία αποτελεί την προβο-
λή του εσωτερικού κόσμου του μυθιστορηματικού της ήρωα» (σ. 
206). Στο δεύτερο μέρος ο αναγνώστης βλέπει τα γεγονότα μέσω 
του πρίσματος της συνείδησης του πρωταγωνιστή. 

Μια άλλη ιδιοτυπία της αφηγηματικής στρατηγικής είναι η χρη-
σιμοποίηση των διάφορων αντιληπτικών οπτικών γωνίων, από 
τις οποίες περιγράφονται τα γεγονότα. Έτσι, στο Επιμύθιο μα-
θαίνουμε μια εκδοχή που συνδέεται με τη λαϊκή παράδοση για τις 
τελευταίες μέρες του Ισμαήλ από τον υπασπιστή του, επίσης από 
την οπτική γωνία του μακαρίτη Ιμπραήμ περιγράφεται η συνά-
ντηση του Ισμαήλ με κάποια Ελληνίδα γριά. Η αφήγηση της ίδιας 
ιστορίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες οδηγεί στη δημιουργία 
της πολυφωνικής δομής του μυθιστορήματος, γεννά την αρχή της 
πολυθεματικότητας και πολυπροοπτικότητας και δίνει στον ανα-
γνώστη ελευθερία στην ερμηνεία της συγγραφικής πρόθεσης. 

Οι καλλιτεχνικές παράμετροι του βιογραφικού μυθιστορήμα-
τος προσανατολίζονται όχι στο έγγραφο, άλλα στην καλλιτεχνική 
φαντασία του συγγραφέα, με τη βοήθεια της οποίας ο δημιουργός 
καλύπτει τα κενά στα βιογραφικά δεδομένα. Η μη υποχρεωτική 
αντιστοιχία σε αποδεικτικά βιογραφικά στοιχεία εξηγεί την εισα-
γωγή των πλαστών προσώπων και γεγονότων στο έργο. Έτσι, η 
Ρέα Γανακάκη πλάθει το πρόσωπο του υπασπιστή, ο οποίος εξι-
στορεί τις τελευταίες μέρες του Ισμαήλ Φερίκ. Επίσης στο μυθι-
στόρημα υπάρχει ο παράλληλος κόσμος των πεθαμένων: οι ίσκιοι 
επινοούνται ως σύντροφοι της ζωής του μυθιστορηματικού ήρωα 
(ο ίσκιος της μητέρας, ο ίσκιος του Ιμπραήμ, του αντιβασιλέα της 
Αιγύπτου, του κοντινού φίλου του Ισμαήλ). Μια ενδιαφέρουσα 
λύση της συγγραφέως είναι η δημιουργία της μορφής του αγοριού, 
που στην ουσία είναι η προσωποποίηση της χαμένης παιδικής 
ζωής του Ισμαήλ Φερίκ πασά. 
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Συνεπώς, όντας ιστορικός και αρχαιολόγος, η Ρέα Γαλανάκη 
χρησιμοποιεί με επιτυχία τις γνώσεις της για τη δημιουργία του 
βιογραφικού μυθιστορήματος-ανασυγκρότησης. Η υπόθεση προ-
σανατολίζεται στην αναζήτηση των λεπτομερειών και στην κάλυ-
ψη των κενών, στην κατασκευή των υποθέσεων, με αποτέλεσμα η 
δομή του μυθιστορήματος να χαρακτηρίζεται από την ψυχολογική 
εξέλιξη των γεγονότων. Η ιδιομορφία του χρονοχώρου καθορίζε-
ται με την έμφαση στην περιγραφή της εσωτερικής ψυχολογικής 
σύγκρουσης του πρωταγωνιστή, γι’αυτό δεσπόζει «το χρονόχωρο 
της μνήμης», και χρησιμοποιείται η αναδρομή. Η εισαγωγή στο 
κείμενο των εικονικών χαρακτήρων, η χρήση της αρχής της πολυ-
προοπτικότητας και η παροχή των διαφορετικών εκδοχών δίνουν 
στους αναγνώστες μια ευρεία ερμηνευτική ελευθερία. 
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Χαμένες πατρίδες – ρήξη και διχασμός ανάμεσα 
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(Ρ. Γαλανάκη – Κ. Ταταρισβίλι)
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Εισαγωγή
Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε το ζήτημα της χαμένης πατρίδας 
και της κρίσης ταυτοτήτων των κεντρικών ηρώων των έργων της 
Ρέας Γαλανάκη και του Γεωργιανού συγγραφέα Κοντράτ Ταταρι-
σβίλι1. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε το μυθιστόρημα Ο βίος του 
Ισμαήλ Φερίκ πασά, Spina nel cuore2 και τη γεωργιανή νουβέλα Ο 
Μαμελούκος, όπου παρουσιάζονται οι παρόμοιες μοίρες των αιχ-
μαλωτισμένων αγοριών, αφ’ ενός ενός αγοριού ελληνικής καταγω-
γής, και αφ’ετέρου ενός γεωργιανού. 

Διαβάζοντας αυτά τα δύο έργα με απασχόλησε το πρόβλημα 
της χαμένης πατρίδας, της μνήμης και του νόστου. Την προσοχή 
μου έχει τραβήξει η ανακάλυψη κοινής ιστορικής γραμμής σε αυτά 
τα δύο έργα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι παρόμοιες μοίρες αυτών 
των μυθιστορηματικών χαρακτήρων στο ελληνικό και γεωργιανό 
πεζογράφημα με τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: αιχμαλωσία σε μι-
κρή ηλικία, απομάκρυνση από το γενέθλιο τόπο, προσπάθεια επι-
βίωσης, προσαρμογή σε άλλο πολιτισμό, κοινωνική άνοδος, διπλό 
όνομα, διχασμός προσωπικότητας και οδυνηρός νόστος. 

Ο σκοπός της μελέτης μας είναι βάσει της παράλληλης μελέτης 
των έργων της Ρέας Γαλανάκη και του Κ. Ταταρισβίλι να παρου-

1 Ο Κοντράτ Ταταρισβίλι σε γεωργιανό κοινό είναι γνωστός με ψευδώνυμο «Ουϊα-
ράγο» που σημαίνει «Άοπλος».

2 Στο εξής τον τίτλο του μυθιστορήματος της Ρ. Γαλανάκη θα αναφέρουμε χωρίς 
τον υπότιτλο. 
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σιάσουμε τις μεταξύ τους θεματικές συγγένειες, καθώς και κοινά 
χαρακτηριστικά και να εξετάσουμε τη λειτουργία της χαμένης πα-
τρίδας, της μνήμης και του νόστου, να διευκρινίσουμε τους προ-
βληματισμούς της εσωτερικής σύγκρουσης και διχασμού προσω-
πικότητας των κεντρικών ηρώων αυτών των έργων. 

Από τα δύο προαναφερόμενα έργα (Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ 
πασά και Ο Μαμελούκος) προκύπτουν ότι η ακούσια απομάκρυνση 
από το γενέθλιο τόπο, η αναγκαστική εγκατάσταση σε μια άγνω-
στη και ξένη χώρα, ο καημός του ξεριζωμένου, η κατανόηση της 
διπλής θέσης τους κάνουν τα μυθοπλαστικά πρόσωπα να βιώνουν 
την νοσταλγία της χαμένης πατρίδας τους, να την εξιδανικεύουν 
και συνεχώς να την αναζητούν νοερά. Η μνήμη ξαναφέρνει τους 
λογοτεχνικούς ήρωες στις χαμένες πατρίδες τους, ο γενέθλιος τό-
πος δεσπόζει στις σκέψεις τους και παραμένει αλησμόνητος. Η 
εσωτερική σύγκρουση και ο διχασμός ανάμεσα σε δύο κόσμους 
– του γενέθλιου τους τόπου και της νέας πατρίδας τους, όπου δι-
αμορφώνονται η προσωπικότητές τους και ταυτίζονται με τα χρό-
νια της ωριμότητας – προκαλεί απερίγραπτο πένθος, διχασμό προ-
σωπικότητας και ξεκινάει ο εσωτερικός αγώνας μεταξύ των δύο 
κόσμων, δύο πατρίδων, να αποκτήσουν αυτογνωσία χωρίς απα-
ραίτητα να νικήσει ο ένας απ’αυτούς τους κόσμους. 

Τα κείμενα
α) Ο Μαμελούκος του Κ. Ταταρισβίλι (Ουϊαράγο)
Στα τέλη του 15ου αιώνα, η διάλυση του ενιαίου βασιλείου της 

Γεωργίας, η αποδυνάμωση του στρατού, η άθλια πολιτική και οι-
κονομική κατάσταση, η άνιση μάχη με τον γύρω μουσουλμανικό 
κόσμο, ο αποκλεισμός της παραθαλάσσιας περιοχής της Γεωργί-
ας από τους Οθωμανούς δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την 
ανάπτυξη του δουλεμπορίου. Η Οθωμανική αυτοκρατορία κατα-
λαμβάνει μία περιοχή της δυτικής Γεωργίας Μεσχέτι και η πόλη 
Αχαλτσίχε μετατρέπεται σε πασαλίκι και επομένως σε τόπο διέ-
λευσης των σκλάβων. Ο πασάς κάθεται και στην παραθαλάσσια 
πόλη Πότη στη Δυτική Γεωργία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δουλε-
μπόριο στη Γεωργία κράτησε μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, όμως 
μέχρι τότε επί τρεις αιώνες σε διαφορετικά σκλαβοπάζαρα που-
λιόνταν τα γεωργιανά παιδιά, τα οποία άρπαζαν με βίαιο και κρυ-
φό τρόπο (Ουϊαράγο, 1957, 29). Από πολυάριθμους αιχμαλώτους 
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οι Οθωμανοί διάλεγαν όμορφα κορίτσια και υγιέστατα αγόρια, τα 
οποία ανάτρεφαν και εκπαίδευαν ως στρατιωτικούς. Είναι γνω-
στό, ότι για αυτό το σκοπό προτιμούσαν τους Καυκάσιους: Γεωρ-
γιανούς, Απχάζιους και Τσερκέζους - ιδιαιτέρως τους Γεωργιανούς 
(Silagadze, Djaparidze, 2002, 31). Μετά το 17ο αιώνα αυξάνεται ο 
αριθμός των Γεωργιανών στην Οθωμανική αυτοκρατορία3. Από 
τις αρχές του 18ου αιώνα οι Γεωργιανοί κατέχουν τους τίτλους των 
Εμίρηδων και Μπέηδων4. Το 18ο αιώνα το δουλεμπόριο στη Γεωρ-
γία πήρε μεγάλες και φοβερές εκτάσεις. Ο Γεωργιανός συγγραφέ-
ας Ουϊαράγο θίγει ακριβώς αυτό το επώδυνο για τους Γεωργια-
νούς ζήτημα στη δική του νουβέλα Ο Μαμελούκος. 

«Ουϊαράγο», όπως αναφέραμε, είναι το ψευδώνυμο του γεωρ-
γιανού συγγραφέα Κοντράτ Ταταρισβίλι (ο οποίος γεννήθηκε στις 
21/09/1872 στο χωριό Αμπαστουμάνι, στη Δυτική Γεωργία – και 
πέθανε στις 09/05/1929 στην Τιφλίδα). Ο Ουϊαράγο σπουδάζει 
στη θεολογική σχολή της Τιφλίδας (από 1887), καθώς και του Κιέ-
βου (από 1893). Το 1895 δημοσιεύει το πρώτο του διήγημα Αντίο. 
Το 1896 χειροτονείται ιερέας, ενώ 1906 παραιτείται από την ιερο-
σύνη5. Το 1912 αναγκάζεται λόγω της καταδίωξης που υπέστη να 
αυτοεξοριστεί και να φύγει για το Βέλγιο, όπου ξεκινάει σπουδές 
Γεωλογίας. Το 1922 γυρίζει στη Γεωργία και εκπονεί διδακτορική 
διατριβή. Πεθαίνει το 1929 στην Τιφλίδα. 

3 Ο λόγος της αύξησης αριθμού των Γεωργιανών οφείλεται σε εξισλαμισμό των 
Τσερκέζων, οι οποίοι σύμφωνα με τους μουσουλμανικούς κανόνες δεν μπορού-
σαν να πουληθούν ως σκλάβοι. 

4 Οι πιο διάσημοι Γεωργιανοί μαμελούκοι που είχαν μεγάλη εξουσία στην Αίγυπτο 
ήταν ο Μωχάμεντ Μπέης Καταμίσι (1736) και ο Ιμπραήμ Κατχούντα (1755) (Si-
lagadze, Djaparidze, 2002). 

5 Η Γεωργία από 1801 είχε κατακτηθεί από τη Ρωσία. Οι Γεωργιανοί ιερείς χωρίς 
την άδεια του Ρώσου Εξάρχου, το 1906, συγκεντρώνονται σε μια συνεδρίαση για 
να συζητήσουν μερικά επίκαιρα ζητήματα εντωμεταξύ την ανάκτηση της Αυτο-
κεφαλίας της Γεωργιανής εκκλησίας, ανεξαρτησίας της Γεωργίας και ακύρωσης 
θανατικής ποινής. Ο Εξαρχος μόλις ενημερώθηκε ζήτησε από χωροφύλακες και 
αστυνόμους να διαλύσουν τη συνεδρίαση με βία και να αναγκάσουν τους Γεωρ-
γιανούς ιερείς να ζητήσουν επίσημα συγγνώμη. Την επόμενη μέρα όλοι οι κλη-
ρικοί πηγαίνουν στον Έξαρχο μετανιώνοντας και ζητώντας συγχώρεση. Και ο 
Κοντράτ Ταταρισβίλι συμμετείχε σε αυτή τη Σύνοδο. Σε όλη του τη ζωή αυτός ο 
σιωπηλός άνθρωπος δεν υποκύπτει μπροστά στον Έξαρχο και ως ένδειξη διαμαρ-
τυρίας βγάζει το ράσο του και παραιτείται από ιεροσύνη. Η Σοβιετική Εγκυκλο-
παίδεια όμως αναφέρει ότι τον είχαν αφορέσει από την εκκλησία, το γεγονός που 
δεν συμπίπτει με τις πληροφορίες που μας παρέχουν επίσημα οι στενοί φίλοι του 
(βλ.Ουϊαράγο, 1989) Από τότε ξεκινά κι η καταστολή εναντίον του.
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Ο Ουϊαράγο ήταν διηγηματογράφος, μυθιστοριογράφος και 
πολιτικός αρθρογράφος. Στο ευρύτατο κοινό είναι γνωστός ως 
συγγραφέας της νουβέλας Ο Μαμελούκος. Η νουβέλα εκδίδεται 
το 1912. Ο συγγραφέας επεξεργάζεται το θέμα του δουλεμπορίου 
που είχε διαδοθεί στη δυτική Γεωργία, στην πατρίδα του, στηρί-
ζοντας το θέμα του σε μια πραγματική ιστορία αιχμαλωσίας του 
προγόνου του, που την ακούει από τον θείο του. 

Στη νουβέλα του γεωργιανού συγγραφέα Ουϊαράγο Ο Μαμελού-
κος, τα ιστορικά γεγονότα του 18ου αιώνα μεταφέρονται με μεγάλη 
δεξιοτεχνία. Ο συγγραφέας περιγράφει την ιστορία της απαγωγής 
του μικρότερου γιου μιας γεωργιανής οικογένειας, του Χβίτσα, ο 
οποίος μετά την πώλησή του στο σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντι-
νούπολης βρέθηκε στην Αίγυπτο και έγινε αξιωματούχος του αιγυ-
πτιακού στρατού. Ο συγγραφέας περιγράφει επίσης την άθλια πο-
λιτική κατάσταση, το πρόβλημα απαγωγής νέων και τον πόνο του 
λαού του, του απλού κόσμου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Χβίτσα 
είναι επινοημένος ήρωας. Τον δεκάχρονο Χβίτσα τον μετονομά-
ζουν Μαχμούντ, σαν τον Ισμαήλ Φερίκ Πασά και τον εξισλαμίζουν. 
Ο Χβίτσα παίρνει στρατιωτική μόρφωση, γίνεται ένας απ’ τους 
πιο διάσημους Μαμελούκους και τελικά γίνεται αρχηγός στρατού. 
Περνάνε χρόνια και ο Μαχμούντ σιγά-σιγά ξεχνάει τα πάντα που 
έχουν σχέση με την πατρίδα του. Στη νουβέλα τον βλέπουμε σαν 
τον πιο πιστό κι έξυπνο Μαμελούκο. Τον διορίζουν μπέη6 μιας ολό-
κληρης περιοχής της Αιγύπτου. Ο Κ. Ταταρισβίλι χρησιμοποιεί τη 
τεχνική παράλειψης και δεν προβάλλει στοιχεία για τον εσωτερικό 
κόσμο του κεντρικού ήρωα μέχρι το τέλος της αφήγησης. 

Στο τελευταίο κομμάτι του διηγήματος, ο συγγραφέας μας αφη-
γείται την εκστρατεία του στρατού του Ναπολέοντα στην Αίγυ-
πτο το 1798. Εκείνη την εποχή την Αίγυπτο κυβερνούσαν οι Μα-
μελούκοι7 και η χώρα ήταν μέρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

6 Μπέης (προέρχεται από τουρκ.λέξη - μπέγι) — Ήταν ανώτατος διοικητικός τίτ-
λος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σημαίνει: ηγεμόνας, άρχοντας. Ο τίτλος αυ-
τός ήταν κατώτερος του Πασά. 

7 Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα την Αίγυπτο κυβερνούσαν 
6 γεωργιανής καταγωγής Μαμελούκοι, εκ των οποίων το πιο διάσημο πρόσω-
πο είναι ο Άλι Μπέης αλ Καμπίρ. Σύμφωνα με τους Γεωργιανούς επιστήμονες Α. 
Σιλαγκάτζε και Γκ. Τζαπαρίτζε την παρουσία των Γεωργιανών στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στο στρατιωτικό-πολιτικό επίπεδο της Αιγύπτου προσδιόριζε η 
μεγάλη ροή των Γεωργιανών αιχμαλώτων (Silagadze, Djaparidze, 2002). 
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Ο συγγραφέας περιγράφει τη μάχη ανάμεσα στο πυροβολικό του 
Ναπολέοντα και του ένδοξου στρατού των Μαμελούκων της Αιγύ-
πτου. Ο στρατηγός, ο Μαχμούντ Μπέης μονομαχεί με έναν στρατη-
γό της Βενετίας. Ο έμπειρος Μαχμούντ σκοτώνει τον Βενετό, και τη 
στιγμή που πέφτει κάτω ο Βενετός, ο Μαχμούντ ακούει τα λόγια 
του, που τον ταράζουν εξ’ολοκλήρου «Βάι, νάνα!» (αχ μάνα μου). 
Μόλις ακούσει αυτά τα λόγια, αλλάζει όλος ο κόσμος για τον Μαχ-
μούντ. Αυτές οι δυο λέξεις φτάνουν βαθιά στην καρδιά του. Εκείνη 
τη στιγμή ο Μαχμούντ μπέης καταλαβαίνει ότι ο Βενετός είναι Γε-
ωργιανός… Ο πρωταγωνιστής μας αρχίζει να βλέπει μπροστά του 
την χαμένη του πατρίδα, τη Γεωργία, το σπίτι του, τους γονείς… 

Σ’ αυτό το σημείο του έργου ο συγγραφέας μας παρουσιάζει 
όλο τον εσωτερικό κόσμο του Μαχμούντ και την εθνική συνείδησή 
του, τους κρυφούς του πόνους και το πένθος του. Ακριβώς εδώ 
βλέπουμε ότι ο Μαχμούντ πάντα θυμόταν την πατρίδα του και είχε 
δακρύσει πολλές φορές γι’ αυτήν. Ο στρατηγός δεν μπορεί να συ-
νέλθει σαν ακούει κάποια φωνή μέσα του: 

«… περνούσε ο καιρός, έφευγαν τα χρόνια… συνήθισες τη καινούρια 
σου ζωή… Είχες μια ονειρεμένη ζωή, τίποτα δε σου έλειπε… Πέρα-
σαν πολλά χρόνια και τα κύματα αυτής της νέας ζωής σκέπασαν την 
καρδιά σου, όμως μέσα της είχε μείνει κάτι μικρό, που δεν μπόρεσε 
να κάνει πέτρα ο καιρός. Εκείνο το «κάτι» πότε-πότε ζωντάνευε, 
σου θύμιζε τα παλιά, τα ξεχασμένα, τα κρυμμένα, σαν να σε δάγκω-
νε πικρά και σ’ έριχνε σε βαθιά θλίψη8». (Ουϊαράγο 1989, 124)

Εδώ καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπόρεσε να εξαλείψει την 
αγάπη και την νοσταλγία για την πατρίδα του στην καρδιά του 
Μαχμούντ. 

Οι σύμμαχοι βλέπουν τον στρατηγό τους σε μια παράξενη κα-
τάσταση – χωρίς να μιλά σαν να έχει γίνει πέτρα δίπλα στο πτώμα 
του εχθρού. Δεν καταλαβαίνουν την αιτία της σιωπής του και της 
αλλοίωσής του. Ο εσωτερικός διχασμός του πρωταγωνιστή φτάνει 
στο τέλος με τη νίκη της πραγματικής και χαμένης πατρίδας, πραγ-
ματοποιείται η κάθαρση. Και τη στιγμή που οι σύμμαχοί του βρί-
ζουν τον πεθαμένο, μη καταλαβαίνοντας γιατί ο στρατηγός τους 
θρηνεί τον εχθρό τους, ο Μαχμούντ δεν αντέχει, δεν μπορεί να μην 

8 Μετάφραση από τη Γεωργιανή γλώσσα. 
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υπερασπίζει τον σκοτωμένο Βενετό και βλασφημεί τη θρησκεία 
των Αιγυπτίων. Και τότε οι μαμελούκοι σκοτώνουν τον στρατηγό 
τους ως προδότη. Το «βάι, νάνα!» (Aχ, μάνα μου) θα ακουστεί και 
μια άλλη φορά στο πεδίο της μάχης και ο Μαχμούντ πεθαίνει δίπλα 
στον Βενετό. Είναι συγκινητικά τα τελευταία λόγια του διηγήμα-
τος του Ουϊαράγο: 

«…στο τρομερό πεδίο της μάχης, ανάμεσα στα αμέτρητα πτώματα, 
υπήρχαν δυο – το ένα δίπλα στο άλλο. Ο ένας φορούσε τη πολύτιμη 
αιγυπτιακή ενδυμασία, ο άλλος τη στολή των Βενετών. Αλλά μόνο 
ο Θεός ήξερε ότι ούτε ο ένας ήταν Αιγύπτιος, ούτε ο άλλος Βενετός. 
Και οι δυο υπήρξαν παιδιά της άτυχης Γεωργίας» (Ουϊαράγο 1989, 
127). 

β) Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά της Ρ. Γαλανάκη

Η Ρέα Γαλανάκη και το βιβλίο της δεν χρειάζονται σύσταση από 
μένα. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο βασικά στοιχεία: Η Ρέα Γαλανά-
κη γεννήθηκε το 1947 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει εκδώσει 
μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα και δοκίμια. Έχει τιμηθεί 
δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο [το 1999 για το μυθιστόρημα 
Η Ελένη ή ο κανένας και το 2007 για τη συλλογή διηγημάτων Ένα 
σχεδόν γαλάζιο χέρι]. Έχει τιμηθεί επίσης με το Βραβείο Πεζογρα-
φίας Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών (το 2003 
για το μυθιστόρημα Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων, με το Βραβείο «Νί-
κος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου της Κρήτης το 1987 και 
με το Βραβείο Αναγωνστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου το 2006 
για το μυθιστορηματικό χρονικό Αμίλητα, βαθιά νερά. Τα έργα της 
έχουν μεταφραστεί σε 15 γλώσσες. Το πρώτο πεζογραφικό της 
έργο Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά, Spina nel cuore το οποίο εκ-
δίδεται το 1989 είναι το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα το οποίο 
η UNESCO ενέταξε στη Συλλογή των Αντιπροσωπευτικών Έργων 
της το 1994.]

Θα αναφέρουμε επίσης μόνο μερικά στοιχεία για το έργο της. 
Όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο του μυθιστορήματος Ο βίος του 
Ισμαήλ Φερίκ πασά, είναι αρκετό να αναφερθεί ότι αφορά στους 
αγώνες Κρητικών κατά των Οθωμανών. Το 1821 η επανάσταση 
ξεσπά στην Κρήτη. Το 1822 ο Σουλτάνος ζητά βοήθεια από την 
Αίγυπτο για την καταστολή της Κρητικής επανάστασης. Το Μάη 
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του 1822 ο Αιγυπτιακός στρατός, με αρχηγό τον Χασάν πασά θα 
καταπνίξει την Κρητική επανάσταση, θα κάψει ολόκληρα χωριά, 
θα σκοτώσει τους άντρες και τους υπόλοιπους θα τους πουλήσει 
ως δούλους. Στο μυθιστόρημά της η Ρέα Γαλανάκη στηρίχτηκε στη 
ζωή του Ισμαήλ Φερίκ πασά, καθώς και του αδελφού του Αντώ-
νιου Καμπάνη Παπαδάκη, υπαρκτών προσώπων του 19ου αιώνα, 
οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν ακριβώς αυτή την περίοδο. Προκαλεί 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Γαλανάκη την ιστορία του Ισμαήλ Φε-
ρίκ πασά την ακούει από τον πατέρα της περίπου ως οικογενειακή 
(Γαλανάκη 1997, 16). Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι δυο 
συγγραφείς, τόσο η Γαλανάκη όσο ο Ταταρισβίλι, τις ιστορίες τους 
που ακούνε από τους προγόνους τους τοποθετούν στους γενέθλι-
ους τους τόπους. 

Τα γεγονότα στο μυθιστόρημα Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά 
εξελίσσονται στον 19ο αιώνα. Ο Ισμαήλ Φερίκ πασάς γεννήθηκε 
χριστιανός στην Κρήτη και το όνομα του ήταν Εμμανουήλ Καμπά-
νης Παπαδάκης. Αιχμαλωτίζεται μαζί με τον αδελφό του. Δυστυ-
χώς χωρίζουν οι δρόμοι τους και ο Ισμαήλ, ο μικρός Εμμανουήλ, 
οδηγείται στην Αίγυπτο, ενώ ο αδελφός του, Αντώνης, καταφέρνει 
να δραπετεύσει στην Οδησσό. Την αιχμαλωσία ο Ισμαήλ την ονο-
μάζει θάνατο, αναγκάζεται όμως να προσαρμοστεί στο ξένο περι-
βάλλον, όπου μεγαλώνει και περνά τα ώριμα χρόνια του. Εξισλαμί-
ζεται, παίρνει στρατιωτική μόρφωση, και του δίνεται ευκαιρία για 
κοινωνική άνοδο, δείχνει εργατικότητα και φιλομάθεια, γίνεται 
φερίκ – αντιστράτηγος όλων των στρατιωτικών δυνάμεων της Αι-
γύπτου και Υπουργός πολέμου. 

«Στάθηκε τυχερός στη νέα του ζωή, αν μπορεί να ονομαστούν τύχη 
οι βαθμοί και τα αξιώματα, που πήρε με την αξία του, αφού δεν μπό-
ρεσαν να τον απαλλάξουν από τη μνήμη ενός πρώτου βίαιου τέλους 
και την αγωνία ενός δευτέρου» (Γαλανάκη 1998, 30).

Η ζωή του Ισμαήλ παίρνει δραματική μορφή. Ως αξιόπιστο και 
έμπειρο στρατιωτικό τον στέλνουν στην Κρήτη για την καταστολή 
της επανάστασης που ξέσπασε το 1866 και την οποία χρηματοδο-
τεί ο αδελφός του Αντώνης ο οποίος είχε δημιουργήσει τεράστια 
περιουσία. Το 1867 ο Ισμαήλ πεθαίνει σε ηλικία 57 ετών περίπου. 
Τις αιτίες του θανάτου που μας δίνει η συγγραφέας θα αναφέρου-
με λίγο παρακάτω. 
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Ερωτήματα, προβληματισμοί

Απαντώντας στα ερωτήματα που θέσαμε σε αυτό το έργο σε 
σχέση με την χαμένη πατρίδα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ισμαήλ 
ως ήρωας του έργου στα χρόνια της Αιγύπτου αποφασίζει να έχει 
κάποια στάση ως προς την χαμένη πατρίδα του: αποσιωπά απο-
λύτως την εθνική του καταγωγή, αποφασίζει να διατηρήσει στην 
μνήμη του τη ζωή πριν από την αιχμαλωσία και στον εαυτό του να 
μιλά ελληνικά. Ο Ισμαήλ διατηρούσε την μνήμη των χαμένων των 
γονέων του, ιδιαιτέρως της μητέρας, του χωρισμού με τον αδελφό 
του, της φύσης, του τόπου (του σπιτιού του). Η μνήμη του Ισμαήλ 
στα χρόνια της Αιγύπτου απειλείται με αναπόφευκτη λήθη, όμως 
με τον ακούσιο νόστο η μνήμη του γίνεται «μεταβατική». Όπως 
βλέπουμε μέσα στο κείμενο Ο Ισμαήλ διαχωρίζει με βάση δυο έν-
νοιες την ζωή του: αφ’ενός - την πρώτη ζωή, τον χαμένο τόπο, πε-
θαμένος και αφ’ετέρου - την δεύτερη ζωή, την χαμένη γλώσσα, μό-
λις γεννημένος, δεύτερη πατρίδα. Ξεκινάει ο εσωτερικός διχασμός 
και αντιφατικότητα των σκέψεων, αρχίζει να βλέπει από διαφορε-
τικές σκοπιές τη ζωή του, η διπλή θέση του τον κάνει να ονειρεύε-
ται την «ελευθερία ενός θανάτου» (Γαλανάκη 1998, 157). Την απο-
στολή του στην Κρήτη για την καταστολή της επανάστασης στο 
γενέθλιό του τόπο την βλέπει σαν το αναποδογύρισμα του ίδιου 
σκηνικού που κάποτε είχε συμβεί, λόγω του οποίου δεν μπορεί να 
χαρεί με τον νόστο. Ο γενέθλιος του τόπος είναι αγκάθι στην καρ-
διά του. Αφ’ενός ο νόστος γίνεται οδυνηρός διότι επιστρέφει στο 
γενέθλιο του τόπο ως εχθρός, ως κατακτητής, αφετέρου όμως τον 
τρομάζει η ιδέα των δυο χαμένων τόπων. Αναγνωρίζει πως οφείλει 
πολλά στη δεύτερή του πατρίδα (Γαλανάκη 1989, 43) όπου είχε 
περάσει τα χρόνια της ωριμότητάς του, την εκτιμά και αναφέρει: 

«η ιδέα και μόνο της Αιγύπτου σαν χαμένου τόπου με ξάφνιασε 
πολύ. Δεν ήταν δυνατόν. Και σίγουρα θα τρελαινόμουν αν είχα δύο 
χαμένους τόπους αντί για έναν στην υπόλοιπη ζωή μου» (Γαλανάκη 
1998, 137). 

Όπως αναφέρει η Α. Γεωργιάδου, ο νόστος του ήρωα συντελέ-
στηκε σταδιακά και η επιστροφή του στο γενέθλιο τόπο συμβόλιζε 
το κλείσιμο του κύκλου της ζωής του (Γεωργιάδου 2005, 181). Ο 
Ισμαήλ αφοσιώνεται στη σιωπή και ζει σε απόλυτη μοναξιά, ειδικά 
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μετά το θάνατο του στενού του φίλου Ιμπραήμ, του αγαπημένου 
γιου του αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μωχάμετ Άλη, του στρατηλά-
τη, τον οποίο ακολούθησε ο Ισμαήλ στους πολέμους της Συρίας για 
10 χρόνια, και μετά στην Ευρώπη. Ο Ισμαήλ διευθύνει τον πόλεμο 
που δεν θέλει, ζει τον νόστο που δεν ήθελε να ζήσει, προβλέπει τον 
θάνατό του, αγωνίζεται να μην τρελαθεί, και αν είναι να πεθάνει να 
φύγει «σωστός» (Γαλανάκη 1998, 135). Επιθυμώντας να ζήσει και 
να επιστρέψει στην πρώτη του ζωή, ψάχνει να ανακαλύψει κάποιο 
σταθερό σημείο, αναλλοίωτο από τις αλλαγές. Το μοναδικό αναλ-
λοίωτο στοιχείο το οποίο θα βρει τελικά ο Ισμαήλ και το οποίο 
θα βοηθήσει στην αυτογνωσία είναι το αγόρι που υπήρξε ο ίδιος 
κάποτε στη νήσο (Γαλανάκη 1998, 112), το οποίο τον ακολουθεί 
στις μάχες και με τον οποίο ενώνεται στο πατρικό του σπίτι, όπου 
στη φαντασία του μετατρέπεται σε παιδί, βλέπει τους ίσκιους των 
πεθαμένων γονιών του και βρίσκει την «χαμένη αθωότητά του» 
(Γαλανάκη 1998, 197). 

Θα πρέπει να αναφερθούμε στις τρεις εκδοχές και τις πιθανές 
αιτίες του θανάτου του Ισμάηλ Φερίκ πασά που βλέπουμε στο 
έργο. Η συγγραφέας παρουσιάζει τρεις εκδοχές του θανάτου του 
Ισμαήλ (ενώ παράλληλα έχουμε τρεις εκδοχές του θανάτου της μη-
τέρας του). Η Γαλανάκη σύμφωνα με μια αιγυπτιακή εκδοχή για 
το θάνατο του Ισμαήλ ως πρώτη εκδοχή αναφέρει τον ηρωϊκό θά-
νατο λόγω του τραύματος που υπέστη στην τελευταία μάχη. Την 
δεύτερη εκδοχή η συγγραφέας στηρίζει στην προφορική παράδο-
ση της νήσου σύμφωνα με την οποία ο Ισμαήλ δολοφονήθηκε από 
τον Ομέρ πασά, αρχιστράτηγο της Πύλης, που τον κατηγόρησε για 
κρυπτοχριστιανισμό. Η τρίτη εκδοχή του θανάτου του την οποία 
μας προσφέρει προσωπικά η Ρέα Γαλανάκη είναι η αυτοκτονία 
στο πατρικό του σπίτι με το μαχαίρι9. Η τρίτη εκδοχή του θανάτου 
του Ισμαήλ ερμηνεύεται ιδιαιτέρως από τους μελετητές. 

«Η προφορική Κρητική παράδοση ήθελε τον Πασά κρυπτοχριστιανό 
και δολοφονημένο, ενώ η γραπτή αιγυπτιακή παράδοση τον ήθελε 
πιστό Οθωμανό και καλό στρατιώτη, και δεν αναφέρεται στη δολο-
φονία, αλλά στο θάνατό του κατά την εκστρατεία του ως αρχηγού 

9 Από την δική της εκδοχή του θανάτου του πασά η Γαλανάκη προσδοκά ότι θα 
δεχτούμε πως «δεν υπάρχει μια και μόνο ιστορική εκδοχή, αλλά περισσότερες 
απόψεις για το ίδιο γεγονός» (Γαλανάκη 1997, 24). 
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του αιγυπτιακού στρατού στην Κρήτη» - γράφει η Ρ. Γαλανάκη στις 
σημειώσεις της (Γαλανάκη 1997, 22). 

Σύμφωνα με τον Δ. Ν. Μαρωνίτη ολόκληρο το βιβλίο της Γα-
λανάκη είχε γραφτεί από τη σκοπιά του τέλους του (Μαρωνίτης 
1992, 231). Ως εκ τούτου εξηγείται και η σχέση του νόστου με το 
θάνατο του ήρωα γιατί «το θέμα του νόστου συνδέεται άρρηκτα 
με το θέμα του θανάτου… Ο νόστος-θάνατος και ο θάνατος-νό-
στος, κατά το πρότυπο της ομηρικής Οδύσσειας, ορίζει τον κρυφό 
ιδεολογικό άξονα της μυθοποίησης από την αρχή ως το τέλος του 
βιβλίου» της Γαλανάκη (Μαρωνίτης 1992, 235).

Θα ήταν καλό επίσης να διευκρινίζαμε τι ακριβώς συμβάλει 
στην πραγματοποίηση του ακούσιου για τον Ισμαήλ νόστου και 
αν ήταν ο νόστος πραγματικά ακούσιος. Πρέπει να εκφράσουμε 
τις προσωπικές απόψεις σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης και 
τη λειτουργία της μητρικής γλώσσας στο θέμα του νόστου. Κατά 
τη γνώμη μου εκτός από την διατήρηση της μνήμης, ο Ισμαήλ μέσω 
της μητρικής γλώσσας διατηρεί την πατρίδα του και την ταυτό-
τητά του ως ελληνική. Πρέπει να αναφέρουμε την απόφασή του 
που παίρνει στην Αίγυπτο να μιλάει με τον εαυτό του μόνο ελλη-
νικά. Στο έργο της η Γαλανάκη μας παρουσιάζει μερικές περιπτώ-
σεις που ο Ισμαήλ μόνο μέσω της μητρικής γλώσσας μπορεί να εκ-
φραστεί ή να διηγηθεί την ιστορία της αιχμαλωσίας του: α) στην 
πρώτη περίπτωση βλέπουμε πως θέλει να μιλήσει με τον Αιγύπτιο 
γιατρό του που είχε κάποιες υποψίες μάλλον για τον αφέντη του, 
όμως ο Ισμαήλ για να μη προδώσει τον εαυτό του προτιμά τη σιω-
πή διότι καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί τα ψυχικά του βάσανα να τα 
διηγηθεί στα αραβικά πάρα μόνο στα ελληνικά. β) Σε μια άλλη πε-
ρίπτωση βλέπουμε τον Ισμαήλ να μιλά με τον ίσκιο του πεθαμένου 
του φίλου Ιμπραήμ, να του διηγείται όλη την ιστορία του και μετά 
να καταλαβαίνει ότι πρώτη φορά μίλησε μαζί του στα ελληνικά. 
γ) σε μια άλλη περίπτωση βλέπουμε να διατηρεί στενή επαφή με 
τις επιστολές που στέλνει στον αδελφό του Αντώνη στα ελληνι-
κά. δ) σε μια άλλη περίπτωση βλέπουμε τον ετοιμοθάνατο Ισμαήλ 
να φωνάζει στα ελληνικά τη μάνα του, ενώ αραβικά τον πεθαμένο 
Ιμπραήμ. 

Εδώ θα υπογραμμίσουμε το κοινό στοιχείο στον τρόπο του 
στοχασμού του Ελληνικού και Γεωργιανού λαού: σύμφωνα με τον 
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Αδαμάντιο Κοραή10 (1748 – 1833) και τον εθνικό ποιητή της Γε-
ωργίας, Ηλία Τσαβτσαβάτζε11 (1837-1907), η έννοια της γλώσσας 
ισοδυναμεί με την πατρίδα12, η υπεράσπιση της γλώσσας ισοδυ-
ναμεί με την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Ως εκ τούτου, 
συμπεραίνουμε ότι ο Ισμαήλ, ως μυθιστορηματικός ήρωας, μέσα 
στην αγωνία του διατήρησε την εθνική του ταυτότητα και ότι ο 
Ισμαήλ δεν είχε προδώσει την πατρίδα του ούτε καν την αρνηθεί 
ποτέ. Μπορούμε να πούμε ότι η πατρίδα ζούσε μέσα στην γλώσσα 
του. Για αυτό νομίζουμε ότι οποιαδήποτε και να ήταν η αιτία του 
θανάτου του, ο Ισμαήλ πέθανε ως ήρωας13 και θύμα των περιστά-
σεων.

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης σχετικά με την παρόμοια άπο-
ψη που εκφράζει ο Δ.Ν. Μαρωνίτης, σύμφωνα με τον οποίο το 
μυθιστόρημα της Ρ. Γαλανάκη έχει στον πάτο του χαραγμένο ένα 
ιδεολογικό ίχνος, το οποίο παραπέμπει σε μια τριπλή μήτρα «όπου 
γενέτειρα πατρίδα, γονική μητέρα και μητρική γλώσσα συμπί-
πτουν» (Μαρωνίτης 1992, 236). Έχοντας πόλεμο εναντίον του 
εαυτού του, ζώντας την εσωτερική εξορία του, όπως επιβεβαιώνει 
η Ε. Φιλοκύπρου, ακριβώς «μέσα της γλώσσας, που ορίζει και τη 
μνήμη και τη μοναξιά του, ο Ισμαήλ βιώνει δυο ξεχωριστές ζωές…» 
(Φιλοκύπρου 2000, 73). 

Από την προφορική παράδοση ξέρουμε (και στηρίζοντας στο 
Γεωργιανό ποιητή Η.Τσαβτσαβάτζε) ότι η υπεράσπιση γλώσσας 
που ισοδυναμεί την υπεράσπιση της πατρίδας επίσης ισοδυναμεί 
με την υπεράσπιση της θρησκείας, όμως σε περίπτωση του Ισμαήλ 
Φερίκ πασά δεν φαίνεται η σαφής αναζήτηση της θρησκευτικής 
ταυτότητας ή σαφής απάρνηση από κάποια θρησκεία, ενώ πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι το αντίθετο συμβαίνει σε περίπτωση του 
Μαχμούτ. Εδώ έχουμε σαφή απάρνηση της μουσουλμανικής θρη-

10 Σύμφωνα με το Α. Κοραή «Η γλώσσα είναι αυτό το έθνος». 
11 Το 1987 η Γεωργιανή Εκκλησία τον εθνικό ποιητή και «πατέρα του έθνους» ανα-

κύρηξε άγιο με το όνομα «Ο άγιος Ηλίας, ο Δίκαιος». 
12 Σύμφωνα με τον Η. Τσαβτσαβάτζε έχουμε τριαδική έννοια: Γλώσσα - Πατρίδα - 

Θρησκεία. 
13 Το θέμα του ήρωα και του προδότη στο μυθιστόρημα Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ 

πασά μελετά η Σ.Β. Νικούλσινα από το πανεπιστήμιο της Συμφερόπολης. βλ. Ни-
кулшина С.В. , Тема предателя и героя в романе Реи Галанаки «Жизнь Измаи-
ла Ферика Паши», Ученые записи Таврического национального универси-
тета им. В.И. Вернадского, Серия «Филология. Социальные коммуникации». 
Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012 г. С. 390-394. 



Salome Gventsadze530

σκείας. Σύμφωνα με το Δ. Τζιόβα, παρ’ όλο που η Γαλανάκη δεν 
θίγει το ζήτημα της θρησκείας και της θρησκευτικής ταυτότητας 
μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι το όμοιο υπερισχύει, τελικά, του 
ετέρου και ο κύκλος του αίματος αποδεικνύεται ισχυρότερος από 
την ευθεία της λήθης (Τζιόβας 2007, 548). 

Σημειώνουμε ότι το ίδιο γίνεται σε σχέση με τη λειτουργία της 
μνήμης και της γλώσσας σε περίπτωση του Μαχμούντ μπέη του 
Ταταρισβίλι. Από το τελευταίο σκηνικό της νουβέλας βλέπουμε ότι 
τα δύο τελευταία λόγια «Βάι, Νάνα!» («Αχ, μάνα!») που ακούει στη 
μητρική του και σχεδόν ξεχασμένη γλώσσα από τον ετοιμοθάνατο 
Βενετό σβήνουν όλες τις γνώσεις των τελευταίων 40 ετών, δεν βλέ-
πει πια στον εαυτό του τον μαμελούκο. Υπερασπίζει τον πεθαμένο 
Βενετό όταν οι μαμελούκοι τον αποκαλούν «σκύλο». Ανακαλύπτει 
τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται την ταυτότητά του. Ακριβώς μέσω 
της μητρικής του γλώσσας ζωντανεύουν μέσα του τα συγγενικά 
του πρόσωπα, αρνείται την θρησκεία και τον όρκο των μαμελού-
κων και πεθαίνει ως «προδότης» υπερασπίζοντας την εθνική του 
καταγωγή και ταυτότητα. Όπως βλέπουμε τόσο ο Ισμαήλ όσο και 
ο Μαχμούντ, παρά την κεραυνοβόλα κρίση που περνά, επιστρέ-
φουν στις ρίζες τους και στο αίμα τους, διότι η δύναμη του αίμα-
τος πάντα επικρατεί και το όμοιο υπερισχύει του ετέρου (Τζιόβας 
2007, 522). 

Συμπεράσματα
Μετά την ανάλυση των έργων της Ρέας Γαλανάκη και του Κο-

ντράτ Ταταρισβίλι (ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά και ο Μαμελού-
κος) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοι-
χεία και κάποιες διαφοροποιήσεις. 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναφερθεί η ιστορική γραμμή, η οποία 
είναι κοινή και για τα δύο έργα. Και τα δύο έργα παρουσιάζουν 
τους βίους των αιχμαλωτισμένων αγοριών που πουλήθηκαν σαν 
σκλάβοι κατά την Οθωμανική κυριαρχία. Προκαλεί ενδιαφέρον η 
κοινή τύχη που έχουν οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες (που βασί-
ζονται βέβαια σε υπαρκτά ιστορικά γεγονότα) στη ελληνική και 
γεωργιανή λογοτεχνία: αιχμαλωσία σε νεαρή ηλικία, εγκατάσταση 
σε ξένο περιβάλλον (Αίγυπτος και στις δύο περιπτώσεις), προσαρ-
μογή στις καινούργιες συνθήκες ζωής, εργατικότητα και φιλομά-
θεια, και επομένως άσκηση του στρατιωτικού επαγγέλματος, κοι-
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νωνική άνοδος, απονομή υψηλών στρατιωτικών τίτλων, και διπλή 
θέση τους, οι διχασμένες ταυτότητες, μια απέραντη μοναξιά και ο 
νόστος. Παρόμοιος είναι και ο θάνατός τους. 

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης σχετικά με τους μυθιστορημα-
τικούς χαρακτήρες ότι ο ήρωας της Ρ.Γαλανάκη, ο Ισμαήλ Φερίκ 
πασάς είναι υπαρκτό πρόσωπο, ενώ ο ήρωας του Ταταρισβίλι, ο 
Μαχμούντ μπέης είναι επινοημένο πρόσωπο, το οποίο μπορούμε 
να θεωρήσουμε ως ένα συλλογικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύ-
ει τη συλλογική ταυτότητα των μαμελούκων γεωργιανής κατα-
γωγής, οι οποίοι είχαν δεσπόζουσα θέση στην Αίγυπτο εκείνη την 
εποχή. Διαφορετική είναι επίσης η χρονική περίοδος της εξέλιξης 
των γεγονότων, μεταξύ τους μεσολαβεί σχεδόν ένας αιώνας. Τα γε-
γονότα στο Βίο του Ισμαήλ Φερίκ πασά εξελίσσονται το 19ο αιώνα, 
ενώ στο Μαμελούκο το 18ο αιώνα. 

Καταλήγοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτά τα δύο έργα το 
καθένα για τους Έλληνες ή Γεωργιανούς αναγνώστες είναι τα έργα 
που διαβάζονται πάρα πολύ14.

Όσον αφορά στη λειτουργία της χαμένης πατρίδας και στις δύο 
περιπτώσεις σημειώνουμε κοινά στοιχεία με μια μοναδική διαφο-
ροποίηση: η διπλότητα, ο διχασμός και η εσωτερική πάλη στον 
τρόπο του στοχασμού παρουσιάζεται σε όλο το έργο της Γαλα-
νάκη, ενώ στην περίπτωση του Γεωργιανού συγγραφέα μόνο στο 
τελικό σκηνικό μας αποκαλύπτει την εσωτερική ρήξη του μαμε-
λούκου. Και στις δύο περιπτώσεις όμως ο εσωτερικός αγώνας των 
κεντρικών ηρώων και ανθρώπινα συναισθήματά τους περιγράφε-
ται με μεγάλη μαστοριά. 

Και οι δύο μας μυθιστορηματικοί χαρακτήρες πονάνε για την 
χαμένη τους πατρίδα. Και οι δύο τους δείχνουν τον διχασμό μετα-
ξύ δύο τόπων – πατρίδων και την ρήξη στον εσωτερικό τους κό-
σμο. Και οι δύο χαρακτήρες διατηρούν την μνήμη, η οποία και στις 
δύο περιπτώσεις λειτουργεί δραματικά: χάνουν και την δεύτερη 
πατρίδα την οποία απαρνιούνται καταφέρνοντας να αυτοπροσ-
διοριστούν και να προχωρήσουν στην αυτογνωσία τους, ανακα-
λύπτοντας την εθνική τους ταυτότητα, στην οποία όπως είδαμε 
συνέβαλε σημαντικά η μητρική τους γλώσσα. Και οι δυο τους μέσω 
της μητρικής τους γλώσσας και της μνήμης διατηρούν την πατρίδα 

14 Στη Γεωργία έχουν γυρίσει ταινία βάσει της νουβέλας του Κ. Ταταρισβίλι «Μαμε-
λούκος» που είχε μεγάλη απήχηση.
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τους. Χάνουν τα πάντα, πεθαίνουν, αλλά ξαναγεννιούνται αμέσως 
με την χαμένη τους αθωότητα σαν να είναι ο θάνατός τους το λογι-
κό τέλος και ταυτόχρονα η εσωτερική τους νίκη. 
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————: Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά, Spina nel cuore, Αθήνα: 
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Έκδοση κριτικής και λογοτεχνίας, Αφιέρωμα στη Ρέα Γαλανάκη, 
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Ρήξη και συνέχεια στην αναζήτηση του ελληνικού 
πολιτισμού: Τα μυθιστορήματα του Βασίλη Αλεξάκη 

Η μητρική γλώσσα και μ.Χ.

Αλίκη Τσοτσορού *

Τα μυθιστορήματα του Βασίλη Αλεξάκη Η μητρική γλώσσα (1995) 
και μ.Χ. (2007) αποτελούν μια συστηματική και εναγώνια αναζή-
τηση της οριοθέτησης της συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού. Το 
κάθε μυθιστόρημα συνιστά ουσιωδώς ένα πλέγμα αναζητήσεων 
στο επίπεδο της γλώσσας –στην οποία δίνεται έμφαση στο πρώτο 
από τα δύο έργα-, της θρησκείας –που αποτελεί κυρίαρχο θέματα 
και στα δύο βιβλία-, της τέχνης –που καλύπτει όλο το φάσμα της 
αρχαίας και της βυζαντινής τέχνης και στα δύο έργα- και της ιστο-
ρίας: η ιστορική πορεία που ενδιαφέρει τον συγγραφέα εκτείνεται 
κυρίως στη μυκηναϊκή, την αρχαϊκή, την κλασική, την ελληνιστική, 
τη ρωμαϊκή και τέλος τη βυζαντινή περίοδο, η οποία είναι κυρίαρ-
χη στο δεύτερο βιβλίο. Αλλά εφόσον και στα δύο έργα υπάρχουν 
αναφορές σε σύγχρονα γεγονότα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
η ιστορική έρευνά του φτάνει ως τις δεκαετίες του 1990 και του 
2000, κατά τις οποίες γράφτηκαν τα κείμενα. Οι προσωπικές από-
ψεις του συγγραφέα για τον κόσμο της σύγχρονης πολιτικής και 
ιδεολογίας καθώς και οι καταγραφές συγκεκριμένων γεγονότων 
αποτελούν θα λέγαμε τον σύγχρονο καμβά πάνω στον οποίο απει-
κονίζονται οι αναζητήσεις του ιστορικού παρελθόντος. Οι ρήξεις 
και οι συνέχειες στο ιστορικό βάθος τους ελληνηνικού πολιτισμού 
έχουν φόντο αυτό τον σύγχρονο κόσμο. Με αυτόν διεξάγεται ο δι-
άλογος του συγγραφέα, ο οποίος κατά περίπτωση επιλέγει αν θα 
τοποθετηθεί από την οπτική της ρήξης ή της συνέχειας. 
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Τα δύο βιβλία αποτελούν ένα σώμα ιστορικών κειμένων που τα 
αποτελεούν η ιστορία της ελληνικής γλώσσας, η ιστορία της ελ-
ληνικής τέχνης και της θρησκείας, της αρχαίας λατρείας και του 
Χριστιανισμού. Η ιστορία προσεγγίζεται μέσα από την οπτική του 
σύγχρονου ελληνικού κόσμου. Το πολιτισμικό παρελθόν συνδέε-
ται αδιάλειπτα με το παρόν και ως προς το σημείο αυτό συνιστά 
ένα είδος συνέχειας. Αλλά η ερμηνεία του πολιτισμικού παρόντος 
μέσω της ιστορίας συνιστά τόσο στο επίπεδο της τέχνης όσο και 
στο επίπεδο της θρησκείας προβάλλει στοχείο ρήξης. 

Ο συγγραφέας εμπλέκεται προσωπικά σε μια πολυεπίπεδη ανα-
ζήτηση που συνδέεται με τις πτυχές του ελληνικού πολιτισμού: 
Αφενός μεν τον αρχαίο κόσμο, με έμφαση στη δυνατότητα σύν-
δεσής του με τον σύγχρονό μας πολιτισμό, στοιχείο που συνιστά 
την πολιτισμική συνέχεια, όπως αποδίδεται στη μητρική γλώσσα. 
Αφετέρου τον βυζαντινό χριστιανικό κόσμο και τη ρήξη του με τον 
αρχαίο προκάτοχό του, όπως υπογραμμίζεται στο μ.Χ. 

Στο αυτογραφικό έργο του Αλεξάκη Η μητρική γλώσσα ο αφη-
γητής Παύλος Νικολαΐδης, που ταυτίζεται με τον συγγραφέα, ζει 
μόνιμα στο Παρίσι από το 1968 και επιστρέφοντας μετά το θάνα-
το της μητέρας του στην Αθήνα, αποφασίζει να επανεγκατασταθεί 
στην Ελλάδα, έχοντας διανύσει μια πορεία αναζήτησης του μυστη-
ρίου του γράμματος Ε, που ήταν κρεμασμένο στην είσοδο του ναού 
του Απόλλωνα στους Δελφούς.1 Η ιχνηλάτηση της ιστορίας των 
Δελφών και πιο συγκεκριμένα του Ε, οδηγεί τον συγγραφέα στην 
αναζήτηση του συνόλου της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας 
της, ως προς το κομμάτι της ετυμολογίας και της σημασιολογίας. Ο 
συγγραφέας αποκτά τα στοιχεία που του χρειάζονται για να λύσει 
τον γρίφο του Ε μέσω συζητήσεων με φίλους και γνωστούς και 
μέσω των προσωπικών του μελετών στη βιβλιοθήκη της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής. Έτσι, στις ερμηνείες του Πλουτάρχου στο 
σύγγραμμά του Περί του Ε του εν Δελφοίς,2 το οποίο μελετά προ-
σεκτικά ο αφηγητής, έρχονται να προστεθούν και οι δικές του ερ-
μηνείες καθώς και ερμηνείες αρχαίων φιλοσόφων καθώς και σύγ-

1 Για μια ευρεία επισκόπηση του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, της ιστορίας 
του μαντείου και των μνημείων του, το ιστορικό της ανασκαφής και τις βασικές 
ερμηνείες της λειτουργίας του ιερού των Δελφών βλ. Ανδρόνικος, 1996· Βαλαβά-
νης, 1980· Βαλαβάνης, 2004· Κολόνια, 2009· Παρτίδα, 2003· Πεντάζος, Βασίλης & 
Picard, 1992· Πέτσας, 2004.

2 Αλεξάκης 1995, 113.
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χρονων φιλολόγων και αρχαιολόγων τους οποίους συναντά κατά 
την παραμονή του στην Αθήνα.3 

Σημαντικό μέρος των απαντήσεων που θα του δοθούν ως προς 
τη συνέχεια των δύο κόσμων, του αρχαίου και του νεότερου ελ-
ληνισμού, τόσο στη γλώσσα όσο και στη θρησκεία, την τέχνη, τα 
έθιμα αλλά και τον χαρακτήρα των Νεοελλήνων αναδύονται μέσα 
από δύο ταξίδια που πραγματοποιεί. Στο πρώτο ταξίδι του στα Ιω-
άννινα παρακολουθεί την εκδοτική δραστηριότητα του αδελφού 
του, ο οποίος βγάζει το περιοδικό Ηπειρώτικα, στο οποίο συγκε-
ντρώνει παραδόσεις και έθιμα της Ηπείρου.4 Στην Ήπειρο επισκέ-
πτεται το Νεκρομαντείο και τον ποταμό Αχέροντα, που στη συμ-
βολή του με τους δύο παραποτάμους του, σύμφωνα με τον μύθο 
οδηγούσε στον Άδη. Στη θέση του αρχαίου Νεκρομαντείου, στο 
κέντρο του αρχαιολογικού χώρου ένα εκκλησάκι υποδηλώνει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των θρησκειών.5 Αλλά στο σημείο της καθό-
δου στον Άδη υπάρχει μια βάρκα, στοιχείο συνέχειας των αρχαί-
ων μύθων και της σύγχρονης ζωής.6 Το δεύτερο ταξίδι είναι στους 
Δελφούς, όπου ολοκληρώνεται η σύνδεση του αρχαίου και του νε-
ότερου κόσμου. Τα ταξίδια αποτελούν μέρος της αναζήτησης του 
συγγραφέα, που ακολουθεί την πορεία του Νεοπτόλεμου, του γιου 
του Αχιλλέα στους Δελφούς.7 Μέσα από τα ταξίδια αυτά ο συγγρα-
φέας συνειδητοποιεί τη θέση του ως Έλληνα της διασποράς ως 
συνέχεια του αρχαίου τύπου του ξένου,8 που περιπλανάται όπως 
ο Οδυσσέας ή κατατρεγμένος ζητά φιλοξενία, όπως πραγματοποι-
είται στις τραγωδίες του Αισχύλου και του Ευριπίδη (Ικέτιδες).9 
Αλλά και το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα καθώς και τα δύο 
αυτά ταξίδια αποτελούν τον δικό του νόστο. 

Στο επίπεδο της τέχνης η έρευνά του προσανατολίζεται στα ευ-
ρήματα που βλέπει στο Μουσείο των Δελφών, όπως ο Αντίνοος και 
ο Ηνίοχος, δύο αγάλματα που εξασφαλίζουν τη σύνδεσή τους με 
τον σύγχρονο κόσμο μέσω της συνάντησής τους με τις ομάδες των 
εργατών της μεγάλης ανασκαφής όπως τους έχει απαθανατίσει ο 

3  Στο ίδιο, 139-141, 149-152, 187-188, 189-190, 300.
4 Αλεξάκης 1995, 224-225.
5 Στο ίδιο, 259-260.
6 Στο ίδιο, 261-263.
7 Στο ίδιο, 109-112, 153.
8 Στο ίδιο, 187.
9 Στο ίδιο, 238.
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φωτογραφικός φακός. Η παρουσία αρχαίων φιλοσόφων, ιστορι-
κών και ποιητών αγιογραφημένων ως αγίων, που συναντά στον 
ναό του Αγίου Νικολάου στο νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων (ο 
ναός είναι του 1560), αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο σύνδεσης του 
βυζαντινού με τον αρχαίο πολιτισμό.10 Το θέμα αυτό επανέρχεται 
ακόμη πιο συστηματικά στο δεύτερο μυθιστόρημα του Αλεξά-
κης, παρά τις απόψεις του για τη σύγκρουση των δύο θρησκειών, 
παρά τη σκληρή κριτική του για τις απόψεις που διατρέχουν τα 
σύγχρονα σχετικά κείμενα που υπάρχουν στην εκπαίδευση των 
Νεοελλήνων, όπου η Αντιγόνη εμφανίζεται ως αγία και ο Σωκρά-
της προοικονομεί τον Χριστό. Και αντίθετα από τον Σικελιανό που 
κατά τον αφηγητή συγκέρασε την αρχαία θρησκεία με τον Χρι-
στιανισμό, η ένσταση του αφηγητή εστιάζει στην τέχνη γιατί δεν 
μπορεί να κατανοήσει τη σχέση της Αφροδίτης με τις κόρες με τα 
φωτοστέφανα.11 

Στο επίπεδο της θρησκείας τονίζεται ο μυστηριακός χαρακτή-
ρας του κόσμου των Δελφών και η σύγκρουση της αρχαίας θρη-
σκείας με τον Χριστανισμό. Έτσι, οι Δελφοί, ο ομφαλός του κόσμου, 
αποτελούν τόσο τη ρήξη όσο και τη συνέχεια ανάμεσα στους δύο 
κόσμους. Ο ομφαλός της αρχαϊκής εποχής, που βρέθηκε το 1913 
και φυλάσσεται στην αποθήκη του αρχαιολογικού μουσείου των 
Δελφών, ο μόνος που δεν είναι μεταγενέστερο αντίγραφο,12 φέ-
ρει τα ίχνη, τις επιγραφές των νεότερων κατοίκων της περιοχής 
του 19ο αιώνα, όταν στον χώρο υπήρχε ακόμη το χωριό Καστρί, 
το οποίο μεταφέρθηκε πριν από την έναρξη των ανασκαφών και 
μετονομάσθηκε σε Δελφούς.13

Στη μητρική γλώσσα, ο Αλεξάκης φαίνεται να επιμένει στα στοι-
χεία της ρήξης ανάμεσα στον αρχαίο και τον νεότερο χριστιανικό 
ελληνικό πολιτισμό, αφού δηλώνει ρητά ότι ο ίδιος δεν αισθάνε-
ται απόγονος των αρχαίων Ελλήνων αλλά του Καραγκιόζη και του 
Γκαούρ.14 Και βέβαια επικρίνει τη στάση της Εκκλησίας αλλά και 
του νεοελληνικού κράτους στο θέμα των ταυτοτήτων και καθώς 
και των Νεοελλήνων στο ζήτημα των Σκοπίων και εκφράζει τον 

10 Στο ίδιο, 237.
11 Αλεξάκης 1995, 157-160.
12 Στο ίδιο, 219.
13 Στο ίδιο, 289-291.
14 Στο ίδιο, 284-286.
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σκεπτικισμό του για τους φόβους απώλειας της ελληνικής ταυ-
τότητας.15 Οι Νεοέλληνες απλώς καταστρέφουν την κληρονομιά 
τους από τους αρχαίους και δεν δικαιούνται να θεωρούνται από-
γονοί τους.16 Ωστόσο, μετά την πραγματοποίηση των ταξιδιών, 
καθώς το βιβλίο ολοκληρώνεται, η αποστολή αναζήτησης του Ε 
ολοκληρώνεται και μαζί με αυτήν και η αναζήτηση της ελληνικό-
τητας και της συνέχειας των δύο κόσμων.17 Ο συγγραφέας συνει-
δητοποιεί τις ομοιότητες και τις συνέχειες με τους προγόνους: τη 
συνήθεια να έχουν οι Έλληνες παρατσούκλια, που έχουν τη θέση 
επιθέτων, με τον ίδιο τρόπο που και ο Απόλλωνας αποκαλούνταν 
Λοξίας, ο φίλερις χαρακτήρας των Νεοελλήνων που τόσο προσι-
διάζει σε αυτόν τον αρχαίων: Για παράδειγμα πάνω στην έριδα 
του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα στήνεται η Ιλιάδα. Η φωτιά που 
άναβε στο ιερό του Απολλωνα και το φως μετά την Ανάσταση.18 
Οι συμφωνίες που επιδιώκουν να συνάψουν με τους θεούς τους οι 
αρχαίοι Έλληνες δεν διαφέρει πολύ από αυτό που κάνουν και οι νε-
οέλληνες στις προσευχές τους. Όπως ο Μακρυγιάννης γράφει ότι 
έκανε συμφωνία με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην εκκλησία 
του στους Δελφούς έτσι και οι ομηρικοί ήρωες κάνουν συμφωνία 
με τους θεούς.19 Η σχέση τους με το θείο: Όπως παρατηρεί ο συγ-
γραφέας στην Παναγία της Τήνου και στους Δελφούς υπάρχουν 
πολλές αναλογίες. Η κοσμοσυρροή και η εμπορική κίνηση, τα τά-
ματα, το ιερό/αγιασμένο νερό που αναβλύζει και στους δύο ιερούς 
χώρους, το ότι οι νεοέλληνες δεν χάνουν την πίστη τους στην Πα-
ναγία αν δεν τους ικανοποιήσει κάποιο αίτημα, όπως οι αρχαίοι 
πολίτες δεν έχαναν την εμπιστοσύνη τους στην Πυθία να έπεφτε 
έξω σε κάποιο χρησμό. Βασική τους διαφορά ότι η Πυθία μιλάει με 
τον θεό ενώ η Παναγία μόνο ακούει.20 Η κίνηση των αγροτών έχει 
κάτι από τη χάρη των αρχαίων αγαλμάτων και αυτό το στοιχείο ο 
συγγραφέας το εκμαιεύει από τον Γάλλο αρχαιολόγο Μπαζίλ Πρεό 
που συναντά στους Δελφούς: Οι απόψεις του Πρεό για τη νεότερη 
Ελλάδα και για τη συνέχεια ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς επη-
ρεάζουν την οπτική γωνία του αφηγητή καθώς πλησιάζουμε προς 

15 Στο ίδιο, 190-191.
16 Στο ίδιο, 284-286.
17 Στο ίδιο, 179.
18 Στο ίδιο, 110-112.
19 Αλεξάκης 1995, 282-283.
20 Στο ίδιο, 211.
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την ολοκλήρωση της αναζήτησής του στο τέλος του βιβλίου.21 Όσο 
για τα αρχαία ονόματα των δρόμων στην Αθήνα, ο συγγραφέας, 
μαθαίνοντας σταδιακά σχετικές ιστορίες για αυτές τις προσωπι-
κότητες συνειδητοποιεί ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους: ο Πλού-
ταρχος ήταν ιερέας στους Δελφούς, ο Πίνδαρος έγραφε ύμνους για 
τους νικητές στα Πύθια, ο Ηράκλειτος μετρούσε τον χρόνο με ζα-
ριές, σαν Πυθία που έριχνε τα δυο κουκιά, το μαύρο και το άσπρο, 
για να δώσει τη σωστή απάντηση, το ναι ή το όχι,22 ενώ οι επισκέ-
πτες του Νεκρομαντείου έτρωγαν φρέσκα κουκιά, που δημιουρ-
γούσαν παραισθήσεις. Η σχέση των Δελφιωτών με την τέχνη της 
μαντικής τόσο στον αρχαίο όσο και στον νεότερο ελληνικό κόσμο 
συνεχίζεται αδιάλειπτα. Η μαντική τέχνη της Πυθίας φαίνεται να 
διασώζεται στις σύγχρονες Πυθίες του χωριού των Δελφών, που 
διαβάζουν ακόμη τα κουκιά ή λένε τον καφέ. Αλλά και τους Δελ-
φιώτες τους αποκαλούν ακόμη και σήμερα Πυθίες: «εννοούν ότι 
δεν λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα».23

Το σημαντικότερο σημείο συνοχής που αξιολογεί ο συγγραφέας 
συνδέεται με τη συνέχεια της γλώσσας. Αν και ο ίδιος ως νέος δεν 
είχε ιδιαίτερα καλή σχέση με τα αρχαία Ελληνικά24 και επικρίνει 
την περιφρονητική στάση των καθηγητών απέναντι στη νεότερη 
γλώσσα,25 καθώς και την εμμονή τους στην αδιάσπαστη συνέχεια 
των δύο κόσμων μέσω της γλώσσας, στην αναζήτησή του για το 
Ε των Δελφών και τις λέξεις που αρχίζουν από Ε, συνειδητοποι-
εί την υπαρκτή συνέχεια στην ιστορική πορεία της γλώσσας από 
τον Όμηρο ως σήμερα, χωρίς τη στείρα προγονολατρεία, χωρίς την 
προτίμηση προς την καθαρεύουσα και εντελώς αντίθετα από τη 
στάση για παράδειγμα της Άννας Κομνηνής που όταν μιλούσε για 
την αγάπη της για τη γλώσσα δεν αναφερόταν στη δημώδη εκδοχή 
της αλλά στην αττική διάλεκτο.26 Η γλώσσα αυτή είναι η μητρική 
του γλώσσα. Στην αναζήτηση της παρουσίας της μητέρας του που 
έχει πρόσφατα πεθάνει και στις αναμνήσεις που έχει από αυτήν 
συγκαταλέγονται οι προτροπές της για τη στέρεη γλωσσική του 

21 Στο ίδιο, 314-316.
22 Στο ίδιο, 259-260.
23 Στο ίδιο, 282.
24 Αλεξάκης 1995, 43-44, 96-97.
25 Στο ίδιο, 100-101.
26 Στο ίδιο, 76, 220-221.
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εκπαίδευση αφού το όνειρό της ήταν να γίνει συγγραφέας.27 Έτσι 
όταν ο συγγραφέας διακηρύσσει ότι η ταυτότητά του είναι αυτή η 
γλώσσα, η ελληνική, αναγνωρίζει την εκ μητρός ταυτότητά του, τη 
γλώσσα, και συγχρόνως εκπληρώνει το όνειρό της, έχοντας κληρο-
νομήσει το ταλέντο της αφήγησης από τον πατέρα του.28 Η δυνα-
τότητα της συνέχειας πηγάζει από τη γλώσσα και τη μητέρα του 
αλλά και από τη διαρκή συνύπαρξη αρχαίου και νέου κόσμου που 
μπορεί να ανιχνευθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και στο επίπεδο 
της τέχνης, αν και στην αρχή του έργου παρατηρεί μάλλον ενοχλη-
μένος τις εικονογραφήσεις του ούζου με αρχαία θέματα (Απόλλω-
να, Αφροδίτη, Σαπφώ, Ακρόπολη, Αχιλλέα, Πύρρο),29 στοιχείο που 
το αντιμετωπίζει ως ένδειξη στείρας προγονολατρείας,30 ο ίδιος 
προς τα μέσα της πορείας του προς το Ε των Δελφών, ως σκιτσο-
γράφος λειτουργεί στο επίπεδο της συνέχειας, αφού για εξώφυλ-
λο ενός γαλλικού περιοδικού με το οποίο συνεργάζεται επιλέγει 
να δημιουργήσει τα στερεότυπα των Ευρωπαίων με το ύφος των 
αρχαίων ελληνικών αγγείων και με φόντο έναν αρχαίο ελληνικό 
αμφορέα.31

Στο μυθιστότρημά του μ.Χ. ο αφηγητής κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στην αρχαία ιστορία και ετοιμάζει μια εργασία για τους 
προσωκρατικούς φιλοσόφους. Κατάγεται από την Τήνο, όπως και 
η γυναίκα που τον φιλοξενεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματο-
ποιεί ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος, το οποίο αποτελεί μια αναζήτηση 
προς χάρη της γυναίκας που τον φιλοξενεί.32 Η αποστολή του είναι 
να βρει τον αδελφό της που από νέος –και αυτός και η αδελφή του 
είναι πλέον υπέργηροι- έχει πάει να μονάσει στο Άγιον Όρος. Τις 
λεπτομέρειες της ζωής του αδελφού της μαθαίνει ο αναγνώστης 
μόλις στο ένατο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, όταν πλέον το τα-
ξίδι έχει δρομολογηθεί οριστικά.33 Η Ναυσικά, αυτό είναι το όνομα 
της γυναίκας, είναι κόρη εφοπλιστικής οικογένειας. Έτσι ήδη με 
αυτά τα στοιχεία, από την αρχή του μυθιστορήματος τίθεται ένα 

27 Στο ίδιο, 43-44.
28 Στο ίδιο, 324-325, 326-327, 341.
29 Στο ίδιο, 105.
30 Στο ίδιο, 102.
31 Στο ίδιο, 132-133, 273.
32 Αλεξάκης 2007, 10-13.
33 Στο ίδιο, 127-134.
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ταξιδιωτικό πλαίσιο με αναφορές στα δεδομένα της Οδύσσειας, 
διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια των δύο κόσμων και προοιωνί-
ζοντας την αναζήτηση του αφηγητή.

Ο αφηγητής προμηθεύεται βιβλία για το Άγιο Όρος για να απο-
κτήσει μια εικόνα του χώρου, και του ιστορικού του παρελθόντος. 
Με την καθοδήγηση του καθηγητή που εποπτεύει την εργασία του 
για τους προσωκρατικούς,34 αποφασίζει να συνδυάσει το ταξίδι 
αναζήτησης του μοναχού-αδερφού της Ναυσικάς με μια έρευνα 
για τις αρχαιότητες του Αγίου Όρους.35 Στο στάδιο των βιβλιογρα-
φικών του αναζητήσεων στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη μελετά τα αρ-
χεία του αρχαιολόγου Μπαζίλ Πρεό για τις αρχαιότητες του Άθω-
νος, του ίδιου Γάλλου αρχαιολόγου των Δελφών που συνάντησε 
ο αφηγητής της μητρικής γλώσσας. Πληροφορούμαστε ότι οι αρ-
χαιολογικές συλλογές του Όρους υπάρχουν στις Καρυές, στη Μονή 
Βατοπεδίου και στη Μονή Παντελεήμονος. Λίγο πριν το ταξίδι του 
στο Όρος συναντά τον Πρεό στη Θεσσαλονίκη και ενημερώνεται 
για τις νέες εκδόσεις των αρχαιοτήτων του Άθωνος.36 Συζητά μαζί 
του για την πολυπλοκότητα της  βυζαντινής καλλιγραφίας καθώς 
και για το πρόβλημα της γλώσσας που η Εκκλησία επέλεξε να μην 
είναι η γλώσσα του λαού.37

Τις πληροφορίες του για τον Άθωνα τις αντλεί από ποικίλες πη-
γές: από τον πατέρα του και τη μητέρα που ζουν στον τόπο κατα-
γωγής του, στην Τήνο, έναν ιερό τόπο που του δίνει επίσης εικόνα 
για τη θρησκευτική ζωή. Από άτομα του φιλικού περιβάλλοντος 
των γονέων του, όπως ο Φιλιππούσης, στον φούρνο του οποίου 
εργάζεται η μητέρα του αφηγητή: ως νέος πήγε στο Άγιο Όρος και 
θεραπεύθηκε από τα ναρκωτικά.38 Ενημερώνεται επίσης από τον 
κύκλο των συμφοιτητών του, όπως ο Μηνάς Κοπιδάκης,39 ο φίλος 
του Μηνά Άρης που υπήρξε μοναχός στο Άγιο Όρος, με το όνομα 
Αρσένιος40 και ο πατέρας του Μηνά .41 Από τον πατέρα του Μηνά 
μαθαίνει πληροφορίες για τις οικονομικές δραστηριότητες των 

34 Στο ίδιο, 18.
35 Στο ίδιο, 71-73.
36 Στο ίδιο, 233-237.
37 Στο ίδιο, 237-239.
38 Αλεξάκης 2007, 38, 151-159.
39 Στο ίδιο, 211.
40 Στο ίδιο, 258-260.
41 Στο ίδιο, 203-208.



Ρήξη και συνέχεια στην αναζήτηση του ελληνικού πολιτισμού 541

μοναχών ενώ ο δημοσιογράφος Κατράνης έχει άλλη άποψη για τα 
έσοδα και τις ανάγκες συντήρησης των μονών.42 Από τον καθηγη-
τή του, που παρουσιάζει σε μία διάλεξη τη βίαιη έλευση της νέας 
θρησκείας, του χριστιανισμού, που συγκρούεται με τον αρχαίο κό-
σμο. Μαθαίνει επίσης πληροφορίες για τον Άθωνα από έναν ταξι-
τζή που τον πηγαίνει από το σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας.43 
Από την πωλήτρια στο βιβλιοπωλείο όπου προμηθεύεται τα σχε-
τικά βιβλία.44 Από τη Σοφία, την κοπέλα που δουλεύει στο σπίτι 
της Ναυσικάς. Από την αρχαιολόγο της Εφορείας Εναλίων Αρχαι-
οτήτων, την Πολίνα Μενεξιάδου.45 Η πρώτη αυτή συνάντηση μαζί 
της εκτείνεται σε πέντε σελίδες. Η επαφή μαζί της θα συνεχιστεί σε 
όλο το υπόλοιπο μυθιστόρημα και η παρουσία της θα είναι κατα-
λυτική: Τόσο ως προς τα αισθήματα που σταδιακά γεννιούνται για 
αυτήν στον αφηγητή, αφού στο τέλος του έργου φεύγει μαζί της 
σε μια περιπετειώδη απόδραση από το Άγιο Όρος, αλλά το σημα-
ντικότερο, ως προς την κατάλυση του αβάτου εκ μέρους της, αφού 
πλησιάζει με το σκάφος της στην ακτή και τον σώζει από βέβαιο 
θάνατο παίρνοντάς τον μαζί της. Και από τα βιβλία για το Άγιο 
Όρος που διαβάζει σε όλο το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος 
πριν το ταξίδι. 

Μέσω όλων αυτών των στοιχείων αποκτά μια εικόνα για όλες 
τις πτυχές του Αγίου Όρους: Για τη μυθολογική ερμηνεία του όρους 
Άθως, σύμφωνα με την οποία ο Γίγαντας Άθως εκσφενδόνισε μια 
κοτρώνα για να χτυπήσει τον Ποσειδώνα και αυτή η κοτρώνα που 
έπεσε στο σημείο εκείνο της θάλασσας της Χαλιδικής είναι το Άγιο 
Όρος τη μαθαίνει από τον καθηγητή του.46 Σύμφωνα με την πα-
ράδοση του Όρους η Παναγία συναντήθηκε εκεί με τα αγάλματα 
της αρχαίας θρησκείας.47 Για την εικόνα του Όρους από την αρχαι-
ολογική σκοπιά, μια και είναι «πολύ πιθανό κάποιες από τις μο-
νές του Άγίου Όρους να είναι χτισμένες πάνω σε αρχαίους ναούς» 
όπως τον ενημερώνει ο καθηγητής του. Ενημερώνεται επίσης για 
την ιστορία του Αγίου Όρους, από την κλασική αρχαιότητα, από 
τον 5ο αιώνα π. Χ., ως τα ρωμαϊκά χρόνια και τους πρώτους χρι-

42 Στο ίδιο, 225.
43 Στο ίδιο, 15-16.
44 Στο ίδιο, 14-15
45 Στο ίδιο, 76-81.
46 Στο ίδιο, 25-26, 27
47 Στο ίδιο, 16, 27.
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στιανικούς αιώνες και συγκεκριμένα ως τον 5ο μ. Χ. αιώνα, από βι-
βλία στο σπουδαστήριο της Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής.48 
Μελετά και την καθαρά .βυζαντινή περίοδο, από το 1000 μ.Χ. και 
μετά, όταν κτίζονται οι πρώτες μονές. Από τον τόμο για τα χίλια 
χρόνια του Όρους που εκδόθηκε το 1963 μαθαίνει για την ιστο-
ρία των μονών, με πρώτη τη Μεγάλη Λαύρα που χρίστηκε το 963 
από τον άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, από τον 10ο αιώνα μέχρι το 
1917, όταν πέφτει ο τσάρος της Ρωσίας και παύει να εγείρει δικαι-
ώματα Μαθαίνει επίσης για το άβατο και τη σχετική ψηφοφορία 
του Ευρωκοινοβουλίου υπέρ της κατάργησής του καθώς επίσης 
και για τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους του 1953, που στη 
δεκαετία του 2000 διεύρυνε «από τριακόσια σε πεντακόσια μέτρα 
τη θαλάσσια ζώνη γύρω από τη χερσόνησο όπου απαγορεύεται η 
διέλευση τουριστικών και αλιευτικών σκαφών. Οι γυναίκες προ-
σβάλλουν τα ήθη των μοναχών και οι ψαράδες τα συμφέροντά 
τους»49 του λέει ο δικηγόρος της σπιτονοικοκυράς του, ο Σιταράς 
από τον οποίο μαθαίνει όλα τα δεδομένα για το νομικό καθεστώς 
του Αγίου, τόσο για τον τρόπο διακυβέρνησής του και την υπα-
γωγή του στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως50 όσο και για τα 
γεγονότα της νεότερης περιόδου, εν μέσω συγκρούσεων και πο-
λέμων με ξένες δυνάμεις αλλά και εμφύλιων αντιπαραθέσεων. Για 
τη νεοτερη ιστορία του Όρους, από την περίοδο της Επανάστασης 
του 1821 μέχρι το τέλος του Εμφυλίου το 1949 μαθαίνει στοιχεία 
από τον δημοσιογράφο Χάρη Κατράνη.51 Στη συνάντησή του με 
τον δημοσιογράφο ο αφηγητής μαθαίνει ότι η Ναυσικά ενδιαφέ-
ρεται να αφήσει την περιουσία της στο Άγιο Όρος.52 Ακούει επίσης 
για πρώτη φορά μια πολύ παραστατική περιγραφή της ζωής στις 
μονές.53 Μαθαίνει επίσης από τη Σοφία, την κοπέλα που εργάζεται 
στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς του ότι το άβατο έχει καταλυθεί 
στη βυζαντινή περίοδο, όταν έμεναν εκεί αγρότες με τις γυναίκες 
τους, στην περίοδο της Τουρκοκρατίες όταν έρχονταν εκεί οικο-
γένειες να βρουν καταφύγιο, αλλά και αργοτερα κατέφευγαν εκεί 
οικογένειες διπλωματών σε καιρό πολέμων ή Ρωσίδες πριγκήπι-

48 Αλεξάκης 2007, 47-50.
49 Στο ίδιο, 61.
50 Στο ίδιο, 68-69.
51 Στο ίδιο, 86.
52 Στο ίδιο, 84.
53 Στο ίδιο, 85.
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σες και τέλος όταν στον Εμφύλιο παρευρέθηκαν εκεί και γυναίκες 
αντάρτισσες που μάλιστα γιόρτασαν το γεγονός της κατάλυσης 
του αβάτου (σ. 108, 110-111).54

Οι πολιτικές ανατροπές του 20ού αιώνα, με ξεχωριστή έμφαση 
στη σύγχρονη παρουσία της Ελλάδας στον πολιτικό χώρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν επίσης στοιχεία ρήξης ως προς τη 
συνέχεια της εκκλησιαστικής ζωής και της σχέσης της εκκλησίας 
με τον κόσμο, όταν για παράδειγμα «η κυβέρνηση Σημίτη επέβαλε 
τελικά» την εξάλειψη του θρησκεύματος από τις ταυτότητες.55 

Το ζήτημα που τίθεται αναλυτικά είναι αυτό της αρχαιοκαπηλί-
ας.56  Μαθαίνει επίσης και για το Κέντρο Διαφύλαξης της Αγιορείτι-
κης Κληρονομιάς πριν ξεκινήσει το ταξίδι του.57 

Το σημαντικότερο στοιχείο που συνδέεται με το ταξίδι του είναι 
οπωσδήποτε η καλλιτεχνική παραγωγή των μοναχών-αγιογρά-
φων, που είναι τόσο διαφορετική από την αρχαία τέχνη. Ωστόσο, 
διασώζονται οι αγιογραφήσεις των αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών 
και ιστορικών: ο αφηγητής θα τους δει σε μια εκκλησία της Μονής 
Ιβήρων όταν φτάσει στο Άγιο Όρος, όπως του έχει πει ήδη ο κα-
θηγητής του. Στα μοναδικής αρχιτεκτονικής τέχνης μοναστήρια οι 
χριστιανοί καλλιτέχνες έχουν ενσωματώσει θραύσματα αρχαίων 
ναών και  βωμών. Και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που συνι-
στά τόσο ρήξη όσο και συνέχεια των δύο κόσμων. Ρήξη ως προς 
τη βίαιη διαδοχή των δύο θρησκειών, καταστροφική στάση της 
χριστιανικής θρησκείας απέναντι στην αρχαία ελληνική. Αλλά και 
συνέχεια, εφόσον τα αρχαία θραύσματα ενσωματώνονται στα χρι-
στιανικά κτίσματα. Ο αφηγητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει το 
ταξίδι στο Άγιο Όρος όχι μόνο προς αναζήτηση του αδελφού της 
Ναυσικάς αλλά και για να γνωρίσει τη βυζαντινή μουσική, τη βυ-
ζαντινή ζωγραφική και τη βυζαντινή λογοτεχνία, χώρους για τους 
οποίους είτε δεν έχει άποψη είτε έχει άγνοια.58 Ο αφηγητής ανακα-
λύπτει τη γοητεία της βυζαντινής ποίησης διαβάζοντας στη μητέ-
ρα του αποσπάσματα από τον Ακάθιστο Ύμνο, τις ώρες που εκείνη 
βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα.59

54 Αλεξάκης 2007, 110-111.
55 Στο ίδιο, 161.
56 Στο ίδιο, 175.
57 Στο ίδιο, 233.
58 Στο ίδιο, 134.
59 Στο ίδιο, 145-149.
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Στο επίπεδο της θρησκευτικής ρήξης, το γεγονός αυτό φαίνε-
ται ότι απασχολούσε ιδιαίτερα τόσο τους βυζαντινούς καλλιτέχνες 
όσο και τους μεγάλους πατέρες της εκκλησίας, που υιοθέτησαν 
την άποψη της συνέχειας από τον αρχαίο στον χριστιανικό κόσμο. 
Έτσι σύμφωνα με τις απόψεις τους η νεοπλατωνική φιλοσοφία 
με τρόπο φυσικό ακολούθησε τη χριστιανική διδαχή. Ο αφηγητής 
αποδέχεται την άποψη του καθηγητή του περί ενός μη ειρηνικού 
περάσματος από τον έναν κόσμο στον άλλο. Ο καθηγητής του μιλά 
για τον θρησκευτικό φανατισμό που ήταν άγνωστος στην αρχαία 
θρησκεία και παρατηρήθηκε με τον Χριστιανισμό. Οι διωγμοί των 
Ρωμαίων συνδέονται με τον φανατισμό αυτόν.60 Μεγάλο μέρος 
του δέκατου έκτου κεφαλαίου καταλαμβάνει η διάλεξη του καθη-
γητή όπου μιλά για αυτό το βίαιο πέρασμα από τη μια θρησκεία 
στην άλλη.61 Το κλείσιμο της Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας το 
529 από τον Ιουστινιανό εντάσσεται σε αυτή την εχθρική στάση.62 
Αναλύοντας τις απόψεις των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησί-
ας που δεν φαίνεται να αποδέχονται την ειρηνική συνύπαρξη με 
την αρχαία θρησκεία, αναφέρει τη φιλόσοφο Υπατία που υπήρξε 
θύμα των χριστιανών της Αλεξάνδρειας.63 Η διάλεξη καταλήγει 
σε μια σκληρή επίθεση εναντίον του καθηγητή εκ μέρους μελών 
του ακροατηρίου.64 Μέσω της διάλεξης του καθηγητή Βεζιρτζή ο 
συγγραφέας αποκτά τη δυνατότητα να εκφράσει την προσωπική 
του γνώμη για τη σχέση του αρχαίου και του νέου χριστιανικού 
κόσμου: «Ο χριστιανισμός [...] δεν συνεχίζει την αρχαιότητα, απλά 
την ακολουθεί όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα. Η θεολογία αναι-
ρεί τη φιλοσοφία. Η πρώτη απαντάει σε όλα, ενώ η δεύτερη ξέρει 
κυρίως να ρωτά.».65 Διατυπώνονται επίσης μέσω του καθηγητή οι 
απόψεις του Αλεξάκη για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους.66 

Τις ίδιες απόψεις για το πέρασμα από τον έναν κόσμο στον άλλο 
υποστηρίζει η καθηγήτρια που στο σεμινάριό της ο αφηγητής θα 
εκπονήσει εργασία για τους προσωκρατικούς. Πολλοί άνθρωποι 
του πνεύματος παραβλέπουν το γεγονός της ιδεολογικής σύγκρου-

60 Αλεξάκης 2007, 165.
61 Στο ίδιο, 242-254.
62 Στο ίδιο, 244.
63 Στο ίδιο, 252.
64 Στο ίδιο, 247-250.
65 Στο ίδιο, 247.
66 Στο ίδιο, 248.
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σης των Πατέρων της Εκκλησίας με τους αρχαίους φιλοσόφους ή 
το ότι η αρχαία φιλοσοφία παύει να υπάρχει μετά τον 6ο αιώνα 
μ.Χ. Ο Αριστοτέλης με τη ρήση του «Το πρώτο κινούν ακίνητο» έχει 
θεωρηθεί πρόδρομος του Χριστιανισμού και έχει απεικονισθεί σε 
εκκλησία των Κυθήρων ως άγιος.67

Η ρήξη φαίνεται να είναι και εσωτερική μέσα στην ίδια την εκ-
κλησία όταν η οργάνωση της Ζωής επεμβαίνει στις δεκαετίες του 
1960 και του 1970 στη ζωή των μονών.68 Ή στην περίπτωση των 
αναστενάρηδων αν και η ζωή τους είναι πολύ συνδεδεμένη με τη 
θρησκευτική πίστη η Εκκλησία δεν τους αναγνωρίζει.69 Και οι μο-
ναχοί της μονής Εσφιγμένου διαφωνούν με τον Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο που ακολουθεί πολιτική συμφιλίωσης με τον Πάπα.70 Οι 
σχέσεις τους με τον Πατριάρχη Ρωσίας είναι πολύ στενές, ενώ το 
ελληνικό κράτος δεν ανακατεύεται σε αυτά τα προβλήματα.71

Η σύγκρουση/ρήξη του αρχαίου ελληνικού κόσμου καθρεφτίζε-
ται επίσης στα δημόσια έργα που εκτελούνται στη σύγχρονη Τήνο, 
όπου το λιμάνι του νησιού θα συνδεθεί με δρόμο με τον ναό του 
Ευαγγελισμού, αλλά η κατασκευή του δρόμου θα έχει καταστρο-
φικές συνέπειες για την αρχαία ακρόπολη της Τήνου.72 Ο πατέρας 
του αφηγητή και ο δικηγόρος της σπιτονοικοκυράς του καταλαμ-
βάνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας το Δημαρχείο.73  

Ήδη από την αρχή του μυθιστορήματος ο αφηγητής μιλάει για 
τη διαδοχή των θεών στη γενέτειρά του την Τήνο, όπου τη θέση 
του Ποσειδώνα, που ο ναός του ήταν ο σημαντικότερος αρχαίος 
ναός στο νησί, την παίρνει ο Άγιος Νικόλαος ενώ στις κορυφές των 
βουνών του νησιού τη θέση του Δία την παίρνει ο Προφήτης Ηλίας. 
Η Παναγία διαδέχτηκε τον Ασκληπιό ενώ η Αφροδίτη εξοβελίστηκε 
εντελώς από τις δυνατότητες διαδοχής. Οι απόψεις του αυτές είναι 
εναρμονισμένες με τις απόψεις του Κορνήλιου Καστοριάδη για τη 
σχέση των αρχαίων Ελλήνων με την πολιτική, που αναπτύσσεται 
και δημιουργούνται σημαντικά πολιτεύματα όπως η δημοκρατία, 
ακριβώς επειδή η θρησκεία δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε στους 

67 Στο ίδιο, 116-117.
68 Αλεξάκης 2007, 211-213.
69 Στο ίδιο, 216-223.
70 Στο ίδιο, 268-269.
71 Στο ίδιο, 272-273.
72 Στο ίδιο, 166.
73 Στο ίδιο, 271.
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πιστούς της. Ο αφηγητής φαντάζεται ένα ημερολόγιο όπου αντί να 
τιμώνται οι άγιοι της ημέρας θα τιμώνται οι προσωκρατικοί φιλό-
σοφοι και ο καθένας θα εξηγεί έναν ισχυρισμό του.74 

Το ταξίδι αρχίζει με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη. Καθώς βλέ-
πει τον Όλυμπο μέσα από το αεροπλάνο αναρωτιέται αν είναι ορα-
τός από τον Άθωνα, έτσι ώστε οι μοναχοί να μπορούν να βλέπουν 
τις θέσεις των αρχαίων θεών.75 Φαντάζεται επίσης του θεούς ξεπε-
σμένους και απογοητευμένους να αλληλοκατηγορούνται για την 
πτώση τους.76 Συγκρίνει τους δώδεκα αποστόλους, όλους άντρες 
με τους δώδεκα θεούς εκ των οποίων έξι είναι γυναίκες. Από αυτές 
πάλι τρεις είναι αμέμπτου ηθικής ενώ οι άλλες τρεις είναι το εντε-
λώς αντίθετο.77 Στη Θεσσαλονίκη συνειδητοποιεί το παρελθόν της 
πόλης καθώς πηγαίνει προς το ξενοδοχείο Κοντινένταλ: ελληνιστι-
κό, ρωμαϊκό, βυζαντινό, μεσαιωνικό.78 Γύρω του οι δρόμοι έχουν 
ονόματα βυζαντινών αυτοκρατόρων. Επισκεπόμενος το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της πόλης συνειδητοποιεί ότι μια βασική διαφορά 
στην τέχνη αρχαίων Ελλήνων και βυζαντινών αποτελεί η χρήση 
των υλικών: τα μέταλλα (σίδηρος, ορείχαλκος, χρυσός, άργυρος), ο 
πηλός και τα πετρώματα (πωρόλιθος, μάρμαρο) που χρησιμοποι-
εί ο αρχαίος καλλιτέχνης εξασφαλίζουν την αιωνιότητα του έργου 
τέχνης, ενώ το ξύλο που χρησιμοποιεί ο βυζαντινός αγιογράφος 
στη φορητή εικόνα είναι υλικό φθαρτό που δεν εξασφαλίζει κάτι 
τέτοιο.79 Με ευκολία αποδίδει τη σχέση των αρχαίων θεών με τη 
σύγχρονη ζωή αφορμώμενος από το κεφάλι του Ερμή που είναι το 
σύμβολο των Ελληνικών Ταχυδρομείων.80

Στην πορεία από τη Μονή Ιβήρων προς τη Μονή Βατοπεδίου 
μέσω της Μονής Κασταμονίτου ο αφηγητής βλέπει τους αρχαίους 
τάφους και τους φωτογραφίζει. Για τους αρχαίους τάφους γνω-
ρίζει επίσης αρκετά ο μοναχός Ανδρέας.81 Στη Μονή Βατοπεδίου 
βλέπει τις ρωμαϊκές σαρκοφάγους και μια ρωμαϊκή κεφαλή νέου 

74 Στο ίδιο, 42-43.
75 Στο ίδιο, 171.
76 Αλεξάκης 2007, 189.
77 Στο ίδιο, 188.
78 Στο ίδιο, 191-194.
79 Στο ίδιο, 198-200.
80 Στο ίδιο, 202.
81 Στο ίδιο, 325.
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άντρα.82 Και στη Μονή Σταυρονικήτα βλέπει τα έργα του Θεοφάνη 
του Κρητός και γοητεύεται από την τέχνη του.83 Στην τελευταία 
του συνάντηση με τον Πρεό συζητά τις αρχές του μοναχισμού.84 
Στη Μεγάλη Λαύρα βλέπει ενσωματωμένο το αφτί από το αρχαίο 
άγαλμα της Αρτέμιδας στην τοιχογραφία της τραπεζαρίας, ενώ 
στην ίδια την τοιχογραφία απεικονίζεται η Άρτεμη να φεύγει τρο-
μαγμένη.85 Στο τέλος του οδοιπορικού στο Άγιο Όρος ο αφηγητής 
βρίσκει τον αδελφό της Ναυσικάς, συζητά μαζί του και τον βάζει 
να της τραγουδήσει ένα τραγούδι πολύ αγαπητό στην Τήνο και 
σχετικό με την ίδια αφού είναι όντως «Κόρη καραβοκύρη».86 Το 
οδοιπορικό κλείνει με τη συμπλοκή του αφηγητή με τον αγιογρά-
φο μοναχό Ζαχαρία που λιώνει αρχαία κοσμήματα για να χρυσώ-
σει εικόνες.87 Ο αφηγητής καταφέρνει να σώσει ένα αρχαίο στεφά-
νι και διαφεύγει με το φουσκωτό μαζί με την Πωλίνα Μενεξιάδου, 
ενώ την επόμενη μέρα μαθαίνει από τον πατέρα του ότι κέρδισαν 
στη διεκδίκησή τους για την αρχαία ακρόπολη της Τήνου. Το βιβλίο 
κλείνει με το όνειρο του αφηγητή για τη Ναυσικά σε νεαρή ηλικία 
όπως τη φανταζόταν σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου. Το παρελθόν 
και το παρόν συνυπάρχουν όχι μόνο στη σχέση των αρχαίων θεών 
με το Άγιο Όρος ή στο αρχαίο χρυσό στεφάνι που φορά η Πολίνα 
Μενεξιάδου αλλά και στην παρουσία της Ναυσικάς. Έτσι, μολονότι 
και αυτό το μυθιστόρημα ξεκινά ως ένα μυθιστόρημα ρήξης οδη-
γείται μέσα από ένα διαρκές οδοιπορικό και ολοκληρώνεται ως 
μυθιστόρημα συνέχειας.

Και τα δύο έργα αποκαλύπτουν την προσωπική περιπέτεια του 
Αλεξάκη ως Έλληνα της διασποράς και την αναζήτηση της Ελλά-
δας και του πολιτισμού της, ως ενιαίου ή ως κατακερματισμένου 
σώματος. Η διαρκής εναλλαγή συνέχειας και ρήξης, αλληλοδιαδε-
χόμενων και αλληλοαναιρούμενων, διασφαλίζεται μέσω της πο-
λυφωνίας των δύο μυθιστορημάτων. Τα πολλαπλά επίπεδα στα 
οποία διεξάγει τις αναζητήσεις του ο Αλεξάκης, η θρησκεία, η τέ-
χνη, η φιλοσοφία, η γλώσσα, το ταξίδι καθρεφτίζουν μια πολυφω-
νία απόψεων. Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα, την έρευνα των 

82 Στο ίδιο, 291-292.
83 Στο ίδιο, 296-298.
84 Στο ίδιο, 302-304.
85 Στο ίδιο, 306.
86 Αλεξάκης 2007, 318-321.
87 Στο ίδιο, 331-333.
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πηγών, τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα και των ηρώων 
του αναδύονται στο σύνολό τους η σύγχρονη Ελλάδα και η πολιτι-
σμική της παράδοση. 

Βιβλιογραφία
Αλεξάκης, Βασίλης: Η μητρική γλώσσα, μυθιστόρημα, Αθήνα: Εξά-
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Ό λογοτεχνικός κανόνας υπό διαπραγμάτευση στα 
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Γενικό θεωρητικό πλαίσιο
Η εκπαίδευση επί δεκαετίες στην Ελλάδα έθετε ως σκοπό της τη 
σφυρηλάτηση  της εθνικής ταυτότητας, προβάλλοντας την εθνι-
κή αυτοσυνείδηση ως ηθική τάξη πραγμάτων1και ανάγοντάς την 
σε μηχανισμό συγκρότησης του έθνους. Μετά τη συγκρότηση του 
ελεύθερου ελληνικού κράτους η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική με 
τη συνεπικουρία του κρατικού σχολικού συστήματος καλλιέργη-
σε και προώθησε συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τα 
οποία θεωρήθηκαν δείκτες –κριτήρια εθνικής ιδιαιτερότητας2. Κα-
θώς η λογοτεχνία διδάσκεται με στόχο τη διεύρυνση της εθνικής 
συνείδησης  είναι φυσικό να στηρίζεται σε μια φιλολογική εθνική 
παράδοση η οποία τεκμηριώνει την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του 
έθνους3. Από την άλλη όμως η υπονόμευση της κυρίαρχης ιδεολο-
γίας από τη λογοτεχνία είτε υποτιμάται από την πολιτική εξου-
σία είτε συνηθέστερα εκλαμβάνεται ως κίνδυνος. Όσο ο ψυχρός 
πόλεμος διαχωρίζει την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο σε δύο 
μπλοκ, ο μηχανισμός του εκπαιδευτικού συστήματος μεταδίδει 
και διαχέει την εθνική ταυτότητα, επιλέγοντας το ίδιο τον τρόπο 

1 Saatsi 2012, 556.
2 Βόντσα 2005.
3 Λέκκας 1989.
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με τον οποίο οι μαθητές θα κατανοήσουν τον εθνικό τους αυτο-
προσδιορισμό4. Αδιαμφισβήτητα η λογοτεχνία αποτελεί τμήμα της 
εθνικής κουλτούρας. Παραμένει όμως το ερώτημα σε ποιο βαθμό 
η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική δύναται μέσω του λογοτεχνικού 
κανόνα να επενδύει στα εθνικά ιδεολογήματα. O λογοτεχνικός 
κανόνας υποστηρίχτηκε θεσμικά μέσω του σχολείου ως «παιδευ-
τική εντολή»5 και λειτούργησε σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης 
ως μηχανισμός εννοιολόγησης του έθνους.6 Για να λειτουργήσει 
υπέρ μιας ιδεολογίας ο λογοτεχνικός κανόνας διαμορφώνεται από 
συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και επιπλέον κατασκευάζεται 
και ανάγεται σε κανονιστική αρχή από το εκπαιδευτικό σύστημα7. 
Μετά τη μεταπολίτευση εγκαταλείφθηκε οριστικά η αντίληψη ότι 
η διδασκαλία της λογοτεχνίας έχει φρονηματιστικό, σωφρονιστι-
κό ή ηθικοπλαστικό προσανατολισμό8. Κατά συνέπεια η άποψη 
του Καγιαλή9 ότι το μάθημα τα λογοτεχνίας λειτουργεί καθαρά 
εθνοκεντρικά δεν ισχύει κατά τις  τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια θα 
μπορούσε κάποιος να προβεί σε μια προσέγγιση ότι μετά την κα-
τάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού η λογοτεχνία δεν αποσκοπεί 
να υπηρετήσει, να προβάλλει, να προωθήσει και να στηρίξει ξεκά-
θαρες πολιτικές ιδεολογίες. Από την άλλη στην άτυπη στοχοθεσία 
της εντάσσεται και η εγχάραξη ερμηνευτικών σχημάτων κατανόη-
σης  του κοινωνικού ίσως και πολιτικού χώρου.

Ερευνητικά ερωτήματα
Ποια η αποδοχή της λογοτεχνικής παραγωγής που αντίκειται 

στον ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικό προσανατολισμό; 
Ένα λογοτεχνικό έργο που εκφράζει μη παγιωμένες και συνε-

πώς μη ευρύτατα αποδεκτές πολιτικές ή κοινωνικοοικονομικές 
αντιλήψεις ποια θέση θα έχει στα σχολικά εγχειρίδια;

Ποια είναι τα κριτήρια για ένταξη ενός λογοτεχνικού κειμένου 
σε έναν νέο, αναθεωρημένο λογοτεχνικό κανόνα;

Πώς ορίζεται η έννοια της κανονικότητας.  Πόσο κανονικό, δηλ. 

4 Γκοτσόπουλος 1995, Καρανάτση, Σταμέλo 2001.
5 Τζιόβας 1998.
6 Τζούμα 200, 89.
7 Αποστολίδου 1997, 43, Περπιράκη 2010.
8 Γαραντούδης 2005.
9 Καγιαλής 1994.
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αποδεκτό  θα είναι ένα βιβλίο που υποστηρίζει πως η ζωή των παι-
διών του εμφυλίου  (μετά το παιδομάζωμα  ή βίαιη μετακίνηση) 
ήταν εξαιρετική στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης;

Πόσο αυτό συμβάλλει στην άμβλυνση του διπόλου καπιταλι-
σμός–κομμουνισμός, αφού σαφώς και η λογοτεχνία συμβάλλει 
στην πολιτική ωριμότητα, στην επανεξέταση παγιωμένων αντιλή-
ψεων και πολιτικών φανατισμών; 

Πώς βιώνεται η μετακίνηση των παιδιών: ως τραύμα, αντιξοό-
τητα ή φυσική προσωπική επιλογή των γονέων ή ως αναγκαιότη-
τα;

Μεθοδολογία 
Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιε-

χομένου, η προσφορότερη μέθοδος για την ανάλυση, τη διερεύνη-
ση του περιεχομένου των βιβλίων και τον εντοπισμό των  προθέ-
σεων του συγγραφέα.10 

Ανάλυση των κειμένων

Πρώτο βιβλίο
Από τις όχθες του Αλιάκμονα στον Μολδάβα του Μιχάλη Θεοδώρου.
Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει τη ζωή του Άγγε-

λου, ενός παιδιού από τα χωριά του Γράμμου, που μετά τη φρίκη 
της κατοχής και της μεταβαρκιζικής περιόδου μαζί με άλλα παιδιά 
στέλνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. Εκεί μεγα-
λώνει, σπουδάζει, γνωρίζει τη φιλία και τον έρωτα, αλλά λαχταρά 
να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ελλάδα. Τελικά επαναπατρί-
ζεται, αλλά βρίσκει μια κατάσταση διαφορετική από αυτήν που 
ονειρευόταν και περίμενε.

Ποιος είναι ο «άλλος»; η εικόνα του «άλλου»: 
Το κεντρικό πρόσωπο είναι ο  Άγγελος, το παιδί που μετά τον 

εμφύλιο ενηλικιώθηκε στη νέα του πατρίδα, την Τσεχία, που στην 
πραγματικότητα αισθάνεται ως πολιτικός εξόριστος στην Ανατο-
λική Ευρώπη.

Στο βιβλίο δεν επισημαίνονται στερεότυπα κοινωνικά αλλά δι-

10 Κυριαζή 1999, Βάμβουκας 2002, Πάλλα 1992, Duverger 1990. 



Ευανθία Βλαχάβα - Σμαράγδω Κωστούδα 552

ακρίνονται οι φιλικές σχέσεις με τους Τσέχους σε όλες τις εκφάν-
σεις της καθημερινής ζωής. 

 Βέβαια διακρίνονται παγιωμένες πολιτικές αντιλήψεις όπως οι 
αναφορές στον κυβερνητικό στρατό. Στις σελ. 29, 30 υπάρχει ανα-
φορά στο άδικο προς τους κομμουνιστές, στις οργανώσεις ΕΑΜ, 
ΕΠΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣ αλλά  και στο ΚΚΕ ως πυρήνα των αντιστασιακών 
δυνάμεων που αγωνίζονται για τη λευτεριά της Ελλάδας. Στηλι-
τεύεται το καθεστώς Μεταξά καθώς αρνήθηκε να απελευθερώσει 
τους κομμουνιστές. Οι σκληρές λέξεις και φράσεις «εξαπατήθη-
καν», «οπλοφόροι που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς τώρα χτυ-
πούν το λαό» (σελ.31), παρακράτος, δηλητήριο, κράτος, ξενόδουλη 
εξουσία (σελ. 36), «ο Σκόμπι όρισε την ημερομηνία αποστράτευσης 
του ΕΑΜ». Είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός στη φράση «η ελληνική 
ολιγαρχία στηρίζεται στους Άγγλους» (σελ. 32). Οι  δολοφονίες αγω-
νιστών και τα  βασανιστήρια σε ημερήσια διάταξη, στα Γραμμοχώ-
ρια οι «επισκέπτες».  Μια θετική εικόνα δίνει η συμφιλίωση μετά 
τις κακές μέρες. «Στις 27 Μαρτίου 1948 η Προσωρινή Δημοκρατική 
Κυβέρνηση αποφάσισε να φυγαδεύσει τα παιδιά που βρίσκονταν 
στην Ελεύθερη Ελλάδα πριν καεί ο τόπος από τις αμερικάνικες βόμ-
βες Ναπάλμ» (σελ. 37). 

Πρόκειται για μια άλλη αλήθεια, τη δική τους αλήθεια. Δαιμονο-
ποιούνται οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι και από την άλλη καταρρί-
πτεται η παλιά άποψη ότι οι κομμουνιστές στον εμφύλιο ήταν οι 
κακοί.  Οι κακοί ήταν του παρακράτους και  είναι άξια θαυμασμού 
«τα ελληνόπουλα που πολεμούν με τους νέους κατακτητές, Άγγλους, 
Αμερικάνους» (σελ. 52).  

Στη σελ. 69 αναφέρεται η προπαγανδιστική διάσταση στην πε-
ριγραφική προσέγγιση της ζωής στις χώρες της Ανατολικής Ευρώ-
πης:

«Στην Ελλάδα ποτέ δε σταμάτησε η μαύρη προπαγάνδα εναντί-
ον των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Μιλούσαν και μιλάνε για τη 
«μαύρη ζωή» που περνούσαμε, πως ζούσαμε σε στρατόπεδα, πως 
δουλεύαμε χωρίς να παίρνουμε λεφτά και πως για φαγητό στεκόμα-
σταν στη σειρά με την καραβάνα στο χέρι. Σήμερα μιλούν για δικτα-
τορικά καθεστώτα και πως όλοι μας εκεί  περάσαμε από φυλακές και 
εξορίες». 

Στη συνέχεια προχωρώντας σε πιο σύγχρονη εποχή με διεισδυ-
τική κριτική πολιτική ματιά εκφράζεται αλλά και στηλιτεύεται η 
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αλήθεια για τη βελούδινη επανάσταση, μια ευκαιρία να «λεηλατή-
σουν οι μαφιόζοι τη λαϊκή περιουσία» (σελ. 70).

Η οικογένεια:
«οι μάνες ξεπροβόδισαν τα μανάρια τους μέχρι το αγνάντι». Δεν 

περιγράφεται καμία σκηνή αποχωρισμού αν και η στέρηση της οι-
κογένειας θα έπρεπε να γίνεται αισθητή. Η αναφορά στην οικογέ-
νεια της ενηλικίωσης είναι πιο έντονη. Ο Αγγελος σέβεται τις γυ-
ναίκες, παντρεύεται και αργότερα χάνει τη γυναίκα του. 

Η πατρίδα, ο τόπος, ο οικείος χώρος της παιδικής ηλικίας:
Ο Αλιάκμονας ορίζεται ως «εθνικός ποταμός» (σελ. 15) που 

πηγάζει και εκβάλλει σε ελληνικό έδαφος. Εκφράζεται μια πα-
ραδοσιακή αντίληψη του εθνικού χώρου και σαφής γεωγραφική 
οριοθέτηση. Η ανεμελιά της παιδικής ηλικίας  αναιρεί την ύπαρξη 
τραύματος που αργότερα με τον πόλεμο έρχεται. Ο οικείος χώρος 
εξιδανικεύεται με την αναφορά στους  μύθους με πρωταγωνιστή 
το φίδι, την αρκούδα (σελ. 23). Το χωριό του έσβησε στα χρόνια 
του εμφυλίου πολέμου ήταν στο Γράμμο (38) και μάλιστα τα κατέ-
στρεψαν οι αμερικάνικες βόμβες Ναπάλμ. Στη σελ. 62 αναφορά και 
στο Λιβάδι, που καίγεται από τον κυβερνητικό στρατό. Τα διπλά 
ονόματα (σελ. 17) Σλάτινα=Χρυσή  θεωρείται φυσικό να υπάρ-
χουν, ορίζοντας το χώρο και ως προς τη γλώσσα των κατοίκων. 
Το ζεύγος ποταμών Αλιάκμονας-Βλτάβα αποτελεί το σύμβολο δύο 
χωρών και δύο ζωών, το χώρο της παιδικής ηλικίας των ηρώων, 
που διαμορφώνει το χαρακτήρα της ενήλικης ζωής. 

Όσο για τη δεύτερη γενιά , τη Μαριγούλα, έχει δυο πατρίδες, 
μιλά δυο γλώσσες  αλλά προτιμά να μείνει στην Τσεχία, όπως ανα-
φέρεται στη   σελ. 81: «οι πιο μαύρες ώρες της ζωής της, οι μέρες 
πριν τον επαναπατρισμό» , ξεριζωμός, κλάμα, έκλαιγε γιατί θα απο-
χωριζόταν τον Pavel.  Η νοσταλγία είναι έντονη μόνο για τους με-
γαλύτερους.

Ο επαναπατρισμός:
«στην Ελλαδίτσα μας», ο Άγγελος ακούει τη μητρική γλώσσα, 

αλλά συνεχίζει να έχει άλλη εικόνα. Στη μνήμη του υπάρχει το νέο 
πανέμορφο χωριό με εικόνες του εμφυλίου ακόμη. Ο ίδιος και άλ-
λοι Έλληνες της Τσεχίας δεν πήραν την τσεχική υπηκοότητα ενώ 
μπορούσαν, θεωρούσαν πως έτσι θα απαρνιούνταν την πρώτη πα-
τρίδα τους. Η νοσταλγία ανυπόφορη αλλά όταν επαναπατρίστη-
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καν πέσανε θύμα της νοσταλγίας τους. Άφησαν την οργανωμένη 
και ξέγνοιαστη ζωή στην Τσεχία και ήρθαν στην πολυπόθητη πα-
τρίδα που τους απογοήτευσε. Αλλά11 οι επαναπατρισθέντες γενι-
κότερα δε γνωρίζουν την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα και 
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Μετά την έντονη νοσταλγία 
το τραύμα του επαναπατρισμού αποδεικνύεται πιο έντονο.

Η εμμονή στον επαναπατρισμό δημιούργησε πόνο στα παιδιά, 
μια τροχοπέδη στην ομαλότητα της προσωπικής τους ζωής και 
στη συναισθηματική τους εξέλιξη: «όχι σχέσεις και παντρειές με 
ντόπιους. Θα φύγουμε, …για την πατρίδα μας».

Η χώρα υποδοχής: 
Στο βιβλίο το κέντρο της αφήγησης δεν είναι τόσο το  ταξίδι, 

αλλά η εξαιρετική υποδοχή από τους ντόπιους: 
«Η όμορφη Πράγα, η ελεύθερη Τσεχία, υποδέχθηκε με ζεστασιά 

και φροντίδα τα ταλαιπωρημένα από τον πόλεμο ελληνόπουλα. Τα 
τάισε, τα έντυσε, τα αγάπησε και ξαναβρήκαν το παιδικό τους χα-
μόγελο. Η αλλαγή της ζωής προς το καλύτερο με τη φροντίδα του 
κράτους». 

Η ιστορική αλήθεια υποστηρίζεται και με αναφορά σε γεγoνότα 
πριν και μετά τον σοσιαλισμό στην Τσεχία:  οικοδομείται μια νέα 
δίκαιη σοσιαλιστική κοινωνία, ενώ αστοί υπονομεύουν το κράτος 
και στις αλλαγές στη γεωργία  με τη δεσποτική κυριαρχία στους 
αγρότες. Η οικογένεια του Μιλάν δυσκολευόταν από τη νέα πολι-
τική κατάσταση Στερήθηκε την περιουσία της (σελ. 39, 40). Στην 
Τσεχία ο  Άγγελος βρίσκει την ανεκτίμητη φιλία. Ο Αγγελος στην 
Τσεχία δεν έχασε την εικόνα του χωριού του. Στο νέο περιβάλλον 
της χώρας υποδοχής έψαχνε «τόπους σημεία για ομοιότητες λεπτές 
μυρωδιές και χρώματα που θύμιζαν την πατρίδα του» αλλά η καρ-
διά του χωράει δύο πατρίδες, την Ελλάδα και την Τσεχία (σελ. 42).

Είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα παιδιά εντάσσονται στο εκπαι-
δευτικό σύστημα της Τσεχίας. Ο δεσμός με την πατρίδα, όμως νο-
ερά, διατηρείται:

«Προκόβαμε και θέλαμε  μαζί μας να προκόψει και η Ελλάδα μας». 
Ο Αγγελος διαχέει τους αρχαίους μύθους του Ορφέα ένα μέρος 

της ταυτότητάς του, στους Τσέχους συμφοιτητές του, ενώ παράλ-
ληλα έρχεται σε επικοινωνία με την ευρωπαϊκή κλασική μουσική. 

11 Αγγελίδης 2000, 39.
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Η Τσεχία είναι χώρα με κουλτούρα και πολιτισμό, θέατρα, συναυ-
λίες, πόλη του ευρωπαϊκού πολιτισμού:

«Πόσο αλλάξαμε και εμείς (τα πρώην άβγαλτα χωριατόπουλα) κο-
ντά τους (σελ. 69).  Ο Αγγελος αναρωτιέται: 

«Ποια θα ήταν η μοίρα μας στην πατρίδα μας την Ελλάδα….».
Αν επιζούσαν θα γινόταν τσομπάνοι, φαντάροι, αγρότες, εργά-

τες, μετανάστες στη Γερμανία.  «Η φυγή μας αν και αναγκαστική 
ήταν ο λυτρωμός μας»  (σελ. 70, 71). Η άποψη πως η μετακίνησή 
τους ήταν σωτήρια αποδίδεται στην πιθανή μετέπειτα εξέλιξή 
τους στην Ελλάδα και όχι στις πραγματικές αιτίες μετακίνησής 
τους, όπως ίσως η προσπάθεια να απομακρυνθούν τα παιδιά για 
να γλυτώσουν τη ζωή τους.

Η ταυτότητα του Άγγελου:
 Είναι παιδί του βουνού ενώ ο φίλος του Μιλάν είναι παιδί του 

κάμπου,  αλλά πέρα από την ίδια ηλικία έχουν και παρόμοια βιώ-
ματα. Ήταν  ίδιος ο βάρβαρος κατακτητής στην πατρίδα του Άγ-
γελου και στην πατρίδα του Μιλάν (σελ. 38). Όταν επαναπατρίζε-
ται ο Άγγελος ακούει τους μετανάστες να μιλούν τη μητρική τους 
γλώσσα αλλά δεν ενοχλείται.

«Η μητρική γλώσσα είναι μέσο προσωπικής ύπαρξης, δίαυλος 
σύνδεσης με τη μακρινή πατρίδα». 

Σίγουρα ανέπτυξε μία πιο ελεύθερη αλλά και πολυπολιτισμική 
ταυτότητα. Ως συστατικό στοιχείο ταυτότητας εντοπίζεται και η 
αρχαία Ελλάδα με τα μάτια του Τσέχου δασκάλου «τα μνημεία, μνη-
μεία του μεγαλείου της ανθρώπινης δημιουργίας» αν και οι γνώσεις 
του Άγγελου για την ιστορία και  την αρχαία Ελλάδα παραμένουν 
ελλιπείς (σελ. 52). Η ταυτότητά του διαμορφώθηκε και από τον 
πόλεμο: «Θαύμαζε αυτούς, τους αντάρτες του ΣΔΕ που πολεμούσαν 
για μια καλύτερη Ελλάδα» (σελ. 54).

Στη συνέχεια υμνεί τους αντάρτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
επίσημος στρατός αναφέρεται ως αστικός, στηλιτεύονται οι βιαιό-
τητες του κυβερνητικού στρατού, τα μέλη του οποίου χαρακτηρί-
ζονται ως  «φασιστοειδή αντικείμενα, λυκάνθρωποι» (σελ. 63). Βέ-
βαια ο  έρωτας τον διαμορφώνει και τον εξυψώνει.  Στην Ελλάδα ο 
Άγγελος διατηρεί την ευγένειά του, στην καθημερινή συμπεριφο-
ρά του αν και εντοπίζει συμφέρον στις ανθρώπινες σχέσεις καθώς 
βλέπει ότι οι Έλληνες δε χαιρετούν.
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Η σύγκριση της κατεστραμμένης από τους εργολάβους Αθήνας 
και της όμορφης Πράγας ακολουθεί  φυσικά στη σκέψη όπως και 
το αποτέλεσμα της σύγκρισης ότι και οι δύο πόλεις έχουν  πολι-
τισμό και ιστορία. Στον επίλογο ένα ταξίδι στη Πράγα δεκαεπτά  
χρόνια μετά τον επαναπατρισμό δημιουργεί  νοσταλγία για τη 
παλιά Πράγα: «Άλλαξε και αυτή η λεωφόρος Λένιν έγινε Ευρώπης» 
(σελ. 115). Πικρή η διαπίστωση ότι η παράδοση, η ποιότητα και η 
εθνική υπερηφάνεια υπέκυψαν στο βωμό του κέρδους (σελ. 118). 
Και στη σελ. 121: «Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού η απότομη 
άγρια καπιταλιστική κυριαρχία-εισβολή, δημιούργησε τρανταγμούς 
και γενικευμένο άγχος στη ζωή των πολιτών».

Ο πατριωτισμός του Άγγελου παραμένει ιδεαλιστικός:  «η πο-
λύχρονη προσφυγιά συνέβαλε στον υπερβολικό μας συντηρητισμό 
στις έννοιες πατρίδα, πατριωτισμός, εθνικότητα» (σελ. 84).

Δεύτερο βιβλίο
Πατρίδα από βαμβάκι της Έλενας Χουζούρη.
Στο δεύτερο  βιβλίο σκιαγραφείται η εικόνα του Στέργιου, ενός 

ιδεολόγου αριστερού γιατρού, που μετά τον εμφύλιο πόλεμο κατα-
φεύγει εξόριστος στην Τασκένδη.

Το βιβλίο με κριτική ματιά παρακολουθεί την εθνική ιδεολογία 
που εξελίσσεται μετά τον εμφύλιο σε εθνικοφροσύνη. Ο εθνικισμός 
μετά τον εμφύλιο θα αλλάξει περιεχόμενο, στόχο και φορέα και θα 
γίνει «εθνικοφροσύνη» και η ρητορεία και η ιδεολογία του είναι όρ-
γανο για αποκλειστικά εσωτερική χρήση, όπλο στον αντικομμου-
νιστικό αγώνα12. Εχθρός εδώ στο μετεμφυλιακό ελληνικό εθνικό 
κράτος θεωρείται όποιος πιστεύει σε άλλη ιδεολογία από την κυ-
ρίαρχη. Η ελληνικότητα στην πολιτική της διάσταση μετουσιώνε-
ται σε «εθνικοφροσύνη» ενώ η απειλή στην πολιτική «κατασκευή» 
της ελληνικότητας έρχεται εκ των έσω. Το στίγμα της «αντεθνικό-
τητας» θεσμοθετήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις του δημόσιου βίου 
της χώρας, ενώ οι πολίτες διακρίνονταν σε εθνικόφρονες και μη. Οι 
πρώτοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ελεύθερα στις πολι-
τικές διαδικασίες, να διεκδικήσουν θέσεις στον κομματικό μηχανι-
σμό, να επιλέξουν το επάγγελμά τους, ενώ οι υπόλοιποι αν δεν ήταν 
φυλακισμένοι ή εκτοπισμένοι, ήταν πολίτες υπό αίρεση. Κριτήριο 

12  Μαυρογορδάτος 1983, 80, Φατούρος 1983, 141.
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της διάκρισης ήταν το φρόνημα και όχι η πράξη. Στους μη εθνικό-
φρονες δεν περιλαμβάνονταν μόνο οι κομμουνιστές, αλλά και ένα 
ευρύτερο φάσμα πολιτών που δεν αποδέχονταν τις διακρίσεις .13 

Ποιος είναι ο «άλλος»; η  εικόνα του «άλλου»
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εμφυλιοπολεμικής λο-

γικής είναι η δαιμονοποίηση του αντιπάλου. Ο αντίπαλος είναι 
πάντα κακός και θεωρείται προδότης. Ο Στέργιος, ιδεολόγος αρι-
στερός, θεωρείται για την Ελλάδα, την πατρίδα του, ο εχθρός, ο 
οποίος πρέπει να απομακρυνθεί και ο οποίος αν και επιθυμεί να 
επιστρέψει δεν του δίνεται η άδεια γιατί μπορεί να τη βλάψει όπως 
με ειρωνικό ύφος περιγράφει η συγγραφέας:  

«..Μπορεί να ήθελε και να ήθελες να επιστρέψετε, όμως κι εκείνη 
και εσύ, προπαντός εσύ, είσαι πάντοτε ανεπιθύμητος, γιατρέ, per-
sona non grata, κινδυνεύει η χώρα σου αν επιστρέψεις σ’ αυτήν, τις 
οίδε τι μπορεί να της κάνεις, σε τι φρικτές ατραπούς να τη σύρεις, 
τι δηλητήρια να κρύψεις πίσω από τις δήθεν ιατρικές σου συνταγές, 
άρα..» (σελ. 16).

Για τους δεξιούς που έχουν επικρατήσει, η αντίπαλη παράταξη 
χαρακτηρίζεται από μειωτικούς χαρακτηρισμούς που αποδεικνύ-
ουν ένα ιδιότυπο ρατσισμό που αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα 
τους, καθώς κυριαρχούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, 
που υποδηλώνουν την αρνητική στάση απέναντι σ’ αυτούς που 
διαχωρίζονται ιδεολογικά. Έτσι οι αριστεροί είναι «συμμορίτες» 
(σελ. 42), «παράνομοι, εκτός νόμου, κάτι σαν ληστές εγκληματίες 
και κάτι παραπάνω… Κατσαπλιάδες! .. αποβράσματα και μιάσμα-
τα..» (σελ. 83).

Στο γάμο του αδελφού του Στέργιου κι ενώ αυτός είναι εξόρι-
στος στην Τασκένδη, οι συγγενείς της νύφης σχολιάζουν: «Ο αδελ-
φός του τι με λες δις εις θάνατον..», «Συμμορίτης, κατασαπλιάς, μπο-
ρεί και στο παραπέτασμα». (σελ. 179).

H οικογένεια
Ο έλεγχος της εθνικοφροσύνης βασιζόταν σε έρευνες για τη 

δράση όχι μόνο των ίδιων των ατόμων αλλά και των στενών τους 
συγγενών14. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά των «έκτακτων μέ-
τρων», τα οποία θεσμοθέτησε η κυβέρνηση της Αθήνας δηλαδή 

13  Αλιβιζάτος 1983, 85-89.
14 Αλιβιζάτος 1984, 390.
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την καθιέρωση της συλλογικής ευθύνης των μελών της οικογένει-
ας. Είναι σκληρό όχι μόνο σ’ αυτούς που συμμετέχουν ενεργά αλλά 
και στα μέλη των οικογενειών τους, που δε φέρουν καμία ευθύνη. 
Σύμφωνα με τον Αλιβιζάτο15, θα ήταν παράλογο μια χώρα σαν την 
Ελλάδα χωρίς παράδοση σεβασμού των ατομικών και πολιτικών 
ελευθεριών, να τηρήσει κάποιες αρχές της φιλελεύθερης δημοκρα-
τίας, σε μια εποχή γενικευμένης πολιτικής κρίσης.

Έτσι το μετεμφυλιακό κράτος του ζητά και από τον πατέρα του 
Στέργιου να «αποκηρύξει το ίδιο του παιδί..» (σελ. 189) και όταν 
αρνείται τον αποκαλούν «εαμοβούλγαρο» (σελ. 189). Και στην Ελ-
λάδα και αλλού, ιστορικά, οι εθνικές αξίες χρησιμοποιήθηκαν για 
να αποκρουστούν προκλήσεις κοινωνικού-ταξικού χαρακτήρα 
μέσα από την κάθετη διεισδυτικότητα των ιδεών του εθνικισμού 
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. «Εαμοσλάβοι», «εαμοβούλγαροι» θα 
χαρακτηριστούν στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες μειωτι-
κά-προσβλητικά οι ιδεολογικοί αντίπαλοι της κυρίαρχης δεξιάς, 
οι κομμουνιστές, λόγω αρχικών λαθεμένων θέσεων της ηγεσίας 
του ΚΚΕ, οι οποίες αργότερα αποσύρθηκαν και αποκηρύχθηκαν.16 
Όσον αφορά τη μητέρα του, δέχεται και η ίδια τη βία από την ομά-
δα που επικρατεί, όταν οι χωροφύλακες ερευνούν με άγριο τρόπο 
το σπίτι της για να την τρομοκρατήσουν: «..μετά άρχισαν να χτυ-
πούν την πόρτα να τη σπάσουν, άνοιξα, ήταν χωροφύλακες μόνον 
που δε με έριξαν κάτω, ούτε να ρωτήσω δεν επρόλαβα άνοιγαν πόρ-
τες έμπαιναν στα δωμάτια αναποδογύριζαν τα έπιπλα γης μαδιάμ 
έκαναν το σπίτι… να μας φοβίσουν θέλουν, με είπε ο πατέρας σου, να 
μας σπάσουν τα νεύρα ξεύρουν ότι δεν έχουμε ιδέα πού είναι ο γιος 
μας..» (σελ. 186).

Η μητέρα του Στέργιου, αναφέρει τον τρόπο θανάτου του συ-
ζύγου της ύστερα από την πρόσκλησή του στο αστυνομικό τμήμα, 
βαθιά πονεμένη και αγανακτισμένη, γιατί αυτό το κράτος της στέ-
ρησε το παιδί αλλά και τον άντρα της και προβληματίζεται για τον 
τρόπο λειτουργίας του και τη στάση του απέναντι σε πολίτες που 
δεν έφταιξαν αλλά πρόσφεραν στην πατρίδα τους:

«...του είχαν ζητήσει να σε αποκηρύξει, Στέργιε, να αποκηρύξει 
το ίδιο του το παιδί κι όταν ο πατέρας σου τους εμίλησε με λόγια 
τα οποία δεν ημπορούσαν να αντικρούσουν ένας νεαρός χωροφύλα-

15 Αλιβιζάτος 1984.
16 Πεσμαζόγλου 2005, 26.
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κας γύρισε και αποκάλεσε, ποιον, τον πατέρα σου «εαμοβούλγαρο» 
- ακούς «εαμοβούλγαρο» τον πατέρα σου!-,  τότε εκείνος σηκώθηκε 
σήκωσε το μπαστούνι του και ρίχτηκε να χτυπήσει τον χωροφύλακα 
μπαίνει ανάμεσά τους ο αξιωματικός και ευθύς ο πατέρας σου ανοί-
γει το παλτό του δείχνει τα παράσημά του και τους λέγει “ιδού ποίος 
είναι ο εαμοβούλγαρος”. Όμως όλο αυτό τον τσάκισε τον πατέρα σου 
δεν άντεξε η καρδιά του έπεσε στο κρεβάτι να κοιμηθεί και δεν ξύ-
πνησε, έτσι τον βρήκαμε το άλλο πρωί χωρίς ψυχή τον είχαμε χάσει 
δια παντός, αγαπημένο μου παιδί» (σελ. 189).

Ο Γιάννης ο αδελφός του Στέργιου, υποχρεώνεται να αποδείξει 
έγγραφα την πίστη του στο μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος απο-
κηρύσσοντας κάθε σχέση με τον αδελφό του:

«...να αποδείξετε και εγγράφως την αφοσίωσήν σας εις τα εθνικό-
φρονα ιδεώδη, κύριε αξιωματικέ, την πίστιν σας εις την Ελλάδα, τον 
Βασιλέα και τον Ελληνικόν Στρατόν, ιδού το χαρτί, υπογράψτε, σας 
παρακαλώ, ότι δεν έχετε, ούτε επιθυμείτε να έχετε οποιαδήποτε σχέ-
σιν με τον κομμουνιστοσυμμορίτην αδελφόν σας, ότι αποκηρύσσετε 
τας ιδέας και τας πράξεις του…» (σελ. 110).

Η εθνική ταυτότητα στο ελληνικό κράτος, εδραιώνεται όχι στη 
βάση ορισμένων παραδεκτών συντεταγμένων αλλά με βάση την 
ιδεολογία και τις πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών πολλές φορές 
απροσδιόριστα, με αποτέλεσμα την καταπίεση και τον ασφυκτικό 
έλεγχο της μιας ομάδας και την κυριαρχία της άλλης, μέσα από συ-
νεχή σύγκριση με στόχο τη διαφοροποίηση. 

Το μετεμφυλιακό κράτος είναι σκληρό στην ομάδα την νικημέ-
νων πολιτών του και τη στιγμή που αναγκάζει τους ηττημένους 
του εμφυλίου να καταφύγουν αλλού ως πολιτικοί πρόσφυγες, εκ-
πατρίζοντάς τους για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, δείχνει επιεί-
κεια σε όσους κατά την κατοχή συνεργάστηκαν με τους κατακτη-
τές και φροντίζει:

 «περί λήψεως μέτρων επιείκειας δια τους εθνικόφρονας πολίτας, 
οι οποίοι μετασχόντας ενεργώς εις τον αγώνα κατά της κομμουνιστι-
κής ανταρσίας, κατηγορούνται ότι διέπραξαν αδικήματα κατά τον 
ποινικόν νόμον» (σελ. 43).

Η πατρίδα
Από το πρώτο βράδυ που φτάνει στην Τασκένδη  νιώθει έντο-

νη τη νοσταλγία για την πατρίδα του, ενώ συνειδητοποιεί ότι δεν 
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μπορεί καθόλου να επικοινωνήσει  με την οικογένειά του, ούτε καν  
να τους γράψει ένα γράμμα. 

Η νοσταλγία συνεχίζει να κυριαρχεί μέσα του και στους συντρό-
φους, για την Ελλάδα με  εικόνες από τον τρόπο ζωής τους, τις συ-
νήθειές τους, τον τρόπο ενδυμασίας τους  που συνιστούν και το 
περιεχόμενο της ταυτότητάς τους:

 «Εικόνες, ας εικάσουμε, από ένα χωριάτικο σπίτι εκεί στο βουνό, 
με μια μαυροντυμένη μάνα που ψήνει ψωμί και ευωδιάζει ο τόπος 
όλος, ή από ένα τρελό τρεχαλητό τριών μικρών ξυπόλητων αγοριών 
στην πλαγιά του βουνού, ή από ένα προχωρημένο ανοιξιάτικο ηλιο-
βασίλεμα στο διάσελο, ή ακόμη από την ήρεμη επιστροφή των ζώων 
από τη βοσκή, ή από έναν γέροντα παππού που λέει ιστορίες από 
παλιούς πολέμους, ή από ένα πανηγύρι στην πλατεία του χωριού με 
κλαρίνα και ζουρνάδες και τραγούδια γάμου και χαράς» (σελ. 68). 

Η χώρα υποδοχής
Η δεύτερη πατρίδα του είναι η Τασκένδη, η «πατρίδα από βαμ-

βάκι» (σελ. 99), που την ονόμασε έτσι, όταν αντίκρισε τις απέρα-
ντες λευκές βαμβακοφυτείες της, αλλά και γιατί φαίνεται πιο απα-
λή και στοργική από την πραγματική πατρίδα που τους διώχνει: 
Όταν φτάνει με τους άλλους συντρόφους του στην Τασκένδη, είναι 
ήδη Οκτώβριος και η ατμόσφαιρα γύρω τους φαίνεται γνώριμη 
τους θυμίζει την πατρίδα τους: «Ορισμένοι και ορισμένες μάλιστα 
από εσάς μπορεί και να παραπλανήθηκαν, να μπερδεύτηκαν από τη 
γνώριμη ατμόσφαιρα που τυλιγόταν απαλά γύρω σας» (σελ. 115).

«Πατρίδα από βαμβάκι, την είχε πει ο γιατρός κι αυτή η ονομασία 
θαρρείς και τον γλύκαινε καθώς ερχόταν σε αντίθεση με την άλλη 
την πραγματική πατρίδα του, όμως ήταν από πέτρα και τον τσάκιζε» 
(σελ.99). 

Ο Στέργιος ζώντας στην Τασκένδη αναπτύσσει μια διπολιτισμι-
κή ταυτότητα, καθώς δέχεται πολλά πολιτισμικά στοιχεία από τη 
χώρα που ζουν με τη σύζυγό του Σταυρούλα,, διαβάζει τους ποι-
ητές της, μαθαίνει τα ρωσικά, παρακολουθεί ταινίες στη Λέσχη 
Πολιτισμού της Πολιτείας και θέατρο στο Μέγαρο Θεάτρου- Όπε-
ρας-Μπαλέτου, (σελ. 237), μιλάει με το σοφό γέρο Καρσίμ που τον 
φροντίζει  και μαθαίνει για παλιούς θρύλους, παραδόσεις και πα-
ραμύθια της περιοχής (σελ. 238-241).  
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Αλλά κι από την Τασκένδη που είναι η δεύτερη πατρίδα του, 
αναγκάζεται να φύγει για δεύτερη φορά σαν πρόσφυγας, επειδή 
έχει πέσει στη δυσμένεια του κόμματός του. Απογοητεύεται όταν 
για δεύτερη φορά δε μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του λόγω 
της αλλαγής εκεί του πολιτικού σκηνικού: 

«21η Απριλίου, στρατιωτικό πραξικόπημα. Πατρίδα από πέτρα 
και πάλι. Τείχος και πάλι. Αδύνατη η επιστροφή. Τι θα κάνουμε;» 
(σελ. 98). 

Αποφασίζει να μετακινηθεί με την οικογένειά του στα Σκόπια, 
για να είναι πιο κοντά στην πατρίδα του, που γι αυτόν είναι απα-
γορευμένη: «Στα Σκόπια. Διακόσια τριάντα μόνο χιλιόμετρα από τη 
Θεσσαλονίκη, να μπορείς να φτάσεις στα σύνορα να δεις πέρα απ’ 
αυτά  να μυρίσεις να νιώσεις – πώς τη λένε αυτή την απαγορευμένη 
ελληνική λέξη; - πατρίδα» (σελ. 16).

Η ταυτότητα του Στέργιου
Ο Στέργιος, ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος είναι ένας 

οραματιστής, άδολος ρομαντικός επαναστάτης και ιδεολόγος, που 
ονειρεύεται ότι μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο και να τον κάνει πιο 
δίκαιο. Η ζωή του αλλάζει εξαιτίας των ρευστών πολιτικών κατα-
στάσεων και η ταυτότητά του μεταμορφώνεται, όταν επιλέγει την 
αριστερή ιδεολογία, πολύ διαφορετική από αυτήν της υπόλοιπης 
οικογένειάς του. Σιγά σιγά βιώνει την αργή διάλυση όλων αυτών 
στα οποία είχε πιστέψει, καθώς το κόμμα, η οργάνωση, οι πρώην 
σύντροφοι, όλα αποδεικνύονται εύθραυστα και ψευδεπίγραφα, 
αλλά αποδομώντας την κομματική του ταυτότητα παραμένει  πά-
ντα ιδεολόγος και οραματιστής. 

Ο Στέργιος δηλώνει Έλληνας από τη Μακεδονία (σελ. 20). Σύμ-
φωνα με τον αφηγητή τα στοιχεία της ταυτότητάς του είναι: 

«..ο γιατρός Σέργιος Χ., καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του πανε-
πιστημίου της Τασκένδης, Έλληνας από το αρχαίο κέντρο της Μα-
κεδονίας,.. δεύτερη φορά πολιτικός πρόσφυγας…» (σελ. 24), ενώ 
περισσότερο πιστός από οποιοδήποτε άλλο όρκο που έχει δώσει 
ήταν «στον όρκο του Ιπποκράτη» (σελ. 100). 

Στόχος της ιδεολογίας του είναι η δημιουργία ενός καινούριου 
κόσμου:

«…συμπρωταγωνιστές στη δημιουργία ενός καινούριου, καλύτε-
ρου, ηθικότερου, δικαιότερου κόσμου, φτιαγμένου αποκλειστικά για 
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τον άνθρωπο και τις ανάγκες του… χωρίς αδικίες και ανισότητες..» 
(σελ. 37). Θα δήλωνε στον πατέρα του «..ότι ήταν ταγμένος να αλ-
λάξει  τον κόσμο, ένας αλλόκοτος ιεραπόστολος έτοιμος να υπερβεί 
τον κόσμο τούτο προκειμένου να τον ανεβάσει στον κόσμο των δι-
κών του ιδανικών» (σελ. 53).

Η πίστη του στο κόμμα και στις υποσχέσεις που τους έχουν δώ-
σει, σιγά σιγά κλονίζεται καθώς αντιλαμβάνεται ότι η παραμονή 
στην Τασκένδη δεν είναι προσωρινή, αλλά μόνιμη και πολλά από 
αυτά που πίστευαν αποδεικνύονται μάταια. 

Η ταυτότητά του όμως η κομματική αποδομείται σιγά σιγά, 
και η πίστη στην ηγεσία του κόμματος κλονίζεται, καθώς βλέπει 
πρώην συντρόφους που ανήκουν στην ίδια ομάδα και πιστεύουν 
στην ίδια ιδεολογία, με πρόσχημα την «Ανακαταγραφή», που επι-
βάλλεται από την ηγεσία του κόμματος να αλληλοκατηγορούνται 
ανταλλάσσοντας πικρά λόγια μεταξύ τους, τα ίδια που κάποτε χρη-
σιμοποιούσαν για την αντίπαλη ιδεολογικά πολιτική ομάδα. Νέος 
εμφύλιος αρχίζει ανάμεσα στους ίδιους τους συντρόφους του, του 
ίδιου κόμματος, που σπιλώνουν και χαρακτηρίζουν μειωτικά ο 
ένας τον άλλο. Είναι μια κοινωνία που δε δέχεται την αλήθεια του 
άλλου, ή δεν έχει μάθει να ακούει τον άλλο, ο οποίος άμεσα δηλώ-
νεται προδότης ή εχθρός:

Με τα «Γεγονότα της Τασκένδης», το Σεπτέμβριο του 1955, ο 
γιατρός γίνεται το επίκεντρο όταν πιστός στο ιατρικό του καθή-
κον, περιποιείται τους τραυματίες και των δύο αντιμαχόμενων 
πλευρών τονίζοντας ότι είναι γιατρός για όλους για να πάρει όμως 
την απάντηση από τους συντρόφους του:

«Γιατρός για όλους; Αυτό είναι οπορτουνισμός.., Να πάρεις θέση 
τώρα.., Αυτά είναι μικροαστικές μπαγαποντιές..» (σελ. 288). Τελικά 
βάλλεται απ’ όλους, το κόμμα του δεν τον καλύπτει, ενώ του τίθε-
ται το ερώτημα: «Με ποιους είσαι γιατρέ;» (σελ. 289).

Ο γιατρός δε μπορεί να πάρει θέση. Εκείνο που τονίζει είναι ότι 
είναι για πάντα πιστός στο όραμα και στο ιατρικό του καθήκον: 
«ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ» (σελ. 293). Καθώς 
ξεγυμνώνεται από την κομματική ετικέτα και αποδομεί την κομ-
ματική του ταυτότητα, ο γιατρός παραμένει ο άνθρωπος  με τις 
οικουμενικές ανθρωπιστικές αξίες και με την ιδεολογία του που 
προσπαθεί να κάνει πράξη.  
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Σε όλη του τη ζωή ασκεί έντονη κριτική στον εαυτό του, ενώ 
αισθάνεται ενοχή για το θάνατο του πατέρα του, κατανοώντας ότι 
είναι οι συνθήκες γύρω τους που τους παρασύρουν στη δίνη τους: 
«Τελικά είμαστε όλοι θύματα αυτού του τρομερού εμφυλίου πολέ-
μου που ακόμα εξακολουθούμε και τον πληρώνουμε όλοι μας κι εσείς 
εκεί κι εμείς εδώ» (σελ. 297).

Συμπεράσματα
Στο βιβλίο του Μιχάλη Θεοδώρου αναδεικνύεται το άλλο πρό-

σωπο της μεταφοράς ελληνόπουλων στο ανατολικό μπλόκ ως 
θετικό στοιχείο για την εξέλιξή τους αλλά παραμένει η σκληρότη-
τα του επαναπατρισμού. Τα παιδιά του εμφυλίου μεταφέρθηκαν 
κατά το χρονικό διάστημα 1946-1949 με απόφαση της Προσωρι-
νής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, με τη φροντίδα του Δημοκρατικού 
Στρατού και φυσικά μετά από τη συγκατάθεση των γονιών τους.  
Η ζωή στην Τσεχία είναι εξαιρετικά οργανωμένη σε αντίθεση με 
αυτήν στην Ελλάδα του επαναπατρισμού. Δεν αναφέρονται πολι-
τικές ή κομματικές συγκρούσεις αλλά ανθρώπινες στιγμές με έμ-
φαση στη φιλία, στον έρωτα και στην οικογένεια.

Στο βιβλίο της Ελ. Χουζούρη, αναδεικνύεται το σκληρό μετεμφυ-
λιακό πρόσωπο της Ελλάδας που δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίω-
μα στους ηττημένους, ούτε καν την ελληνική εθνική τους ταυτότη-
τα και τους αποδιώχνει με τον τίτλο του πολιτικού πρόσφυγα στις 
χώρες του ανατολικού μπλοκ.  Ταυτόχρονα το βιβλίο με κριτική 
ματιά αποδομεί κομματικές ταυτότητες και υποτιθέμενες ιδανικές 
καταστάσεις στις χώρες υποδοχής, ενώ αναδεικνύει σταθερές αν-
θρώπινες και οικουμενικές αξίες που παραμένουν ισχυρές και πέρα 
από κομματικές ιδεολογίες ομάδων και πρέπει να χαρακτηρίζουν 
το σημερινό άνθρωπο. Αν δεχθούμε ότι η λογοτεχνία σύμφωνα με 
τις απόψεις των θεωρητικών συμμετέχει στη συγκρότηση ταυτο-
τήτων, τότε το βιβλίο της Έλενας Χουζούρη προτείνει με κριτική 
ματιά, μια ταυτότητα απόμακρη από φανατισμούς και διχαστικά 
διλήμματα οποιασδήποτε κομματικής ομάδας και με επίκεντρο 
τον ίδιο τον άνθρωπο και με κυρίαρχη ιδεολογία τις κυρίαρχες αν-
θρώπινες και οικουμενικές αξίες.
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Προτάσεις
Ο λογοτεχνικός κανόνας στην εποχή μας προτείνεται  γίνει πο-

λυπολιτισμικός, με λογοτεχνικά βιβλία που εμπεριέχουν κι άλλες 
κουλτούρες και με αναγνώριση του Άλλου, ώστε η ανάγνωσή τους 
να διευκολύνει την κριτική ματιά και να συμβάλει στη διαπολιτι-
σμική επικοινωνία. Τα δύο βιβλία διευρύνουν τον κανόνα καθώς  
ανταποκρίνονται στις κοινές και πανανθρώπινες αξίες, συντελώ-
ντας έτσι στη δόμηση σύγχρονων ταυτοτήτων αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι η λογοτεχνία συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας. 

Και τα δυο βιβλία από διαφορετική οπτική θίγουν το θέμα των 
πολιτικών προσφύγων και μπορούν να αποτελέσουν μια νέα διδα-
κτική πρόταση-πρόκληση στο Λύκειο, διευρύνοντας και εμπλουτί-
ζοντας το λογοτεχνικό κανόνα.
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Τσαούσης Δ. επιμ., Ελληνισμός-Ελληνικότητα: ιδεολογικοί και 
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Ο λογοτεχνικός κανόνας υπό διαπραγμάτευση στα λογοτεχνικά κείμενα... 565
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Ή Αθήνα και τα σπίτια της από την μεταπολεμική 
ως την καταναλωτική κρίση στο έργο του Αντρέα Φραγκιά

Τάμαρα Κόστιτς-Παχνόγλου *

Οι πόλεις στο έργο ενός από τους πιο σημαντικούς Έλληνες μετα-
πολεμικούς συγγραφείς, του Αντρέα Φραγκιά, ενσωματώνουν και 
εκφράζουν με τη μορφή τους όλη τη νεότερη ιστορία της ελληνι-
κής κοινωνίας, όπως αυτή σημάδεψε και τον ίδιο τον συγγραφέα. 
Το έργο του παρακολουθεί τη ζωή στην Ελλάδα από το 1950 ως το 
1985-86. Από τον πρώτο χρόνο μετά τον Εμφύλιο πόλεμο ως σχε-
δόν την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα η μοίρα της πόλης ακο-
λουθεί και αντανακλά τη μοίρα των περισσότερων κατοίκων της. 

Αν και οι κάτοικοι ίσως δεν το παρατηρούν πάντα, ειδικά στο 
τελευταίο μυθιστόρημα, όλα αυτά τα χρόνια μπορούν από κάποια 
άποψη να θεωρηθούν χρόνια κρίσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
τείνουν να πιστεύουν ότι η κρίση υπάρχει μόνο αν στερούνται τα 
υλικά αγαθά, αλλά η κρίση σίγουρα μπορεί να έχει και άλλες όψεις. 
Επηρεάζει αναπόφευκτα όσο τους κατοίκους, τόσο και τον περι-
βάλλοντα χώρο τους. Τρία από τα τέσσερα μυθιστορήματα του 
Αντρέα Φραγκιά (Άνθρωποι και σπίτια, Η καγκελόπορτα, Το πλή-
θος) διαδραματίζονται μέσα σε μια μεγαλούπολη, η οποία, αν και 
στο τελευταίο μυθιστόρημα δεν αναφέρεται ρητά, είναι η Αθήνα. 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει την κατάσταση 
της πόλης και των σπιτιών της όπως την παρουσιάζει ο συγγρα-
φέας στα τρία αυτά μυθιστορήματα, όπως και την επιρροή που 
η πόλη έχει στους κατοίκους της. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα 
για τον χώρο φαίνεται ακόμα και στους τίτλους των πρώτων δυο 
μυθιστορημάτων. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε απάντηση στις 
εξής ερωτήσεις: Είναι η πόλη του Φραγκιά ένας ελεγχόμενος και 
προστατευμένος χώρος ή χαοτικός και απειλητικός, ουδέτερος ή 
κοινωνικά χρωματισμένος, ελεύθερος για απεριόριστη κίνηση ή 

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Μ.Α. Τάμαρα Κόστιτς-Παχνόγλου, Λεκτοράτο της Ελληνικής γλώσσας, Φιλοσοφι-
κή Σχολή, Πανεπιστήμιο Νις, Σερβία. Ε-mail: tamara.kostic.pahnoglu@filfak.ni.ac.rs



Τάμαρα Κόστιτς-Παχνόγλου568

περιορισμένος; Πώς επηρεάζονται η πόλη και τα σπίτια της από 
τις κρίσεις επίκαιρες για κάθε συγκεκριμένη περίοδο; Παραμένει 
η Αθήνα πάντα ίδια ή κάτι αλλάζει ουσιαστικά; Ποιες συνέχειες 
και ποιες ασυνέχειες μπορούμε να παρατηρήσουμε; Μπορούσε η 
κατάσταση της πόλης στο τελευταίο μυθιστόρημα να αναγγείλει 
την κρίση που περνάει η Ελλάδα την τωρινή περίοδο1; Τι είναι η 
αρρώστια των σπιτιών για την οποία γίνεται λόγος στο τελευταίο 
μυθιστόρημα; 

Στα πρώτα δύο μυθιστορήματα ο Φραγκιάς αναφέρει τοπωνύ-
μια από την Αθήνα και δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το πού δια-
δραματίζονται τα γεγονότα. Στη μελέτη της για την πόλη στο έργο 
του Φραγκιά, η Μαρίνα Κοκκινίδου για το Άνθρωποι και σπίτια ση-
μειώνει ότι, εκτός από την λαϊκή γειτονιά, μέρη που βλέπουμε για 
πολύ λίγο είναι η Κοκκινιά, το λιμάνι του Πειραιά και η αναφορά 
στο μεγάλο εμπορικό δρόμο της Ερμού2. Μπορούμε να προσθέ-
σουμε ότι σε ένα σημείο αναφέρεται και ότι η Αγγελική μένει στο 
σπίτι στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπως και η οδός Πειραιώς, σε μια 
αναφορά στη σκέψη του Νίκου. Στη συνέχεια η Κοκκινίδου παρα-
τηρεί ότι δεν κατονομάζεται η συνοικία στην οποία εξελίσσεται η 
ιστορία, αλλά  προκύπτει από ορισμένες μικρολεπτομέρειες που 
δίνονται καθ’οδόν και σποραδικά: μια μικρή πλατεία, κοντά στο 
ποτάμι, στη γέφυρα, σπίτια ισόγεια με κεραμίδια, αυλές με απλω-
μένα ρούχα και γλάστρες, οι στέγες μερικές φορές στάζουν με τις 
βροχές, κάποια ισόγεια πλημμυρίζουν, οι χωματόδρομοι το καλο-
καίρι είναι όλο σκόνη και το χειμώνα λασπωμένοι. Θα μπορούσε να 
είναι μια οποιαδήποτε Δυτική Συνοικία, αμέσως μετά τον πόλεμο, 
από τους Άγιους Αναργύρους ως τον Ταύρο. Η ίδια η Αθήνα μόνο 
μία φορά αναφέρεται και άλλη μία φορά η Κοκκινιά3. 

1 Η Ερη Σταυροπούλου αναφέρει για το Πλήθος, «Καθώς, μάλιστα, είναι γραμμένο 
στις αρχές της δεκαετίας του ’80, μπορεί να θεωρηθεί προφητικό, γιατί πολλές 
από τις εικόνες ζωής που παρουσιάζει, όσο υπερβολικές κι αν πρωτοφαίνονται, 
έχουν επαληθευτεί με απόλυτη ακρίβεια, όπως ο πολλαπλασιασμός των τροχαί-
ων ατυχημάτων, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και η καταστροφή των πόλεων, οι 
μολυσμένες τροφές και ο ευτελισμός της ανθρώπινης ζωής, η παντοδυναμία της 
τηλεόρασης και το κυνήγι της δημοσιότητας, η μαζικότητα στη συμπεριφορά των 
ανθρώπων, τέλος, το καταπιεστικό αόρατο σύστημα που εξουσιάζει τον κόσμο. 
Πράγματι, αν το έργο αποτιμηθεί με βάση τη σχέση του με τη σημερινή πραγμα-
τικότητα, αποδεικνύει περίτρανα την οξύτατα διεισδυτική ματιά του συγγραφέα 
απέναντι στα προβλήματα του καιρού του». (Σταυροπούλου, 112)

2 (Κοκκινίδου, 99) 
3 (Μηλιώνης, 42)



Η Αθήνα και τα σπίτια της από την μεταπολεμική ως την καταναλωτική... 569

Στην Καγκελόπορτα η κατάσταση αλλάζει, αναφέρονται ονο-
μαστικά πολύ περισσότερες περιοχές από την Αθήνα4, όπως η 
Ομόνοια, το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι, το Θησείο, το Ζάππειο, η 
Συγγρού, τα Πετράλωνα, η περιοχή της Αγίας Ειρήνης μεταξύ των 
οδών Αιόλου και Αθηνάς, η Πατησίων, το Μεταξουργείο, το Χρημα-
τιστήριο και η Σοφοκλέους, το Φάληρο και οι παραλιακές συνοικί-
ες, η Βάρκιζα και το Σούνιο, ο Χολαργός5.

Όσο αφορά Το πλήθος, ο συγγραφέας κατά κάποιον τρόπο 
αφήνει τον αναγνώστη να αποφασίσει μόνος του αν η πόλη που 
περιγράφεται είναι η Αθήνα, αν και πουθενά δεν αναφέρεται το 
όνομά της. Η Κοκκινίδου αναφέρει ότι είναι αναμφισβήτητο ότι η 
πόλη φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε όλες τις σύγχρο-
νες μεγαλουπόλεις6, και η Σταυροπούλου παρατηρεί ότι ο χώρος, 
τα πρόσωπα και τα διάφορα επεισόδια δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά «ελληνικότητας», αλλά αντίθετα, η ιστορία θα μπο-
ρούσε να διαδραματίζεται σε οποιοδήποτε μέρος της γης7. Εμείς θα 
προσπαθήσουμε να βρούμε επιχειρήματα που να αποδεικνύουν 
ότι αυτή η πόλη είναι η Αθήνα. Ο Αντρέας Φραγκιάς σε όλο το έργο 
του δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συνθήκες και τη ζωή 
εκτός του ελλαδικού χώρου8. Ως συγγραφέας και καλλιτέχνης μάς 
δημιουργεί την εντύπωση ότι ζωγράφιζε τους πίνακες του χώρου 
που έβλεπε γύρω του. Στα πρώτα τρία μυθιστορήματα αυτό είναι 
σίγουρο και αυτό μας δίνει τη βάση να υποθέσουμε ότι, ως συνέ-
χεια των πρώτων τριών μυθιστορημάτων, και Το πλήθος αναφέρε-
ται στην ελληνική πραγματικότητα. Ένας ακόμα λόγος να συμπε-
ραίνουμε ότι και Το πλήθος περιγράφει την Αθήνα είναι το γεγονός 
ότι εκείνα τα χρόνια αυτή ήταν η μεγαλούπολη στην οποία ο Φρα-
γκιάς ζούσε, την γνώριζε καλά, την αγαπούσε και νοιαζόταν για το 
μέλλον της τόσο, ώστε να προσπαθήσει με έγκαιρη προειδοποίηση 

4 Π.χ. ο Αντώνης Έτρεξε από την Ομόνοια στο Σύνταγμα κι’ από κει στο Τελωνείο, 
στην Εφορία με τις σαραβαλιασμένες σκάλες, στο Υπουργείο, στο μαγαζί με τα ηλε-
κτρικά είδη, στους πελάτες. (Φραγκιάς 1955, 43) 

5 Και η Κοκκινίδου απαριθμεί όλες αυτές τις περιοχές. (Κοκκινίδου, 99)
6 (Κοκκινίδου, 101)
7 (Σταυροπούλου 2001, 178)
8 Εξάλλου, σε κανένα μυθιστόρημα η ιστορία δεν είναι αναγκαστικά αποκλειστι-

κά ελληνική, «Η εκτεταμένη μεταπολεμική αθλιότητα της Αθήνας δεν είναι ένα 
αποκλειστικά ελληνικό χαρακτηριστικό μιας απολύτως προσδιορισμένης εποχής, 
αλλά ένα ανθρώπινο καθεστώς εν δυνάμει». (Χατζηβασιλείου 2000, 64)
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να προτρέψει τις δυσάρεστες εξελίξεις στο μέλλον της. Η παγκο-
σμιοποίηση έφερε τις περισσότερες μεγαλουπόλεις του κόσμου 
στην κατάσταση να έχουν την παρόμοια μοίρα και γι’αυτόν τον 
λόγο όλα όσα ισχύουν για την Αθήνα ισχύουν και για μια οποια-
δήποτε σημερινή μεγαλούπολη του κόσμου, όπως ακριβώς αναφέ-
ρουν και η Σταυροπούλου και η Κοκκινίδου στις μελέτες τους.

 Αν παρατηρήσουμε το έργο του Φραγκιά ως σύνολο, μπορούμε 
να βγάλουμε συμπεράσματα για τις αλλαγές της αρχιτεκτονικής 
όψης της Αθήνας από την περίοδο αμέσως μετά τον Εμφύλιο μέχρι 
την προτελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα.  

Οι περιγραφές των σπιτιών και της πόλης στο Άνθρωποι και 
σπίτια είναι συχνά λυρικές και αυτή η τάση απουσιάζει από τα 
επόμενα έργα. Μας δημιουργείται η εντύπωση ότι ταίριαζε με την 
ελπίδα που ήταν ζωντανή εκείνα τα χρόνια, αλλά είχε αρχίσει να 
ξεθωριάζει όταν στους περισσότερους αποδείχτηκε ότι οι ελπίδες 
τους ήταν μάταιες. Μερικές από τις ωραιότερες περιγραφές είναι 
οι εξής: Η γειτονιά μας ξάπλωσε απόψε με βρεμένα ρούχα. Κουκου-
λώθηκε με τη νοτισμένη κουβέρτα της βροχής και θέλει να κλείσει 
με το ζόρι τα μάτια της9. Οι περιγραφές των σπιτιών και των αυλών 
τους, ζωγραφίζουν αυθεντικά την καθημερινή ζωή εκείνης της πε-
ριόδου10. 

Όλα τα σπίτια είναι ήσυχα, σαν να κρύβουν καλά τα μυστικά 
των κατοίκων τους. Τα σπίτια κρύβουνε μέσα τους ανθρώπους που 
λένε τα δικά τους. Όλοι έχουνε τα μυστικά τους, κρυφά διπλωμένα11. 

9 (Φραγκιάς 1955: 241) Επίσης: Τώρα που βραδιάζει, σα να γείρανε περισσότερο οι 
στέγες και τα σπίτια χάνονται παρατημένα στην ησυχία και στη σκοτεινιά τους. 39 
Η Σοφία σκεφτόταν, Τούτη την ώρα όλοι ερωτεύονται και ξεμοναχιάζονται κατά 
πώς πρέπει. Και τα σπίτια, λες κι’ έχουνε γυρίσει τις πλάτες τους στο δρόμο για να 
φτιάξουνε τη ζεστασιά που τους χρειάζεται, για το δικό τους έρωτα. Κανένας δεν 
σκέφτεται τώρα τίποτ’ άλλο. (Φραγκιάς 1955: 234)

10 Κι η γειτονιά χαίρεται τον ήλιο που της χτυπάει τα παράθυρα. Τα κεραμίδια κι οι 
λάσπες στους χωμάτινους δρόμους πάνε να ξεραθούνε. Οι κότες φτερουγίζουν στις 
αυλές, τα ρούχα απλωθήκανε στα πρεβάζια να στεγνώσουν απ’την υγρασία και τον 
ιδρώτα. Βάζεις το κεφάλι σου κατ’απ’τη βρυσούλα της αυλής. Το σαπούνι βρίσκεται 
στο βαθούλωμα, ανάμεσα στις πέτρες της μεσοτοιχίας. Γυρίζεις κατά τον τοίχο να 
κουμπώσεις το βρακί σου και ρωτάς αν θα πάμε τ’απόγεμα στη μπάλα. σ. 165 Σ’όλο 
το μάκρος του δρόμου έχει στήλους με φώτα. Από κει κι’ύστερα το χώμα είναι μαλα-
κό κι’ανακατεμένο με πέτρες. Είναι τ’άχτιστα οικόπεδα με πεταμένους ντενεκέδες, 
κονσέρβες, ξύλα, μικρούς θάμνους και τις νύχτες βλέπεις σύρριζα στη μάντρα δυο 
σμιχτές σκιές που κάθονται ώρες και φιλιούνται. (Φραγκιάς 1955: 140-141)

11 (Φραγκιάς 1955, 223), Επίσης, Περνάει ανάμεσα από χαμηλά σπίτια με αυλές και 
μάντρες ήσυχες και μουλιασμένες. (Φραγκιάς 1955, 225)



Η Αθήνα και τα σπίτια της από την μεταπολεμική ως την καταναλωτική... 571

Στο Άνθρωποι και σπίτια και η Καγκελόπορτα είναι χαμηλά, φτω-
χά, αλλά συνδεμένα μεταξύ τους με κοινές αυλές, όπως ήταν κοινές 
και η φτώχια και η ανεργία12. Ο περιορισμός στη φτωχογειτονιά 
στο Άνθρωποι και σπίτια αντικαθρεφτίζει την παθητική στάση 
των ηρώων προς τη μοίρα τους, περιμένουν να αλλάξει χωρίς την 
ενεργή συμμετοχή τους13. Στην αρχή του μυθιστορήματος όλα τα 
σπίτια ήταν σε άσχημη κατάσταση, ειδικά τα καμένα14. Για το δικό 
του σπίτι ο Αργύρης αναφέρει: Το σπίτι μας έχει παλιώσει. Έχει πα-
λιώσει επικίνδυνα15. Στο Άνθρωποι και σπίτια κοινό χαρακτηριστι-
κό όλων των σπιτιών είναι η εγκατάλειψη, η απουσία φροντίδας 
και τάξης, στοιχεία που αντανακλούν βέβαια τη φτώχεια και τα 
προβλήματα των κατοίκων τους16. Ο φόβος της επιβίωσης ήταν ο 
λόγος που τα σπίτια δεν ήταν εστίες αγάπης και ζεστασιάς. Το κάθε 
σπίτι έχει την πόρτα του, κι’όπως φαίνεται, είναι καλά κλεισμένη 
αυτή την ακαθόριστη ώρα. Είναι κι’ο φόβος που παραμονεύει στις 
γωνιές. Κι’ίσως νάναι πιο φρόνιμο να μαζεύεται κανείς νωρίς17. Το 
καμένο σπίτι της Αγγελικής φαινόταν κατεστραμμένο για πάντα 
και από την αρχική περιγραφή κανείς δεν θα μπορούσε να φαντα-
στεί ότι κάποια στιγμή θα το κατοικήσουν πάλι18. Η Σταυροπούλου 

12 (Κοκκινίδου, 102)
13 (Κοκκινίδου, 100)
14 Στο «Άνθρωποι και σπίτια» όλα διαδραματίζονται με φόντο μια σειρά καμένων 

σπιτιών (σιωπηλοί μάρτυρες ενός ένδοξου αντιστασιακού, πολύ νωπού, ακόμα, 
παρελθόντος), ρημαγμένα ή απλώς εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, ένα κεντρικό 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κάποια γέφυρα, χαμόσπιτα, πολλά με στέγη από πισσό-
χαρτο, λασπόδρομους, το κεντρικό καφενείο της πλατείας με τον φωνογράφο στη 
διαπασών, μικρομάγαζα σχεδόν αυτοσχέδια και κάποιο γήπεδο που δύσκολα μπορεί 
να πει κανείς πού βρίσκεται ακριβώς. Αυτή είναι η γειτονιά, σ’αυτήν βρίσκονται τα 
σπίτια, σ’αυτά κατοικούν, κινούνται, πάσχουν, ελπίζουν, ερωτεύονται, απογοητεύο-
νται ή απλώς περιφέρονται οι άνθρωποι. (Παπαγεωργίου, 46)
Τα πάρα πέρα σπίτια είναι καμένα. Πολλά στη σειρά, κοντά στη γέφυρα. Όλοι 
ξέρουμε πώς καήκανε και δε μιλάμε πια γι’αυτό. Απ’την άλλη μεριά που ισκιώνει 
γρήγορα, είναι τα πλήθινα με τους χωματένιους αυλόγυρους και τις γλάστρες. Το 
δικό μας δεν έχει γλάστρες, γιατί δε μένει καιρός για τέτοιες έγνοιες. Είναι και το 
κλειστό εργοστάσιο. Όχι βέβαια πως αυτό ξέρανε τα λουλούδια μας, μα πρέπει νάχει 
κάποια σημασία για όλες τις γλάστρες και τις αυλές της γειτονιάς. (Φραγκιάς 1962, 
9)

15 (Φραγκιάς 1962, 17)
16 (Σταυροπούλου 2001, 131)
17 (Φραγκιάς 1962, 126)
18 Ο τοίχος του σπιτιού είναι κατάμαυρος και μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Τα πατζούρια, 

οι πόρτες και τα πράματα του σπιτιού καήκανε. Κι’ ο μέσα τοίχος της μπροστινής 
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παρατηρεί πως η αναγκαστική επανεγκατάσταση της Αγγελικής 
στο καμένο σπίτι υποδηλώνει ανάμεσα σε άλλα και ότι η μνήμη του 
ηρωικού αλλά και τραγικού παρελθόντος δεν απαλείφεται τελειω-
τικά19. Η μόνη μόνιμα αισιόδοξη είναι η Βάσω, και αυτό φαίνεται 
και από την εξωτερική όψη του σπιτιού της. Ο τοίχος του χαμηλού 
σπιτιού είναι τριανταφυλλής με φαρδιούς λεκέδες και μπερδεμένα 
σχήματα20.

Το μόνο ζωντανό μέρος ήταν το καφενείο και η πλατεία στην 
οποία βρισκόταν, και τις Κυριακές και το στάδιο21. Η ζωντάνια του 
καφενείου τονίζει ακόμα πιο πολύ την απομόνωση και την δυστυ-
χία του Αργύρη22. Τις Κυριακές η όψη της πόλης άλλαζε. Οι δρόμοι 
που πέρασε τ’αυτοκίνητο είταν άδειοι, όπως είναι πάντα τις Κυρια-
κές οι δρόμοι της Αθήνας23. 

Το τέλος του μυθιστορήματος αντανακλά την ελπίδα για την 
καλύτερη ζωή που ήταν ένα γενικό συναίσθημα εκείνα τα χρόνια. 
Για κάποιους η καλύτερη ζωή ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται. Το σπί-
τι του Αργύρη και της Γεωργίας ζωντάνεψε εντελώς24. Για την Γε-

κάμαρης στο παράθυρο, φαίνεται, πολύ γαλάζιο, ένα κομμάτι ουρανός. (Φραγκιάς 
1962, 25-26) Τα καμένα σπίτια είναι άδεια. Στη σειρά, με μαυρισμένους τοίχους 
και χωρίς παράθυρα. Όσα είταν με κεραμίδια ξεταβανώθηκαν και χάσκουνε στον 
ουρανό πούναι από πάνω τους. (Φραγκιάς 1962, 33)

19 (Σταυροπούλου 2001, 132)
20 (Φραγκιάς 1962, 254)
21 Στην πλατεία ανάψανε τα φώτα, κι’ όλοι μιλάνε δυνατά. Γυαλίζουνε και λαμποκοπά-

νε στραφτερά τα ποτήρια και τα τζάμια των καφενείων. (Φραγκιάς 1962, 39)
22 Κάθισε σαν άνεργος στο καφενείο. Ο κόσμος κάνει περίπατο με τα τραγούδια του 

μεγαφώνου. Οι φωνές απ’το γήπεδο γίνανε παράξενα ζωηρές. (Φραγκιάς 1962, 
210)  Στην πλατεία φώτα, κόσμος, φωνές κι’ αυτοκίνητα. Ανακατεύονται όλα, ζαλι-
σμένα. (Φραγκιάς 1962, 223)

23 (Φραγκιάς 1962, 10-11) Επίσης, Τις Κυριακές, σταματάνε οι καπνοί απ’τα φουγά-
ρα, και τα μικρομάγαζα κλείνουνε. (Φραγκιάς 1962, 12)

24 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του Άνθρωποι και σπίτια η βελτίωση της σχέ-
σης του Α. και της Γ. θα φανεί από την περιγραφή του ταχτοποιημένου πια σπιτι-
κού τους. (Σταυροπούλου 2001, 131)
Στα πόμολα του κρεβατιού, γυαλίζουνε οι μπρούτζοι και στέλνουνε παράξενα φω-
τερά σχέδια στον απέναντι τοίχο. Η Γεωργία τα έτριψε προχτές πολλή ώρα ώσπου 
φύγανε ολότελα οι σκουριές κι’ η θαμπάδα πούχανε απ’την πολυκαιρία. Σφουγγάρι-
σε και το πάτωμα με σαπυνάδα. Έπλυνε και τα τζάμια πούχανε γεμίσει λασπωμένες 
γραμμές απ΄τη βροχή. Τώρα η κάμαρη είναι καθαρή. Η Γεωργία έβαλε άσπρο τραπε-
ζομάντηλο με κεντήματα κι’ έστρωσε μια καλή κουβέρτα πούχαν στο μπαούλο. Στο 
ντουλάπι με το τζάμι η Γεωργία έβαλε στα ράφια γαλάζιο χαρτί κομένο γλώσσες με 
σχέδια, κι’έτριψε γερά τα τζάμια του απ’τις δαχτυλιές και τα μυγοφτύσματα. (Φρα-
γκιάς 1962, 325)
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ωργία ήταν αδύνατο η ευτυχία να κατοικήσει σε βρώμικο και πα-
ρατημένο σπίτι. Τώρα που θα φτιάξει ο καιρός πρέπει ν’ασπρίσουμε 
την κάμαρη και να φυτέψουμε κάνα λουλούδι στην αυλή μας. Έστω 
και μολόχες. Νάναι σα σπίτι που κάθονται άνθρωποι. Θα δουλεύουμε 
και οι δύο. Όταν τα παράθυρα είναι βαμένα μπαίνει περισσότερος 
ήλιος25. Όμως, ακόμα και η Όλγα, η οποία ήταν ακόμα άρρωστη, 
είδε θετικές αλλαγές στο σπίτι της. Στην αρχή του μυθιστορήματος 
το σπίτι της περιγράφεται ως εξής: Ο αέρας τρώει τις πέτρες που 
ξέρανε ο ήλιος, τα πατζούρια δεν κλείνουν κι’ η πόρτα χάσκει26. Στο 
τέλος η εικόνα είναι διαφορετική: Σήμερα τα πλακάκια της αυλής 
είναι παράξενα καθαρά και το δωμάτιο ξαναβρήκε κάτι απ’την ησυ-
χία του27. 

Η Καγκελόπορτα διαδραματίζεται μόνο λίγα χρόνια μετά το 
Άνθρωποι και σπίτια. Με άριστη χρήση των σχημάτων λόγου 
ο αφηγητής ζωγραφίζει τα σπίτια της Αθήνας στην αρχή του 
δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα28. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
ήταν ακόμα φτωχοί και στα σπίτια τους φαινόταν αυτή η 
φτώχια. Όλα αθροίζονται σ’αυτό το σπίτι. Τίποτα δεν ξαλαφρώνει 
την πυκνή αγωνία που μαζεύεται και κατακάθεται τόσα χρόνια. 
Τούτο το σπίτι θα ξεχωρίζει κι’απ’έξω, δε θα μοιάζει με τ’άλλα. 
Το μέτωπό του θάναι ζαρωμένο, η στέγη του γερμένη μονόπατα. 
Σαν ένα χάλασμα του πολέμου, που δε νοιάστηκε κανένας να το 
γκρεμίσει ή να το επισκευάσει29. Μόνο ένα άλλο σπίτι, εκεί που 
θα καταφύγει η Βαγγελία για να σώσει το αγέννητο παιδί της, 
εκπληρώνει τον προορισμό του σαν καταφύγιο30.  Αυτό το σπίτι, 
που αρχικά η Ισμήνη και η Βαγγελία πήγαν να δουν για να σωθεί 
εκεί ο Άγγελος, ήταν αρκετά μακριά από τη γειτονιά τους. Φτάσανε 

25 (Φραγκιάς 1962, 310)
26 σ. 20
27 σ. 331
28 Η πλατεία, τα σπίτια, η δενδροστοιχία τυλίγονται στην σταχτιά ησυχία τους. Βλ. 

Φραγκιάς Αντρέας, Η Καγκελόπορτα, ΚΕΔΡΟΣ, σ. 285 Ο Υμηττός είταν μενεξεδέ-
νιος, η Αθήνα αναπαυόταν στην καταγάλανη ώρα της, το σπιτάκι ήσυχο, κλεισμένο 
στην ησυχία του πράσινου φράχτη του. (Φραγκιάς 1962, 409) Τα σπίτια στοιχίζο-
νται βιαστικά, με μικρά βήματα, ώμο με ώμο, γυρίζοντας τα κεφάλια προς τη μεριά 
που χαράζει, για να σταθούν κοφτά κι’ ολόισια και να ταχτοποιηθούν απ’την ακατα-
στασία της νύχτας. (Φραγκιάς 1962, 11)

29 (Φραγκιάς 1962, 29) Επίσης: Το δωμάτιο είναι στενό, το κρεβάτι, το τραπέζι, ένα 
μπαούλο και μια στοίβα εφημερίδες στη γωνία. (Φραγκιάς 1962, 173)

30 (Σταυροπούλου 2001, 132)
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σ’ένα μικρό σπίτι με κάγκελα φορτωμένα πρασινάδα. Ένας ήσυχος 
περιποιημένος κήπος, λίγα σκαλιά, η πόρτα31. 

Στην Καγκελόπορτα η όψη των σπιτιών συνεχίζει να παρακο-
λουθεί τη μοίρα και τα συναισθήματα των κατοίκων. Η Βαγγελία 
όσο ήταν έγκυος είχε δίπλα τις ένα βάζο με λουλούδια, αλλά όπως 
διαταράχτηκαν οι σχέσεις του Αντώνη και της Βαγγελίας, έτσι έγι-
νε και το σπίτι τους32. Όσο δούλευε καλά το υφαντουργείο η αυλή 
έχει γίνει τώρα σωστός κήπος. Φουντώσανε πάλι οι γλάστρες στα 
πεζούλια κι’ η σκάλα είναι ολάνθιστη, ως την ταράτσα33. Όσο είχε 
ελπίδα για τον Άγγελο, η Ισμήνη πότιζε τις γλάστρες. Όμως όταν 
απελπίστηκε για τον Άγγελο, τις άφησε να ξεραθούν. 336 Για την 
Καγκελόπορτα η Κοκκινίδου παρατηρεί: «Στο Καγκελόπορτα. ο ορί-
ζοντας μεγαλώνει όπως και ο βαθμός της ενεργής συμμετοχής των 
ηρώων στην αλλαγή της μοίρας τους και των συνθηκών της ζωής 
τους. (Οι ήρωες ποτέ δε θα αποκτήσουν πλήρη γνώση της φύσης 
του πλέγματος των σχέσεων και των εξουσιών που ρυθμίζει τη 
ζωή τους)»34.

Η πόλη στην Καγκελόπορτα διαφέρει από την πόλη στο Άνθρω-
ποι και σπίτια, έχει αναπτυχτεί. Αν και οι περισσότεροι άνθρω-
ποι ήταν ακόμα απασχολημένοι με τις προσωπικές ανάγκες και 
τα προβλήματα, ο Αντώνης σκεφτόταν την ανάπτυξη της πόλης. 
Η πολιτεία αυτή χρειάζεται καλύτερους δρόμους και πολλές φω-
τεινές επιγραφές, σκέφτηκε ο Αντώνης35. Η ζωή έγινε πιο βιαστι-
κή, οι άνθρωποι πιο τεντωμένοι και ανήσυχοι. Στον Άγγελο, όταν 
βγήκε στον έξω κόσμο μετά από μερικά χρόνια, όλα φάνηκαν πιο 
εντυπωσιακά, πιο γυαλιστερά. Οι δρόμοι γέμισαν πολυκατοικίες, 
ηλεκτρικά ψυγεία, ραδιόφωνα, όμορφες γυναίκες και βιαστικούς αν-
θρώπους. Στον καπιταλισμό, ο καθένας σπάει το κεφάλι του για να 
βρει με ποιον τρόπο βγάζει λεφτά ο άλλος36. Παρακολουθούμε πως 

31 (Φραγκιάς 1962, 395) Επίσης: Τρία καθαρά ευρύχωρα δωμάτια με μεγάλα πα-
ράθυρα, η κουζίνα, η βεράντα στον κήπο, μοναχικό, γαληνεμένο. (Φραγκιάς 1962, 
396)

32 Τώρα πια δε μπορείς να κυκλοφορήσεις στο δωμάτιο έτσι που μπερδεύτηκαν όλα. 
(Φραγκιάς 1962, 325)

33 (Φραγκιάς 1962, 373) 
34 (Κοκκινίδου, 100)
35 (Φραγκιάς 1962, 188)
36 (Φραγκιάς 1962, 48), Επίσης: Τα σπρωξίματα, οι φωνές, η πρωινή βιασύνη. 

(Φραγκιάς 1962, 150)
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αυτή η ανάπτυξη εστιάζει την προσοχή των ανθρώπων σε υλικά 
αγαθά και ήδη αρχίζει και φέρνει κάποιο είδος απομόνωσης, χτίζει 
τοίχους μεταξύ των ανθρώπων, ακόμα και στα πλαίσια της οικογέ-
νειας37. Αυτή η κατάσταση αναμφισβήτητα αναγγέλλει τα γεγονό-
τα που ακολούθησαν στο Πλήθος.

Στον πρώτο τόμο του Πλήθους υπάρχουν πολλές περιγραφές 
της πόλης και ακόμα από την πρώτη περιγραφή καταλαβαίνουμε 
ότι αυτή η πόλη διαφέρει πολύ από την πόλη που περιγράφεται 
στην Καγκελόπορτα και ότι το περιβάλλον είναι πλέον εχθρικό. 
Όπως αναφέρει η Έρη Σταυροπούλου, το Πλήθος διαδραματίζε-
ται σε μια σύγχρονη αχανή μεγαλούπολη, όπου η ζωή έχει καταντή-
σει εφιαλτική38. Η πόλη έχει γεμίσει με σήματα και υπάρχουν συ-
χνές αναφορές σ’αυτά39. Η κάθε περιγραφή της πόλης τονίζει την 
εχθρότητα του περιβάλλοντος. Τα φανάρια χάλασαν, δεν αλλάζουν. 
Το μεταλλικό ποτάμι με την ορμή του κάνει τις όχθες του απλησία-
στους κόσμους40. Το λεωφορείο ξαφνικά περνάει από άλλο δρόμο, 
και οι άνθρωποι περιμένουν άδικα στη στάση. Τα μεγάλα αγάλμα-
τα όταν πέφτουν κλείνουν τους δρόμους και τις λεωφόρους. Όπου 
πέφτει το μάτι σου βλέπεις σπίτια. Αμέτρητα παράθυρα, προσόψεις, 
μπαλκόνια, φωταγωγοί, σκάλες της ταράτσας, τέντες, κοφτές με-
σοτοιχίες, κάγκελα. Ένα παράθυρο σε χιλιάδες άλλα. Εκατομμύρια 

37 Με τις ώρες οι δρόμοι αλλάζουν όψη σα ζωντανά πρόσωπα, άλλοι άνθρωποι περ-
νάνε δίπλα σου κι’ η άσφαλτος συνεχίζει να σ’ακολουθεί και να σε περιζώνει. Και 
συ μένεις πάντα ένα κινητό σημείο σ’έναν κινούμενο κόσμο, που ακόμα δεν μπορείς 
ν’ανακαλύψεις το ρυθμό του. (Φραγκιάς 1962, 48)

38 (Σταυροπούλου, 111) 
Οι δυσκολίες αυξάνονται και με τα χαντάκια. Εργασίες για υπόγεια δίκτυα, καλώδια, 
υπονόμους και σωληνώσεις συνεχίζονται ή έχουν διακοπεί από χρόνια. Σκάβουν και 
τα παρατάνε κι αλλού σωριάζουν υλικά για κάποιο έργο που δεν αρχίζει. Μεγάλοι 
δρόμοι έχουν αποκλειστεί γι’άγνωστη αιτία, πλατείες και τετράγωνα ολόκληρα γί-
νονται απλησίαστα με τις τάφρους και τα σανιδώματα που τα περιζώνουν.  σ. 10

39 Όπου και να γυρίσεις θα δεις σήματα. Δείκτες, βέλη, απαγορευτικά, φανάρια, 
κατευθυντήριες γραμμές κι επιτακτικές οδηγίες ορίζουν με χίλιους τρόπους 
πώς να βαδίσεις. Σήματα στις γωνιές, σε πινακίδες, σε στύλους, στους τοίχους, 
πολλά κρέμονται από τα σύρματα κι άλλα απλώνονται στην άσφαλτο με πελώρια 
λευκά γράμματα. Στάσου, προχώρα, στρίψε, γύρνα πίσω, πήγαινε γρήγορα. Όλα 
κανονίζονται με σήματα. Τι πρέπει να κάνεις και τι ν’αποφύγεις. Αν οι ενδείξεις 
έμεναν σταθερές, θα βρισκόταν κάποιος ρυθμός έστω με λίγη περισσότεροι κούραση. 
Τώρα όμως πέφτεις αδιάκοπα σε καινούριες οδηγίες που δεν είναι τίποτ’άλλο από 
αυστηρές προσταγές. (Φραγκιάς 1985, 11)

40 (Φραγκιάς 1985, 30) Επίσης: Στις στάσεις των λεωφορείων η άβουλη αναμονή δί-
νει σ’όλους την ίδια ανέκφραστη μάσκα. (Φραγκιάς 1985, 33)
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άνθρωποι ξύπνησαν σήμερα, μα το τοπίο φαίνεται ακατοίκητο41. Οι 
μπουλντόζες τρώνε το έδαφος, μπορούν πάντα να πλησιάσουν στο 
σπίτι του καθενός. Ο Νίκος Κλάδης έβλεπε όλη την πόλη ως έναν 
οργανισμό που πάσχει42. Στην πόλη υπήρχε αποξένωση43. Αν φανεί 
κάποιος, κρατάει έτοιμο το κλειδί στο χέρι, βιάζεται ν’ αποσυρθεί. 
Φροντίζει να μη μάθουν τίποτα γι’αυτόν, κοιτάζει κάτω, θέλει να μεί-
νει άγνωστος και νομίζει πως ασκεί ένα δικαίωμα. Ποια σήματα μας 
αποξένωσαν τόσο;44 

Η κοινωνία ήταν εντελώς επικεντρωμένη στην κατανάλωση. Τα 
φωτεινά στίγματα και τα χίλια δυο άλλα ευρήματα της τεχνικής των 
διαφημίσεων οριοθετούν καμπύλες και γιρλάντες για να σου φωνά-
ξουν τελικά μια προσταγή: «Αγόρασε.»45 

Είναι πολλά τα στοιχεία που τονίζουν ότι η πόλη δεν είναι φι-
λική προς τους κατοίκους της. Η περίφραξη που συναντάνε ως 
εμπόδιο δύο άτομα που αγαπιούνται, ο Θάνος και η Έλλη, είναι ένα 
από αυτά τα στοιχεία. Σύντομα αντιλαμβανόμαστε ότι τα εμπόδια 
είναι πολλά, αλλά και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει 
να ζουν με αυτά, έχουν συμβιβαστεί46. Φαίνεται ότι το θεωρούσαν 
αναπόφευκτο να προσαρμοστούν σε μια τέτοια πόλη και ότι θα 
ήταν άσκοπο να προσπαθήσουν να αλλάξουν κάτι47. 

41 (Φραγκιάς 1985, 56-57)
42 Στην πολιτεία αυτή οι άνθρωποι ζουν τυχαία. Οι σχέσεις τους έχασαν τη συνοχή 

τους, οι συνδέσεις χαλάρωσαν σαν να κόπηκαν οι αγωγοί που τους φέραν σε συ-
νάφεια. Αρπαγή χρόνου, λεηλασίες εργασίας και μόχθου αποστράγγισαν τα ψυχικά 
αποθέματα, όγκοι περιττού και ασήμαντου τους καταπλάκωσαν, η κατανάλωση της 
ευτέλειας αυξήθηκε ως τον κορεσμό. (Φραγκιάς 1985, 71)

43 Οι τιμωρημένοι δρόμοι μένουν άδειοι. Κουρτίνες σμιχτές κι από μέσα βρίσκεται 
κάποιος. Στις γρίλιες κρυφοκοιτάζουν μάτια. σ. 108. Νύχτα. Ψιλοβρέχει. Κλειστά 
θαμπωμένα τζάμια, κόκκινα φώτα μπροστά σου, αμέτρητες μικρές φωτιές σαν άρ-
ρωστα μάτια που απομακρύνονται. Τόσοι κινούνται, μα κανένας δεν προχωρεί. Τα-
μπέλες, φώτα στα κτίρια και στα νερά του δρόμου. Όλα γίναν ανταύγειες, παγίδες, 
παντού παραμονεύει η ασάφεια και πίσω από την ασάφεια το σύμβολο, (Φραγκιάς 
1985, 389-390) 

44 (Φραγκιάς 1985, 107)
45 (Φραγκιάς 1985, 126)
46 Η πόλη έχει χιλιάδες δρόμους και δρομάκια. Θα πας πολύ μακριά, θα κάνεις γύρους, 

άσκοπες περιφορές για να εισχωρήσεις, αν βρεις την ωφέλιμη διαδρομή. Πολλοί 
ακολουθούν τα σήματα και είναι ευχαριστημένοι. Αναζητούν τη σιγουριά και ησυ-
χάζουν. Δεν τους ενοχλεί ούτε το αίμα ούτε το κόστος της ασυναρτησίας τους. (Φρα-
γκιάς 1985, 21-22)

47 Οι δείκτες και τα χαντάκια είναι στοιχεία του κόσμου μας. Δεν γίνεται να τ’απο-
φύγεις ούτε ν’απαλλαγείς από το μπέρδεμά τους. Μέσα σ’όλα αυτά είσαι υποχρε-
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Υπήρχαν όμως ελάχιστοι άνθρωποι που κατάλαβαν τον κίνδυνο 
και την ανάγκη να αντισταθούν, ο καθένας στα πλαίσια των δυ-
νατοτήτων του. Η πόρτα στην οποία χτύπησε η Έλλη όταν πήγε 
για συνέντευξη για δουλειά ήταν ψεύτικη, την είχαν κολλήσει στον 
τοίχο για να δείχνει ότι υπάρχει πόρτα. Όπως παρατήρησε ο Θά-
νος, αυτό δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο την Έλλη, ήταν μια 
ειδοποίηση για όλους, πολύ πιο αποδοτική από τον ατομικό αποκλει-
σμό48. Ο Θάνος είπε στην Έλλη ότι δεν ήταν ψεύτικες μόνο οι πόρ-
τες, αλλά και ολόκληρα κτίρια ήταν χάρτινα, είχαν μόνο πρόσοψη 
και από μέσα τίποτα. 

Στην πόλη επικρατούσε η βιασύνη49. Ο Αγης Πετρίδης όμως αρ-
νιόταν να βιαστεί και γι’ αυτό έπρεπε να τιμωρηθεί.

Η αποξένωση επικρατούσε παντού. Οι άνθρωποι ήταν αποξε-
νωμένοι ο ένας από τον άλλον ακόμα και μέσα στην ίδια οικογέ-
νεια50. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Τάκης Καρβέλης, όλοι 
ζουν και συνωστίζονται καθημερινά σε μια μεγαλούπολη, όπου 
η φθορά των κτιρίων αντικατοπτρίζει την άδεια ψυχική ζωή των 
ανθρώπων και η ασυναρτησία των σημάτων το χάος και την απορ-
ρύθμιση της σύγχρονης ζωής. Κατοικούν σε σπίτια-σπήλαια51. 

Στο μυθιστόρημα γίνεται λόγος και για την αρρώστια των σπι-
τιών52. Η Σταυροπούλου αναφέρει ότι στο Πλήθος τα σπίτια πά-

ωμένος να βρίσκεις τον δρόμο σου, ν’ανακαλύπτεις το ξεχωριστό σημάδι, έστω μια 
κίνηση που είναι ζωτική ένδειξη για σένα. (Φραγκιάς 1985, 24)

48 (Φραγκιάς 1985, 29)
49 Η βιασύνη είναι μια μορφή βίας, μια εξοντωτική άσκηση που την εκτελείς εκβια-

στικά και το χειρότερο με τη βεβαιότητα πως είναι πάντα ωφέλιμη και αναγκαία. 
σ. 35 Στους πρωινούς δρόμους κυλάνε αραιές οι σειρές των ανθρώπων που θέλουν 
να προλάβουν. Στόχος του είναι να κερδίσουν την κρίσιμη είσοδό τους σε κάποια 
δουλειά. (Φραγκιάς 1985, 239)

50 Ο κάθε ένικος τοποθετείται στη θέση του όπως μπαίνει σε συρτάρι. Κλειδώνεται και 
τελειώνει. Έχει και τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο, πλυντήριο, κομφόρ, επιπλώνει 
και διακοσμεί χώρους υποδοχής μα κανένας δεν χτυπάει την πόρτα. Ευτυχώς που 
υπάρχουν τα κοινόχρηστα, τα σκουπίδια, οι θόρυβοι και τα χαλασμένα υδραυλικά 
που μουλιάζουν τους τοίχους για να βρίσκουν με τους καβγάδες κάποια συνάφεια. 
(Φραγκιάς 1985, 63)

51 (Καρβέλης 1988, 23)
52 Τον τελευταίο καιρό φαίνονται απότομα γερασμένα. Σε πολλά οι τοίχοι μαδάνε, η 

όψη τους γίνεται τραχιά και τρίβεται. Διακρίνονται σπυριά και φαγώματα, κάποια 
φθορά κατατρώει τα υλικά τους. Οι ειδικοί παραδέχονται ότι τα σπίτια της πολιτεί-
ας πάσχουν από ανεξήγητη αρρώστια. Κάποιο στοιχείο της ατμόσφαιρας προσβάλ-
λει τις προσόψεις και τις κάνει να τρίβονται σαν κιμωλία. (Φραγκιάς 1985, 33) Η 
αρρώστια των σπιτιών είναι πραγματική. Όταν ένα σπίτι προσβληθεί, οι τοίχοι πα-
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σχουν από μια ανεξήγητη αρρώστια, σαν μια βαριά μόλυνση, που 
κανείς δεν μπορεί να βρει την αιτία της. Το άρρωστο σπίτι άλλοτε 
έχει ταραχή και άλλοτε καίγεται στον πυρετό53. Παρουσιάζεται έτσι 
συμβολικά η δυστυχία των κατοίκων που αντανακλάται τόσο ζω-
ηρά πάνω τους, αλλά και η φθορά και η σήψη της πολιτείας που 
τελικά βαραίνει πάνω στους ανθρώπους54. Άλλωστε, η αίσθηση 
της κατοικίας ως ιδιωτικού, προσωπικού ή οικογενειακού χώρου 
έχει εντελώς ατονήσει55. Ο Νίκος Κλάδης είπε: «Μια άρρωστη ατμό-
σφαιρα επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο απ’ όσο καταλαβαίνου-
με»56 Στο σπίτι της Μαργαρίτας παρατήρησε μια υποχώρησης της 
αρρώστιας. Την ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ ότι αυτά που ακούει εί-
ναι απλά μια ομαδική μυθοπλασία. Η Μαργαρίτα είπε: «Σήμερα το 
καθετί κρύβει πίσω του και κάτι άλλο»57. Ο Τάσος, ο ξάδερφος της 
Κλειώς, αρνήθηκε να μείνει σε άρρωστο σπίτι και κοιμόταν κάτω 
από ένα δέντρο στο δάσος. Η απάντηση στην ερώτηση τι είναι η 
αρρώστια των σπιτιών παρουσιάζεται από τους ίδιους τους ήρω-
ες. Η μόλυνση βρίσκεται μέσα μας και μεταξύ μας. Φέρνει κούραση, 
συχνά παραλύει και θαμπώνει. Δεν είναι μόνο η δυσκολία στην ανα-
πνοή, μας εμποδίζει να μιλήσουμε, δεν μεταδίδονται φωνές, όλα δι-
αλύονται σε ξέφτια και καταλήγεις πως δεν αξίζει τίποτα58. Ο Νίκος 
είπε: «Όπου αυξάνεται ο φόβος λιγοστεύει το Αύριον, χάνεται. Τα 
σπίτια αρρωσταίνουν γι’ αυτόν τον λόγο. Στους δρόμους κυκλοφορεί 
ο φόβος, τρυπώνει μέσα σ’ αυτά, γεννάει σιωπή και παγωνιά. Και η 
συνείδηση των ανθρώπων λιώνει, τα λόγια τους χάνονται, η πολι-
τεία είναι άρρωστη»59. Η Κλειώ είπε στον πατέρα: Το σπίτι εκείνο 
ήταν άρρωστο μέσα του, οι τοίχοι είχαν γίνει ζυμάρι από την απο-
ξένωση, μας βόλευε τότε όλους. Δεν μειώνεσαι αν πεις σε κάποιον 

ρουσιάζουν σε διάφορα σημεία μια τραχύτητα σαν κάποιος να τους έξυσε. Ύστερα 
ο ερεθισμός προχωρεί, ξεπροβάλλουν εξανθήματα που σε λίγες μέρες πυκνώνουν 
εδώ κι εκεί. Αργότερα τα σπυριά φουσκώνουν, ακολουθεί η απολέπιση. Ξεκολλάνε 
λεπτές φλούδες και ο τοίχος μαδάει…Στην αρχή η αρρώστια δεν φαίνεται, την κατα-
λαβαίνεις όταν προχωρήσει… (Φραγκιάς 1985, 52)

53 (Φραγκιάς 1985, 58)
54 (Σταυροπούλου 2001, 132-133)
55 (Σταυροπούλου 2001, 133)
56 (Φραγκιάς 1985, 55-56)
57 (Φραγκιάς 1985, 56)
58 (Φραγκιάς 1985, 256). Επίσης: Ο φόβος, η κούραση και η κατάπτωση είναι μόλυνση. 

(Φραγκιάς 1985, 258)
59 (Φραγκιάς 1986, 359-360)
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πως τον αγαπάς ούτε είναι ντροπή να του μιλήσεις…»60. Ο Βαγγέλης 
Ραυτόπουλος περιέγραψε με λίγα λόγια το ουσιαστικό θέμα του 
Πλήθους. Οι προσόψεις των σπιτιών καταρρέουν, οι τοίχοι αρρω-
σταίνουν, δρόμοι και ολόκληρες συνοικίες ανασκάπτονται, εξαπο-
λεύεται πόγκρομ όχι μόνο κατά της μνήμης, αλλά και της ανθρώπι-
νης μορφής61. 

Θα προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε απαντήσεις στις ερω-
τήσεις που θέσαμε στην αρχή της εργασίας. Είναι φανερό ότι η 
επιρροή που τα σπίτια έχουν στους κατοίκους τους και στα τρία 
μυθιστορήματα που εξετάσαμε είναι ένα είδος αλληλεπίδρασης, 
που τονίζεται και από αρκετούς μελετητές. Η Σταυροπούλου ανα-
φέρει ότι ο χώρος δεν είναι απλώς ένα άψυχο σκηνικό, αλλά παίζει 
καθοριστικό ρόλο сτην υπόθεση, επηρεάζοντας ουσιαστικά την τύχη 
των ηρώων του62. Μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι τα σπίτια ακο-
λουθούν τη μοίρα των κατοίκων τους, που σημαίνει ότι πιο πολύ 
οι ψυχολογική και οι συναισθηματική κατάσταση των κατοίκων 
επηρεάζει την κατάσταση των σπιτιών, παρά το αντίθετο. Σε κάθε 
έργο αυτή η κατάσταση επηρεάζεται από την κατάσταση όλης της 
κοινωνίας εκείνης της εποχής, οπότε η κατάσταση των σπιτιών 
επηρεάζεται από τις κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής. Στο 
Πλήθος τα σπίτια κατεδαφίζονται και παρουσιάζεται ακόμα και το 
φαινόμενο της μη δυνατής πρόσβασης στα σπίτια, για το οποίο η 
Κοκκινίδου αναφέρει ότι το σύστημα απαγορεύει πρόσβαση στα 
σπίτια, επειδή αυτά είναι φορέας μνήμης ιστορικής, συλλογικής 
και προσωπικής, και αυτήν την χάνουν τα πρόσωπα του Πλήθους63. 

Η πόλη του κάθε μυθιστορήματος είναι ένας χώρος έντονα χρω-
ματισμένος κοινωνικά και σε καμία περίπτωση δεν είναι φιλικός 
και προστατευμένος. Στο Άνθρωποι και σπίτια αυτή η έλλειψη της 
φιλικής ατμόσφαιρας οφείλεται πιο πολύ στους φόβους και προ-
βλήματα επιβίωσης που κουβαλάνε ασταμάτητα οι κάτοικοι, ενώ, 
αρχίζοντας με την Καγκελόπορτα, πιο δραστικό ρόλο παίρνει και 
το σύστημα, το οποίο παίρνει άδικες αποφάσεις που ορισμένοι άν-
θρωποι πληρώνουν και με τη ζωή τους. Στο Πλήθος οι αποφάσεις 
είναι στην πρώτη ματιά παράλογες και τυχαίες, ενώ ουσιαστικά 

60 (Φραγκιάς 1986, 364-365)
61 (Ραυτόπουλος, 24)
62 (Σταυροπούλου 2001, 115)
63 (Κοκκινίδου, 102)
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είναι πολύ καλά σχεδιασμένες και έχουν βαθιές και επικίνδυνες 
συνέπειες. Η κίνηση στην πόλη δεν είναι ποτέ εντελώς ελεύθερη. 
Στο Άνθρωποι και σπίτια υπάρχει μια φανερή ελευθερία, που είναι 
όμως περιορισμένη στα όρια της συγκεκριμένης γειτονιάς. Στην 
Καγκελόπορτα οι ήρωες διασχίζουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, 
αλλά πουθενά δεν φαίνεται ότι αυτή η κίνηση τους φέρνει χαρά 
και την αίσθηση πραγματικής ελευθερίας να ζήσουν τη ζωή τους 
όπως θα την ήθελαν. Στο Πλήθος τα πάντα, έτσι και η κίνηση, κατα-
λήγουν σε μια αυταπάτη. Ακόμα και ένα μακρινό ταξίδι είναι κάτι 
που γίνεται χωρίς τη θέληση των ηρώων ή δεν γίνεται εκεί που 
θέλουν ή δεν γίνεται αν και το θέλουν πολύ. Μας δημιουργείται η 
εντύπωση ότι τα πάντα είναι αντίθετα από εκείνα που θα έκαναν 
τους ανθρώπους ευτυχισμένους.

Στα τρία μυθιστορήματα που εξετάσαμε παρουσιάζεται η πε-
ρίοδος περίπου τεσσάρων δεκαετιών του δεύτερου μισού του ει-
κοστού αιώνα. Παρατηρούμε πως η Αθήνα αλλάζει. Από τα μικρά, 
φτωχά, ακόμα και καμένα σπίτια του μεταπολέμου μεταμορφώνε-
ται σε μια πραγματική μεγαλούπολη. Ήσυχες γραφικές συνοικίες 
γίνονται άψυχες και θορυβώδεις. Τα σπίτια μεγαλώνουν, γίνονται 
πολυκατοικίες, αλλά μαζί τους μεγαλώνει και η αποξένωση, όχι 
μόνο μεταξύ γειτόνων, αλλά και μέσα στις οικογένειες. Η οικονο-
μική κρίση, η οποία ήταν λογική μετά τα χρόνια του Β Παγκοσμί-
ου Πολέμου και του Εμφύλιου ξεπερνιέται, έστω προσωρινά, αλλά 
εμφανίζονται ακόμα πιο επικίνδυνες κρίσεις, όπως οι καταναλω-
τική, η οποία βάζει δύναμη στα χέρια των ελάχιστων ανθρώπων 
και στερεί διάφορες ελευθερίες από όλους τους άλλους, όπως και 
η υπαρξιακή, με την έννοια του νοήματος της ύπαρξης και της ου-
σίας της ζωής. Οι άνθρωποι, χάνοντας την ελευθερία, χάνουν τον 
εαυτό τους και το νόημα όλης της ύπαρξης χάνεται. Μπορούμε με 
λύπη να συμπεραίνουμε ότι το τελευταίο έργο του Φραγκιά ήταν 
προφητικό πολύ περισσότερο απ΄ό,τι θα θέλαμε να ήταν, όπως και 
ότι δεν κατάφερε να μας προειδοποιήσει, επειδή μάλλον δεν ήμα-
σταν έτοιμοι να το ακούσουμε. 

Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την απορία για το πότε ακριβώς 
άλλαξαν οι άνθρωποι του Άνθρωποι και σπίτια, οι οποίοι είχαν 
μικρές ανάγκες και ήξεραν τις πραγματικές αξίες. Ήθελαν μια 
σταθερή δουλειά, μια στέγη που δεν στάζει βροχή, μια βόλτα με την 
οικογένεια την Κυριακή και δύο θερμές κουβέντες με τους φίλους. 
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Πότε ακριβώς έγιναν απαθείς, ρομπότ που εκτελούν τις εντολές 
των άλλων και ζουν τη ζωή που δεν είναι καθόλου δική τους. Τι 
φταίει; Χάθηκαν οι ελπίδες; Θα πληθύνουν οι ελάχιστοι ξύπνιοι ή 
θα εξαφανιστούν; Αυτό θα το δείξουν τα χρόνια που έρχονται.
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Από τη δυστοπία στη ρήξη.
Ό αποκλεισμός και η απομόνωση του ατόμου στο έργο 

του Γιάννη Μακριδάκη

Γιώργος Κωστακιώτης

Στην ανάλυσή μας αυτή, ακολουθώντας τους πρωταγωνιστές στο 
διακείμενο του Γιάννη Μακριδάκη, θα προσπαθήσουμε καταρχήν 
να διερευνήσουμε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ο 
ήρωας αποκλείεται – ηθελημένα ή όχι – από το κοινωνικό σύνολο 
για να απομονωθεί σ’ ένα κόσμο απόλυτης δυστυχίας.  Κατόπιν θα 
μελετήσουμε τους τρόπους που οι πρωταγωνιστές επιστρατεύουν 
αναζητώντας διέξοδα ελευθερίας, ερχόμενοι σε διαρκή σύγκρουση 
με τον κόσμο τους. 

Είναι αλήθεια ότι σε όλο το έργο του Μακριδάκη, είτε πρόκει-
ται για τα πρώτα μυθιστορήματα όπως το Ήλιος με δόντια1 ή το 
Ανάμισης Ντενεκές2 όπου η δράση εξελίσσεται στο πρώτο μισό του 
20ού αιώνα και το ιστορικό στοιχείο είναι έντονο, είτε για τις τελευ-
ταίες νουβέλες όπως Το Ζουμί του Πετεινού3 ή Το Μάτι του Θεού4 
όπου γίνεται προσπάθεια να δωθεί η σύγχρονη πραγματικότητα 
με έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της οικο-
νομικής κρίσης, τα κεντρικά πρόσωπα αδυνατούν να ζήσουν αρ-
μονικά με το κοινωνικό σύνολο. Οι ήρωες βρίσκονται διαρκώς έξω 
από το κόσμο – έξω από την δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα 
που τους περιβάλλει, μετατρέποντας τον εαυτό τους σε περιθωρι-
ακές υπάρξεις. Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «περιθώριο» αρνητικά 
αλλά με την κυριολεκτική του σημασία για να τον αντιπαραθέσου-
με στο «κέντρο». 

Έτσι για παράδειγμα στο Ανάμισης Ντενεκές ο Γιώργης Πέτικας 
που «Από παιδί ακόμα [ο Γιώργης] ήτανε διαφορετικός. Δεν μπο-

1 (Μακριδάκης 2010)
2 (Μακριδάκης 2008)
3 (Μακριδάκης 2012)
4 (Μακριδάκης 2013)
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
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© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)



Γιώργος Κωστακιώτης584

ρούσαν να τον καταλάβουν, και όλοι τον έπαιρναν για λοξό...» 5, 
«Οι πιότεροι εκεί μέσα [στο βάθος του καφενείου] τον θεωρούσαν 
αλλοπαρμένο, αλαφροΐσκιοτο από μικρό»6 παίρνει κυριολεκτικά 
τα βουνά για να γλιτώσει από τη δικαιωσύνη μετά το φόνο που 
διέπραξε προκειμένου να πραγματοποιήσει τον μεγάλο έρωτα. 
Εδώ η περιθωριοποίηση είναι συνειδητή απόφαση του ήρωα αλλά 
παράλληλα και επιβεβλημένη για να αποφύγει τις επιπτώσεις της 
παραβίασης του νόμου. Ο ήρωας βγαίνει από την κοινωνία και αρ-
χίζει μια άλλη ζωή μακριά από τον κόσμο.

Αντίθετα στη νουβέλα Η Δεξιά τσέπη του ράσου7, ο Βικέντιος 
ζει έξω από την κοινωνία αλλά στα πλαίσια του μοναχικού βίου 
σε μοναστήρι του νησιού. Ενώ στο μυθιστόρημα Ήλιος με δόντια, 
ο Κωνσταντής αν και συνεχίζει να μένει τυπικά μέσα στην πόλη, 
ουσιαστικά βρίσκεται έξω απ’αυτή  και λόγω της ομοφυλοφιλίας 
του και λόγω της ανάμειξής του στην αντίσταση (αν και στο τέλος 
μαθαίνουμε ότι ήταν και έξω από την αντίσταση, αλλά αυτό δεν το 
γνωρίζει ο ήρωας). Το ίδιο και στο έργο Η Αλωση της Κωνσταντί-
ας8, η Ρωμιά ζει στην Κωνσταντινούπολη αλλά όχι στον κόσμο της 
τούρκικης μεγαλούπολης. 

Στις νουβέλες Λαγού μαλλί9 και Το Ζουμί του πετεινού πρόκειται 
μάλλον για απόκλειρους της ζωής. Αυτό που ονομάζουμε «περι-
θωριοποίση» αφορά ανθρώπους-θύματα που δεν μπόρεσαν, δεν 
πρόλαβαν ή δεν έστω θέλησαν να ακολουθήσουν τις τελευταίες 
οικονομικό-κοινωνικές αλλαγές που έφερε η κρίση μετά το 2010. 
Ο πρώτος ήδη πεθαμένος, ο δεύτερος αποτραβηγμένος στο αγρό-
κτημά του μακριά από τη πόλη. 

Όσο για τον Πεπόνα, τον ήρωα της πιο πρόσφατης νουβέλας Το 
Μάτι του Θεού, αν και ζεί στο χωριό, φαίνεται αποκομμένος από 
τον υπόλοιπο κόσμο ακολουθώντας συνειδητά τους αργούς ρυθ-
μούς της φύσης και των ζώων.

Αποδόμηση
Ο ήρωας του Μακριδάκη δεν ικανοποιείται με την κοινωνία, δεν 

5 (Μακριδάκης 2008, 34)
6 (Μακριδάκης 2008, 49)
7 (Μακριδάκης 2009)
8 (Μακριδάκης 2011)
9 (Μακριδάκης, Λαγού μαλλί, 2010)
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συμφωνεί και τελικά δεν αποδέχεται τους κανόνες της. Η εξουσία 
κάθε φορά, με όποιο τρόπο κι αν εκφράζεται, είτε πρόκειται για 
τις τοπικές αρχές, για την αστυνομία και για τους πολιτικούς στα 
πρώτα έργα είτε για τις κυβερνήσεις στις τελευταίες νουβέλες, δεν 
φτάνει μέχρι τον πολίτη. Κατά συνέπεια ο πολίτης αρνείται την 
εξουσία αυτή, το κενό της οποίας ο συγγραφέας έρχεται να καλύ-
ψει με την «προσωπική κλήση» του ήρωα του την οποία και με-
τατρέπει σε κεντρικό μοτίβο του έργου του: Το άτομο καλείται να 
υπηρετήσει τα μεγάλα ιδεώδη και να φέρει το βάρος της ευθύνης. 
Πχ. Την υποταγή στο μεγάλο έρωτα, τον αγώνα κατά της γερμα-
νικής κατοχής, την αντίσταση στην οικονομική υποδούλωση κλπ. 
Παράλληλα, με τον μηχανισμό αυτό, οι πρωταγωνιστές επιδιώκουν 
να αναγνωριστούν στα μάτια των συγχρόνων τους γενόμενοι την 
ίδια στιγμή αποδεκτοί και από τον ίδιο τους τον ευατό. Επομένως 
δεν πρέπει να δούμε (μόνο) τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ο 
ήρωας στον κόσμο και στον συγγραφέα αλλά (και) πώς ο κόσμος 
εμφανίζεται στον ίδιο τον ήρωα και πως ο ήρωας εμφανίζεται στον 
ίδιο τον εαυτό του. Ο αφηγητής του Μακριδάκη λειτουργεί σαν ένα 
είδος απόλυτης συνείδησης, φαινομενικά απρόσωπης, που μετα-
τρέποντας τον ήρωα σε πομπό της διήγησης τον καθιστά καθόλα 
υπεύθυνο των πραξεών του και των επιλογών του. Ο ήρωας παύ-
ει να συμπίπτει με τον (πρώτο) εαυτό του, γιατί η αυθεντική ζωή 
της προσωπικότητας που αναζητά συμβαίνει στο σημείο της «μη 
σύμπτωσης» και της αντιφατικότητας10. Έτσι ο συγγραφέας τον 
βγάζει από τη θέση του θύματος, του θύματος ενός κόσμου που 
του ξεφεύγει, του θύματος της μοίρας ή της Ιστορίας στην οποία 
τον είχε βάλει η Γενιά του 3011. Για την (σύγχρονη) λογοτεχνία το 
πρόσωπο δεν κλείνεται στο «γεγονός» ή στη λειτουργία μιας δρά-
σης μέσα σ’ ένα σύστημα ιστορικών συμβάντων12. 

Ο ήρωας βλέπει ότι η «ουτοπία» δεν λειτουργεί και απορρίπτει 
την πραγματικότητα σαν ψεύτικη, σαν αδύνατη να του εξασφαλί-
σει τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Η «ουτοπία» ως ιδανικός ή 
εξιδανικευμένος τόπος του παρόντος καταργείται: ο τόπος γίνεται 

10 Η Τζ. Πολίτη αντιπαραθέτοντας τον ήρωα του Τερζάκη με τον ήρωα του Ντοστο-
γιέφσκι, επαναπροσδιορίζει τη θέση του ήρωα μέσα στο κείμενο. (Πολίτη, 2001, 
94 και όλο το κεφ., 93-103)

11 (βλ. Θεοτοκάς 1996, 177: «είμαι ένα αποσπόρι της Ιστορίας»)
12 (Πολίτη 2001, 241)
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ου-τόπος. Τα υποκείμενα με τις επιλογές τους, συνειδητές ή όχι, 
επιβεβλημένες ή όχι, αρνούνται τον τόπο. Ο «τόπος» γίνεται «α-τό-
πος». Ο Rolan Barthes χρησιμοποιεί τον όρο «atopie» σαν απάντη-
ση-δίεξοδο του ατόμου στην καθήλωση13. Όταν καταργείται ο τό-
πος, καταργείται και ο χρόνος, το παρόν δεν μπορεί να βιωθεί14, 
οι ήρωες αρνούνται το παρόν. Εκφράζοντας αυτή τη διαφωνία, 
πραγματοποιώντας δηλαδή την άρνηση, οι πρωταγωνιστές απο-
μονώνονται σταδιακά. 

Ωστόσο φαίνεται πως στις περιπτώσεις που εξετάζουμε ο συγ-
γραφέας οδηγεί τους ήρωές του ακόμη πιο μακριά. Όπως σημει-
ώνει η Τζίνα Πολίτη, «ο κάθε ήρωας είναι πάσχον σώμα και πά-
σχουσα συνείδηση που αντιπαλεύει την εννοιολογική οργάνωση 
και την προσδιορισμένη κοσμοαντίληψη μέσα στην οποία ο χρό-
νος της ιστορίας εγκλωβίζει την τροχιά της υπαρξής του», έτσι η 
α-τοπία στο διακείμενο του Μακριδάκη μετατρέπεται με τη σειρά 
της σε «δυστοπία». 

Ο συγγραφέας κλείνει τον ήρωα του σ’ένα κόσμο απόλυτης 
μοναξιάς όπου η ζωή γίνεται ανυπόφορη, το άτομο αδυνατεί να 
υπάρξει αυτόνομα-αυτεξούσια, η προσωπικότητά του συνθλίβε-
ται. Η μόνη διέξοδος είναι η ρήξη, η απότομη διακοπή, η ριζική άρ-
νηση της δυστυχίας. Η ρήξη – με τις οποιεδήποτε συνέπειες – επι-
βάλλεται από τον συγγραφέα σαν μοναδική λύση και λειτουργεί 
για τους ήρωες σαν προσπάθεια να σβήσει από την μνήμη τους το 
βίωμα της δυστοπίας.

Από τη στιγμή αυτή θα μπει σε λειτουργία ένας μηχανισμός 
αντίστασης-αντίδρασης μέσα από τον οποίο το άτομο του Μακρι-
δάκη θα προσπαθήσει να δραπετεύσει από αυτό τον κόσμο στον 
οποίο έχει οδηγηθεί. Αν και σε κάθε περίπτωση αυτή η ρήξη του 
ήρωα με τον κόσμο της απομόνωσής του θα πραγματοποιηθεί 
με διαφορετικό τρόπο ωστόσο ο βίαιος τρόπος με τον οποίο θα 
σημειωθεί η «πράξη», επαναλαμβάνεται σταθερά. Ο συγγραφέας 
εκπλήσσοντας όχι μόνο τον αναγνώστη αλλά και τον ίδιο του τον 
ήρωα  αλλάζει άρδην την έκβαση της διήγησης. Έστι ο Πέτσικας 
στο Ανάμισης Ντενεκές, μπροστά στην αναπάντεχη ενέδρα της 
αστυνομίας «αναγκάζεται» να πυροβολήσει και να πράξει έτσι τον 
δεύτερο φόνο, ο Κωνσταντής στο Ήλιος με δόντια, μπροστά στον 

13 (Barthes 1995, 54)
14 (Blanchot (1955) 2007, 25-28)
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βομβαρδισμό της Χίου τρελένεται, ο Σίμος πεθαίνει στο Λαγού μαλ-
λί, ο Παναγής στο Ζουμί του πετεινού, σπάζει την τηλεόραση. Ενώ 
στο μυθιστόρημα Η Αλωση της Κωνσταντίας προκειμένου να «σω-
θεί» η Ρωμιά, παγώνει η ροή της διήγησης με την αποκάληψη ότι 
η ιστορία του πολυσέλιδου γράμματος δεν είναι η αλήθεια, αλλά 
μόνο το προσχέδιο ενός σεναρίου. 

Χώρος (φυσικός και λογοτεχνικός)
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε παράλληλα ότι ο αποκλει-

σμός του ήρωα πραγματοποιείται και συμβολικά, μέσα από τον 
φυσικό χώρο στον οποίο τοποθετείται η δράση της μυθιστορίας. 
Το απάτητο βουνό και οι σπηλιές για τον πρώτο όπου η αστυνο-
μία αδυνατεί να φτάσει και ο νόμος δεν μπορεί να επιβληθεί, το 
μοναστήρι με την απόλυτη μοναξιά που «ήτανε φρούριο απόρθη-
το»15 και οδηγεί σε απόγνωση για τον δεύτερο, ο ξεπεσμένος οικι-
σμός του Κάστρου στην περιφέρεια της πόλης της Χίου, τα σπίτια 
των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης ή ακόμη το απομακρισμέ-
νο αγρόκτημα στην άκρη του νησιού για τους άλλους και τέλος 
ο ίδιος ο τάφος που συμβολικά λειτουργεί ως ο κατεξοχήν χώρος 
αποκλεισμού και απομόνωσης, επιβεβαιώνουν την απόλυτη άρνη-
ση-απόρριψη της κοινωνίας. 

Έτσι η γεωγραφία έρχεται να στιγματίσει το πρόσωπο και τις 
επιλογές και να οριοθετήσει πραγματικά τον εξωβελισμό του. Με 
άλλα λόγια η οργανωμένη κοινωνία όπως λειτουργεί μέσα στον 
πραγματικό-φυσικό χώρο, με τους νόμους και τις αρχές της, τα 
πρότυπα και τα στερεότυπά της, την πολιτική και την οικονομία 
της αμφισβητείται συνεχώς από τους πρωταγωνιστές του Μακρι-
δάκη και τελικά παύει να ισχύει.

Αν θεωρήσουμε τα έργα του Μακριδάκη όχι μόνο παράλληλα16, 
δηλαδή σαν μια σειρά ηρώων που δρουν ο καθένας χωριστά στο 
χώρο του και στην εποχή του, αλλά σαν συνέχεια όπου ο κάθε ήρω-
ας υπάρχει μέσα από τα βιώματα του προηγούμενου, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε μια σαφή εξέλιξη και να διακρίνουμε την ωρίμαν-
ση του ατόμου όσο αφορά τη στάση του απέναντι στο κοινωνι-
κό σύνολο. Ο συγγραφέας καταφεύγει σ’ένα δομικό εγκιβωτισμό 

15 (Μακριδάκης 2009, 22)
16 (Barthes 1977, 14-15)
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στοιχείων του ψυχισμού των πρωταγωνιστών του που λειτουργεί 
σαν μια διαδοχική σειρά δυνατοτήτων των οποίων το άθροισμα 
καθιστά δυνατή την σύσταση του ήρωα – στον ενικό – μέσα από 
την προοπτική όλου του μέχρι τώρα έργου. 

Η φυγή του ήρωα πάνω στα βουνά, πίσω από τα τείχη του μο-
ναστηριού ή στην περιφέρεια της πόλης οδηγεί στον θάνατο. Ο 
καπετάν Σίμος στη νουβέλα Λαγού μαλλί είναι νεκρός – άλλωστε 
το έργο ολόκληρο δεν είναι άλλο από την τελετή της κηδείας. Ο 
συγγραφέας φαίνεται να καταφεύγει σ’αυτό το τέχνασμα για να 
δανειστεί το κύρος του θανάτου προκειμένου να επικυρώσει την 
αφήγησή του17. Έτσι ο μέχρι τώρα ήρωας του Μακριδάκη, ο πα-
λιός άνθρωπος, ακολουθώντας το σεφερικό πρότυπο «Είμαστε ο 
σπόρος που πεθαίνει»18, πεθαίνει για να μπορέσει να ξαναζήσει, να 
ξαναγεννηθεί (για να μην πούμε «αναστηθεί»). Έτσι με το επόμενο 
μυθιστόρημα, μέσα στο δωμάτιο της Κωνσταντίας, ξαναβρίσκου-
με το άτομο έτοιμο να αναλάβει και πάλι δράση. Γι’αυτόν ακριβώς 
τον λόγο στο έργο αυτό, ο συγγραφέας ο ίδιος ανατρέπει την ιστο-
ρία διαψεύδοντας την πλοκή μετατρέποντας την σε σενάριο, απο-
τρέποντας έτσι συμβολικά την «άλωση» της ηρωΐδας του. Έτσι 
στη συνέχεια, στο Ζουμί του πετεινού ο ήρωας είναι στην πρώτη 
γραμμή μάχης, αμφισβήτησης, επανάστασης απέναντι στην κοι-
νωνία της κρίσης. Το σπάσιμο της τηλεόρασης19 την ώρα που στο 
δελτίο ειδήσεων ανακοινώνονται διάφορα οικονομικά μέτρα, λει-
τουργεί ως η κατ’εξοχήν ρήξη με την πραγματικότητα. Το άτομο 
δεν επιτρέπει περαιτέρω αποκλεισμό, απόρριψη, απομόνωση. Η 
πράξη του σηματοδοτεί την κάθαρση που πραγματοποιείται μέσα 
από τον χειμαρώδη λόγο του κειμένου. Η σχέση του ατόμου με την 
κοινωνία φαίνεται να αποκαθίσταται έτσι με το τελευταίο έργο, 
Το Μάτι του Θεού, όπου η καλλιέργεια της γης γίνεται σύβολο ζωής 
και ισορροπίας απένατι στην πολιτικο-οικονομική πραγματικότη-
τα. Ο ήρωας αν και παραμένει πάντα κριτικός απέναντι απένατι 
στους άλλους και επιφυλακτικός στις προθέσεις τους, αναγνωρίζει 
τις ευθύνες του (βόλεψε το παιδί του με τη βοήθεια της κυβέρνη-
σης) και αποδέχεται τις επιπτώσεις (περικοπή μισθού και λιτότη-
τα). Σαν δείγμα πολιτικής (στην κυριολεξία) ωριμότητας πρέπει να 

17 (Πολίτη 2001,  233)
18 (Σεφέρης 1992, 246)
19 (Μακριδάκης 2012, 45)
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θεωρηθεί και η συνειδητή του απόφαση να ασκήσει το εκλογικό 
του δικαιώμα στις πιο κρίσιμες και στις πιο αμφιλεγόμενες εκλο-
γές των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. Γίνεται έτσι και ο ίδιος 
δημιουργός της κοινωνίας στην οποία ζει. Η ψηφοφορία γίνεται η 
πράξη που συμβολικά τον βγάζει από το περιθώριο. Άλλωστε και 
η κατασκευή του σκιάχτρου του κήπου του που πραγματοποιείται 
καθόλη την διάρκεια της αφήγησης πρέπει να ιδωθεί σαν παραλ-
λαγή της δημιουργίας του ανθρώπου στη Γένεση της Παλαιάς Δια-
θήκης και σε αντιδιαστολή με την κηδεία που ήδη έλαβε χώρα. Με 
την πράξη αυτή της δημιουργίας, ο Μακριδάκης επιβεβαιώνει την 
νέα δυναμική στην οποία τοποθετεί τον ήρωά του.

Ή Γλώσσα
Αφού η  ουτοπία δεν λειτουργεί και το παρόν ακυρώνεται, με 

τη σειρά του ο λόγος γίνεται αδύνατος20. Το ψυχολογικό πρόσωπο 
μετατρέπεται σε γλωσσολογικό. Οι ήρωες του συγγραφέα δεν ορί-
ζονται μόνο μέσα από τις προθέσεις, τις διαθέσεις και εν τέλη μέσα 
από τις πράξεις τους αλλά και από τη θέση τους μέσα στο λόγο. 
Τον λόγο που τους δίνει ο συγγραφέας. Η γραφή του Μακριδάκη 
ακολουθεί ακριβώς αυτές τις διακυμάνσεις για να εκφράσει με 
ακρίβεια τον κόσμο των πρωταγωνιστών μετατρέποντας τον ίδιο 
τον λόγο της μυθοπλασίας σε εικόνα. Ο συγγραφέας υποβάλλει τα 
πρόσωπα της δράσης του όχι μόνο στους νόμους της ψυχολογί-
ας αλλά και στους κανόνες της σύνταξης και της γραμματικής για 
να επιχειρήσει κατόπιν να τους καταργήσει όταν η ψυχική κατά-
σταση του ήρωα του τους ξεπερνάει21. Όταν η ύπαρξη του ατόμου 
παγιδεύεται σ’ένα χώρο δυστοπίας, ο λόγος γίνεται αδύνατος, το 
άτομο συνθλίβεται. «Πας να κουβεντιάσεις κάτι σοβαρό και χάνεις 
τα λόγια σου»22, θα πει χαρακτηριστικά ο Πεπόνας με μια δόση ει-
ρώνιας αλλά και σαρκασμού.

Ο τοπικός-διαλεκτικός χαρακτήρας που αναβιώνει με επιδεξι-
ότητα το ιδίωμα της Χίου στο Ανάμισης Ντενεκές, μεταφέρει τον 
αναγνώστη όχι μόνο στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα 
αλλά στα απομακρισμένα και ορεινά χωριά του νησιού τονίζοντας 
έτσι την απόσταση από το κέντρο, από την εξουσία. Η φράση εί-

20 (Barthes 1995, 76)
21 (Βarthes 1977, 37)
22 (Μακριδάκης 2013, 22)
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ναι μικροπερίοδος, οι προτάσεις πλούσιες, συχνά ελλειπτικές, π.χ.: 
«Ενδιαφέρουσα πτυχή. Η σιωπή του Πελινναίου.»23. Η ίδια τεχνική 
επιστρατεύεται, ίσως περισσότερο επιφανειακά, στην Άλωση της 
Κωνσταντίας όπου οι πολίτικοι ιδιωματισμοί επιβεβαιώνουν την 
αποξένωση της ηρωίδας. Στο Ήλιος με δόντια, οι συχνές επαναλή-
ψεις εκφράσεων καθώς και τα πισωγυρίσματα στην αφήγηση πε-
ριγράφουν την αμηχανία του πρωταγωνιστή δίνοντας το ψυχολο-
γικό αδιέξοδο και την δυσκολία αν όχι την αδυναμία επικοινωνίας. 
Προοδευτικά οι ήρωες κλείνονται σ’ένα κόσμο δικό τους υψώνο-
ντας τοίχους που καθιστούν τον διάλογο προβληματικό. 

Στη νουβέλα Λαγού μαλλί, μια χειμαρώδης περιγραφή-αφήγη-
ση όπου η πρωτοπρόσωπη γραφή διακόπτεται σύνεχεια από την 
νεκρώσιμη ακολουθία επαναφέρει τον αναγνώστη συστηματικά 
στην πραγματικότητα μιας ζωής που δεν μπορεί πια να υπάρξει. 
Σιγά σιγά οι παράγραφοι καταργούνται για να μετατραπεί το έργο 
στο Ζούμι του πετεινού σ’ένα μονοκόμματο μονοπερίοδο κείμενο 
χωρίς αρχή και τέλος. Πρόκειται για μια σειρά προτάσεων, σύνθε-
των και επαυξημένων. Η οργή του πρωταγωνιστή εμποδίζει ακόμη 
και αυτήν την αναπνοή του αναγνώστη που επιτυγχάνεται με την 
παντελή έλλειψη στήξης. Οι τελείες μετριούνται κυριολεκτικά στα 
δάχτυλα. 

Μόνο με το τελευταίο έργο Το Μάτι του Θεού, όπου ο Πεπόνας 
φαίνεται να ξαναβρίσκει μια ισορροπία ανάμεσα στον κόσμο της 
φύσης και τις επιταγές της κοινωνίας της κρίσης, ο λόγος του Μα-
κριδάκη ξαναϋποτάσσεται στους κανόνες της στήξης. Αν και οι πα-
ράγραφοι δε διακρίνονται, ούτε οι ιδέες ξεκαθαρίζονται πραγμα-
τικά, η φράση ξαναγίνεται μικροπερίοδος με σύντομες προτάσεις. 

Γλώσσα και μορφή λειτουργούν σαν ένα φίλτρο, που διυλίζει 
την εμπειρία της ζωής από τα «φυσικά στοιχεία», για να τη μετα-
μορφώσει σε εμπειρία αισθητική. Κατ’αυτόν τον τρόπο ο αναγνώ-
στης βρίσκεται σε διαρκή επαφή με μια γλώσσα της οποίας η μορ-
φή εκφράζει την εμπειρία του ήρωα24 και μέσα από την οποία η 
εμπειρία του ήρωα γίνεται εμπειρία του αναγνώστη.

23 (Μακριδάκης 2008, 117)
24 (Βαγενάς 1979, 84)
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Συμπέρασμα
Τα έργα του Μακριδάκη συνθέτουν μια κοινωνία σαν ένα τερα-

τώδη λαβύρινθο αδιεξόδων. Τα πρόσωπα αιχμαλωτίζονται σ’ένα 
χώρο απόλυτης δυστυχίας θεωρώντας το κοινωνικό και πολιτικό 
ή ακόμη και το οικονομικό σύστημα - για τις τελευταίες τουλάχι-
στον νουβέλες - αρνητικά. Καθε προσπάθεια φυγής οδηγεί στην 
περιθωριοποίηση, στον αποκλεισμό, σ’ένα τόπο όπου η οδύνη εί-
ναι αβάσταχτη. 

Παρά τις διαφορές της επιφάνειας που ορίζουν τον κερματισμέ-
νο χωρόχρονο του βίου των διαφορετικών χαρακτήρων, στο σύ-
νολο του έργο του ο Μακριδάκης φαίνεται να επιδιώκει μια αδιαί-
ρετη δομή για να βοηθήσει τον ήρωα του να αποδεχτεί τον κόσμο 
του και παράλληλα να γίνει αποδεχτός απ’αυτόν25.

Η ρήξη που επιχειρεί ο συγγραφέας αν και δημιουργεί την αί-
σθηση της διακοπής και της ασυνέχειας, λειτουργεί στην πραγμα-
τικότητα σαν η έσχατη προσπάθεια συνέχειας, επιβίωσης συνειδη-
τής και υπεύθυνης. Θα επαναλάβουμε την Τζίνα Πολίτη, «Τα τραύ-
ματα του παρελθόντος μένουν ανοιχτά, η λογοτεχνία είναι αυτή 
που έρχεται και τα επουλώνει.»26. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι 
η ασυνέχεια αυτή ουσιαστικά υπoκαθιστά την συνέχεια και μπο-
ρεί ως τέτοια να θεωρηθεί ως το κέντρο βάρους μιας λογοτεχνίας 
που επιδιώκει να ξαναβιώσει την αλήθεια της ζωής μέσα από την 
διαδικασία της ρήξης αναζητώντας διέξοδα ή έστω προτείνοντας 
λύσεις, γεγονός που φέρνει τον αναγνώστη, μαζί με τον ήρωα, στο 
προσκήνιο.
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Αφηγηματοποιώντας το μέλλον: δυστοπικές προοπτικές 
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Ο F. Jameson (2005) υποστηρίζει ότι οι ιστορίες για το μέλλον εί-
ναι απολύτως κειμενικές και αντανακλούν τις τρέχουσες κοινω-
νικο-πολιτικές συνθήκες, αντί να προσπαθούν να οραματίζονται 
προφητικά το μέλλον. Συμμεριζόμενη την άποψη αυτή και θέλο-
ντας να δω τι ισχύει στο χώρο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνί-
ας του φανταστικού, προσεγγίζω τις εκδοχές του μέλλοντος που 
αποτυπώνουν τα μυθιστορήματα της Ιωάννας Μπουραζοπούλου, 
Τι είδε η γυναίκα του Λωτ (2007) και Η ενοχή της αθωότητας (2011), 
προκειμένου να διερευνήσω τους τρόπους με τους οποίους αφη-
γηματοποιούν ανησυχίες και προβληματισμούς που απορρέουν 
από το κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο δημιουργίας 
τους. Από τη στιγμή δε τα συγκεκριμένα μυθιστορήματα εμφανί-
ζουν στοιχεία που παραπέμπουν στο χώρο της δυστοπίας  και των 
μετα-αποκαλυπτικών αφηγήσεων επιχειρώ, στηριζόμενη στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ουτοπία / δυστο-
πία  και στην μετα-αποακαλυπτική λογοτεχνία, να αποσαφηνίσω 
την έκταση στην οποία αντλούν μοτίβα και τεχνικές από τις συγκε-
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κριμένες λογοτεχνικές περιοχές, καθώς και τους τρόπους με τους 
οποίους τις αναπαράγουν ή/και τις αναδιαμορφώνουν. Δεδομένης 
της κοινωνικο-πολιτικής και μεταφυσικής δυναμικής τόσο της δυ-
στοπίας όσο και των μετα-αποκαλυπτικών αφηγήσεων, αυτό που 
με ενδιαφέρει να διαφανεί είναι εάν η Ι. Μπουραζοπούλου επιμένει 
να πειραματίζεται με κειμενικές πρακτικές από τα πεδία αυτά σε 
μια προσπάθεια ανεύρεσης πρόσφορων τρόπων αφηγηματοποίη-
σης της ανθρώπινης περιπέτειας σε νέες μεταπολιτικές και μετα-ι-
στορικές πραγματικότητες.

Η «δυστοπία» δημιουργεί μελλοντολογικά σενάρια στη βάση 
κοινωνικο-πολιτικών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν τη συ-
γκυρία παραγωγής της∙ αποτυπώνει με τον τρόπο αυτό την εικόνα 
μιας κοινωνίας στην οποία οι αρνητικές κοινωνικο-πολιτικές, ιδε-
ολογικές, οικονομικές ή βιοτικές εξελίξεις κυριαρχούν, είτε για να 
σατιρίσει τα ουτοπικά οράματα, σε μια απόπειρα να δείξει τις πλά-
νες τους,  είτε για να προειδοποιήσει –έτσι ώστε το δυστοπικό μέλ-
λον να μη γίνει πραγματικότητα.1 Όταν το εφιαλτικό όραμα μιας 
δυστοπικής μελλοντικής κοινωνίας διασταυρώνεται με την ιδέα 
της επικείμενης συντέλειας του κόσμου, προκύπτει το μετα-απο-
καλυπτικό όραμα. Το ‘μετά’, το μετά την κρίση συνιστά το σημείο 
εκκίνησης για τις μετα-αποκαλυπτικές αφηγήσεις, οι οποίες απο-
τυπώνουν τα ερείπια ενός κόσμου ή μιας κοινωνίας και τον πιο 
ισχυρό εφιάλτη από όλους: ότι το τέλος δεν θα είναι μια μοναδική 
στιγμή τρόμου και η σηματοδότηση μιας νέας αρχής και αλλαγής 
προς το καλύτερο, αλλά μάλλον μια ατέρμονη συνέχεια του τίποτα, 
ένα αέναο ‘μετά’ που σηματοδοτεί την αδυναμία του πολιτισμού.2 
Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική και κοινωνική κριτική θεωρείται 
ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία και των δύο ειδών.3 

1 Σύμφωνα με τον Claeys, η δυστοπία αποδίδει την πλασματική απεικόνιση μιας 
κοινωνίας στην οποία το κακό, οι αρνητικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, 
επικρατεί, είτε ως σάτιρα των ουτοπικών προσδοκιών, τις πλάνες των οποίων 
επιχειρεί να αναδείξει, είτε ως κατάδειξη τρόπων ζωής που πρέπει σίγουρα να 
αποφύγουμε (Claeys 2010, 107).

2 Η σύγχρονη αποκάλυψη δεν φέρνει στο φως κρυμμένες αλήθειες, δεν οραματίζε-
ται  την κυκλική ανανέωση ενός πολιτισμικού μοντέλου. Αντίθετα, όπως υποστη-
ρίζει η Τ. Heffernan, «συνδέεται με την καταστροφή» (Heffernan 2008, 7). 

3 Σε γενικές γραμμές, η δυστοπία, όπως και η ουτοπία, θέτουν στο προσκήνιο κοι-
νωνικο-πολιτικά θέματα και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν κριτικά τον 
αναγνώστη, έτσι ώστε να συγκρίνει δυσμενώς τη δική του κοινωνία με την μελ-
λοντική (στην περίπτωση της ουτοπίας) ή να αναγνωρίσει τάσεις στην σύγχρο-
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Από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγουν και τα μυθιστορήματα της 
Μπουραζοπούλου. Εστιάζοντας σε διαφορετικές εκφάνσεις βιοπο-
λιτικής ρύθμισης της ζωής, διερευνούν τη σχέση ατόμου-εξουσίας, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ατομική ελευθερία και την ελεύθερη 
βούληση. 

Το Τι είδε η γυναίκα του Λωτ που κινείται στα όρια της μετα-α-
ποκαλυπτικής αφήγησης και της δυστοπίας αποτυπώνει την εξα-
φάνιση μεγάλου μέρους του προ-αποκαλυπτικού κόσμου και τη 
συνέχιση της ζωής ακόμη και μετά από ένα καταστροφικό γεωφυ-
σικό γεγονός.4 Ο μετα-αποκαλυπτικός κόσμος του μυθιστορήμα-
τος, αμφισβητώντας, όπως πολλές παρόμοιες μετα-αποκαλυπτι-
κές αφηγήσεις του εικοστού αιώνα, την αλλαγή προς το καλύτερο, 
δεν είναι όμως ένας καλύτερος κόσμος. Η υπερχείλιση όχι μόνο 
συνδέθηκε με την καταστροφή χωρίς να διαχωρίσει το καλό από 
το κακό, υποδηλώνοντας πως το τέλος του προ-αποκαλυπτικού 
κόσμου είναι ένα τέλος χωρίς νόημα, αλλά οδήγησε και σε μια νέα 
πραγματικότητα, τόσο ζοφερή, ώστε να παραλληλίζεται με τα Σό-
δομα και να ‘απαιτεί’ μια δεύτερη καταστροφή.5 Στην προκειμέ-

νη κοινωνία που μπορεί να οδηγήσουν, αν συνεχιστούν, στη δυστοπία που μόλις 
διάβασε. Όπως υποστηρίζει ο Μ.K. Booker: «Εν συντομία, η δυστοπική λογοτεχνία 
είναι ακριβώς η λογοτεχνία που τοποθετείται σε άμεση αντίθεση με την ουτο-
πική σκέψη, προειδοποιώντας για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες του ακραίου 
ουτοπισμού. Ταυτόχρονα, η δυστοπική λογοτεχνία γενικά αποτελεί επίσης μια 
κριτική των υφιστάμενων κοινωνικών συνθηκών ή πολιτικών συστημάτων, είτε 
μέσα από την κριτική εξέταση των ουτοπικών προϋποθέσεων επί των οποίων 
οι εν λόγω συνθήκες και τα συστήματα βασίζονται ή μέσα από  τη φανταστική 
επέκταση αυτών των συνθηκών και συστημάτων σε διαφορετικά πλαίσια που 
αποκαλύπτουν σαφέστερα τις ατέλειες και τις αντιφάσεις τους» (Booker 1994, 
3). Οσον αφορά τις αποκαλυπτικές αφηγήσεις, για την Zamora, όπως και για την 
πλειοψηφία όλων αυτών που μελετούν το συγκεκριμένο είδος, η αποκαλυπτική 
αφήγηση διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το σύγχρονο ιστορικό της πλαίσιο. Πι-
στεύει, επίσης, ότι το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη είναι μια προ-
βλέψιμη αντίδραση στην κοινωνική ρήξη και την αβεβαιότητα της εποχής μας 
(Zamora 1989, 11). 

4 Όπως διαβάζουμε στο μυθιστόρημα, εξαιτίας της υπερχείλισης της Νεκράς Θά-
λασσας, σαράντα  αιώνες μετά από την καταστροφή των βιβλικών Σοδόμων, ανέ-
βηκε «η στάθμη των νερών βυθίζοντας τα βορειοδυτικά παράλια της Αφρικής, την 
Τουρκία ολόκληρη, τη Βαλκανική μέχρι τη Βιέννη, την Ιταλία και την Ελβετία, τη 
Γαλλία μέχρι τα όρια του Παρισιού και το ανατολικό τμήμα της Ιβηρικής» (96).

5 Για τον James Berger αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία της μετα-αποκαλυπτικής 
μυθοπλασίας: «Συμβαίνει μια καταστροφή συντριπτικού, αποπροσανατολιστι-
κού μεγέθους και όμως ο κόσμος συνεχίζει. Και έτσι οι συγγραφείς φαντάζονται 
κάποια άλλη καταστροφή που είναι απολύτως οριστική, που θα δώσει τέλος σε 
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νη περίπτωση για τον εφιάλτη ευθύνεται το κεφάλαιο ως φορέας 
εξουσίας∙ πρόκειται για μια αόρατη επιχείρηση, την Κοινοπραξία 
των «Εβδομηνταπέντε», η οποία εκμεταλλευόμενη την καταστρο-
φή, έχει δημιουργήσει μια Αποικία-μονοπωλιακή επιχείρηση εξό-
ρυξης ενός μυστηριώδους βιολετί αλατιού, του πολύτιμου αγαθού 
της νέας εποχής,6 και, όπως ακριβώς το ολοκληρωτικό καθεστώς 
της κλασικής δυστοπίας, μετέρχεται όλων εκείνων των μέσων 
που καθυποτάσσουν το άτομο: επιτήρηση, αόρατη απειλή, ψυχο-
λογική πίεση, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να δουλεύουν υπό ένα 
καθεστώς «απροκάλυπτης αυταρχικότητας» (σ.153). Η Ενοχή της 
αθωότητας, από την άλλη πλευρά, είναι ενδεικτική των σύνθετων 
σχέσεων μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας. 

Ενα έντονο αίσθημα γνωστικής ανοικείωσης –ένα από τα γνω-
στά ειδολογικά χαρακτηριστικά της δυστοπίας–7  δημιουργείται 
όταν συνειδητοποιούμε ότι η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μελλο-
ντική, αλλά με έντονα παρελθοντικά-μεσαιωνικά χαρακτηριστι-
κά, ευρωπαϊκή πραγματικότητα, στην οποία μετά την ολική κα-
τάρρευση του μετα-καπιταλιστικού συστήματος το σύνολο των 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων έχουν επιλυθεί μέσω 
μιας επανάστασης που συντελέστηκε στο συλλογικό νου των Ευ-
ρωπαίων (σ. 27) και οδήγησε στη ριζική αναδιάρθρωση των πά-

αυτόν τον κόσμο. Η αρχική καταστροφή, που αλλοιώνει και αποπροσανατολίζει 
–και η οποία, κατά μία έννοια, δεν είναι μια αποκάλυψη υπό την έννοια ότι δεν 
αποκαλύπτει- απαιτεί να φανταστούμε μια δεύτερη καταστροφή που είναι μια 
αποκάλυψη και ως εκ τούτου προσδίδει στην πρώτη καταστροφή ένα αναδρομι-
κό αποκαλυπτικό καθεστώς» (Berger 1999, 6-7).

6 Το μυθιστόρημα της Μπουραζοπούλου ακολουθεί ως προς τούτο τάσεις που κυ-
ριαρχούν στο χώρο της δυστοπίας στα τέλη του 20ου αιώνα. Ο Tom Moylan παρα-
τηρεί ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι δυστοπίες εστιάζουν στην 
εταιρεία, και όχι στο κράτος, ως κεντρική δομή εξουσίας και ότι προς το τέλος 
του εικοστού αιώνα οι κριτικές δυστοπίες επανεξετάζουν το ρόλο του κράτους, 
ανταποκρινόμενες σε σύγχρονες ανησυχίες σχετικά με τις προθέσεις των νεο-φι-
λελεύθερων εθνικών πολιτικών όσον αφορά τόσο τη θέσπιση καθεστώτων πα-
ρακολούθησης και ελέγχου, όσο και την ανάπτυξη επικίνδυνων συνεργασιών με 
επιχειρήσεις (Moylan 2003, 136-137). 

7 Ο Darko Suvin αναφερόμενος στην επιστημονική φαντασία διατυπώνει την άπο-
ψη πως η «γνωστική ανοικείωση» που προκαλεί, προτείνοντας έναν νέο κόσμο 
στον οποίο το οικείο καθίσταται ανοίκειο με το να παρουσιάζεται έξω από τα 
κυρίαρχα ερμηνευτικά παραδείγματα, από νέες προοπτικές και σε νέα πλαίσια, 
συνιστά μία από τις βασικές στρατηγικές της (Suvin 1979, 3-15). Ο M.Keith Book-
er, εμπνεόμενος από τον Suvin, ισχυρίζεται πως η «γνωστική ανοικείωση» είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική ως μέθοδος πολιτικού σχολιασμού και στις δυστοπίες 
(Booker, 1994α, 19).
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ντων και σε ένα νέο είδος οργανωμένης κεντρικά κοινωνίας, στη 
Συντεχνιακή Δημοκρατία.8  Θεμελιακές αρχές όπως «το δικαίωμα 
στην εργασία και το δικαίωμα στο Θάνατο –που αποτελούν τις 
βασικές  πηγές άγχους των Ευρωπαίων» (σ. 146) έχουν προστα-
τευθεί ευλαβικά, με αποτέλεσμα την ασφάλεια, την ισόρροπη ανά-
πτυξη, τη διατήρηση των κοινωνικών ισορροπιών, την εξάλειψη 
της διαφθοράς, τη συγκράτηση του ανταγωνισμού, μας φέρνουν 
αντιμέτωπους με την υλοποίηση ουτοπικών επιδιώξεων για την 
αναδιαμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας σε μια πραγματικό-
τητα ευταξίας που διασφαλίζει τη σταθερότητα. Οι δυστοπικές 
εκφάνσεις είναι παρόλα αυτά έκδηλες: εγκαθίδρυση μιας ιεραρχι-
κής κοινωνικής τάξης, ομοιομορφοποίηση, επιτήρηση, καταστολή 
της ατομικότητας (δεδομένου ότι οι επαγγελματικές ικανότητες 
των ανθρώπων έχουν γίνει ο μοναδικός ορισμός της ταυτότητάς 
τους αφού οι επαγγελματίες υπάρχουν ως δείγματα της συντεχνί-
ας τους), άρνηση αποδοχής διαφορετικότητας και στιγματισμός 
κάθε απόκλισης από τον κανόνα με τους αντιφρονούντες να εξορί-
ζονται στη Θεσσαλονίκη-Λησμονιά, αυταρχική κυρίαρχη φιλοσο-
φική άποψη η οποία δεν επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους σκέ-
ψης.  Και αν προσθέσω σε αυτά ότι έμφαση δίδεται στην εξουσία 
ως διαδικασία που παράγει πρακτικές λόγου οι οποίες με τη σειρά 
τους παράγουν υποκείμενα, τα  διαμορφώνουν και τα κατευθύ-
νουν έτσι ώστε να καθυποτάσσονται σε εσωτερικευμένους κατα-
ναγκαστικούς κανόνες, θα μπορούσα να μιλήσω για μια δυστοπι-
κή Δημοκρατία οι πολίτες της οποίας θυμίζουν τον ‘μονοδιάστατο 
άνθρωπο’ για τον οποίο μιλά ο Marcuse λέγοντας ότι η κυριαρχία 
πάνω του δεν οφείλεται τόσο στον εξαναγκασμό και την απροκά-
λυπτη πολιτική καταστολή, αλλά στη χειραγώγηση και την ελεγ-
χόμενη ικανοποίηση (Marcuse 1991). 

8 Η συγκεκριμένη Δημοκρατία που «δεν είναι απλώς πολίτευμα, αλλά κοινωνικό, 
υπαρξιακό και φιλοσοφικό σύστημα» (σ.28) έχει αναγάγει σε ύψιστο αγαθό την 
εργασία και το θάνατο, που συνιστά τη νέα ‘θρησκεία’ και το εχέγγυο της κοι-
νωνικής συνοχής,  και διαφέρει από την οικεία πολιτικο-κοινωνική οργάνωση 
λόγω της εξαφάνισης της έννοιας του πολίτη από εκείνη του επαγγελματία, της 
κατάργησης των κοινωνικών τάξεων, τη θέση των οποίων καταλαμβάνουν (σε 
ανάμνηση της πλατωνικής Πολιτείας) εννέα επαγγελματικές κάστες, που υποδι-
αιρούνται σε αναρίθμητες συντεχνίες, κάθετα ιεραρχημένες, αλλά και της απαξί-
ωσης του ατομικού ανταγωνισμού υπέρ αυτής της συντεχνιακής οργάνωσης στο 
πλαίσιο της οποίας τα αντικρουόμενα συμφέροντα συντονίζονται και εναρμονί-
ζονται στην ενότητα και αρμονία της ευημερούσας Συντεχνιακής Δημοκρατίας.
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Οι συγγραφείς των δυστοπιών δεν είναι πρόθυμοι να αποδε-
χτούν ότι η απόλυτα προγραμματισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη 
δυστοπική πραγματικότητα θα λειτουργεί συνεχώς χωρίς προβλή-
ματα∙ γι’ αυτό και ένα κοινό θέμα στα δυστοπικά σενάρια είναι μια 
μοιραία ρωγμή, αυτή που θα φέρει στην επιφάνεια όλες τις αδυ-
ναμίες και τα σκοτεινά σημεία του συστήματος. Στη μεταπολιτική 
πραγματικότητα του Τι είδε η γυναίκα του Λωτ στην οποία όλοι οι 
εκπρόσωποι των κοινωνικών θεσμών (ιερέας, δικαστής, γιατρός, 
φρούραρχος) είναι έμμισθα υποχείρια της εξουσιαστικής αρχής 
της μονοπωλιακής εταιρείας, η ισορροπία του συστήματος κατα-
λύεται μετά το μυστηριώδη θάνατο του Κυβερνήτη, που διοικούσε 
ως απόλυτος άρχοντας, και την άφιξη ενός νέου Κυβερνήτη που 
στις δεκαπέντε μέρες της αμφιλεγόμενης διοίκησής του οδηγεί την 
Αποικία σε κατάσταση αναρχίας. Αυτό που συνιστά την κινητήρια 
δύναμη της πλοκής στην Ενοχή της αθωότητας είναι ότι προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η υπέρβαση της πρώτης κρίσης που γνωρίζει η 
Δημοκρατία –κρίση που έρχεται ως επακόλουθο «της ιλιγγιωδώς 
αναπτυσσόμενης αγοράς του Θανάτου, της φιλοσοφικής λίθου 
της οικονομίας που καταλήγει διαφιλονικούμενο αγαθό» (σ. 30) 
και φέρνει στο προσκήνιο την αβουλία «ως παρενέργεια ισορρο-
πίας» (σ. 150)–, τα θεσμικά όργανα του καθεστώτος, παίζοντας με 
θεμελιώδεις αρχές δικαίου, καταλύουν το πολίτευμα και αποφα-
σίζουν τη διενέργεια πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος προκειμέ-
νου οι πολίτες να αποφανθούν κατά πόσον συγκατατίθενται ή όχι 
στην εκτέλεση ενός αθώου κρατούμενου που αντιμετωπίζει την 
ποινή του θανάτου –και μέσω αυτού στο πολιτικό δίλημμα που 
θέτει στην ουσία το δημοψήφισμα: την επανίδρυση ή όχι του πο-
λιτεύματος. Με αφορμή αυτές τις μοιραίες ρωγμές, στήνεται και 
στα δύο κείμενα της Μπουραζοπούλου, μια πλοκή που προσφέρει 
αναμφίβολα τη δυνατότητα διερεύνησης της «ιδεολογικής και ηθι-
κής δομής»9 αφενός μιας νέας πραγματικότητας «ανεστραμμένου 
ολοκληρωτισμού» (Wolin 2008, 11) στην οποία οι επιχειρήσεις 
διαμορφώνουν την πολιτική, αφετέρου μιας «ελεγχόμενης δημο-
κρατίας», όπου ο κόσμος χειραγωγείται, αντί να είναι κυρίαρχος. 
Προσφέρει όμως ταυτόχρονα και τη δυνατότητα διερεύνησης της 

9 Δανείζομαι την έκφραση από τον David Sisk, ο οποίος στο βιβλίο του Transforma-
tions of Language in Modern Dystopias, γράφει ότι οι δυστοπίες ασχολούνται με 
την ηθική και ιδεολογική δομή μιας πλασματικής κοινωνίας  (Sisk 1997,  6). 
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περίπλοκης σχέσης υποκειμενικότητας-εξουσίας σε καταστάσεις 
ολοκληρωτισμού∙ μια κατάσταση που στην προκειμένη περίπτω-
ση συμπυκνώνεται στο ερώτημα: σε πραγματικότητες όπου η 
εξουσία προσπαθεί να ελέγξει την ταυτότητα, τις εμπειρίες και τα 
αισθήματα, προκειμένου να παράξει άτομα που έχουν αποδεχτεί 
την υποκατάσταση της ατομικής βούλησης από την υποταγή στις 
επιταγές του εξουσιαστικού υπερεγώ, υπάρχει περιθώριο αντί-
δρασης ή η αβουλία συνιστά μια αδήριτη συστημική παθογένεια;  

Προσεγγίζοντας την αφηγηματική υλοποίηση όλων αυτών, να 
αναφέρω πως ένα από τα χαρακτηριστικά της δυστοπίας είναι η 
παρουσία μιας αντι-αφήγησης που αντιπαρατίθεται στην αφήγη-
ση της ηγεμονικής τάξης πραγμάτων. Η ιστορία ξεκινά συνήθως in 
medias res, παρουσιάζοντας έναν πρωταγωνιστή που είναι κομ-
μάτι της δυστοπικής πραγματικότητας και αρχίζει να βιώνει μια 
«εμπειρία αποξένωσης που ακολουθείται από αυξανόμενη επί-
γνωση και, στη συνέχεια, από δράση που οδηγεί σε μια κλιμάκωση 
που αμφισβητεί ή δεν αμφισβητεί ή αλλάζει την κοινωνία» (Moy-
lan 2000, 148). Επιπλέον, τα πρόσωπα στην κλασική δυστοπία συ-
γκροτούν συνήθως (αν και όχι πάντα) ένα τρίπτυχο: το πρόσωπο 
με την απόλυτη εξουσία, το πρόσωπο που υπόκειται στην, ορατή ή 
αόρατη, εξουσία  και το άτομο-εαυτός, που είναι ένας πιθανός πο-
λιτικός δράστης ο οποίος με την αντίδραση κατά του ολοκληρωτι-
κού συστήματος συστήνει τον ουτοπικό πυρήνα του κειμένου. Το 
Τι είδε η γυναίκα του Λωτ δεν ξεφεύγει από τον κανόνα του είδους. 
Το ενδιαφέρον, όμως, στην προκειμένη περίπτωση είναι αφενός 
ότι τα ίδια πρόσωπα που εμφανίζονται να υπόκεινται στη δύναμη 
του Κυβερνήτη της Αποικίας συνιστώντας τα άβουλα όργανά του, 
είναι αυτά που, κατά μία διαφορετική ερμηνεία της δράσης τους, 
αντιδρούν απέναντι στην εξουσία∙ αφετέρου ότι ο χαρακτήρας 
(αναφέρομαι στον Φιλέα Μπουκ) που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
άτομο-εαυτός, από τη στιγμή που φαίνεται να μην έχει προσαρ-
μοστεί στη νέα κατάσταση και να εγείρει κριτική κατά της νέας 
ισχύουσας τάξης πραγμάτων, συνεργάζεται με το σύστημα (κάτι 
που θα δούμε να συμβαίνει και στην Ενοχή της αθωότητας).

Ειδικότερα, το μυθιστόρημα που έχει πολλά από τα χαρακτη-
ριστικά της πλοκής αναζήτησης (επίλυση του μυστηρίου του θα-
νάτου του Κυβερνήτη καθώς και του μυστηρίου που περιβάλλει 
την έλευση του νέου Κυβερνήτη, αλλά και αναζήτηση εκ μέρους 
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του Μπουκ εκείνων των ερεισμάτων που θα του χαρίσουν υπαρξι-
ακή ισορροπία), είναι γραμμένο σε επιστολική μορφή. Οι έξι «αυ-
λικοί» του Κυβερνήτη γράφουν επιστολές απευθυνόμενες στους 
Εβδομήντα πέντε προσπαθώντας να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε έναν κόσµο νο-
ηµατοδοτηµένο από τον εξουσιαστικό λόγο της Κοινοπραξίας. Οι 
επιστολές, μέσω των οποίων εκθέτουν τα παράδοξα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα στην αποικία το κρίσιμο δεκαπενθήμερο μετά το θά-
νατο του Κυβερνήτη και την άφιξη ενός νέου, και οι οποίες παρατί-
θενται αποσπασματικά και εναλλασσόμενες, προσφέρουν η κάθε 
μία το δικό της μείγμα από εξαναγκασμό, υποταγή στην εξουσία, 
αυτοοικτιρμό αλλά και αυτοκριτική. Αποτυπώνουν, δηλαδή, κα-
ταρχάς προσωπικότητες οι οποίες, αποδυναμωμένες από τη δύ-
ναμη των ψυχολογικών τεχνασμάτων που μετέρχεται η εξουσία, 
έχουν απεμπολήσει οικειοθελώς τη δυνατότητα να ενεργείς και να 
σκέφτεσαι αυτόβουλα και αυτόνομα και δρουν σαν «προγραμμα-
τισμένα ρομπότ» (σ.462) –ενώ ταυτόχρονα λοιδορούν τον εαυτό 
τους γι’ αυτό και αυτοοικτίρονται για το αμαρτωλό παρελθόν που 
ευθύνεται για τα παροντικά τους αδιέξοδα. 

Είναι γνωστό πως το επιστολικό είδος χαρακτηρίζεται από ένα 
«αυθόρμητο ξεχείλισμα συναισθημάτων» (Bray 2003, 29) και θε-
ωρείται παραδοσιακά πως συνιστά «περίτρανη μαρτυρία ειλικρί-
νειας, αυθεντικότητας και αυθορμητισμού» (Kauffman, xviii). Ανά-
μεσα στα χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται η εκμυστήρευ-
ση, η ανάδυση του εαυτού, η υποκειμενική εμπρόθετη δράση του 
γράφοντος (Altman 1982). Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο προσέγγισης 
οι επιστολές των «αυλικών», αντανακλώντας τη δομή εξουσίας/ 
γνώσης που υποκειμενοποιεί τα άτομα ως ‘υπάκουα σώματα’ σε 
ολοκληρωτικές πραγματικότητες, συνιστούν τεκμήρια αυθεντι-
κότητας –όχι μόνο σύμφωνα με την επίσημη ερμηνεία του Φιλέα 
Μπουκ, του ειδικού που έχει προσληφθεί από την Κοινοπραξία για 
την αποκωδικοποίηση των επιστολών, αλλά και του αναγνώστη 
του μυθιστορήματος που δεν διαθέτει στοιχεία ικανά να τον οδη-
γήσουν σε μια διαφορετική ανάγνωση.  Το ενδιαφέρον είναι όμως 
ότι η συγκεκριμένη ανάγνωση των επιστολών θα ανατραπεί στο 
τέλος από τον Μπουκ, ο οποίος προβάλλει στις τελευταίες σελίδες 
του μυθιστορήματος μια εντελώς διαφορετική εκδοχή όσον αφορά 
τα κίνητρα και τις προθέσεις των ενεργειών των επιστολογράφων. 



Αφηγηματοποιώντας το μέλλον: δυστοπικές προοπτικές και ιδεολογικές... 601

Η εκ μέρους του ανατρεπτική ανάγνωση των επιστολών, σύμφω-
να με την οποία οι αυλικοί γράφουν και αποστέλλουν τις επιστολές 
όχι για ρίξουν φως στα τεκταινόμενα, αλλά για να παραποιήσουν 
γεγονότα και συμπεριφορές και συνεπώς να παραπλανήσουν ενό-
σω προετοιμάζουν τη διάλυση της Αποικίας και την ταπείνωση της 
Κοινοπραξίας, μεταστοιχειώνει την άγνοια, την αδυναμία κατανό-
ησης της πραγματικότητας και την αβουλία των πειθήνιων οργά-
νων της εξουσίας σε επαναστατική πράξη αντίδρασης.10  Ετσι, το 
τέλος του μυθιστορήματος φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο με 
μια αναπάντεχη αλλαγή τρόπου θέασης της κατάστασης και των 
προσώπων και την υιοθέτηση μιας άλλης ενδεχοµένως προτιµητέ-
ας οπτικής, υπό την έννοια ότι προσφέρει τόσο στους αναγνώστες 
όσο και στους πρωταγωνιστές το ενδεχόμενο της ελπίδας,11 υπο-
δηλώνοντας ταυτόχρονα και έναν μεταμοντέρνο σχετικισμό όσον 
αφορά την αντικειμενική αλήθεια ή την αντικειμενική γνώση, υπό 
την έννοια ότι η επιστολή-γλώσσα δεν μπορεί πάντα να αναπαρα-
στήσει σαφώς την υποκειμενικότητα.

Αν στη Γυναίκα του Λωτ το επίκεντρο μπορεί, σύμφωνα με τη μία 
εκδοχή ανάγνωσης των επιστολών που ανάγονται έτσι σε ανατρε-
πτικές αντι-αφηγήσεις, να στρέφεται προς τις προσπάθειες των 
πρωταγωνιστών να ανακαλύψουν πώς να αντισταθούν στην εξου-

10 Δεν είναι λίγοι οι μελετητές που διαβλέπουν στην επιστολογραφία και μια εξε-
γερτική στάση μέσω της πράξης της γραφής. Παρόμοιες απόψεις αφορούν κατά 
κύριο λόγο σε επιστολικά μυθιστορήματα γραμμένα από γυναίκες και θεωρείται 
ότι η δομή τους επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία γυναικών από τη 
απόγνωση στην εξέγερση (Kauffman 1992, Campbell 1995).

11 Ο Sisk συγκρίνοντας πολλά σημαντικά δυστοπικά μυθιστορήματα του 20ου αι-
ώνα, προβάλλει την κεντρική σημασία της γλώσσας ως αποφασιστικού παράγο-
ντα καταπίεσης αλλά και εξέγερσης και εστιάζει στις «συνειδητές προσπάθειες 
εντός της δυστοπικής μυθοπλασίας (ως μηχανισμού της πλοκής δηλαδή) όσον 
αφορά τον έλεγχο της γλώσσας, καθώς και τις συνειδητές εξεγέρσεις εναντίον 
αυτού του ελέγχου»∙ σύμφωνα με τον μελετητή, ένα μυθιστόρημα μπορεί να θεω-
ρηθεί δυστοπικό μόνο εάν αναπαριστά αυτή τη σύγκρουση (Sisk 1997, 2 και 12). 
Και η Baccolini, κινούμενη σε παρόμοιο μήκος κύματος, αναφέρεται στη γλώσσα 
αφενός ως ένα μέσο που πρέπει να ελέγχεται, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα 
της δυστοπικής εξουσίας, αφετέρου, ως ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ανατρεπτικά προκειμένου να ξεπεραστεί η ίδια δομή εξουσίας: «... ο έλεγχος επί 
της γλώσσας, της αναπαράστασης, της μνήμης και της έγκλησης είναι ένα σημα-
ντικό όπλο ώστε η δυστοπική αντίσταση» (Baccolini & Moylan 2003, 6). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στα δυστοπικά μυθιστορήματα παρουσιάζει και η εξωτερική χρήση 
της γλώσσας, οι υφολογικοί τρόποι με τους οποίους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 
τη γλώσσα.
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σία, στην Ενοχή της αθωότητας δεν υπάρχει το στοιχείο της δρα-
ματικής σύγκρουσης μεταξύ του καθεστώτος και του ατόμου-εαυ-
τού. Το ενδιαφέρον είναι δε ότι οι πρωταγωνιστές φαίνεται καταρ-
χήν ότι διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους επένδυαν με τη 
δυνατότητα αντιπαράθεσης στην αφήγηση της ηγεμονικής τάξης 
πραγμάτων: πρόκειται για άτομα που έχουν αντιταχθεί είτε στην 
αναγκαστική προσχώρηση στην επαγγελματική κάστα στην οποία 
ανήκει η οικογένεια, είτε στην πειθήνια αποδοχή των κυρίαρχων 
ιδεών της Συντεχνιακής Δημοκρατίας (ο Ιωσήφ, ακολουθώντας 
την επιθυμία του να γίνει Καλλιτέχνης, έχει αποστατήσει από την 
κάστα των Φυλάκων στην οποία κατά παράδοση ανήκει η οικο-
γένειά του και ο Πελαργός έχει εκδιωχθεί από την Ακαδημία των 
Φιλοσόφων μετά από την αμφισβήτηση της κοσμοθεωρίας του 
αγαθού του θανάτου) και παρουσιάζονται σαν δύο αποσυνάγω-
γοι. Επιπλέον, ενώ η σημασία της ελεύθερης βούλησης δηλώνεται 
συνεχώς και εμφατικά,12 συνιστώντας έναν από τους κυρίαρχους 
Λόγους της Συντεχνιακής Δημοκρατίας, η αφηγηματική δομή του 
μυθιστορήματος δεν κάνει κάτι άλλο από το να υποδηλώνει την 
υποχώρηση της έννοιας του αυτόνομου, κυρίαρχου ατόµου, αυτού 
που µέσα από την ανεξάρτητη γνώση την ελεύθερη βούληση και 
τη δράση αυτοπροσδιορίζεται και προσδιορίζει τον κόσµο. 

Η εξέλιξη της δράσης σε αυτό το πολιτικό θρίλερ με χαρακτήρα 
αλληγορίας που συνδυάζει στοιχεία περιπετειώδους και ταξιδιω-
τικής αφήγησης,13 βασίζεται στις συνεχόμενες συναντήσεις των 

12 Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Αποτελεί δείγμα ωριμότητας της 
Δημοκρατίας μας το να μην επαναλαμβάνει σφάλματα παλαιότερων εκδοχών 
της. Παραδείγματος χάριν… ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα αγαθό, το οποίο βρί-
σκεται νόμιμα στην κατοχή κάποιου επαγγελματία και το οποίο είναι επιτακτι-
κή ανάγκη να περιέλθει στην κατοχή της πολιτείας. Παλαιότερα καθεστώτα θα 
υποχρέωναν τον επαγγελματία, που τότε ονομαζόταν πολίτης, να το παραδώσει 
υπέρ του γενικού καλού, είτε με τη βία είτε δίνοντάς του κάποια αποζημίωση. […] 
Η Συντεχνιακή Δημοκρατία αντίθετα, καθώς είναι πολύ πιο εξελιγμένο καθεστώς, 
εκδίδει μια έμμεση ‘εντολή-πρόταση-παράκληση’ […] Πουθενά δεν γίνεται λόγος 
για υποχρέωση, απειλή ή αποζημίωση,, μόνο για ελεύθερη βούληση και οικειοθε-
λή παραχώρηση» (Μπουραζοπούλου 2011, 82-83).

13 Η δυστοπική παράδοση χαρακτηρίζεται σε κάθε περίπτωση από την ειδολογική 
ανάμιξη αφού συνδυάζει μια στρεβλή εκδοχή της ουτοπίας, με την αλληγορική 
μορφή και την τυπική μελλοντολογική αφήγηση. Σύμφωνα με την Jane Donaw-
erth, οι συγγραφείς οδήγησαν, στο πέρασμα του χρόνου, αυτή την αρχική μίξη 
των ειδών ένα βήμα πιο μακριά. Γνωρίζοντας ότι η δομή δεν είναι «άκαμπτη, αλλά 
διαπερατή» κατέστησαν τη μορφή «ιδανική τοποθεσία για ειδολογικές μείξεις», 
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πρωταγωνιστών με τους εκπροσώπους των καστών που είναι 
υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της δίκης/ δημοψηφίσματος κατά τη 
διάρκεια του δικαστικού οδοιπορικού. Πρόκειται όμως στην ουσία 
για ένα αφήγημα όπου ο διάλογος υποκαθιστά, σε μεγάλο βαθμό, 
τη δράση και οι ιδέες που ανταλλάσσονται είναι αυτές που καθο-
ρίζουν την έκβαση της πλοκής, υπό την έννοια ότι μέσα από τους 
διαδοχικούς διαλόγους των πρωταγωνιστών με τους εκπροσώ-
πους των καστών γίνεται σαφές πως ο εξουσιαστικός λόγος των 
καστών, ο καθένας µε τη δική του λογική και ρητορική,  όχι μόνο 
προσδιορίζει την εξέλιξη των γεγονότων, αλλά διαποτίζει και τη 
συνείδηση των πρωταγωνιστών. Για να γίνω πιο σαφής, το μυθι-
στόρημα μέσω της επιλογής και συμμετοχής του Ιωσήφ και του Πε-
λαργού στη συνοδεία της περιπλανώμενης κάλπης («της Κιβωτού 
της δημοκρατίας», σ.297) - συμβόλου του ιδεολογικού μηχανισμού 
του κράτους αναπαριστά την τρομακτική επίδραση της ιδεολογί-
ας, της διεισδυτικής φύσης του ηγεμονικού λόγου: αποτυπώνει τη 
στιγμή της έγκλησης (τον Αλτουσεριανό τρόπο υποκειμενοποίη-
σης δια της υπαγωγής στην ιδεολογία),14 τη διαδικασία εσωτερί-
κευσης των αρχών της Συντεχνιακής Δημοκρατίας-‘μηχανής’ των 
ιδεολογικών λόγων από τους πρωταγωνιστές, τη σταδιακή τους 
κανονικοποίηση μέσω της εσωτερίκευσης των αρχών και προσδο-
κιών της, καθώς και την υποταγή τους σε προκαθορισμένες πρα-
κτικές, ενώ οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν την ελευθερία επιλογής. 

Η έγκληση, η οποία επιτελείται αρχικά στη βάση της επιθυμίας 
του Ιωσήφ για ουσιαστική αποδοχή από την κάστα των Καλλιτε-
χνών στην οποία αυτός επέλεξε να ανήκει, συγκροτεί σταδιακά 
μια γνώση για τους Ιωσήφ και Πελαργό που θα τους επιτρέψει να 
υποστασιοποιήσουν τον εαυτό τους ως Καλλιτέχνη και Διανοού-
μενο∙ να εντάξουν τον εγκαλούμενο εαυτό τους ως υποκείμενο στη 
συλλογικότητα που θεωρούν πως ανήκουν δρώντας προς όφελός 
της, παραγνωρίζοντας όμως ότι είναι ταυτόχρονα και αντικείμε-
να διαμόρφωσης, αποτέλεσμα υπαγωγής στην ιδεολογία εξαιτίας 
της επιρροής της οποίας, αν και αποστάτες, εξακολουθούν να αι-

παρέχοντας την ευκαιρία αποτύπωσης ποικίλων ριζοσπαστικών οραμάτων του 
μέλλοντος (Donawerth 2003, 29).

14 Σύμφωνα με τον Louis Althusser, η ιδεολογία υποστασιοποιεί τα υποκείμενα∙ 
εγκαλεί δια μέσου του λόγου τα συγκεκριμένα άτομα ως συγκεκριμένα δρώντα 
υποκείμενα  (Althusser 1971).
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σθάνονται πως η ταυτότητά τους καθορίζεται από το επάγγελμά 
τους.15 Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο πώς µπορούµε να σκεφθούµε τη 
δυνατότητα αντίστασης του υποκειμένου στην εξουσία που το 
συγκροτεί; Πράγματι, οι δύο πρωταγωνιστές, από τη στιγμή που 
παρουσιάζονται να έχουν προσδεθεί στα δεσμά του ιδεολογικού 
μηχανισμού, θεσπίζουν την υποκειμενική τους συμμετοχή στην 
κανονικοποίησή τους, στην εθελοντική τους συμμόρφωση δηλαδή 
και στην εξυπηρέτηση, έστω και αθέλητα, του συστήματος∙ παρό-
λα αυτά, επιθυμούν να ενεργούν αυτόβουλα –και θεωρούν πως το 
κάνουν.16 Το μυθιστόρημα αποτυπώνει αυτή την αντιφατική κα-
τάσταση μέσω των συνεχόμενων συναντήσεων των πρωταγωνι-
στών με τους εκπροσώπους της κάθε κάστας-εκφραστές της κο-
σμοθεωρίας της τους οποίους δεν είναι ικανοί ή δεν έχουν διάθεση 
να αμφισβητήσουν, επηρεάζονται από αυτούς και εξαιτίας αυτού 
αδυνατούν να αποκτήσουν µια σαφή εικόνα για την πραγµατικό-
τητα,  δείχνοντάς μας ότι η αρχική έγκληση σύρει τους πρωταγω-
νιστές στη σφαίρα επιρροής της ιδεολογίας, σε μία μη-θέση ταυτό-
χρονης ένταξης (έχουν την αρμοδιότητα να περιφρουρήσουν τη δι-
αδικασία της ψηφοφορίας) και αποκλεισμού (από την ουσιαστική 
γνώση). Καθώς δε η δράση τους υπάγεται εντέλει σε ένα παιχνίδι 
σκοπιµότητας,17 φαίνεται πως η ελευθερία ως ελευθερία της επι-

15 Ας μην ξεχνάμε ότι η Τζούντιθ Μπάτλερ προσεγγίζει την αμφίσημη έννοια της 
υποκειμενοποίησης (subjection) λέγοντας πως «σημαίνει τη διαδικασία του να 
υπόκεισαι σε μια εξουσία, καθώς και τη διαδικασία του να γίνεσαι υποκείμενο» 
(Butler 1997,  2).

16 Το παράδοξο του Žižek σχετικά με την αναγκαστική επιλογή της ελευθερίας βο-
ηθά να κατανοήσουμε αυτή την αντιφατική κατάσταση. Για τον Žižek, η ολοκλη-
ρωτική  ιδεολογία δημιουργεί την επίφαση της επιλογής, ενώ έχει προκαθορίσει 
το αποτέλεσμά της∙ όπως γράφει: «Στη σχέση του ατόμου με την κοινότητα στην 
οποία ανήκει, υπάρχει πάντα μια παρόμοια παράδοξη σχέση ενδεικτική της ανα-
γκαστικής επιλογής –με  την κοινότητα να μοιάζει πως λέει στο υποκείμενο:  έχεις 
την ελευθερία να επιλέξεις, με την προϋπόθεση ότι επιλέγεις το σωστό. [...] Και 
δεν είναι καθόλου  καθόλου τυχαίο ότι το παράδοξο ανακύπτει στο επίπεδο της 
σχέσης του υποκειμένου  με την κοινότητα στην οποία ανήκει: η κατάσταση της 
αναγκαστικής επιλογής συνίσταται στο γεγονός ότι το υποκείμενο πρέπει να επι-
λέξει ελεύθερα την κοινότητα στην οποία ανήκει, ανεξάρτητα από την επιλογή 
του  -πρέπει να επιλέξει ό,τι είναι ήδη δεδεομένο σε αυτόν (Žižek 1989, 165). 

17 Αναφέρομαι σε παιχνίδι σκοπιμότητας αφού πίσω από προκάλυμμα των δημο-
κρατικών διαδικασιών κρύβεται η, απόλυτα οργανωμένη και ελεγχόμενη από 
το καθεστώς, διαδικασία Αντεπανάστασης, η οποία θα απορροφήσει την όποια 
αντίδραση εναντίον της. Να σημειώσω ότι το στοιχείο παρόμοιων εκλογικών δι-
αδικασιών, με προειλημμένο αποτέλεσμα, ανακαλεί τη δυστοπία του Ζαμιάτιν, 
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λογής και της δράσης αποδεικνύεται, τουλάχιστον μέχρι λίγο πριν 
από το τέλος της ιστορίας, περίπου ανέφικτη, ενώ αναδύεται στην 
επιφάνεια και η δυσκολία του ατόμου να επιδιώξει μια βαθύτερη 
κατανόηση της αλήθειας της πραγματικότητάς του. 

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η δράση στην Ενοχή της αθωότη-
τας λαμβάνει χώρα σε μία πραγματικότητα στην οποία πλέον δεν 
υπάρχει καμία πιθανότητα αντίδρασης. Με την αναπόφευκτη ήττα 
του πρωταγωνιστή-επαναστάτη, η κλασική δυστοπία απεικονίζει 
την αποκατάσταση της ολοκληρωτικής τάξης και αποκλείει κάθε 
έννοια αλλαγής.  Σε αντίθεση με αυτό, το ανοιχτό τέλος της Ενοχής 
της αθωότητας δημιουργεί ένα χώρο δυνατοτήτων στην αφήγη-
ση –την ελπίδα που χαρακτηρίζει την κριτική δυστοπία.18 Ωστόσο, 
πίσω από το γεγονός ότι όλες οι δυστοπικές κοινωνίες φαίνεται 
να έχουν εγγενή μειονεκτήματα που καθιστούν δυνατή, έστω και 
την τελευταία στιγμή, την ουτοπική παρόρμηση αντίδρασης –μια 
παρόρμηση που ο Jameson (2005, xvi) αποκαλεί αντι -αντι-ουτοπι-
κή στάση–, υποκρύπτεται μάλλον και η ελπίδα ότι ορισμένα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα στα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν, ή του-
λάχιστον όχι πάντα, να κατασταλούν∙  υποκρύπτεται επίσης και η 
εξίσου ουτοπική πίστη στη δύναμη της τέχνης και της νόησης. 

Εμείς, όπου διαβάζουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Εννοείται ότι αυτό δεν 
έχει καμία ομοιότητα με τις χαώδεις και ανοργάνωτες εκλογές των αρχαίων χρό-
νων όπου ––γελοίο ακόμη και να το λες–– δεν μπορούσαν πριν από τις εκλογές 
να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Υπάρχει τίποτε πιο ανόητο από το να βασίζεις ένα 
κράτος στην απολύτως απρόβλεπτη τύχη, στα τυφλά; Παρ’ όλ’ αυτά, φαίνεται 
ότι χρειάστηκε να περάσουν αιώνες πριν αυτό γίνει αντιληπτό» (Ζαμιάτιν 2010, 
167).

18 Για τους  Baccolini και Moylan, η κατάληξη του μυθιστορήματος είναι αυτό που 
κατά κύριο λόγο το χαρακτηρίζει ως κλασική ή κριτική δυστοπία. Δηλαδή, μόνο 
κείμενα που διαθέτουν ένα επίμονο «άνοιγμα» ή χώρο στον οποίο η αντίσταση 
και η αντίδραση και, συνεπώς η ελπίδα για τον αναγνώστη ότι μπορεί να αποφευ-
χθεί ένα τόσο απαισιόδοξο μέλλον, εξακολουθεί να είναι δυνατή μπορεί να επιτύ-
χουν πραγματικά το καθεστώς της κριτικής δυστοπίας∙ «… οι νέες κριτικές δυ-
στοπίες, ανθιστάμενες στην κατάληξη, επιτρέπουν τόσο στους αναγνώστες όσο 
και στους πρωταγωνιστές να ελπίζουν»∙ θεωρούν δε ότι αυτές οι διφορούμενες, 
ανοιχτές καταλήξεις διατηρούν την ουτοπική παρόρμηση σε παρόμοια κείμενα   
(Baccolini & Moylan 2003, 7). Κάτι ανάλογο πρεσβεύει και ο Sargent που γράφει 
πως οι κριτικές δυστοπίες, διατηρώντας από την κριτική ουτοπία την ανάγκη να 
είναι τόσο κοινωνικά κριτικές όσο και να επαναξιολογήσουν την ουτοπική πα-
ράδοση, αναβιώνουν την παραδοσιακή δυστοπική στρατηγική «χαρτογράφηση, 
προειδοποίηση και ελπίδα» (Sargent, 9), διαστέλλοντας την «ελπίδα» ώστε να 
συμπεριλάβει δελεαστικές, αν και αόριστες προτάσεις για έναν καλύτερο κόσμο.
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Η δυστοπία προφανώς και διαθέτει τις δικές της ιδιαίτερες ιδε-
ολογικές συνεπαγωγές που τη χαρακτηρίζουν ως είδος. Ανάμεσα 
σε αυτές και η αντίληψη ότι ο άνθρωπος ως υποκείμενο είναι ένα 
προϊόν εξωτερικών δυνάμεων ή εξουσίας που περιορίζουν ή θέ-
τουν σε κίνδυνο τον αυτοπροσδιορισμό.19 Τα μυθιστορήματα της 
Μπουραζοπούλου διερευνώντας την ανθρώπινη ικανότητα ή την 
ανικανότητα να σκέφτεσαι ελεύθερα και να υλοποιείς ανεξάρ-
τητες δράσεις, αναμετρώνται και αυτά με έννοιες που χαρακτη-
ρίζουν το είδος της δυστοπίας, προκαλώντας τον αναγνώστη να 
αναρωτηθεί σχετικά με έννοιες που είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την ανθρώπινη ύπαρξη: την ελεύθερη βούληση, την ευθύνη και 
την ενεργό δράση. Η δυστοπία επηρεάζεται όμως και από πολλές 
μεταβλητές, όπως οι ιστορικο-κοινωνικές, ιδεολογικές συνθήκες 
που επικρατούν κατά το χρόνο και τόπο συγγραφής, οι οποίες με 
τη σειρά τους οδηγούν στη γέννηση μιας ποικιλίας φανταστικών 
κοινωνικών δομών. Στην περίπτωση της Ι.Μπουραζοπούλου τα 
μελλοντολογικά σενάρια μεταπολιτικών κοινωνιών όπου η Επιχεί-
ρηση ή η εργασία είναι η Νέα Θρησκεία, αποτυπώνουν σαφώς μία 
από αυτές τις στιγμές μετασχηματισμού που υπαινίσσονται ότι η 
αλλαγή δεν είναι πάντα προς το καλύτερο, αφού μάλλον είναι πιο 
εύκολο να φανταστεί κανείς το τέλος του κόσμου παρά το τέλος 
του καπιταλισμού (Jameson 2005, xvi). Διατηρούν με τον τρόπο 
αυτό τον προειδοποιητικό χαρακτήρα της δυστοπικής μυθοπλα-
σίας, ζητώντας από τους αναγνώστες να προβληματιστούν για κα-
ταστάσεις όπου η πολιτική ασκείται δια της οικονομίας, αλλά και 
να εξετάσουν γιατί ακριβώς τη στιγμή που φαίνονται δυνατοί ου-
τοπικοί μετασχηματισμοί που θα μπορούσαν να εξαλείψουν ποι-
κίλα σύγχρονα δεινά, η αλλαγή προς το καλύτερο μοιάζει να είναι 
και πάλι ανέφικτη. Αποτυπώνουν όμως και την μεταμοντέρνα κρι-
τική της ουμανιστικής θεώρησης του υποκειμένου (του ατόμου ως 
ορθολογικά αυτο-προσδιοριζόμενου, αυτο-καθοριζόμενου όντος 
και της ατομικής ταυτότητας ως πηγής της ενεργού δράσης), φέρ-
νοντας στην επιφάνεια τη, φουκωϊκής προέλευσης, συγκροτητική 

19 Όπως σημειώνει ο Chris Ferns, η δυστοπία μας δείχνει ότι «είμαστε ήδη τα προ-
ϊόντα του κοινωνικού μας περιβάλλοντος, και ότι δεν είναι μόνο η απρόβλεπτη 
έκβαση των ανταγωνιστικών καθοριστικών επιρροών που δημιουργεί την ψευ-
δαίσθηση της ατομικής ελευθερίας και της ουσιώδους ταυτότητας» (Ferns 1999, 
107). 
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σχέση ατόμου-εξουσίας.20 Είναι ενδιαφέρον λοιπόν ότι αυτό που 
συνιστά τη ρήξη με την παράδοση της δυστοπίας στα κείμενα της 
Μπουραζοπούλου, το γεγονός δηλαδή ότι η αντι-αφήγηση της απο-
ξένωσης και της αντίδρασης απέναντι στην ηγεμονική τάξη πραγ-
μάτων δεν θεμελιώνεται στην παρουσία και δράση χαρακτήρων με 
συνεπή ταυτότητα και μια ισχυρή αίσθηση αυτονομίας, συνιστά 
και τον, προσφιλή στις κριτικές δυστοπίες της εποχής μας, ‘ορίζο-
ντα ελπίδας’. Η συγγραφέας φαίνεται να πιστεύει πως ακόμη και 
αν οι άνθρωποι ζουν στο έλεος πολιτικών δυνάμεων τις οποίες δεν 
μπορούν να κατανοήσουν και, ακόμη λιγότερο, να ελέγξουν, η αυ-
το-ανατροπή δεν είναι αδύνατη και η αντίδραση μπορεί να προέλ-
θει από πολλούς και διαφορετικούς δρόμους, ως αποτέλεσμα ίσως 
όχι του ορθολογικού αυτοπροσδιορισμού, αλλά των διεργασιών 
που υλοποιούνται εντός του πλέγματος γνώσης/εξουσίας∙ ενός 
πλέγματος με το οποίο τα υποκείμενα θα είναι πάντα συνδεδεμένα 
και μόνο μέσα από αυτό θα μπορέσουν να κινήσουν διαδικασίες 
ενεργού δράσης.
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Τα λογοτεχνικά μυστήρια της θάλασσας του Νότου: Από τη 
Βαρκελώνη της μεταπολίτευσης στην Αθήνα της κρίσης

Παναγιώτης Ξουπλίδης *

1. Αστυνομική λογοτεχνία, κοινωνία και μαύρο μυθιστόρημα

Σύμφωνα με τον Dennis Porter, η λαϊκή λογοτεχνία μιας κατανα-
λωτικής κοινωνίας σε μια εποχή λογοτεχνίας των μαζών θεωρεί-
ται από τους κριτικούς μιας ευρύτερης μαρξιστικής παράδοσης ως 
αντανάκλαση και πολύτιμο βαρόμετρο των ιδεολογικών κανόνων 
αυτής της κοινωνίας.1 Σύμφωνα με τον ίδιο, «αστυνομικό μυθιστό-
ρημα» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το 
λογοτεχνικό είδος του οποίου η βασική δράση σχετίζεται με την 
προσπάθεια ενός ειδικού να διαλευκάνει ένα έγκλημα και να πα-
ραδώσει τον εγκληματία στην δικαιοσύνη.2 Αποσκοπώντας στο να 
είναι ευκολονόητο και ευχάριστο, ο συγγραφέας δημιουργεί ένα 
έργο που ενσωματώνει στην δομή του ιδεολογικές προϋποθέσεις, 
οι οποίες δημιουργούν μια σχέση συνεργίας ανάμεσα στον ίδιο και 
στον αναγνώστη μέσα από την αναγνώριση κοινών αξιών και λο-
γοτεχνικών σχημάτων.

Το αστυνομικό μυθιστόρημα, που πρωτοεμφανίστηκε ως είδος 
στο έργο του Εdgar Alan Poe,3 οριοθετήθηκε αρχικά ως μια διανοη-
τική άσκηση όπως αυτή εκφράστηκε λογοτεχνικά στα έργα της Αγ-

1 Porter 1981, 1.
2 Porter 1981, 5.
3 Alan Poe, Edgar (1841), The murders in the Rue Morgue, (US).
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γλοσαξονικής Σχολής,4 που συνέχισαν στην κατεύθυνση του Poe. 
Από την εμφάνιση των κρίσεων του σύγχρονου κόσμου στις αρχές 
του 20ού αιώνα και μετά όμως εμφανίζεται το είδος που συνηθίζε-
ται να ονομάζεται «μαύρο μυθιστόρημα», κερδίζοντας ολοένα και 
περισσότερο έδαφος από την κλασσική αστυνομική λογοτεχνία.5

Ένα έγκλημα αποτελεί μια αντικοινωνική πράξη από ένας μέλος 
της ομάδας ενάντια σε άλλο μέλος της ή ενάντια σε ολόκληρη την 
ομάδα που επιφέρει την τιμωρία ως απάντηση, συμβαίνει πάντα 
μέσα σε μια κοινότητα συνεπώς σημαίνει την παραβίαση των κα-
νόνων αυτής, καθιστώντας τόσο το έγκλημα όσο και η έρευνα που 
το ακολουθεί κοινωνικά φαινόμενα. Είναι προφανές ότι η αναπα-
ράσταση του εγκλήματος και της αντίστοιχης τιμωρίας προβάλλει 
τις κοινωνικές αξίες που συγκροτούν την καθεστηκυία τάξη, ορίζο-
ντας δύο επίπεδα ιδεολογικών αξιών: το βασικό ιδεολογικό επίπε-
δο είναι ενσωματωμένο στην πράξη της διερεύνησης, αναφερόμε-
νο σε δύο βασικά ερωτήματα: πρώτο, «Ποιος είναι ο δράστης;» και 
δεύτερο «Πώς θα τιμωρηθεί;». 6 Το δευτερεύον ιδεολογικό επίπεδο 
ενσωματώνεται στην οπτική γωνία της αφήγησης και καταγράφει 
τα κοινωνικά συμφραζόμενα της διερεύνησης ορίζοντας με αυτό 
τον τρόπο το πεδίο εξέλιξης της.7 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
το αστυνομικό μυθιστόρημα απαιτεί αρχικά τόσο έναν εγκληματία 
όσο και ένα θύμα, ενώ η αφήγηση εστιάζει στον πρωταγωνιστή 
και στην προσπάθεια του να διαλευκάνει το έγκλημα, να καταδι-
ώξει τον εγκληματία και τελικά να τον τιμωρήσει, επαναφέροντας 
την τάξη. Επιπλέον, ο ερευνητής προβάλλεται ως ένα ξεχωριστό 
άτομο που ενσαρκώνει θετικά ποιοτικά στοιχεία της κοινωνίας ,το 
οποίο συμμετέχει σε έναν σύγχρονο ηρωικό λόγο που τροφοδοτεί-
ται από την ιδεολογία της κοινωνικής ομάδας.8

Ένα περιοδικό(Black Mask) και δύο συγγραφείς εισήγαγαν ένα 
νέο είδος μυθοπλασίας του εγκλήματος: ο Dashiell Hammett τη δε-
καετία του 20 δημιούργησε έναν μοναχικό τίμιο ιδιωτικό ερευνητή 

4 Conan Doyle, Arthur (1892), The adventures of Sherlock Holmes, (UK). 
5 Στα ισπανικά αποδίδεται με τον όρο «novela negra». Ως είδος δημιουργήθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν και προπάντων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο και δημοσιεύτηκε στη Γαλλία στην εκδοτική συλλογή «μαύρη σειρά»(serie 
noir) (Todorov 1986, 230).

6 Porter 1981, 120-121.
7 Porter 1981, 125.
8 Porter 1981, 126.
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του οποίου οι περιπέτειες διαδραματίζονται στο διεφθαρμένο και 
επικίνδυνο περιβάλλον της σύγχρονης αμερικανικής πόλης, ενώ 
στη δεκαετία του 30 ο Raymond Chandler εισήγαγε τη ιδιοφυή και 
καλοδουλεμένη λογοτεχνική έκφραση στο είδος.9 Σύμφωνα με τον 
Stephen Knight, η επίμονη προσωποποίηση στο είδος του ιδιωτι-
κού ερευνητή δίνει έμφαση στον ατομικιστικό προσανατολισμό 
του είδους, καθώς ο πρωταγωνιστής αποτελεί τελικά περισσότερο 
ένα Εγώ(Ι) από ένα Μάτι(Eye).10 Το περιβάλλον στο οποίο κινείται 
ο ερευνητής αποτελεί με τη σειρά του μια νέα προοπτική στην κα-
ταγραφή της σύγχρονης ανομίας στις χωρίς αξίες και παραδόσεις 
αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Ο στόχος του είναι κυρίως κοινωνι-
κός εστιάζοντας στην διαφθορά, στην οποία εναντιώνεται κυρίως 
το είδος σύμφωνα με τον Chandler. Η αφήγηση του εγκλήματος 
είναι ρεαλιστική όπως αναφέρει ο Chandler στο δοκίμιο του «Η 
απλή τέχνη του φόνου»:

Ο Hammet παρέδωσε το έγκλημα στους ανθρώπους που έχουν λόγο 
να το διαπράττουν και δεν το κάνουν μόνο για να μας προμηθεύ-
σουν κάποιο πτώμα ·που χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα κι όχι 
χειροποίητα πιστόλια μονομαχίας, φαρμακερά βέλη και τροπικά 
ψάρια.  Παρουσίασε αυτούς τους ανθρώπους όπως είναι και τους 
έβαλε να μιλάνε και να σκέπτονται στη γλώσσα που συνηθίζεται 
στις περιπτώσεις αυτές.11

Η εμφάνιση της αστυνομικής μυθοπλασίας του ιδιωτικού ερευ-
νητή και του είδους του ήρωα που σχετίζεται με αυτήν είναι το 
προϊόν μια συγκυρίας ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και πολι-
τισμικού χαρακτήρα.12 Σήμερα με τον όρο «μαύρο μυθιστόρημα» 
τείνουμε να εννοούμε όλη την αμερικανική παραγωγή μετά τον 
Ηammett, όπου κυριαρχεί ως ατμόσφαιρα η αίσθηση της καταρ-
ρέουσας κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Τodorov, τo σύγχρονο μαύρο 
μυθιστόρημα συγκροτήθηκε όχι γύρω από ένα τέχνασμα παρουσί-
ασης, αλλά γύρω από το αναπαριστάμενο περιβάλλον, γύρω από 
ιδιόμορφα πρόσωπα και ήθη, με άλλα λόγια η συστατική του ιδιο-
μορφία είναι θεματική.13

9 Κnight 2004, 111.
10 Κnight 2004, 112-115.
11 Chandler 1986, 116.
12 Porter 2003, 96.
13 Todorov 1986, 238.
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2. Όι θάλασσες του Νότου
Η έκδοση του έργου Οι θάλασσες του Νότου14, το 1979, ανέδει-

ξε λογοτεχνικά τον συγγραφέα του, Manuel Vázquez Montalbán, 
σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηριζόταν από την πολιτική 
αστάθεια της μεταπολιτευτικής περιόδου στα χρόνια που ακολού-
θησαν την σχεδόν σαρανταετή δικτατορία του στρατηγού Φράνκο 
στη Ισπανία. Τέταρτο από μυθιστορήματα της σειράς Καρβάλιο, 
τιμήθηκε με το βραβείο Planeta, της ομώνυμης εκδοτικής, σημα-
τοδοτώντας την καταξίωση του αστυνομικού μυθιστορήματος 
στην Ισπανία και του Πέπε Καρβάλιο ως πρωταγωνιστή. Ο Manuel 
Vázquez Montalbán στο Οι θάλασσες του Νότου παρουσιάζει μια 
ολοκληρωμένη λογοτεχνική πρόταση για ένα νέο κοινωνικό μυθι-
στόρημα με αστυνομική πλοκή. Οι προφανείς επιρροές που ενσω-
ματώνει προέρχονται από την κληρονομιά του ισπανικού αστυ-
νομικού μυθιστορήματος ως παραφυάδα του νατουραλισμού του 
Pedro Antonio de Alarcón και της Emilia Pardo Bazán σε συνδυα-
σμό με την υψηλή λογοτεχνική τεχνική του ισπανόφωνου διηγή-
ματος μυστηρίου, όπως αυτό του Borges. Συνθέτει αυτά τα αδιαμ-
φισβήτητης ποιότητας πρωτογενή υλικά πάνω σε μια λογοτεχνική 
φόρμα που εκφράζει την ποιητική της κοινωνικής απογοήτευσης 
στις μοντέρνες μεγαλουπόλεις μέσα από την ηρωικά αντικοινωνι-

14 Περίληψη: Ένας επιφανής καταλανός επιχειρηματίας, ο Κάρλος Στούαρτ Πεδρέλ, 
ο οποίος υποτίθεται ότι βρισκόταν σε ταξίδι για περίπου ένα χρόνο, βρίσκεται 
μαχαιρωμένος σε ένα οικόπεδο στη Βαρκελώνη. Έπειτα από δύο μήνες, ο Χάιμε 
Βιλαντεκάνς, φίλος και δικηγόρος της οικογένειας Πεδρέλ, αναθέτει στον ιδιω-
τικό ερευνητή Πέπε Καρβάλιο να ερευνήσει την υπόθεση. Ο Καρβάλιο σταδιακά 
αρχίζει να γνωρίζει την ιδιόμορφη προσωπικότητα του θύματος και την εμμονή 
του να ακολουθήσει τα βήματα του Γκωγκέν στις θάλασσες του Νότου. Η ανα-
κάλυψη μιας σειράς ποιημάτων σχετικών με αυτόν τον «Νότο» στο γραφείο του 
Πεδρέλ, οδηγεί τον ερευνητή να κινηθεί από τις πολυτελείς κατοικίες της αστικής 
τάξης της Βαρκελώνης, που επωφελείται της πολιτικής αλλαγής από την πολύ-
χρονη δικτατορία για να αποκομίσει νέα επιχειρηματικά κέρδη, ως τα ταπεινά 
καταλύματα της εργατικής τάξης στην περιφέρεια της πόλης, όπου ζεί, όπως πά-
ντα, στην απόλυτη μιζέρια. Εκεί στον νότο της Βαρκελώνης, στην συνοικία του 
Σαν Μαγίν, κατασκευασμένη από την εταιρεία του ίδιου του Πεδρέλ, και όχι στη 
Ταιτή, ο Καρβάλιο ανακαλύπτει ότι ο εκατομμυριούχος ζούσε με το όνομα Αντό-
νιο Πορκέρες κατά το διάστημα της απουσίας του. Μετά από μια ερωτική σχέση 
με μια κομμουνίστρια εργάτρια του Σαν Μαγίν, ο Πεδρέλ, μαχαιρώθηκε από τον 
αδερφό της και κατέληξε πεταμένος στην άλλη άκρη της πόλης από τους ίδιους 
του τους φίλους. Όταν η χήρα του μαθαίνει την αλήθεια και για να αποφύγει ένα 
πιθανό σκάνδαλο αποφασίζει να αφήσει τα πράγματα ως έχουν.
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κή φιγούρα του ιδιωτικού ερευνητή στα πρότυπα των Chandler 
και Hammett. Η προσαρμογή της κλασικής αυτής φιγούρας στα 
πρότυπα της ισπανικής λογοτεχνικής πραγματικότητας βασίζε-
ται στην προσέγγιση στο είδος του George Simenon15, ως άσκηση 
κατασκευής ενός προτύπου χαρακτήρα που να διαχειρίζεται την 
εθνική του ταυτότητα μέσα από το αστυνομικό του προφίλ. Άρι-
στος γνώστης και μέτοχος της σύγχρονής του λογοτεχνικής και 
πολιτικής πραγματικότητας ο Montalbán συνθέτει ένα έργο που 
αναδεικνύει την πολιτική του θέση απέναντι σε μια προβληματική 
κοινωνία και παράλληλα αποτελεί ένα ανάγνωσμα για ένα ευρύ 
λαϊκό κοινό. 

3. Ή σειρά μυθιστορημάτων με πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό 
ερευνητή Πέπε Καρβάλιο

Το μαύρο μυθιστόρημα(novela negra) αποτελεί μία από τις κο-
ρυφαίες στιγμές της λογοτεχνικής παραγωγής του Montalbán. Ο 
συγγραφέας έγραψε περίπου είκοσι μυθιστορήματα με πρωτα-
γωνιστή τον ιδιωτικό ερευνητή Πέπε Καρβάλιο με αποτέλεσμα 
να αναγνωριστεί ως η «κορυφαία μορφή του ισπανικού μαύρου 
μυθιστορήματος».16 Ο ίδιος ο συγγραφέας δήλωσε ότι τα μυθιστο-
ρήματα της σειράς Καρβάλιο, κυρίως αυτά της περιόδου της δε-
καετίας του 70 και των πρώτων χρόνων του 80, υπήρξαν κυρίως 
«ρεαλιστικά μυθιστορήματα, χρονικό αυτού που θα γίνει η ζωή της 
Ισπανίας στην περίοδο της Μεταπολίτευσης από την παρακμή του 
Φρανκισμού»17. Κατά συνέπεια, η σειρά Καρβάλιο μπορεί να ερμη-
νευθεί ως ένας αντιπολιτευτικός λόγος προς το επίσημο πολιτικό 
μήνυμα της εποχής. Ο χαρακτήρας της απογοήτευσης που την δια-
κρίνει παρατηρείται στην ανάλυση του πρόσφατου ισπανικού πα-
ρελθόντος, όπου αντιτίθεται στην ερμηνεία που επιβλήθηκε από 

15 Στην ευρωπαϊκή του εκδοχή το σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα εμφανίζεται 
στο έργο του βελγικής καταγωγής, αλλά κατεξοχήν αντιπροσώπου της γαλλικής 
αστυνομικής λογοτεχνίας Georges Simenon. Η λογοτεχνική πρακτική του αποτε-
λεί μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο κλασικό Βρετανικό αστυνομικό μυθι-
στόρημα και την Αμερικανική παράδοση. Στα έργα του συνυπάρχουν η ελάχιστη 
δράση και βία της πρώτης με την ρεαλιστική δεξιοτεχνία και την μικροαστική 
οπτική γωνία της δεύτερης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την αφήγηση σε τρίτο 
πρόσωπο με μια σχετικά ουδέτερη γλώσσα (Knight 2004, 160).

16 Valles Calatrava 1991, 167.
17 Tyras 2003, 103.
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την επίσημη εξουσία και αντιλαμβανόταν την περίοδο της Μετα-
πολίτευσης ως θετική περίοδο μεταρρυθμίσεων και επιτυχιών για 
την κοινωνία.18 Ο τόνος απογοήτευσης που διαπνέει όλη την σειρά 
εμφανίζεται να έχει άμεση σχέση με τις αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα στο αστικό περιβάλλον της πόλης όπου διαδραματίζεται η 
δράση του μυθιστορήματος, το οποίο αποκτά με αυτό τον τρόπο 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως χώρος δράσης και στοχασμού, με 
όλα τα λογοτεχνικά περιβάλλοντα που εμφανίζονται να έχουν άμε-
σες αναφορές σε δρόμους, πλατείες, εστιατόρια και χαρακτηριστι-
κά κτήρια της Βαρκελώνης. Ο Καρβάλιο ακολουθεί μια διαδρομή 
σε διάφορες συνοικίες προσπαθώντας να αγγίξει την πραγματικό-
τητα της πόλης στην οποία ζει και εργάζεται και με την οποία βρί-
σκεται σε μια αντιθετική σχέση αγάπης και μίσους. Ένα άλλο χα-
ρακτηριστικό στοιχείο των μυθιστορημάτων αυτών είναι ο ρόλος 
της γαστρονομίας ο οποίος, εκτός της ιδιομορφίας που προσφέρει 
στον χαρακτήρα του Καρβάλιο, επιτελεί ένα διπλό έργο, καθώς δι-
αμορφώνει το λογοτεχνικό λόγο της αφήγησης και παράλληλα ση-
ματοδοτεί το φαγητό ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας 
του σε συμφωνία με την υπεράσπιση των τοπικών προϊόντων και 
δημιουργιών της λαϊκής κουλτούρας.

4. Ληξιπρόθεσμα δάνεια
Ο Πέτρος Μάρκαρης στα Ληξιπρόθεσμα Δάνεια19, έκτο της σει-

18 Sánchez Zapatero και Martín Escribá, 46-62.
19 Περίληψη: Τα Ληξιπρόθεσμα δάνεια, είναι το πρώτο μυθιστόρημα της «Τριλογίας 

της κρίσης», μαζί με το Περαίωση και το Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα συμβαί-
νουν κατά τη διάρκεια του αποπνικτικού καλοκαιριού του 2010. Το συνηθισμέ-
νο ασφυκτικό κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας έχει μετατραπεί σε κόλαση 
εξαιτίας των διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών. Η κρίση χτυπά τον Αστυνόμο 
Χαρίτο, τον πρωταγωνιστή, καθώς η κόρη του Κατερίνα παντρεύεται, του έχουν 
περικόψει το μισθό, όπως και όλων των συναδέλφων του, και επιπλέον πρέπει 
να πληρώσει τις δόσεις του νέου Σέατ Ίμπιζα με το οποίο αντικατέστησε το πα-
λιό του Φίατ Μιραφιόρι εξαιτίας του γάμου. Η γυναίκα του, Αδριανή, προσπαθεί 
να κάνει θαύματα με το καλάθι της νοικοκυράς για τα απαραίτητα. Ο Χαρίτος 
και η οικογένεια του παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου Πο-
δοσφαίρου υποστηρίζοντας με πάθος την Εθνική Ισπανίας. Αυτή τη φορά ο Χα-
ρίτος αντιμετωπίζει μια πολύ περίπλοκη υπόθεση. Αρχικά, αποκεφαλίζουν έναν 
συνταξιούχο τραπεζίτη, έπειτα έναν άλλο, με ειδικότητα στα hedge funds, έπει-
τα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος μια διεθνούς εταιρείας αξιολόγησης και τελευταίο 
έναν διευθυντή εισπρακτικής εταιρείας. Η Αδριανή υποφέρει από κατάθλιψη 
μετά την αυτοκτονία ενός γείτονα στην οποία ήταν παρούσα. Προς ακόμη με-
γαλύτερη απογοήτευση του Χαρίτου η Αθήνα γεμίζει με αφίσες που προτρέπουν 
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ράς Χαρίτου και πρώτο από τα τρία έργα της «Τριλογίας της κρί-
σης», πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα. Συνθέτει ένα πολι-
τικό μυθιστόρημα με πρόφαση την αστυνομική πλοκή συνεχίζο-
ντας τη σειρά του Αστυνόμου Χαρίτου. Η έρευνα του τελευταίου 
αποτελεί στην πραγματικότητα μια σειρά ανακρίσεων- συνεντεύ-
ξεων με αντιπροσώπους σχεδόν του συνόλου των εμπλεκομένων 
στην ελληνική κρίση κοινωνικών τάξεων, εθνικών ομάδων και οι-
κονομικών παραγόντων του αθηναϊκού αστικού τοπίου:

«Τετρακόσια ευρώ το μήνα σύνταξη, παίρνω!» μου φωνάζει. «Τι 
να μου κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τετρακόσια; Σε ρωτάω, 
ποιος Γερμανός, Γάλλος, Σουηδός, μπορεί να ζήσει με τετρακόσια 
ευρώ το μήνα; Βλέπω το καλοκαίρι τα νησιά να βουλιάζουν από 
Γάλλους, Σουηδούς και Γερμανούς συνταξιούχους. Εγώ δεν κοιτάζω 
τα νησιά ούτε με τα κιάλια, γιατί με τετρακόσια ευρώ, ούτε κιάλια 
παίρνεις».20

Η ενδελεχής καταγραφή των λεπτομερειών της ζωής στην Αθή-
να της κρίσης, όλων αυτών των ατόμων όπως και των απόψεών 
τους ξεπερνά την ίδια την αστυνομική πλοκή, αποκαλύπτοντας το 
κοινωνικό έγκλημα της ελληνικής πραγματικότητας με οικονομι-
κούς όρους και σχέσεις:

«Μαύρισε το μάτι του» μου λέει, και εννοεί τον αυτόχειρα. «Είχε ένα 
μαγαζί με γυναικεία κάπου στο Παγκράτι. Με την κρίση  η δουλειά 
έπεσε στο μηδέν. Είχε ένα σωρό ακάλυπτες επιταγές, και στο ταμείο 
χόρευαν τα ποντίκια. Ζήτησε δάνειο από την τράπεζα, αλλά του το 
απέρριψαν γιατί είχε ανοιχτεί πολύ και τα δάνεια τα δίνουν πια με 
το σταγονόμετρο. Η γυναίκα του δούλευε στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, της έκοψαν κι αυτής ένα είκοσι πέντε τα εκατό. Έχουν 
και μια κόρη που σπουδάζει στο εξωτερικό. Του ήρθαν όλα απανω-
τά, θόλωσε και βούτηξε από το παράθυρο».21

Ο Μάρκαρης συνδυάζει στοιχεία από την παράδοση του Γιάννη 
Μαρή και του αστυνόμου Μπέκα, που τον οδηγούν σε μια κατα-

τους πολίτες να μην πληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες. Όμως δεν θα είναι 
το τελευταίο χτύπημα του τρομοκράτη των τραπεζών, αφού γεμίζει την πόλη με 
αυτοκόλλητα με ανατρεπτικά μηνύματα.

20 Μάρκαρης 2010, 53-54.
21 Μάρκαρης 2010, 115.
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γραφή σχεδόν ηθογραφικού τύπου.22 Αναπτύσσει έτσι το μοντέλο 
του Χαρίτου ως χαρακτηριστικό τύπο έλληνα ερευνητή που αντι-
προσωπεύει την κοινή γνώμη ως προς την κρίση αλλά ταυτόχρονα 
ερευνά και εμβαθύνει στις αιτίες της.

5. Ή σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον αστυνόμο Κώστα 
Χαρίτο

Τα μυθιστορήματα του Μάρκαρη εμφανίζονται ως έρευνες που 
διενεργεί ο αστυνόμος Χαρίτος και βασίζονται σε δύο αρχές: την 
οικογένεια του Χαρίτου, που εξελίσσεται σε κάθε μυθιστόρημα, και 
τις αστυνομικές ιστορίες του κάθε μυθιστορήματος που είναι ανε-
ξάρτητες μεταξύ τους. Ειδικότερα στην «Τριλογία της κρίσης», η 
κάθε έρευνα λειτουργεί σε δύο άξονες στο επίπεδο της πλοκής: στο 
πρώτο επίπεδο η διερεύνηση ακολουθεί την εξέλιξη της αστυνομι-
κής έρευνας στην προσπάθεια της να διαλευκάνει τα μυστηριώδη 
εγκλήματα που λειτουργούν ως αφορμή, ενώ σε δεύτερο επίπεδο 
διερευνούνται τα κοινωνικά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί 
μέσα από την κριτική προσέγγιση της πραγματικότητας της κοι-
νωνίας της κρίσης με αποτέλεσμα μια ανατομία της καθημερινής 
ζωής , ως ανατομία ενός εγκλήματος στη ελληνική πρωτεύουσα, 
που έχει απώτερο σκοπό την αναζήτηση των αιτιών εξαιτίας των 
οποίων η χώρα αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές συνέπειες. Ο Χαρίτος 
ως αστυνομικός δεν είναι Ιδιωτικός Ερευνητής (Private Investiga-
tor), κατά συνέπεια ούτε Ιδιωτικό Μάτι (Private Eye) αλλά ούτε και 
Ιδιωτικό Εγώ (Private I). Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, με γλώσ-
σα απλή και καθημερινή απαλλαγμένη από αισθητικές δυσκολίες 
λογοτεχνικού τύπου, επιχειρεί την εξοικείωση του αναγνώστη με 
τον χαρακτήρα και την καθημερινότητα του οικογενειάρχη Χαρί-
του ο οποίος προσεγγίζει την κοινωνική πραγματικότητα με τελι-
κό στόχο την ταύτιση της οπτικής γωνίας αναγνώστη-πρωταγω-
νιστικού χαρακτήρα. Κατά αυτό τον τρόπο ο αστυνόμος Χαρίτος 

22 Σύμφωνα με το Πέτρο Μάρκαρη ( Κουζέλη 2008), ο Γιάννης Μαρής είναι ο «πατρι-
άρχης της αστυνομικής λογοτεχνίας» στην Ελλάδα. Το έργο του, με βαθιές επιρ-
ροές από τον Simenon, δεν εκτιμήθηκε ανάλογα από το κοινό της εποχής του, 
αυτό της δεκαετίας του 50, καθώς στην πλειονότητα του θεωρούσε το αστυνομι-
κό μυθιστόρημα παραλογοτεχνία. Η καινοτομία του εντοπίζεται στο γεγονός ότι 
κατάφερε να συνδυάσει με επιτυχία την ελαφριά λαϊκή αισθητική με το αστυνο-
μικό είδος, μέσα από μια μικροαστική θεματολογία προικισμένη με ριζοσπαστική 
αφηγηματική δύναμη (Tonnet 2007).
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γίνεται P.I νέου τύπου όπου τα αρχικά ανταποκρίνονται στο Public 
Investigator(Δημόσιος Ερευνητής), στο Public Eye(Δημόσιο Μάτι) 
και τελικά σε Public I(Δημόσιο Εγώ), καθώς η θέση του συμπίπτει 
με αυτήν του μέσου Έλληνα που υπομένει τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης. Ενσωματώνεται έτσι στην έρευνα που διενεργεί ο 
αστυνόμος για την διαλεύκανση των δολοφονιών μια βαθιά κοι-
νωνική κριτική με πολιτική στόχευση προσιτή στον αναγνώστη 
του αστυνομικού είδους.

6. Ληξιπρόθεσμα δάνεια στη θάλασσα του Νότου
Mετά από μια συγκριτική προσέγγιση των δυο κειμένων23, δι-

απιστώνεται αρχικά ότι υπάρχουν δύο βασικές διαφορές: πρώτο, 
το έργο του Μονταλμπάν χαρακτηρίζεται από υψηλή λογοτεχνική 
αισθητική και σύνθετη δομή, ως προετοιμασία ενός υψηλής μαγει-
ρικής τέχνης πιάτου, που οργανώνεται γύρω από το φαγητό και 
την κουζίνα. Εμφανίζονται αναφορές στο ίδιο το είδος στο οποίο 
ανήκει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα:

Ηθική αμφισημία. Ηθική αμφισημία. Εδώ βρίσκεται το κλειδί του 
νουάρ μυθιστορήματος.24

και στην διαδικασία της γραφής: 

Ο Στιούαρτ Πεδρέλ πέρασε σ’αυτό το δωμάτιο πολλές νύχτες. Έφτα-
νε μόνο να διασχίσει μερικά χιλιόμετρα για να αποκτήσει και πάλι 
όλα αυτά που είχε για σαράντα ολόκληρα χρόνια, και όμως έμεινε 
μέσα στο σκοτάδι, τη μια νύχτα μετά την άλλη, παίζοντας το ρόλο 
ενός Γκογκέν στα χέρια ενός συγγραφέα που ήταν φανατικός με το 
σοσιαλιστικό ρεαλισμό, ενός κερατά συγγραφέα, που είχε ως σκοπό 
να τον τιμωρήσει για όλες τις αμαρτίες που είχε διαπράξει η άρχου-
σα τάξη. Και ο συγγραφέας ήταν ο ίδιος του ο εαυτός.25

 Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκαρης οργανώνει το κείμενο με 
τρόπο που προσιδιάζει σε ένα τηλεοπτικό σενάριο, επιδιώκοντας 
την αμεσότητα των διαλόγων και την γρήγορη εξέλιξη. Η παρουσία 

23 Επισημαίνεται ότι εξετάστηκαν τα εν λόγω κείμενα και στην ελληνική και στην 
ισπανική τους έκδοση, οι οποίες αναφέρονται στην τελική βιβλιογραφία που πα-
ρατίθεται.

24 Βάθκεθ Μονταλμπάν 2001, 72. 
25 Βάθκεθ Μονταλμπάν 2001, 173. 
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των μέσων ενημέρωσης, ειδικότερα της τηλεόρασης οργανώνει 
την αφήγηση με άξονα την επικαιρότητα της ελληνικής πραγμα-
τικότητας:

«Και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, ετοιμαστείτε να παρακολουθήσε-
τε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τον κύριο Χένρικ ντε Μορ. Ο 
κύριος ντε Μορ είναι από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του οίκου 
αξιολόγησης Γουόλας και Τσένι και βρίσκεται αυτές τις μέρες στη 
χώρα μας για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την πορεία της 
ελληνικής οικονομίας. Να υπενθυμίσω ότι ο οίκος αξιολόγησης Γου-
όλας και Τσένι είναι από τους πρώτους που υποβάθμισαν τα ελλη-
νικά ομόλογα στην κατηγορία των «junk», των κουρελόχαρτων, με 
άλλα λόγια».26

Δεύτερο, σε ότι αφορά τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες 
και το λογοτεχνικό προφίλ τους, οι δύο ερευνητές μονοπωλούν 
την οπτική γωνία της αφήγησης, σε τρίτο πρόσωπο ο Καρβάλιο 
και σε πρώτο πρόσωπο ο Χαρίτος, χαρακτηρίζονται όμως από ση-
μαντικές διαφορές. Ο Καρβάλιο είναι, κατ’επιλογή του Montalbán, 
ένας περιθωριακός τύπος ανθρώπου με ιδιομορφίες που δεν τον 
αφήνουν να ενταχθεί στην κοινωνία της Βαρκελώνης, γεγονός που 
του δίνει μια προνομιακή θέση ως προς την κοινωνική κριτική που 
ασκεί:

«Εμείς οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ είμαστε το θερμόμετρο της καθεστη-
κυίας ηθικής, Μπισκουτέρ. Και στο λέω, αυτή η κοινωνία είναι σά-
πια.  Δεν πιστεύει σε τίποτα». 27

Το κοινωνικό του περιβάλλον είναι μη συμβατικό, καίει βιβλία 
στο τζάκι του για να εκδικηθεί την λογοτεχνία και την κουλτούρα, 
η ταυτότητα του προσδιορίζεται από το φαγητό, τις διαδικασίες 
και τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτό, έχει μια ιδεολογική πολι-
τική θέση ενάντια στο σύστημα, η σεξουαλική του ζωή είναι αυτή 
ενός ενεργού ερωτικά εργένη και διαθέτει ένα κυνικό και σχετικά 
βίαιο ταμπεραμέντο.

 Από την άλλη μεριά ο Χαρίτος, είναι ένας τυπικός μικροαστός 
δημόσιος υπάλληλος, πλήρως ενταγμένος στο σύστημα το οποίο 

26 Μάρκαρης 2010, 165.
27 Βάθκεθ Μονταλμπάν 2001, 15.
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υπηρετεί χωρίς να πιστεύει σε κάποια πολιτική ιδεολογία, είναι 
παντρεμένος και έχει μια κόρη, οι αντιλήψεις του είναι πλήρως συ-
ντηρητικές, ως και ξεπερασμένες, σε ένα περιβάλλον που συνεχώς 
αλλάζει, η ταυτότητα του προσδιορίζεται από το αυτοκίνητό του 
και δεν έχει καμία σχέση με τα βιβλία, πέραν του λεξικού του Δη-
μητράκου.

Το δικό μου Mirafiori  ήταν μοναδικό στο Σώμα. Το αποκαλούσαν ει-
ρωνικά «password». Γιατί, όπως δεν μπορούσες να βάλεις μπροστά 
ένα πρόγραμμα χωρίς το «password», έτσι δεν μπορούσες να βάλεις 
μπροστά το Mirafiori χωρίς το Χαρίτο.28

Η σεξουαλική του ζωή παραμένει αθέατη και περιορίζεται θεω-
ρητικά μόνο στα πλαίσια του γάμου του, είναι γκρινιάρης, πεισμα-
τάρης και δεν έχει τάσεις βίας παρόλο το δύσκολο επαγγελματικό 
περιβάλλον του.

 O κοινός άξονας των δύο συγγραφέων αποτελείται από δύο 
βασικά στοιχεία: την συνάφεια των κοινωνικών, οικονομικών και 
ιστορικών συνθηκών του πλαισίου αναφοράς τους στην ισπανική 
και την ελληνική σύγχρονη πραγματικότητα και την λογοτεχνική 
φόρμα του αστυνομικού μυθιστορήματος. Κατά πρώτο λόγο, η 
παράλληλη πορεία των δύο κοινωνιών στον ιστορικό χρόνο είχε 
ως αποτέλεσμα αυτά τα πλαίσια αναφοράς να παρουσιάζουν εξαι-
ρετικές ομοιότητες στην εξελικτική τους πορεία. Η περίοδος της 
Μεταπολίτευσης στην Ισπανία και στην Ελλάδα, η ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του Ευρώ με τις επακόλουθες 
οικονομικές κρίσεις, όπως και οι δραστικές αλλαγές σε κοινωνι-
κό και πολιτικό επίπεδο στην καθημερινή ζωή των λαών τους πα-
ρουσιάζουν εκπληκτικές ομοιότητες σε βαθμό που οι λογοτεχνικές 
προσεγγίσεις των δύο συγγραφέων να βρίσκουν σημαντικά κοι-
νά σημεία αναφοράς και στις δύο χώρες, γεγονός που αντικατο-
πτρίζεται στην εκδοτική επιτυχία των έργων τους και στις δύο 
πλευρές της Μεσογείου. Κατά δεύτερο λόγο, σε ότι αφορά στην 
υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης μορφής αστυνομικού μυθιστορή-
ματος υπάρχει πλήρης ταύτιση της λογοτεχνικής στόχευσης των 
δύο συγγραφέων που δεν είναι άλλη από την κοινωνική κριτική με 
πολιτικό προσανατολισμό μέσα από ένα είδος λαϊκής λογοτεχνίας 

28 Μάρκαρης 2010, 13.
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Αυτό μπορεί να εξηγηθεί επίσης από τις ιδεολογικές καταβολές και 
απόψεις που συγκλίνουν στην απογοήτευση των αριστερών δια-
νοούμενων από την ασυγκράτητη επέλαση του καπιταλισμού στις 
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε βάρος των παραδοσιακών κοι-
νωνικών δομών τους. Η επιρροή του, πρόωρα χαμένου, Montalbán 
στο έργο του Μάρκαρη είναι προφανής και αδιαμφισβήτητη και 
από τον τελευταίο, σε σημείο που να διεκδικεί μέσα από την εκ-
δοτική του επιτυχία στην Ισπανία τον ρόλου του συνεχιστή του. 
Αυτή του η δραστηριότητα συνεχίζεται πέρα από το συγγραφικό 
του έργο σε ομιλίες, συνεντεύξεις και συνέδρια με σκοπό την συ-
γκρότηση ενός λογοτεχνικού μορφώματος με ενιαίο πυρήνα: το 
αστυνομικό μυθιστόρημα στη μεσογειακή του έκφραση, σε αντιδι-
αστολή προς την αγγλοσαξονική παράδοση και την σκανδιναβική 
αστυνομική λογοτεχνία, κάτω από τον όρο-ομπρέλλα «μεσογειακό 
αστυνομικό μυθιστόρημα».29 Αυτός ο όρος ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα στο βαθμό που αφορά στην ενσωμάτωση της 
κοινωνικής κριτικής με πολιτικούς προσανατολισμούς χρωματι-
σμένη με τόνο απογοήτευσης για την αποτυχία του συστήματος 
στην αστυνομική πλοκή της διαδρομής ενός ερευνητή με εθνικά 
χαρακτηριστικά μέσα στις μεγαλουπόλεις της Μεσογείου όπως 
επίσης και στην ανατροπή της σχέσης θύτη-θύματος, αν λάβουμε 
υπόψη ότι τα θύματα ανήκουν στην πλευρά της εξουσίας, υψηλής 
οικονομικής και κοινωνικής στάθμης, τα οποία στην πραγματικό-
τητα αποτελούν θύτες της κοινωνίας. Αν και το έργο του Montal-
bán παρουσιάζει προφανείς ομοιότητες με αυτό του Μάρκαρη και 
τα χαρακτηριστικά που έδωσε ο πρώτος στο αστυνομικό μυθι-
στόρημα έχουν υιοθετηθεί από τον δεύτερο, ο όρος «μεσογειακό 
μαύρο μυθιστόρημα»30 δεν είναι δόκιμος καθώς άλλοι συγγραφείς 
μαύρου μυθιστορήματος που ανήκουν στην γεωγραφική περιοχή 
δεν παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ συγγραφείς που 
δεν σχετίζονται με αυτή την γεωγραφική περιοχή εμφανίζουν στο 
έργο τους τα ίδια λογοτεχνικά στοιχεία που θεωρούνται θεμελιώ-
δη για το συγκεκριμένο είδος αστυνομικής λογοτεχνίας.31 Η σειρά 

29 Vázquez Montalbán 2012, 9-12.
30 Ο όρος αυτός αποτελεί ακριβή μετάφραση του ισπανικού όρου «novela negra 

mediterránea», που συνηθίζεται στις δημοσιεύσεις του ισπανικού περιοδικού τύ-
που που αφορούν στο είδος (Morán 2005).

31 Sánchez Zapatero και Martín Escribá 2013, 46-62.
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του καταλανού συγγραφέα ορίζει την ξεκάθαρη κατασκευή ενός 
λογοτεχνικού χαρακτήρα του οποίου η οπτική γωνία απαιτεί μια 
συγκεκριμένη προοπτική του κόσμου που υιοθετείται από σημα-
ντικό μέρος της σύγχρονης μαύρης λογοτεχνίας στην κατεύθυνση 
της κοινωνικής κριτικής με πολιτική στόχευση,32 οριοθετώντας με 
αυτό τον τρόπο το αστυνομικό μυθιστόρημα αυτού του τύπου ως 
το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα, ιδιαίτερα στην Μεσόγειο 
και στην ισπανόφωνη Αμερική.

7. Τα κοινωνικά εγκλήματα της θάλασσας του Νότου
Το αστυνομικό μυθιστόρημα σύμφωνα με τον Montalbán:

Από την μεριά μου, αυτό που προσπάθησα από την αρχή της σειράς 
Καρβάλιο ήταν ένα κοινωνικό μυθιστόρημα διαμέσου μιας αστυνο-
μικής τεχνικής. Η ποιητική του νεοκαπιταλισμού, κατά την γνώμη 
μου, είναι το αστυνομικό μυθιστόρημα. […]Είναι η καταλληλότερη 
ποιητική για να περιγράψεις τις κοινωνικές συγκρούσεις κάθε επο-
χής.33

Στο προλογικό σημείωμα του στην έκδοση Η Βαρκελώνη του 
Μανόλο με τίτλο: «Ο Μονταλμπάν και η ανατροπή του αστυνομι-
κού», ο Μάρκαρης αναφέρει:

Ο Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν είναι, μαζί με τον Λεονάρντο Σά-
σια, ένας από τους δύο θεμελιωτές του μεσογειακού αστυνομικού 
μυθιστορήματος. Πέραν αυτού, όμως, είναι ο συγγραφέας που ανέ-
τρεψε την κλασσική δομή του είδους, το απάλλαξε από το «κυνήγι 
του δολοφόνου» και το μετέτρεψε σε ένα κοινωνικό μυθιστόρημα 
με αστυνομική πλοκή.[…] Η άλλη είναι η σχέση της μεγαλούπολης με 
το σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα. Γιατί ο Μονταλμπάν απάλ-
λαξε την μεγαλούπολη από τα στενά όρια του χώρου και του πε-
ριβάλλοντος και την κατέστησε πρωταγωνίστρια του αστυνομικού 
μυθιστορήματος.[…]Το δεύτερο διακριτικό στοιχείο του μεσογει-
ακού αστυνομικού είναι το φαγητό.[…]Αυτή είναι, κατά τη γνώμη 

32 Σε συνέντευξη του ο Montalbán(Güemes 1999) δήλωσε :«Ο Καρβάλιο είναι κατά 
βάθος αριστεριστής, αν και η λογοτεχνική του υπόσταση δεν ταυτίζεται ούτε με 
τους αναρχικούς, ούτε με τους κομμουνιστές. Αμφισβητεί την εξουσία, είτε είναι 
πολιτική, οικονομική ή πολιτισμική.» 

33 Güemes 1999.
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μου και η σημαντικότερη συμβολή του Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλ-
μπάν στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Κατόρθωσε να μετατρέψει το 
αστυνομικό σε πολιτικό μυθιστόρημα. Όλοι εμείς που χρησιμοποι-
ούμε το είδος για να γράψουμε πολιτικά μυθιστορήματα βαδίζουμε 
στα δικά του ίχνη.34

Ο Πέτρος Μάρκαρης τιμήθηκε με το VII Βραβείο Pepe Carvalho 
(Πέπε Καρβάλιο) τον Ιανουάριο του 2012, κατά τη διάρκεια της 
Εβδομάδας Μαύρου Μυθιστορήματος στην Βαρκελώνη. Τα Ληξι-
πρόθεσμα Δάνεια αποτελούν μια ισχυρή απόδειξη ότι ο Μάρκαρης 
και ο Χαρίτος συνεχίζουν στα βήματα του Montalbán και του Καρ-
βάλιο διερευνώντας τα κοινωνικά εγκλήματα που διαπράττονται 
στην Μεσόγειο.
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Από τους πρώτους μεταπολεμικούς ποιητές 
και την ποιητική γενιά του ’70 στη σημερινή ποίηση της κρίσης





Θεματικές τομές στο έργο του Έκτορα Κακναβάτου Χαοτικά Ι

Χριστίνα Δράκου *

Το 2005, πέντε χρόνια πριν το θάνατό του, ο Έκτωρ Κακναβάτος 
σημείωνε στα Βραχέα και Μακρά: «στην Ησιόδεια εκδοχή του το 
Χάος ακούγεται σαν ένα διανοητικό εφεύρημα που απαντάει στην 
ανάγκη ύπαρξης ενός σημείου αναφοράς προκειμένου να αναχθεί 
το γίγνεσθαι σε μια χρονική αφετηρία»1. H ανωτέρω διατύπωση 
συμπυκνώνει, θεωρούμε, το ενδιαφέρον και συνάμα την πηγή της 
ποιητικής έμπνευσής του, ειδικά όπως εκφράστηκε στην ποιητι-
κή συλλογή του Χαοτικά Ι, το 19972. Στην παρούσα εισήγηση θα 
αποπειραθούμε να προσεγγίσουμε και να αναδείξουμε επιλεκτικά 
τις τομές αυτού του έργου, τόσο όσον αφορά στο ύφος, στη θεμα-
τολογία, όσο και στην ιδιόμορφη δομή του. Άξονας αναφοράς για 
την επισήμανση συνεχειών και ασυνεχειών εντός της συλλογής θα 
αποτελέσει το πρότερο έργο του Κακναβάτου, καθώς και οι ιδι-
αίτερες διακειμενικές σχέσεις μεταξύ των Χαοτικών και αρχαίων 
κοσμογονιών.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί η ερμηνευτική 
δυσχέρεια που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε μελετητής, καθώς τα 
Χαοτικά αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα υπερρεαλιστικής 
ποίησης. Ο ποιητικός λόγος αψηφά τις συντακτικές συμβάσεις, 
ενώ πολλές φορές παρατηρούνται απρόσμενες συσχετίσεις ή 
αποσυσχετίσεις σημαίνοντος και σημαινόμενου. Εξάλλου, ο Κα-
κναβάτος -τουλάχιστον σε πρώτη εξέταση- συντάσσεται με το 
υπερρεαλιστικό μανιφέστο του André Breton: αναφέρεται συχνά 
στην επαναστατική σκέψη, ως κοινωνική και πολιτική πράξη3, 

1 Κακναβάτος, 2005, 82.
2 Κακναβάτος, 1997.
3 Κακναβάτος, 1996, 105-106.
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και αποπειράται να διαλύσει την έννοια της μίας απόλυτης πραγ-
ματικότητας4, υπερκεράζοντας εμπόδια που αφορούν τη συμβατι-
κή σύνταξη, αναζητώντας τον «ηλεκτρικό σπινθήρα»5. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το πρώτο έργο του, η Fuga, κυκλοφο-
ρεί για πρώτη φορά το 1943, οκτώ χρόνια μετά την Υψικάμινο του 
Ανδρέα Εμπειρίκου και θεωρείται ως μία από τις σημαντικές δημι-
ουργίες του Ελληνικού υπερρεαλισμού. Αν και εκφεύγει της στοχο-
θεσίας της παρούσας εισήγησης η συζήτηση για την ιστορία και τις 
ιδιομορφίες του Ελληνικού υπερρεαλισμού, τόσο ο ποιητής6 όσο 
και οι μελετητές του7 τον εντάσσουν στο προαναφερθέν κίνημα. Η 
γραφή, λοιπόν, του Κακναβάτου είναι εσωτερική και χειμαρρώδης: 
αντλεί υλικό από το υποσυνείδητο του ποιητή, αλλά κάνει συχνά 
χρήση όρων από τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία, προσφέροντας 
στον αναγνώστη την μοναδική ευκαιρία να καταστεί μάρτυρας 
της ένωσης του εξόχως καλλιτεχνικού και του εξόχως θεωρητικού, 
του ποιητικού λόγου και της μαθηματικής νόησης8.

Το πρώτο στοιχείο που οφείλουμε να επισημάνουμε, όσον αφο-
ρά στην ιδιαιτερότητα των Χαοτικών, είναι τα αυστηρά θεματικά 
νήματα που διέπουν τη συλλογή. Γίνεται άμεσα αντιληπτό στον 
αναγνώστη, τόσο κατά τη γραμμική ανάγνωση όσο και από τη 
συχνή εμφάνιση συναφών όρων ότι το ανά χείρας έργο εδράζε-
ται στην επεξεργασία του σημαινόμενου του Χάους, καθώς και σε 
έννοιες που ο ποιητής θεωρεί στενά συνδεδεμένες με αυτό, τόσο 
επεξηγηματικά (λ.χ. «αταξία»), όσο και αντιθετικά («τάξη»). Εδώ, 
εξάλλου, εντοπίζεται η πρώτη βασική τομή σε σχέση με το πρό-
τερο έργο του Έκτορα Κακναβάτου: οι προηγούμενες συλλογές 
του παρουσιάζουν κάποια συνδετικά μοτίβα, αλλά καμία δεν χα-
ρακτηρίζεται από τόσο έντονη θεματική συνοχή. Βεβαίως, μπορεί 
να λεχθεί ότι τα Χαοτικά αποτελούν μία φυσική εξέλιξη της ποιητι-
κής γλώσσας. Ως έννοια, το Χάος παρουσιάζεται στις παλαιότερες 
συνθέσεις του ποιητή, καθώς και σε κείμενά - μελέτες του. Στη συ-
γκεκριμένη, όμως, συλλογή τίθεται στο επίκεντρο ως σημείο ανα-
φοράς, ως αρχή και ως άρρηκτο στοιχείο της ανθρώπινης νόησης, 

4 Κρεμμύδας, 1994, 18.
5 Balakian, 1970, 75.
6 Κρεμμύδας, 1994, 18-19.
7 Καψωμένος, 1994, 27.
8 Κρεμμύδας, 1994, 17.
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κοινωνίας και κοσμοαντίληψης. Εξάλλου, όπως ο ίδιος είχε επιση-
μάνει το 1995, δύο χρόνια πριν την έκδοση των Χαοτικών, δεν είχε 
στην έως τότε ποιητική παραγωγή του αποπειραθεί να παρουσιά-
σει ολοκληρωμένη ποιητική σύνθεση9.

Η συλλογή χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη με εμφανείς διαφο-
ροποιήσεις στη φόρμα της στροφής, στη στροφική ανάπτυξη, κα-
θώς και στην τοποθέτηση των τίτλων. Στο πρώτο μέρος οι στίχοι 
σχηματίζουν σύντομες στροφές -σχεδόν αποσπασματικές- ενώ ο 
ποιητής δεν τιτλοφορεί τα ποιήματά του. Κατά συνέπεια, αναφε-
ρόμαστε στα έργα του πρώτου μέρους, είτε χρησιμοποιώντας τη 
σελίδα ή τον πρώτο στίχο τους. Επίσης, όπως θα επισημάνουμε 
παρακάτω, στο πρώτο μέρος της συλλογής τα θεματικά νήματα 
από ποίημα σε ποίημα είναι ιδιαίτερα αντιληπτά και επισημαίνο-
νται αβίαστα από τον αναγνώστη. Η παρατήρηση αυτή είναι ση-
μαντική, καθώς σύμφωνα με τον Κακναβάτο, «[η σύνθεση] είναι 
σκυταλοδρομία, να δίνει το ένα ποίημα τη σκυτάλη στο άλλο»10. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από αυτόνομα ποιήματα, μεγα-
λύτερης έκτασης και ποικίλης δομής: παρατηρούνται τόσο αυστη-
ρές στροφικές φόρμες (λ.χ. στο «Επτά Γλαδίολοι του Χάους»), όσο 
και ελεύθερες που σχεδόν ομοιάζουν με πεζό κείμενο («Θεοπληξία 
ή Τα τοξοειδή Ωάρια της Ασυγκινησίας»). Επίσης, σε αντίθεση με 
το πρώτο μέρος, δεν γίνεται εμφανές κάποιο συγκεκριμένο μοτί-
βο, βάσει του οποίου παρουσιάζονται τα ποιήματα. Υπό αυτό το 
πρίσμα, δεν παρατηρείται κάποια γραμμική συνέχεια ή σταθερή 
ανάπτυξη και παραλλαγές ενός μοτίβου, αλλά κυρίως η εννοιο-
λογική και θεματική συνοχή με βάση τους άξονες του Χάους, του 
Χρόνου και του Ανθρώπου. Έτσι, πιστεύουμε, ότι το δεύτερο μέρος 
ομοιάζει περισσότερο με την παλαιότερη ποιητική δημιουργία του 
Κακναβάτου, αλλά και υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση και τις θε-
ματικές τομές των πρώτων δώδεκα ποιημάτων.

Με εξαίρεση τις ανωτέρω διαφοροποιήσεις, τα Χαοτικά παρου-
σιάζουν συνοχή σε πολλά άλλα επίπεδα: ο Κακναβάτος χρησιμο-
ποιεί -όπως και σε πρότερες συλλογές του- μία ιδιάζουσα γλώσσα, 
η οποία αντλεί το λεξιλόγιο της από διάφορες χρονικές περιόδους 
της Ελληνικής, συνδυάζοντας λ.χ. την αρχαιοπρεπή καθαρεύουσα 
με τη δημοτική και την επιστημονική ορολογία με αδιαμφισβήτητα 

9 Όπ. π., 16.
10 Όπ. π., 16.
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λαϊκές λέξεις και εκφράσεις11. Επίσης, ο αναγνώστης συναντά ποι-
ήματα αφιερωμένα, τα οποία σχετίζονται ιδιαίτερα με τους αποδέ-
κτες τους: λ.χ. το «Γενεαλογικό των Μυδραλίων» που αφιερώνεται 
στον Σάββα Μιχαήλ έχει ως κύριο θέμα την Οκτωβριανή Επανά-
σταση και την αριστερή πολιτική σκέψη και πράξη. Αντιστοίχως, 
το «Γενέθλιο του Χάους», το οποίο παραπέμπει στην εκστατική 
δημιουργία και τη δύναμη των άναρθρων φωνηέντων, αφιερώνε-
ται στον καθηγητή Ερατοσθένη Καψωμένο, γνωστό μελετητή της 
υπερρεαλιστικής γλώσσας και ποίησης, ο οποίος είχε αναφερθεί 
ερμηνευτικά και στον Κακναβάτο12. 

Σε επίπεδο φόρμας πρέπει να επισημανθεί η ελεύθερη επιλογή 
του μήκους των στίχων, οι οποίοι είναι συχνά ελλιπείς και υπη-
ρετούν τη νοηματική έμφαση, υποκαθιστώντας τα σημεία στίξης. 
Έτσι στο σύνολο των Χαοτικών η χρήση της τελείας είναι φειδω-
λή13. Σηματοδοτεί κυρίως το τέλος του ποιήματος, παρά της πρό-
τασης. Στη θέση της χρησιμοποιούνται είτε τα κεφαλαία ως δεί-
κτης έναρξης ή το τέλος του στίχου ως δείκτης λήξης. Αυτή, όμως, 
η οικονομία εξυπηρετεί και την έμφαση, αφού η παρουσία της τε-
λείας σηματοδοτεί και οπτικοποιεί μία εμφατική λήξη. Το «Πλάσμα 
του Χρόνου» -τελευταίο ποίημα της συλλογής- είναι η νοηματική 
κατακλείδα των Χαοτικών και αφορά στην εκ νέου δημιουργία του 
«νυν», στην έλευση νέας εποχής, η οποία θα αντικαταστήσει την 
παλαιά, θυμίζοντας ίσως τις αντίστοιχες αναφορές του Ησίοδου 
στα Ἔργα καὶ ἡμέραι, αλλά και στη Θεογονία περί γενεών14. Η τε-
λεία, λοιπόν, χρησιμεύει για να υπογραμμίσει το αμετάκλητο τέ-
λος του τώρα και να εισαγάγει το δεύτερο μέρος του ποιήματος, το 
οποίο αφορά στη νέα γένεση, στη νέα δημιουργία:

«Σε λίγο τελείωνε το καύσιμο Νυν
(που παραμένει εισέτι άκλιτο αδίκως).»

Επίσης η διάταξη των λέξεων εξυπηρετεί και νοηματικές ανα-
φορές, οπτικοποιώντας τις. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, το 
ποίημα «Το Χάος είναι Ανδρόγυνο» αναφέρεται στον χιασμό και 

11 Αργυροπούλου, 2003, 299 κ.ε.
12 Καψωμένος, 1994, 27 κ.ε.
13 Βλ. όμως Κακναβάτος, 1997, σελ. 17, 22, 25, 29, 58-59 και 63.
14 Ἔργα καὶ ἡμέραι, στ. 109-201: «χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώ-

πων...». Από την έκδοση Evelyn-White, 1914.
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κατά αυτό τον τρόπο στοιχειοθετούνται και οι λέξεις που τον πε-
ριγράφουν:

«Το Χάος είναι ανδρόγυνο
    είναι ο Χάος και η Χάη
είναι αΧός και ιαΧή
    δεν έχει πύλες»

Στους ανωτέρω στίχους συμπυκνώνονται και αναδεικνύονται 
πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Κακναβάτος για να 
εκφραστεί δημιουργικά. Ουσιαστικά η ποιητική έκφραση υπο-
τάσσει τα οικεία γλωσσικά σημεία και ανατρέπει τη συνήθη χρή-
ση της γραφής, καθώς μετατρέπει γράμματα, λέξεις και προτάσεις 
σε οπτικά γραφηματικά στοιχεία, δηλαδή εικόνες15. Συγκεκριμένα 
οπτικοποιεί το προαναφερθέν χιαστό σχήμα: ο πρώτος χιασμός 
είναι «Το Χάος είναι ανδρόγυνο - δεν έχει πύλες» και ο δεύτερος 
«είναι ο Χάος και η Χάη - είναι αΧός και ιαΧή». Αν σε πρώτη εξέτα-
ση ο αναγνώστης εκτίθεται στους νοηματικούς παραλληλισμούς 
μέσω αυτής της εικόνας, η απρόσμενη παρουσία του Χ στην κεφα-
λαία του μορφή δείχνει την επιμονή του ποιητή να τονίσει την πα-
ρουσία του Χάους, την ολότητά του, καθώς και ότι πρόκειται για 
το νοηματικό κέντρο βάρους. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο Κα-
κναβάτος επιμένει ιδιαιτέρως στους περίπλοκους χειρισμούς των 
γλωσσικών σημείων, για να εξυπηρετήσει την ποίησή του. Αυτή 
η επιμέλεια μπορεί να τον απομακρύνει από τον αυτοματισμό, με 
την κλασική έννοια, αλλά τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στο πνεύμα 
και στους σκοπούς του Υπερρεαλισμού, την εκτίναξη των ορίων 
της γλώσσας16.

Οι στίχοι που αναφέραμε από το «Το Χάος είναι Ανδρόγυνο» 
υπογραμμίζουν την πολυεπίπεδη εκφραστική δύναμη του ποιητή, 
καθώς κάνουν χρήση και της παρήχησης -στην περίπτωση αυτή 
του τριβόμενου ή υπερωικού «χ»17. Τέτοιες τεχνικές είναι φυσικά 
παρούσες σε πολλά είδη ποίησης, αλλά και στο corpus του Κακνα-
βάτου. Στα Χαοτικά, όμως, η χρήση του ήχου αποτελεί φορέα ση-
μασίας, στοιχείο που δεν μπορεί να παραβλεφθεί ως απλό διάνθι-
σμα της έκφρασης. Στο ποίημά Σακατεμένα ξέμειναν τα Μέτρα», ο 

15 Μπαμπινιώτης, 1991, 281 κ.ε., Αργυροπούλου, 2003, 105, 321, 353-354.
16 Δανιήλ, 1994, 24.
17 Mackridge, 1990, 76.
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ποιητής θα αναφέρει ότι:

«η καλδέρα του Χάους ξέχειλη
  από ευφώνια φωνήεντα»

Ομοίως θα κάνει χρήση χασμωδιών στο «Γενέθλιο του Χάους» 
και θα χαρακτηρίσει το Χάος «ϕωνήεν οξυκόρυφο» σε άλλο σχετι-
κό ποίημά του («Εφτά Γλαδίολοι του Χάους»). Το ενδιαφέρον του 
Κακναβάτου για την ποιητική έκφραση ως ακουστική εμπειρία 
το διακρίνουμε στα παρακειμενικά σχόλια της συλλογής Κιβώτιο 
Ταχυτήτων, όπου σχολιάζει για τη σχέση μεταξύ «λίθου» και «πέ-
τρας»: «ο λίθος και η πέτρα είναι ένα ζεύγος πνευστών [...] ο λίθος 
[είναι] ένα πράο, γλυκόφωνο φαγκότο, κ᾽ ένα χάλκινο, τραχύ κόρ-
νο η πέτρα»18. Αυτές οι παρατηρήσεις του ποιητή τονίζουν τη στά-
ση του απέναντι στους ήχους, ως ορισμούς νέων σημαινόμενων. 
Η ηχητική εμπειρία οδηγεί σε νέες ερμηνείες και αποκαλύπτει μη 
συμβατικά νοήματα19. Αντίστοιχα, στα Χαοτικά το Χάος συσχετί-
ζεται με τη χασμωδία και ενώσεις φωνηέντων που παραπέμπουν 
ακόμη και στην Καβείρια και Διονυσιακή λατρεία, όπως τουλάχι-
στον υπονοείται στο «Γενέθλιο του Χάους».

Άλλο σημαντικό στοιχείο στην ποίηση του Κακναβάτου είναι οι 
διακειμενικές αναφορές, οι οποίες ποικίλουν σε μορφή, είδος και 
έκταση20. Τόσο στα Χαοτικά, όσο και σε πληθώρα έργων του συ-
ναντάμε χωρία από έργα άλλων δημιουργών ως προοίμια σε ποιή-
ματα. Στα «Παραλειπόμενα της Φαραωνικής Ελένης» παρατίθεται 
στίχος της Σαπφούς, «ὦ γένος θελξίβροτον Ἀφροδίτας». Ορμώμε-
νος από τον ίδιο μύθο που επεξεργάστηκε ο Ευριπίδης για την Ελέ-
νη της Τροίας, ο ποιητής εξυμνεί την κόρη του Τυνδάρεω και την 
παρουσιάζει ως το μοιραίο θηλυκό, ως δύναμη της φύσης -θελκτι-
κή και συνάμα θανατηφόρα. 

Οι παραθέσεις, λοιπόν, αλλά και η χρήση κύριων ονομάτων που 
παραπέμπουν σε αρχαίους μύθους ή ιστορικά γεγονότα απαντούν 
συχνά στην ποίηση του Κακναβάτου, αλλά όπως φαίνεται στα 
Χαοτικά έχουν μειωθεί και κυρίως λειτουργούν ως σύμβολα σχολών 
σκέψης, παρά ως επεξεργασία ή μίμηση κειμένων. Λ.χ. συναντούμε 
αναφορά για τον Παρμενίδη στο «Φανερό αν και αόρατο», για να 

18 Κακναβάτος, 2010, 512. Βλ. και Μιχαήλ, 2013, 133-135.
19 Πάτσιου, 2010, 147.
20 Αργυροπούλου, 2003, 321-322.
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γίνει κριτική στο γνωστό του απόφθεγμα «ἔστι γὰρ εἶναι, μηδὲν δ΄ 
οὐκ ἔστιν».21 Αυτή την αρχή, που οδηγεί και στο Καρτεσιανό «ex 
nihilo nihil fit» (από το τίποτα δεν γίνεται τίποτα)22, ο Κακναβάτος 
την απορρίπτει, όπως εύστοχα σημειώνει ο Σάββας Μιχαήλ:[η 
προσέγγισή του], αυτή του ασυνεχούς χρόνου, οδηγεί στην τάξη 
του Χάους, την ‘ευφυΐα της αταξίας’ και στο αντικειμενικά τυχαίο 
(hasard objectif)»23. 

Ο ποιητής, μπορούμε να συμπληρώσουμε, επισημαίνει ότι μία 
ολόκληρη σχολή σκέψης απορρίπτει το «μη είναι», ενώ ο ίδιος 
υποστηρίζει ότι η συμπαντική θεώρηση ορίζεται από αντιθετικά 
ζεύγη που δεν οδηγούν όμως στον αποκλεισμό και στην ανυπαρ-
ξία. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, ποίημα βρίθει από αντιθέσεις: «φα-
νερό» και «αόρατο», σημαίνον και «αντισημαίνον». Σε αυτό το 
σημείο πρέπει να επισημανθεί η υπερρεαλιστική προσέγγιση του 
ποιητή σε ζητήματα τόσο γλωσσικά, όσο και φυσικομαθηματικά: 
δρα ρηξικέλευθα ανατρέποντας την παράδοση24. Όπως εύστοχα 
είχε επισημάνει ο Ερατοσθένης Καψωμένος, «μέσα στο έργο [του 
Κακναβάτου] αναιρείται διαρκώς το κύρος της διχοτομίας ... και 
ανατρέπεται η αρχή του αμοιβαίου αποκλεισμού των αντιθέτων, 
δηλαδή η αρχή της αντίφασης, που είναι η βάση της τυπικής λο-
γικής»25. Σε αυτό το σημείο πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ακόμη 
και το όνομα του Παρμενίδη αντιπαρατίθεται με μία ήπια ειρωνι-
κή αντίθεση: απορρίπτει ο προσωκρατικός φιλόσοφος το μηδέν, 
αισθάνεται όμως την παρουσία του και ξαφνικά αυτό που δεν έχει 
χώρο αποκτά ύπαρξη: 

«Κι ήταν ανήσυχος που το ’νιωθε όλος σκιά ο Παρμενίδης
  να τον ζυγώνει αν και αόρατο” :

Στο πλαίσιο αυτών των διακειμενικών αναφορών πρέπει να 
επισημανθεί η χρήση τους ως εξωκειμενικών στοιχείων, τα οποία 
λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στο ποίημα του Κακναβάτου 
και σε φιλοσοφικά ή πολιτικά κινήματα. Π.χ. ο πλούτος αναφορών 

21 Περὶ Φύσεως, απ. 6 στην έκδοση των Diels and Kranz, 1996.
22 Για αυτόν το συσχετισμό βλ. μεταξύ άλλων Mackenzie, 1982. Πρβλ. και το De 

Rerum Natura, του Λουκρήτιου I:149-150 στην έκδοση του Bailey, 2001.
23 Μιχαήλ, 1994, 34.
24 Κρεμμύδας, 1994, 18
25 Καψωμένος, 1994, 28.
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σε πρόσωπα, ειδικά στα Χαοτικά κρύβει κριτική για συγκεκριμένα 
κινήματα, καθώς και αποκαλύπτει τις φιλοσοφικές και καλλιτε-
χνικές αναζητήσεις του ποιητή, χωρίς όμως να αναιρεί τον κόσμο 
που έχει πλάσει με το δικό του προσωπικό ύφος. Έτσι συναντούμε 
αναφορές για τον Κάλβο και τον Σολωμό, αλλά και για τον Comte 
de Lautréamont, πρόδρομο του υπερρεαλισμού, καταραμένο ποι-
ητή26. Σε αυτές δε τις γέφυρες με εξωκειμενικά συμφραζόμενα, ο 
Κακναβάτος φροντίζει να δώσει έμφαση, χρησιμοποιώντας προσ-
διορισμούς. Έτσι, Κάλβος και Σολωμός χαρακτηρίζονται «ανθρα-
κείς», αυτοί δηλαδή που μεταφέρουν το ξύλο για να γίνει κάρβου-
νο. Η νοητική εικόνα παραπέμπει τόσο στη ρήξη με την παράδοση 
ως καύση, αλλά και στο καύσιμο υλικό της επανάστασης. Ομοίως, 
στο «Εγκώμιον Μηχανουργού» γίνεται λόγος για τη «βεντάλια του 
Λωτρεαμόν», όπου η βεντάλια παραπέμπει στο Διαλυτό Ψάρι του 
André Breton: «τα λόγια μου ήταν η μόνη βεντάλια που μπορούσα 
να βάλω ανάμεσα στα πρόσωπα και στον εαυτό μου, για να απο-
κρύψω το πόσο ενοχλητικά μου ήταν»27.

Αυτό το είδος των διακειμενικών αναφορών απαντά αρκετά 
συχνά στα Χαοτικά και από τις παραπάνω σημειολογικές και υφο-
λογικές παρατηρήσεις, γίνεται αντιληπτή η πύκνωση του νοήμα-
τος που παρατηρείται στη γλώσσα του Έκτορα Κακναβάτου. Ο 
αναγνώστης καλείται να εστιάσει στη λέξη, να παρατηρήσει τους 
απρόσμενους συσχετισμούς της με το συγκείμενο και συνάμα να 
ακολουθήσει την άναρχη ροή της ποιητικής έκφρασης, χωρίς τη 
στήριξη της παραδοσιακής σύνταξης. Υπό αυτή την έννοια, το 
αντικείμενο της ποιητικής δημιουργίας δεν λογίζεται ως παθητι-
κός αναγνώστης, αλλά ως δέκτης ο οποίος πρέπει να ενεργοποιη-
θεί από αυτό που ποιητής αντιλαμβάνεται ως τέχνη και δη επανα-
στατική. 

Το να προσεγγίσει κάποιος το έργο του Κακναβάτου -και συ-
γκεκριμένα τα ποιήματα που βρίθουν από διακριτικές αναφορές 
στο σώμα της Δυτικής λογοτεχνίας- προϋποθέτει τη σύναψη νέων 
πραγματολογικών συνθηκών επικοινωνίας: ο αναγνώστης θα προ-
βληματιστεί από το δυσνόητο και παράλληλα θα αναζητήσει νέα 
ερεθίσματα για να κατανοήσει αυτή την ποίηση. Θα απομακρυνθεί 
και θα επιστρέψει στο ποίημα, έχοντας ξεκλειδώσει διακειμενικούς 

26 Λάμπες Θυέλλης», Εγκώμιον Μηχανουργού».
27 Breton, 1972, σελ 101 (η μετάφραση δική μας).
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συσχετισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν σε νέ-
ους λογοτεχνικούς δρόμους. Υπό αυτή την έννοια, η «βεντάλια του 
Λωτρεαμόν» δεν είναι μόνο μία αναφορά στο υπερρεαλιστικό κίνη-
μα, αλλά και στα ίδια τα κείμενα και τους εκπροσώπους του. Οι νέες 
δε πραγματολογικές συνθήκες αφορούν στο ασύγχρονο μεταξύ 
της ανάγνωσης και της πρόσληψης: ο Κακναβάτος προτείνει νέες 
σχέσεις μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, οι οποίες χρήζουν 
περαιτέρω επεξεργασίας από τον δέκτη. Η «βεντάλια», δηλαδή, γί-
νεται συνώνυμο των «λόγων», ένα σημαινόμενο το οποίο όχι μόνο 
είναι απρόσμενο, αλλά και άνευ προηγούμενου ή επομένου στη ροή 
του ποιήματος. Δεν μπορεί να λυθεί εύκολα όπως μία αλληγορία, 
επειδή το συγκείμενο της έκφρασης παραπέμπει σε ένα μακρινό 
θεματικώς κείμενο, όπως αυτό του Breton.

Φυσικά οι παραπάνω παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν αντικεί-
μενο περαιτέρω επεξεργασίας, τόσο όσον αφορά στην εφαρμογή 
τους στο σύνολο του έργου του ποιητή, αλλά και με την εφαρμογή 
γλωσσολογικών, λογοτεχνικών και φιλολογικών θεωριών. Παρα-
δείγματος χάριν, η αναφορά σε αναγνώστη προϋποθέτει τη σχετι-
κή συζήτηση περί πρόσληψης του κειμένου, αλλά και τις θεωρίες 
περί πραγματολογίας. Οι επισημάνσεις μας αφορούν στα Χαοτικά 
και ευελπιστούμε ότι -έστω και ακροθιγώς- δίδουν μία προκα-
ταρκτική εικόνα της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η γλώσσα του 
Κακναβάτου, ειδικά ως σημείο πύκνωσης νοημάτων και πρόκλη-
σης προς τον αναγνώστη. Φρονούμε ότι δεν πρόκειται περί μίας 
συνειδητής αποδόμησης του σημείου, αλλά μίας συνειδητής επα-
νεφεύρεσής του, στο πλαίσιο της αναζήτησης μίας γλώσσας που 
θα υπερβεί τα όρια της περιορισμένης αντίληψης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στο «Χάος είναι από Άρτο της Προθέσεως»:

«Ίσως η άλλη ράτσα αριθμών της άλλης γλώσσας
 ίσως οι σεληνιακοί αγγίσουν τα σφύρα της αταξίας
και ξεχυθεί ορίζοντας αλλότροπος
 από τ’ ανατιναγμένο ρόδι»

Ακόμη, όμως, και σε αυτή τη στροφή η ποίηση του Κακναβά-
του και αναζήτηση της «νέας γλώσσας» συνδέεται με την ατα-
ξία και κατ᾽επέκταση με το βασικό θεματικό μοτίβο του Χάους. 
Ενώ, δηλαδή, οι αναζητήσεις αυτές του ποιητή προϋπάρχουν και 
σε άλλα κείμενά του, εδώ συσχετίζονται άμεσα με την αταξία, η 
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οποία τοποθετείται στο επίκεντρο της συλλογής. Έγινε, φρονούμε, 
αντιληπτό, ότι στα Χαοτικά συγκλίνουν οι διάφορες δημιουργικές 
και υπαρξιακές αναζητήσεις του Κακναβάτου. Συνάμα, όμως, είναι 
περισσότερο επεξεργασμένες και λειτουργούν αρμονικά προς την 
ανάδειξη ενός κεντρικού νοήματος, της έννοιας του Χάους. Κατά 
μία έννοια, η συνέχεια του Κακναβάτου εντοπίζεται στην ασυνέ-
χεια του πρώτου μέρους της συλλογής: το ιδιαίτερο ποιητικό του 
ύφος, οι πολιτικές και λογοτεχνικές του θέσεις, οι αναζητήσεις του 
συναντώνται και κορυφώνονται στα Χαοτικά. 

Η αποδόμηση του σημείου, η αποκόλληση από το ρασιοναλι-
σμό και η επανάσταση πέραν από τον κομφορμισμό φανερώνουν 
μία σταθερά, η οποία κρύβεται κάτω από το λεπτό επίστρωμα της 
νόρμας και της κοινωνικής τάξης: 

   «έι εσείς υποτακτικοί του παγωμένου γύψου
δεν είστε εκείνοι που θα μιλήσουνε μ’ αυτά [τα φωνήεντα]
Μες στα μυαλά σας άφησε τ’ αυγά του
    ο ασβέστης των ορίων
     αντίο»

Η στροφή αυτή, με τους ελλιπείς στίχους, αποδίδει με έμφαση 
το δεύτερο μέρος του δίπολου μέσα από το οποίο ο ποιητής ατενί-
ζει τον κόσμο: η νέα γλώσσα, τα νέα φωνήεντα δεν είναι για τους 
ρασιοναλιστές, για όσους απορρίπτουν το απρόβλεπτο ή οριο-
θετούν την αντίληψη της πραγματικότητας μέσω των κανόνων 
και της παγιωμένης τάξης. Με μία ακόμη αναπάντεχη αντίθεση, 
ο Κακναβάτος προβλέπει την εξαίρεσή τους από την νέα εποχή: 
τα μυαλά τους έχουν νεκρωθεί, επειδή ακριβώς γονιμοποιήθηκαν 
από τον νεκρωτικό ασβέστη, το λευκό της λήθης. Η οριστική αυτή 
ρήξη δίδεται εμφατικά με το «αντίο», έναν τελεσίδικο χαιρετισμό ο 
οποίος τοποθετείται στο τέλος ενός μονολεκτικού στίχου, προσδί-
δοντας ένταση και οριστικοποίηση του νοήματος.

Τα Χαοτικά ασχολούνται κυρίως με την αταξία και την πραγ-
ματικότητα που πηγάζει από αυτή και είναι πέραν της συμβατι-
κής αντίληψης. Για τον Κακναβάτο, όμως, αυτή η αταξία αποπνέει 
αυθεντία και κατά συνέπεια κρύβει τις απαντήσεις στις ανησυχίες 
του. Μάλιστα, η προαναφερθείσα αυθεντία του Χάους δεν απορ-
ρέει και δεν παραπέμπει σε αυθαίρετη εξουσία, αλλά εμπειρική δι-
απίστωση για τη φύση: ορμώμενος, δηλαδή, από τη θεωρία του 
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Χάους, από την ισχύ του τυχαίου ο ποιητής διαπιστώνει ότι η ατα-
ξία είναι η φυσική κατάσταση και η απόρριψή της οδηγεί στην 
καθήλωση, στην έλλειψη δημιουργικότητας και στην απεμπόληση 
της επανάστασης ως εξελικτικής πράξης. Αυτό φαίνεται και από 
το παρακειμενικό στοιχείο, το οποίο λειτουργεί ως εισαγωγή και 
είναι απόσπασμα από άρθρο του Καθηγητή Βιοχημείας Θανάση 
Παπαβασιλείου28. Η ουσία του είναι απλή: η ύπαρξή μας αναδύεται 
από το χάος και το συντηρεί, καθώς δημιουργούμε με τις επιλογές 
μας άπειρους νέους κλάδους συμπεριφορών και καινοφανή βιολο-
γικά μοτίβα.

Τα παραπάνω, λοιπόν, παραπέμπουν σε θεώρηση του κόσμου, 
παρά σε μία φευγαλέα ματιά στις αναζητήσεις του Κακναβάτου. 
Κατά αυτή την έννοια, τα Χαοτικά αποτελούν μία ποιητική δια-
κήρυξη που συμπυκνώνει εν τέλει όχι μόνο την τεχνική, αλλά και 
την πνευματική αναζήτηση του ποιητή. Αυτό γίνεται ιδιαιτέρως 
αντιληπτό από το πρώτο μέρος, το οποίο ίσως είναι η πρώτη του 
απόπειρα σύνταξης ποιητικής συλλογής με έντονο συνθετικό και 
συνδετικό στοιχείο. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο ίδιος ο Κακνα-
βάτος θεωρεί θεμέλιο λίθο μίας σύνδεσης την αβίαστη σύνδεση με-
ταξύ ποιημάτων. Τα πρώτα δώδεκα ποιήματα των Χαοτικών πλη-
ρούν αυτή τη βασική προϋπόθεση, ενώ γίνεται άμεσα αντιληπτό 
στον μελετητή ότι συνειδητά διαχωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν 
στο πρώτο μέρος: είναι άτιτλα, σύντομα, αυτόνομα και συνάμα το-
ποθετημένα με αριστοτεχνικό τρόπο.

Το πρώτο, σε ύφος που παραπέμπει σε διατύπωση αυθεντίας, 
αφορά το ίδιο το Χάος και επισημαίνει με αποφατικό («δεν έχει πύ-
λες»), αλλά και καταφατικό τρόπο («είναι εκεί») την παρουσία του 
στον μικρόκοσμο των σωματιδίων. Αυτό το Χάος γίνεται «νέφος 
θεότητας» -διακειμενική αναφορά στη θεοφάνεια του Σινά, όπου 
ο Θεός του Ισραήλ παρουσιάζεται εντός νεφελών- και παρουσιά-
ζεται και στον μακρόκοσμο, όπως το φράκταλ, το οποίο, όσο και 
να μεγεθυνθεί, διατηρεί το σχήμα του. Ο συνδετικός χαρακτήρας 
με το δεύτερο ποίημα είναι τόσο λεκτικός (επανάληψη της λέξης 
«πύλες»), όσο και νοηματικός: ο Κακναβάτος συνεχίζει να ορίζει 
το Χάος αναφέροντας τον ανδρογύναιο χαρακτήρα του, προφα-
νώς ως στοιχείο ολοκλήρωσης και αυτονομίας, όπως και στον 

28 Παπαβασιλείου, 1997.
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πλατωνικό μύθο της Διοτίμας. Επίσης τονίζεται το στοιχείο του 
ύδατος, όχι ως κυριολεκτικό, αλλά ως μία κοσμική αταξία όπου 
κινούνται με καταρρακτώδη τρόπο τα σωματίδια. Η λιτή γλώσσα, 
η παρατακτική σύνταξη και η χρήση των συμβόλων του ανδρο-
γύναιου και του υδάτινου χάους παραπέμπουν διακειμενικά στο 
ύφος και στη θεματολογία αρχαίων κοσμογονιών: ο Ησίοδος ανα-
φέρει την αυθόρμητη εμφάνιση του Χάους που γεννά τις επόμε-
νες θεότητες29, το βαβυλωνιακό Enuma Elis ανάγει τη δημιουργία 
στην ένωση των αρχετυπικών υδάτων30, ενώ η Γένεση αναφέρει: 
«ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς 
ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.»31. Οι 
προαναφερθείσες δημιουργίες έχουν ως κοινό παρονομαστή το 
αρχετυπικό χάος, το οποίο συχνά συμβολίζεται με το ύδωρ. Ενώ, 
όμως, σε αυτές αναδύεται η τάξη ως στοιχείο και χαρακτηριστικό 
των θεοτήτων, στον Κακναβάτο συνεχίζει η αναφορά στην εγγενή 
αταξία του Χάους και στο αφύσικο της τάξης. 

Συνοψίζοντας τα ποιήματα 3-6, μπορούμε να αναφέρουμε την 
εξής ακολουθία: το Χάος δεν μπορεί να κατακτηθεί από τον ορθο-
λογισμό, αλλά ενδέχεται να περιγραφεί από τη νέα γλώσσα. Αυτή 
η αποκάλυψη θα γίνει σε αυτούς που αποδέχονται την αταξία, σε 
αυτούς που απορρίπτουν τις πυξίδες, που δεν αποδέχονται την 
καθεστηκυία αντίληψη ως αυθεντία. Από το έβδομο ποίημα έως 
το ένατο ο ποιητής επικεντρώνει στον Χρόνο, ο οποίος έπεται του 
Χάους και είναι «εξωμήτριό» του. Ουσιαστικά έρχεται δεύτερος ως 
θαυματουργό δημιούργημα, στα όρια των πιθανοτήτων, το οποίο, 
όμως, είναι παντοδύναμο. Σύμφωνα με το όγδοο ποίημα εντός του 
Χρόνου χωνεύονται τα πάντα: ποιητές και θεοί. Είναι ο «βραδύ-
γλωσσος δυναμίτης», ο οποίος διασπά την ιστορική συνέχεια και 
υπερισχύει των πάντων. Τα τελευταία τρία ποιήματα επικεντρώ-
νονται στον άνθρωπο και στον ποιητή. Δομικά, λοιπόν, εντοπίζε-
ται ο αντίστοιχος παραλληλισμός με τις κοσμογονίες, όπου μετά τη 
δημιουργική πράξη ξεκινά η ροή του χρόνου και εν τέλει παρουσιά-
ζεται ο άνθρωπος ως ύστατος ή έσχατος της Δημιουργίας.

29 Θεογονία, στ. 116 κ.ε.:ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα...» στην 
κριτική έκδοση Evelyn-White, 1914.

30 Heidel, 1963, 3.
31 Γένεση 1:2.
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Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω διακειμενικές επισημάνσεις υπο-
γραμμίζουν την πρόθεση του Κακναβάτου να παρουσιάσει και να 
προσαρμόσει δημιουργικά τη βασική δομή μίας κοσμογονίας. Τόσο 
όσον αφορά στο θέμα των Χαοτικών, όσο και στη δομή του πρώ-
του μέρους διακρίνεται αυτό το στοιχείο. Αυτό αποτελεί και τη βα-
σική τομή του συγκεκριμένου έργου, σε συνάρτηση με το γεγονός 
ότι για πρώτη φορά ο ποιητής παρουσιάζει μία σύντομη ποιητική 
συλλογή, σύμφωνα με τα κριτήρια που ο ίδιος έθεσε, περίπου δύο 
χρόνια πριν στη συνέντευξή του32. Η συνεχής αναφορά στο Χάος 
λειτουργεί ως θεματική γέφυρα με το δεύτερο μέρος, το οποίο 
δομικά παρουσιάζει ομοιότητες με την πρότερη ποιητική του πα-
ραγωγή. Ακόμη όμως και σε αυτό το μέρος, οι θεματικοί πυρήνες 
παραμένουν αυστηρά ορισμένοι: Χάος, Χρόνος και Άνθρωπος. Επι-
πλέον, η κατακλείδα της συλλογής, δηλαδή το ποίημα «Πλάσμα 
του Χρόνου», οριοθετεί όχι μόνον το τέλος των Χαοτικών, αλλά και 
τη γραμμική αντίληψη περί δημιουργίας, την οποία ο Κακναβάτος 
επεξεργάστηκε στο πρώτο μέρος: το «νυν» θα τελειώσει και θα 
αντικατασταθεί από την επόμενη εποχή, από την ανανέωση του 
Χρόνου, από μία ελπίδα για απομάκρυνση από την αγκύλωση της 
τάξης.

Οι παραπάνω θεματικές τομές συμπληρώνονται αρμονικά από 
την υφολογική συνέχεια που διακρίνει το σύνολο έργο του. Στο 
σύντομο χρονικό πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, εκθέσαμε τα 
κύρια σημεία της ποιητικής γλώσσας του, τα οποία εμφανίζονται 
σε όλο το corpus της ποίησης του Κακναβάτου και πιστεύουμε ότι 
λειτουργούν ως συνεκτικός κρίκος, καθώς δίδουν την ταυτότητα 
του ποιητή, αλλά και την συνεπή τήρηση των βασικών αρχών του 
Υπερρεαλισμού. Εν τέλει, τα Χαοτικά συνδυάζουν το καινούργιο 
από άποψης θέματος και δομής, χρησιμοποιώντας τα οικεία δο-
μικά στοιχεία της πρότερης ποιητικής παραγωγής, υπηρετώντας 
πάντα το βασικό κριτήριο της τέχνης, σύμφωνα με τον Κακναβά-
το: την επανάσταση και την αποκόλληση από τον κομφορμισμό 
της τάξης. 

32 Κρεμμύδας, 1994, 16.
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Καρυωτάκης-Σαχτούρης-Βαρβέρης

Θεοδούλη Αλεξιάδου *

Στην εισαγωγή του στην ανθολογία με τίτλο Γενιά του ’70, ο Αλέ-
ξης Ζήρας αναφέρεται στην «ποιητική του θανάτου», η οποία έλκει 
την καταγωγή της στην ποίηση του Καρυωτάκη και της γενιάς του 
και αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίμονη σε μεταγενέστερες ποιητικές 
περιόδους, με σημαντικές ωστόσο διαφοροποιήσεις ως προς τη δι-
αχείριση του θέματος από τους νεότερους ποιητές. Επικεντρώνο-
ντας τις παρατηρήσεις του στη γενιά του ’70, ο Ζήρας επισημαίνει 
την ειρωνική στάση των ποιητών απέναντι στο θάνατο, που συχνά 
κατασταλάζει σε μια «λαγνεία του θανάτου» (Ζήρας 2011, 17)1. 

Η αναφορά στο δίπολο ποίηση-θάνατος παραπέμπει, αντανα-
κλαστικά σχεδόν, στον Κ. Καρυωτάκη, κυρίως λόγω της αναπό-
φευκτης ταύτισης της ποιητικής με την προσωπική του πορεία 
και της κατάληξής της με την προαναγγελθείσα πράξη αυτοχειρί-
ας. Ο Καρυωτάκης αποδείχτηκε απόλυτα συνεπής και αυθεντικός 
σε σχέση με το περιεχόμενο του έργου του2, ωστόσο η βιωματική 
αυτή ποιητική δεν θα ήταν ικανή να αιτιολογήσει τον κατοπινό της 

1 Ο Ζήρας επισημαίνει ότι σε πολλούς ποιητές της γενιάς «συνυφαίνονται ο καρυω-
τακικός μηδενισμός, η υπερρεαλιστική μέθη, η σκοτεινότητα του μπωντλαιρικού 
spleen και η αργή, κουρασμένη κίνηση του σεφερικού στοχασμού σ’ ένα αμάλγα-
μα που δημιουργεί μια ιδιόμορφη ποιητική του θανάτου. […] η ειρωνική στάση 
συντελεί ώστε να μεταμορφώνεται το δέος μπροστά στο θάνατο σε παιχνίδι, σε 
σχέση λαγνείας και θερμής, ερωτικής συναναστροφής.».

2 Βλ. και: «[…] το φαινόμενο του καρυωτακισμού με τις κοινωνικές προεκτάσεις 
του, το οποίο οφείλεται στην πρότυπη ενότητα ποίησης-ζωής-θανάτου που εν-
σάρκωσε ο ποιητής με την τραγικά συνεπή αντίδρασή του στην κρίση του καιρού 
του.» (Καψωμένος 1998, 27)· «Ο Καρυωτάκης, με την ποίησή του και την αυτο-
κτονία του, θέτει επιτακτικά και τραγικά το θεμελιακό ζήτημα της σχέσης τέχνης 
και ζωής, πραγματώνοντας την αντιστοιχία τους.» (Τζιόβας 1998, 124)· «[…] η 
αυτοκτονία του αντιμετωπίστηκε από τους ποιητές, κυρίως της γενιάς του ’70, 
ως η καταλυτική εκείνη πράξη του ανθρώπου Καρυωτάκη που κατακύρωσε το 
έργο του ποιητή, προσδίδοντάς του το ένσημο της συνέπειας και της αλήθειας.» 
(Γαραντούδης 1998, 218).
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αντίκτυπο, αν περιοριζόταν στα όρια μιας πεισιθάνατης ποίησης 
που καταλήγει στην αυτοκτονία και δεν πραγματοποιούσε την 
υπέρβαση, κυρίως μέσα από την ειρωνεία και τον σαρκασμό. Αυτά 
τα δύο στοιχεία, η ταύτιση δηλαδή της τέχνης με το βίο και η ιδιαί-
τερη χρήση της ειρωνείας, συντέλεσαν στην επιβίωση του καρυω-
τακικού απόηχου στις επόμενες ποιητικές γενιές, ενός απόηχου με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αρκετά από τα οποία έχουν αναδειχτεί 
από σχετικές μελέτες3.

Στην παρούσα μελέτη θα διερευνηθούν στοιχεία της ποιητικής 
του θανάτου όχι με κριτήριο τις άμεσες επιδράσεις ή τις αναφορές 
των νεότερων σε παλαιότερα κείμενα και ποιητές, αλλά με έμφα-
ση στις διαφοροποιήσεις και τις σημαίνουσες ασυνέχειες, οι οποίες 
δίνουν το στίγμα του περάσματος προς μια νεότερη ποιητική και 
ενός ποιητικού υποκειμένου που εξελίσσεται και διαμορφώνεται, 
απηχώντας κάθε φορά την ευαισθησία ή την «παθολογία» της επο-
χής του. Οι παρακαταθήκες του μοντερνισμού, του υπερρεαλισμού 
αλλά και των μεταπολεμικών ποιητών της υπαρξιακής αγωνίας 
συντελούν στη διαμόρφωση μιας ιδιότυπης ποιητικής, της οποίας 
ενδεικτικές και αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις θα επιχειρήσου-
με να αναδείξουμε. 

Ειδικότερα, θα εξεταστεί η εξέλιξη που διαφαίνεται ως προς τη 
θέση του ποιητικού υποκειμένου σε σχέση με τα συστατικά στοι-
χεία του ποιητικού σκηνικού. Διευκρινίζουμε εξαρχής ότι με τον 
όρο ποιητικό σκηνικό εννοούμε τα ρεαλιστικά ή συμβολικά συστα-
τικά που συνθέτουν την «εικόνα» που προβάλλεται στο ποίημα: 
διαμόρφωση και «στήσιμο» του χώρου, αντικείμενα, πρόσωπα επί 
σκηνής. Μ’ αυτή την προοπτική, η ποίηση του Καρυωτάκη θα χρη-
σιμεύσει ως παραδειγματικό σημείο αναφοράς για τον εντοπισμό 
κοινών τόπων αλλά και μετατοπίσεων.

Όπως ο Καρυωτάκης αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση που υπερ-
βαίνει τον κανόνα της εποχής του, έτσι και η ποίηση του μεταπο-
λεμικού Μίλτου Σαχτούρη χαρακτηρίζεται από έντονη ιδιομορφία 
σε σχέση με το σύνολο της περιόδου στην οποία εντάσσεται γραμ-
ματολογικά. Το ίδιο θεωρούμε ότι ισχύει και για το έργο του νεό-

3 Βλ. ενδεικτικά (Αμπατζοπούλου 1987, 35-50), (Ζήρας 1987), (Γκότοβος 1990), 
(Μπενάτσης 1990), (Ντουνιά, 40-45), (Ζαμάρου, 38-41), (Ζαμάρου, 39-44), (Τζιό-
βας 1998), (Γαραντούδης 1998), (Ντουνιά 1996), (Ντουνιά 1998), (Παπαντωνά-
κης, 108-115). 
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τερου Γιάννη Βαρβέρη, της γενιάς του ’70, η οποία, ούτως ή άλλως, 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυμορφία και στεγάζει ποιητικές 
φυσιογνωμίες που ακολουθούν τις δικές τους ξεχωριστές πορείες 
μέσα σ’ ένα κοινό χρονικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Τόσο στον Σα-
χτούρη όσο και στον Βαρβέρη, η θεματική του θανάτου είναι επί-
μονη, από την αρχή ως το τέλος του έργου τους, και παραπέμπει 
στον μεσοπολεμικό τους πρόγονο με τρόπο έμμεσο, υποβάλλοντας 
μια ατμόσφαιρα και διεκδικώντας μια χαμηλόφωνη συγγένεια4.

Ερευνώντας λοιπόν την ποιητική του θανάτου στην εξέλιξή της 
και γύρω από τον άξονα Καρυωτάκης – Σαχτούρης – Βαρβέρης, 
προκύπτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θεματικό πεδίο που σχετίζε-
ται με το θάνατο του ποιητικού υποκειμένου, το οποίο παρουσιά-
ζεται ως σκηνοθέτης και σκηνοθετούμενος ταυτόχρονα.

Στο έργο των τριών ποιητών που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσου-
με ως παράδειγμα συναντάμε ορισμένα ποιήματα όπου ο θάνατος 
παρουσιάζεται ως μια ατομική εμπειρία, η οποία αφορά αποκλει-
στικά το ποιητικό υποκείμενο και υποδηλώνει ή δηλώνει άμεσα 
μια νοητή απόπειρα αυτοχειρίας, που όμως τελικά δεν πραγματο-
ποιείται. Πρόκειται για μια πρόβα θανάτου χωρίς φανερούς θεα-
τές, για μια επιμελώς σκηνοθετημένη απόπειρα, η οποία λαμβάνει 
χώρα κατά μόνας, μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Ωστόσο, 
το γεγονός ακριβώς του λεπτομερούς στησίματος του σκηνικού 
και οι σχεδόν ή απολύτως προμελετημένες κινήσεις των προαναγ-
γελθέντων νεκρών υποδηλώνουν συχνά την επιθυμία για ύπαρξη 
θεατών-αυτοπτών μαρτύρων. Επιπλέον η αφήγηση, «εκ των υστέ-
ρων» ή «εκ των προτέρων», του σύντομου χρονικού της υποτι-
θέμενης απόπειρας επιβεβαιώνει την επίγνωση της αυτόβουλης 
έκθεσης του γεγονότος από το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο, πόσο 
μάλλον όταν το ποίημα τιτλοφορείται και δομείται με μια απολύ-
τως λογική οργάνωση και, πόσο μάλλον ακόμα, όταν ο τελικός του 
προορισμός είναι να αναγνωσθεί στα πλαίσια μιας ποιητικής συλ-
λογής.  

4 Ταυτιζόμαστε με την άποψη του Δ. Τζιόβα ότι η συγγένεια των νεότερων ποιητών 
με τον Καρυωτάκη «δεν ήταν τόσο εκφραστική όσο ατμοσφαιρική, ιδεολογική 
και ψυχολογική.» (Τζιόβας 1998, 106). Ο Γ. Δάλλας συνδέει τον Σαχτούρη  με την 
ποιητική του μεσοπολέμου και σημειώνει: «Υπάρχει και σ’ αυτόν [τον Σαχτούρη] 
ο χαμηλός, κοινωνικά και ψυχολογικά σηματοδοτημένος μεσοπόλεμος […] Πόσος 
αποσταγμένος Καρυωτάκης […] και, ταυτόχρονα, πόση ξένη décadence δεν υπο-
βόσκει αθέατη σ’ αυτή την ποίηση.» (Δάλλας 1979, 50 κ.ε.).
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Ξεκινώντας αντίστροφα την πορεία μας, θα συνεξετάσουμε αρ-
χικά ποιήματα των Σαχτούρη και Βαρβέρη και, σε δεύτερο χρόνο, 
θα εντοπίσουμε τη συνέχεια και την ασυνέχεια σε σχέση με την 
ποιητική του Καρυωτάκη. Από την πληθώρα των κειμένων που 
προσφέρονται, επιλέγουμε τα ποιήματα «Ο πνιγμένος» του Μίλ-
του Σαχτούρη (Σαχτούρης 1988, 244)5 και «Σώμα σε μπάνιο» του 
Γιάννη Βαρβέρη (Βαρβέρης 2000, 372)6: 

Ο πνιγμένος

Άραγε ο πνιγμένος 
με το ριγέ άσπρο κοστούμι στη γωνία 
να είμαι εγώ; 

άκουσα τη φωνή του μακρινού πατέρα μου
 έσπασα το ρολόγι 
έβγαλα από μέσα 
πλήθος μικρές ροδίτσες κι ελατήρια 

άπλωσα τις καραμέλες πάνω στο τραπέζι 
πράσινες κίτρινες κόκκινες
βγάζουν μικρές αόρατες φωνές 
σαν ζώα 

μια γάτα κόκκινη ξάφνου αγρίεψε 
όρμησε και μου σκίζει τα βιβλία 

άπλωσα την καρδιά μου πάνω στο τραπέζι 
την έκοψα στα δύο μ’ ένα ψωμομάχαιρο 

ύστερα ξάπλωσα λουλούδια μέσα στη μπανιέρα 

ύστερα έπεσα να κοιμηθώ

Σώμα σε μπάνιο

Το σώμα χαλαρώνει στην μπανιέρα 
ενταφιασμένο αφρόλουτρα, νερά. 
Εξέχει το κεφάλι και θαυμάζει 
ακίνδυνα τα κύματα. Μπουνάτσα. 
Πρόβα νεκρού σε σίγουρο παρόν 
και για παρόν 
πρόβα μη μέλλοντος. 
Πλαδαρότης μηδέν. 
Χάδια του σφουγγαριού 
στο σώμα λεν ευχαριστώ που υπάρχει. 
Ξεπροβάλλει. Να ένα γόνατο δειλό. 
Βγήκε να δει. Κρύβεται πάλι. 
Όμως ποιο δάχτυλο τα βρήκε με την αλυσίδα 
κι όλο το χθες σε θόρυβο ρουφιέται; 
Το σώμα πανικόβλητο 
προς τον πυθμένα υποχωρεί 
παλεύει να ντυθεί 
τ’ απόνερά του 
Πέφτει σε ξέρα τελικά.

Μετά, τι να κρατήσουνε τα ρούχα. 
Σώμα θα ξεβραστεί σε μέρα πάλι.

Η πρώτη γενική παρατήρηση επικεντρώνεται στην αναφορά 
στην «μπανιέρα», ένα αντικείμενο που δεν συναντάται καθόλου 
συχνά στην ελληνική ποίηση και αποκτά, για πρώτη φορά ίσως, 
σε σχέση με τη λογοτεχνική παράδοση, ένα ιδιαίτερο συμβολικό 
περιεχόμενο και στα δύο κείμενα7. Η δεύτερη γενική παρατήρηση, 
που σχετίζεται άμεσα με την πρώτη, αφορά στη διαπίστωση της 
κοινής αναφοράς στο θάνατο, επικείμενου ή συντελεσμένου, ενός 

5 Από τη συλλογή Το σκεύος, 1971.
6 Από τη συλλογή Άκυρο θαύμα, 1996.
7 Είναι προφανής ο συμβολισμός μπανιέρα-φέρετρο, ο οποίος προκύπτει τόσο από 

το περιεχόμενο των ποιημάτων όσο και από το σχήμα της μπανιέρας που περι-
βάλλει το σώμα και το ψυχρό υλικό κατασκευής της.  



Σκηνοθεσίες θανάτου και ποιητικό σκηνικό 649

υποκειμένου του ποιήματος, χωρίς ωστόσο να γίνεται απολύτως 
σαφές αν πρόκειται για το ποιητικό υποκείμενο ή για κάποιο άλλο 
πρόσωπο. 

Στον Σαχτούρη η ασάφεια δημιουργείται κιόλας από τον τίτλο 
καθώς και στους πρώτους και τον τελευταίο στίχο: αρχικά, με την 
αμφιβολία του ίδιου του ποιητικού υποκειμένου που αναρωτιέται 
για την ταυτότητα του πνιγμένου, παραπέμπει όμως εξαρχής στον 
εαυτό του, υποδηλώνοντας έτσι ότι η αμφιβολία επικεντρώνεται 
στη δική του ταυτότητα, στη δική του ύπαρξη (Άραγε ο πνιγμένος 
/ με το ριγέ άσπρο κοστούμι στη γωνία / να είμαι εγώ;). Στο τέλος 
του ποιήματος, με το στίχο «ύστερα έπεσα να κοιμηθώ», ο οποίος 
αφήνει αιωρούμενη την απορία της αρχής – αν λάβουμε υπόψη τις 
γνωστές συνδηλώσεις του ύπνου και μάλιστα στο contexte του συ-
γκεκριμένου ποιήματος – αλλά, και ως ένα σημείο, την ανατρέπει8. 

Στο ποίημα του Βαρβέρη πρωταγωνιστεί ένα σώμα που όχι 
μόνο δεν γνωρίζουμε αν ανήκει στο ποιητικό εγώ αλλά και για το 
οποίο δίνεται η εντύπωση ότι διατηρεί κάποιου είδους αυτονομία 
σε σχέση με τον κάτοχό του, είναι «απρόσωπο» και έχει τη δική του 
σωματική βούληση και τα δικά του «συναισθήματα», δημιουργώ-
ντας έτσι δυσκολίες στην ταυτοποίησή του, όπως συμβαίνει και 
στον «Πνιγμένο» του Σαχτούρη. Το γεγονός ότι περιγράφονται με 
λεπτομέρειες οι κινήσεις του ακόμα και κάτω από το νερό, οι «σκέ-
ψεις» και τα «συναισθήματά» του, ενισχύει την πιθανότητα να 
ανήκει στο ποιητικό υποκείμενο. Ο θάνατος δεν εμφανίζεται στους 
καθησυχαστικούς, απ’ αυτή την άποψη, τίτλο (Σώμα σε μπάνιο) 
και πρώτο στίχο (Το σώμα χαλαρώνει στην μπανιέρα), δηλώνεται 
όμως, εμμέσως πλην σαφώς, ως επικείμενος πνιγμός, αρχικά στο 
δεύτερο και στον πέμπτο στίχο (ενταφιασμένο αφρόλουτρα, νερά 
[…] πρόβα νεκρού σε σίγουρο παρόν) και, καταληκτικά, στον τελευ-
ταίο (Σώμα θα ξεβραστεί), ο οποίος ωστόσο με τη συνέχειά του «σε 
μέρα πάλι», και σε συνδυασμό με την «πρόβα νεκρού», αναβάλλει 
την αναπότρεπτη έκβαση. Συμπερασματικά, το θέμα του πνιγμού 
στην μπανιέρα, η  προβληματική ταυτοποίηση του ποιητικού υπο-
κειμένου και η διφορούμενη έκβαση, αποτελούν τα εμφανή κοινά 

8 Βλ. και τη γενικότερη παρατήρηση του Δάλλα για «αποκόλληση και σωματική 
εμφάνιση του απόντος» στα ποιήματα του Σαχτούρη, την οποία αποδίδει στην 
υπερρεαλιστική μαθητεία του ποιητή αλλά και στην επίδραση που δέχτηκε από 
την «τεχνική των καθαρών ονείρων» του Μπέργκμαν. (Δάλλας 1997, 71).
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στοιχεία που συνδέουν τα δύο κείμενα και δημιουργούν το έδαφος 
για περαιτέρω συγκρίσεις. Τελευταία γενική παρατήρηση: η όποια 
δράση στα ποιήματα συντελείται σε κλειστό και απομονωμένο 
χώρο, ο οποίος υποτίθεται ότι περιφρουρεί μια απολύτως ατομική 
εμπειρία, μια απολύτως προσωπική «περιπέτεια».

Έχοντας αναφερθεί στα δύο, εκ των τριών, βασικών συστατι-
κών οργάνωσης του «ποιητικού σκηνικού», δηλαδή στα πρόσωπα 
και στο χώρο, απομένει να εξεταστεί το τρίτο στοιχείο, τα αντικεί-
μενα, που περιβάλλουν τα πρόσωπα και συνθέτουν το χώρο. 

Πληθώρα αντικειμένων εμφανίζονται και στα δύο ποιήματα. 
Στον «Πνιγμένο» του Σαχτούρη ομαδοποιούνται συνοδεύοντας τις 
κινήσεις του υποκειμένου: το ρολόγι, ροδίτσες και ελατήρια, πρά-
σινες, κίτρινες,  κόκκινες καραμέλες και τραπέζι, μια γάτα κόκκινη 
και βιβλία, η καρδιά του, το τραπέζι (δεύτερη αναφορά) και το ψω-
μομάχαιρο, τα λουλούδια και η μπανιέρα. Το ριγέ άσπρο κοστούμι 
συγκαταλέγεται επίσης στα σκηνικά στοιχεία. Πουθενά δε γίνεται 
λόγος για νερό, παρόλο τον τίτλο. Στο ποίημα του Βαρβέρη όλα τα 
αντικείμενα σχετίζονται άμεσα με το χώρο: μπανιέρα, αφρόλου-
τρα, νερά, σφουγγάρι, αλυσίδα (μπανιέρας), ρούχα. Η σκηνή περιο-
ρίζεται στα όρια της μπανιέρας, η οποία περιέχει όλα τα επιμέρους 
αντικείμενα και επιπλέον είναι γεμάτη με νερό που περιβάλλει το 
σώμα9. 

Η πρώτη κρίσιμη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ποιητών 
αφορά, λοιπόν, τα αντικείμενα του σκηνικού και τη θέση του υπο-
κειμένου σε σχέση μ’ αυτά. 

Στον Σαχτούρη στήνεται ένα σκηνικό που απαρτίζεται από αντι-
κείμενα – σύμβολα (ρολόγι, καραμέλες, γάτα κόκκινη, λουλούδια) τα 
οποία υποβάλλουν σε μια αινιγματική ατμόσφαιρα και χρησιμο-
ποιούνται από το υποκείμενο για την πραγματοποίηση ενός τε-
λετουργικού και, από άλλα, περισσότερο ρεαλιστικά ή ουδέτερα 
(τραπέζι, ψωμομάχαιρο, μπανιέρα), σταθερά στοιχεία του σκηνι-
κού, τα οποία φαίνεται να είναι συμπληρωματικά και περισσότερο 
χρηστικά. Στο σύνολό τους, πάντως, συνθέτουν μια αρκετά ψυχρή 
και στυλιζαρισμένη εικόνα, ελεγχόμενη από το ποιητικό υποκείμε-

9 Βλ. και: «Η ποιητική του θανάτου στην ποίηση της εποχής μας δεν πηγάζει από τη 
μεταφυσική περιοχή· ανήκει στη ρητορική του ρεαλισμού. Η πιο οικεία καθημερι-
νότητα δίνει το υλικό για την ποιητική εικόνα, στην οποία όμως έχει εγκαταστα-
θεί η αίσθηση του θανάτου […]» (Λαδογιάννη, 206-218).
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νο, με εξαίρεση τους στίχους «μια γάτα κόκκινη ξάφνου αγρίεψε / 
όρμησε και μου σκίζει τα βιβλία», οι οποίοι εισβάλουν απροειδοποί-
ητα στο σκηνικό, διαταράσσοντας προσωρινά την οργάνωσή του. 
Ωστόσο, το υποκείμενο επανακτά τελικά τον έλεγχο της σκηνής 
και με υπολογισμένες κινήσεις, σχεδόν χειρουργικές, ολοκληρώνει 
το τελετουργικό10.

Τα αντικείμενα είναι αριθμητικά λιγότερα στον Βαρβέρη και 
παραπέμπουν σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον, χωρίς εμφανείς, 
αρχικά, συμβολικές συνδηλώσεις. Η μπανιέρα, τα αφρόλουτρα, τα 
νερά και τα απόνερα, το σφουγγάρι, τα ρούχα και, ακόμα περισσό-
τερο, η αλυσίδα της μπανιέρας, φαινομενικά «αθώα», καθημερινά 
και γνώριμα, δεν δημιουργούν, αυτά καθαυτά, συνθήκες ανοικειό-
τητας και ανησυχίας.   Ωστόσο, ο ρόλος τους δεν είναι διακοσμη-
τικός αλλά κυρίαρχος, καθώς συνθέτουν μια εικόνα συμπαγή και 
επικρατούν στο χώρο σε σχέση με το υποκείμενο – σώμα, η παρου-
σία του οποίου σκεπάζεται κυριολεκτικά απ’ αυτά. Το σώμα δεν 
κινδυνεύει από πνιγμό, αντίθετα επιδιώκει να «ενταφιαστεί», να 
καταβυθιστεί και να απορροφηθεί, μαζί με το νερό της μπανιέρας, 
μέσα στο οποίο αισθάνεται ασφάλεια και ηρεμία (Το σώμα χαλα-
ρώνει στην μπανιέρα […] θαυμάζει ακίνδυνα τα κύματα […] πλαδα-
ρότης μηδέν […] χάδια του σφουγγραριού […]). Δεν έχει όμως τον 
έλεγχο των πραγμάτων, όπως συμβαίνει στον Σαχτούρη, ούτε καν 
τον έλεγχο της δικής του σωματικής ενότητας, η οποία απειλείται 
από το αυτονομημένο, «πονηρό» δάχτυλο του ποδιού, που ύπου-
λα και υπόγεια συνωμοτεί με την αλυσίδα κάτω από το νερό και 
αδειάζει την μπανιέρα ακυρώνοντας την «πρόβα»11. Σε αντίθεση 

10 Ο Γ. Δάλλας κάνει λόγο για «σκηνική διάρθρωση», για μια αμοντάριστη «ακολου-
θία λήψεων» στην ποίηση του Σαχτούρη,: «[…] από συλλογή σε συλλογή, βλέπομε 
γυρίσματα σκηνών από τα επίκαιρα ενός στοιχειωμένου κόσμου. […] Τα φυσικά 
ή τεχνικά ντεκόρ – η φύση ή η πόλη και η τεχνολογία της – δεν φαίνονται, αλλά 
επικαλύπτονται απάνω ως κάτω από τα πρόσωπα ή τα πράγματα της ιστορίας.» 
(Δάλλας 1997, 58-59). Αλλά και για τη γενιά του ’70 έχει επισημανθεί από τον Δ. 
Ν. Μαρωνίτη η «κατασκευή του ποιήματος με βάση κυρίως τις κινηματογραφικές 
εντολές του μοντάζ και του ντεκουπάζ», τεχνική που συνδέεται, σύμφωνα με τον 
μελετητή, με τη σχέση της γενιάς με τον νεοελληνικό υπερρεαλισμό και το «ποίη-
μα-όνειρο» ή το «ποίημα-παραίσθηση», όπως το είχε επισημάνει ο Τ. Σινόπουλος. 
(Μαρωνίτης 1987, 244).

11 Είναι άξια προσοχής η σύμπτωση, στο σημείο αυτό, του ποιήματος του Βαρβέρη 
με τον «Μιχαλιό» του Καρυωτάκη, όπου το «ποδάρι» του ήρωα δεν χωράει στον 
λάκκο του τάφου που του ετοιμάζουν και εξέχει τραγελαφικά από τα όρια που 
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με τον σαχτουρικό «πνιγμένο», που καταφέρνει να ανακτήσει την 
κυριαρχία του απέναντι στα πράγματα, το λουόμενο σώμα στον 
Βαρβέρη δεν αποτρέπει την ανταρσία και αποδεικνύεται αδύναμο 
να επιβάλλει τη δική του σκηνοθεσία και να παραστήσει το δικό 
του «έργο», όπως υποτιθέμενα το είχε προμελετήσει. 

Αχίλλειος πτέρνα του σώματος, που κρίνει και την έκβαση, και 
ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση με τα όσα συμβαίνουν στο ποίη-
μα του Σαχτούρη, η συναισθηματική φόρτιση, η οποία λυγίζει την 
αρχική βούληση και διχάζει το «εγώ» του σώματος, αποδυναμώνο-
ντάς το, τοποθετώντας το σε δεύτερο πλάνο σε σχέση με τα πράγ-
ματα. Το σώμα, αν και απρόσωπο, είναι ευάλωτο, επειδή διακατέ-
χεται από συναισθήματα, δεν κρατά απόσταση από τα πράγματα 
και χάνει την ψυχραιμία του: χαλαρώνει, θαυμάζει, αισθάνεται 
ασφάλεια, ντρέπεται για την πλαδαρότητά του, χαϊδολογιέται με 
το σφουγγάρι, δειλιάζει και κρύβεται, επαναστατεί, πανικοβάλλε-
ται, παλεύει. Σε αντίθεση με τη ρευστή και ταυτόχρονα συμπαγή 
αντικειμενικότητα που το περικλείει, το ίδιο δεν παραμένει ενιαίο, 
εξέχει το κεφάλι, ένα γόνατο δειλό, ένα δάχτυλο που τα βρήκε με την 
αλυσίδα, όσο κι αν προσπαθεί να δείχνει στους άλλους τη συγκρό-
τησή του (Μετά, τι να κρατήσουνε τα ρούχα).  Είναι απογυμνωμέ-
νο και φοβάται όχι μήπως πνιγεί, αλλά μήπως τελικά επιζήσει και 
αποκαλυφθεί η γύμνια του. Γι’ αυτό και είναι διπλά κρυμμένο και 
απομονωμένο, μέσα στο νερό της μπανιέρας, που εγκλείεται στο 
δωμάτιο του μπάνιου12.

Στον Σαχτούρη, από την άλλη πλευρά, το υποκείμενο είναι σα-
φώς λιγότερο εκτεθειμένο συναισθηματικά και παραμένει ντυμέ-
νο, μάλιστα με «ριγέ άσπρο κοστούμι». Διατηρεί τον έλεγχο των 
πραγμάτων κρατώντας τις αποστάσεις, παραμένει απαθές και ψύ-
χραιμο σαν υπνωτισμένο ή σαν αυτόματη μηχανή και ολοκληρώνει 
το αρχικό σενάριο, παρά τον απρόβλεπτο εισβολέα (κόκκινη γάτα). 

του «αναλογούν». Όπως σημειώνει ο Α. Μπενάτσης: «Ενώ δηλαδή το σύνολο σχε-
δόν του σώματος του Μιχαλιού δέχεται την ταφή, το πόδι του αποκτάει το status 
του αυτόνομου δρώντος προσώπου που αρνείται και αντιστέκεται. Η σύγκρουση 
λοιπόν του μέρους προς το όλο, εκτός από τον ειρωνικό της τόνο, δηλώνει και μια 
αδυναμία επίτευξης της ολότητας […]» (Μπενάτσης 2004, 260).

12 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα που μελετάμε παρουσιάζει το άρθρο της Ελι-
σάβετ Αρσενίου, «Επισκέψεις νεκρών: ομιλία, επέμβαση και ανθρωπομορφισμοί 
του θανάτου στην σύγχρονη ποίηση», στο οποίο γίνεται αναφορά και στην ποίη-
ση του Γ. Βαρβέρη. (Αρσενίου, poeticanet).
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Δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα, αποδομώντας και διαμε-
λίζοντας τα αντικείμενα αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του (άπλωσα 
την καρδιά μου πάνω στο τραπέζι / την έκοψα στα δύο μ’ ένα ψωμο-
μάχαιρο), επιβάλλοντας τη δική του σκηνοθεσία. Αν και κλεισμένο 
στο μοναχικό του χώρο, καταφέρνει ίσως να ξεφύγει από τα πράγ-
ματα, δραπετεύοντας προς τα έξω ως πνιγμένος (Άραγε ο πνιγμέ-
νος / με το ριγέ άσπρο κοστούμι στη γωνία / να είμαι εγώ;).

Οι «Ιδανικοί αυτόχειρες» του Καρυωτάκη, πολύ πριν από τον 
Σαχτούρη και τον Βαρβέρη, προανήγγειλαν ή πραγματοποίησαν 
τη δική τους «πρόβα θανάτου». Το ποίημα «Δικαίωσις» (Καρυω-
τάκης 1993, 115)13 αποτελεί, ως προς το περιεχόμενό του και ως 
προς τη σκηνοθεσία του, ένα κείμενο αναφοράς για το θέμα που 
εξετάζουμε: 

Δικαίωσις

Τότε λοιπόν αδέσποτο θ’ αφήσω
να βουίζει το Τραγούδι απάνωθέ μου.
Τα χάχανα του κόσμου, και του ανέμου
το σφύριγμα, θα του κρατούν τον ίσο.

Θα ξαπλωθώ, τα μάτια μου θα κλείσω,
κι ο ίδιος θα γελώ καθώς ποτέ μου.
“Καληνύχτα. Το φως χαιρέτισέ μου.”
θα πω στον τελευταίο που θ’ αντικρύσω.

Όταν αργά θα παίρνουμε το δρόμο,
η παρουσία μου κάπως θα βαραίνει
-πρώτη φορά- σε τέσσερων τον ώμο.

Ύστερα, και του βίου μου την προσπάθεια
αμείβοντας, το φτυάρι θα με ραίνει
ωραία - ωραία με χώμα και μ’ αγκάθια... 

Αυτό που φέρνει κοντά τους τρεις ποιητές είναι ένα κοινό ψυ-
χολογικό υπόβαθρο και η κοινή θεματική της αντιμετώπισης του 
φόβου του θανάτου μέσα από τη διαρκή εξοικείωση με αυτόν και 
μέσω της «εξάσκησης» του υποκειμένου σε μια νοητή διαδικασία 

13 Από τη συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες, 1927.
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αυτοχειρίας. Όπως υποστηρίζει ο Vladimir Jankélévitch, στο δοκί-
μιό του La mort, ο θάνατος είναι απολύτως α-ποιητικός, αντιπρο-
σωπεύει την άφατη σιωπή. Αν και δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί 
με οτιδήποτε πραγματικό, η απόλυτη ετερότητά του δεν μπορεί 
να υπονοηθεί παρά μόνο με αφετηρία τη ζωή (Jankélévitch 1977, 
88). Μια τέτοιου είδους διαδικασία εντοπίζει ο Jankélévitch στις 
«ασκητικές φιλοσοφίες», οι οποίες επιχειρούν να καταστήσουν 
κοινότοπη τη στιγμή του θανάτου με το να μετατρέπουν τη ζωή σε 
έναν διαρκή θάνατο και τον άνθρωπο σε ζωντανό-νεκρό (Jankélé-
vitch 1977, 261)14. 

Και οι τρεις ποιητές εκφράζουν μια αντίστοιχη τάση στις προμε-
τωπίδες των συλλογών τους. Είναι γνωστοί οι στίχοι του Λουκρή-
τιου, που προτάσσει ο Καρυωτάκης στα Ελεγεία και Σάτιρες: «Και 
πρέπει να διωχτεί μακριά, με το κεφάλι πρώτο, εκείνος ο φόβος του 
Αχέροντα, που συθέμελα ταράζει την ανθρώπινη ζωή από τα βάθη». 
Ο Σαχτούρης επιλέγει ένα νιτσεϊκό διάλογο ως προμετωπίδα της 
συλλογής Εκτοπλάσματα15: «Α: Όλο και περισσότερο ξεμακραίνεις 
από τους ζωντανούς· γρήγορα θα σε σβήσουν από τους καταλόγους 
τους! Β: Μόνο μ’ αυτό το μέσον έχεις κι εσύ το προνόμιο των νεκρών. 
Α: Ποιο προνόμιο; Β: Να μην πεθάνεις πια!»16. Και ο Βαρβέρης, στί-
χους του αγαπημένου του Léo Férré ως προμετωπίδα της συλλο-
γής Ο θάνατος το στρώνει 17: «La mort, la mort / toujours recommen-
cée…».

Αν στα παραπάνω ποιήματα των Σαχτούρη και Βαρβέρη τα αντι-
κείμενα συμπρωταγωνιστούν σε μια πληθωρική σκηνή μαζί με ένα 
υποκείμενο (έστω με απειλούμενη ταυτότητα), στον Καρυωτάκη 
επικρατεί η σκηνοθεσία των προσώπων, των σκέψεων και των κι-
νήσεών τους, ενώ τα πράγματα περνούν σε δεύτερο πλάνο, σ’ ένα 

14 Για την «άσκηση» στο θάνατο, ο J. Pucele σχολιάζει: «Έτσι παλαιότερα οι μοναχοί 
είχαν στα κελιά τους, πάντα κοντά τους, ένα θυμητάρι θανάτου, μια νεκροκεφαλή. 
Όμοια ο Θεοτοκόπουλος παρουσιάζει τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης.» Και πα-
ραθέτει το εξής απόσπασμα από τα δοκίμια του Montaigne για το θάνατο (Essais 
I, 19): «Ας του αφαιρέσουμε το αλλόκοτο που του αποδίδεται, ας ασκηθούμε σ’ 
αυτόν, ας τον συνηθίσουμε. Να μην έχουμε πιο συχνά στο μυαλό μας τίποτε άλλο 
απ’ αυτόν· να τον παρασταίνουμε με τη φαντασία μας κάθε στιγμή μέσα μας και 
με κάθε όψη […]».  (Pucele 2002, 279)

15 (Σαχτούρης 1989, 7)
16 Για το θέμα του θανάτου στην ποίηση του Σαχτούρη, αλλά και γενικότερα στην 

πρώτη μεταπολεμική γενιά, βλ. (Αλεξιάδου 2003, 104-138).
17 (Βαρβέρης 2000, 189)
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σκηνικό αφαιρετικό, λακωνικό, σχεδόν απογυμνωμένο. Ιδιαίτερα 
διορατική και εύστοχη, από την άποψη αυτή, είναι η επισήμανση 
του Τέλλου Άγρα, στο δοκίμιό του «Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες», 
ο οποίος τονίζει την απουσία οτιδήποτε υλικού και χειροπιαστού, 
κάνοντας λόγο για μια «οπτική εποπτεία αδειανή και συγκεχυμένη», 
για μια «οπτική ανεποπτεία» που στερεί από τον ποιητή την «υλική 
αίσθηση του κόσμου» (Άγρας 1981, 209-212).

Στη «Δικαίωση», λοιπόν, τη σκηνή καταλαμβάνουν τα πρόσω-
πα, με αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή το ποιητικό υποκείμενο και 
με αρκετούς κομπάρσους, που γίνονται ταυτόχρονα και θεατές 
της πράξης του. Μάλιστα, οι θεατές του «δράματος»18 πολλαπλα-
σιάζονται και το ποιητικό εγώ κατορθώνει να τραβήξει πάνω του 
όλα τα βλέμματα, τόσο των επιτόπιων ενδοποιητικών θεατών όσο 
και των αναγνωστών, σύγχρονων και μελλοντικών19. Το ποιητικό 
υποκείμενο ταυτίζεται με τον ποιητή και δεν υπάρχει η παραμικρή 
νύξη για αμφισβήτηση της ταυτότητας του από το ίδιο. Υπάρχει 
όμως η πικρή διαπίστωση της ανυποληψίας και της «ανυπαρξί-
ας» του, η οποία αποδίδεται στην αδιαφορία, την κοροϊδία και την 
εχθρότητα εκ μέρους ενός συλλογικού υποκειμένου (χάχανα του 
κόσμου, η παρουσία μου κάπως θα βαραίνει – πρώτη φορά – , με 
αγκάθια). Εξάλλου, η διαπίστωση του Τ. Άγρα περί οπτικής ανεπο-
πτείας επιβεβαιώνεται κυρίως στην εξαϋλωμένη πρώτη οκτάβα 
του καρυωτακικού σονέτου, όπου επικρατούν κατά κράτος οι ήχοι 
(βουίζει, Τραγούδι, χάχανα, σφύριγμα, τον ίσο, θα γελώ, θα πω)20, 
ενώ τα υλικά αντικείμενα απουσιάζουν παντελώς και εμφανίζο-
νται μόνο στους τελευταίους στίχους (φτυάρι, χώμα, αγκάθια). 
Από αυτά τα αντικείμενα, σε αμιγώς συμβολικό περιεχόμενο, και 
μάλιστα με ιδιαίτερη βαρύτητα, παραπέμπει μόνο η λέξη «αγκά-
θια», όχι τυχαία η τελευταία του ποιήματος. 

Το ποιητικό εγώ τοποθετείται στο κέντρο ενός ανθρωποκεντρι-
κού, ως επί το πλείστον, συστήματος, μέσα στο οποίο τα αντικεί-
μενα λειτουργούν στα πλαίσια ενός αφαιρετικού συμβολισμού με 
ελάχιστη υλική βαρύτητα. Επιπλέον, επιδιώκεται, κατά κάποιον 

18 Με τη διπλή έννοια του όρου: θείο δράμα-παράσταση.
19 Πρβλ. Μ. Σαχτούρη, «Ο ποιητής» (Σαχτούρης 1988, 201), με την ίδια τεχνική πολ-

λαπλής θέασης.
20 Βλ. επίσης (Καψάλης 1998, 143-168).
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τρόπο, η επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποκείμενα21, ενώ στους Σα-
χτούρη και Βαρβέρη είναι απολύτως μοναχικό και «διαλέγεται», σε 
επίπεδο πραγματικότητας, αποκλειστικά με τον εαυτό του και, σε 
συμβολικό επίπεδο, με τα αντικείμενα της σκηνής.  Τέλος, αν και σε 
περίοπτη θέση μέσα στο σκηνικό, το ποιητικό εγώ του Καρυωτάκη 
τοποθετεί τον εαυτό του σε οριζόντια θέση, αυτή του μελλοντικού 
νεκρού, όπως ακριβώς θα συμβεί και στα μεταγενέστερα ποιήμα-
τα του Σαχτούρη και του Βαρβέρη που αναλύθηκαν παραπάνω.

Αν στη «Δικαίωση» η τελετουργία-παράσταση της κηδείας 
ολοκληρώνεται, έστω και ως φαντασίωση, στους «Ιδανικούς αυ-
τόχειρες» (Καρυωτάκης 1993, 114)22 πραγματοποιείται μια «πρό-
βα θανάτου» με πολλούς συντελεστές αλλά χωρίς θεατές, η οποία 
επαναλαμβάνεται επ’ αόριστον.  

Ιδανικοί Αυτόχειρες
Γυρίζουν το κλειδί στην πόρτα, παίρνουν
τα παλιά, φυλαγμένα γράμματά τους,
διαβάζουν ήσυχα, κι έπειτα σέρνουν
για τελευταία φορά τα βήματά τους. 
Ήταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία.
Θεέ μου, το φριχτό γέλιο των ανθρώπων,
τα δάκρυα, ο ιδρώς, η νοσταλγία
των ουρανών, η ερημία των τόπων. 
Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε
τα δέντρα, τα παιδιά, πέρα τη φύση,
τους μαρμαράδες που σφυροκοπάνε,
τον ήλιο που για πάντα θέλει δύσει. 
Όλα τελείωσαν. Το σημείωμα να το,
σύντομο, απλό, βαθύ, καθώς ταιριάζει,
αδιαφορία, συγχώρηση γεμάτο
για κείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει.
Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα,
ρωτούν αν είναι τρέλα τάχα ή λάθος,
«όλα τελείωσαν» ψιθυρίζουν «τώρα», 
πώς θ’ αναβάλουν βέβαιοι κατά βάθος.

21 Βλ. επίσης (Αλεξιάδου 2006, 386-403).
22 Από τη συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες, 1927.
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Ο προβολέας εστιάζει στις κινήσεις των υποκειμένων, που συ-
γκροτούν μια απρόσωπη ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηρι-
στικό την επιδίωξη της αυτοχειρίας, των οποίων περιγράφονται 
οι πανομοιότυπες ενέργειες. Το σκηνικό, μόνιμα στημένο, δεν με-
ταβάλλεται και κάθε μέρα είναι έτοιμο από την προηγούμενη. Οι 
αυτόχειρες, σαν ζωντανοί-νεκροί, επαναλαμβάνουν ένα συγκεκρι-
μένο τελετουργικό, σχεδόν μηχανικά, όπως κάνει και ο «πνιγμέ-
νος» του Σαχτούρη, ακριβώς επειδή το έχουν κάνει και ξανακάνει· 
σαν την επανάληψη μιας πρόβας πάνω σε συγκεκριμένο σενάριο, 
χωρίς δυνατότητα αυτοσχεδιασμού: τα ίδια λόγια, οι ίδιες κινήσεις 
και σκέψεις, το ίδιο σημείωμα ήδη γραμμένο, το ίδιο τέλος. Ποιη-
τικό εγώ δεν υπάρχει, όμως ο παντογνώστης ποιητής περιγράφει 
με ηθελημένα φανερή βεβαιότητα και την παραμικρή λεπτομέ-
ρεια, μεταφέροντας όχι μόνο τις σκέψεις των απρόσωπων ηρώων 
αλλά ακόμα κι αυτό το «τάχα» ή το «κατά βάθος» των τελευταί-
ων στίχων. Έτσι, το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού υπονοείται πως θα 
μπορούσε να είναι ένα «εμείς», όμως το ποιητικό εγώ κρατά τις 
αποστάσεις του για λόγους που γίνονται φανεροί στη «Δικαίωση»: 
επιζητά θεατές, θέλει να τραβήξει αυτός μόνο όλα τα βλέμματα, 
να ακουστούν τα τελευταία λόγια της δικής του ατομικότητας και 
να ολοκληρώσει το έργο με μια «ιδανική», αποκλειστικά δική του,  
κηδεία23.

Απέναντι από τη «Δικαίωση» του Καρυωτάκη τοποθετείται το 
ποίημα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πρόβα» του Γιάννη Βαρβέρη 
(Βαρβέρης 2013, 19) 24. 

Πρόβα
Ζούμε καλά 
σ’ αυτό το απόμερο νεκροταφείο.
Στους ευάερους τάφους
κάνουμε πρόβες ξαπλωμένοι

23 Ο Jankélévitch επισημαίνει ότι «ο θάνατος μετατρέπει τη ζωή σε βιογραφία» γιατί 
μόνο αφού έχει επέλθει είναι δυνατόν να κριθεί ένας βίος στο σύνολό του: «Ξε-
χνάμε τις ατέλειες του νεκρού ή τις μετατρέπουμε σε πλεονεκτήματα μέσω μιας 
αναδρομικής εξιδανίκευσης και εξωραϊσμού, όπως ακριβώς όταν κάνουμε τη νε-
κρική προετοιμασία του πτώματος.» (Jankélévitch 1977, 122-123). Η αντίληψη 
αυτή περί «καλού» ή ατιμασμένου θανάτου επικρατούσε άλλωστε και στην αρ-
χαιότητα, όπως υπενθυμίζει ο J. P. Vernant  (Vernant 1982, 41-79).

24 Από τη συλλογή Στα ξένα, 2001.
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ενώ φυσάει από παντού ζωή
και μας γεμίζει νιάτα.
Όταν τελειώνει η πρόβα σηκωνόμαστε
γεμάτοι αισιοδοξία και δύναμη. Αύριο πάλι.
Οι πρόβες συνεχίζονται επ’ αόριστον
και μας μικραίνουν 
σιγά σιγά ξαναγυρίζουμε στη γέννησή μας
και παραδινόμαστε
ετοιμοθάνατα νεογέννητα
γεμάτα σφρίγος.
Ζούμε καλά
σ’ αυτό το απόμερο νεκροταφείο.
Ποτέ σας δε θα μάθετε
πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος 
σε βρέφος
που δεν κλαίει. 

Η σκηνή συντελείται στο χώρο του νεκροταφείου και επανα-
λαμβάνεται επ’ αόριστον, με τη συμμετοχή και του ποιητικού υπο-
κειμένου, το οποίο εντάσσεται στο α΄ πληθυντικό του ποιήματος, 
αναλαμβάνοντας να μιλήσει εξ ονόματός του. Η πρόβα δεν ακο-
λουθεί κάποιο τελετουργικό αυτοχειρίας και δεν οργανώνεται ως 
σκηνοθεσία από τον ίδιο τον ποιητή. Αντίθετα, δίνεται η εντύπω-
ση ότι πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο το ποιητικό υποκείμενο 
απλώς το υφίσταται παθητικά, έχοντας αποδεχτεί το ρόλο που του 
ορίστηκε25, χωρίς να επιδιώκει κάποιου είδους δικαίωση ή διαφο-
ροποίηση από τα υπόλοιπα υποκείμενα και χωρίς να επιχειρεί τη 
διαφυγή του από τα όρια του σκηνικού, παρά μόνο για να δηλώσει 
την παρουσία του και να μην «ξεγραφτεί από τους καταλόγους των 
ζωντανών», για να θυμηθούμε τον Σαχτούρη. «Ζούμε καλά» ενη-
μερώνουν τον υπόλοιπο κόσμο οι ζωντανοί-νεκροί του Βαρβέρη, 

25 Ο ίδιος ο ποιητής, σε ανέκδοτη ομιλία του με τίτλο «Η φύση της ποίησης και η 
υποδοχή της από τον σύγχρονο κόσμο» (Μάιος 2002), προλογίζει ως εξής το συ-
γκεκριμένο ποίημα: «Η ιατρική αλλά και η ανθρώπινη δεοντολογία δεν μου επι-
τρέπουν να αποκαλύψω τον ποιητή του επόμενου ποιήματος. Πρόκειται, όμως, 
για νεφροπαθή, ευτυχώς ήδη μεταμοσχευμένο, ο οποίος μας εμπιστεύεται με 
αλληγορικό και συνάμα αξιοπρεπώς δραματικό τρόπο τη διαδικασία της αιμο-
κάθαρσης, ιδωμένης ως πρόβα θανάτου.». Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στο διαδί-
κτυο (www.bookpress.gr), με την επιμέλεια της Παυλίνας Μάρβιν.   
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γράφοντας το δικό τους «σημείωμα» όχι με αντιπαλότητα ή αδι-
αφορία για τους άλλους, όπως στο ποίημα του Καρυωτάκη, αλλά 
ως υπενθύμιση της εύθραυστης ύπαρξής τους. Ως άλλοι Μπέντζα-
μιν Μπάτον26, τα «ετοιμοθάνατα νεογέννητα» του ποιήματος ανα-
νεώνουν τον χρόνο τους όσο συνεχίζονται οι πρόβες θανάτου και 
αναβάλλεται η οριστική παράσταση. «Αύριο πάλι» λένε, σαν τους 
«Ιδανικούς αυτόχειρες», οι συντελεστές της βαρβερικής «πρόβας», 
με τη διαφορά ότι η παράταση ζωής που τους δίνεται δεν εξαρτά-
ται από τις δικές τους ενέργειες ή την αναποφασιστικότητά τους, 
απλώς είναι μια μοίρα που αποδέχονται αδιαμαρτύρητα. 

Η ανταπόκριση με τον Καρυωτάκη είναι φανερή, όμως στον 
Βαρβέρη δεν τίθεται ζήτημα αυτοχειρίας αλλά αναγκαστικού προ-
σεταιρισμού της ιδέας του θανάτου μέσω της μετατροπής της σε 
διαρκή προθανάτια διαδικασία27. Με αφορμή την ατομική του μοί-
ρα, το ποιητικό υποκείμενο επωμίζεται ένα συλλογικό ρόλο και 
μια κοινή μοίρα, χωρίς να διεκδικεί πρωταγωνιστική παρουσία.  Η 
νεότερη εκδοχή της ποιητικής του θανάτου στον Βαρβέρη βρίσκει 
το ποιητικό εγώ απογυμνωμένο, αποδυναμωμένο και αυτοαναι-
ρούμενο. 

Συμπερασματικά, οι παραλλαγές στη σκηνοθεσία του θανάτου 
υποδηλώνουν αντίστοιχες συνέχειες και ασυνέχειες που αφορούν 
όχι μόνο στη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος αλλά και σε 
μια ευρύτερη εξέλιξη σε σχέση με ζητήματα ποιητικής. 

Ο Καρυωτάκης αντιμετωπίζει κατά μέτωπο το θάνατο, η ρήξη 
του με τη ζωή γίνεται σταδιακά οριστική, το θέμα της αυτοχειρίας 
δεν αφήνει περιθώρια επιλογής, έστω κι αν αναβάλλεται προσωρι-
νά. Το ποιητικό εγώ ταυτίζεται με τον ποιητή και τοποθετείται στο 
κέντρο ενός ανθρωποκεντρικού περισσότερο και αφαιρετικού, ως 
προς τα σκηνικά αντικείμενα, συμβολισμού. Το ποιητικό υποκεί-
μενο του Σαχτούρη, από την άλλη πλευρά, φλερτάρει επίμονα με 
το ζήτημα της αυτοκτονίας και τους αυτόχειρες – ποιητές και μη 

26 Βλ. Σκοτ Φιτζέραλντ, Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον.
27 Ο Αλ. Ζήρας, σχολιάζοντας την ποίηση του Βαρβέρη, κάνει λόγο για «ανθρωπο-

ποίηση του θανάτου», για «γείωσή του από τον κόσμο του υπερφυσικού και του 
άυλου σ’ έναν κόσμο που ορίζεται με ανθρώπινες διαστάσεις και μέτρα […] εξορ-
κίζοντας μια ζωή-θάνατο μ’ ένα θάνατο που είναι στην ουσία πιο ζωοποιός από τη 
ζωή.» (Ζήρας, 25-26). Ο Γ. Βέης, αναφερόμενος στη συλλογή του Βαρβέρη «Πιάνο 
βυθού», θεωρεί ότι «ο Γιάννης Βαρβέρης περνάει, με τον ιδιότυπο, καίριο τρόπο 
του, από την καταγγελία του θανάτου στον προσεταιρισμό του.» (Βέης, 120-121).
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–, ωστόσο δεν εγκαταλείπει αμαχητί,  διαφεύγοντας από μια ζωή 
που μοιάζει με θάνατο και τον καταδιώκει μεταμφιεσμένος σε δι-
άφορες εφιαλτικές μορφές. Το ποιητικό υποκείμενο κινείται τόσο 
στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια του συμβολικού σκηνικού, 
που παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με μάλλον «ανοίκεια» σύμβο-
λα και διεκδικεί περισσότερο χώρο του ποιήματος. Τέλος, στον 
Βαρβέρη, η εμμονή του θανάτου καταγράφεται περισσότερο ως 
υποταγή, ως σταδιακή υποχώρηση απέναντι σε μια πραγματικό-
τητα που βιώνεται, παρελθούσης πλέον της νεότητας, ως πορεία 
προς το θάνατο, είναι επομένως μάταιη κάθε αντίσταση και δεν 
απομένει παρά η επιλογή μιας χρόνιας απόπειρας συμφιλίωσης με 
την απόλυτη ετερότητα. Τα σύμβολα «γειώνονται» σε ένα σκηνικό 
που αποτελείται από καθημερινά αντικείμενα, πρόσωπα και συμ-
βάντα, ανάμεσα στα οποία τοποθετείται ο ποιητής υποχωρώντας 
από το κέντρο του ενδιαφέροντος. 

Συντελείται έτσι σταδιακά το πέρασμα από μια μετωπική ρήξη 
του ποιητικού εγώ με την πραγματικότητα (Καρυωτάκης) στη 
δημιουργία μιας αντεστραμμένης, συμβολικής πραγματικότητας 
(Σαχτούρης) και, τέλος, στη φαινομενική, τουλάχιστον, αποδοχή 
της με την ταυτόχρονη υποχώρηση της ποιητικής οντότητας σε 
δεύτερο πλάνο (Βαρβέρης). Ο ποιητής προβάρει τις δυνάμεις του, 
ποιητικές και προσωπικές, απέναντι στην καταλυτική εξουσία του 
θανάτου, διαπραγματευόμενος ουσιαστικά τη θέση και την ταυτό-
τητά του μέσα στα ρευστά όρια της ζώσας πραγματικότητας.
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108-115.
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Η άμεση ποιητική απόδοση των δεκεμβριανών, καθοδηγούμενη ή 
αυθόρμητη, ανταποκρινόταν στο αίτημα της Αριστεράς για έναν 
«λόγο-πράξη»1 που θα κατέγραφε το γεγονός, θα απέδιδε και θα 
τεκμηρίωνε την ιστορική αλήθεια προς αποφυγήν της παραχάρα-
ξης, θα εξυμνούσε το αγωνιστικό ήθος και θα δημιουργούσε πρό-
τυπα. Πραγματικά, οι αριστεροί λογοτέχνες υλοποίησαν με θέρμη 
αυτά τα επικαιρικά ζητούμενα, γράφοντας αγωνιστικά ποιήματα 
για τα οδοφράγματα του Δεκέμβρη, τα περισσότερα από τα οποία 
δημοσιεύτηκαν από το 1945 ως το 1947 στο περιοδικό Ελεύθερα 
Γράμματα2 ή κυκλοφόρησαν αυτοτελώς, συμμετέχοντας στο δια-
γωνισμό που προκήρυξε το ΕΑΜ με θέμα την Εθνική Αντίσταση,3 
με πιο αντιπροσωπευτικές τις πέντε ποιητικές συλλογές που εκ-
δόθηκαν το 1945: Δεκέμβρης του Γιάννη Σφακιανάκη, Το αίμα των 
αθώων του Νίκου Παππά, Αθήνα-Δεκέμβρης 1944 της Ρίτας Μπού-
μη-Παπά, 33 ημέρες, του Νικηφόρου Βρεττάκου, Ύμνος στην Αθήνα 
του Δεκέμβρη, του Θεοδόση Πιερίδη.4 

Μελετώντας σήμερα, μετά από 70 χρόνια, το παραπάνω κοινω-
νικοπολιτικό υλικό και τις συναισθηματικές αντιδράσεις που πε-
ριείχε η επικαιρική εκείνη κατάθεση, αναβιώνουμε τη φορτισμένη 
αθηναϊκή ατμόσφαιρα που οδήγησε τον Δεκέμβρη του ’44 στην πιο 
κρίσιμη εσωτερική αναμέτρηση της νεότερης ελληνικής ιστορίας.5 
Ξεκινώντας από τη συντεταγμένη πολιτική στάση των αριστερών 

1 (Ραυτόπουλος 2012, 379-380)
2 (Μέντη 1995, 125-135)
3 (Καστρινάκη 2005, 250-256)
4 (Μέντη 2012)
5 (Νικολοπούλου 2008, 420-493)
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ποιητών και παρακολουθώντας τις διαδοχικές αποτιμήσεις του 
ιστορικού γεγονότος από τους επιζώντες, εισχωρούμε ουσιαστικά 
στην κοινή ποιητική μήτρα που έθρεψε τόσο το ρομαντικό μύθο 
της νεότητας όσο και τα τραγικά αδιέξοδα της ήττας στο σύνολο 
της μεταπολεμικής ποίησης. Η σύγχρονη αυτή ποιητική κατάθεση 
εμφορείται από υψηλούς τόνους ιδεολογικής πίστης και προέρ-
χεται κατά κύριο λόγο από νέους και στρατευμένους ποιητές που 
εμπλέκονται στα γεγονότα, με εξαίρεση τη σχετική συμβολή του 
Γιάννη Ρίτσου.6 Αν και αρκετά εκτεταμένη, η κατάθεση αυτή είναι 
ενιαία ως προς το περιεχόμενο και την οπτική, έχει μεγάλη παρα-
στατικότητα, ιστορικό αλλά όχι ιδιαίτερο λογοτεχνικό ενδιαφέ-
ρον. Μετά τη συνοπτική αναφορά στον επικαιρικό της χαρακτήρα 
με σκοπό την ανάδειξη των πολιτικών και συναισθηματικών αντι-
δράσεων, θα ανιχνεύσουμε τη διαχρονική σημασία της επίμαχης 
εκείνης αφετηρίας στο βίο και την πολιτεία των μεταπολεμικών 
ποιητών. 

Ξεκινώντας από το θρήνο και την αγανάκτηση για το ιταμό κτύ-
πημα στις 3 Δεκέμβρη και τους πρώτους νεκρούς «μπροστά στον 
Άγνωστο Στρατιώτη που απορούσε», η λαϊκή τάξη εμφανίστηκε 
δυναμικά στο προσκήνιο της ποιητικής κατάθεσης, τοποθετώντας 
την «Αθήνα ηφαίστειο» στο επίκεντρο των κοινωνικών διεκδική-
σεων:7

μια χαρά ανεβαίνει από τα χαμηλά σπίτια και τις τρώγλες της
η Αθήνα ηφαίστειο, η Αθήνα πυροτέχνημα απ’ το θυμό της
μέθυσαν τα πλήθη αγρίεψε η καρδιά της
ο Ελυάρ γράφει για τη μεγάλη εξέγερση ποιήματα
η Μπούμη έγινε βάρδος της
ένας Δεκέμβρης γιομάτος άγριο μεγαλείο

Οι αριστεροί λογοτέχνες ήταν πράγματι έτοιμοι να εκφράσουν 
τον παλμό και να προπαγανδίσουν το «άγριο μεγαλείο» που εξαρ-
χής ταυτίστηκε με τη συλλογική κινητοποίηση του ελληνικού λαού 
ενάντια στην κρατική βία και την αγγλική παρέμβαση, εκφράζο-
ντας μια ολική ηθική και πολιτική εναντίωση εκ μέρους «της νιότης 
και της λευτεριάς» που είχε δώσει το αίμα της στην Αντίσταση:8

6 (Κόκορης, 47-51. Κώττη 1996, 88-103) 
7 (Παπάς 1982, 192-197)
8 (Βρεττάκος 1981, 124-125)
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Και κατέβαινε πάλι ο λαός και τους φώναζε κλέφτες.
Είχε πληρώσει τη λευτεριά του με αίμα πολύ. 
Κ’ οι ομοβροντίες χτυπήσανε την Εκκλησία του Έθνους.
Κ’ οι λαβωμένοι βουτούσαν τις σημαίες στο αίμα τους και πηδώντας
απάνω στα σπασμένα τους γόνατα τις σηκώναν ψηλότερα.

Απέναντι στα φορτία με τα «μαύρα φουσάτα» που αποβίβασαν 
στο Φάληρο οι εγγλέζικες γαλέρες παρατάσσονται περήφανα τα 
«αγέραστα νιάτα» της χαροκαμένης Αθήνας,9 σύμφωνα με την κα-
θαρά ντοκουμαντεριστική απεικόνιση που διαθέτουμε μέσα από 
το ποίημα της Ρίτας Μπούμη-Παπά και τα χρονικά της Μέλπως Αξι-
ώτη.10 Με υψηλή συναίσθηση για την κρισιμότητα της ιστορικής 
περίστασης, καθώς «στ’ οδόφραγμα της γειτονιάς χτυπά η καρδιά 
της οικουμένης», η μάχη της Αθήνας διεξάγεται αποφασιστικά για 
33 ημέρες γύρω από τον ελεγχόμενο αστικό ιστό της «Σκομπίας», 
από το Κολωνάκι ως το Σύνταγμα και την Ομόνοια, από την Ακρό-
πολη και το Θησείο ως τη λεωφόρο Συγγρού, και τα πεδία βολής 
στο εαμοκρατούμενο κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες. Ως προς 
το ανθρώπινο δυναμικό, προβάλλει τώρα μια νεόκοπη Αθήνα που 
ορθώνεται δυναμικά στα πόδια της, εκπροσωπώντας μιαν αρκετά 
ομοιογενή κοινωνική σύνθεση και έναν μαχητικό ψυχισμό γαλου-
χημένο από τους κοινούς αντιστασιακούς αγώνες, μια ριψοκίνδυ-
νη και ετοιμοπόλεμη γενιά που δεν τρομάζει από την υπεροπλία 
και αντιπαρέρχεται την πίεση των δυνατών:11 

στου Γκύζη βρέχει σίδερο
στου Μακρυγιάννη ατσάλι
στις συνοικίες του Υμηττού χρωματιστά χαρτάκια
που γράφει ο Σκόμπυ διαταγή να του παραδοθούμε

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες τα ποιήματα για τις συγκρούσεις 
του Δεκέμβρη συνεχίζουν δικαιωματικά την παράδοση της αντι-
στασιακής ποίησης που εμψύχωνε τους αγώνες εναντίον των Γερ-
μανών και εγγράφονται με τα ηρωικά τους πρότυπα στη συλλογική 
συνείδηση,12 αποδίδοντας τη μαχητικότητα και τη λαϊκή συμπαρά-

9 (Μπούμη-Παπά χ.χ., 93-111) 
10 (Αξιώτη 1980, 29-72, 265-431. Αξιώτη 1983, 11-40, 57-225)
11 (Μπούμη-Παπά χ.χ., 102, 106)
12 (Βελουδής 1992, 74-77)
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ταξη, σε μεγάλη κλίμακα με τη σύνθεση 33 ημέρες του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, και σε μικρή αναλογία με τα δημοτικοφανή κείμενα 
των νέων μεταπολεμικών ποιητών.13 Παράλληλα με τον ηρωικό 
μαχητή στα οδοφράγματα, προβάλλεται ο ηγέτης ως ιδεαλιστικό 
σύμβολο της ιστορικής συνέχειας, όπως χαρακτηριστικά συμβαί-
νει στο ποίημα «Αντίσταση» του Νίκου Καββαδία με τη συστρά-
τευση του Διάκου, του Κολοκοτρώνη και του Άρη (Βελουχιώτη).14 
Η αγωνιστική ορμή της αντιστασιακής ποίησης δεν υποχωρεί ακό-
μα και μετά την αποχώρηση από την Αθήνα, καθώς πριμοδοτήθηκε 
ο νεανικός ενθουσιασμός και το αίσθημα του ασυμβίβαστου. Αλλά 
και στη συνέχεια τα βιώματα του Δεκέμβρη, αν και τραυματικές 
εμπειρίες αγριότητας, αποτέλεσαν σε βάθος χρόνου κοινή παρα-
καταθήκη των μεταπολεμικών ποιητών, οι οποίοι έμπαιναν τότε 
στον κοινωνικό στίβο και συνέδεαν τη ζωή τους με μια διαχρονικά 
ρομαντική θεώρηση της ήττας, που ήταν το αποτέλεσμα της άνι-
σης πάλης με την κοινωνική αδικία. Μιας ιδιόμορφης ήττας που 
είχε βαρύ και καθολικό τίμημα, καθώς προκάλεσε τη μακρόχρονη 
κοινωνική κρίση που ξέσπασε ανάμεσα στους θύτες και τα θύμα-
τα, ενώ παράλληλα κατακύρωσε την ηθική υπεροχή στην πλευρά 
των ηττημένων, χάρη στο σθένος που έδειξε στον αγώνα αλλά και 
τη δοκιμασία της η λαϊκή τάξη της Αριστεράς.15

Η συναισθηματική αυτή αποτίμηση της αδικαίωτης νεότητας 
και των χαμένων κοινωνικών αγώνων σε συνδυασμό με την αδή-
ριτη πραγματικότητα του διχασμού και των διώξεων που ακολού-
θησαν αποτελεί ουσιαστικά το αναγνωριστικό σημείο της γενιάς, 
την ταυτότητα του επιζώντος που διασώθηκε ανάμεσα σε τόσους 
θανάτους, επιφορτισμένος με επώδυνες μνήμες και ψυχικά τραύ-
ματα, κοινωνικά και ηθικά υπόλογος να συνεχίσει τη ζωή.16 Με 
βασικό τους έρεισμα αυτή τη μυθοποιημένη εποχή, οι αριστεροί 
ποιητές προσπάθησαν σταδιακά να ξεπεράσουν την προσωπική 
θυματοποίηση αναδεικνύοντας το τραυματικό αποτέλεσμα, τα 
ερείπια του μεταπολεμικού κόσμου και τον καθημαγμένο ανθρώ-
πινο ψυχισμό που θα έπρεπε να λύσει τις δραματικές αντιθέσεις 
του, περικλείοντας την ιερή μνήμη μέσα στην οδυνηρή αλλά σημα-

13 (Μέντη 1995, 156-157)
14 (Καββαδίας, 9)
15 (Φραγκόπουλος 1975, 274, 43-45)
16 (Μέντη 2007, 179-200)
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ντική απόφαση της λησμονιάς. Με την επιλογή αυτής της στάσης 
η συντριπτική πλειοψηφία των μεταπολεμικών ποιητών αντιμε-
τώπισε το αίσθημα της ξενότητας ή του «κυνηγημένου αγριμιού» 
μέσα στους αλλαγμένους δρόμους της επιστροφής στην πόλη,17 
όπου προείχε η ανάγκη της επιβίωσης.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ωστόσο ήταν φανερό ότι είχαν 
ωριμάσει οι συνθήκες για μια πρώτη αναψηλάφηση της εποχής, 
ιδιαίτερα από την αναγνωστική κοινότητα των νικητών, όπως 
προκύπτει από την αλληλογραφία ανάμεσα στους δύο φίλους με-
ταπολεμικούς συγγραφείς Ρόδη Ρούφο και Θ.Δ. Φραγκόπουλο.18 
Ειδικότερα, τα μυθιστορήματα Πολιορκία (1953) του Αλέξανδρου 
Κοτζιά και τα συνδιαλεγόμενα Τειχομαχία του Θ.Δ. Φραγκόπου-
λου και Η ρίζα του μύθου. Χρονικό μιας σταυροφορίας (1955) του 
Ρόδη Ρούφου έδωσαν μια πλατιά λογοτεχνική αφήγηση για την 
πρόσφατη ελληνική τραγωδία, με επίκεντρο την Αθήνα και τη 
φοιτητική ζωή.19 Ανάμεσα στους τρεις εμπλεκόμενους στα γεγο-
νότα πεζογράφους, ο 27χρονος Κοτζιάς, είναι ο μόνος που κρά-
τησε τη μυθοπλαστική του απόσταση από την αριστερή νεανική 
του ένταξη, ανατρέποντας ρεαλιστικά τόσο την ηρωική όσο και 
την πένθιμη αναπαράσταση, με την εκχώρηση πρωταγωνιστικού 
ρόλου στον περιθωριακό λογοτεχνικό ήρωα. Στην πραγματικότη-
τα όμως η ολική επαναφορά και η ουσιαστική αναψηλάφηση των 
κρίσιμων γεγονότων θα γινόταν ανοικτά στον εύθετο χρόνο της 
μεταπολίτευσης. Αν και το βασικό αντικείμενο των αριστερών λο-
γοτεχνών ήταν τότε η ενδοπαραταξιακή κριτική των κεντρικών 
επιλογών που οδήγησαν στο μόνο κοινά παραδεκτό αποτέλεσμα, 
τη συντριβή της μεταπολεμικής Ελλάδας, κυρίαρχη αποδείχθηκε η 
αίσθηση του συναισθηματικού κενού, μετά την παλλαϊκή κινητο-
ποίηση στην Αντίσταση. Ταυτόχρονα, μέσα από τις αιχμηρές αλλά 
ατελέσφορες πολιτικές συζητήσεις της λογοτεχνικής κριτικής, 
αναδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό η αδυναμία επαφής και τα υπαρξι-
ακά αδιέξοδα της νεοελληνικής κοινωνίας, καθώς, αν και υπήρχαν 
πια οι προϋποθέσεις, δεν επιτεύχθηκε στην πράξη ο επιθυμητός 
ιστορικός συμβιβασμός.20 Η αυτογνωσία, η διαλλακτικότητα και 

17 (Μέντη, 107-117)
18 (Καράογλου, 59-119)
19 (Μποντίλα, 2014)
20 (Φαράκος 1996, 96-116)
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η ευθυκρισία που επέδειξε σημαντικός αριθμός εμπλεκομένων και 
από τις δύο πλευρές, δεν επηρέασαν στην πράξη τους κραταιούς 
μηχανισμούς του έθνους και του κόμματος, οι οποίοι οικοδομήθη-
καν ουσιαστικά επάνω στη διχασμένη ταυτότητα και τα τραύματα 
των επιζώντων. Σε αυτήν τη βάση τόσο οι συνεχιζόμενες ιδεολο-
γικές αναμετρήσεις με το παρελθόν όσο και τα ψυχικά τραύματα 
και η αμφιθυμία απέναντι στη «μητριά πατρίδα»21 περιέπλεξαν τα 
επίμαχα ζητήματα μέσα από έναν καταιγισμό αυτοβιογραφικού 
υλικού και ποικίλες επεμβάσεις στην επιστημονική ιστορική δια-
πραγμάτευση. Την ίδια περίοδο ο ποιητικός λόγος, που μας ενδι-
αφέρει κυρίως σε αυτήν την ανακοίνωση, περιοριζόταν οριστικά 
στη μικρή αναγνωστική του κοινότητα, επιζητώντας μια συμβο-
λική κυρίως αποκατάσταση της αλήθειας, και έδινε, χωρίς «αυτα-
πάτες» για την κοινωνική του απήχηση,22 μια χαμηλόφωνη αλλά 
οριστική προσωπική κατάθεση.

Μια πρόχειρη αντιβολή ανάμεσα στη λιτή ποιητική συνομιλία 
που απευθύνουν εις εαυτόν δύο μεταπολεμικοί λογοτέχνες, και 
στις πολυάριθμες σελίδες των ομόθεμων μυθιστορημάτων τους23 
μαρτυρεί την αμεσότητα του ποιητικού λόγου. Δύο εμπλεκόμενοι 
στη σύγκρουση του Δεκέμβρη, ο αριστερός Α.Θ. Νικολαϊδης και ο 
δεξιός Θ.Δ. Φραγκόπουλος, «συνομολογούν» μέσα από την ύστε-
ρη παραδοχή και επίγνωση στα ποιήματα «Δεκέμβρης 1944» και 
«Τρίπτυχο πάνω στο 1944, Α-Γ», τα οποία και παρατίθενται αντι-
κριστά παρακάτω:24

Οι ακονισμένες φλόγες, οι τροχοί
Δεκέμβρης μήνας ο έσχατος
ποτέ μου δεν φαντάσθηκα ότι ο χρόνος
μετριέται πιο σωστά με πυροβολισμούς.
Τύχη και πάλι τύχη, μια φωνή: σκοτώστε τον!
μα στρίβοντας, ο δρόμος μ’ έφερε στη ρεματιά
που αφήνει πέτρες και χαλίκια μέχρι
την απλωσιά της άμμου.
Η επανάσταση

21 (Αποστολίδου 2010)
22 (Αναγνωστάκης 1976, 167)
23 (Φραγκόπουλος 1954. Νικολαϊδης 1969, και 1975)
24 (Νικολαϊδης 1977, 107. Φραγκόπουλος 1975, 203-205)
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και η έρημος με τους αντικατοπτρισμούς. (Νικολαϊδης)
Ποιος μ’ έστειλε, ποιος μ’ έταξε ως εδώ; Και ποιος
προστάζει το αίμα μου στο δρόμο που έχω πάρει;
Για ποιον τροχίζω τα όπλα μου, φωνάζω «Αέρα!», επισημαίνω,
σκοπεύω, περπατώ – για ποιον ετοίμασα
τον όλεθρο, ποιο θα μου πέσει θύμα;
Άδειοι βωμοί, τα σκαλοπάτια ματωμένα,
άδειες φωνές, μάτια σκιερά και φοβισμένα,
μύθοι και αναζητήσεις πέρα απ’ τη σιωπή,
καμένες πολιτείες και κουρσεμένες.
Ποιο θύμα; Ποια θυσία; Και ποια είναι η νίκη
μέσα στη λάσπη αυτή του χρόνου του χαμού. (Φραγκόπουλος)

Μέσα από αυτήν την κοινή ομολογία της σπαταλημένης νεότη-
τας, προκύπτει ότι οι περισσότεροι επιζώντες του Δεκέμβρη απο-
μυθοποίησαν εγκαίρως και με παρρησία την προσωπική τους πε-
ριπέτεια. Το ενδοπαραταξιακό τους ρήγμα συνδέθηκε εξαρχής με 
την προσωπική, κοινοποιημένη ή μη παραδοχή, παρήγαγε εκ των 
πραγμάτων αντιπολεμικά συναισθήματα και λόγο, καθώς απέδι-
δε κοινά τραυματικά βιώματα από τη βία που συμπαρέσυρε τους 
δράστες και τρομοκρατούσε τους θεατές, θεατές που παρακολου-
θούσαν με αγωνία την εξελισσόμενη πολιτική διαμάχη και απείχαν 
συνειδητά από κάθε είδους λογοτεχνική ερμηνεία της. Έγκλειστος 
στο σπίτι της οδού Κυδαθηναίων ο Γιώργος Σεφέρης, φυγάς από 
την οδό Μηθύμνης στην Κυψέλη ο Οδυσσέας Ελύτης25 και αιφνι-
διασμένος από τη σύλληψη στο σπίτι του στην οδό Αινιάνος και 
την ομηρεία ο συμπαθών Ανδρέας Εμπειρίκος,26 συγκαταλέχθηκαν 
εξίσου στην αστική αντίδραση. Εξ αντικειμένου, ο Εμπειρίκος απο-
σιώπησε την περιπέτειά του,27 ενώ ο Σεφέρης και ο Ελύτης από τη 
σκοπιά του παρατηρητή ενέταξαν τα επώδυνα συλλογικά βιώμα-
τα στο σκηνικό της Κίχλης (1947) και στα «Πάθη» του Άξιον εστί 
(1959). Η πρώτη συμπυκνωμένη αντίδραση δόθηκε με την Κίχλη, 
με την απορρόφηση του επικαιρικού υλικού στον αναπλασμένο 
μύθο του Οιδίποδα, ο οποίος συνδέει τα οικεία κακά της μικρασια-
τικής καταστροφής με την ταραγμένη ιστορική περίοδο και την 

25 (Ελύτης 1993, σ. 357-381)
26 (Φραντζή, 24-27. Χανδρινός 2012)
27 (Μιχαήλ, 68-73)
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αμηχανία που προδίδει η αρχική ημερολογιακή εγγραφή στο ποίη-
μα «Θεόφιλος»:28

Ο ύπνος είναι βαρύς τα πρωινά του Δεκέμβρη
μαύρος σαν τα νερά του Αχέροντα, χωρίς όνειρα,
χωρίς μνήμη, κι ούτε ένα φυλλαράκι δάφνη.
Ο ξύπνος χαρακώνει τη λησμονιά σαν το μαστιγωμένο δέρμα
κι η παραστρατημένη ψυχή αναδύεται κρατώντας
συντρίμμια από χθόνιες ζωγραφιές, ορχηστρίς
μ’ ανώφελες καστανιέτες, με πόδια που τρεκλίζουν
μωλωπισμένες στέρνες απ’ τη βαριά ποδοβολή
στην καταποντισμένη σύναξη εκεί πέρα.
Ο ύπνος είναι βαρύς τα πρωινά του Δεκέμβρη.
Κι ο ένας Δεκέμβρης χειρότερος απ’ τον άλλο.
Τον ένα χρόνο η Πάργα, τον άλλο οι Συρακούσες
κόκαλα των προγόνων ξεχωσμένα, λατομεία
γεμάτα ανθρώπους σακατεμένους, χωρίς πνοή
και το αίμα αγορασμένο και το αίμα πουλημένο
και το αίμα μοιρασμένο σαν τα παιδιά του Οιδίποδα
και τα παιδιά του Οιδίποδα νεκρά.
Αδειανοί δρόμοι, βλογιοκομμένα πρόσωπα σπιτιών
εικονολάτρες και εικονομάχοι σφάζουνταν όλη νύχτα.
Παραθυρόφυλλα μανταλωμένα. Στην κάμαρα
το λίγο φως χάνεται στις γωνιές
σαν το τυφλό περιστέρι -

Αντίθετα, στο Άξιον εστί η τραυματική ιστορική αίσθηση δια-
περνά συνολικά τον αχρονικό χαρακτήρα των παθών. Παρά την 
απόσταση που κρατά ο αφηγητής με το βιβλικό ύφος του, οι λογο-
τεχνικές εικόνες δεν απέχουν πολύ από την ιστορική τους διάστα-
ση, αν κρίνουμε από το σχεδόν παράλληλο αυτό χωρίο με τις άλλες 
μαρτυρίες που αντλήσαμε για τα δεκεμβριανά:29

Και μεγάλα πλοία θ’ ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους 
δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον Νικητή. Που θα ζει στην 
οσμή των πτωμάτων.

28 (Σεφέρης 1977, 23-24, και, με μικρές αλλαγές, 1976, 12-13)
29  Ελύτης 2002, 167-169)
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Μαρτυρίες οι οποίες βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο σε όλη 
τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 από την πλευρά της διωκόμενης 
Αριστεράς μέσα από τις ποιητικές συλλογές που γράφει αλλά δεν 
εκδίδει ο Γιάννης Ρίτσος Οι γειτονιές του κόσμου (1949-1951) και 
Ανυπόταχτη πολιτεία (1952-1953). Σε αυτήν τη μεταβατική περίο-
δο της επανασυσπείρωσης των δυνάμεων με επίκεντρο τους ανοι-
κτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, ο Ρίτσος καταθέτει μια πλα-
τιά χρονογραφική αφήγηση για τα δύο πολιτικά στρατόπεδα που 
αναμετρήθηκαν στην Αθήνα, δίνοντας αναδρομικά τα εύσημα σε 
εκείνο που έχασε τη μάχη, έμεινε όμως ακατάβλητο, ηθικά δικαι-
ωμένο χάρη στις θυσίες και στη συνεχή δοκιμασία του, αλλά και 
δυναμικό, έτοιμο για νέους αγώνες. Αντίθετα με τη σύγχρονη απή-
χηση των μυθιστορηματικών αφηγήσεων οι οποίες κέρδισαν την 
προσοχή της αναγνωστικής κοινότητας, ο ποιητικός λόγος με το 
ξεκάθαρο ιδεολογικό του πρόσημο, επένδυσε στη συναισθηματική 
μέθεξη του κοινού, δίχως να διαλεχθεί ουσιαστικά για τα οδυνηρά 
βιώματα που επανέφερε στο προσκήνιο. Για τους μεταπολεμικούς 
ποιητές όμως που, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είχαν άμε-
ση ανάμιξη στα γεγονότα, τόσο οι πραγματικές συνθήκες όσο και 
οι ιδεολογικοί όροι της ιστορικής διαπραγμάτευσης ήταν σαφώς 
διαφορετικοί. Το ώριμο βλέμμα τους απέναντι σε τόσο κρίσιμες 
πολιτικές και συναισθηματικές παραδοχές απείχε από τις βεβαι-
ότητες, είχε δραματικό, αναστοχαστικό αλλά όχι πια ερμηνευτικό 
χαρακτήρα. 

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του εικοστού αιώνα οι 
μεταπολεμικοί ποιητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τέλος μιας 
εποχής και την παρακμή των πλατιών αφηγήσεων, συγκλονισμέ-
νοι από τη μια μεριά, από την άλλη όμως ελεύθεροι να επαναπροσ-
διορίσουν την κοσμοθεωρία τους και να επιλύσουν σε μεγάλο 
βαθμό αρκετά από τα υπαρξιακά τους ερωτήματα. Μπροστά στις 
γοργές κοινωνικές ανακατατάξεις που επέφερε η κατάρρευση των 
καθεστώτων στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», δεν δίστα-
σαν να επιχειρήσουν έναν εφ’ όλης της ύλης απολογισμό, συμψη-
φίζοντας την απώλεια της πλατιάς αφήγησης που ως τότε τους 
δυνάστευε με την οριστική παραδοχή μιας προσωπικής αλήθειας. 
Πολύ χαρακτηριστικά ο Τίτος Πατρίκιος στο ποίημα «Το παιγνίδι 
της μνήμης» (2000) αναλογίζεται την αξία της ζωής που έζησε πλή-
ρης ημερών, μετά από την κρίσιμη εποχή μέσα από τους κινδύνους 



Δώρα Μέντη672

της οποίας κατάφερε να επιβιώσει:30

Κι από μένα τι άραγε να ’χε μείνει
Αν είχα τότε σκοτωθεί; Απολύτως τίποτα.
Ή το πολύ κάποιος ακόμα να θυμότανε
Το αόριστο πρόσωπο ενός παιδιού
Που χάθηκε στις μάχες του Δεκέμβρη.
Όμως το ξέρουμε, καμιά δύναμη δεν μπορεί
Να καταργήσει αυτό που έγινε.
Όλο το παιχνίδι πάντα παίζεται
Σ’ αυτό που ετοιμάζεται να συμβεί.

Μέσα από το εύγλωττο αυτό παράδειγμα μιας συνολικής επα-
νεκτίμησης με κριτήριο την πορεία που πήρε στην πραγματικότη-
τα η ίδια η ζωή, μπορούμε να αντιληφθούμε την ώριμη στάση των 
εμπλεκόμενων μεταπολεμικών ποιητών. Τα κρίσιμα βιώματα του 
Δεκέμβρη στάθηκαν για όλους η αρχή του παιγνιδιού: ο 22χρονος 
Νικολαϊδης αιχμαλωτίστηκε για τρεις μήνες, γλίτωσε την εκτέλε-
ση από τους εγγλέζους, αποχώρησε από τον κομματικό μηχανισμό, 
μέσα από τη λογοτεχνία έδωσε την ερμηνεία του. Ο 16χρονος Πα-
τρίκιος πήρε απολυτήριο από τον ΕΛΑΣ, πέρασε από διώξεις και 
εκτοπισμούς, διαφύλαξε την κομματική πίστη αλλά, εξέφρασε 
σταδιακά τις συναισθηματικές αντιδράσεις του, επαναπροσδιορί-
ζοντας την κρίσιμη ηλικία της διαμόρφωσης. Παρά την απομυθο-
ποίηση όμως το ίδιο το παιγνίδι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο 
αναφοράς, το μήλο της γνώσης αλλά και της έριδας, καθώς ο Δε-
κέμβρης του ’44 παραμένει το πραγματικό ορόσημο και η συμβολι-
κή αφετηρία, όπως επαναλαμβάνει ο Γιάννης Δάλλας,31 ανατέμνο-
ντας την «ιστορία των χρόνων» του:

Ενώ τώρα έχεις πίσω σου μια αναφαίρετη αφετηρία. Η ιστορία 
για σένα τελειώνει και ξαναρχίζει από κει:

Ο ημεροδείχτης δείχνει Δεκέμβρης
το ρολόγι σταμάτησε στο ’44.
Χωρίς να παραβλέπουμε την υπενθύμιση, ολοκληρώνουμε την 

έρευνα για τη συγγραφή αυτής της εργασίας, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι αξίζει να εξετάσουμε πιο συστηματικά όχι μόνο 

30 (Πατρίκιος 2007, 187-189)
31  (Δάλλας 2004, σ. 11-15, και 1990, 132)
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την κορυφαία αυτή στιγμή της αφετηρίας αλλά και τα στάδια της 
πορείας που διανύθηκε, αν θέλουμε να εισχωρήσουμε βαθύτερα 
στην ιδεολογία και την ποιητική των μεταπολεμικών μας ποιητών.
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Από τη «Γενιά της Αμφισβήτησης» 
στη λογοτεχνία της Κρίσης

Νίκη Eideneier - Αναστασιάδη

Καταρχήν πρέπει να ομολογήσω πως κατά τη διατύπωση του 
τίτλου της ανακοίνωσής μου προέτρεξα των δυνατοτήτων μου και 
των δυνατοτήτων του χρόνου που μας παραχωρείται. Αναγκαστικά 
λοιπόν περιόρισα το θέμα μου στην ποίηση, οπότε, κι εκεί με 
δέος, θα αναφερθώ στα πιο προσιτά σε μένα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα.

Εξ άλλου όταν μιλάμε για τη λεγόμενη1 «Γενιά της Αμφισβήτησης» 
εννοούμε κυρίως τους ποιητές της «Γενιάς του ’70», όπως επίσης 
ονομάζονται από τους μελετητές τριάντα περίπου δημιουργοί 
που έκαναν την εμφάνισή τους στη σημαδιακή εκείνη δεκαετία με 
ολοκληρωμένες ποιητικές συλλογές. Οι περισσότεροι από αυτούς 
εξακολουθούν να παράγουν έργο, παρακολουθώντας και συμμετέ-
χοντας στο ποιητικό γίγνεσθαι της σημερινής εποχής, έστω κι αν 
ο καθένας τους εξελίχθηκε ατομικά, δίνοντας το εντελώς προσω-
πικό του στίγμα και πάντως «εκτός οποιασδήποτε ομάδας».

Σίγουρο ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι στις ρίζες της η γενιά 
αυτή είχε κοινά βιωματικά χαρακτηριστικά και κοινούς προβλη-
ματισμούς, καθώς και κοινά, γερά ερείσματα στην πρώτη μετα-
πολεμική γενιά, η οποία την αναγνώρισε ως συνέχειά της και της 
παραστάθηκε σθεναρά στην εγκαθίδρυσή της και στην αναγνώ-
ριση, αποκλείοντας έτσι την τομή και τη φυσική αντίδραση των 
νεώτερων εναντίον των πνευματικών πατεράδων τους. «Νέους 
της Σιδώνος 1970», τους αποκαλεί ο Μανόλης Αναγνωστάκης στο 
γνωστό του ποίημα,2 όχι χωρίς μια μεγάλη δόση ειρωνείας.

1 Βλ. σχετικά το βασικό βιβλίο γι’ αυτόν τον προβληματισμό, αλλά και γενικότε-
ρα: Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Η γενιά του ’70, Ιστορία - Ποιητικές διαδρομές. Αθήνα, 
Κέδρος. 1989, σ. 32, όπου προτείνει αντ’ αυτού τον όρο «Γενιά της άρνησης».

2 Μ. Α., Τα ποιήματα 1941/1971, Αθήνα, στιγμή, 1985, σ. 186.
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία

Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους: Χώρος της 
έμπνευσής τους/γενέθλιος τόπος όχι οπωσδήποτε οι μεγάλες ελ-
ληνικές πόλεις. Από τους 21 ανθολογούμενους ποιητές, που προ-
τείνει ο Κώστας Παπαγεωργίου με παραδείγματα, μόνον οι 7, 
συμπεριλαμβανομένου και του ανθολόγου, έχουν γεννηθεί στην 
Αθήνα.3 Άλλο αν ο χώρος της ενήλικης ποιητικής τους δράσης επι-
κεντρώνεται στην Αθήνα, όπου διάφοροι λόγοι, καμιά φορά και 
τυχαία περιστατικά,4 οι σπουδές, οι μετακομίσεις των οικογενειών 
τους, η εσωτερική μετανάστευση, ο επαγγελματικός τους προσα-
νατολισμός ή οι βιοτικές ανάγκες τούς μετέφεραν έφηβους ή ενή-
λικες στην πρωτεύουσα. 

΄Αρα τα άλλα κριτήρια κατάταξης σε μια ομάδα ή γενιά, εκτός 
από την ηλικιακή σύμπτωση και την κατά μέρος επαρχιακή κατα-
γωγή των εν λόγω ποιητών, είναι το γεγονός ότι οι ιστορικές και 
κοινωνικές συγκυρίες, όπως η έμμεση, μόνο δια του προφορικού 
λόγου γνώση των γεγονότων των δεκαετιών ’40 και ’50, ενισχύ-
ουν τον κοινό παρονομαστή των δημιουργών. Επίσης ο χρόνος της 
εμφάνισής τους, που επηρέασε αναμφίβολα το έργο τους και ειδι-
κά την ποιητική τους στάση και που είναι η ταραγμένη δεκαετία 
του ’70 και λίγο νωρίτερα, κατά την απαρχή της στρατιωτικής δι-
κτατορίας (καταπίεση, καταδίωξη, λογοκρισία, εξορίες, οι εχθρικές 
ενέργειες των συνταγματαρχών εναντίον κάθε πνευματικής εκδή-
λωσης), οπωσδήποτε από το έτος 1967 και μετά, δεν μπορούσαν 
παρά να προκαλέσουν ένα επιπλέον αίσθημα αλληλεγγύης που 
συνέδεσε τους ποιητές και γενικότερα τους λογοτέχνες της εποχής 
ενώπιον του κοινού εχθρού, ανεξαρτήτως προέλευσης, πολιτικών 
καταβολών και ιδεολογίας. Η κοινή σε όλα τα στρώματα άποψη 
ότι η στρατιωτική δικτατορία και οι μέθοδοι της άσκησης εξουσίας 
ήταν συνέχεια και συνέπεια του Ψυχρού πολέμου, συνέτεινε εξάλ-
λου στην δημιουργία κλίματος «ενός απροσδιόριστου φόβου» που 
διέτρεχε σχεδόν όλη την ποίηση της εποχής. Κι αυτό τόσο στο νεώ-

3 Οι υπόλοιποι κατάγονται από την επαρχία: Ν Βαγενάς Δράμα, Α. Βιστωνίτης 
Κομοτηνή, Α. Ίσαρης Σέρρες, Δ. Καλοκύρης Ρέθυμνο, Γ. Κοντός Αίγιο, Μ. Κυρτζάκη 
Καβάλα, Μ. Λαϊνά Πάτρα, Χ. Λιοντάκης Ηράκλειο, Γ. Μαρκόπουλος Μεσσήνη, Κ. 
Μαυρουδής Τήνος, Μ. Πρατικάκης Ιεράπετρα, Β. Στεριάδης Βόλος, Ν. Χατζηδάκι 
Ρέθυμνο. Μόνον ένας από τον Πειραιά, ο Γιώργος Χρονάς κι ένας από τη 
Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τραϊανός.

4 Ενώ π.χ. ο Μιχάλης Γκανάς γεννήθηκε στην Αθήνα, το έργο του περιστρέφεται 
σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν περί την ΄Ηπειρο.
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τερο, στο σύγχρονο δηλαδή με τα γεγονότα έργο των ποιητών της 
πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, η οποία βεβαίως συνεχίζει να γρά-
φει, αλλά και στους πρωτοεμφανιζόμενους τότε, περί ων ο λόγος:

... Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν, ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρα-
τε/ Τώρα πια δε γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται,/ 
Όσα επιζήσαν, εννοείται , γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε/ 
Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες ...5

λέει ο Αναγνωστάκης, ενώ η νεώτερη Τζένη Μαστοράκη μεταθέτει 
το αντικείμενο του φόβου της στα «Παντρολογήματα»:

Αστράφτουν όλα τότε σαν τις ελληνικές ταινίες, τα παντρολογήματα 
του καλού μου με το τίμιο κορίτσι, κι εγώ περιμένω απέξω, πάντα φο-
βόμουνα τα αίματα και τις μουσικές, ιδίως άμα παίζουνε πολύ δυνατά 
κι όλοι ανοιγοκλείνουνε το στόμα τους χωρίς ν’ ακούγονται ...6

Η ποίηση της ήττας, είτε την παραδέχονταν οι πρώτοι μετα-
πολεμικοί ποιητές - αυτόπτες μάρτυρες - είτε όχι, έριχνε τη βαριά 
σκιά της πάνω στους επερχόμενους, με αποτέλεσμα να διατυπώ-
νουν μιαν άρνηση και μια μοναχική στάση ζωής, που στην καλλίτε-
ρη περίπτωση ταυτίζεται με αμφισβήτηση. 

Αλλά τι «αμφισβητούσαν» συγκεκριμένα οι ποιητές και γενι-
κότερα οι λογοτέχνες αυτής της γενιάς; Αν αφήσουμε στην άκρη 
την άποψη ότι η λογοτεχνία είναι έτσι κι αλλιώς από τη φύση της 
ασυμβίβαστη, ανατρεπτική, «αντιδραστική» απέναντι στα καθι-
ερωμένα και στα πάγια, αντιεξουσιαστική, υποσκαπτική7, και αν 
λάβουμε υπόψιν ότι ειδικά η δεκαετία του ’60 με τον Μάη του ’68 
στην Ευρώπη και γενικότερα στον δυτικό κόσμο, με τη γενιά των 
beat και τη σεξουαλική απελευθέρωση, δημιούργησε σχεδόν διε-
θνώς την αντικουλτούρα, ή την «κουλτούρα της αμφισβήτησης», 
η οποία, έστω και αργότερα, επηρέασε και την ελληνική κοινωνία, 
τις τέχνες και προπαντός τη λογοτεχνία,8 αντιμετωπίζουμε το ερώ-

5 Μ. Α., ό.π., Μέρες του 1969 μ. Χ., σ. 162.
6 Τ. Μ., Τ. Π. στην ανθολόγηση του Κ. Γ. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 128.
7 Ο όρος από τον Γιάννη Κοντό στη συνομιλία με τον Κ. Γ. Παπαγεωργίου στο πε-

ριοδικό poetix, τ. 2, χειμώνας 2009-10, σελ. 16 κ.ε. με τίτλο: Η εξουσία δεν αγαπά 
τους ποιητές.

8 Βλ. σχετικά στο περιοδικό διαβάζω 352, Αφιέρωμα: Η κουλτούρα της 
αμφισβήτησης, κινηματογράφος, θέατρο, μουσική, Μάιος 1995, σελ. 101 κ.ε. 
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τημα, σε τι συνίσταται η αμφισβήτηση ειδικά στην ελληνική ποί-
ηση; Ας δούμε ένα τουλάχιστον πεδίο, όπου αυτή ακούγεται πιο 
έντονα, του έρωτα δηλαδή:

Η σάρκα έγινε σελίδα/ το δέρμα χαρτί/ το χάδι έννοια αφηρημένη/ 
το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρχτου... (KατερίναΑγγελάκη-
Ρουκ)

Ο χώρος λιγοστεύει σε μια κάμαρα./ Ναυάγια - όνειρα εκφυλισμέ-
να...Η γυναίκα/ στον τοίχο θα ξεφτίζει./ Θα σε κυττούν τα σάπια μάτια 
της./ Καθώς θ’ απομακρύνεται/ η πόλη στον ορίζοντα. ... (Αναστάσης 
Βιστωνίτης)

Κατέβασε γρήγορα το πουκάμισο/ και μου έδειξε μια βρωμερή πλη-
γή στην μασχάλη/ - Μην περιμένεις τίποτα από μένα μου είπε/ θα 
σαπίσω απάνω σου όπως αυτό το έκζεμα με κατατρώει ... (Νατάσα 
Χατζιδάκι)

Το δέρμα της είχε κάτι απ’ το χρώμα του σταριού/ έφυγε ξαφνικά για 
το Παρίσι/ θυμάμαι πόσο ήσυχα έφτιαχνε τη βαλίτσα της.../ Μου είπε 
τα σημαντικότερα μ’ ένα ίσως/ λέγονται μου είπε./ Μονάχα να στα-
θείς μια λέξη πριν από τη σιωπή... (Μαρία Λαϊνά).9

Πρώτα έρχεται ο φόβος, μετά η άρνηση κι έπειτα η αμφισβήτη-
ση; Ή αντίθετα; Ή μαζί; 

Κάνοντας αναγκαστικά ένα μεγάλο άλμα από την εποχή των 
ποιητών της γενιάς του ’70 ως σήμερα, αφήνω συνειδητά ένα τε-
ράστιο κενό σχετικά με την εμφάνιση νέων ποιητών των δεκαε-
τιών του ’80 και του ’90.10 Συμφωνούμε πάντως, ελπίζω, στο ότι 
οι γενιές αυτές με τους ποιητές του ιδιωτικού οράματος11 στρά-
φηκαν περισσότερο προς την εσωτερικότητα του ατόμου, προς το 
υποκειμενικό, αφήνοντας ακάλυπτη, τουλάχιστον εξωτερικά, τη 

9 Τα, αναγκαστικά, κουτσουρεμένα αυτά παραθέματα προέρχονται από την 
Ανθολόγηση του Κ. Γ. Παπαγεωγίου, ό. π.: Α. Β. Εν αναμονή, σ. 112. Ν. Χ.: 
Σεξουαλικές Αέναες Ανταποκρίσεις, σ.139. Μ. Λ.: Καθήλωση, σ. 122. Το απόσπα-
σμα της Κ. Α.-Ρουκ από το: Η αλλοτρίωση της έλξης, από τη συλλογή: Η ανορεξία 
της ύπαρξης.
Ποιητές όπως ο Γιώργος Βέης κι ο πρόωρα χαμένος Γιάννης Βαρβέρης αποτελούν 
μια ειδική περίπτωση· παντού ανένταχτοι και πανταχού δυναμικά παρόντες. 

10 βλ. συνομιλία Γ. Κ. - Κ.Γ.Π., ό. π., σ. 26 κ.ε.
11 Για το οποίο παραπέμπω πρόχειρα στην εξαιρετική, σύντομη μα πολύ περιεκτική 

εισαγωγή του Αλέξη Ζήρα με τίτλο: «Στοχασμοί και Αναστοχασμοί για τα όρια της 
νέας ποίησης» στο: Hellenika, Το καινούργιο εντός ή πέραν της γλώσσας. Ανθολογία 
Νέων Ελλήνων Ποιητών, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2009, (αγγλικά / ελληνικά), σ. 11-29. 
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σχέση του ποιητή με τη δημόσια προβληματική. Στο γύρισμα πάλι 
του 20ού αιώνα παρατηρείται μια ανάπαυλα, ένας περιορισμός 
της ποιητικής φωνής, κάτι σαν δημιουργικό διάλειμμα, για να ακο-
λουθήσει κάτι σαν έκρηξη με την ανατολή του 21ου.

Γέφυρες ασίγαστες μεταξύ των γενεών υπάρχουν φυσικά πολ-
λές, οι οποίες συνεχίζουν την αδιάπτωτη πορεία τους ως σήμερα, 
μέσα στο αποκορύφωμα της κρίσης, αντικατροπίζοντας τη ρεαλι-
στική, τη σουρεαλιστική, αλλά και την ποιητική και φανταστική 
άποψη του καθενός12. 

Ας πάρουμε παραδειγματικά τον παλαιό Τίτο Πατρίκιο. Το φυ-
σικό τέλος της ζωής, και όχι μόνον της ανθρώπινης, αντανακλά 
το τέλος του πολιτισμού, «το τέλος της ιστορίας», την ανεπίστρε-
πτη φθορά. Ξέρουμε απέξω τα προηγούμενά του ποιήματα. Μα αν 
δούμε τα νεότατα, σκόρπια δημοσιευμένα ακόμη, διαισθανόμαστε 
άμεσα, πόσο τον καίει το παρόν του κόσμου:

Όλοι περιμένουμε να ξημερώσει/ όλοι περιμένουμε αισιόδοξοι να έρ-
θει/ εκείνη η περίφημη «άλλη μέρα»/ όμως εκεί που πάει να χαράξει/ 
έρχεται και μας κόβει την ανάσα/ μια κρύα στιγμή σαν το μαχαίρι,/ 
αυτή που δεν μπορείς να ξέρεις πόσο πρόκειται να κρατήσει.13

Όσο για την αξεπέραστη Κική Δημουλά - και μόνον ο τίτλος τής 
πιο πρόσφατης συλλογής της «Δημόσιος καιρός» μας προϊδεάζει 
για το τι την απασχολεί εκτός του προσωπικού της/μας δράματος. 
Αμείλικτα κριτική, μα όχι απελπισμένη: 

Κυριακή. Ό,τι συνέβη το Σάββατο/ σήμερα κλειστό. Εργάσιμο/ μόνο 
το μνημείο του Άγνωστου/ στρατιώτη./ Η ηρωίς ασπίδα του νεκρή, 
λάμψη/ ωχρή τής απονέμει ο ήλιος./ Αεράκι/ κι όπου φύγει φύγει/ το 
αποδημητικό των λεμονανθών/ άρωμα/ μεσίστια η λιακάδα πατρίς.14

Προφητικός ο Αντώνης Φωστιέρης. Τόσο με όλες του τις ποι-
ητικές συλλογές ως το 200815, και ενώ επιφανειακά φαίνεται να 
τον απασχολεί η προσωπική του, φιλοσοφική σχέση με την ποί-

12 Μεταξύ άλλων ο ακούραστος και απτόητος Τίτος Πατρίκιος, η Κική Δημουλά, ο 
Μάρκος Μέσκος και οι νεώτεροι: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Αντώνης Φωστιέρης, 
Μιχάλης Γκανάς, Γιάννης Κοντός, Νάσος Βαγενάς κ.ά.π.

13 Τ. Π.,Το χάραμα. Περ. poetix, τχ. 2, 2009-10, s.132. 
14 Κ. Δ., Δημόσιος καιρός. Αθήνα, Ίκαρος, 2014, σ.12.
15 οπότε εκδόθηκε ο συλλογικός του τόμος: Ποίηση, Αθήνα, Καστανιώτης, όσο και 

με τη νεότατή του συλλογή «Τοπία του τίποτα», Αθήνα Κσατανιώτης, 2014.
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ηση, καθένα ποίημά του σε συνδυασμό συναισθήματος και πνεύ-
ματος εστιάζεται στο τοπίο που το περιβάλλει και αφήνει να εν-
νοηθεί η άμεση σχέση της ταραχής του με όσα συμβαίνουν γύρω 
του: «Διονυσίου Αιγινήτου 46»,16 ένα εξωτερικά «ιδιωτικό ποίημα» 
αποκαλύπτει την αγωνία του μπροστά στη καταστροφή ενός πα-
λαιού, παραδοσιακού τρόπου ζωής χωρίς ανάλογο αντάλλαγμα, 
χωρίς παρηγοριά: το χαίνον κενό που ξεσκέπασε η φαγάνα προμη-
νύει ένα τέλος χωρίς επιστροφή: 

Κι εκεί που στρίβεις ξαφνικά/ το δρόμο του σπιτιού σου/ βρίσκεις στη 
θέση του μια τρύπα ένα βαθύ βγαλμένο δόντι/ .../ Κύριε το σπίτι μου 
αναλήφθηκε πριν από μένα κι έμεινα/ μια διάχυτη αίσθηση αηδίας κι 
άδειου/ το σπίτι φουσκωμένο ασκί αιωρείται απάνω/ χιλιάδες μάτια 
το πυροβολούν θα το τρυπήσουνε...

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν Έλληνα ποιητή της 
Διασποράς στη Γερμανία, ως σύνδεσμο γενεών. Ο Ανδρέας Αρνάκης, 
που μόλις το 2012 άνοιξε τα γεμάτα του με ποίηση συρτάρια, εξέ-
δωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Τα άγουρα βερίκοκα»,17 
η οποία, όπως συχνά με τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν έγινε 
ακόμη αντιληπτή στην Ελλάδα, όπου από το 1998 ζει, ούτε θέμα 
της κριτικής, παρόλο που έχει να δώσει πολλές αφορμές για συζή-
τηση. Θέμα του εκτός των άλλων η μετανάστευση, τα χαμένα μα 
όχι θαμμένα όνειρα, και πρόσφατα η αγωνία για τη νέα εκκένωση 
της χώρας από τη νεολαία της που, υπό άλλες συνθήκες, ξαναπαίρ-
νει το δρόμο της ξενιτιάς: 

... Το τίμημα πληρώθηκε ακέραιο/ έως ότου καταλάβαμε πως ήμα-
σταν/ παιδιά της εποχής μας και θύματά της,/ καθώς λενε συγκυρια-
κά./ Μιας άλλης εποχής παιδιά κι εγγόνια/ βγαίνουν τώρα στη γύρα 
να ψωνίσουν μέλλον./ Αμερική, Ευρώπη. Αυστραλία, Αφρική, ο ίδιος 
κύκλος, λίγο πιο ψηλά,/ το ίδιο φαύλος όπως ο δικός μας./ ...

16 ό.π. σ. 64.
17 Ο Αρνάκης γεννημένος το 1937 στη Θεσσαλονίκη, μετανάστευσε καταρχήν για 

σπουδές στη Γερμανία, όπου διετέλεσε δημοσιογράφος στη ραδιοφωνία της 
Έσσης, από όπου την εποχή της Χούντας στην Ελλάδα απευθυνόταν με τα σθενα-
ρά του μηνύματα και τη σκληρή για τους δικτάτορες γλώσσα στους Έλληνες της 
Γερμανίας, αλλά και στους Γερμανούς ακροατές του με ειδήσεις και σχόλια, ενώ 
συγχρόνως συνέθετε και ποίηση για τον εαυτό του, όπως μαθαίνουμε τώρα. «Η 
νέα μετανάστευση», στο: Τ. Α. Β., Αθήνα, Ιστορικό Φωτογραφικό Αρχείο Νεώτερης 
Ελλάδας, σ.12.
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Σύντομα ωστόσο στην ποιητική σκηνή κάνουν την εμφάνιση 
τους και νέοι ποιητές, που, όπως λέει ο Γιάννης Κοντός, δίνουν 
πολύ ενδιαφέροντα ποιητικά δείγματα, παθιασμένοι για την ποίη-
ση, νέοι που συνδέονται άμεσα με τη νεωτερική μας ποιητική πα-
ράδοση, τείνοντας να την ανανεώσουν. Η δε Κατερίνα Αγγελάκη-
Ρουκ τονίζει τη μεγάλη χαρά που της δίνουν «νέοι ποιητές, 19, 20, 
21 ετών, γράφουν ποίηση τέτοιου επιπέδου» που μου κάνουν τε-
ράστια εντύπωση ...18 Και ο Κ. Γ. Παπαγεωργίου συμπληρώνει: …
εκτιμώ την ποίησή τους και αισθάνομαι θαυμασμό για το κουράγιο 
που έχουν σε μια εποχή… που η μοίρα της ποίησης και του βιβλίου 
διακυβεύεται, μια εποχή να την πω μετα-γουτεμβεργιακή…19 Ο Κ. Γ. 
Παπαγεωργίου αναφέρεται εδώ ασφαλώς στη χρήση του διαδι-
κτύου ως πλατφόρμας ανάδειξης νέων κυρίως ποιητών από τον 
καθιερωμένο πια Γιάννη Δούκα ως στη γενιά του New beat, τον 
Ελληνοτσετσένιο Γιάσρα Χάλεντ20 π.χ., που έχει πάρει πρόσφατα 
τεράστιες διαστάσεις όπως επίσης και στην ανάρτηση λογοτε-
χνικών περιοδικών, που εργάζονται και δημοσιεύουν με γνώση 
και συνέπεια. Δεν θα υπεισέλθω ωστόσο εδώ στο θέμα αυτό, που 
χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης και έρευνας. Πάντως και οι δυο εν 
λόγω ειδήμονες αναφέρουν αρκετά ονόματα, από τα οποία ξεχω-
ρίζω ως ιδιαιτέρως επίκαιρους από προσωπική μου εμπειρία τον 
Αλέξιο Μάινα και την Έλσα Κορνέτη, επειδή νομίζω ότι εκτός από 
τη θέση που κατέχουν στον κύκλο των νέων ποιητών, έχουν δει με 
ιδιαίτερο μάτι την εποχή της κρίσης, ο ένας μάλιστα «εξ αποστάσε-
ως», ζώντας στη Γερμανία και είναι σαν να ζητάει να απολογηθεί 
γι’ αυτό. Ο Αλέξιος Μάινας έχει γράψει αρκετά ποιήματα και στις 
δύο γλώσσες, όπως εξ άλλου είναι και η πραγματικότητά του:

Νύχτα που πέφτει στα δέντρα./ Η ονειροπόληση ίσως ήταν κι αυτή/ 
ένα είδος νάρκης/ και η απουσία/ μια χαρμόσυνη στέρηση πριν το 
σμίξιμο./.../ Είχαμε πόθους,/ αλλά μας είπαν αγνώμονες/ που συνδέ-

18 σε συνέντευξή της στον Δαυίδ Ναχμία (9), βλ. Βικιπαίδεια.
19 βλ. Γ. Κ. - Κ. Γ. Π., συνομιλία ...ό.π. σ. 28.
20 Ο Γιάννης Δούκας τιμήθηκε το 2012 με το «βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ποι-

ητή» του περιοδικού Διαβάζω. Ο Γιάσρα Χάλεντ ζει στα Εξάρχεια, πήρε μέρος σε 
δύο φεστιβάλ ποίησης στο Βερολίνο, όπου και βραβεύτηκε, ενώ σε ένα δικό του 
ποίημα στηρίχθηκε η ταινία μικρού μήκους της Ελένης Γιώτη, που πήρε μέρος στο 
7. Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Ποίησης του Βερολίνου κερδίζοντας ένα από τα 
τέσσερα βραβεία του φεστιβάλ.
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σαμε την ευγνωμοσύνη/ με την εκπλήρωση/ κι όχι με τις λεηλασίες/ 
του πάθους, τη μάχη του οράματος/ με τη διάπλαση του καρπού,/ όχι 
με την πατρότητα/ σκέτων σπόρων.21 

Η δεύτερη είναι η Έλσα Κορνέτη, μια νέα ποιήτρια με πλούσιο 
ήδη έργο και με ορθάνοιχτα μάτια και αφτιά: 

Στέκομαι έκπληκτος/ Και με κοιτώ/ Έγινα αυτό που πάντα 
ονειρευόμουν/... / Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ/... / Με αισθήματα 
μεταλλικά/ με γλώσσα ανύπαρκτη/ Αφήνομαι στο έλεος/ Όσων με 
διαλύουν Όσων με σπάνε/ Όσων με κλωτσάνε Όσων με πετάνε/ Όμως 
εμένα μου αρκεί/ Μόνο για πάντα να με θυμούνται/ Γι’ αυτό που πάντα 
ονειρευόμουν/ Γι’ αυτό που έγινα/ Ένα Κουρδιστό Ανθρωπάκι.22

Αν η ομαδοποίηση της «Γενιάς της αμφισβήτησης» προκάλεσε 
και ακόμη προκαλεί… αμφισβητήσεις, πόσο μάλλον ισχύει αυτό 
για τους λογοτέχνες/ποιητές της εποχής της κρίσης, γιατί δεν είναι 
βέβαια δυνατόν να μιλούμε τώρα για «γενιές», τη στιγμή που η κοι-
νωνική της υφή και διάρκεια δεν είναι, δεν μπορεί να είναι, προσ-
διορίσιμη. Σήμερα, δηλαδή εδώ και μερικά χρόνια, η δημοσίευση 
ποιητικών συλλογών είναι, θα τολμούσα να πω, πληθωριστική, 
όσο ίσως ποτέ στο παρελθόν, πράγμα που δεν αποκλείει επ’ ουδε-
νί ποιοτικά ιδιαίτερες φωνές – μερικές από τις οποίες μπορέσαμε 
ελπίζω να συλλάβουμε. Τα σαφή χαρακτηριστικά που διέκρινε για 
τη γενιά του ’70 ο Κ. Γ. Παπαγεωργίου με οξυδέρκεια, αλλά και με 
λεπτή διαίσθηση, θα μπορούσαν να σταθούν υποστηρικτικά στην 
αναζήτηση ανάλογων κριτηρίων για την ποιητική παραγωγή της 
εποχής μας. Κάτι που κυρίως αμφισβητούν οι λογοτέχνες σήμερα 
είναι τα αίτια της κρίσης, όπως μας τα παρουσιάζει η πολιτική, συ-
νεχίζοντας τον επιλεγμένο ή επιβεβλημένο έξωθεν δρόμο της, και 
δεν πρόκειται ν’ αλλάξει ρότα. Η υπαρξιακή αγωνία στο έπακρον, 
η αυτό-αμφισβήτηση, η διαμαρτυρία, όχι τόσο η άρνηση, αλλά η 
απελπισία και η αντίσταση - εδώ ιδιαίτερα του έντεχνου λόγου – 
εντείνεται, καθώς προστίθεται και η μεγάλη απογοήτευση για την 
εκμετάλλευση του απεργιακού και διαδηλωτικού δικαιώματος και 
άρα την αναποτελεσματικότητά του. Να σημειωθεί ακόμη πως η 

21 Α. Μ., Το κρανίο του Άβελ, Νέα Εστία, τ. 1858, Ιούνιος 2013.
22 Ε. Κ., το ποίημα „Συμπάσχοντας με την ανθρωπότητα“ θα δημοσιευθεί προσεχώς 

δίγλωσσο, δηλ. και σε αγγλική μετάφραση. 
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γλώσσα της νέας ποίησης συνεχίζει να κατέχει τη σιγουριά της 
καθομιλουμένης με την νεωτεριστική εξέλιξη που εισήγαγαν οι 
προηγούμενες γενιές, ουδείς φόβος μπροστά σε ξένες ή ξενόφερ-
τες λέξεις και βέβαια ούτε μπροστά στη χρήση λέξεων από την κα-
θαρεύουσα, αλλά και από τη νέα τεχνολογία, είτε τη δέχονται οι 
ποιητές είτε την αποποιούνται. Η ειρωνεία εξακολουθεί να είναι 
βασικό χαρακτηριστικό, - αντίθετα, εγώ τουλάχιστον, νιώθω σο-
βαρή έλλειψη χιούμορ – ενώ μόνον ψήγματα σαρκασμού μπορώ 
να διακρίνω.

Αυτό εξ άλλου που διαπιστώνει ο Κ. Γ. Παπαγεωργίου για τη γε-
νιά του ’70, ότι η ποίηση δεν μπήκε στον μηχανισμό ‘παραγωγής 
και ζήτησης’ όπως η πεζογραφία, και γι’ αυτό διεφύλαξε τον ου-
σιαστικό της δημιουργικό πυρήνα, υπακούοντας στα κελεύσματα 
της απόλυτης ελευθερίας,23 ισχύει, πιστεύω και για την ποίηση της 
εποχής της κρίσης.

23 στη συνομιλία με το Γ. Κοντό, ό.π., σ. 30.
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Εκδοτική αγορά, αναγνωστικό κοινό και η ανάγνωση 
ως πολιτισμική πρακτική – Εκφάνσεις της διεύρυνσης 

του σύγχρονου λογοτεχνικού πεδίου





Ρισκάροντας επιχειρηματικά εν καιρώ κρίσης: 
ο εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη 

και το περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα

Γιώργος Βλαχοπάνος

Έπειτα από μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια – αναγγελία στον 
ημερήσιο τύπο1, στις 14 Απριλίου 1935, κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά υπό την αιγίδα του εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκη η «εβδο-
μαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική και επιστημονική εφημερίς» Νε-
οελληνικά Γράμματα. Εκδότης του περιοδικού ήταν το κοινωφελές 
ίδρυμα Νεοελληνικά Γράμματα που συνεστήθη το 1934 από τον 
Κώστα Ελευθερουδάκη, ο οποίος ήταν και ο διευθυντής του πε-
ριοδικού, ενώ αρχισυντάκτης ήταν ο Κώστας Καρθαίος2. Από το 
14ο φύλλο του περιοδικού, όμως, σταμάτησε να αναγράφεται ως 
εκδότης το Ίδρυμα Νεοελληνικά Γράμματα, ενώ στη δεύτερη σε-
λίδα του 16ου φύλλου (Κυριακή, 28 Ιουλίου 1935) δημοσιεύτηκε η 
ακόλουθη δήλωση3: «Από του 14ου φύλλου της ημετέρας εφημερί-
δος, η σύνταξις και η διαχείρισις των “Νεοελληνικών Γραμμάτων” 
– εξαιρέσει της παροχής των υπησχημένων βιβλίων, δια τα οποία 
εξακολουθεί να ευθύνεται ο Οίκος “Ελευθερουδάκης” Α.Ε. – περι-
ήλθε κατόπιν συμφωνίας, εις τον κ. Α. Νικολόπουλον4, όστις και θα 

1 Βλ. ενδεικτικά τα φύλλα των εφημερίδων Εστία (3 Απριλίου 1935, σ. 2, 7 Απριλί-
ου 1935, σ. 3 και 10 Απριλίου 1935, σ. 3), Η Βραδυνή  (11 Απριλίου 1935, σ. 4), Η 
Πρωία (9 Απριλίου 1935, σ. 4 και 14 Απριλίου 1935, σ. 4).

2 Ο Κώστας Καρθαίος (ψευδώνυμο του Κλέαρχου Λάκωνα) αποτελούσε έναν εκ 
των τεσσάρων βασικών συνεργατών του Κώστα Ελευθερουδάκη στην έκδοση 
του περίφημου Εκπαιδευτικού Λεξικού. Βλ. Νικολαΐδου 2005, 47 και Κοτζιούλας, 
454.

3 Η ίδια δήλωση δημοσιεύτηκε και στο φ. 17 (Κυριακή, 4 Αυγούστου 1935), σ. 2.
4 Ο Αντώνης Νικολόπουλος γεννήθηκε το 1896. Ήταν ιδρυτής-ιδιοκτήτης-διευθυ-

ντής της φιλοβενιζελικής εφημερίδας Νέος Κόσμος, η οποία είχε τα γραφεία της 
στην οδό Βουλής 1. Τα γραφεία της εφημερίδας έγιναν και γραφεία των Νεοελλη-
νικών Γραμμάτων μόλις ανέλαβε υπεύθυνος του περιοδικού ο Νικολόπουλος. Για 
περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον Αντώνη Νικολόπουλο και την εφημερίδα 
Νέος Κόσμος βλ. Δρούλια & Κουτσοπανάγου 2008, 315-316 και Μάγερ 1959, 298-
302. Επίσης, ο Νικολόπουλος υπήρξε ιδιοκτήτης-διευθυντής και των λογοτεχνι-
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ευθύνεται δια παν σχετιζόμενον με την σύνταξιν της εφημερίδος. 
Ο κ. Κ. Ελευθερουδάκης παραμένει ως διευθυντής5 και συνεργά-
της, ο δε κ. Κ. Καρθαίος, παραιτηθείς της συντάξεως, παραμένει 
εις την από οκταετίας θέσιν του επιμελητού των εκδόσεων του 
Οίκου “Ελευθερουδάκης” Α.Ε.». Ακριβής δικαιολόγηση αυτού του 
νέου οργανωτικού σχήματος του περιοδικού είναι αδύνατη, επει-
δή δεν σώζονται αρχειακές πληροφορίες γύρω από αυτό αλλά και 
τον εκδοτικό οίκο Ελευθερουδάκη εν γένει. Λαμβάνοντας, όμως, 
υπόψη μας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, που είχε 
ως επακόλουθο τη δυσβάσταχτη αύξηση της φορολογικής επιβά-
ρυνσης των πολιτών στη διάρκεια της δεκαετίας του ’306, καθώς 
και την καταγγελία του Ελευθερουδάκη, το 1932, ότι το τραπεζικό 
σύστημα τον απομυζά7, δεν θα ήταν άτοπο να υποθέσουμε ότι η κί-
νηση αυτή απέβλεπε στην εξασφάλιση φορολογικών προνομίων.

Τα Νεοελληνικά Γράμματα, όπως προαναφέραμε, κυκλοφόρη-
σαν στις 14 Απριλίου 1935. Σύμφωνα, πάντως, με τον εκδοτικό 
προγραμματισμό του Ελευθερουδάκη, το πρώτο φύλλο των Νεο-
ελληνικών Γραμμάτων επρόκειτο να εκδοθεί στις 10 Μαρτίου 1935. 
Η εκδήλωση, όμως, του βενιζελικού στρατιωτικού κινήματος της 
1ης Μαρτίου 1935, που είχε ως απώτερο στόχο την ανατροπή της 
νόμιμης κυβέρνησης του Παναγή Τσαλδάρη8, δεν το κατέστησε 
εφικτό.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 ο εκδοτικός οίκος Ελευ-
θερουδάκη αποτελούσε έναν εκδοτικό κολοσσό9. Ιδρυτής της επι-

κών περιοδικών Μηνιαίος Νέος Κόσμος. Φιλολογικόν Παράρτημα (Μάιος – Νοέμ-
βριος 1934), Νέος Κόσμος. Περιοδική 15θήμερος έκδοσις (16 Μαΐου – [31 Αυγού-
στου] 1934) και Φιλολογικός Νέος Κόσμος (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 1935). Βλ. 
Ερευνητική Ομάδα & Καράογλου 2007, 101-106 και 155-159.

5 Από το πρώτο φύλλο των Νεοελληνικών Γραμμάτων μέχρι το τριακοστό έβδομο ανα-
γράφεται ως διευθυντής του περιοδικού ο Κώστας Ελευθερουδάκης, ενώ από το τρι-
ακοστό όγδοο έως το τεσσαρακοστό δεύτερο αναγράφεται ο Θεμιστοκλής Αθανασιά-
δης.

6 Βλ. Κωστής & Κωστελένος 2003, 433.
7 Βλ. Μπαστιάς 2002, 268.
8 Το κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 πυροδότησε σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική 

ζωή της χώρας: κατάργηση της Γερουσίας – αναβίωση του εθνικού διχασμού – 
παλινόρθωση της βασιλείας – δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το κίνημα και τις συνέπειες του βλ. Βλαχόπουλος 2012, 
Βερέμης 1983, 171-228 και Κολιόπουλος 2005, 357-363.

9 Τον Ιανουάριο του 1936 ο εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη είχε εκδώσει χίλια 
βιβλία, αριθμό – ρεκόρ για τα εκδοτικά δεδομένα της εποχής. Βλ. το επαινετικό 
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χείρησης ήταν ο Κώστας Ελευθερουδάκης10, ο οποίος γεννήθηκε 
το 1877 στην Αθήνα. Καταγόταν από οικογένεια που αντιμετώπιζε 
έντονη οικονομική δυσπραγία, γεγονός που τον ανάγκασε σε αρ-
κετά νεαρή ηλικία (14 ετών) να μεταναστεύσει στην Οδησσό της 
Ρωσίας, όπου ήταν εγκατεστημένος ο εύπορος επιχειρηματίας 
θείος του Στέφανος Καλογεράς. Εκεί τελείωσε το ελληνικό σχο-
λείο και χάρη στην οικονομική ενίσχυση που του παρείχε ο θείος 
του κατάφερε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ρίγας, στη Λε-
τονία, φιλολογία και οικονομικές επιστήμες. Μετά το πέρας των 
σπουδών του επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εργάζεται στο 
«Διεθνές Βιβλιοπωλείον» που διατηρούσαν οι Βαυαροί Carl Beck 
και Wilhelm Barth. Το 1898 ο Ελευθερουδάκης έγινε συνέταιρος 
στην κοινή επιχείρηση των Βαυαρών και στη συνέχεια, το 1910, 
προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, καθώς εξαγόρασε το μερίδιο του 
Beck και σύστησε το «Διεθνές Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκης και 
Μπαρτ», που λειτουργούσε παράλληλα και ως εκδοτικός οίκος. 
Αυτή η εμπορική συνεργασία μετά από λίγα χρόνια διαλύθηκε και 
ο Ελευθερουδάκης ακολούθησε ατομική πορεία εξαγοράζοντας 
πρώτα, τον Δεκέμβριο του 1918, το μερίδιο του Barth.

Το 1924 ο Ελευθερουδάκης προχώρησε σε μια στρατηγική επι-
λογή που αποτυπώνει την επιχειρηματική του οξύνοια. Η επιλογή 
αυτή ήταν να προσδώσει στην επιχείρησή του τη νομική μορφή 
της ανώνυμης εταιρείας11 και να την εξοπλίσει με ένα υπερσύγχρο-

σημείωμα «Χίλια βιβλία» που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα του 39ου φύλλου 
των Νεοελληνικών Γραμμάτων (Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 1936). Εδώ, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το γεγονός αυτό επαινέθηκε και από τη Νέα Εστία, λογοτεχνικό περι-
οδικό που εξέδιδε ο ανταγωνιστικός εκδοτικός οίκος του Ιωάννη Δ. Κολλάρου. Βλ. 
Χάρης, 141.

10 Για τη σκιαγράφηση της φυσιογνωμίας και της εκδοτικής δραστηριότητας του 
εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκη βασίστηκα στα ακόλουθα κείμενα: Νικολαΐδου 
2005, Χατζιώτης 2001, 41-45 και Παυλόπουλος 2000, 360-362.

11 Με αυτή την τολμηρή κίνηση ο Ελευθερουδάκης στάθηκε αρωγός στην οικο-
νομική πολιτική που προωθούσαν οι ιδίων με αυτόν κομματικών πεποιθήσεων 
κυβερνήσεις της εποχής. Ο Δερτιλής 2005, 903 σημειώνει χαρακτηριστικά: «Το 
γράμμα και το πνεύμα των νέων νόμων στήριξε την οικονομική και την κοινωνική 
πολιτική των κυβερνήσεων της εποχής. Ο Ν. 2190/1922 περί Α.Ε., που θα δια-
τηρηθεί στη ζωή έως το τέλος του αιώνα, άνοιξε τον δρόμο για τον σχηματισμό 
μεγάλων επιχειρήσεων και τον πρώτο εκσυγχρονισμό της εγχώριας κεφαλαιαγο-
ράς. Ακολούθησε η ίδρυση δεκάδων ανωνύμων εταιρειών: ο συνολικός αριθμός 
τους αυξήθηκε από 102 το 1921 στις 271 το 1925, δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστη-
κε, όπως και τα συνολικά τους κεφάλαια: από τα 783.000.000 στα 2.188.000.000 
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νο ιδιόκτητο τυπογραφικό συγκρότημα12 που θα εξυπηρετούσε τις 
αυξημένες εκδοτικές της δραστηριότητες. Πολύ σύντομα δημιουρ-
γήθηκε ένας εκδοτικός οίκος – βιβλιοπωλείο που συσπείρωσε την 
πλειονότητα της ελληνικής διανόησης και αποτέλεσε ένα βήμα δι-
αλόγου για σημαντικά ιδεολογικά ζητήματα και αντεγκλήσεις της 
εποχής13. Η εκδοτική δραστηριότητα του οίκου ήταν πολύπλευρη 
(παιδικά βιβλία, έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας όπως των Παπα-
διαμάντη, Κονδυλάκη, Χατζόπουλου, Θεοτόκη, Λασκαράτου κ.ά., 
ταξιδιωτικοί οδηγοί και χάρτες, η ποιητική ανθολογία Οι Νέοι. 
Εκλογή από το έργο των νέων Ελλήνων ποιητών 1910-1920 σε επι-
μέλεια Τέλλου Άγρα, η οκτάτομη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του 
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, η δίτομη Παγκόσμιος Γεωγρα-
φία κ.ά.) και κεφαλαιώδους σημασίας για το ελληνικό πνευματικό 
γίγνεσθαι στα χρόνια του μεσοπολέμου14. Το magnum opus, όμως, 
του εκδοτικού οίκου ήταν το δωδεκάτομο Εγκυκλοπαιδικόν Λεξι-
κόν. Πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο και πρωτοποριακό εκδοτικό 
εγχείρημα15 που έλαβε χώρα από τον Ιούλιο του 1927 μέχρι τον Δε-

δραχμές». Πίσω από τη συγκεκριμένη ιδεολογική επιλογή, όμως, θα μπορούσαμε 
να υποθέσουμε ότι υποκρύπτεται και μια πρόθεση του Ελευθερουδάκη για από-
κτηση ορισμένων πλεονεκτημάτων, όπως μείωση επιχειρηματικού κινδύνου, φο-
ρολογικά προνόμια κ.ά., που όριζε η νομοθεσία περί Α.Ε. Βλ. Αλεξανδρίδου 1995, 
6-7.

12 Στο Παντελάκης 2003, 51 διαβάζουμε χαρακτηριστικά: «Ο Ελευθερουδάκης […] 
δημιούργησε το εργοστάσιο που ήτανε στην Παπαδιαμαντοπούλου. Ήτανε ένας 
μεγάλος, πολύ μεγάλος χώρος, και είχε φέρει τότε από τη Γερμανία τα τελειότερα 
μηχανήματα και είχε συνεργεία ολόκληρα. […] Ήτανε πολύ μεγάλος χώρος το τυ-
πογραφείο, […] Αυτό ήτανε ιδιόκτητο του Ελευθερουδάκη».

13 Βλ. Νικολαΐδου 2005, 24.
14 Η περίπτωση του εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκη επαληθεύει τα όσα υποστηρί-

ζει ο Βάσιας Τσοκόπουλος, Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα 1830-1974: Μία επι-
σκόπηση, (http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=596, 
πρόσβαση 15 Δεκεμβρίου 2014): «Η γένεση της σύγχρονης εκδοτικής επιχείρη-
σης συντελέστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα μέσα από μια δέσμη από καινο-
τομίες που εφάρμοσαν ορισμένοι πρωτοπόροι εκδότες. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 
καινοτομίες αυτές βρήκαν την πιο ολοκληρωμένη τους έκφραση σε εκδοτικές 
επιχειρήσεις που προέρχονταν από βιβλιοπωλεία και γενικότερα το κύκλωμα της 
διακίνησης. Οι παραδοσιακοί τυπογράφοι δεν μπόρεσαν να ανέβουν στο σκαλί 
της σύγχρονης εκδοτικής επιχείρησης. Οι καινοτομίες αυτές αφορούν τη δια-
μόρφωση εκδοτικής πολιτικής – δηλ. τη δημιουργία εκδοτικών σειρών και τον 
καταμερισμό εργασίας –, ή οποία περιλαμβάνει και αυτοτελή εμπορική πολιτι-
κή προώθησης του βιβλίου. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή του βιβλίου περνά εξ 
ολοκλήρου στα χέρια και τις επιλογές του εκδότη και γίνεται μια επένδυση».

15 Στον πρόλογο του τ. Α΄ του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού διαβάζουμε: «Τοιαύτα 

http://www.fabula.org/colloques/sommaire1451.php
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κέμβριο του 1931. Κινητήριος μοχλός της όλης προσπάθειας ήταν 
ο ίδιος ο Κώστας Ελευθερουδάκης, καθώς ανέλαβε τη διεύθυνση 
της έκδοσης και παράλληλα κατάφερε να πετύχει άμεση συνεργα-
σία με όλες σχεδόν τις επιφανείς προσωπικότητες της μεσοπολε-
μικής διανόησης. Το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία, αφού βρήκε 
μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και οι πωλήσεις ήταν πολλα-
πλάσιες του αναμενομένου16. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
ο Ελευθερουδάκης κατάφερε να κατακτήσει και τα πέντε πεδία 
που οριοθετούν, σύμφωνα με τον Βρετανό κοινωνιολόγο John B. 
Thomson, την ταυτότητα ενός εκδοτικού οίκου: το οικονομικό, το 
ανθρώπινο, το κοινωνικό, το διανοητικό και το συμβολικό17.

Ο Ελευθερουδάκης, μολονότι είχε καταφέρει να εδραιωθεί στην 
ελληνική εκδοτική αγορά, δεν εφησύχασε. Αντιθέτως, έχοντας ως 
ουσιαστική φιλοδοξία του να κάνει προσιτή τη γνώση σε όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων18 διακινδύνευσε την έκδοση 

μορφωτικά όργανα, […] υπάρχουσιν ήδη εν χρήσει εις πάντα τα προηγμένα έθνη. 
Παρ’ ημίν, ως είπομεν, ήτο από μακρού αισθητή η έλλειψις αυτών. […] Το μέγεθος 
της προσπαθείας και το βάρος της ευθύνης άτινα ανελάμβανεν επιχειρών 
τοιαύτην έκδοσιν, ήσαν αυτόδηλα. Διά τούτο επί σειράν ετών η πραγματοποίησις 
αυτής ενεφανίζετο ως σχέδιον διά το απώτερον μέλλον, αν μη ως ουτοπία». Βλ. 
«Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη», στο Τσοκόπουλος, Πασσιά και 
Χρυσοβέργης 1998, 32-33.

16 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν βλ. Νικο-
λαΐδου 2005, 46-52 και Πασσιά, 12-13.

17 Βλ. Thomson 2010, 5-6: «We can see, I think, that five types of resources are partic-
ularly important in publishing fields: what I shall call “economic capital”, “human 
capital”, “social capital”, “intellectual capital” and “symbolic capital” […] Economic 
capital is the accumulated financial resources, […] to which publishers have ac-
cess, […] Human capital is the staff employed by the firm and their accumulated 
knowledge, skills and expertise. Social capital is the networks of contacts and re-
lationships that an individual or organization has built up over time. Intellectual 
capital […] consists in the rights that a publisher owns or controls in intellectual 
content, […] Symbolic capital is the accumulated prestige and status associated 
with the publishing house. The position of any publishing house will vary in the 
social space of positions, depending on the relative quantities of these five forms 
of capital they possess» και Μπάνου 2012, 48-50.

18 Βλ. Νικολαΐδου 2005, 42. Εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η περίπτωση του 
Ελευθερουδάκη είναι ανάλογη με αυτή του γάλλου εκδότη Πιέρ Λαρούς (1817-
1875), ο οποίος είχε, όπως σημειώνει η Καρακατσούλη 2011, 53-54, «την ακλό-
νητη πεποίθηση ότι η γνώση οφείλει να γίνει προσιτή σε όλους. Επιτομή και υλο-
ποίηση αυτής της θέσης αποτέλεσε το μνημειώδες δεκαπεντάτομο λεξικό του, το 
Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, που κυκλοφόρησε σε φυλλάδια από 
το 1863 ώς το 1876».
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ενός μέσου μαζικής επικοινωνίας19 και πληροφόρησης που ήταν το 
περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα. Εδώ, όμως, λαμβάνοντας υπόψη 
μας τον διττό χαρακτήρα των εκδοτικών οίκων, ως πολιτιστικών 
και εμπορικών βιομηχανιών20, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 
ότι το εγχείρημα του Ελευθερουδάκη υπαγορευόταν από δύο στό-
χους. Αφενός μεν το περιοδικό, λόγω της μαζικότητας του, θα συ-
νέβαλλε στην αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου του ευρύτε-
ρου κοινού, αφετέρου δε θα απέφερε και οικονομικά οφέλη στον 
εκδοτικό οίκο λόγω της αύξησης του αναγνωστικού κοινού.

Η «εβδομαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική και επιστημονική 
εφημερίς» Νεοελληνικά Γράμματα κυκλοφορούσε κάθε Κυριακή 
και ήταν το μόνο περιοδικό που έβγαινε σε μεγάλο σχήμα (με δι-
αστάσεις 42 × 31 εκ.), χαρακτηριστικό που το διαφοροποιούσε 
από τα υπόλοιπα περιοδικά της εποχής. Στο σημείο αυτό τίθενται 
μια σειρά από ερωτήματα όπως: Τι είναι εντέλει τα Νεοελληνικά 
Γράμματα; Περιοδικό ή εφημερίδα; Τι ώθησε τον Ελευθερουδάκη 
να εκδώσει ένα έντυπο - υβρίδιο21; Η προσωπική μου θεώρηση 
είναι ότι πρόκειται για περιοδικό που ακολουθεί το πρότυπο της 
Journal, που κυκλοφορούσε στη Γαλλία την περίοδο του Διαφωτι-
σμού. Σύμφωνα με τη γαλλική Encyclopédie, ο όρος Journal δηλώ-
νει το περιοδικό έντυπο που αφενός παρακολουθεί την τρέχουσα 
εκδοτική παραγωγή και αφετέρου είναι ενήμερο για τις πιο πρό-
σφατες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο καλλιτεχνικό και επι-
στημονικό πεδίο, κάτι που το διαφοροποιεί από τον όρο Gazette, 
ο οποίος δηλώνει το έντυπο που στοχεύει κυρίως στην ενημέρωση 
σχετικά με τα επίκαιρα πολιτικά ζητήματα, δηλαδή την εφημερίδα, 
όπως την εννοούμε σήμερα22. Τα Νεοελληνικά Γράμματα μπορεί να 

19 Για τη μαζικότητα του Τύπου βλ. Μπάλτα & Παπαδημητρίου 1993, 81: «Στις 
αρχές του 20ου αι., ο Τύπος διανύει περίοδο αλλαγών, εξελίξεων και ακμής. […] 
Οι κυκλοφορίες αυξάνονταν συνεχώς και το 1915 το συνολικό ημερήσιο tirage 
των αθηναϊκών εφημερίδων ήταν 150.000 φύλλα. Το 1930-1936 έφθασε στα 
350.000-360.000 φύλλα […]».

20 Βλ. Μπαντιμαρούδης & Πιτσάκη 2005, 111.
21 Βλ. και Κοτζιούλας, 454: «Εκείνον τον καιρό θα έβγαιναν τα “Νεοελληνικά 

Γράμματα”, τα πρώτα πρώτα, από τον Ελευθερουδάκη, κάτι μεταξύ περιοδικού 
και φιλολογικής εφημερίδας, σε μεγαλούτσικο σχήμα, με διαλεχτή συνεργασία και 
επίκαιρη ύλη, κάτι το πρωτότυπο τελοσπάντων, όπως το περίμεναν τουλάχιστο 
οι δικοί μας κύκλοι».

22 Για τη διάκριση ανάμεσα στο Journal και το Gazette αλλά και για την πολυσημία 
του όρου Εφημερίς κατά την περίοδο του Διαφωτισμού βλ. Ταμπάκη 2005, 92-99.
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ακολούθησαν την τυπολογία του περιοδικού Τύπου της περιόδου 
του Διαφωτισμού, αλλά το εκδοτικό τους πρότυπο ήταν μεταγε-
νέστερο. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που θεωρώ πιθανότερο είναι ότι 
ο Ελευθερουδάκης χρησιμοποίησε ως πρότυπο για το περιοδικό 
του τη γαλλική επιθεώρηση Les Nouvelles Littéraires23, που κυκλο-
φορούσε στη Γαλλία (1922-1940, 1945-1958) και ακολουθούσε το 
πρότυπο της Journal. Δεν πρέπει να λησμονούμε, άλλωστε, ότι η 
μεσοπολεμική Ελλάδα αποτελούσε, κατά κοινή ομολογία, «πνευ-
ματική επαρχία της Γαλλίας»24. Μια προσεκτική σύγκριση  των δύο 
περιοδικών αποδεικνύει ότι τα Νεοελληνικά Γράμματα ακολουθούν 
σε γενικές γραμμές την παράδοση των Les Nouvelles Littéraires25: 
α) είναι και τα δύο υβριδικά έντυπα (κάτι μεταξύ εφημερίδας και 
περιοδικού), β) κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου 
και σε εβδομαδιαία βάση, γ) βγαίνουν και τα δύο σε μεγάλο σχήμα, 
δ) αναδεικνύουν το νέο που κομίζουν μέσω των τίτλων τους, ε) 
διακρίνονται από ποικιλία στους τομείς που καλύπτουν, στ) συ-
γκεντρώνουν στις σελίδες τους επιφανείς προσωπικότητες της δι-
ανόησης και ζ) παίζουν καταλυτικό ρόλο στη πνευματική ιστορία 
της εποχής τους. 

Εκτός, όμως, από το γαλλικό πρότυπο που ακολούθησε ο Ελευ-
θερουδάκης, θεωρώ ότι υπήρξε και ένα ελληνικό πρότυπο που τον 
επηρέασε. Πρόκειται για τη βραχύβια εβδομαδιαία εφημερίδα Τα 

23 Τα Νεοελληνικά Γράμματα παρακολουθούσαν την ύλη των Les Nouvelles Littérai-
res. Ενδεικτικά βλ. τη στήλη «Εφημερίδες – Περιοδικά» στη σ. 13 του δεύτερου 
φύλλου των Νεοελληνικών Γραμμάτων. Το γαλλικό περιοδικό Les Nouvelles Lit-
téraires άσκησε καταλυτική επιρροή στην πνευματική ζωή του Μεσοπολέμου. 
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Βαφόπουλου: «Εκεί γινόντανε, σ’ 
ένα χαμηλό εξομολογητικό τόνο, ατέλειωτες συζητήσεις, απ’ αφορμή είτε ενός 
άρθρου στις “Nouvelles Littéraires” ή στην N.R.F., […]». Παρατίθεται στο Κεχαγιά 
– Λυπουρλή 1986, 31.

24 Βλ. τα όσα υποστήριζε στα 1931 ο συντηρητικός Άριστος Καμπάνης, αναφερό-
μενος στον Καρυωτάκη: «Πού πρέπει να αναζητήσωμεν τους διδασκάλους του 
αυτοσχεδιαστού Κ. Γ. Καρυωτάκη; Η Ελλάς είναι πνευματική επαρχία της Γαλλί-
ας, όπως είπε και ο Καμπύσης και δεν θα ήτο δύσκολον να εύρωμεν μεταξύ των 
Γάλλων συμβολιστών ή μετασυμβολιστών εκείνους οι οποίοι εβοήθησαν τον πει-
σιθάνατον νεανίσκον να δώσει έκφρασιν εις τον πόνον του». Παρατίθεται στο 
Ντουνιά 2001, 224. Η υπογράμμιση δική μου.

25 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό Les Nouvelles Littéraires 
βλ. τα πρακτικά του συνεδρίου Les Nouvelles Littéraires: une idée de littérature? 
που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Franche-Comté στις 17 Σεπτεμβρίου 2010. 
http://www.fabula.org/colloques/sommaire1451.php, πρόσβαση 15 Δεκεμβρίου 
2014.

http://www.fabula.org/colloques/sommaire1451.php


Γιώργος Βλαχοπάνος696

Νέα. Φιλολογικά – Καλλιτεχνικά - Επιστημονικά που κυκλοφόρη-
σε στην Αθήνα από τις 12 Απριλίου μέχρι τις 17 Μαΐου του 1930, 
με διευθυντή τον Κωστή Μπαστιά και αρχισυντάκτη τον Α. Δου-
μά26. Τα Νέα αποτέλεσαν τη μετεξέλιξη του δεκαπενθήμερου αρ-
χικά και εβδομαδιαίου μετέπειτα περιοδικού Ελληνικά Γράμματα 
(1927-1930) που εξέδιδε ο Κωστής Μπαστιάς27. Προς επίρρωση 
των παραπάνω, πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαία η κίνηση του Ελευ-
θερουδάκη να εκδώσει εφημερίδα αντί περιοδικού και να την τιτ-
λοφορήσει Νεοελληνικά Γράμματα. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι στις προθέσεις του Ελευθερουδάκη ήταν αφενός να 
καρπωθεί το αναγνωστικό κοινό που είχε μείνει «ορφανό» μετά το 
κλείσιμο των Ελληνικών Γραμμάτων28 και, αφετέρου, να αξιοποιή-
σει τη φήμη που είχε κερδίσει ο Μπαστιάς στο πολιτιστικό γίγνε-
σθαι μέσω των διασυνδέσεών του με επιφανείς πνευματικές και 
πολιτικές προσωπικότητες της εποχής29.

Σύμφωνα με τον Χ. Λ. Καράογλου30 το 1935, εκτός από τα Νε-
οελληνικά Γράμματα, κυκλοφόρησαν άλλα δέκα περιοδικά λόγου 
και τέχνης, με κυριότερα Τα Νέα Γράμματα31 και Το 3ο Μάτι32. Τι 
διακρίνει, όμως, τα Νεοελληνικά Γράμματα από τα σύγχρονά τους 
περιοδικά; Ποιοι είναι οι στόχοι του εκδότη τους; Από την προ-
γραμματική διακήρυξη33 του περιοδικού προκύπτει ότι ο Ελευθε-
ρουδάκης στόχευε στην ανάδειξη του περιοδικού σε πνευματικό 

26 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εφημερίδα Τα Νέα βλ. Βαρελάς 1995, 20. 
Εδώ, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στις διαφημιστικές καταχωρίσεις στον ημερή-
σιο τύπο της εποχής Τα Νέα προσδιορίζονταν ως εφημερίδα «κατά τον τύπον των 
παρισινών “Νουβέλ Λιτεραίρ”» ή «του είδους περίπου των Γαλλικών “ Nouvelles 
Littéraires” και “Candide”». Βλ. Μπαστιάς 1997β, 99.

27 Βλ. Βαρελάς 1995, 20 και Ερευνητική Ομάδα & Καράογλου 2002, 142-158.
28 Σύμφωνα με τον Βαρελά 1995, 20: «Δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις για την αγορα-

στική ζήτηση του περιοδικού. Πάντως αν κρίνει κανείς από τις επιθέσεις που εξα-
πολύουν εναντίον του ανταγωνιστικά περιοδικά αλλά και από τον εντυπωσιακό 
αριθμό των διαφημίσεων, που κατορθώνει να συγκεντρώσει το περιοδικό, δίνει 
την εντύπωση ενός υγιούς οικονομικά εντύπου».

29 Βλ. Μπαστιάς 1997α, 12.
30 Βλ. Ερευνητική Ομάδα & Καράογλου 2007, 123.
31 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα βλ. Κα-

ράμπελας 2009, Perri 1989 και Ερευνητική Ομάδα & Καράογλου 2007, 125-151.
32 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό Το 3ο Μάτι βλ. Sartori 

2010 και Ερευνητική Ομάδα & Καράογλου 2007, 332-345.
33 Βλ. Νεοελληνικά Γράμματα, φ. 1 (Κυριακή, 14 Απριλίου 1935), σ. 1. Για την ιδιαίτε-

ρη σημασία της προγραμματικής διακήρυξης στον προσδιορισμό της ταυτότητας 
ενός περιοδικού βλ. Καράογλου, 23-34.
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«φυτώριο» της πλειονότητας της ελληνικής διανόησης της εποχής. 
Άλλη φιλοδοξία της έκδοσης ήταν τα Νεοελληνικά Γράμματα να 
μην απευθυνθούν σε ένα μικρό, εξειδικευμένο και καλλιεργημένο 
κοινό (την πνευματική ελίτ) αλλά να γίνουν προσιτά σε μεγάλο 
πλήθος ανθρώπων (λαϊκή μάζα) χωρίς εξαιρέσεις. Υπέρ αυτής της 
φιλοδοξίας συνηγορούσε και η επιλογή του Ελευθερουδάκη να 
εκδώσει ένα έντυπο με λιτή τυπογραφική εμφάνιση και με προ-
σιτό χρηματικό αντίτιμο (2 δραχμές). Σε αυτό το πλαίσιο, θα δι-
ακινδυνεύσω και την εξής ερμηνευτική υπόθεση: μήπως ο φιλο-
βενιζελικών φρονημάτων34 Ελευθερουδάκης αποσκοπούσε στη 
διεκδίκηση ενός αναγνωστικού κοινού που το είχαν καρπωθεί τα 
έντυπα της αριστερής διανόησης35; Βασική επιδίωξη του περιοδι-
κού ήταν επίσης η ανάδειξη και προώθηση της εκδοτικής παραγω-
γής του εκδοτικού οίκου, η οποία θα συνέβαλλε στην αναβάθμιση 
του πολιτιστικού επιπέδου του αναγνωστικού κοινού. Σε αυτό το 
σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η έκδοση περιοδικού εκ μέ-
ρους ενός εκδοτικού οίκου στη δεκαετία του ’30 αποτελούσε μέ-
ρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διακίνησης και προώθησης της 
εκδοτικής δραστηριότητας36. Ιδιαίτερο στόχο του Ελευθερουδάκη 
αποτελούσε και η ανάδειξη και υποστήριξη της σύγχρονης λογο-
τεχνικής παραγωγής, δίνοντας στους νέους λογοτέχνες την ευκαι-
ρία να γνωστοποιήσουν τη δουλειά τους στο αναγνωστικό κοινό 
μέσα από τις σελίδες των Νεοελληνικών Γραμμάτων. Δεν πρέπει να 
λησμονούμε, άλλωστε, ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του ’30 ελά-
χιστοι ήταν οι λογοτέχνες που βιοπορίζονταν αποκλειστικά μέσω 
της λογοτεχνικής τους δραστηριότητας. Η πλειονότητά τους ήταν 
αναγκασμένη, εξαιτίας του περιορισμένου αγοραστικού κοινού, να 
αναζητά διαφορετικές πηγές οικονομικής υποστήριξης37.

34 Βλ. Νικολαΐδου 2005, 28: «ο Ελευθερουδάκης φανατικός βενιζελικός και σημα-
ντικό στέλεχος του “Κόμματος των Φιλελευθέρων”, παρακολουθούσε τα πάντα, 
[…]» και σ. 30-31 όπου παρατίθενται δύο επιστολές του Ελευθερίου Βενιζέλου 
προς τον Κώστα Ελευθερουδάκη και οι οποίες πιστοποιούν τη φιλική σχέση των 
δύο ανδρών και το θαυμασμό του Βενιζέλου για το εκδοτικό έργο του Ελευθερου-
δάκη.

35 Για τη σχέση των αριστερών εντύπων με το ευρύ κοινό βλ. Ντουνιά 1999, 147-
155.

36 Βλ. Τσοκόπουλος 2001, 18-19.
37 Βλ. Καγιαλής 2007, 27-32. Για την κοινωνιολογική οπτική του θέματος της δεύτε-

ρης επαγγελματικής ενασχόλησης των λογοτεχνών βλ. Escarpit 1972, 56-58 και 
Hall 1990, 108 και 110.
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Βασικό χαρακτηριστικό των Νεοελληνικών Γραμμάτων αποτέ-
λεσε η ιδεολογική σύγκλισή τους με τα περιοδικά της αριστερής 
μεσοπολεμικής διανόησης σε μια σειρά από θέματα όπως η αξία 
της λαϊκής παράδοσης, η σχέση των λογοτεχνών με την κοινωνία, 
η αντίσταση κατά της φασιστικής απειλής κ.ά. Η ιδεολογική αυτή 
σύγκλιση με την αριστερά θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις 
πολιτικές πεποιθήσεις του Κώστα Ελευθερουδάκη, ιδρυτή του πε-
ριοδικού. Ναι μεν ήταν φιλοβενιζελικών φρονημάτων, αλλά ήταν 
και φιλικά διακείμενος προς τις ολοκληρωτικές – κανονιστικές αρ-
χές του «μπολσεβικισμού»38. Ενδεικτικά είναι τα όσα υποστήριζε, 
το 1932, στον Κωστή Μπαστιά: «Μάλιστα. Είμαι υπέρ της βίας. Πι-
στεύω ότι οι άνθρωποι δεν κυβερνώνται με ρομαντικές ιδέες για 
ελευθερία. Έχουμε πολλές κακίες και χρειάζεται επιβολή. Χρειάζε-
ται αυστηρή, σκληρή προσήλωση σ’ ένα μελετημένο πλάνο. Μονά-
χα έτσι δημιουργείται πρόοδος. Τα μεγαλύτερα έργα τα δημιουρ-
γούσε ο κόσμος στις εποχές της πιο αυστηρής πειθαρχίας, στους 
καιρούς της σκληρής επιβολής. Γι’ αυτό, παρά τα λεγόμενα, φρονώ 
ότι το σύστημα της βίας που έχει υιοθετήσει ο μπολσεβικισμός εί-
ναι το μόνο που μπορεί να δώση καρπούς, που μπορεί να επιτρέψη 
την δημιουργία, την ανοικοδόμηση. […]»39.

Τα Νεοελληνικά Γράμματα, μολονότι προκάλεσαν αίσθηση στους 
κύκλους της διανόησης της εποχής και κέντρισαν το αναγνωστικό 
ενδιαφέρον του κοινού, τόσο του κέντρου (Αθήνα-Πειραιάς) 
όσο και της επαρχίας, τον Φεβρουάριο του 1936 διέκοψαν την 
έκδοσή τους. Σε σημείωμα της σύνταξης στην πρώτη σελίδα του 
τελευταίου φύλλου του περιοδικού σημειωνόταν ότι η διεύθυνση 
των Νεοελληνικών Γραμμάτων «απεφάσισε την προσωρινήν 
διακοπήν των», επειδή «δεν ικανοποιείται απολύτως με την 
σημερινήν των εμφάνισιν […]»40. Ο μετέπειτα εκδότης-διευθυντής 
του περιοδικού Δημήτρης Φωτιάδης όμως (τα Νεοελληνικά 
Γράμματα επανεκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 1936 μέχρι τον 
Απρίλιο του 1941) αποκαλύπτει ότι το περιοδικό διέκοψε την 
κυκλοφορία του αφενός για οικονομικούς λόγους και αφετέρου 

38 Σύμφωνα με τον Gauchet 2012, 240-270, ο μπολσεβικισμός, ο φασισμός και ο 
ναζισμός αποτελούν τις τρεις ιστορικές εκδοχές του ολοκληρωτισμού. Για μια 
λεπτομερή ανάλυση του μπολσεβικισμού βλ. στο ίδιο, σ. 271-318. Για τον απολυ-
ταρχικό χαρακτήρα του μπολσεβικισμού βλ. και Mazower 2004, 118-121.

39 Βλ. Μπαστιάς 2002, 271.
40 Βλ. «Δήλωσις», Νεοελληνικά Γράμματα, φ. 44 (Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 1936), σ.1.
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λόγω έλλειψης αναγνωστικής ανταπόκρισης από τη νεολαία. 
Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά είναι τα όσα εκθέτει ο ίδιος στον δεύτερο 
τόμο των απομνημονευμάτων του με τίτλο Ενθυμήματα: «Αν και 
άριστη η παρουσίασή της, δεν κατόρθωσε όμως να συγκινήσει τη 
νέα γενιά. Δίχως την κατάφαση των νιάτων, κάθε δρόμος προς την 
αναγέννηση είναι κλειστός. Έτσι, αφού κυκλοφόρησαν σαράντα 
περίπου φύλλα, σταμάτησε η έκδοση “ελλείψει αναγνωστών” […] 
Μας ήρθε τότε η ιδέα να μπορέσουμε να ξακολουθήσουμε εμείς, τα 
νιάτα του Τριάντα, την έκδοση του περιοδικού. Το είπα στον πατέρα 
μου. Υποσχέθηκε να μας βοηθήσει. Πήγε στον Ελευθερουδάκη, που 
είτανε φίλος του, και του γύρεψε να του παραχωρήσει το δικαίωμα 
να μεταχειριστεί τον τίτλο και το σχήμα. –Αλέκο, του λέει, εγώ 
έχασα 250.000 δραχμές […] Τι θες να μπερδευτείς; Ο πατέρας μου 
επέμεινε κι ο Ελευθερουδάκης του παραχώρησε τη χρήση του 
τίτλου.»41.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, με την έκδοση 
των Νεοελληνικών Γραμμάτων, ο Κώστας Ελευθερουδάκης έθεσε 
τις βάσεις για τη δημιουργία ενός αξιόλογου και ποιοτικού περιο-
δικού, το οποίο στη δεύτερη περίοδο της έκδοσής του άφησε ανε-
ξίτηλη τη σφραγίδα του στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή του 
μεσοπολέμου.
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Gauchet, Marcel (2012): Η άνοδος της δημοκρατίας III. Η δημοκρα-
τία υπό τη δοκιμασία των ολοκληρωτισμών 1914-1974, μτφ. 
Αλέξανδρος Κιουπκιόλης, Αθήνα: Πόλις.

Hall, John (1990): Η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, μτφ. Μαρία Δ. 
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Πνευματικό Κέντρο.



Ρισκάροντας επιχειρηματικά εν καιρώ κρίσης: ο εκδοτικός οίκος... 701

Κολιόπουλος, Ιωάννης (2005): «Το κίνημα της 1ης  Μαρτίου 1935». 
Στο Θάνος Βερέμης & Ηλίας Νικολακόπουλος (επιμ.), Ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος και η εποχή του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα: 357-
363.
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νται δύο κείμενα των Mario Vitti και Α. Καραντώνη, πρόλογος 
και επιμ. Φ. Δημητρακόπουλος, Περιοδικό Παρουσία – Παράρτη-
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ου στην Ελλάδα, 1880-1940. Ένα ανθολόγιο. Αθήνα: Εθνικό Κέ-
ντρο Βιβλίου.

Φωτιάδης, Δημήτρης (1983): Ενθυμήματα, τ. Β΄, Αθήνα: Κέδρος.
Χάρης, Πέτρος (1936): «Χίλιες εκδόσεις». Νέα Εστία 218 (15 Ιανου-

αρίου 1936): 141.
Χατζιώτης, Κώστας (2001): Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της 

Αθήνας (1900 - 1950), τ. Β΄, Αθήνα: Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη.
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Διαβάζοντας (για) την ανάγνωση: όψεις της θεματοποίησης 
της ανάγνωσης στη σύγχρονη μυθοπλασία

Σοφία Ιακωβίδου *

Ενόσω οι λέσχες ανάγνωσης πληθαίνουν, οι εκστρατείες φιλανα-
γνωσίας αναζητούν ευφάνταστους τρόπους για την προσέλκυση 
του κοινού, οι διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης οικτίρουν 
τη μείωση των αναγνωστών και την αύξηση των καταναλωτών - 
οπτικών κυρίως προϊόντων - μεταξύ μαθητών και σπουδαστών, 
τα νέα προγράμματα που εγκρίνονται για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια βάζουν στο επίκεντρο την ανάδυση του αναγνώ-
στη στον μαθητή, και η θεωρία της λογοτεχνίας κατά τις τελευταί-
ες δεκαετίες εστιάζει στο ρόλο του αναγνώστη, η ίδια η λογοτεχνία 
δεν θα μπορούσε να μένει έξω από όλη αυτήν την κίνηση, την κι-
νητοποίηση. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως το διαδίκτυο σαρώνει 
το χαρτί και με τις δύο έννοιες: αφενός βάζοντας στο περιθώριο 
ή απειλώντας με εξαφάνιση  τις έντυπες εκδόσεις, κι αφετέρου 
παρέχοντας παλιότερα και νεώτερα κείμενα σε ψηφιακή μορφή. 
Είναι πρωτίστως ότι η λογοτεχνία δεν θα μπορούσε παρά να κά-
νει λόγο για τον κατεξοχήν της όρο, την καταστατική της συνθήκη, 
την ανάγνωση. Τα μυθιστορήματα για την ανάγνωση, συνηθέστα-
τα αυτά όπου κεντρικός ήρωας είναι ένας ή περισσότεροι αναγνώ-
στες, αναδεικνύονται σε αληθινή τάση κατά τον ύστερο 20ό αιώ-
να, αλλά και στις αρχές του τρέχοντα1. Θα μπορούσε αυτό να συν-
δεθεί άμεσα με την κρίση που διέρχεται ο θεσμός της ανάγνωσης 

1 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από σχετικές μονογραφίες και ερευνητι-
κές εργασίες (Trouvé 2004, Vinant 2012) όσο και από την πλευρά της κριτικής 
(Κούρτοβικ, Δημοσθένης: «Ζωή χωρίς βιβλία και βιβλία χωρίς ζωή». Τα Νέα, 9-10 
Ιουνίου 2012). H εγγενής αυτοαναφορικότητα της μεταμοντέρνας μυθοπλασίας 
από την άλλη, η τεχνική των παρένθετων αφηγήσεων, τα κείμενα των άλλων που 
εγκιβωτίζονται εντός αυτού που διαβάζουμε, το συχνότατο τέχνασμα κάποιου 
που βρήκε το έργο ενός άλλου και επιφορτίζεται με το να το διαβάσει και να το 

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του ΔΠΘ.
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αλλά και αυτός της λογοτεχνίας στη σύγχρονη εποχή, αν δεν απο-
τελούσε ένα ζήτημα παλιό όσο η ίδια η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία 
κοιταζόταν πάντοτε στον καθρέπτη της, κι επέλεγε το είδωλό της 
εκείνο που απορροφούσε καλύτερα τις φωτοσκιάσεις της εκάστο-
τε εποχής, παραμένοντας η ίδια χωρίς ηλικία, μια και καθιστούσε 
τους ίδιους τους συγγραφείς δέσμιους της αμφιβολίας για το αν 
και κατά πόσον το έργο τους αξίζει κι αν έκαναν οι ίδιοι εντέλει 
καλά που όρισαν τη ζωή τους από το πάθος της ανάγνωσης και 
του μετασχηματισμού της σε γραφή2. Όπως θα δούμε στη σύντομη 
ιστορική ανασκόπηση του φαινομένου στην οποία θα προβούμε, 
αν κάτι η λογοτεχνία πρωτίστως απορροφά, είναι οι αιτιάσεις που 
της απευθύνονται. Αυτές αφορούν κυρίως στις παραμορφώσεις 
ή και τις παθογένειες που εγκυμονεί η υπερβολική αφιέρωση στο 
διάβασμα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως στο εναρκτήριο μυθιστό-
ρημα της νεωτερικής εποχής πρωταγωνιστεί ένας μανιώδης ανα-
γνώστης που το πάθος του αυτό τον αποτρελαίνει. Στο δεύτερο 
μάλιστα τόμο που ολοκληρώνει το μυθιστόρημα, ο Θερβάντες επι-
στρέφει τον ήρωά του στην κανονικότητα και στην  αποδοχή από 
τους δικούς του αφού τον έχει απαλλάξει από τη μανία του διαβά-
σματος ιπποτικών μυθιστορημάτων. Από τον Δον Κιχώτη και εξής 
η ανάγνωση ως πάθος και πάθημα μαζί θα βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της μυθιστορηματικής πλοκής σε ένα διαρκές μπρα-ντε-φερ 
που ο κάθε αιώνας θα γέρνει προς την πλευρά που του αρμόζει.

Θα εστιαστούμε στον τρέχοντα, όπου το θέμα αυτό απαντά με 
ξεχωριστή ένταση και ποικιλομορφία, επιλέγοντας έργα που την 

δημοσιεύσει κ.ά. κάνουν ώστε να παρακολουθούμε εντός της «υπόθεσης» των 
μυθιστορημάτων αυτών περισσότερο το θέατρο των αναγνωσμάτων, πραγμα-
τικών ή πλασματικών, του συγγραφέα, του αφηγητή ή των διαφορετικών χαρα-
κτήρων, παρά μια καθεαυτό «ιστορία». Είναι χαρακτηριστικό πως οι πρακτικές 
αυτές κάνουν θραύση στη μυθοπλασία της λεγόμενης «γενιάς του ’90» οι περισ-
σότεροι πεζογράφοι της οποίας ξεπήδησαν ή πέρασαν μέσα από τις σελίδες του 
περιοδικού Να ένα μήλο και ότι αυτό που συνομολογούν από το πρώτο κιόλας 
τεύχος του περιοδικού δια στόματος της διευθύντριάς του (βλ. το εισαγωγικό κεί-
μενο της Λώρης Κέζα στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, 2002) είναι  αφενός πως 
αισθάνονται αναγνώστες κυρίως και αφετέρου πως τους συνέχουν περισσότερα 
με ξένους ομοτέχνους τους παρά με ό,τι προηγήθηκε στη νεοελληνική λογοτεχνία.   

2 Όψεις αυτής της μορφής «ήττας» σε συγγραφείς της γενιάς του ’90 και σε κά-
ποιους προγενέστερους που λειτούργησαν τρόπον τινά ως σκυτάλη σχετικά με 
την προβληματική αυτή διερεύνησα στο «Πορτραίτα του καλλιτέχνη ως αποτυ-
χημένου», www.eens.org/EENS_congresses/2010/Iakovidou_Sophie.pdf.
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εκφράζουν. Το γεγονός πως ανήκουν σε συγγραφείς διαφορετικών 
γενεών προκρίνοντας διαφορετικούς χειρισμούς του θέματος θα 
αναδεικνύει διακριτές στάσεις που σχετίζονται με τις επιλεκτικές 
διαδρομές του καθένα σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Ταυ-
τόχρονα μαρτυρά την οικουμενική όσο και διαχρονική διάσταση 
του ζητήματος, μια και οι στάσεις αυτές διασταυρώνονται ερήμην 
συχνά των συγγραφέων τους και με διαδρομές άλλων ομοτέχνων 
τους. λίγα ζητήματα είναι φύσει και θέσει την ίδια στιγμή τόσο αυ-
τοβιογραφικά και τόσο οικουμενικά.

Πρόκειται για τη νουβέλα «Τελχίνες σήτες βίβλων» του Γιώργη 
Γιατρομανωλάκη, που ήδη από τον τίτλο παραπέμπει σε ιδιότητες 
του γράφοντα αλλά και στην καταγωγή του, μια που Τελχίνες 
ονομάζονταν οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης σύμφωνα με μια 
ερμηνεία του Liddell-Scott, ενώ μεταγενέστερα η λέξη αναφέρεται 
σε άνθρωπο κακοποιό, δαιμονικό και βάσκανο σύμφωνα με 
το λεξικό του Σουίδα  – το απόλυτο κακοποιό στοιχείο για τον 
πρωταγωνιστή του κειμένου θα είναι τα βιβλία και η μανία με το 
διάβασμα - ενώ ολόκληρη η έκφραση «Τελχίνες σήτες βίβλων» 
αφορούσε ιδιαίτερα στους «γραμματικούς». Τα άλλα δύο είναι 
μυθιστορήματα, Ο αναγνώστης του Σαββατοκύριακου του Δημήτρη 
Φύσσα (2013) και το Writersland. Το νησί των συγγραφέων του 
νεώτερου Νίκου Βλαντή (2006) που και πάλι προτάσσουν τη 
βιβλιοφαγία εμφατικά ήδη από τον τΙτλο.

Προτού όμως φτάσουμε σ’αυτήν την ύστερη πρόταξη του δια-
βάσματος στην πύλη εισόδου του αναγνωστικού παιχνιδιού, στον 
τίτλο, το θέμα αυτό διήνυσε τη δική του διαδρομή. Ιστορικά, προ-
τού η ανάγνωση πάρει τη μορφή μυθιστορηματικού χαρακτήρα, 
αναφερόταν σε έναν πραγματικό αναγνώστη, τον ίδιο τον συγγρα-
φέα, που μετέφερε την δική του εμπειρία ως αναγνώστη. Πρόκει-
ται για τις περιπτώσεις του Άγιου Αυγουστίνου ή του Μονταίν, και 
η ανάγνωση έχει εδώ θετικό πρόσημο μια και συνδέεται με το γα-
λήνεμα της ψυχής, μακριά από την τύρβη του κόσμου3. Ενώ  κατά 
το πρώτο μισό του 17ου αι. εμφανίζεται ο πρώτος καθαρά μυθο-
πλαστικός αναγνώστης στο πρόσωπο του Δον Κιχώτη και ακολου-
θείται πάραυτα, τόσο στην Ισπανία, όσο και σε άλλες χώρες, όπως 

3 Σύμφωνα με τη Manon Vinant αυτό συνέβαινε «για τον απλό λόγο ότι οι μόνοι 
που είχαν πρόσβαση στα βιβλία ήταν οι άνθρωποι του κλήρου, οι λόγιοι και οι 
φιλόσοφοι» (Vinant 2012, 16).



Σοφία Ιακωβίδου708

τη Γαλλία, από σειρά ηρώων που τον μιμούνται ή ολοκληρώνουν 
τα πάθη του, οι ήρωες αυτοί είναι όλοι άντρες (Le berger extrava-
gant του Sorel για παράδειγμα ή το Le chevalier hypocondriaque 
του Du Verdier). Θα πρέπει να έρθουμε στο δεύτερο μισό του αιώ-
να για να πάρουν τη σκυτάλη οι γυναίκες – για να γελοιοποιηθούν. 
Και μόνο ο τίτλος του έργου του Μολιέρου, Les précieuses ridicules 
αρκεί για να μεταφέρει τη χλεύη που ξεσηκώνει κατά την εποχή 
αυτή η γυναίκα όταν χρησιμοποιεί επιτηδευμένη γλώσσα, μιμού-
μενη την υψηλή αριστοκρατία και επιχειρώντας να κάνει κριτική 
των έργων του καιρού της. Αμέσως βέβαια η τάση αυτή γεννά και 
τον αντίλογο: τη γυναίκα που διαβάζει για την προσωπική της ευ-
χαρίστηση και γνώση χωρίς να θέλει να επιδεικνύεται κοινωνικά. 
Αλλά και πάλι αναπτύσσονται αντιστικτικά δύο αρνητικοί τύποι 
αναγνωστριών: από τη μια οι «μωρές παρθένες»,  με το Roman 
bourgeois του  Furetière για παράδειγμα, όπου ο μείζων κίνδυνος 
είναι η απώλεια της διάκρισης μεταξύ πραγματικότητας και μυθο-
πλασίας κι από την άλλη Οι λόγιες γυναίκες (Les femmes savantes) 
όπως επιγράφεται το έργο του Μολιέρου όπου το γελοίο καραδο-
κεί και πάλι, καθώς οι αναγνώστριες αυτές προσπαθούν να τοπο-
θετηθούν πάνω σε επιστημονικά και φιλοσοφικά ζητήματα στα 
κοσμικά σαλόνια χωρίς να διαθέτουν τις αντίστοιχες γνώσεις4. 

Όλη αυτή η διερώτηση πάνω στο αν και κατά πόσον η γυναίκα 
μπορεί να διαβάζει σοβαρά κείμενα, είτε επιστημονικά είτε κλα-
σικούς συγγραφείς, που απαντά με χαρακτηριστική πυκνότητα 
κατά το δεύτερο μισό του 17ου αι. εμμένει κατά τι μετασχηματι-
σμένη, μετατοπισμένη τρεις και πλέον αιώνες μετά. Γίνεται πλέον 
«και αν η γυναίκα διαβάζει», όπως δείχνουν τόσο εμπειρικά δε-
δομένα όσο και οι έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς5, «τότε 
τι ακριβώς και κατά πόσον θεσμοί όπως το σχολείο ακυρώνουν 
αντί να προωθούν τη σχέση με την πραγματική λογοτεχνία»6. Στο 

4 Βλ. Aragon, Sandrine : “Les images de lectrices dans les textes de fiction française 
du milieu du XVII siècle au milieu du XIXe siècle‘’. Cahiers de narratologie 11 (2004). 

5 Αυτό επιβεβαιώνεται από τις έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτι-
στικών πρακτικών που διενεργήθηκαν από το ΕΚΕΒΙ:
(http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=309) – η τε-
λευταία είναι του 2010, οι δύο προηγούμενες διεξήχθησαν το 1999 και το 2004 
– που είναι και οι μόνη πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε έγκυρα 
δεδομένα.

6 Προβληματισμός σε σχέση με αυτές τις διερωτήσεις διαφαίνεται αρκετά πρώιμα, 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=309
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μυθιστόρημα του Φύσσα, μια τριαντάρα ιδιωτική υπάλληλος, μα-
νιώδης αναγνώστρια των ζωδίων, με σχέσεις ρηχές όσο τα ροζ μυ-
θιστορήματα που φτάνουν σποραδικά στα χέρια της κατόπιν υπό-
δειξης κάποιας φίλης και με σωρευμένη δυσφορία κάτω από το 
χαλί της κανονικότητάς της, προσλαμβάνεται από μια πενηντάρα 
αριστοκράτισσα που έχασε την όρασή της εξαιτίας ενός ατυχήμα-
τος για να της διαβάζει λογοτεχνία. Όσα η νεαρή Βάλια βιώνει στη 
βίλα των βιβλίων όπου καταλήγει να μετακομίσει σταδιακά, τόσο 
μέσα από τη μεγαλόφωνη ανάγνωση μεγάλης γκάμας λογοτεχνι-
κών έργων όσο και από την επαφή της με την τυφλή εργοδότρια 
και το υπηρετικό προσωπικό, κυρίως γυναίκες, που την περιβάλ-
λουν σαν αληθινή οικογένεια, την εισάγουν σε έναν διευρυμένο κό-
σμο όπου κυριαρχεί μια άλλη φυσικότητα, μια νέα κανονικότητα, 
τελείως διαφορετική από την κοινώς νοούμενη. Οι λέξεις της είναι 
απλές, η επαφή με τους άλλους ζεστή κι απροσποίητη, οι αλήθειες 
αυθεπιβάλλονται με τη φυσικότητα της ομορφιάς, οι ταξικές δι-
αφορές ξεθωριάζουν, η ανταλλαγή απόψεων είναι ισότιμη. Αν οι 
ανισότητες ως προς την ανάγνωση βρίσκονται στη βάση όλων 
των υπόλοιπων ανισοτήτων, όπως τονίζει ο Jean-Claude Passe-
ron (Λεοντσίνη 2000, 106), η πλοκή αποτελεί εδώ δραματοποίηση 
της θεμελιώδους αυτής άποψης. Η μεταμορφωτική επήρεια της 
πραγματικής ανάγνωσης, αυτής που ποτίζει τον οργανισμό και 
τον αναδιατάσσει ψυχονοητικά, καθαρίζει σταδιακά τη Βάλια από 
ενασχολήσεις, συναναστροφές και σχέσεις που δεν της προσφέ-
ρουν κάτι ουσιαστικό όταν επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι τα 
Σαββατοκύριακα. 

Ο συγγραφέας εντωμεταξύ δεν παύει να σχολιάζει το καθετί 
που συμβαίνει, το καθετί που αλλάζει στην ηρωίδα, το τι μπλόκαρε 
αυτήν τη διαδικασία πιο πριν (το εκπαιδευτικό σύστημα, το φρο-

ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα (Wharton 2013). Σήμερα ωστόσο 
που η κρισιμότητά τους εντείνεται, καθώς τόσο οι ανθρωπιστικές επιστήμες και ο 
ίδιος ο θεσμός της λογοτεχνίας τελούν εν κινδύνω (Τοντορόφ 2013), τίθενται στο 
επίκεντρο σειράς εκδόσεων και συνεδρίων διεθνώς.  Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά 
δεδομένα, για μια συζήτηση μεταξύ καθηγητών, παιδαγωγών και φιλολόγων βλ. 
Κουζέλη, Λαμπρινή: «Η λογοτεχνία σε κίνδυνο». Τα Νέα, 19-5-2013 και κυρίως το 
συνέδριο που διοργανώθηκε από το ΕΚΠΑ στις 28-30 Νοεμβρίου 2013 και θέτει 
τα ζητήματα αυτά  στο επίκεντρο: «Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα: κοινωνία 
και εκπαίδευση». Για μια διδακτική πρόταση που θα μπορούσε να λειτουργήσει 
απαντητικά ως προς τα ζητήματα αυτά βλ. την εισήγησή μου στο παραπάνω συ-
νέδριο (Ιακωβίδου 2014).
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ντιστήριο, το φτωχό σε ερεθίσματα οικογενειακό περιβάλλον, τη 
χαύνωση από την ανάγνωση ζωδίων, την τηλεόραση και τα νέα 
για διασημότητες κλπ) προδίνοντας πολλές από τις ιδιότητές του 
αλλά και λογοτεχνικές του προτιμήσεις: ο Δημήτρης Φύσσας είναι 
φιλόλογος, εξ ου και η πληθώρα γραμματολογικών υποδείξεων 
και οι πολλές συζητήσεις για το γλωσσικό, από τη διδασκαλία των 
αρχαίων μέχρι τη γλώσσα του Ροΐδη, δημοσιογράφος, απ’όπου ο 
διαρκής σχολιασμός αιχμών της κοινωνικής πραγματικότητας, 
Αθηναιογράφος κλπ. Προβάλλει έτσι διαρκώς την πλαστότητα 
του έργου του, την προσχηματικότητα της πλοκής που ουσιαστικά 
στήνεται για να συσταθεί ένα «δοκιμιακό μυθιστόρημα» για την 
λογοτεχνία, όπως σε μια στιγμή ο ίδιος δεν παραλείπει να χαρα-
κτηρίσει το εγχείρημά του (Φύσσας 2013, 147). Πέρα από το ότι 
η σύγχυση μεταξύ δοκιμιακού και μυθιστορηματικού είναι πάγιο 
χαρακτηριστικό των μυθιστορημάτων για την ανάγνωση (από το 
Σαν ένα μυθιστόρημα του Ντανιέλ Πενάκ ή το Αν μια νύχτα του χει-
μώνα ένας ταξιδιώτης του Ίταλο Καλβίνο μέχρι τον συγγραφέα της 
Ιστορίας της ανάγνωσης (1996) Alberto Manguel  που έχει γράψει 
και σειρά σχετικών έργων), ο τρόπος που ο Φύσσας αποδύεται σε 
όλες αυτές τις παρατηρήσεις, «σαν και όχι ως συγγραφέας» όπως 
περιπαικτικά υπογραμμίζει, έχει να κάνει με μια πρακτική που έκα-
νε θραύση στο παρωδιακό μυθιστόρημα του 18ου αι. και στις μέρες 
μας μάλλον φθίνει: την αποστροφή στον αναγνώστη. Οι απευθύν-
σεις μάλιστα αυτές στον «αγαπητό αναγνώστη ή σκέτο αναγνώ-
στη» όπως αποκαλεί τον αποδέκτη του είναι τόσο συχνές, ώστε σε 
κάποιο σημείο υπόσχεται πως θα βάλει ένα τέλος ή τουλάχιστον 
θα τις ελαχιστοποιήσει:

«αποδώ και πέρα υπόσχομαι ότι θα παρέμβω πλέον ελάχιστα και 
συντομότατα, συγκεκριμένα με μία μόνο τελευταία από τις εμφα-
νώς αχρείαστες, πλεονασματικές, ενοχλητικές, βαρετές, θεωρητι-
κολογούσες, ψευτοδοκιμιακές, εκ περισσού και εκτός συγγραφικής 
οικονομίας εξυπνάδες μου – θα είναι μια και μόνη παράγραφος περί 
πλάγιου λόγου και αποσβολώσεων – και θα σας αφήσω να χαρείτε 
αυτές τις τελευταίες σελίδες σχεδόν απερίσπαστοι» (Φύσσας 2013, 
152).

Οι αποστροφές αυτού του τύπου ελάχιστα διαφέρουν εκ πρώ-
της από αυτές του Tristram Shandy για παράδειγμα (1759-1767), 
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όπου σε ένα σημείο ο αφηγητής του Laurence Sterne δηλώνει στον 
αναγνώστη του πως σκοπεύει να αφιερώσει 50 σελίδες σε μια πε-
ριγραφή και αμέσως μετά εγκαταλείπει την ιδέα λέγοντας:

«Περιφρονώ αυτήν τη διαδικασία. μου αρκεί να διατηρώ την εξου-
σία που έχω πάνω σου, αλλά να κάνω κατάχρηση των αβαντάζ που 
μου προσφέρει η πένα – θα παραπήγαινε!»7.

Αν όμως στα μυθιστορήματα του 18ου αι. ο συγγραφέας διατη-
ρεί αυτήν την κατ’επίφασην σχέση με τον αναγνώστη για να του 
δώσει την εντύπωση, όπως σημειώνει ο Wolfgang Iser, πως οι δυο 
τους είναι κάτι σαν «συνέταιροι στην ανακάλυψη της πραγματικό-
τητας της ανθρώπινης εμπειρίας» (Iser 1978, 102), κατά τον ύστε-
ρο 20ό και 21ο αι. όπου οι κάθε είδους μετακειμενικές παρεμβο-
λές και υποδείξεις έχουν κορεστεί αλλά και κουράσει, αποτελούν 
περισσότερο απολήξεις μακρινών παρωδιακών αποήχων. Πολλές 
φορές εκφράζουν την πίεση που ασκείται από το πραγματικό στη 
μυθοπλασία, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη μορφή της κουλτούρας 
- με τα realities στην τηλεόραση, τα  biopic στον κινηματογράφο 
ή και την προτίμηση στο ιστορικό μυθιστόρημα και τις βιογραφί-
ες σε ό,τι αφορά την ίδια τη λογοτεχνία (Τζιόβας 2014, 177-186). 
Λαμβάνουν έτσι ψευδοαπολογητικό χαρακτήρα απηχώντας τη μυ-
θοπλαστική κόπωση που διακρίνεται συχνά στη σύγχρονη κουλ-
τούρα, με τον συγγραφέα να ψέγει τον εαυτό του που περισσότερο 
σχολιάζει την πλοκή και την κοινωνική πραγματικότητα παρά τις 
αφήνει να αναδυθούν από μόνες τους. Ο Φύσσας βέβαια δεν παρα-
λείπει να επισημάνει – με αφορμή το ότι η ηρωίδα του δεν κατα-
φέρνει να εκτιμήσει τον Μωπασάν, τον βρίσκει μάλιστα επιφανει-
ακό – ότι ακόμη και κλασικοί συγγραφείς όπως ο συγγραφέας του 
Μπελ αμί που «σε αντίθεση με την άθλια δική του συνήθεια» όπως 
λέει χαρακτηριστικά δεν φορτώνουν τον αναγνώστη με τις δικές 
τους κρίσεις, κατηγορήθηκαν συχνά για ρηχότητα, «δημοσιογρα-
φική γραφή» κλπ (Φύσσας 2013, 133). Έτσι οι αποστροφές στον 
αναγνώστη αναδιπλασιάζουν ειρωνικά  το απολογητικό στοιχείο 
– ο Φύσσας γνωρίζει πολύ καλά ότι δημοσιογραφικού τύπου γρα-
φή μπορεί σε σαφώς πολλαπλάσιο του Μωπασσάν βαθμό να κα-

7 Laurence Sterne: Tristram Shandy (11767). Παρίσι: Garnier 1982: 438. Αναφέρεται 
από την Aude Deruelle (Deruelle 2004). 
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ταλογιστεί και στον ίδιο -  εν τω μέσω ενός έργου που ούτως ή 
άλλως αποτελεί μια απολογία για τις χαμένες ή παραγκωνισμένες 
λειτουργίες της ανάγνωσης λογοτεχνίας. 

Όπως το έργο του Φύσσα συνδέεται με την παράδοση του πα-
ρωδιακού μυθιστορήματος και τις σύγχρονές του απολήξεις, έτσι 
και τα έργα των Γιατρωμανωλάκη και Βλαντή μας φέρνουν σε δύο 
άλλες τυπικές μορφές των μυθιστορημάτων για την ανάγνωση, 
που απαντούν κυρίως από τον 20ο αι. κ.ε. Ο αιώνας αυτός είναι 
η εποχή κατά την οποία η ανάγνωση ως  θεματική αποκτά ξανά 
θετικό πρόσημο, μετά από μια μακρά περίοδο που τη συνέδεε δι-
αδοχικά με την τρέλα, τη γελοιοποίηση, τη μετακύλυε στη νωθρό-
τητα κατά το 19ο αι. (ο πατέρας του Ζυλιέν Σορέλ στο Κόκκινο και 
το μαύρο εξοργίζεται που ο γιος του είναι διαρκώς με ένα βιβλίο 
στο χέρι αντί να δουλεύει) και την τραγική διατάραξη της διάκρι-
σης μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας (η απόλυτη επιτο-
μή όλων των δεινών που προκαλεί το διάβασμα είναι η Μαντάμ 
Μποβαρύ που δεν καταστρέφει μόνο τον εαυτό της αλλά αφανίζει 
και το σπίτι της).  Αντίθετα κατά τον 20ο η ανάγνωση επιστρέφει 
ως απόλαυση αλλά και ως μείζον πολιτισμικό γεγονός που τίθεται 
στην καρδιά της εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο που τόσο ο Φύσ-
σας όσο και ο Γιατρωμανωλάκης είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα 
με τον Daniel Pennac, τον Albert Manguel και πολλούς από τους 
ξένους ομοτέχνους τους, ο δε Βλαντής χρημάτισε μεταφραστής, 
επιμελητής και εκδότης (εκδόσεις Μαγικό κουτί) – ας σημειωθεί 
εδώ πως  πρώην εκδότρια είναι και η τυφλή Λώρα του μυθιστορή-
ματος του Φύσσα. Και ο Νίκος Βλαντής εγκατέλειψε, βοηθούσης 
της οικονομικής κρίσης, τον εκδοτικό χώρο και έγινε αναχωρητής 
σε ένα νησί του Ατλαντικού, ονόματι Ουεσσάν, στη Δυτική Γαλλία, 
όπως πληροφορούμαστε από το site που διατηρεί ο συγγραφέας8. 
Πρόκειται ακριβώς για το νησί όπου διαδραματίζεται η υπόθεση 
του μυθιστορήματός του Writersland, το νησί των συγγραφέων. Σε 
μια ιδιότυπη, ιδιόχειρη θα λέγαμε εκδοχή του μποβαρισμού9, δεν 

8 www.vlandis.gr, όπου και πλήρη εργοβιογραφικά στοιχεία σχετικά με τον 
συγγραφέα.

9 Για τον μποβαρισμό ως έννοια και λογοτεχνικό τόπο αλλά και για μια απόπειρα 
ανίχνευσής του σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική λογοτεχνία, βλ. Ιακωβίδου, Σοφία: 
«Μποβαρισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία: μια πρώτη διερεύνηση», υπό δημο-
σίευση στα Πρακτικά της ΙΔ΄ επιστημονικής συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ, Τμήμα 
Φιλολογίας, ΑΠΘ («Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας: μετρικά, υφολογικά, κρι-

http://www.vlandis.gr
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αποδύθηκε σε  φυγή σε έναν φαντασιακό κόσμο ακολουθώντας 
μυθιστορηματικά πρότυπα που έπλασε κάποιος άλλος, αλλά εν-
σάρκωσε το μοντέλο των δικών του ηρώων. 

Στο μυθιστόρημα του Βλαντή, το οποίο έμελλε, τουλάχιστον 
ως προς τον τόπο, να κοπιάρει ο ίδιος, πρωταγωνιστούν συγγρα-
φείς-αντιγραφείς που έχουν καταφύγει στη δική τους μικροκοι-
νότητα σε ένα απομονωμένο νησί απ’όπου πωλούν διαδικτυακά 
τα έργα τους καθώς στη μακρινή μελλοντική τους εποχή, κάπου 
στον 22ο αι, η λογοτεχνία ψυχορραγεί, ενώ τα πανεπιστήμια και η 
κριτική έχουν εκλείψει προ πολλού. Η πλειοψηφία των ανθρώπων 
ζει αμείλικτα ταξικοποιημένη, χωρισμένη στους αποκαλούμενους 
«απίστωτους» και σε  προνομιούχους σε αναλογία 3000:30, με 
τους πολυάριθμους πρώτους να δουλεύουν ολημερίς σε οικοφάρ-
μες και στη συντήρηση των δικτύων ώστε οι δεύτεροι να απολαμ-
βάνουν ανενόχλητοι τη ζωή στους ψηφιακούς τους παραδείσους. 
Είναι σαφές πως η μελλοντολογική δυστοπία του Βλαντή σχολιά-
ζει τη συρρίκνωση της λογοτεχνίας στην τρέχουσα κοινωνική και 
πολιτισμική συνθήκη, όπως πάγια συμβαίνει με τις δυστοπίες που 
εκτινάσσονται στο μέλλον για να σχολιάσουν το παρόν. Συγχρό-
νως όμως συνδέεται με κλασικές δυστοπικές αφηγήσεις του 20ου 
αι. που θέτουν την ανάγνωση στο επίκεντρο της πλοκής καθιστώ-
ντας την κύριο μοχλό εξέγερσης και ανατροπής: από το Fahrenheit 
451 του Ray Bradbury (1953)  μέχρι το Ο Μπαλζάκ και η μικρή κό-
πτρια του γαλλο-κινεζικής καταγωγής Dai Sijie (2000), όπου χάρη 
στην Επανάσταση του Μάο η μικρή κόπτρια καταφέρνει να προ-
μηθευτεί ένα βιβλίο του Μπαλζάκ που μεταμορφώνει τη ζωή της.  
Το ίδιο θα συμβεί στο μυθιστόρημα που γράφει ο Τζέφρυ Ευγε-
νίδης, αντιγραφέας-άβαταρ του επιτυχημένου ελληνοαμερικάνου 
και το οποίο κρίνουν κατόπιν δημόσιας ανάγνωσης οι συγγραφείς 
της Writersland (οι επονομαζόμενοι Αλέξανδρος Δουμάς, Μαργκε-
ρίτ Ντυράς, Αρθρούρος Ρεμπώ, Ντόνα Ταρτ κ.ά. έως και η συγγρα-
φέας του Sex and the city Κάντας Μπούσνελ) η υψηλή αναγνωσι-
μότητα των οποίων τους καθιστά ικανούς να κρίνουν αν κάτι είναι 
δημοσιεύσιμο μέσα από ένα σπαρταριστό κρεσέντο εναλλακτικών 
θέσεων και αμοιβαίων αντεγκλήσεων. «Διαβάζομαι, ή καλύτερα 
μεταφορτώνομαι, άρα υπάρχω» είναι εδώ ο κανόνας του παιχνι-

τικά, μεταφραστικά», Θεσσαλονίκη 27-30 Μαρτίου 2014). 
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διού. Όλο το θέατρο των εντάσεων και της διασπάθισης συμβολι-
κού κεφαλαίου με απόλυτο νόμισμα την ανάγνωση, μεταφερμένο 
σε ένα διαβρωτικής ειρωνείας μελλοντικό ομοίωμα του λογοτε-
χνικού πεδίου που δεν καταφέρνει ούτε το ίδιο να προσδιορίσει 
αυστηρά αυτό που με πάθος αναζητά. Αυτό είναι το που ακριβώς 
έγκειται η περίφημη λογοτεχνικότητα και αν μπορεί να υπάρξει 
κάτι αυθεντικό και πρωτότυπο στον ψηφιοποιημένο τους κόσμο, 
αφού ούτε οι πρωτοκλασάτοι ούτε οι εμπορικότεροι συγγραφείς 
καταφέρνουν να συμφωνήσουν σε ένα αδιάσειστο σώμα κριτηρί-
ων ώστε η όλη συζήτηση να διεξάγεται επί κοινής πλατφόρμας. 

Η νουβέλα του Γιατρομανωλάκη από την άλλη απηχεί τη μεγάλη 
σειρά των έργων εκείνων που δίνουν ένα πορτραίτο του αναγνώ-
στη σε νεαρή ηλικία, κάτι σαν αυτομυθοπλασία ή bildungrsroman 
του αναγνωστικού υποκειμένου. Το αρχέτυπο του παιδιού-ανα-
γνώστη επανέρχεται κατά τον 20ο αι. από έργα όπως Οι λέξεις 
του Ζαν-Πωλ Σαρτρ (1964) ή Η παιδική ηλικία της Ναταλί Σαρρώτ 
(1983), μέχρι λιγότερο προβεβλημένα όπως Η αυτοβιογραφία ενός 
αναγνώστη του Pierre Dumayet (2000) που αποτελεί ένα μείγμα 
παιδικών αναμνήσεων και αναγνωσμάτων. Στο Τελχίνες σήτες βί-
βλων ένας ενήλικας που αισθάνεται πως το νοσηρό, ανόσιό του 
πάθος για τα βιβλία τον κατέστρεψε, μόλυνε την ύπαρξή του, ξε-
διπλώνει το χρονικό τού πως ανακάλυψε παιδί την ένοχη, άκρως 
εθιστική απόλαυση του διαβάσματος, διερευνώντας τα λιγοστά 
βιβλία της βιβλιοθήκης-ντουλάπας του πατρικού του στην Κρήτη 
– μια Βίβλο, μια Ιερά σύνοψη ή εκλαϊκευμένα εγχειρίδια σεξολογίας 
όπως αυτό του Havelock Ellis. Εκεί διάβαζε «με τρομάρα και ηδονή 
όλα τα αισχρά και άρρητα» όπως χαρακτηριστικά λέει (Γιατρομα-
νωλάκης 2012, 43), άγγιζε, μύριζε και γευόταν τα απαγορευμένα 
μέσα από την επαφή του με τις λέξεις, για να περάσει ακολούθως 
«έκθαμβος, άλαλος και περιδεής» (σ. 41) στην πιο ενδελεχή ανα-
ζήτησή τους στη μοναχικότητα που του διασφάλιζε η Βικελαία 
βιβλιοθήκη αρχικά και το Αναγνωστήριο της Φιλοσοφικής ή η βι-
βλιοθήκη του King’s College ακολούθως, όπου πάνω στα τραπέζια 
των αναγνωστηρίων το αναγνωστικό πάθος εναλλασσόταν με τη 
γενετήσια ομιλία.

Το διήγημα του Γιατρομανωλάκη, αν και εντάσσεται στην πιο 
σύγχρονη παράδοση της αυτοβιογράφησης του αναγνωστικού 
υποκειμένου, μας επιστρέφει αντεστραμμένη την εικόνα του ανα-
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γνώστη που είδαμε στην αρχή της επισκόπησής μας στον Άγιο Αυ-
γουστίνο και τον Μονταίν. Αν σε εκείνους η ανάγνωση συνδέεται 
με την προσευχή και την ηρεμία, στο δικό του κείμενο έχει να κά-
νει με την ενοχή και την αμαρτία, καθώς απευθύνεται περίπου ως 
εξομολογητικό απολογητήριο στην Παρθένο Μαρία, σε γλώσσα 
εμπειρίκια όμως ανάμεικτη με καβαφικούς και ποικίλους άλλους 
αποήχους. 

Συγκεντρώνει εντούτοις και μια σειρά στοιχείων που αναδει-
κνύονται σε κοινούς τόπους μεταξύ των έργων που εξετάσαμε, αν 
και ανήκουν σε τόσο διαφορετικές παραδόσεις – και με την ανα-
φορά τους θα κλείσουμε: 

Α) Τη σχέση ανάγνωσης και ηδονής πρώτα από όλα, καθώς libi-
do και libido scienti  συμβαδίζουν τόσο στον Φύσσα όσο και στον 
Βλαντή. Η τυφλή Λώρα πέρα από τη Βάλια που της διαβάζει τις 
καθημερινές προσλαμβάνει και άντρα αναγνώστη τα Σαββατοκύ-
ριακα ώστε να καλύπτει μέσα από το ίδιο άτομο πνευματικά και 
σωματικά πάθη, αλλά και επειδή ο ρωμαλέος νέος, δεν αρκεί από 
μόνος του να την εξιτάρει αν αυτό δεν συνδεθεί και με διανοητικό 
ερεθισμό. Στον Βλαντή την πραγματική ουτοπία δεν τη ζουν τόσο 
οι συγγραφείς της Writersland που βρίσκονται στην κορυφή της 
κοινωνικής πυραμίδας έχοντας ως υπηρέτες τους αναγνώστες. Τη 
ζει ο καταπιεσμένος πρωταγωνιστής του δυστοπικού Middlenet 
του Ευγενίδη όταν καταφέρνει να προμηθευτεί προσομοιωτή που 
του επιτρέπει να υλοποιηθεί ως άνθρωπος σε έναν ψηφιακό παρά-
δεισο επιλογής του: εκεί συναντιέται με μια κοπέλα που δεν είναι 
μόνο ωραία, αλλά έχει και λογοτεχνικές προτιμήσεις αντίστοιχες 
με τις δικές του

Β) τη σχέση ανάγνωσης και απαγόρευσης. Ως υπέρτατη από-
λαυση η ανάγνωση πρέπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μην 
είναι επιτρεπτή: για τη Λώρα είναι η τυφλότητα, στον Γιατρομα-
νωλάκη η αμαρτία, στον Βλαντή όπως σε όλα τα δυστοπικά έργα η 
ανάγνωση απαγορεύεται δια ροπάλου στο καθεστώς καταστολής 
που ζουν οι ήρωες του Ευγενίδη

Γ) ανάγνωση και κινητοποίηση των αισθήσεων: οι αναγνώστες 
των μυθιστορημάτων που εξετάσαμε οσφραίνονται, γεύονται τα 
βιβλία, κυρίως στον Γιατρομανωλάκη αλλά και στον Φύσσα όπου 
κάθε ημέρα ανάγνωσης ακολουθείται από απολαυστικό γεύμα 
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στη βίλα της Λώρας, ανάγοντας έτσι την ανάγνωση σε κορυφαία 
μορφή συναισθησίας.

Τέλος, Δ) τόσο ο Βλαντής όσο και ο Φύσσας δεν παραλείπουν 
να σχολιάσουν ειρωνικά μια πρόσφατη ισχυρή τάση του πραγμα-
τικού αναγνωστικού κοινού: το γεγονός πως, ανεξαρτήτως του 
κατά πόσον και τι ακριβώς διαβάζουν, οι περισσότεροι φιλοδο-
ξούν να γράψουν. Η σύγχρονη μόδα με τα εργαστήρια δημιουργι-
κής γραφής δέχεται στα έργα αυτά ανελέητη κριτική καθώς στη 
Writersland τα μαθήματα δημιουργικής γραφής τίθενται στους 
συγγραφείς ως τιμωρία όταν φωνασκούν υπερβολικά ή γίνονται 
αγενείς, ενώ στον Φύσσα η μέχρι πρότινος άσχετη με το διάβασμα 
Βάλια σκέφτεται όταν αποφασίζει να εγκαταλείψει τη δουλειά 
αυτή να παρακολουθήσει τέτοια μαθήματα με στόχο να κάνει μυ-
θιστόρημα όσα έζησε στη βίλα. Σε μια μάλιστα από τις τελευταίες 
αποστροφές στον αναγνώστη του ο Φύσσας τον παρακαλεί αν τυ-
χόν προλάβει την ηρωίδα και συρράψει κάποιος τα λογοτεχνικά 
αποσπάσματα που περιέχονται στο βιβλίο του, να τον ειδοποιήσει 
τουλάχιστον με μέιλ.
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Μια πρόσφατη τάση που μοιάζει να μαγνητίζει και να γοητεύει 
τόσο το τηλεοπτικό όσο και το αναγνωστικό κοινό είναι η εμμονή 
στις λεγόμενες αληθινές ιστορίες, ειδήσεις από όλο τον κόσμο-κάτι 
που πάντα συνέβαινε σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών ανατα-
ραχών. Η Ελλάδα της κρίσης μπορεί να υποδεχτεί στους κόλπους 
της τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που εισρέουν συνεχώς στο 
εσωτερικό της; H μετανάστευση, η φτώχεια, η κατασκευή της εθνι-
κής συνείδησης, οι φυλετικές, οικονομικές και κοινωνικές διακρί-
σεις, η σύγκρουση των πολιτισμών και των θρησκειών, αποτελούν 
σήμερα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους 
πολίτες και τους σημερινούς ‘νέους δημοσιογράφους’. Η επιθυμία 
για αντικειμενική, γεγονοτική πληροφόρηση, μέσα από προσωπι-
κές ιστορίες βγαλμένες από τα πρωτοσέλιδα, έχει εντατικοποιηθεί 
λόγω των έκρυθμων και επισφαλών κοινωνικών καταστάσεων 
του 21ου αιώνα και εκφράζεται μέσα από την ανελέητη δίψα του 
κοινού για δράμα, για ψυχαγωγία «βασισμένη σε αληθινά γεγονό-
τα», όπως διαβάζουμε συνήθως στα οπισθόφυλλα λογοτεχνικών 
βιβλίων και στους τίτλους έναρξης κινηματογραφικών ταινιών. Αν 
τον 19ο αιώνα ο τομέας της μη-μυθοπλασίας ήταν δημοφιλής, σή-
μερα είναι εξίσου αν όχι ακόμη περισσότερο περίβλεπτος απ’ ότι 
το ακραιφνές μυθιστόρημα, φαίνεται ότι αποτελεί τελικά κατά τον 
κριτικό Seymour Krim, την de facto λογοτεχνία της εποχής μας1. 
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Η παρούσα εισήγηση -ορμώμενη από το ρεύμα της ‘νέας δημο-
σιογραφίας’ που ξεπρόβαλλε στην αμερικανική κοινωνία της δεκα-
ετίας του 1960 και που συνδύαζε τη δημοσιογραφία με τη λογοτε-
χνία σε ένα υβριδικό είδος λόγου που αποσκοπούσε να φτάσει όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια των γεγονότων-αποπειράται 
να φέρει στο φως ελληνικά παραδείγματα ‘νέας δημοσιογραφίας’ 
τα οποία αποδεικνύουν ένα διαρκές αίτημα ανανέωσης του δημοσι-
ογραφικού λόγου στη χώρα και έρχονται να προτείνουν μιαν άλλη, 
εναλλακτική δημοσιογραφία δίπλα στη συμβατική δημοσιογραφία 
των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών που αδυνατούν να εκ-
φράσουν επιτυχώς την ταραγμένη εποχή που διανύουμε. 

Πώς συνδυάζεται η δημοσιογραφία με τη λογοτεχνία στις ελλη-
νικές εκδοχές της ‘νέας δημοσιογραφίας’; Έχουμε να κάνουμε με 
επιτυχημένα παραδείγματα σύζευξης του δημοσιογραφικού και 
του λογοτεχνικού πεδίου; Με αυτά και άλλα καίρια ερωτήματα 
που άπτονται της γοητευτικής ανάμειξης της δημοσιογραφίας με 
τη λογοτεχνία θα ασχοληθούμε στην ανακοίνωσή μας.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Καταρχάς να αναφερθούμε στον όρο ‘νέα δημοσιογραφία’. Οι 

αμερικανοί δημοσιογράφοι της δεκαετίας του 1960 πρωτοστάτη-
σαν και έγιναν οι κύριοι εκφραστές της αντίπαλης απέναντι στην 
κυβέρνηση κουλτούρας, η οποία αναδυόταν τη δεκαετία του 1960 
με αποτέλεσμα τη γέννηση της ‘νέας δημοσιογραφίας’ η οποία 
εφαρμόστηκε σε περιοδικά όπως το Esquire,το New York, το Roll-
ing Stone, το Harper’s, το The New Yorker, το CoEvolution Quarterly, 
το Scanlan’s Monthly, το Ramparts αλλά και την εφημερίδα Village 
Voice.

Η τελευταία αποσκοπούσε στη συγγραφή μιας καλογραμμένης 
ιστορίας με συναισθηματική επίδραση στον αναγνώστη, η οποία 
δεν έδινε πάντοτε προτεραιότητα στην αντικειμενική παρουσί-
αση των γεγονότων. Η ‘νέα δημοσιογραφία’ εμφανίστηκε τη δε-
καετία του ’60 στις ΗΠΑ γιατί με τη συμβατική δημοσιογραφία 
οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να εκφράσουν επαρκώς και 
αποτελεσματικά τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και τον πο-
λιτικό αναβρασμό της εποχής. Η νέου τύπου δημοσιογραφία δεν 
αφορούσε μόνο τη μορφή αλλά και το περιεχόμενο της δημοσιο-
γραφικής δουλειάς. Γι’ αυτό και πόλος έλξης για τους νέους δημο-
σιογράφους αποτέλεσαν κυρίως τα γεγονότα που σκοπίμως είχαν 
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αγνοηθεί από τη δημοσιογραφία των μεγάλων  εφημερίδων. Έφε-
ρε επίσης στο προσκήνιο ρεπορτάζ που αφορούσαν τόσο ζητή-
ματα περιβάλλοντος, ναρκωτικών, σεξουαλικότητας, φυλετικών 
διακρίσεων, κοινωνικής βίας, όσο και ζητήματα τέχνης, αθλητι-
σμού, βιομηχανίας του θεάματος και γενικώς θέματα ή πρόσωπα 
που ως τότε θεωρούνταν ταμπού ή ασήμαντα και που τις περισ-
σότερες φορές αποκλείονταν στους δημοσιογραφικούς κύκλους.

Για οτιδήποτε και να έγραφαν οι νέοι δημοσιογράφοι, έγραφαν 
πάντοτε εμμέσως και για το ίδιο το ρεπορτάζ, την ίδια τη διαδι-
κασία δηλαδή της παραγωγής του. Στην παραδοσιακή δημοσιο-
γραφία η φόρμα ήταν απλά το «όχημα» της είδησης, ενώ στη ‘νέα 
δημοσιογραφία’ ο τρόπος μετάδοσης της είδησης, συνιστά συχνά 
τμήμα του δημοσιογραφικού άρθρου, δίπλα στο πραγματικό θέμα. 
Σταθμός στην πορεία της μελέτης της ‘νέας δημοσιογραφίας’ και 
«μανιφέστο» της αποτελεί το βιβλίο-ανθολογία του Tom Wolfe, 
The New Journalism (1973). Η ανθολογία του Wolfe εγκαινίασε τη 
μελέτη του φαινομένου, λειτουργώντας ως ο νευραλγικός κόμβος 
γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν οι θέσεις και οι θεωρίες των 
μετέπειτα μελετητών. Ο Wolfe ορίζει στο μανιφέστο του τις βασι-
κές αρχές του φαινομένου:

Κατασκευή και ανάπτυξη του δημοσιογραφικού κειμένου μέσα 
από τη συγκρότηση συγκεκριμένων σκηνών, την έντονη χρήση του 
στοιχείου της περιγραφής και την απομάκρυνση από την απλή πα-
ράθεση των γεγονότων.
Ευρεία χρήση του διαλόγου, της καθομιλουμένης γλώσσας και του 
εσωτερικού μονολόγου.
Τριτοπρόσωπη ή πρωτοπρόσωπη αφήγηση, με τη συχνή και ξαφνι-
κή αλλαγή της οπτικής γωνίας.
Αποτύπωση της οποιασδήποτε λεπτομέρειας έστω και φαινομενικά 
ασήμαντης. 

Πυρήνας της θεωρίας του Wolfe ήταν ότι η νέου τύπου δημο-
σιογραφία «θα  διαβαζόταν σαν μυθιστόρημα» / «Journalism that 
would read like fiction»2. 

2 (Wolfe 1996, 21-22) 
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Βασική έννοια που συνδέεται με τη ‘νέα δημοσιογραφία’ είναι 
το ‘ρεπορτάζ καταβύθισης’ (saturation/immersion reporting)3 που 
είναι πολύ πιο φιλόδοξο και απαιτητικό από αυτό των προηγούμε-
νων δεκαετιών αφού είναι πολύ πιο λεπτομερές και σχολαστικό 
και κυρίως πιο χρονοβόρο απ’ ό,τι συνηθιζόταν στις καθημερινές 
εφημερίδες.

Η ‘νέα δημοσιογραφία’ επίσης δεν ακολουθούσε το καθιερω-
μένο lead, όρος που περιγράφει την εισαγωγική παράγραφο ενός 
δημοσιογραφικού άρθρου, η οποία προσπαθεί να απαντήσει στα 
έξι βασικά δημοσιογραφικά ερωτήματα: ποιός, τι, πού, πότε, γιατί, 
πώς, συνοψίζοντας τις βασικές πληροφορίες γύρω από ένα γεγο-
νός.4 Οι νέοι δημοσιογράφοι ξεκινούσαν τα ρεπορτάζ τους με πιο 
πρωτοποριακούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τεχνικές αφήγησης 
που συνηθίζονταν στον χώρο της μυθιστοριογραφίας. Το στήσιμο 
του σκηνικού, η περιγραφή του χώρου και του φυσικού τοπίου 
πλαισίωσης μιας ιστορίας, η εισαγωγή των πρωταγωνιστών, η πε-
ριγραφή της ατμόσφαιρας και γενικώς η παράθεση όλων εκείνων 
των συμβολικά νοηματοδοτημένων λεπτομερειών αποτελούσαν 
συχνές μεθόδους εισαγωγής του αναγνώστη στην ιστορία.

Η επιτόπια έρευνα είναι ακόμη ένα στοιχείο που μπαίνει σε 
πρώτο πλάνο από τους νέους δημοσιογράφους οι οποίοι αντιλαμ-
βάνονται ότι είναι εφικτό για έναν σχολιογράφο να αφήσει τα γρα-

3 ( Ό.π. 1996, 68)
4 Ο παραπάνω ορισμός του lead αφορά κυρίως τα κύρια δημοσιογραφικά άρθρα  

(hard news stories) που ξεκινούν με την πρώτη εναρκτήρια παράγραφο να συ-
νοψίζει με λιτό και άμεσο τρόπο -μέσα από την απάντηση στα παραπάνω πέντε 
βασικά δημοσιογραφικά ερωτήματα- την ουσία μιας είδησης (summary lead). Με 
αυτόν τον τρόπο οι αναγνώστες δεν χρειάζεται να περιμένουν ή να μαντεύουν, 
για να μάθουν τα νέα -οι περισσότεροι δεν έχουν την πολυτέλεια χρόνου να δια-
βάσουν μια εφημερίδα από την αρχή ως το τέλος- αφού ο δημοσιογράφος τους 
δίνει τα πιο σημαντικά σημεία μιας είδησης στην αρχή του άρθρου. Όπως είναι 
φυσικό, αυτή η μορφή lead αποτελεί την πιο συνηθισμένη εναρκτήρια φόρμουλα 
ενός άρθρου και συνδέεται με τη δομή της «ανεστραμμένης πυραμίδας», σύμφω-
να με την οποία, όπως είδαμε, οι ειδήσεις παρατίθενται μέσα στο άρθρο με σειρά 
φθίνουσας σημασίας. (Itule και Anderson 1994:58.) Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα 
είδη lead εκτός από το σύντομο περιληπτικό lead (summary lead), καθώς οι εφη-
μερίδες σήμερα καλύπτουν μυριάδες διαφορετικά θέματα, όπως για παράδειγμα 
«ανθρώπινες ιστορίες», οι οποίες μέσα από τα lead τους έχουν στόχο κυρίως να 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον παρασύρουν μέσα στην 
ιστορία που περιγράφουν και, συνεπώς, προχωρούν πέρα από το ποιος, τι, που, 
πότε, πώς και γιατί του παραδοσιακού summary lead. 
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φεία της εφημερίδας και να βγει στους δρόμους να κάνει πραγμα-
τικό ρεπορτάζ. 

Βασικά γνωρίσματα της ‘νέας δημοσιογραφίας’ είναι τα εξής:

Η έντονη παρουσία του δημοσιογράφου στην αφήγηση με στόχο 
την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη μέσα από μια 
γραφή με προσωπικότητα, ύφος, τόλμη και νεύρο.
Πειραματισμός στη φωνή του αφηγητή και στην οπτική γωνία της 
αφήγησης.
Hθικό όραμα και προσωπική εμπλοκή στα γεγονότα. 
Λογοτεχνικό ύφος και ψυχολογική σκιαγράφηση των χαρακτήρων. 

Η ‘νέα δημοσιογραφία’ ήθελε συνοπτικά να επηρεάσει διανοη-
τικά και συναισθηματικά τον αναγνώστη σε τέτοιο βαθμό και με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να τον κάνει μέτοχο των γεγονότων, να του 
«δείξει την πραγματική ζωή» και να του πει τελικά: «Έλα εδώ! Κοί-
τα! Αυτός είναι ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι σήμερα! Αυτά είναι 
τα πράγματα που κάνουν!».5    

Έργα σταθμοί που γεννηθήκαν στο πλαίσιο της ‘νέας δημο-
σιογραφίας’ ήταν Το Εν ψυχρώ (In Cold Blood,1965) του Truman 
Capote και Οι Στρατιές της Νύχτας (Αrmies of the Night,1968) του 
Norman Mailer ένα χρονικό για μια αντιπολεμική εκδήλωση στο 
Πεντάγωνο, στην οποία έπαιρνε και ο ίδιος μέρος. Η ιστορία του 
Capote για τους δύο δολοφόνους που ξεκλήρισαν μια πλούσια 
αγροτική οικογένεια στο Τέξας πρωτοεκδόθηκε σε συνέχειες στο 
περιοδικό New Yorker το φθινόπωρο του 1965 και στη συνέχεια 
κυκλοφόρησε με τη μορφή βιβλίου τον Φεβρουάριο του 1966. Οι 
Στρατιές της Νύχτας (Αrmies of the Night,1968) του Norman Mail-
er περιείχε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, γράφτηκε πολύ σύ-
ντομα αμέσως μετά το γεγονός, με αποτέλεσμα να έχει σημαντικό 
δημοσιογραφικό αντίκτυπο. Το ρεπορτάζ αυτό του Mailer κάλυψε 
ένα ολόκληρο τεύχος του περιοδικού Harper’s Magazine και κυ-
κλοφόρησε αργότερα με τη μορφή βιβλίου με τον τίτλο Στρατιές 
της Νύχτας (Αrmies of the Night, 1968). 

5 (Wolfe 1996, 48)
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Ή ‘νέα δημοσιογραφία’ των Καπλάνι-Γεωργακόπουλου
Η νέου τύπου λογοτεχνική δημοσιογραφία επέτρεπε στους αμερι-
κανούς δημοσιογράφους να δώσουν στους αναγνώστες τους μια 
διαφορετική αντίληψη και μια πιο οξυδερκή γνώση της πραγματι-
κότητας της ξέφρενης ζωής της μεγαλούπολης και της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς σε όλες της τις διαστάσεις και εκδηλώσεις, από τις 
πιο ακραίες ως τις πιο ταπεινές. Aναφερόμενος στους νέους δημο-
σιογράφους της δεκαετίας του 1960, o Tom Wolfe έλεγε ότι έσκυ-
βαν με πάθος στην «terra incognita», σε «εκείνες δηλαδή τις περιο-
χές της ζωής για τις οποίες δεν θέλησε κανείς ως τώρα να γράψει, 
είτε λόγω του ότι θεωρούνταν ελάχιστα γνωστές, είτε γιατί κανείς 
δεν τις θεωρούσε άξιες μιας σοβαρής αντιμετώπισης».6 

Αυτή η «terra incognita» απασχολεί σήμερα και κάποιους Έλ-
ληνες δημοσιογράφους, αφού η προσοχή τους εστιάζεται στο –σε 
μεγάλο βαθμό- ανεξερεύνητο πεδίο των αφανών ηρώων ή αντι-η-
ρώων της σύγχρονης πολυπολιτισμικής μας πραγματικότητας, αν-
θρώπων που με τις πράξεις τους και τη συμπεριφορά τους εμπνέ-
ουν τόσο αισθήματα θαυμασμού όσο και συμπόνιας και που δια-
πιστώνουμε ότι τα ονόματά τους συνήθως απουσιάζουν από τα 
πρωτοσέλιδα των μεγάλων εφημερίδων. 

Οι δημοσιογράφοι αυτοί, έχουν αναγνωρίσει ότι η ταραχώδης 
εποχή που διανύουμε, απαιτεί μια πιο φρέσκια και καίρια ματιά 
και μια πιο δημιουργική δημοσιογραφική προσέγγιση. Η άποψή 
τους αυτή, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό, όπως και στην περίπτωση 
της ‘νέας δημοσιογραφίας’, με τη νεότητά τους και την επιθυμία 
τους να εξερευνήσουν σε βάθος την κοινωνία όσο και με την τάση 
τους να αντιταχθούν στη μονοδιάστατη και στρουθοκαμηλική 
τάση των σύγχρονων ΜΜΕ να περιστρέφονται συνεχώς γύρω από 
τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες αξίες. 

Όπως αρκετοί από τους Αμερικανούς νέους δημοσιογράφους 
της δεκαετίας του 1960, έτσι και αυτοί χρησιμοποιούν την τεχνι-
κή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης και προσπαθούν μέσα από ένα 
έντονα προσωπικό ύφος να διεισδύσουν πίσω από το προφανές 
μιας υπόθεσης και να ζωντανέψουν με εικόνες στο μυαλό του ανα-
γνώστη τα γεγονότα μιας ιστορίας. Σε αυτήν την προσπάθεια, υι-
οθετούν μυθιστορηματικές μεθόδους και αφηγηματικές τεχνικές, 

6 (Wolfe 2000, 58-77)
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όπως η λεπτομερής συγκρότηση και περιγραφή σκηνών, η δραμα-
τική δομή με τη δημιουργία ρυθμού, η χρήση μεταφορών και υπαι-
νικτικού λόγου, η παράθεση διαλόγων. Με την αξιοποίηση των 
παραπάνω στοιχείων, επιδιώκουν όχι μόνο να φέρουν τον ανα-
γνώστη κοντά στο γεγονός, αλλά, επιπλέον, να προσθέσουν ένα 
ευρύτερο νόημα και μια έντονα ανθρώπινη διάσταση στην ιστορία 
που αποφασίζουν να εξιστορήσουν. 

Τέτοια παραδείγματα δημοσιογράφων είναι οι περιπτώσεις 
των Θεοδωρή Γεωργακόπουλου και Γκαζμέντ Καπλάνι. Ο πρώτος 
έγραφε  στο περιοδικό Esquire από το 2002 μέχρι το 2010 ενώ ο 
δεύτερος στην εφημερίδα Τα Νέα του Σαββάτου, διατηρώντας τη 
στήλη «Ημερολόγιο Συνόρων» από το 2006-2010.7

Γκαζμέντ Καπλάνι
O Γκαζμέντ Καπλάνι, αφηγείται κατά βάση ιστορίες που προσεγ-
γίζουν άλλοτε το είδος του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και άλλοτε το 
είδος του πορτρέτου. Συνδετικός κρίκος στις αφηγήσεις του είναι, 
ωστόσο, η πολυπολιτισμικότητα της εποχής μας. Από τα άρθρα 
του «παρελαύνουν» απλοί πολίτες, φοιτητές, μετανάστες, μέλη 
εθνικιστικών οργανώσεων, στρατιώτες, διαδηλωτές, πολιτικοί 
κρατούμενοι, διανοούμενοι, και ακόμη άνθρωποι που σαν και τον 
ίδιο κυνήγησαν το όνειρο τους, ήρθαν στην Ελλάδα και πέτυχαν 
τους στόχους τους. 

Oι ταξιδιωτικές αφηγήσεις του Καπλάνι εντάσσονται στην πα-
ράδοση της λογοτεχνικής δημοσιογραφίας, καθώς ο δημοσιογρά-
φος γίνεται παρατηρητής ποικίλων πραγματικοτήτων, τις οποίες 
δεν περιγράφει με ένα αντικειμενικό, αποστασιοποιημένο βλέμμα 
ούτε στέκεται σε μια επιφανειακή προσέγγισή τους, αλλά, αντίθε-
τα, οι ιστορίες του έχουν μια συναισθηματική διάσταση· ο ρεπόρ-
τερ συμμετέχει σε αυτά που περιγράφει, εκφράζοντας τα συναι-
σθήματά του αλλά και το ενδιαφέρον του γύρω από αυτά. Ο Κα-
πλάνι, λειτουργεί ως λογοτεχνικός ρεπόρτερ, αφού προσπαθεί να 
αποτυπώσει στα κείμενά του την «αίσθηση» που του προκαλούν 
τα διάφορα μέρη στα οποία ταξιδεύει, όπως αντίστοιχα και ο λο-
γοτεχνικός ρεπόρτερ προσπαθεί να αποδώσει για τον αναγνώστη 

7 Η στήλη «Ημερολόγιο Συνόρων» του Γκαζμέντ Καπλάνι έπαψε να υπάρχει στην 
εφημερίδα Τα Νέα κάποια στιγμή μέσα στο έτος 2010.
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την «αίσθηση» των γεγονότων.8 Πιο πολύ στο πνεύμα της ‘νέας 
νέας δημοσιογραφίας’9 της εποχής μας, λοιπόν, και όχι τόσο της 
‘νέας δημοσιογραφίας’ της δεκαετίας του 60, ο Καπλάνι προσεγ-
γίζει τον χώρο της λογοτεχνικής δημοσιογραφίας όχι τόσο μέσω 
γλωσσικών και υφολογικών καινοτομιών, αλλά γιατί με το ταξι-
διωτικό ρεπορτάζ του –που συχνά περιλαμβάνει αυτοβιογραφικά 
στοιχεία ή σχόλια- εξετάζει με προσωπικό, υποκειμενικό ύφος, 
ιστορίες μεταναστών σαν τη δική του. Ο Καπλάνι δεν αφηγείται, 
δηλαδή, τα όσα παρατηρεί σαν αμέτοχος εξωτερικός παρατηρη-
τής, αλλά με την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση κάποιου που 
προσεγγίζει την ιστορία του Άλλου ως κομμάτι ή προέκταση της 
δικής του προσωπικής ιστορίας. 

Ο Καπλάνι λείπει κατά διαστήματα στο εξωτερικό και με κέντρο 
του τα Βαλκάνια έρχεται για κάποιες ημέρες σε επαφή με απλούς 
καθημερινούς ανθρώπους, καταγράφοντας εικόνες και στιγμιό-
τυπα από τη ζωή τους, αποτυπώνοντας τις συγκλονιστικές συχνά 
ιστορίες τους, οι οποίες συνιστούν ένα ουσιαστικό «μάθημα ζωής» 
για τους αναγνώστες. Έτσι και ο Καπλάνι, μέσα από τις ιστορίες 
των μεταναστών του, προσεγγίζει τη ζωή της βαλκανικής πόλης με 
μια ματιά σχεδόν φωτογραφικής ευκρίνειας, προσφέροντας στον 
αναγνώστη του ιστορίες δύναμης, κουράγιου, ελπίδας, αισιοδοξί-
ας.

Μία από τις βασικές μεθόδους έρευνας των νέων δημοσιογρά-
φων της δεκαετίας του 1960, ήταν, ο δημοσιογράφος-ρεπόρτερ να 
χρησιμοποιεί τον ίδιο του τον εαυτό ως πηγή για τα ρεπορτάζ του. 
Αυτή η μέθοδος υιοθετείται και από τον Καπλάνι στο βιβλίο του 
με τον τίτλο Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων (2006), τίτλος ο οποίος 
παραπέμπει στην εβδομαδιαία στήλη του στην εφημερίδα. 

Το βιβλίο αυτό, αποτελεί ένα υβρίδιο μυθοπλασίας, αυτοβιογρα-
φίας και αληθινού ντοκουμέντου, και θα μπορούσε –σύμφωνα με 
την θεωρητική προσέγγιση κάποιων μελετητών του φαινομένου 
της ‘νέας’ ή ‘λογοτεχνικής’ δημοσιογραφίας να ενταχθεί στις δημο-
σιογραφικές αυτές κατηγορίες. Ο Καπλάνι, μέσα από την προσω-
πική του ματιά, σαν ένας νέος δημοσιογράφος, εξιστορεί γεγονότα 

8 (Connery 1990, 6)
9 Βλ. σχετικά με τη ‘νέα νέα δημοσιογραφία’ η οποία αποτελεί μετεξέλιξη του φαι-

νόμενου της ‘νέας δημοσιογραφίας’ της δεκαετίας του 1960: Boynton, S Robert  
2005. The New New Journalism, Νέα Υόρκη: Vintage Books. 
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στα οποία ήταν και ο ίδιος παρών, περιγράφοντας την παράνομη 
άφιξή του στην Ελλάδα το 1991 από την πατρίδα του την Αλβανία, 
μαζί με άλλους λαθρομετανάστες. Στο έργο του αυτό ο συγγραφέ-
ας τεκμηριώνει τις περιγραφές του μέσα από την προσωπική του 
εμπειρία και βίωση των γεγονότων.

Κάθε κεφάλαιο στο βιβλίο έχει δύο μέρη: στο ένα παρουσιάζε-
ται η ζωή του Αλβανού μετανάστη στην Ελλάδα – από τον πρώτο 
καιρό (1991) μέχρι σήμερα και το δεύτερο είναι ένα χρονικό των 
πρώτων ημερών, όταν μια νεοσύστατη παρέα πέντε Αλβανών (πα-
ράλληλα με χιλιάδες άλλους) περνάνε τα σύνορα και βρίσκονται σ’ 
ένα στρατόπεδο προσφύγων, στις Φιλιάτες.

Το βιβλίο αυτό εντάσσεται θεωρούμε στο ρεύμα της λογοτε-
χνικής δημοσιογραφίας, ως ένα δείγμα φροντισμένης, βεβαίως, 
και ιδιαίτερα αξιόλογης γραφής. Οι αναμφισβήτητες λογοτεχνικές 
αρετές του κειμένου δεν καταργούν την πιστότητα του περιεχο-
μένου προς τα πραγματικά γεγονότα, αντιθέτως -και σύμφωνα με 
τις αρχές της ‘νέας δημοσιογραφίας’- οι αρετές αυτές αναδεικνύ-
ουν πιο ανάγλυφα την πραγματικότητα. Ο αναγνώστης, χάρη σε 
αυτές, προσεγγίζει βιωματικά και συναισθηματικά ένα σημαντικό 
κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο 
των ‘νέων δημοσιογράφων’.

Esquire/ρεπορτάζ Θοδωρή Γεωργακόπουλου (2002-2010) 
Η αμερικανική έκδοση του περιοδικού Esquire, ήδη από τα πρώτα 
της βήματα, εγκαινίασε στο πλαίσιο της ‘νέας δημοσιογραφίας’ μια 
σειρά αφηγήσεων με τις υπογραφές των Norman Mailer,Truman 
Capote, Gore Vidal, που συνδύαζαν τις αρετές τις ενδελεχούς έρευ-
νας με τη λεοντή της μυθοπλασίας: είχες την αίσθηση ότι διάβαζες 
μια συναρπαστική νουβέλα, όπου ωστόσο τίποτα δεν ήταν επινο-
ημένο. Η ίδια παράδοση μεταλαμπαδεύτηκε και στις υπόλοιπες εκ-
δόσεις του Esquire, με την πεποίθηση ότι η ωμή πραγματικότητα 
συνήθως αφήνει πίσω της και την πιο αχαλίνωτη φαντασία.
Πιστός σε αυτήν την παράδοση, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος ανέ-
λαβε για λογαριασμό του ελληνικού περιοδικού Esquire, να αφηγη-
θεί την τελευταία δεκαετία τις εν πολλοίς απίστευτες ιστορίες Ελ-
λήνων, τόσο μέσα όσο -και κυρίως- έξω από τα ελληνικά σύνορα: 
από τα μέτωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Περσι-
κού Κόλπου έως τις φυλακές της Τεχεράνης και του Καϊρου, από τα 
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αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής και τις σπηλιές του Ταϋγέτου έως τα 
κελιά των μελλοθανάτων στη Φλόριντα και τα άδυτα της C.I.A. Με 
ξηρό ύφος και επιμονή στην αρχή της ακρίβειας, ο αφηγητής-δη-
μοσιογράφος αφηγείται τα παθήματα και τα κατορθώματα των 
πρωταγωνιστών του, πραγματικών ηρώων της αληθινής ζωής.
Οι ιστορίες-ρεπορτάζ του Γεωργακόπουλου, ξεχωρίζουν, καθώς 
αποτελούν από τις λίγες περιπτώσεις λογοτεχνικού ρεπορτάζ που 
εντοπίστηκαν στον ελληνικό Τύπο κατά τη διάρκεια της έρευνας 
για το ελληνικό παράδειγμα της λογοτεχνικής δημοσιογραφίας. 
Και ξεχωρίζουν επίσης, γιατί πρόκειται για εκείνο το είδος του ρε-
πορτάζ που ισχυρίζεται, αντίστοιχα με το ρεπορτάζ των νέων δη-
μοσιογράφων, ότι μέσα από το επίκαιρο, αποσκοπεί στην ανάδειξη 
του οικουμενικού. 

Ο συγγραφέας, αποπειράται να ακολουθήσει τα χνάρια που 
χάραξαν οι Αμερικανοί νέοι δημοσιογράφοι, να πάρει δηλαδή το 
γεγονός και να το ζωντανέψει μπροστά στα μάτια του αναγνώστη. 
Αυτό που επιδιώκει, με άλλα λόγια, είναι να κάνει μια σύγχρονη 
εκδοχή ελληνικής ‘νέας δημοσιογραφίας’ με λόγο που να φέρει το 
δικό του προσωπικό αποτύπωμα, χαρακτηριστικό γνώρισμα, των 
εκπροσώπων του αμερικανικού φαινομένου.

Το βιβλίο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου με τίτλο αληθινές ιστο-
ρίες περιλαμβάνει κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Es-
quire από το 2002 μέχρι το 2010: «Είναι μια συλλογή από τα κα-
λύτερα non-fiction κείμενα που έχω γράψει στα περιοδικά την τε-
λευταία δεκαετία»,10 σημειώνει ο συγγραφέας. Είναι δεκατέσσερις 
«ιστορίες», όπως τις ονομάζει ο ίδιος, εντελώς διαφορετικές μετα-
ξύ τους, που διαδραματίστηκαν σε διάφορες εποχές και σε διάφο-
ρα σημεία του πλανήτη. Συνδετικός κρίκος τους είναι ότι οι πρω-
ταγωνιστές τους είναι όλοι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Όπως 
υπογραμμίζει, επίσης, ο συγγραφέας σχετικά με τους πρωταγωνι-
στές του: «έχω μιλήσει με τους ίδιους ή στην περίπτωση που δεν 
ήταν διαθέσιμοι ή εν ζωή, με αξιόπιστους μάρτυρες της ιστορίας 
τους». Και ακόμα, ισχυρίζεται ότι οι ιστορίες του είναι «πέρα για 
πέρα αληθινές».11 

Αναλυτικότερα, οι αληθινές ιστορίες του Γεωργακόπουλου 
αναφέρονται στη ζωή άσημων Ελλήνων που έχουν να αφηγηθούν 

10 www.georgakopoulos.org/about/#ixzz1tYv9qkXg 
11 (Γεωργακόπουλος 2010)
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όμως κάτι το σημαντικό και το αξιομνημόνευτο. Όπως και οι νέοι 
δημοσιογράφοι, λοιπόν, έτσι και ο Γεωργακόπουλος ασχολείται με 
«ασήμαντους» και όχι διάσημους ανθρώπους, που όμως οι προσω-
πικές ιστορίες τους έχουν κάτι να πουν στον αναγνώστη. Οι ιστο-
ρίες του αποτελούν ένα είδος ελληνικού λογοτεχνικού ρεπορτάζ, 
αποτελούν «μεγάλου μήκους» ρεπορτάζ, όπως τις χαρακτηρίζει ο 
ίδιος12, και αξιοποιούν μυθοπλαστικές τεχνικές. Πέρα από τη συ-
χνή χρήση λογοτεχνικών lead με τα οποία ξεκινάει τα ρεπορτάζ 
του και πέρα από το ενδιαφέρον του για το ύφος της γραφής του, 
ο συγγραφέας κάνει και χρήση ενός ακόμη στοιχείου της λογοτε-
χνικής δημοσιογραφίας, που κάποιοι μελετητές του ρεύματος το 
αποδέχονται ενώ κάποιοι άλλοι (π.χ. οι Sims και Kramer) όχι: τις 
επινοημένες σκηνές.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γραφής του Γεωργακόπουλου 
που χαρακτηρίζει και το είδος του λογοτεχνικού ρεπορτάζ εν γένει, 
είναι ότι ενδιαφέρεται, παράλληλα με την έρευνα και τη εξακρίβω-
ση των γεγονότων, και για το ύφος της γραφής του. Ο συγγραφέας 
αναπτύσσει το κείμενό του μέσα από τη συγκρότηση συγκεκρι-
μένων σκηνών και τη δημιουργία εικόνων που παραπέμπουν σε 
μυθοπλαστική γραφή και δεν αποσκοπούν στην απλή παράθεση 
των γεγονότων. Η δημιουργία ατμόσφαιρας που χαρακτηρίζει το 
λογοτεχνικό ύφος γραφής φαίνεται πως ενδιαφέρει εξίσου και τον 
Γεωργακόπουλο στη συγγραφή των ιστοριών του.

Οι ιστορίες του Γεωργακόπουλου συνιστούν, θα λέγαμε καλύ-
τερα, ένα κράμα λογοτεχνικής και δημοσιογραφικής γραφής που 
άλλοτε τείνει πιο πολύ προς τον πόλο του ρεπορτάζ και άλλοτε πε-
ρισσότερο προς τον πόλο της λογοτεχνικής μη-μυθοπλασίας. Και 
όταν λέμε λογοτεχνική μη-μυθοπλασία, αναφερόμαστε ευρύτερα 
στις ‘non-fiction stories’, που δεν συνιστούν πάντα δημοσιογραφία 
αλλά συνιστούν, σύμφωνα με κάποιους μελετητές του φαινομέ-
νου, περισσότερο λογοτεχνικά κείμενα, καθώς βασίζονται μεν σε 
αληθινά γεγονότα αλλά η μυθοπλαστική τους επεξεργασία, με την 
αξιοποίηση επινοημένων σκηνών και χαρακτήρων, τα τοποθετεί 
σωστότερα κάτω από την ταμπέλα της λογοτεχνίας. Έτσι και οι 
ιστορίες του συγγραφέα, αν και αναφέρονται σε αληθινά γεγονό-
τα με αληθινούς πρωταγωνιστές, εμπεριέχουν ωστόσο κάποιες 

12 www.georgakopoulos.org/2011/01/true-stories/
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φορές και το στοιχείο των επινοημένων σκηνών ή και την από-
δοση των σκέψεων των πρωταγωνιστών με βάση τρίτες πηγές, 
στοιχείο επίσης αμφιλεγόμενο, που προβλημάτισε τους μελετητές 
του φαινομένου για το αν αυτό είναι θεμιτό να γίνεται στο πλαίσιο 
της δημοσιογραφίας. Τέτοιες σκηνές περιγράφει συνήθως ο συγ-
γραφέας, όταν αφηγείται μια ιστορία που συνέβη αρκετά παλιά 
στο παρελθόν, βασιζόμενος σε έρευνα και σε μαρτυρίες τρίτων 
προσώπων καθώς, όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορούσε να είναι 
ο ίδιος παρών, για να διαπιστώσει τι έγινε στην πραγματικότητα 
και τι ακριβώς είπε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας του. Ωστόσο, 
η απόδοση των σκέψεων και των πράξεων των πρωταγωνιστών 
με βάση τρίτες πηγές δημιουργεί συνήθως προβλήματα, καθώς ο 
συγγραφέας, όσο αξιόπιστες και αν είναι οι πηγές του, δεν μπορεί 
να είναι απολύτως βέβαιος για το τι πραγματικά σκέφτηκε ή έπρα-
ξε ο πρωταγωνιστής του. 

Ο δημοσιογράφος ακολουθεί γενικότερα την παράδοση της 
λογοτεχνικής δημοσιογραφίας, υπηρετώντας εκείνο το είδος του 
δημιουργικά επεξεργασμένου ρεπορτάζ, το οποίο περιγράφει, βέ-
βαια, αληθινά γεγονότα και αναφέρεται σε πραγματικούς ανθρώ-
πους, έχει όμως παράλληλα και μια αισθητική διάσταση. Πρόκειται 
για ρεπορτάζ που, ενώ αφορά πραγματικά γεγονότα που βασίζο-
νται σε μαρτυρίες και σε πληροφορίες, είναι ωστόσο γραμμένο με 
λογοτεχνικό τρόπο και διανθισμένο συχνά με ελεύθερα αναπλα-
σμένες σκηνές. Αυτές είναι ενδεικτικές μιας κατάστασης και έχουν 
συνήθως ένα ευρύτερο, συμβολικό νόημα, με στόχο την ανανέωση 
του είδους του ρεπορτάζ και την πρόκληση του ενδιαφέροντος του 
αναγνώστη μέσα από τεχνικές και τεχνάσματα από τον χώρο της 
λογοτεχνίας και μέσα από τη δημιουργική σύζευξη της τελευταίας 
με τη δημοσιογραφία. Ο Γεωργακόπουλος αναπλάθει ουσιαστικά 
τις πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της έρευνάς 
του και κάποιες από αυτές τις μετατρέπει σε μυθιστορηματικές 
σκηνές.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται οι ιστορίες του Γεωργακό-
πουλου από τη συλλογή ρεπορτάζ του αληθινές ιστορίες. Ο ίδιος ο 
τίτλος της συλλογής, που συνδέει την αλήθεια και τη λογοτεχνι-
κή της πραγμάτευση, μαρτυρά την επίδραση που δέχτηκε ο συγ-
γραφέας από την τάση της ‘νέας δημοσιογραφίας’. Η επίδραση 
αυτή φαίνεται και μέσα από τα πρωτότυπα λογοτεχνικά lead, τις 
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υποκειμενικές εκτιμήσεις γεγονότων και ανθρώπων, τα άμεσα σε 
ευθύ λόγο παραθέματα από τα λόγια των πρωταγωνιστών, την 
περιγραφή των εσωτερικών τους σκέψεων και συναισθημάτων, 
το ρεπορτάζ γύρω από όχι πάντα εξακριβωμένα γεγονότα, τη συ-
γκρότηση της αφήγησης μέσα από τη δημιουργία και συχνά την 
ανακατασκευή σκηνών, τις οποίες ο δημοσιογράφος περιγράφει 
με λεπτομέρεια σαν να ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας, 
προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποδώσει αμεσότητα στις 
ιστορίες του, να δώσει συνοπτικά την «αίσθηση των γεγονότων» 
για την οποία μιλούσαν οι νέοι δημοσιογράφοι. 

Το παράδειγμα του Γεωργακόπουλου είναι σημαντικό, γιατί 
αποτελεί από τις λίγες εκδοχές μεγάλου σε έκταση ελληνικού λο-
γοτεχνικού ρεπορτάζ -και μάλιστα συστηματικού και όχι τυχαίου 
και σποραδικού. Και ακόμη, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παρα-
δείγματα, στα οποία φαίνεται να αναγνωρίζει ο ίδιος ο δημοσιο-
γράφος -έστω και έμμεσα- την επίδρασή του από την αμερικανική 
‘νέα δημοσιογραφία’. Χαρακτηριστικά εκμυστηρεύεται σχετικά με 
τις αληθινές ιστορίες: 

«Το πιο δύσκολο απ’ όλα, όμως, είναι να σχηματίσεις τελικά ένα 
ολοκληρωμένο κείμενο που έχει ενδιαφέρον, που ο αναγνώστης 
δεν θα το βαριέται στη δεύτερη –ή στην εικοστή- παράγραφο. Για 
να το καταφέρεις αυτό πρέπει να δανειστείς κόλπα από τη λογο-
τεχνία, να δομήσεις την αληθινή σου ιστορία σαν να πρόκειται για 
μυθοπλασία, όσο αυτό είναι εφικτό χωρίς να προδώσεις την αλή-
θεια και χωρίς να πάρεις υπερβολικές ελευθερίες περιγράφοντας 
πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις»13.

Συμπερασματικά θα λέγαμε όπως φαίνεται μέσα από τα πα-
ραπάνω παραδείγματα, ότι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 
ειδών έχουν αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό να κλονίζονται και νέα 
ερωτήματα να τίθενται. Μήπως στη ‘νέα δημοσιογραφία’ του και-
ρού μας θα μπορούσαν να περιληφθούν και τα blogs, δηλαδή τα 
ιστολόγια με την καταχώριση ειδήσεων και προσωπικών σχολίων 
ερασιτεχνών – δημοσιογράφων στο διαδίκτυο καθώς και τα διά-
φορα πιο πειραματικά, τοπικής συνήθως εμβέλειας και δωρεάν 
διανεμόμενα έντυπα, τα οποία διαφοροποιούνται από το παρα-
δοσιακό καθεστώς πληροφόρησης αναζητώντας εναλλακτικούς 

13 (www.georgakopoulos.org/2011/01/true-stories/#ixzz1tYqn2UE4) 
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τρόπους άσκησης της δημοσιογραφίας; Μήπως η τέχνη της ελκυ-
στικής αφήγησης παραμένει εξίσου ζωντανή στις μέρες μας αλλά 
είναι γενικότερα διάχυτη σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και στο 
διαδίκτυο; Άλλωστε, το πολυέξοδο και χρονοβόρο ρεπορτάζ που 
προϋποθέτει το είδος της ‘νέας δημοσιογραφίας’ και το οποίο διαρ-
κεί από ημέρες, εβδομάδες, μήνες έως και χρόνια και καταλαμβάνει 
μεγάλο χώρο στο δημοσιογραφικό έντυπο -4000 λέξεις κατά μέσο 
όρο- δεν μπορεί να υποστηριχτεί από την οικονομική δυσπραγία 
των σύγχρονων δημοσιογραφικών οργανισμών. Ταυτόχρονα, δι-
απιστώνουμε και την απουσία τολμηρών και πρωτοπόρων εντύ-
πων και εκδοτών, καθώς και δημιουργικών «πενών». 

Μια καλύτερη, βαθύτερη ματιά στο ελληνικό δημοσιογραφικό 
τοπίο αποδεικνύει την ύπαρξη ανθρώπων, νέων ως επί το πλεί-
στον, που πειραματίστηκαν με το ύφος και τις τεχνικές στο δημο-
σιογραφικό χώρο στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια 
άλλη δημοσιογραφία, βιωματική, προσωποκεντρική, υποκειμενι-
κή, και σε κάθε περίπτωση εναλλακτική. Μια δημοσιογραφία που 
στρέφεται στους αληθινούς ανθρώπους και σε όλες τις εκδοχές 
και εκφάνσεις της κοινωνίας, όχι μόνο τις θετικές και λαμπερές 
αλλά και τις άσχημες, που υπάρχουν δίπλα μας και συνιστούν την 
αληθινή κοινωνία. Η έρευνα μας υπέδειξε την ύπαρξη στηλών και 
παραδειγμάτων που διαφέρουν μεταξύ τους, αφού αντιπροσω-
πεύουν διαφορετικά δημοσιογραφικά είδη, όπως ρεπορτάζ, προ-
σωπικά σχόλια (columns), συνεντεύξεις-προφίλ και πορτρέτα (κυ-
ρίως όσον αφορά τα leads τους), ημερολογιακή γραφή κοινωνικού 
προσανατολισμού, δισκοκριτική και κινηματογραφική κριτική, τα 
οποία μας υποδεικνύουν, μέσα στην ποικιλότητά τους, την τάση 
της ελληνικής δημοσιογραφίας να ανακαλύψει και να χαράξει νέ-
ους δημοσιογραφικούς δρόμους, σίγουρα πιο λογοτεχνικούς, σε 
διάφορα είδη και ποικιλίες γραφής.

Η ύπαρξη αυτής της δημοσιογραφίας αποδεικνύει την ανάγκη 
ανανέωσης του Τύπου και την εμφάνιση, παράλληλα με την επίση-
μη, αυστηρή και τυπική δημοσιογραφική γραμμή των παραδοσι-
ακών εφημερίδων και περιοδικών, και μίας άλλης, νέας ελληνικής 
δημοσιογραφίας, έντονα «χρωματισμένης» με το προσωπικό στοι-
χείο, η οποία δεν συμμορφώνεται με τη λογική ενός κανονιστικού 
δημοσιογραφικού μοντέλου και έρχεται σε αντίθεση με το δημοσιο-
γραφικό κατεστημένο και τις υπάρχουσες παγιωμένες τεχνικές του. 
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Ακόμη, η έρευνα ανέδειξε και δημοσιογράφους που στο λογο-
τεχνικό τους ρεπορτάζ είχαν ως βάση την ταξιδιωτική αφήγηση 
(Καπλάνι) ή ένα είδος προσωπικού ημερολογίου με επίκεντρο την 
πόλη στην οποία ζουν, έναν τύπο μικρού σε έκταση, προσωπικού 
ρεπορτάζ καταγραφής καθημερινών στιγμιότυπων από την καθη-
μερινότητα της ζωής στην πόλη. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, 
αποτελούν, πάντως, στο σύνολό τους υβριδικές περιπτώσεις γρα-
φής, που συνδυάζουν, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο ποσοστό, με μεγα-
λύτερη ή μικρότερη επιτυχία, τη δημοσιογραφία με τη λογοτεχνία 
και τις αφηγηματικές τεχνικές της.

Η έρευνα14 μάς υπέδειξε ότι τα παραδείγματα λογοτεχνικής δη-
μοσιογραφίας που εντοπίσαμε σε εφημερίδες και περιοδικά βρί-
σκονται είτε σε τακτικές στήλες κάποιου δημοσιογράφου (Άρης 
Δημοκίδης, Δέσποινα Τριβόλη, Σταύρος Θεοδωράκης, Γκαζμέντ 
Καπλάνι, Αντώνης Κεχρής, Γιάννης Σημαντήρας, Στάθης Τσαγκα-
ρουσιάνος, Γιάννης Παπαδόπουλος) είτε σε ελεύθερα ρεπορτάζ 
των ίδιων κάθε φορά προσώπων-ανταποκριτών που επιλέγουν το 
συγκεκριμένο ύφος γραφής για την ανάπτυξη των θεμάτων τους 
(π.χ. Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Αλεξία 
Τσαγκάρη, Κωνσταντίνος Βήτα, Θοδωρής Γεωργακόπουλος).

Επίσης αξίζει να τονίσουμε ότι την εποχή που έγραφαν τα κεί-
μενα τα οποία εντάσσουμε ως παραδείγματα της λογοτεχνικής 
δημοσιογραφίας, ήταν στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, με-
ταξύ εικοσιπέντε και τριανταπέντε ετών στην ηλικία, όπως και οι 
αντίστοιχοι Αμερικανοί συνάδελφοί τους. Γίνεται φανερό, λοιπόν, 
ότι και στην Ελλάδα πρόκειται εξίσου για ένα νεανικό φαινόμενο, 
για μια αντίδραση νέων σε ηλικία ανθρώπων απέναντι στην κατε-
στημένη δημοσιογραφία των μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων 
τους. Έχουμε, δηλαδή, να κάνουμε με μια προσπάθεια ανανέωσης 
του δημοσιογραφικού ύφους και των δημοσιογραφικών πρακτι-
κών εκ μέρους μιας νέας γενιάς δημοσιογράφων. Την ανανέωση 
αυτή, όπως φαίνεται μέσα από την έρευνά μας, άλλοι επιδίωξαν με 
έναν πιο ακραίο και ριζοσπαστικό τρόπο και άλλοι ακολουθώντας 
μια πιο μετριοπαθή, βιωματική όμως και πάλι οδό, και με μέριμνα 
για το ύφος και όχι μόνο για το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής 
δουλειάς.

14 Βλ. διδακτορική διατριβή Χολιβάτου Αναστασίας  Δημοσιογραφίας & Λογοτεχνία: 
Η κληρονομιά της ‘νέας δημοσιογραφίας’ και το ελληνικό παράδειγμα, Τμήμα Δημο-
σιογραφίας και ΜΜΕ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2014.
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Προτείνουμε τελικά να επικεντρωθεί η προσοχή μας σε κάτι 
που κρίνουμε μεγαλύτερης σημασίας από τη σύγχυση και αλλη-
λοδιείσδυση των ειδών –τα οποία, εξάλλου, συνεχώς εξελίσσονται 
ακολουθώντας και αντανακλώντας την ειδολογική ρευστότητα 
και την μεταβαλλόμενη πραγματικότητα των καιρών. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τόσο το χρονικό πλαίσιο όσο και τις ιστορικο-κοινω-
νικο-οικονομικές συνθήκες εμφάνισης της ‘νέας δημοσιογραφίας’, 
καθώς και την επανεμφάνισή της με άλλες παραλλαγμένες μορφές 
στο ρου της Ιστορίας στα διαφορετικά μήκη και πλάτη του κόσμου, 
αυτό που μοιάζει τελικά πιο σημαντικό, είναι ο προβληματισμός 
πάνω στο εξής ερώτημα: έχουμε να κάνουμε με την απαρχή μιας 
κρίσης στο δημοσιογραφικό επάγγελμα ή την απάντηση σε αυτήν;
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Ό δημιουργός σε α΄ πρόσωπο: 
έντυπες συνεντεύξεις σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων

Ζωή Βερβεροπούλου *

Όταν ο Γερμανός κριτικός λογοτεχνίας Μαρσέλ Ράιχ-Ρανίτσκι ση-
μείωνε στην αυτοβιογραφία του ότι «οι περισσότεροι συγγραφείς 
δεν καταλαβαίνουν από τη λογοτεχνία τίποτε περισσότερο απ’ ό,τι 
τα πουλιά από ορνιθολογία»1, στόχος του δεν ήταν οι δημιουργοί, 
αλλά η κοινή αντίληψη που θεωρεί τον συγγραφέα αρμόδιο για 
τον μετακειμενικό σχολιασμό του έργου του, σαν να κατέχει αυτός 
την απόλυτη απάντηση στα ερωτήματα που θέτει η γραφή του. Η 
επιθυμία τού αναγνώστη να γνωρίσει τον άνθρωπο πίσω από το 
έργο, ταυτίζοντας έτσι την αλήθεια του λογοτεχνικού κειμένου με 
την πηγή του, υποκρύπτει αυτό που η θεωρία της αυτοβιογραφί-
ας ονομάζει «βιογραφική ψευδαίσθηση»2, ότι δηλαδή η ζωή και η 
προσωπικότητα του δημιουργού αποτελούν τα ερμηνευτικά κλει-
διά του έργου του. Αυτήν ακριβώς την προσδοκία λαμβάνουν υπό-
ψη αλλά και συνδαυλίζουν τα ΜΜΕ, φιλοξενώντας συνεντεύξεις 
συγγραφέων και διαμεσολαβώντας τη δημόσια εικόνα τους. 

Η πραγματικότητα είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετη, αφού η σχέ-
ση ανάμεσα σε συγγραφείς και δημοσιογράφους είναι συμβιωτι-
κή. Η συνέντευξη ως πρακτική βασίζεται σε μια σύμπτωση συμ-
φερόντων, σε ένα άτυπο και σιωπηρό συμβόλαιο, σύμφωνα με το 
οποίο οι δημοσιογράφοι έχουν ανάγκη τα δημόσια πρόσωπα για 

1 (Ράιχ-Ρανίτσκι 2001, 292)
2 (Lejeune 1980, 31)
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία

Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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«Θεωρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του θεάματος». Το πιο πρόσφατο 
δημοσίευμά της έχει τίτλο «Θέατρο, πραγματικότητα, επικαιρότητα: η σύγχρονη 
σκηνή ως ΜΜΕ». Στο: Α. Δημητριάδης, Ι. Πιπινιά, Ά. Σταυρακοπούλου (Επιμ.), Σκη-
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τη δουλειά τους και εκείνα με τη σειρά τους χρειάζονται τους δη-
μοσιογράφους για να αποκτήσουν πρόσβαση στη δημοσιότητα3. 
Αν δηλαδή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη συνέντευξη ως δίαυλο 
επικοινωνίας με το κοινό του και μέσο προώθησης του έργου του4, 
ο ίδιος αποτελεί για τον δημοσιογράφο πρωτογενή πηγή πληροφό-
ρησης, που διαθέτει το απαιτούμενο κύρος, ώστε να προσελκύσει 
το αναγνωστικό ενδιαφέρον. «Αναπόφευκτο κοινωνικό παιχνίδι» 
επομένως, αλλά και έκφραση «αλληλεγγύης της πνευματικής ερ-
γασίας ανάμεσα στους συγγραφείς και τα ΜΜΕ», όπως το έθετε 
ακόμη και ο Barthes που, κατά τα άλλα, διακήρυττε τον θάνατο 
του συγγραφέα5, η συγγραφική συνέντευξη αποτελεί είδος λόγου 
υβριδικό6, στο οποίο συγκλίνουν εξ ορισμού δημοσιογραφικές και 
λογοτεχνικές πρακτικές, αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο σχεσια-
κό δίκτυο ανάμεσα στα δυο πεδία. 

Ως τεχνική, η συνέντευξη έλκει την καταγωγή της από τις μαιευ-
τικές μεθόδους των σωκρατικών διαλόγων, η δημοσιογραφική εκ-
δοχή της όμως θεωρείται αμερικανική επινόηση του 19ου αιώνα. 
Πολύ γρήγορα περνά και στον ευρωπαϊκό Τύπο, ενώ η περιορισμέ-
νη της έκταση, η εύληπτη συνομιλιακή φόρμα και το ανεπίσημο 
ύφος ευνοούν τη γρήγορη κατανάλωση από τα μαζικά ακροατή-
ρια, στα οποία αποβλέπουν όλο και πιο στοχευμένα οι εφημερίδες 
ως εκδοτικές επιχειρήσεις7.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάνουν την εμφάνισή τους ως ειδική υπο-
κατηγορία και οι συνεντεύξεις συγγραφέων, αρχικά στον Γαλλικό 
Τύπο γύρω στα 1870-18808, εγγεγραμμένες στην παράδοση των 
εθιμοτυπικών, εκείνη την εποχή, επισκέψεων στους μεγάλους λο-
γοτέχνες9. Ως αντικείμενο μελέτης πάντως, θεωρείται ιδιαίτερα 
καινούργιο, αφού η σπουδαιότητά του στη δυτική λογοτεχνική 

3 (Βλ. Clayman & Heritage 2008, 43)
4 (Πρβλ. Metzler 1997, 60 και Masschelein et alii 2014, 15)
5 (Παρατίθεται στο: Royer 1986, 121)
6 (Βλ. Yanoshevski 2014 και  Masschelein et alii 2014)
7 (Πρβλ. Royer 1986, 121, Mouricand 1997, 68, Kött 2004, 4-5, Clayman & Heritage 

2008, 40-41 και Masschelein et alii 2014, 6-7)
8 Ακολουθώντας διαδρομές προσαρμοσμένες στα εκάστοτε εθνικά και πολιτιστικά 

συμφραζόμενα (βλ. Rodden 2013, 405-406 και Masschelein et alii 2014, 12), το 
είδος θα εξαπλωθεί διεθνώς, καθώς και στην Ελλάδα, ενώ με την ανάπτυξη των 
Νέων Μέσων και τεχνολογιών διαμορφώνονται σταδιακά οι ραδιοφωνικές, τηλε-
οπτικές και, πιο πρόσφατα, οι διαδικτυακές εκδοχές του. 

9 (Βλ. Rodden 2001, 3, Wrona 2012, 184-189, Yanoshevsky 2014 και Ducas 2014)
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κουλτούρα - συμπεριλαμβανομένης και της ακαδημαϊκής λογο-
τεχνικής κριτικής - ενισχύεται κυρίως στο δεύτερο μισό του 20ου 
αιώνα10. Διεθνώς, τα επιστημονικά δημοσιεύματα για το θέμα αυ-
ξάνονται κατακόρυφα μετά το 2000, ωστόσο, η σχετική ελληνική 
βιβλιογραφία παραμένει προς το παρόν μάλλον ελλιπής. 

Προς αυτή την κατεύθυνση επιχειρεί να συμβάλλει η παρούσα 
μελέτη, προτείνοντας ένα επιστημονικό, θεωρητικό πλαίσιο και 
εστιάζοντας στις έντυπες ποικιλίες του είδους, με βάση τριετές 
κειμενικό δείγμα (2012-2014) από τις εφημερίδες Το Βήμα της Κυ-
ριακής, Η Καθημερινή της Κυριακής, Έθνος, Η Αυγή της Κυριακής, 
Η Εφημερίδα των Συντακτών και Αγγελιοφόρος, από τα περιοδικά 
που συνοδεύουν την έκδοση των δύο πρώτων, καθώς και από τα 
Free Press LifO και Athens Voice. Στην κατηγορία «Έλληνες συγγρα-
φείς» συμπεριλαμβάνουμε πεζογράφους, ποιητές και θεατρικούς 
συγγραφείς, ενώ, λόγω της υβριδικότητας του θέματος, εφαρμό-
ζεται προσέγγιση διεπιστημονική, η οποία συνδιαλέγεται πρώτι-
στα με τις δημοσιογραφικές, λογοτεχνικές και θεατρικές σπουδές, 
αλλά εμπλουτίζεται επιπλέον με στοιχεία ανάλυσης λόγου και κοι-
νωνιολογίας του συγγραφέα. Τί ακριβώς όμως είναι η συνέντευξη 
και ποια τα χαρακτηριστικά της; 

Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ορισμό, η συνέντευξη είναι 
μια ερευνητική πρακτική, που οργανώνεται ως συζήτηση ανάμε-
σα σε έναν δημοσιογράφο (τον συνεντευκτή) και την πηγή του 
(τον συνεντευξιαζόμενο), με στόχο να εκμαιευθούν πληροφορίες 
ή γνώμες για λογαριασμό ενός νοητά παρόντος ακροατηρίου. Πε-
ριλαμβάνει δυο φάσεις: μια πρωτογενή διαδικασία συλλογής πλη-
ροφοριών μέσω ερωταποκρίσεων  και μια δευτερογενή διαδικα-
σία διαμεσολάβησης της πληροφορίας, δηλαδή επεξεργασίας και 
σύνταξης του τελικού κειμένου από τον δημοσιογράφο11. Οι ρόλοι 
των συνομιλητών είναι προκαθορισμένοι, κατά κανόνα δεν αντι-
στρέφονται και βασίζονται στη διάδραση που παράγεται από τη 
διαδοχή συνεισφορών (turn-by-turn) των συμμετεχόντων - ο δη-
μοσιογράφος θέτει τα ερωτήματα, ο συνεντευξιαζόμενος απαντά. 

10 (Βλ. Masschelein et alii 2014, 10). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι περίφημες συ-
νεντεύξεις του περιοδικού Paris Review, που θεωρούνται σήμερα πρότυπα του 
είδους. 

11 (Βλ. Voirol 1993, 55, Itule & Anderson 1994, 224, Metzler 1997, 12, Mouricand 
1997, 69-71 και Kött 2004, 18-19)
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Η σχέση των δύο συνομιλητών χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία: 
εκείνος που έχει τον έλεγχο και άρα βρίσκεται σε θέση ισχύος είναι 
ο δημοσιογράφος, αφού εκείνος ανοίγει και κλείνει τη συνέντευξη, 
ορίζει τις επιμέρους θεματικές ενότητες, την κατανομή τους και 
την εξέλιξη της συζήτησης, οριοθετεί τις διαθέσιμες επικοινωνια-
κές επιλογές του συνεντευξιαζόμενου, αλλά και επιμελείται το τε-
λικό, προς δημοσίευση κείμενο. Απαιτείται ωστόσο η συνεργασία 
και των δυο πλευρών, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες της 
διαδικασίας και να θεωρηθεί η συνέντευξη επιτυχημένη12. 

Ειδικότερα τώρα, οι συνεντεύξεις συγγραφέων προσδιορίζο-
νται από την ταυτότητα του συνεντευξιαζόμενου προσώπου και, 
στην ουσία, δημιουργούν πολιτιστικό γεγονός αντί να περιμένουν 
να συμβεί για να το μεταδώσουν. Εντάσσονται στην ευρύτερη κα-
τηγορία «συνεντεύξεις προσωπικοτήτων» ή «πoρτρέτα», δεν επι-
κεντρώνονται δηλαδή σε ένα συμβάν όπως οι ειδησεογραφικές, 
αλλά σε ένα πρόσωπο, το οποίο επιλέγεται με βάση τον ξεχωριστό 
του ρόλο στην κοινωνία και τη σχέση του με την επικαιρότητα13.

 Το τελευταίο αυτό κριτήριο συνιστά καθοριστικό έναυσμα 
δημοσίευσης στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων 
που αποδελτιώσαμε. Ακόμη και για τους σημαντικότερους συγ-
γραφείς, το ενδιαφέρον των ΜΜΕ αναζωπυρώνεται μόνο με μια 
δημόσια παρουσίαση ή τιμητική εκδήλωση, με μια νέα έκδοση ή 
για τους δραματουργούς με την παράσταση κάποιου έργου τους, 
με νέες ταινίες ή παραστάσεις βασισμένες σε λογοτεχνικά κείμενα 
(όπως συνέβη με τη Ζυράννα Ζατέλη, λόγω της παράστασης Περ-
σινή αρραβωνιαστικιά, ΒΗΜagazino 19/1/2014), με μια βράβευση 
ή με τη διεθνή παρουσία, όπως στην περίπτωση του Δημήτρη Δη-
μητριάδη, ο οποίος εμφανίζεται στον ελληνικό Τύπο με πλήθος συ-
νεντεύξεων μετά τη θεατρική επιτυχία του στη Γαλλία∙ επομένως, 
η ιδιότητα του συγγραφέα δεν έχει αυταξία ως δημοσιογραφικό 
θέμα, αλλά συναποτιμάται μόνο όταν η παρουσία του επικαιρο-
ποιείται κοινωνικά και αποφέρει νέες πληροφορίες14. Επιτυχής 

12 (Βλ. Αρχάκης & Μπότσογλου 2001, 216 και Clayman & Heritage 2008, 24-25, 127-
131)

13 (Βλ. Royer 1986, 118, Mencher 1994, 280, Metzler 1997, 172-181, Martin-Lagar-
dette 2003, 118-119, Thérenty 2007, 340 και Masschelein et alii 2014, 7)

14 Με βάση τις ειδησεογραφικές αξίες που αναγνωρίζει ο Stovall (2002, 113-115), 
εκείνη της «επικαιρότητας» δείχνει να υπερισχύει εν προκειμένω, σε σχέση με την 
«εξέχουσα θέση» των προσώπων που ενδιαφέρουν τον Τύπο. 
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συνέντευξη πάντως θεωρείται αυτή που υπερβαίνει τις γνωστές 
πληροφορίες, παρουσιάζοντας νέες οπτικές γωνίες, όπως μπορούν 
να τις συνεπινοήσουν δημοσιογράφος και συνεντευξιαζόμενος, 
εστιάζοντας στα σημεία όπου η περιέργεια του πρώτου τέμνει την 
αρμοδιότητα του δεύτερου15. Αφορμή δημοσίευσης βέβαια μπορεί 
να αποτελέσει και η απώλεια του συγγραφέα, όπως συνέβη με πα-
λαιά συνέντευξη της Νόρας Αναγνωστάκη, η οποία δημοσιεύτηκε 
για πρώτη φορά αμέσως μετά τον θάνατό της (Αυγή 13/4/2014).

Μια τέτοια στάση γίνεται κατανοητή, στο μέτρο που και η πολι-
τιστική δημοσιογραφία οφείλει να συμμορφώνεται με τις ειδησε-
ογραφικές προτεραιότητες του επαγγέλματος. Αποτελεί όμως και 
έναν πρώτο ενδείκτη των εντάσεων που υποφώσκουν ανάμεσα 
στο λογοτεχνικό και το μιντιακό πεδίο, αφού ιδανικός για συνέ-
ντευξη δεν θεωρείται αναγκαστικά ο συγγραφέας που υπερέχει 
αξιολογικά ανάμεσα στην τάξη των ομοίων του. Εκτός από τις επι-
ταγές της επικαιρότητας, η επιλεξιμότητά του εξαρτάται επίσης 
από τη φυσιογνωμία και τη γραμμή του εντύπου, από τον αντα-
γωνισμό, τις προσωπικές προτιμήσεις του δημοσιογράφου, από το 
προβλεπόμενο αναγνωστικό ενδιαφέρον για το δημοσίευμα, από 
το λογοτεχνικό-εκδοτικό μάρκετινγκ που ενδεχομένως στηρίζει 
τον συγγραφέα, ενώ οι πιθανότητες προσαυξάνονται από τις προ-
σωπικές διασυνδέσεις του με τον δημοσιογραφικό χώρο ή από την 
ενδεχόμενη διπλή ιδιότητα του δημοσιογράφου-συγγραφέα. Εν-
δεικτικά παραδείγματα, η συνέντευξη της Σόνιας Ζαχαράτου για 
νεοεκδοθείσα ποιητική συλλογή της στο περιοδικό ΒΗΜagazino 
(10/8/2014), όπου και εργάζεται, καθώς και η παρουσίαση-συνέ-
ντευξη στο κυριακάτικο Βήμα (8/12/2013) του διευθυντή ειδήσε-
ων του Mega Χρήστου Παναγιωτόπουλου σχετικά με την πρώτη 
του ποιητική συλλογή: όχι όμως στο ένθετο της εφημερίδας για το 
βιβλίο, αλλά στη ρουμπρίκα «Κοινωνία», γεγονός που από μόνο 
του υποδηλώνει κοινωνικο-πολιτική αναπλαισίωση της πολιτιστι-
κής είδησης.

Σε κάθε περίπτωση, μέσα από τις συνεντεύξεις του ο συγγρα-
φέας συσφίγγει τις σχέσεις του με τους τακτικούς ή δυνητικούς 
αναγνώστες του, καθίσταται προσιτότερος και ευρύτερα αναγνω-
ρίσιμος, δηλαδή παρών ως κοινωνική οντότητα16, ενώ ο «ιερός» 

15 (Πρβλ. Mouricand 1997, 69)
16 Ενώ, όπως παρατηρεί ο Lejeune (1980, 31), ο συγγραφέας είναι εξ ορισμού ένας 
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πολιτισμικός μύθος τού μυστηριώδους και απόμακρου χαρισμα-
τικού όντος δείχνει να προσαρμόζεται αναγκαστικά στις επιτα-
γές της celebrity culture: κάθε συγγραφέας γνωρίζει σήμερα ότι η 
λογοτεχνική καταξίωση αλλά και η εμπορική επιτυχία εξαρτώνται 
καθοριστικά από την έκθεση και τη δυναμική παρουσία του στα 
ΜΜΕ17, με άλλα λόγια, ότι «η δημοσιότητα κατασκευάζει διαση-
μότητα»18. Όπως αποδεικνύει το υλικό της μελέτης μας μάλιστα, 
οι δημοσιογράφοι φροντίζουν ώστε το τελικό δημοσίευμα να έχει 
αυτονομία, να είναι δηλαδή κατανοητό και ελκυστικό ανεξάρτητα 
από το πρωτογενές λογοτεχνικό έργο και άρα να αφορά ένα ευρύ-
τερο κοινό (θέτουν ωστόσο τουλάχιστον ένα ερώτημα, που μαρ-
τυρά ότι οι ίδιοι έχουν διαβάσει το/τα έργο/α του συνεντευξιαζό-
μενου, όπως επιτάσσουν οι κανόνες της καλής δημοσιογραφικής 
προετοιμασίας). Σε αντίθεση πάντως με τη λογοτεχνική κριτική 
που είναι αξιολογική και ενίοτε επικριτική, η συνέντευξη έχει απο-
κλειστικά θετικό πρόσημο για τον συγγραφέα, είναι ο ενισχυτής 
της εμβέλειάς του και μπορεί να συμβάλει στη νομιμοποίηση και 
την καθιέρωσή του, ειδικά σε περιπτώσεις νέων σε ηλικία ή πρω-
τοεμφανιζόμενων συγγραφέων19. 

Περνώντας, στη συνέχεια, σε μια συστηματικότερη ανάλυση 
των κειμένων μας, διαπιστώνουμε ότι αριθμητικά υπερτερούν οι 
συνεντεύξεις πεζογράφων, έπονται αυτές των θεατρικών συγγρα-
φέων και ακολουθούν, με πολύ λιγότερα δείγματα, οι συνεντεύξεις 
ποιητών. Η σειρά κατάταξης κατοπτρίζει αλλά και διαιωνίζει μια 
στερεοτυπική αντίληψη για τη δημοφιλία και την προσιτότητα 
των λογοτεχνικών ειδών, ενώ συνδέεται και με κριτήρια πολιτιστι-
κής κατανάλωσης: το μυθιστόρημα «πουλάει» διαπιστωμένα πε-
ρισσότερο, το κοινό εύκολα θα παρακινηθεί να παρακολουθήσει 
παράσταση ενός νέου θεατρικού έργου, η ποίηση όμως θεωρείται 
ελάχιστα κατάλληλη για τα μαζικά ακροατήρια του έντυπου και 
περιοδικού Τύπου20. 

απών, αφού υπογράφει τα έργα που διαβάζουμε, αλλά δεν είναι ποτέ «εκεί».
17 ( Βλ. Royer 1986, 122, Yanoshevsky 2014 και Masschelein et alii 2014, 3, 15)
18 (Βερβεροπούλου 2012, 78)
19 (Πρβλ. στο ίδιο, 78-79 και Ducas 2014)
20 Στο υλικό μας εντοπίστηκαν επίσης συνεντεύξεις Ελλήνων μεταφραστών, όπου 

ο συνεντευξιαζόμενος ερωτάται για τις διεργασίες της μετάφρασης ή/και αντι-
μετωπίζεται ως πρόσφορος διαμεσολαβητής για την καλύτερη γνωριμία των 
αναγνωστών με τον ξένο συγγραφέα (π.χ. συνέντευξη του Γιάννη Η. Χάρη, μετα-
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Αναφορικά με τις περικειμενικές συντεταγμένες των δημοσιευ-
μάτων που μελετήσαμε, παρατηρήθηκε ότι ο ειδολογικός χαρακτη-
ρισμός «συνέντευξη» κάποιες φορές δεν αναγράφεται, περιστασι-
ακά αντικαθίσταται από την ένδειξη «παρουσίαση», «πορτρέτο», 
ακόμη και «ρεπορτάζ», αποκαλύπτεται όμως πάντα από τη μορφή 
και το περιεχόμενο του άρθρου21. Η επικέντρωση στο πρόσωπο 
υπογραμμίζεται με φωτογραφία του συγγραφέα, ενώ ενδέχεται να 
υπάρχει οπτική σύναψη με την επικαιρική αφορμή του δημοσιεύ-
ματος, δηλαδή εξώφυλλο το νέου του βιβλίου ή φωτογραφία της 
παράστασης του έργου του. Ο τίτλος τής συνέντευξης είναι σχεδόν 
απαρέγκλιτα22 μια φράση του συγγραφέα που έχει τη δυναμική 
της ατάκας (Λένος Χρηστίδης, «Οι έφηβοι είναι άφωνη γενιά», Το 
Βήμα 3/11/2013) και ενίοτε τονίζει την προφορικότητα της συ-
νομιλιακής διαδικασίας (Άλκη Ζέη, «Με παίρνει άλλο ένα παιδικό 
ακόμα, κι ύστερα stop», Η Καθημερινή 6/7/2014). Σε ιδανικές περι-
πτώσεις, συμπυκνώνει την προσωπικότητα ή τη βασική θέση του 
συγγραφέα, ο οποίος εξάλλου, ως τεχνίτης του λόγου, αναμένεται 
να είναι παραθέσιμος, οι φράσεις του δηλαδή να έχουν αποφθεγ-
ματικό βάρος23: όσο πιο πολλές φορές αναπαραχθούν αργότερα, 
τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται η συνέντευξη. 

Το όνομα του συγγραφέα περιλαμβάνεται στον τίτλο (Γιώρ-
γος Σκούρτης: «Όταν οι λέξεις μυρίζουν μπαρούτι...», Αγγελιοφό-
ρος, 13/7/2014) ή τονίζεται τυπογραφικά και είναι απαραιτήτως 
ορατό κατά το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης24. Το όνομα του δημο-
σιογράφου βρίσκεται επίσης οπωσδήποτε σε ευδιάκριτη θέση25. Η 

φραστή του Κούντερα (Η Εφημερίδα των Συντακτών 27/6/2014) και του Πέτρου 
Μάρκαρη για τον Φάουστ, στην ομώνυμη παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού (Η 
Καθημερινή 12/1/2014).

21 Το εύρημα αποδεικνύει ότι η συνέντευξη, ως τεχνική αλλά και ως είδος δημοσι-
ογραφικού λόγου, χρησιμοποιείται συχνότατα στην πολιτιστική αρθρογραφία, 
ακόμη και όταν αυτό δεν δηλώνεται ρητά. Σημειώνουμε επίσης, ότι κάποιες τα-
κτικές στήλες, όπως πχ. το «Πρόσωπο» του Βήματος), φιλοξενούν γενικότερα 
καλλιτέχνες και μόνο περιστασιακά συγγραφείς. 

22 Εκτός αν πρόκειται για σταθερή στήλη με συγκεκριμένο όνομα ή για τμήμα ενός 
ευρύτερου δημοσιογραφικού θέματος που έχει δικό του τίτλο.

23 (Πρβλ. Lejeune 1980, 35)
24 Μπορεί να ανακοινώνεται στον υπότιτλο, στον υπέρτιτλο ή στην αρχή της 

εισαγωγικής παραγράφου που συντάσσει ο δημοσιογράφος.  
25  Στις συνεντεύξεις που αποδελτιώσαμε, το όνομα του δημοσιογράφου απουσίαζε 

μόνο στη στήλη «500 λέξεις με τον/την...» της Καθημερινής, παρατηρήθηκε ωστό-
σο ότι οι ερωτήσεις ήταν σχεδόν σε κάθε συνέντευξη οι ίδιες. Επίσης, σε ορισμένα 
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διπλή αυτή υπογραφή συνιστά άλλη μια πτυχή της υβριδικής ιδι-
οσυγκρασίας της συνέντευξης, ενώ θέτει και το μείζον πρόβλημα 
τής πατρότητά της. Προϊόν διαλόγου και συνευθύνης ανάμεσα σε 
δύο πρόσωπα με διαφορετικούς θεσμικούς και συνομιλιακούς ρό-
λους, οι οποίοι ρυθμίζονται από το πρωτόκολλο της διαδικασίας, 
η συνέντευξη προϋποθέτει λεπτές ιεραρχικές ισορροπίες και δια-
χείριση των υπόγειων αντιθέσεων που μπορεί να προκύψουν ανά-
μεσα στις συμβολικές αξίες της λογοτεχνίας και την εμπορικότητα 
του Τύπου ή ανάμεσα στον δημοσιογράφο από τη μια, που διευ-
θύνει τη συνέντευξη, μεταγράφει και επιμελείται τη δημοσιεύσιμη 
εκδοχή της και τον συγγραφέα από την άλλη, που θέλει να διατη-
ρήσει τον έλεγχο των λόγων του ή και να εγκρίνει-διορθώσει το τε-
λικό κείμενο πριν τη δημοσίευση. Ο ανταγωνισμός των «φωνών» 
υπονομεύει την κλασική έννοια του πνευματικού ιδιοκτήτη και το 
ερώτημα «τίνος είναι τελικά η συνέντευξη» εμφανίζεται ακόμη πιο 
πολύπλοκο, επειδή συνεντευκτής και συνεντευξιαζόμενος είναι 
αμφότεροι επαγγελματίες της γραφής26. 

Στην πραγματικότητα, η συγγραφική πατρότητα της συνέντευ-
ξης είναι συστηματικά ασταθής27 και εν μέρει συνυφαίνεται με 
την προβληματική τής δημόσιας εικόνας του συγγραφέα: ο σύγ-
χρονος θεωρητικός όρος «posture»28 που την αντικαθιστά και τη 
διευρύνει ως έννοια, παραπέμπει στη στάση του συγγραφέα και 
την ξεχωριστή θέση του εντός του λογοτεχνικού πεδίου, έτσι όπως 
συνάγεται από τα κείμενα και τον λόγο του (λογοτεχνικό και μη), 
αλλά και από τις εξωγλωσσικές συμπεριφορές και τακτικές του29. 

δημοσιεύματα υπήρχε η ένδειξη «επιμέλεια» και σε αυτές τις περιπτώσεις η συνέ-
ντευξη είχε περισσότερα ίχνη γραπτού λόγου.

26 (Πρβλ. Yanoshevsky 2004, 148, Seillan 2004, Masschelein et alii 2014, 20-23, 
Wrona 2014 και  Yanoshevsky 2014)

27 Ποικίλλει ανάλογα με τις στάσεις και την προσωπικότητα των συνομιλητών (π.χ. 
ένας αυταρχικός δημοσιογράφος ή ένας συγγραφέας που παρεμβαίνει στις αρ-
μοδιότητες του συνεντευκτή), τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία 
(π.χ. αν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ανταλλάσσονται γραπτά, ο συγγραφέας 
ελέγχει καλύτερα το περιεχόμενο), καθώς και από την τυπολογία του τελικού δη-
μοσιεύματος, όπως αποδεικνύει η μελέτη μας.

28 (Meizoz 2007)
29 Η Ruth Amossy (2009) προτείνει τον όρο «ethos» (ήθος), ο οποίος παραπέμπει 

στη συνομιλιακή εικόνα του συγγραφέα, που παράγεται από τον ίδιο, μπορεί 
να ποικίλλει από κείμενο σε κείμενο και δεν αφορά εξωλεκτικές συμπεριφορές. 
Σε σχέση με το «ethos», ο όρος «posture» του Meizoz θεωρείται ευρύτερος (Βλ. 
Meizoz 2009).
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Δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό πρόσωπο, αλλά στη φαντασιακή 
αναπαράστασή του, σε μια persona ουσιαστικά, μέσω της οποίας 
ο συγγραφέας παρουσιάζει και εκφράζει τον εαυτό του ενώπιον 
του κοινού. Η δημόσια συγγραφική φιγούρα είναι ωστόσο προϊ-
όν διάδρασης, δεν οικοδομείται δηλαδή μόνο από τον συγγραφέα, 
αλλά και από διάφορους διαμεσολαβητές, όπως εκδότες, δημοσιο-
γράφους, κριτικούς, βιογράφους30. Τις διαδικασίες μιας τέτοιας δι-
άδρασης πιστεύουμε πως αντανακλά και πραγματώνει μοναδικά 
η συνέντευξη, καθώς, αφενός επιτρέπει την αυτοπαρουσίαση του 
συγγραφέα στη δημόσια σφαίρα, αφετέρου προϋποθέτει τη συνε-
χή διαπραγμάτευση της εικόνας του με τον συνεντευκτή31. Η δύο 
επιπέδων τυπολογία που προτείνουμε παρακάτω αποκαλύπτει 
πώς η συνέντευξη κατοπτρίζει και πραγματώνει τη διαδικασία της 
ταυτοτικής αυτής συν-συγκρότησης.

Α. Σε επίπεδο μακροδομής του κειμένου, οι συγγραφικές συ-
νεντεύξεις εμφανίζονται με δύο κυρίαρχα μορφότυπα και ένα 
σπανιότερο τρίτο. Το πρώτο διατηρεί το συνομιλιακό σχήμα των 
ερωταποκρίσεων, σε συνδυασμό με μια σύντομη εισαγωγική πα-
ράγραφο (lead) ή ένα εκτενέστερο προλογικό κείμενο, όπου γίνε-
ται η ενημερωτική, βιογραφική και ατμοσφαιρική πλαισίωση από 
τον συνεντευκτή. Η κλασική αυτή φόρμα εμφανίζεται σε διάφο-
ρες παραλλαγές, όπως λ.χ. το «ερωτηματολόγιο του Προυστ» με 
το λακωνικό, παιγνιώδες ύφος και τον στακάτο ρυθμό, που στο-
χεύει να αποκαλύψει την προσωπικότητα του συγγραφέα (συ-
στηματική χρήση στο LifO). Το επικοινωνιακό δίκτυο και το ζή-
τημα κατασκευής τής συγγραφικής στάσης γίνονται ακόμη πιο 
σύνθετα, όταν ένας συνεντευκτής διαλέγεται ταυτόχρονα με δύο 
προσωπικότητες που συνδέονται με κάποια μορφή συνεργασίας, 
όπως συνέβη στις κοινές συνεντεύξεις32  της Ιωάννας Καρυστιάνη 
και του  Παντελή Βούλγαρη με αφορμή την ταινία Μικρά Αγγλία 
(Αυγή 24/11/2013 και περιοδικό Κ της Καθημερινής 1/12/2013). 

30 (Βλ. Meizoz 2007, Meizoz 2009 και Masschelein et alii 2014, 35)
31 (Πρβλ. Amossy 2009)
32 Αν και εκτός του υλικού της έρευνάς μας, αξίζει να αναφερθούν η παλαιότερη 

στήλη των Νέων «Οι αταίριαστοι», όπου ο Θανάσης Νιάρχος καλούσε σε συνέ-
ντευξη-συνομιλία έναν πολιτικό και έναν καλλιτέχνη ή η πιο πρόσφατη «Ο δά-
σκαλός μου, ο μαθητής μου», όπου και πάλι εμφανίστηκαν ζεύγη συνομιλητών, 
όπως οι πεζογράφοι Ζ. Ζατέλη-Β. Χατζηγιαννίδης ή οι ποιητές Γ. Κοντός-Κ. Γκιμο-
σούλης.



Ζωή Βερβεροπούλου744

Δεν είναι σπάνια περίπτωση, τέλος, η συνέντευξη συγγραφέα προς 
συγγραφέα, όπου ο ένας επωμίζεται τον ρόλο του δημοσιογράφου∙ 
μόνο που τότε η διαδικασία χαρακτηρίζεται «συνομιλία» και όχι 
«συνέντευξη», υποδηλώνοντας σχέσεις ισότητας μεταξύ των ομο-
τέχνων, αλλά και ένα βάθος συζήτησης που μόνο οι γνώστες μπο-
ρούν να διασφαλίσουν33. 

Αν τώρα ο δημοσιογράφος ακολουθήσει το δεύτερο πιο συχνό 
μορφότυπο, τότε συντάσσει ένα συνεχές κείμενο-αναφορά αφη-
γηματικού και περιγραφικού χαρακτήρα, στο οποίο εγκιβωτίζει 
παραθέματα από τις απαντήσεις του συγγραφέα, είτε σε πλάγιο 
λόγο είτε αυτολεξεί με χρήση εισαγωγικών. Η κειμενική αυτή φόρ-
μα, όπου διαπλέκονται η διήγησις και η μίμησις, εγείρει εντονότερα 
ζητήματα αυθεντικότητας: επιτάσσει μια πιο παρεμβατική επεξερ-
γασία της συνομιλίας εκ μέρους του δημοσιογράφου, μαζί και την 
αυτοδιηγητική παρουσία του στη σκηνή του λόγου34, ενώ ευνοεί 
στρατηγικές παράφρασης, επιλεκτικού μοντάζ, αλλά και ερμη-
νευτικής σύνθεσης. Ενίοτε ο δημοσιογράφος υιοθετεί προσωπικό 
ύφος, αποστεγανοποιώντας τα όρια μεταξύ δημοσιογραφικής και 
λογοτεχνικής γραφής και διεκδικώντας δυναμικότερα τον τίτλο 
του συγγραφέα της συνέντευξης35, αλλά και μεγαλύτερη την ευθύ-
νη συγκρότησης του συγγραφικού posture. Μικτές μορφές (συνε-
χές κείμενο+ερωταποκρίσεις) εντοπίστηκαν επίσης στο υλικό της 
έρευνάς μας (π.χ. Ισἰδωρος Ζουργός, Καθημερινή 11/5/2014).

Δείγμα, τέλος, του τρίτου οργανωτικού σχήματος που εντοπί-
σαμε, αποτελεί η στήλη «Ο Αθηναίος/Η Αθηναία της εβδομάδας» 
στο Free press LifO: η συνέντευξη περιλαμβάνει μόνο τον πρωτο-
πρόσωπο λόγο ενός δημόσιου προσώπου, που αρκετά συχνά επι-
λέγεται να είναι συγγραφέας. Δομείται σε παραγράφους, οι αρχικές 
φράσεις των οποίων παρατίθενται με έντονους χαρακτήρες, εισά-
γοντας τα επιμέρους θέματα. Ο εξομολογητικός τόνος και η έμφα-

33 Ίσως είναι και το μοναδικό είδος συνέντευξης που δημοσιεύεται ενίοτε ανεξάρτη-
τα από την επικαιρότητα. (π.χ. η συνέντευξη του Δ. Καλοκύρη (Πρόεδρος Εταιρίας 
συγγραφέων) στον Φ. Δρακονταειδή,  Η Εφημερίδα των Συντακτών 23/04/2014).

34 (Πρβλ. Thérenty 2007, 344-346, Seillan 2004 και Wrona 2014)
35 Το είδος προσφέρεται επίσης για ταυτόχρονη φιλοξενία πολλών συνομιλητών 

στο πλαίσιο δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, όπως πχ. παλαιότερο ρεπορτάζ του Β. 
Αγγελικόπουλου στην Καθημερινή (05/11/2006) με τίτλο «Τέσσερις νέες φωνές 
για το θέατρο» και συνεντεύξεις των Κατσικονούρη, Σερέφα, Τσίρου και Προυσα-
λίδη.
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ση στην προσωπική «φωνή» του συγγραφέα προσιδιάζουν σε θεα-
τρικό μονόλογο και ενισχύονται από την απουσία των ερωτήσεων, 
αν και κάποια απαντητικά αποτυπώματα στον λόγο αφήνουν να 
εννοηθεί ότι προηγήθηκε συνομιλία, άρα ούτε εδώ ο συγγραφέας 
ορίζει μόνος τη θέση και την εικόνα του (ενδεικτικά φιλοξενήθη-
καν: Μ. Δούκα, Χ. Χωμενίδης, Σ. Τριανταφύλλου, Μ. Γκανάς, Μ. Λαϊ-
νά)36.  Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης διέπεται από την ακρι-
βώς αντίθετη λογική του ενιαίου κειμένου, καθώς εδώ η παρουσία 
του δημοσιογράφου δεν τονίζεται, αλλά απαμβλύνεται διακριτικά. 

Β. Εξετάζοντας ακολούθως το υλικό μας σε μικρο-τυπολογικό 
επίπεδο, διαπιστώσαμε ότι καμία από τις κατηγοριοποιήσεις που 
έχουν διεθνώς προταθεί για τη συγγραφική συνέντευξη δεν αντα-
ποκρίνεται πλήρως στα ευρήματά μας. Η διαδεδομένη διάκριση 
ανάμεσα στις «λογοτεχνικές συνεντεύξεις», που εστιάζουν απο-
κλειστικά στη λογοτεχνία και στις «συγγραφικές συνεντεύξεις», 
όπου ο συγγραφέας καλείται να μιλήσει για διάφορα άλλα θέμα-
τα37, εντοπίστηκε μεν στα κείμενά μας, αλλά επ’ουδενί δεν κάλυ-
ψε το σύνολο του υλικού. Για τον λόγο αυτό, προκρίνουμε τον όρο 
«συγγραφικές συνεντεύξεις» για τη γενική κατηγορία και στεγά-
ζουμε κάτω από τον θόλο της ένα δικό μας, τετραπλό ταξινομικό 
μοντέλο, με κριτήριο τον θεματικό άξονα, ο οποίος με τη σειρά του 
καθορίζει τις λειτουργίες τής συνέντευξης και τη δημόσια persona 
του συγγραφέα. 

1. Λογοτεχνικές συνεντεύξεις: Αποτελούν την πιο καθαρή 
και αντιπροσωπευτική εκδοχή συγγραφικής συνέντευξης. Είναι 
μονο- και αυτο-σχολιαστικές, καθώς αφορούν αμιγώς την προσω-
πική παραγωγή του συγγραφέα ή/και γενικότερα τις σχέσεις και 
τις θέσεις του με/για τη λογοτεχνία (ή το θέατρο). Μετέχουν στο 
δίκτυο μιας πλατύτερης «λογοτεχνικής επικοινωνίας» όπου ο συγ-
γραφέας είναι βασικός εταίρος και υπηρετούν ενημερωτικούς και 

36 Με παρόμοιο τρόπο οργανώνεται και η στήλη «Πρόσωπο» στο πολιτιστικό ένθε-
το του Βήματος, μόνο που οι επιμέρους παράγραφοι είναι μικρότερες και έχουν 
μονολεκτικούς τίτλους, που λειτουργούν ως λέξεις-κλειδιά (πχ. Πραγματικότητα, 
Ίψεν, Έκπληξη, Πρόκληση, στη συνέντευξη του Β. Χατζηγιαννίδη, 22/9/2013). Δι-
ευκρινίζεται ότι σε άλλα έντυπα (ελληνικά και ξένα) μπορεί να εντοπίσει κανείς 
επιπλέον οργανωτικά σχήματα∙ εδώ καταγράφονται αποκλειστικά όσα βρέθη-
καν στο υλικό της δικής μας έρευνας.  

37 (Seillan 2004 και Wrona 2014)
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προσηλυτιστικούς στόχους - πληροφορούν λ.χ. για νέες εκδόσεις, 
αλλά και δελεάζουν υποψήφιους αναγνώστες38. Τέτοιες συνεντεύ-
ξεις επηρεάζουν τη σχέση του κοινού με το λογοτεχνικό ή δραμα-
τικό κείμενο και, μέσα από την επικειμενική λειτουργία τους39, συ-
νεπικουρούν την πρόσληψη είτε αναδρομικά, ως επεξηγηματικός 
μετα-λόγος, είτε προδρομικά, ως εισαγωγικός πρό-λογος στο συγ-
γραφικό σύμπαν40 (όπως π.χ. όταν ο Θωμάς Κοροβίνης διευκρίνισε 
σε διάφορες συνεντεύξεις του την επινοημένη φύση των μαρτυ-
ριών στο μυθιστόρημά του Ο Γύρος του Θανάτου). Εξασφαλίζουν 
επίσης οι συνεντεύξεις αυτές μιντιακή ορατότητα σε ζητήματα 
και γεγονότα της ελληνικής λογοτεχνικής και θεατρικής σκηνής, 
ακόμη και για αναγνώστες που δεν έχουν ειδικό ενδιαφέρον, τρο-
φοδοτώντας τις γενικότερες συζητήσεις που διαμορφώνουν την 
πολιτιστική σφαίρα. Σε μια συνολική τους θεώρηση, μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πανοραμικό ντοκουμέντο της νεοελληνικής λο-
γοτεχνικής/θεατρικής ζωής και των συγγραφικών πρακτικών της 
εποχής τους41. Αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατηγορίας αυτής 
αποτελεί η στήλη του Έθνους «Στο εργαστήρι του συγγραφέα» 
(π.χ. Αντρέας Μήτσου, Έθνος 23/4/2012), όπου οι συνεντευξια-
ζόμενοι αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς της δημιουργίας με λε-
κτική και φωτογραφική έμφαση στον χώρο εργασίας τους: απει-
κονίζονται στο σπίτι και ειδικότερα στο γραφείο τους, μπροστά 
στον υπολογιστή ή στα χειρόγραφά τους, σε στάση περισυλλογής, 
κρατώντας στυλό ή καπνίζοντας και συνήθως με φόντο τη βιβλιο-
θήκη τους42. Συνολικά, οι συνεντεύξεις αυτές διακινούν την εικόνα 
του συγγραφέα ως δημιουργού, σκιαγραφώντας τη λογοτεχνική 
posture του - όπως επιβεβαιώνουν και οι φωτογραφίσεις - στο με-
ταίχμιο της στερεότυπης και της πραγματικής ιδιαιτερότητάς του.

2. (Αυτο)βιογραφικές συνεντεύξεις: Ο δημοσιογράφος ρωτά 
και βιογραφεί, ο συγγραφέας απαντά και αυτοβιογραφείται: εξι-
στορεί εμπειρίες και γεγονότα της ζωής του, θυμάται πρόσωπα και 

38 (Dorais 2008, 22)
39 (Πρβλ.Genette, 1987 και Masschelein et alii 2014, 4)
40 (Πρβλ. Royer 1986, 121, Lejeune, 1980, 36).
41 (Πρβλ. Metzler 1997, 59-60, Chemain 2004, Amossy 2009, Yanoshevsky 2014 και 

Masschelein et alii 2014, 18)
42 Η συγκεκριμένη στήλη συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες του χώρου του 

συγγραφέα, όχι απαραίτητα με τον ίδιο παρόντα, αλλά με ίχνη της παρουσίας του.
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σημαντικές στιγμές, εκμυστηρεύεται, αποκαλύπτει, ανασυστήνει 
συνδυαστικά την ανθρώπινη και τη λογοτεχνική πορεία του. Οι 
συνεντεύξεις αυτές είναι πολύτιμες για την ιστορία της λογοτεχνί-
ας, αλλά ενίοτε και ως καθαυτή λογοτεχνία, αφού θέτουν το ζήτη-
μα της επιλεκτικής ή βελτιωτικής μνήμης και της αντικειμενικής 
αλήθειας, όπως ακριβώς τα είδη της (αυτο)βιογραφίας: σύμφω-
να με τις σχετικές θεωρίες43, ο βιογραφούμενος εαυτός είναι στην 
πραγματικότητα κατασκευή. Ο συγγραφέας μάλιστα μπορεί να 
«φιλοτεχνήσει» δημόσια τη ζωή του εν είδει αυτοβιογραφικού μυ-
θιστορήματος44 και, με τον ίδιο τρόπο που δημιουργεί φανταστικά 
πρόσωπα, να διαμορφώσει τη βιο-εικόνα που επιθυμεί. Και πάλι, 
βέβαια, πρόκειται για συνενοχική κατασκευή, αφού οι ερωτήσεις 
και το τελικό κείμενο της συνέντευξης συνεισφέρουν την υποκειμε-
νική οπτική του δημοσιογράφου-βιογράφου, αλλά και συνυπολο-
γίζουν τις μιντιακές επιταγές και τις προσδοκίες των αναγνωστών 
(π.χ. Άλκη Ζέη Καθημερινή 6/7/2014). Ο συγγραφέας αναπαρι-
στάται εν προκειμένω ως εκπρόσωπος της ανθρώπινης εμπειρίας, 
ως συνεκτικό «εγώ» με παρελθόν, παρόν και πιθανότατα μέλλον, 
άξιο να συμβάλλει με την προσωπική ιστορία του στην ελληνική 
κοινωνικο-πολιτισμική κληρονομιά και τη συλλογική μνήμη. 

3. Συνεντεύξεις ατομικής ταυτότητας: Εστιάζουν στην εξω-
λογοτεχνική προσωπικότητα των συγγραφέων και ικανοποιούν, 
όπως και οι προηγούμενες, τη γενική περιέργεια για την ανθρώπινη 
πλευρά των διασήμων, αλλά και τις προσδοκίες των αναγνωστών 
που αναζητούν ανακλαστικές αντιστοιχίες ανάμεσα στη φωνή και 
τη γραφή, στο πρόσωπο και το έργο. Διερευνούν τον χαρακτήρα, 
τον τρόπο σκέψης, τις προτιμήσεις των συγγραφέων, τις σχέσεις 
και τις συνήθειες τους, εν ολίγοις την ύπαρξή τους στον καθημε-
ρινό κόσμο (χαρακτηριστικό, το ερωτηματολόγιο του Προυστ 
στην Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, LifO 22/10/2013, με ερωτήσεις 
του τύπου: -Πού θα θέλατε να ζείτε; -Ποια είναι η αγαπημένη σας 
απασχόληση; -Σε ποιες περιπτώσεις λέτε ψέματα;). Καθώς απαι-
τούν αυτοπαρατήρηση, προϋποθέτουν ειλικρίνεια εκ μέρους του 
συνεντευξιαζόμενου, αλλά δεν την εγγυώνται κιόλας, καταλήγο-

43 Βλ. τις θεωρίες του Life writing (βιογραφία, αυτοβιογραφία) και τις κοινωνιολο-
γικές μελέτες της συνέντευξης.

44 (Πρβλ. Royer 1986, 120, Ducas 2014 και Masschelein et alii 2014, 9, 19, 34)
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ντας ενίοτε σε αυτοεπινόηση. Παρόμοιες συνεντεύξεις επικεντρώ-
νονται στη γήινη, την ανθρώπινη διάστασή τού συγγραφέα, τον 
προβάλλουν όμως αποκαθηλώνοντάς τον45. Όπως και οι (αυτο)βι-
ογραφικές, έχουν να δώσουν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 
αν μελετηθούν στη βάση της μεταμοντέρνας διερώτησης για την 
εαυτότητα, πόσο μάλλον αφού το συγγραφικό υποκείμενο μπορεί 
εξ επαγγέλματος να αφηγείται τον εαυτό του. 

4. Συνεντεύξεις γνώμης: Επιζητούν να εκμαιεύσουν τις από-
ψεις του συγγραφέα για συμβάντα και ζητήματα της επικαιρό-
τητας (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, αθλητικά, κλπ), επιλέ-
γοντάς τον όχι ως ειδήμονα (εκτός αν πρόκειται για πολιτιστικά 
θέματα), αλλά για το κύρος της προσωπικότητάς του στη δημόσια 
σφαίρα. Οι συνεντεύξεις αυτού του είδους έχουν συχνά πολιτικό 
βάρος, ενώ εν μέσω κρίσης αυξήθηκαν αξιοσημείωτα. Ενδεικτικό 
παράδειγμα, η συνέντευξη του Χριστόφορου Κάσδαγλη στα «Ενθέ-
ματα» της Αυγής (22/6/2014), όπου, με πρόσχημα την έκδοση του 
βιβλίου του Το ημερολόγιο ενός ανέργου, διεξάγεται μια πολιτική 
και κριτική συζήτηση με θέμα την ανεργία, το κυβερνητικό πρό-
γραμμα και την Αριστερά.  Οι συνεντεύξεις γνώμης υπογραμμίζουν 
την κοινωνική υπόσταση του συγγραφέα, συνδέουν το πνευματι-
κό με το πολιτικό στοιχείο και, άλλοτε λιγότερο παρεμβατικές άλ-
λοτε στρατευμένες, προσδιορίζουν τον δημιουργό ως πολίτη, αλλά 
και ως δημόσιο διανοούμενο46.

Και για να συνοψίσουμε: ψηφίδες του ίδιου μωσαϊκού, οι υπο-
κατηγορίες αυτές και οι λειτουργίες τους συχνά αλληλοεπικαλύ-
πτονται. Λόγος μιντιακός που όμως συμβάλλει στην διαμόρφωση 
του λογοτεχνικού πεδίου, αμφιρρέπουν μονίμως ανάμεσα στη δη-
μοσιογραφική και τη λογοτεχνική τους κράση, ενώ η συγγραφική 
πατρότητά τους παραμένει διεκδικήσιμη. Δεν είναι τυχαίο ότι εκ-
δίδονται συχνά σε μορφή βιβλίου, είτε ως συλλογές υπογραμμένες 
από τον δημοσιογράφο που τις διεξήγαγε είτε ως μέρος του έρ-
γου ενός συγγραφέα47. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεσμεύονται από 

45 (Πρβλ. Thérenty 2007, 352)
46 (Πρβλ. Wrona 2014 και Bourdieu, 2006, 210-211)
47 Ενδεικτικά: Μανόλης Αναγνωστάκης: Είμαι αριστερόχειρ ουσιαστικά (επιμ. Μισέλ 

Φάις). Αθήνα: Πατάκης 2011, Οδυσσέας Ελύτης: Συν τοις άλλοις, 37 συνεντεύξεις 
(επιμ. Ηλίας Καφάογλου).  Αθήνα: Ύψιλον 2011, Νίκος Καρούζος: Συνεντεύξεις 
του Νίκου Καρούζου (επιμ. Ελισάβετ Λαλουδάκη). Αθήνα: Ίκαρος 2002. 
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την επικαιρικότητα της πολιτιστικής δημοσιογραφίας, αποκτούν 
status αυτονομίας και διάρκεια, παραμένοντας διαθέσιμες ακόμη 
και αν είναι παλιές, ενώ ενισχύεται η βαρύτητα και η αποδοχή τους 
ως κειμένων, που μπορούν να αποτελέσουν ερευνητική πηγή ή και 
κύριο αντικείμενο για τις λογοτεχνικές, τις θεατρικές, ακόμη και 
τις (αυτο)βιογραφικές σπουδές48. Ίχνη δημιουργικού προσωπι-
κού ύφους ή αυτομυθοπλασίας ανοίγουν πεδία για μια ποιητική 
της συνέντευξης, συνυφασμένη με την προσωπική ποιητική του 
συνεντευξιαζόμενου συγγραφέα, ενίοτε και με εκείνην του δημοσι-
ογράφου-επίδοξου συγγραφέα που την επιμελείται. Η σκηνοθεσία 
της συνέντευξης είναι ένα επιπλέον βασικό μας εύρημα (π.χ. η συ-
νέντευξη του Θανάση Βαλτινού που οργανώνεται ως οδοιπορικό 
στα μνημεία του Βερολίνου, Το Βήμα 6/7/2014 ή το σκηνικό που 
στήνει η δημοσιογράφος γύρω από τη Ζυράννα Ζατέλη, εστιάζο-
ντας στο «γρέζι της φωνής της», τα «κόκκινα μαλλιά», την «εξωτι-
κή σιλουέτα», την «κασετίνα με τα Santé», τα δακτυλόγραφά της, 
ΒΗMagazino 19/1/2014). Η έννοια των συνομιλιακών ρόλων άλ-
λωστε και, κυρίως, ο τρόπος που οι συγγραφείς κατασκευάζουν 
και κοινοποιούν μιντιακά τον εαυτό τους (posture) εμφανίζει μια 
εγγενή θεατρικότητα, που θα μας απασχολήσει σίγουρα σε μελλο-
ντική μας μελέτη. Προς το παρόν, επισημαίνουμε ότι ο σύγχρονος 
ελληνικός Τύπος σκιαγραφεί φιγούρες που αμφιρρέπουν ανάμεσα 
στην εσωτερικότητα και την εξωστρέφεια, στην εγγύτητα και την 
απόσταση, στο οικείο και το ξεχωριστό, αναζητώντας ανώδυνες 
ισορροπίες ανάμεσα στο «βαθύ» συγγραφικό εγώ και στο κοινω-
νικό αντίστοιχό του. Οι δημοσιογράφοι τείνουν να εξορθολογίζουν 
τους μηχανισμούς της δημιουργίας, επιμένοντας στην εκμαίευση 
συγγραφικών προθέσεων, αλλά και συνδέσεων ανάμεσα στο έργο 
και τα προσωπικά βιώματα του δημιουργού, ενώ επιπλέον προσόν 
μοιάζει να θεωρείται η εκβολή της μυθοπλασίας στον πραγματικό, 
σύγχρονο κόσμο. Τέλος, δύο νέοι άξονες με σημαντικές συνδηλώ-
σεις δείχνουν να επηρεάζουν την εικόνα του Έλληνα συγγραφέα 
και το λογοτεχνικό momentum μετά το 2010: η οικονομική κρί-
ση στη χώρα και η σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
Facebook, Twitter). 

48 (Πρβλ. Masschelein et alii 2014, 10, 32-34)
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Το θέμα είναι όμως εξόχως πολύπτυχο και προκειμένου να φω-
τιστεί πλήρως το ελληνικό τοπίο, χρειάζονται εξειδικευμένες ανα-
λύσεις κατά συγγραφέα, εποχή, λογοτεχνικό είδος (πεζογραφία, 
ποίηση, θέατρο), αλλά και κατά μέσο (έντυπο, ραδιόφωνο, τηλεό-
ραση, διαδίκτυο). Και ακόμη περισσότερο χρειάζεται μια απάντη-
ση στο ερώτημα: προάγει πραγματικά η συγγραφική συνέντευξη 
την υπόθεση της λογοτεχνίας ή μήπως, μετατοπίζοντας το ανα-
γνωστικό ενδιαφέρον από το έργο στον συγγραφέα, την υποκα-
θιστά και γίνεται απλώς το άλλοθι της μιντιακής απουσίας της και 
το σύμπτωμα τής απαξίωσής της;
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που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η αφή-
γηση αποτέλεσε μορφή επικοινωνίας και μέσο διδασκαλίας των 
νεότερων γενεών. Πρωτοεμφανίστηκε με τη μορφή προφορικού 
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λόγου, εμπλουτισμένου με εκφράσεις του σώματος και χειρονομί-
ες και μάλιστα ένα από τα πρώτα στάδια της αφήγησης μπορούμε 
να το συναντήσουμε και με τη μορφή σχεδίων χαραγμένων σε τοι-
χώματα σπηλαίων. Αργότερα, και με την εμφάνιση του γραπτού 
λόγου, οι ιστορίες άρχισαν να καταγράφονται και να μεταδίδονται 
από γενιά σε γενιά, μέσα από βιβλία. Με το πέρασμα των χρόνων, 
αλλά και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι ιστορίες άρχισαν να απο-
κτούν σταδιακά και οπτικοποιημένη μορφή και σήμερα καταγρά-
φονται με τη μορφή ταινιών σε ψηφιακή μορφή. Η πρόοδος που 
πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογί-
ας δεν έχει αφήσει ανέγγιχτο τον τομέα της αφήγησης.

Στην εποχή του Web 2.0 οι χρήστες δεν είναι απλοί καταναλω-
τές της διαθέσιμης πληροφορίας, αλλά έχουν τη δυνατότητα να 
δημοσιεύουν υλικό στο διαδίκτυο, να επεξεργάζονται τις διαθέσι-
μες πληροφορίες και να συμμετέχουν στο σχολιασμό αλλά και τη 
μετάδοση αυτών. Η τεχνολογική πρόοδος όταν εφαρμόζεται κα-
τάλληλα, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εκπαιδευτική αποτε-
λεσματικότητα της τεχνικής της αφήγησης.

Η ψηφιακή αφήγηση επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκ-
παίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης, σε όλα τα επιστημονι-
κά πεδία και μπορεί να συνδυαστεί με πολλές άλλες στρατηγικές 
μάθησης.

Ο όρος WEB 2.0 οφείλει την ύπαρξή του σε εφαρμογές, υπηρε-
σίες, εργαλεία και λειτουργίες που παρουσιάζουν καινοτομίες και 
ευκολίες που αναζητούσαν οι χρήστες, γι’ αυτό το λόγο και όταν 
υλοποιήθηκαν έτυχαν ευρείας αποδοχής και διάδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα σημαντικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ποιό-
τητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να ενδυναμώσει το ρόλο 
του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση και διακίνηση της πληροφο-
ρίας, επιτρέπουν το άνοιγμα του σχολείου στο εγγύς και μακρινό 
περιβάλλον, ενώ συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του χρό-
νου και του χώρου όπου λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικα-
σία.

1. Ή αξία του παραμυθιού 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Μιχάλη Μερακλή, το παραμύθι είναι το 
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«αρχαϊκότερο διασωσμένο είδος αφήγησης», πράγμα που σημαί-
νει ότι κατά την πρωτόγονη εποχή της ανθρωπότητας αυτό υπήρ-
ξε η καλύτερη, ίσως, έκφραση της ζωής και των μυστηρίων της. Σ’ 
αυτή τη σκοτεινή και δυσδιάγνωστη περίοδο φαίνεται ότι έχουν 
την καταγωγή τους τα θαυμαστά πλάσματα της φαντασίας που 
δημιούργησε ο λαός προκειμένου να ερμηνεύσει και να εξευμενίσει 
τις αόρατες φυσικές δυνάμεις. 

Η αρχή των λαϊκών παραμυθιών στην πατρίδα μας τοποθετεί-
ται στην Αρχαία Ελλάδα∙ αρκεί να θυμηθούμε τον Ηρόδοτο, που 
πλέκει την Ιστορία με τους πανάρχαιους μύθους, την Οδύσσεια 
του Ομήρου, ένα μεγάλο μαγικό παραμύθι ενώ νωρίς, εξάλλου, 
ήδη κατά τους κλασικούς χρόνους απασχόλησε τους φιλοσόφους, 
κυρίως, η παιδαγωγική σημασία των μύθων και των παραμυθιών, 
καθώς και ο ρόλος όλων αυτών στην αγωγή και πνευματική καλ-
λιέργεια των παιδιών1.

Η δύναμη των παραμυθιών εδράζεται στην παγκοσμιότητά 
τους, στο γεγονός ότι τοποθετούνται εξίσου στη λαϊκή ψυχή όπως 
και στις πηγές της λογοτεχνίας, ότι ενδιαφέρουν τα μικρά παιδιά 
και τους μεγάλους, ότι η σταθερότητα των βαθιών δομών τους 
επιτρέπει κάθε μεταμόρφωση και κάθε θαρραλέο εγχείρημα, για 
το παρόν και το μέλλον2. 

Το παραμύθι προβάλλει ένα μαγικό κόσμο, ήρωες ενός φαντα-
στικού κόσμου, πλάσματα απίθανα και θαυμαστά που κινούνται 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο μύθο, όπως οι λάμιες, οι 
γοργόνες, οι δράκοι, οι βασίλισσες και τα βασιλόπουλα, ξωτικά 
παλάτια και αντικείμενα, πύργοι με φαντάσματα, βουνά απρόσι-
τα κ.λπ. Αναμφισβήτητα, τα παραμύθια υποδηλώνουν με το δικό 
τους γοητευτικό τρόπο πρωταρχικές αλήθειες, που είναι φλέβες 
ζωής. Στην κατηγορία του παιδικού παραμυθιού υπάγονται όχι 
μόνο λαϊκά παραμύθια (παραμύθια με ζώα, διηγηματικά, ευτρά-
πελες ιστορίες) αλλά και παραμύθια των λογοτεχνών, τα επώνυμα 
ή «έντεχνα», ιστορίες παραμυθιακές, φανταστικές, ταξιδιωτικές, 
νουβέλες διαστημικές, επιστημονικής φαντασίας, αφηγήματα, κό-
μικ κ.λπ.3 

Επιπλέον, το παραμύθι προσφέρεται για πολλαπλές και ποικί-

1 (Αναγνωστόπουλος ³1997,78)
2 (Ζαν 1996, 313)
3 (Αναγνωστόπουλος ³1997,85-86)
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λες δραστηριότητες, ατομικές ή ομαδικές, τέτοιες, που καλλιεργούν 
τη φαντασία και την επινοητικότητα των παιδιών, το συναίσθημα 
και την ανθρωπιά τους, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική 
δεξιότητα4. Παράλληλα η δημιουργική απασχόληση η εμψύχωση 
προσώπων και καταστάσεων του παραμυθιού, λαϊκών εθίμων ή 
συνηθειών κ.λπ. καλλιεργούν τη φαντασία και την επινοητικότητα 
των παιδιών παράλληλα προς τη βίωση της λαϊκής κουλτούρας5.  

Είναι αλήθεια ότι το παραμύθι εισχωρεί στα κενά της 
καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας σαν μια παύση, γεμάτη 
όμως νόημα, που επιτρέπει στους ανθρώπους να ασχοληθούν 
με την άλλη όψη της ζωής. Μια εξίσου σημαντική παράμετρος 
της λειτουργίας του είναι ότι χρησιμοποιούνταν από τους 
μεγαλύτερους ως μέσο διαπαιδαγώγησης για τους μικρότερους σε 
ποικίλα θέματα, από τη διδασκαλία των ανθρώπινων αξιών (της 
καλοσύνης, της ευσπλαχνίας, της αλληλοβοήθειας) έως θέματα 
σεξουαλικής συμπεριφοράς6. 

Η αφήγηση παραμυθιών στο σχολείο, όχι ως μια τακτική δρα-
στηριότητα ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά ως μια ειδι-
κού τύπου εκπαιδευτική δραστηριότητα, υπονομεύει το λογοκρα-
τικό χαρακτήρα του σχολείου. 

Η αφήγηση χαλαρώνει τους μαθητές, με όρους και υπό συν-
θήκες που δε θυμίζουν την τυποποιημένη μαθησιακή διαδικασία 
Αυτό συμβαίνει, γιατί οι μαθητές μετατρέπονται σε μέλη μιας αφη-
γηματικής κοινότητας, στην οποία οι κανόνες λειτουργίας είναι δι-
αφορετικοί. Όλοι οι μαθητές ενσωματώνονται στην αφηγηματική 
ομάδα, δεδομένου ότι δεν απαιτείται γνωστικό υπόβαθρο για τη 
συμμετοχή τους αλλά προϋποθέτει την απελευθέρωση της φαντα-
σίας τους.

Στο πλαίσιο της αφηγηματικής κοινότητας αλλάζει η σχέση 
δασκάλου-μαθητή. Η σχέση αυτή εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο, 
αφού ο δάσκαλος-αφηγητής είναι πιο άμεσος και συμπεριφέρε-
ται περισσότερο ως μέλος της αφηγηματικής κοινότητας παρά ως 
αυθεντία γνώσης. Παράλληλα η αφηγηματική ικανότητα των μα-
θητών βελτιώνεται και το λεξιλόγιό τους εμπλουτίζεται. Ως δρα-
στηριότητα ενδείκνυται για μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικά 

4 (Αναγνωστόπουλος ³1997,237)
5 (Αναγνωστόπουλος 1999, 70-71)
6 (Καπλάνογλου 2006, 124)
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μαθησιακά προβλήματα. Γενικά, όμως, απαιτείται συστηματική 
και οργανωμένη προσπάθεια και προϋποθέτει δάσκαλο-αφηγητή 
γνώστη της αφηγηματολογικής θεωρίας7. 

Ο εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής φροντίζει για τον προβλημα-
τισμό των παιδιών, καθώς και για την προσαρμογή του προγράμ-
ματος στο ηλικιακό επίπεδο της ομάδας. Προτείνει, ενθαρρύνει, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη δημιουργικής συζήτησης και παράλλη-
λα διευκολύνει την προσωπική έκφραση και συμμετοχή του παι-
διού. Εφοδιασμένος με τις απαραίτητες ψυχοπαιδαγωγικές γνώ-
σεις, ξυπνά το ενδιαφέρον του παιδιού, δίνει κίνητρα για έκφραση 
και αισθητική δημιουργία8. Οι δημιουργικές δραστηριότητες δεν 
εφαρμόζονται άκαμπτα και ομοιόμορφα. Αντίθετα ανατροφοδο-
τούνται από τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ανάγκες των 
συγκεκριμένων κάθε φορά μαθητών και ο δάσκαλος οφείλει να 
είναι έτοιμος να τροποποιεί είτε τους στόχους του είτε τις προεπι-
λεγμένες ενέργειές του ανταποκρινόμενος έτσι στις ανάγκες των 
παιδιών 9 

Η διδασκαλία του παραμυθιού στοχεύει στο να καλλιεργήσει 
γλωσσικά το παιδί και ιδιαίτερα να το ασκήσει να ακούει προσεχτι-
κά και να διηγείται όμορφα. Το παραμύθι προσφέρει στο παιδί ένα 
πλαίσιο βασικών αρχών για τη δημιουργία γνήσιων και ειλικρινών 
διαπροσωπικών σχέσεων με την εξεικόνιση των σκέψεων, των συ-
ναισθημάτων και των πράξεων των δρώντων σε αυτό προσώπων, 
ζώων κ.λ.π. Για την επιτυχία των επιδιώξεων της διδασκαλίας του 
παραμυθιού βασικές προϋποθέσεις είναι η ηλικία των μαθητών, η 
καταλληλότητα του παραμυθιού και ο τρόπος διδασκαλίας του.

Η διδασκαλία του παραμυθιού ακολουθεί το διδακτικό σχή-
μα: Προβληματοποίηση- Διήγηση ή παρουσίαση- Επεξεργασία- 
έκφραση. Στην παρούσα εισήγηση θα σταθούμε στην φάση της 
επεξεργασίας- έκφρασης, όπου οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα 
τις εντυπώσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ερωτούν 
και συσχετίζουν, εμβαθύνουν και κριτικάρουν και ο εκπαιδευτι-
κός προσπαθεί να εστιάσει την προσοχή τους στα ουσιώδη σημεία 
της διήγησης με σκοπό τη σύλληψη των σχέσεων, την κατανόηση 
του περιεχομένου, το χαρακτηρισμό των πράξεων των δρώντων 

7 (Αυδίκος 1999 ,95-96)
8 (Τσιλιμένη 1999, 168)
9 (Κούσουλας 2001, 30) 
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προσώπων και στη φάση της έκφρασης κατά την οποία γίνονται 
ποικίλες δραστηριότητες, όπως δραματοποιήσεις, επαναδιατυ-
πώσεις, ιχνογραφήσεις, διηγήσεις. Μετά την ιχνογράφηση των 
σκηνών από το περιεχόμενο του παραμυθιού που σκοπό έχει να 
προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ψυχοκινητική έκφραση 
οδηγούμαστε και στην ψηφιακή αφήγηση των ιστοριών10. 

3. Παραμύθι και Ψηφιακή αφήγηση
Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση το πα-
ραμύθι μπορεί να έχασε κατά ένα μέρος  την παραδοσιακή του 
μορφή, δεν έχασε όμως τη δύναμη να μαγεύει μικρούς και μεγά-
λους, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τις τεχνικές και τα μυστι-
κά του. Το ψηφιακό αφήγημα είναι μία αφήγηση που φέρει κάποιο 
προσωπικό νόημα και αποδίδεται με ελκυστικό τρόπο, μέσω πο-
λυμέσων.  

Το συμμετοχικό (Web 2.0) προσφέρει πλήθος εναλλακτικών 
πρακτικών και καινοτομιών. Παρέχει εφαρμογές, εργαλεία και 
λειτουργίες που οδηγούν σε αποτελεσματική διδασκαλία μέσα σε 
θετικό, ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα για τον μαθητή. Με την 
παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 στη σχολική πράξη 
δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την κρι-
τική σκέψη και την άμεση εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική δια-
δικασία η πρόσληψη των διδακτικών αντικειμένων από αποκλει-
στικά παθητική γίνεται και ενεργητική και αποβαίνει ωφέλιμη για 
τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο μέτρο που οι οπτικές γωνίες 
της διδασκαλίας των διδακτικών αντικειμένων από τη μια και του 
ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού από την άλλη παραμένουν 
διακριτές.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παροτρύνουν τους μαθητές για 
χρήση της φαντασίας τους προκειμένου να αποκτήσουν έμμεση 
εμπειρία των γεγονότων στις περιπτώσεις εκείνες, που η άμεση 
εμπειρία της νέας γνώσης καθίσταται αδύνατη από τα πράγματα. 
Έτσι, στη διδασκαλία της Γλώσσας, τη Λογοτεχνίας, της Ιστορίας 
κλπ προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και να αυξήσουν το βαθμό αφομοίωσης της νέας γνώσης, αυτοί 
καλόν είναι να προσφεύγουν στη χρήση δραστηριοτήτων, όπως η 

10 (Χαραλαμπόπουλος 1984, 89-91) 
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υπόδυση ρόλου ή η προσομοίωση, οι οποίες επιτρέπουν στους μα-
θητές να ταυτίζονται με πραγματικούς ή φανταστικούς χαρακτή-
ρες. Οι περισσότεροι μαθητές νιώθουν μεγάλο ενθουσιασμό, όταν 
εμπλέκονται σε μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες τους επι-
τρέπουν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τους συμμα-
θητές τους. Έχοντας υπόψη αυτή τη γνώση οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές τους για δραστηριότητες, 
που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση, όπως συζητήσεις, υπόδυση 
ρόλων, προσομοίωση, παρουσίαση θεμάτων, ομαδικές εργασίες, 
εκτελέσεις ομαδικών παιχνιδιών, κ.ά. (116, 117 Τριλιανός Θ. 2002).

Συγκεκριμένα, το Web2.0, δηλαδή ο παγκόσμιος ιστός της νεό-
τερης γενιάς διαδικτυακών τόπων, εργαλείων και διαδικτυακών 
υπηρεσιών, που στηρίζονται στην πλήρη συμμετοχή των χρηστών 
στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου και την άμεση, απευθείας 
(online) συνεργασία μεταξύ των χρηστών, παίζουν έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση και τη γενική κουλτούρα των 
σημερινών νέων και παράλληλα δίνουν πολλές νέες δυνατότητες 
στη διδασκαλία και τη μάθηση Η ευκολία στη χρήση τους, η προ-
σβασιμότητά τους από παντού, η καινοτομία τους, η αλληλεπίδρα-
ση των χρηστών και η ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 
η οικοδόμηση της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο, η άμεση ανάρτη-
ση και η δημοσίευση και των δημιουργηθέντων έργων, θεωρού-
νται κάποια μόνο από τα πλεονεκτήματά τους, τα οποία μπορούν 
να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και να προκαλέσουν 
το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών (Ζαγούρας., & άλ 2011: 
62:65).

Στα διαδικτυακά περιβάλλοντα του Web 2.0 σημαντική είναι η 
συγγραφή των κειμένων και η διαπραγμάτευση των πληροφορι-
ών μέσα από συμμετοχικές και συνεργατικές διαδικασίες, σε αντί-
θεση με την ατομοκεντρική λογική. Στο πλαίσιο αυτό, επομένως, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ποιους 
τρόπους ανάγνωσης και γραφής αναπτύσσουν οι μαθητές/τριες, 
ποιες μορφές νέου γραμματισμού καλλιεργούν, με ποιον τρόπο και 
σε ποιο εύρος, καθώς ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τα 
κείμενα στο πλαίσιο των περιβαλλόντων του Web 2.0 δεν μπορεί 
παρά να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με 
τα κείμενα γενικότερα (Ζαγούρας, & άλ 2010: 216-218).

Η επιλογή να δημιουργήσουν οι μαθητές τις δικές τους ψηφια-
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κές αφηγήσεις έγινε με την πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να εμπεδώσεις τα χαρακτηριστικά ενός κειμενικού τύπου ή ενός 
ψηφιακού εργαλείου είναι να το γνωρίσεις μέσα από την πράξη. 
Όπως σημειώνει η Βενετία Αποστολίδου, «η κατασκευή ψηφιακών 
ιστοριών αποτελεί μια δραστηριότητα που μπορεί να καλλιεργή-
σει ταυτόχρονα τον ψηφιακό, τον τεχνολογικό, τον οπτικό και τον 
πληροφοριακό γραμματισμό» (22 Αποστολίδου).

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί συνδυασμό της παραδοσιακής 
προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνί-
ας. O αγγλόφωνος όρος «digital story telling» αναφέρεται σε μια 
μικρού μήκους ψηφιακή πολυμεσική παραγωγή που επιτρέπει σε 
καθημερινούς ανθρώπους να μοιραστούν θεωρήσεις της προσω-
πικής τους «ιστορίας ζωής». Ο χαρακτηρισμός «πολυμεσική» πε-
ριγράφει τις τεχνικές σκέτου ήχου ή κινούμενης εικόνας με ήχο, 
κινούμενων σχεδίων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υλικού που 
υπάρχει μόνο ως ηλεκτρονικό αρχείο σε αντίθεση με πιο παραδο-
σιακές ζωγραφιές, τυπωμένες φωτογραφίες, ήχους σε κασέτες ή 
δίσκους ηχογράφησης, ταινίες σε φιλμ, που μπορεί να χρησιμοποι-
ούνται παραδοσιακά για να παρουσιάσουν μία ιδέα (Ξέστερνου 
2013, 40).

Πρόκειται για μια πρακτική που έχει διαδοθεί πολύ τα τελευ-
ταία χρόνια γιατί, από τη μια μεριά είναι εύχρηστα  τα εργαλεία 
που χρειάζονται για την κατασκευή των ψηφιακών ιστοριών και 
προσφέρονται σχεδόν από κάθε υπολογιστή ενώ, από την άλλη, 
οι ψηφιακές ιστορίες, καθώς διαθέτουν μεγάλη δύναμη επίδρασης 
στον θεατή, μπορούν να εξυπηρετήσουν εκπαιδευτικούς, κοινωνι-
κούς, πολιτικούς ακόμη και θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι αυτο-
νόητο πως βασίζονται στην αρχέγονη δύναμη της

αφήγησης και του παραμυθιού, μια αφήγηση η οποία εκφέρεται 
και πάλι από μια ανθρώπινη φωνή, αλλά επενδυμένη με εικόνες, 
βίντεο, μουσική και άλλα ηχητικά εφέ. Όπως και οι παραδοσιακές 
ιστορίες, έτσι και οι ψηφιακές, επικεντρώνονται σε ένα συγκεκρι-
μένο θέμα το οποίο αποδίδουν από μια ορισμένη οπτική γωνία. 
Η αφήγηση είναι πάντα σε πρώτο πρόσωπο και ο κανόνας είναι 
να χρησιμοποιείται η φωνή του ίδιου του δημιουργού. Τα θέματα 
ποικίλουν και η  επιδίωξη είναι να χρησιμοποιούν οι μαθητές την 
ψηφιακή εικόνα ως τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης των προ-
σωπικών τους συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων σε ένα ου-
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σιαστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το να αφηγούνται ιστορίες με 
ψηφιακά μέσα μπορεί να κινητοποιήσει και εκείνους τους μαθητές 
που είναι πιο αδύνατοι και δυσκολεύονται  στο γράψιμο (21, 22 
Αποστολίδου).

Η αφήγηση γίνεται εφικτή με ένα εύρος τρόπων: 
•	 μέσω ιστολογίων, 
•	 συνεργατικών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (wikis), 
•	 εργαλείων διαμοιρασμού ψηφιακών εκπομπών (Podcasting), 
•	 πολυμέσων (media sharing)
•	 Comic makers

Οι μαθητές εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν την ψηφιακή 
τεχνολογία για να φτιάξουν μικρές ηχητικές-οπτικές ιστορίες  της 
καθημερινότητάς τους ή ιστορίες που αφορούν λογοτέχνες. Στόχος 
δεν είναι η απλή χρήση της ψηφιακής τεχνολογία, αλλά η συμμε-
τοχή και η προσωπική έκφραση όλων των μαθητών που μέσα από 
τις ιστορίες περνούν διάφορα μηνύματα στους συμμαθητές τους 
και είναι ένας συνδυασμός  της ψηφιακής αφήγησης με την πα-
ραδοσιακή  προφορική αφήγηση, που αντιμετωπίζεται από τους 
περισσότερους ως μια νέα μορφή τέχνης και οι μαθητές καλούνται 
να γίνουν κριτικοί αναγνώστες τέτοιων ψηφιακών ιστοριών.

Συστήματα ψηφιακής αφήγησης
Ψηφιακή αφήγηση «προ Web 2.0»: Εμπορικά εργαλεία (standalone), 
Εργαλεία «ανοικτού» τύπου (Powerpoint, WsMovieMaker, 
WsPhotostory)

Ψηφιακή αφήγηση «μετά Web 2.0»: Εργαλεία Web 2.0: 
StoryMaker 2, Kar2ouche composer, MediaStage, TheatreLab, Voki, 
Joomag 

Μάθημα Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου - λογοτεχνίας
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές δημιουργούν 
ψηφιακό περιοδικό ή βιβλίο που έχει σχέση με τους πολιτισμούς 
της εποχής του Χαλκού (κυκλαδικό, μινωικό, μυκηναϊκό) ή περιο-
δικό αφιερωμένο σε ένα λογοτέχνη (π.χ. τον Παλαμά), με βιογρα-
φικά στοιχεία, το έργο του κ.λπ., ή σε διάφορους λογοτέχνες

Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων στο πλαίσιο του εκπαι-
δευτικού συστήματος είναι δυνατή σε όλες τις βαθμίδες, από το 
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Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Οι εκπαιδευτικοί όλων των 
επιπέδων μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με πολλούς τρόπους, 
αρκεί να προξενήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, την προσοχή 
τους, να τους δημιουργήσουν κίνητρα, να δώσουν έμφαση στο δη-
μιουργικό ταλέντο των παιδιών, καθώς αρχίζουν να ερευνούν και 
να αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Οι μαθητές αναπτύσσουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες, μαθαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις 
τους, να δομούν τις αφηγήσεις και να γράφουν για ένα ακροατή-
ριο, αυξάνοντας παράλληλα γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση 
των υπολογιστών, συνδυάζοντας ποικίλα πολυμέσα.

Αυτήείναι μια ψηφιακή μορφή αφήγησης που συνδυάζει την 
παραδοσιακή μορφή της αφήγησης και μια ποικιλία από πολυ-
μεσικά εργαλεία, όπως γραφικά, ήχος, animation,video. Είναι ένα 
νέος τρόπος να εμπλακούν τόσο μαθητές όσο και καθηγητές στην 
ανάπτυξη διαφορετικών ιστοριών.

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης όμως προϋποθέτει την 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών με τα αντί-
στοιχα λογισμικά εργαλεία και τη διαδικασία ανάπτυξης αφηγή-
σεων.

Για τον όρο «ψηφιακή αφήγηση» έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. 
Ενδεικτικά, ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Lathem (2005) 
ορίζεται ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης 
με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Είναι μία σχετικά νέα 
μορφή τέχνης (εξελίχτηκε την τελευταία δεκαετία), η οποία χρησι-
μοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη 
δημιουργία ιστοριών σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων, τη δου-
λειά τους και τις εμπειρίες τους, τις οποίες μοιράζονται μέσω του 
διαδικτύου. Προφορικές αφηγήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακό 
μέσο αποθήκευσης μέχρι και οι δυναμικά-αυτόματα παραγμένες 
αφηγήσεις με ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνονται και αφο-
ρούν στον παραπάνω ορισμό. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ψηφια-
κής αφήγησης για τους μαθητές:

- Εκμάθηση τρόπων χρήσης του Διαδικτύου για αναζήτηση 
πολύτιμου περιεχομένου κατά την ανάλυση ενός ευρέως 
φάσματος περιεχομένου.
- Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  επικοινωνίας, με την πραγματοποίηση 
ερωτήσεων, έκφραση απόψεων, δημιουργία εκθέσεων και 
συγγραφή άρθρων για συγκεκριμένο ακροατήριο.
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- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της χρήσης του 
λογισμικού που συνδυάζει διάφορα μέσα όπως κείμενο, 
εικόνες, ήχο, βίντεο και web publishing.

Η αφήγηση, και με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων ως ψηφιακή αφήγηση, αποτελεί ένα όχημα ατομικής 
έκφρασης, αλλά και συλλογικής παράλληλα προσέγγισης, το 
οποίο, ειδικά σε εποχές κρίσης όπως η σημερινή, καλείται -και 
πολύ συχνά επιτυγχάνει- να επικοινωνήσει γνώσεις, εμπειρίες, 
συναισθήματα και ανάγκες με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.

Η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση 
-που αποτελεί διαχρονικά βασική ανθρώπινη ανάγκη- με τα σύγ-
χρονα ψηφιακά μέσα. Σε μια εποχή κρίσης, η ψηφιακή αφήγηση 
αποτελεί τόσο μέσο δημιουργικής αντίδρασης και κάθαρσης όσο 
και μέσο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Η ψηφιακή αφήγηση καλεί-
ται σήμερα, περισσότερο από ποτέ να παίξει έναν ρόλο διαμεσο-
λαβητικό, μαθησιακό, επιμορφωτικό, και, εν τέλει, λυτρωτικό. Ας 
μην ξεχνάμε ότι, μέσω του διαδικτύου, οι ψηφιακές μας αφηγήσεις 
μπορούν να αγγίξουν δυνητικά ένα ευρύτατο κοινό.

Συμπεράσματα
Για τα σημερινά παιδιά το παραμύθι λειτουργεί μέσα σ’ ένα σύν-
θετο κλίμα ψυχαγωγίας ως «λύτρωση», «προειδοποίηση» και 
«προετοιμασία», για να αντιμετωπίσει το σκληρό και αντιφα-
τικό κοινωνικό περίγυρο. Όπως, άλλωστε, τονίζει ο καθηγητής 
Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, «τα παιδιά ζουν σε δύο κόσμους. 
Κι έτσι έχουν μιαν εξωτερική και μιαν εσωτερική πραγματικότη-
τα. Η εσωτερική τους πραγματικότητα συνδέεται κύρια με τις ψυ-
χικές τους ανάγκες, τις παράλογες ανησυχίες, τους φόβους, τους 
εφιάλτες τους. Όλα αυτά τα παράλογα συναισθήματα εξισορρο-
πούνται από τη βεβαιότητα, το θάρρος, την αγωνιστικότητα, αι-
σιοδοξία κι ελπίδα που ενυπάρχουν στα περισσότερα παραμύθια 
(Αναγνωστόπουλος ³1997, Τέχνη και Τεχν.: 87-88).

Με την αφήγηση και την ψηφιακή αφήγηση, οι οποίες απο-
τελούν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο και προσφέρουν 
ένα ελκυστικό και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης οι μαθητές ως 
ακροατές αλλά και ως αφηγητές ανέπτυξαν τον προσωπικό και 
τον αφηγηματικό λόγο τους, απεικόνισαν τις γνώσεις, χρησιμο-
ποίησαν πολυμεσικά εργαλεία και παρουσίασαν- διαμοίρασαν  τις 
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ιστορίες τους, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσαν  τις δεξιότητες γραφής 
τους. Η μάθηση έγινε πιο ελκυστική και οι μαθητές εργάστηκαν 
δημιουργικά  και παραγωγικά στο πλαίσιο ατομικών και  συνερ-
γατικών δραστηριοτήτων μέσα από δομημένα φύλλα εργασίας και 
εργαλεία Web 2.0.  Παράλληλα καλλιέργησαν  και ανέπτυξαν τις 
απαραίτητες δεξιότητες του  ψηφιακού σχολείου του 21ου αιώνα, 
όπως η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 
λήψης αποφάσεων, η συνεργατικότητα, η πρωτοβουλία και η αυ-
τό-καθοδήγηση, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η ανάπτυξη 
ψηφιακού γραμματισμού.

Η αφήγηση ως μια πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας, βοη-
θάει τους εκπαιδευτικούς να μεταφέρουν γνώση στους μαθητές με 
ευχάριστο τρόπο, χρησιμοποιώντας ιστορίες, μεταφορές, κατάλ-
ληλες λέξεις (ένα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο), ψηφιακά εργαλεία και 
αφήγηση έτσι ώστε είτε ως αφηγητές-δημιουργοί ιστοριών είτε 
ως ακροατές να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να 
διεγείρουν τα συναισθήματα και τη φαντασία τους και παράλλη-
λα μέσω του διαδικτύου, οι ψηφιακές τους αφηγήσεις μπορούν να 
αγγίξουν δυνητικά ένα ευρύτατο κοινό.

Παραμύθια κόμικ.
Διαλέγουμε ένα αστείο παραμύθι και ζητάμε από τα παιδιά να ξε-
χωρίσουν κάποιες σκηνές και να τις ιχνογραφήσουν.

Δημιουργία παραμυθιών 
Να φτιάξουν ένα δικό τους παραμύθι (διηγηματικό, μαγικό ή 
αστείο). Έτσι θα αντιληφθούν τη σημασία που έχουν κάποια σταθε-
ρά στοιχεία δομής: αρχή, μέση, τέλος, πρόσωπα, καλός-κακός, εμπό-
δια, υπερνίκηση εμποδίων κ.λπ. (Αναγνωστόπουλος ³1997: 228)
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Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για εφήβους: 
οδεύοντας σε μια αβέβαιη ενηλικίωση(;)
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Σε μια προσπάθεια διευκρινήσεων για το τι σημαίνει εφηβική λο-
γοτεχνία, λογοτεχνία για νέους, μυθιστόρημα της εφηβικής ηλικίας 
ή της εφηβείας κ.λπ. (Κανατσούλη 1996, 183, Allen, 260, Τσιαμπά-
ση 2013, 515-517), θα μπορούσα να αναλώσω όλη την εισήγησή 
μου. Για να μην απομακρυνθώ όμως από τη στόχευση της παρού-
σας εργασίας, θα αρκεστώ σε σχεδόν επιγραμματικούς ορισμούς 
της σύγχρονης εφηβικής λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση της σύγ-
χρονης ελληνικής, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε κοινούς τόπους 
κατανόησης και επικοινωνίας.  

Για τον προσδιορισμό της, οι Nilsen και Donelson (41993, 20-
33) αποδίδουν στην εφηβική λογοτεχνία βασικά χαρακτηριστικά, 
όπως ότι: α) Oι λογοτεχνικές ιστορίες είναι ιδωμένες μέσα από την 
οπτική γωνία των εφήβων, που σημαίνει ότι πολύ συχνά οι πρω-
ταγωνιστές έχουν την ηλικία των αναγνωστών τους. β) Φορμου-
λαϊκό στοιχείο της πλοκής είναι να επιδιώκουν οι έφηβοι-ήρωες 
την ανεξαρτητοποίησή τους από την γονική (προστατευτική) 
εξουσία και, ακόμη, να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους γονείς 
τους, για να αποδειχθούν τελικά καλύτεροί τους γ) Αναφορικά με 
τη θεματολογία της, διαπιστώνεται η τάση να εκτυλίσσονται οι 
ιστορίες όχι σε ένα εξωραϊσμένο και ρομαντικό περιβάλλον, αλλά 
στο ρεαλιστικό της σύγχρονης μεγαλούπολης, όπου προβλήματα 
όπως του διαζυγίου, της πρόωρης εγκυμοσύνης, των εκτρώσεων, 
του αλκοολισμού κ.λπ. καθορίζουν την εξέλιξη της ιστορίας και 
επηρεάζουν καθοριστικά την ωρίμανση ή μη ωρίμανση των χα-
ρακτήρων. Η εφηβική λογοτεχνία δείχνει μεγάλη ευαισθησία για 
τα πάσης φύσεως προβλήματα των εφήβων, ιδιαίτερα αυτών που 
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ανήκουν σε εθνικές ή πολιτισμικές μειονότητες, πολύ περισσότερο 
όταν αυτές συνυπάρχουν, συνήθως παραγκωνισμένες, στο σύνολο 
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. δ) Αν και η (αμερικανική) εφη-
βική λογοτεχνία της δεκαετίας του ‘70 χαρακτηριζόταν από έναν 
έντονο ρεαλισμό, σε βαθμό που να γίνεται πεσιμιστική, στη μετέ-
πειτα περίοδο επισημαίνεται μια τάση να γράφονται βιβλία για 
εφήβους με πιο αισιόδοξες προοπτικές.

Η Roberta Seelinger Trites έχει συμβάλει σημαντικά στη μελέ-
τη του εφηβικού μυθιστορήματος και αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα έχοντας ως αποδέκτη τον έφηβο, 
επιδιώκουν να καταστήσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνη τη μετάβα-
σή του από τον κόσμο της αθωότητας στον κόσμο της ευθύνης και 
της αυτονομίας της προσωπικότητας, από την ηλικία της ανωρι-
μότητας στην ωρίμανση (Trites 2000, 9-10). Η Αντα Κατσίκη-Γκί-
βαλου απαριθμεί τα βασικά γνωρίσματα της εφηβείας, όπως αυτά 
άλλωστε διαχέονται και στη σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, βοη-
θώντας έτσι στην κατανόηση του περιεχομένου της: ο αυτοπροσ-
διορισμός του εφήβου με την αναζήτηση της ταυτότητάς του, η 
αμφισβήτηση και η τάση ανατροπής του κοινωνικά αποδεκτού, η 
γνωριμία με το σώμα του, ο έρωτας και γενικότερα η σχέση του με 
το άλλο ή το ίδιο φύλο, η τάση για απομόνωση, η ανεξαρτητοποίη-
ση από το γονικό περιβάλλον, οι ιδεολογικές και φιλοσοφικές ανα-
ζητήσεις, η αυτοκαταστροφική διάθεση, η αίσθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και υπευθυνότητας (Κατσίκη-Γκίβαλου 2010, 21).

Την προσπάθειά μου να ορίσω κατά κάποιον τρόπο τη σύγχρο-
νη εφηβική λογοτεχνία, ακολουθεί η προσπάθειά μου να εξηγήσω 
τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο αρκετά διφορούμενος τίτλος 
της εισήγησης μου. Δηλαδή: Ποιος οδεύει στην ενηλικίωση; Ο/η 
έφηβος/η ή η εφηβική λογοτεχνία; Τι μπορεί να σημαίνει στο πλαί-
σιο της λογοτεχνίας αυτής «ενηλικίωση»; Και γιατί «αβέβαιη ενη-
λικίωση;». Στα ερωτήματα αυτά, θα προσπαθήσω να καταλήξω με 
απαντήσεις που ουσιαστικά θα αποτελούν και μια συνοπτική θεώ-
ρηση της λογοτεχνίας για εφήβους όπως διαμορφώνεται στην Ελ-
λάδα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Προτίμησα να αφήσω απέξω 
την παλαιότερη εφηβική λογοτεχνία και γιατί απηχεί την επικαι-
ρότητα μιας άλλης εποχής και γιατί έχει ως ένα βαθμό μελετηθεί. 
Τα ελληνικά εφηβικά μυθιστορήματα που θα «αναγνώσω» αποτε-
λούν αντιπροσωπευτικά δείγματα γραφής των σύγχρονων σημα-
ντικότερων Ελλήνων συγγραφέων του είδους, αλλά και αντανα-
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κλάσεις –ως ένα βαθμό- των ιδεολογικών μετασχηματισμών της 
ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας. Στην ανάλυσή μου των 
εφηβικών μυθιστορημάτων, θα προσπαθήσω να δείξω τον τρό-
πο που δομούνται οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες, την αφηγηματική 
οπτική που υιοθετείται και ποιες οι ιδεολογικές επιδιώξεις. Στο 
πλαίσιο αυτό θα συνεξεταστούν παράγοντες όπως π.χ. το φύλο ή η 
σεξουαλικότητα των λογοτεχνικών χαρακτήρων, αλλά και οι εκά-
στοτε κοινωνικές –αν και ρευστές- συνθήκες που επικρατούν στο 
άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους.

Θα οργανώσω το υλικό μου σε ειδολογικές κατηγορίες, ξεκι-
νώντας από τα μυθιστορήματα που με ρεαλιστική, κάποτε κυνική 
ευκρίνεια αποδίδουν την ελληνική κοινωνία. Στα ρεαλιστικά-κοι-
νωνικά μυθιστορήματα κατατάσσεται η τριλογία του Φίλιππου 
Μανδηλαρά, Κάπου να ανήκεις (2010), Ύαινες (2011) και Ζωή σαν 
ασανσέρ (2012), αν και για τις Ύαινες επιφυλάσσομαι να τις ανα-
κατατάξω στη συνέχεια.

Το πρώτο βιβλίο αντλεί τη θεματική του από τη ζωή του φανατι-
κού οπαδού, τις ψεύτικες φιλίες και τις φιλίες που στήνονται ανά-
μεσα σε άτομα που δεν μπορούν παρά να ζουν και να εκφράζονται 
μέσα από την ψυχολογία του ποδοσφαιρόφιλου μπουλουκιού. Ο 
ήρωας μας, ο Γιάννης, αν και αποτελεί ψυχογράφημα του οπαδού, 
όμως καθώς μεγαλώνει αποστασιοποιείται, αντιδρά, αλλάζει. Το 
μυθιστόρημα οργανώνεται πάνω σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
διαλογική αφήγηση, δηλαδή η πρωτοπρόσωπη αφήγηση του Γιάν-
νη εναλλάσσεται με τα (πολύ πιο συνοπτικά) σχόλια και παρατη-
ρήσεις που του απευθύνει σε δεύτερο πρόσωπο η φίλη του, Ανθή. 
Ανάλογα με το πρόσωπο που μιλά, διαφοροποιείται και η γραμ-
ματοσειρά. Ο διάλογός τους φαίνεται να αρχίζει και να τελειώνει 
γύρω από το ποδόσφαιρο και τον οπαδισμό, όμως μέσα από αυ-
τόν αναδύονται η αποσύνθεση και καταδίκη της ψυχολογίας της 
μάζας. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι ο αφηγηματικός καταλύτης, 
καθώς παραμένει μόνο ο (μονο)λόγος της Ανθής, με τη δική της 
γραμματοσειρά, η οποία απευθύνεται πάντα σε δεύτερο πρόσωπο, 
προς τον απόντα και αγαπημένο αλλά, όπως γίνεται αντιληπτό, 
θανόντα Γιάννη. 

Οι Ύαινες είναι ένα ρεαλιστικό, κυνικό και με μία έννοια εφιαλ-
τικό μυθιστόρημα, που περιγράφει τη ζωή στη σύγχρονη μεγα-
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λούπολη (Αθήνα) την περίοδο της μεγάλης κρίσης εξαιτίας της 
χρεοκοπίας. Μικρές κοπέλες μεταβάλλονται σε ύαινες –«ζώα πα-
νούργα, λαίμαργα και δολερά»1-, παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια 
τους, εγκαταλειμμένες από τους γονείς τους, κάνουν τα πάντα για 
να επιβιώσουν. Με επίκεντρο την ιστορία της Μάρθας και περι-
φερειακά τις ιστορίες της Σύνθιας και της Τάνιας απεικονίζεται 
ένα γυναικείο φύλο τολμηρό, αδίστακτο, με φυλαγμένη καλά μια 
ιδιότυπη ευαισθησία. Το μυθιστόρημα δύσκολα εντάσσεται μόνο 
στη ρεαλιστική πεζογραφία, ενώ στοιχεία φαντασίας και σίγουρα 
μεταμυθοπλασίας δίνουν το στίγμα του, όταν, προς το τέλος της 
κατά τα άλλα συμβατικής τριτοπρόσωπης αφήγησης, ο αναγνώ-
στης αρχίζει να υποψιάζεται και τελικά κατανοεί ότι τα τρία γυναι-
κεία πρόσωπα είναι μυθοπλαστικές κατασκευές που έχουν ξεφύ-
γει από τις λογοτεχνικές σελίδες και έχουν πάρει υπόσταση ερήμην 
του δημιουργού τους.

Το τρίτο μυθιστόρημα, Ζωή σαν ασανσέρ, εξελίσσεται επίσης 
στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης και αν ξύσουμε την επιφάνεια 
των δύο βασικών εφηβικών χαρακτήρων, του Στέλιου και της Χρι-
στίνας, αποκαλύπτονται δύο τρυφερά παιδιά που ονειρεύονται 
τη δική τους ερωτική ιστορία. Η τυχαία συνάντησή τους θα εξε-
λιχθεί σε μια αγωνιώδη αμοιβαία αναζήτηση και από την πλευρά 
του ενός και της άλλης, που περιβάλλεται από τα τραγούδια της 
Amy Winehouse και από την ψυχολογία των δύο εφήβων που μαζί 
με τον έρωτα προσπαθούν να ανακαλύψουν και τον εαυτό τους. 
Οι σχέσεις με τους γονείς τους υπάρχουν στο φόντο της ιστορί-
ας: η Χριστίνα, ζώντας σε μια ιδιότυπη οικογένεια με πολλά αδέλ-
φια από τρεις διαφορετικές μανάδες ουσιαστικά αντιμετωπίζει 
την ανωριμότητα ενός πατέρα που αρέσκεται να λειτουργεί –με 
τις κλοπές που κάνει- ως Ρομπέν των Δασών. Ο Στέλιος, ζώντας 
σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με έναν άνεργο και ρέμπελο πα-
τέρα και μια εργαζόμενη και κουρασμένη μητέρα, αποστρέφεται 
την οικογένειά του. Και αν οι γονείς είναι αυτοί που με τις επιλογές 
τους στιγματίζουν τα παιδιά τους, όμως αυτό δεν εμποδίζει τελικά 
τους νεαρούς εφήβους να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και 
να ονειρεύονται «μια ζωή που τη ζεις μέρα με τη μέρα, που είναι 
ανάλαφρη, που δεν έχει υποχρεώσεις ενηλίκου […], αλλά μόνο αν-
θρώπινες σχέσεις και όνειρα» (σελ.83).

1 Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου. 
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Ανάλογη είναι η γονική παρουσία και στο μυθιστόρημα του Βα-
σίλη Παπαθεοδώρου Στη διαπασών (2009), το οποίο οργανώνεται 
πάνω στον πρωταγωνιστή, το Θανάση, έναν περιθωριοποιημένο 
έφηβο, ένα «κακό» παιδί που απολαμβάνει το να ζει παραβατι-
κά. Η παραβατικότητά του δικαιολογείται, καθώς το οικογενει-
ακό του περιβάλλον είναι υποβαθμισμένο οικονομικά (ζει στα 
Καμίνια), είναι συναισθηματικά ατροφικό και άνισο (μια μητέρα 
που φροντίζει το γιό της και ένας πατριός που τον υποτιμά και 
τον απεχθάνεται). Η Σοφία Γαβριηλίδου για την αιτιολόγηση της 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς των περιθωριακών εφηβικών χαρα-
κτήρων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «μέσα από τεχνικές προα-
ναγγελίας ή αναδρομών στην πρότερη οικογενειακή κατάσταση 
του περιθωριακού χαρακτήρα και στις σχέσεις του με τους γονείς 
του αναζητείται η αιτιολόγηση παραβατικών συμπεριφορών. Με 
μορφή κανόνα χωρίς εξαιρέσεις, είναι οι χαλαροί ή και ανύπαρκτοι 
οικογενειακοί δεσμοί ή οι μη αρμονικές σχέσεις των γονιών που 
ευθύνονται για την παραβατική συμπεριφορά και την κοινωνική 
περιθωριοποίηση των χαρακτήρων» (Γαβριηλίδου 2011, 308).

Επιπλέον, το γύρω κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του 
Θανάση του παρέχει δυνατότητες μόνο μιας υποκουλτούρας, βασι-
σμένης σε διαστρεβλωμένα ιδεολογήματα περί Αρχαίας Ελλάδας, 
όπως αυτά τα διατυπώνουν οι Ελευθερολάκωνες, προφανώς σε 
απομίμηση της Χρυσής Αυγής. Ψηφίδες που συμπληρώνουν αυτή 
την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας –όπως βέβαια συγκεκριμενο-
ποιείται στη ζωή του βασικού ήρωα- είναι: 

ο χουλιγκανισμός,
«Στο γήπεδο πάω για να εκτονωθώ […] Για να ανέβω στα κά-

γκελα, για να τρέξω όταν μας κυνηγάνε οι μπάτσοι, για να πλακω-
θώ με τους βάζελους και τα χανούμια και τους Βουλγάρους. Βάζω 
το κασκόλ μου […] κι όποιον πάρει ο χάρος» (σελ.16)

ο ρατσισμός,
«Στο σχολείο μου ευτυχώς οι ξένοι είναι ακόμα πιο άχρηστοι και 

τούβλα από τους Έλληνες και ευτυχώς σε κάποια άλλα είχε επέμ-
βει ο σύλλογος γονέων και είχε απειλήσει με λιντσάρισμα τους δι-
ευθυντές, αν έβαζαν ξένο να κρατά τη σημαία (σελ.112)

οι επιτηδευμένες συλλογικές ταυτότητες,
«Κάτι φλώροι κι αυτοί με τα κινητά τους να δείχνουν βιντεάκια 
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ο ένας στον άλλο […] και φυσικά όλες οι γκόμενες είχαν τις κοιλιές 
έξω και φορούσαν στριγκ, ειδικά αυτές που ήταν πάνω από ογδο-
νταπέντε κιλά, και οι φλώροι όλοι με χαμηλοκάβαλα» (σελ.37).

Ως αντίβαρο στην εικόνα της «άγριας» εφηβείας του, υπάρχει 
ο έρωτας του Θανάση για τη Λουίζα και η αγάπη του για τη ροκ 
μουσική. Καθώς μάλιστα η αφηγηματική διαχείριση του πρωτα-
γωνιστή εστιάζει στο δικό του τρόπο θέασης των πραγμάτων, δεν 
έχουμε μόνο μια πρωτόπροσωπη αφήγηση με τον χαρακτηριστι-
κό κοφτό και υβριστικό λόγο των εφήβων, αλλά στην αρχή κάθε 
κεφαλαίου υπάρχουν οι αγγλικοί στίχοι ροκ τραγουδιών. Η περι-
θωριοποίηση του εφήβου, την ευθύνη της οποίας έχουν οι ενή-
λικοι, ανασχηματίζεται από τα μισά του βιβλίου με την αρχή της 
μεταστροφής του -ίσως γιατί και στο εφηβικό μυθιστόρημα δεν 
αποκλείεται μια έντεχνα κρυμμένη δόση διδακτικής πρόθεσης. Ο 
έρωτας, η βαθιά στοργή του για την άτυχη μητέρα του και τελι-
κά ο θάνατός της, το ήρεμο οικογενειακό σπιτικό των παππούδων 
στο χωριό, η αποστροφή προς όλους αυτούς που θεωρούσε ιδε-
ολογικούς του φίλους, βγάζουν στην επιφάνεια το καλό κομμάτι 
του εαυτού του. Και αν και ακόμη η ταυτότητά του είναι ακατα-
στάλακτη και η πορεία του προς την ωρίμανση γίνεται στραβοπα-
τώντας, όμως όταν μονολογεί: «Άλλαζα; Προς το καλό ή προς το 
κακό; Ποιος ξέρει τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο; Ποιος ξέρει 
τελικά αν το καλό δεν κρύβει κακό μέσα του ή αν το κακό δεν κρύ-
βει πολύ βαθιά το καλό;» (σελ.252), ο έφηβος αναγνώστης ακούει 
έναν σκεφτόμενο άνθρωπο.

Με ένα ασθμαίνον, σχεδόν παραληρηματικό ύφος ξεδιπλώνεται 
η πρωτόπρόσωπη αφήγηση της Νεφέλης στο Με λένε… Σύννεφο 
(2012) της Αγγελικής Δαρλάση. Μια οργή και μια απορία ορίζει 
το λόγο της και τις αντιδράσεις της, άλλωστε δεν θα μπορούσε να 
ήταν και αλλιώς, καθώς η ηρωίδα βιώνει μια άσχημη καθημερινό-
τητα σε ένα δήθεν πολιτισμένο οικογενειακό περιβάλλον της κα-
λής κοινωνίας, με έναν πατέρα μιζαδόρο της πολεοδομίας που επι-
πλέον επιβάλλεται με βιαιότητα και χειροδικία στα παιδιά του και 
μια μητέρα που έχοντας εκμοντερνίσει τη μητρότητα, ουσιαστικά 
στέρησε από τα παιδιά της τη στοργή. Και πάλι είναι οι γονείς που 
ευθύνονται για την «άγρια» εφηβεία των παιδιών τους, ενώ ως 
αντίβαρο λειτουργούν η φιλία, ο έρωτας, η αγάπη στις διάφορες 
εκδοχές της, ακόμη και η μητρική αγάπη που τελικά αναδύεται.
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Μια δεύτερη ειδολογική κατηγορία εφηβικών μυθιστορημά-
των είναι ρεαλιστικά μυθιστορήματα με κοινωνικές διαστάσεις 
αλλά στα οποία κυριαρχεί μια έντονα πολιτική άποψη. Το Ανίσχυ-
ρος άγγελος (2010) του Μάνου Κοντολέων είναι το πιο χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα πολιτικοποιημένου μυθιστορήματος, καθώς 
βασίζεται στην ιστορία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και τον άδικο 
θάνατό του από το όπλο ενός αστυνομικού. Στην ήδη γνωστή υπό-
θεση, είναι ενδιαφέρον το εγχείρημα/εύρημα της οπτικής γωνίας. 
Η ιστορία παρουσιάζεται από την πλευρά της κόρης του θύτη-α-
στυνομικού. Έτσι, η ιστορία της νεαρής Αγγέλας είναι μια ιστορία 
αμφιβολίας, ερωτημάτων, ρήξης προς τους γονείς, αλλά είναι και 
πολύ πέρα από αυτήν: το πολιτικό βρίσκεται στο είδος της ευθύ-
νης που ενίοτε κληροδοτείται από κάποιους άλλους, ακόμη και 
τους ίδιους τους γονείς στα παιδιά τους, και αναγκάζει το άτομο 
να κατανοήσει πόσο το ατομικό είναι αναπόφευκτα αλληλένδετο 
με το συλλογικό. 

Αδιαφιλονίκητα πολιτικά, αλλά με διαφορετικό τρόπο, είναι τα 
μυθιστορήματα που μιλούν για έφηβους-μετανάστες που έρχονται 
στην Ελλάδα αναζητώντας μια άλλη ζωή, για να συναντήσουν το 
ρατσισμό, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον πολιτισμικό 
αποκλεισμό. Αυτή είναι η μοίρα της Λιούμπα στο Μια ιστορία του 
Φιοντόρ (2004) του Κοντολέων, αλλά και του Άλεχ, της Ρεγγίνας, 
της Σόνιας, της Γκάλια και άλλων (αντίστοιχα στο Δεν με λένε Ρεγ-
γίνα…Άλεχ με λένε (2011) του Κοντολέων και Θα σε σώσω ό,τι κι αν 
γίνει (2013) της Αλεξάνδρας Μητσιάλη), οι οποίοι μάλιστα πέφτουν 
θύματα οικονομικής ή/και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η άποψη 
της Γαβριηλίδου για άλλα εφηβικά μυθιστορήματα ότι «η αποδοχή 
και η αφομοίωση περιμένει τον κάθε μετανάστη στο τέλος, αφού 
πρώτα περάσει μια δοκιμασία ικανή να αναδείξει τη θετική του 
υπόσταση» (Γαβριηλίδου 2011, 298) φαίνεται πως στα συγκεκρι-
μένα μυθιστορήματα βρίσκει μερική εφαρμογή: η Λιούμπα γίνεται 
κατά μία έννοια αποδεκτή, η Γκάλια σώζεται παρά το βιασμό της, η 
Σόνια γλιτώνει γιατί ο συμπατριώτης της Ντιμίτρι που την αγαπά 
θα την ακολουθήσει βήμα προς βήμα για «να τη σώσει ό,τι κι αν 
γίνει». Όμως ο Άλεχ, η Ρεγγίνα και τόσοι άλλοι Άλεχ και Ρεγγίνα 
δεν θα σωθούν. Η ισότητα των δύο φύλων με τραγικό τρόπο εδώ 
ισχύει απόλυτα. Η οικονομική ανέχεια, η χρηματική εξάρτηση από 
αυτούς που εμπορεύονται τα ανθρώπινα όνειρα για ελευθερία και 
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ζωή θα κατατροπώσουν τον έρωτα του Άλεχ και της Ρεγγίνα, δεν 
θα κάνουν διάκριση ανάμεσα σε «ισχυρό» και «ασθενές» φύλο, το 
trafficking2 θα είναι η κοινή μοίρα τους, για το δικό τους κορμί και 
τις δικές τους ψυχές.

Τα τρία παραπάνω μυθιστορήματα έχουν ένα κοινό χαρακτη-
ριστικό: κανένα τους δεν είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο. Η 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση που δηλώνει περισσότερο από κάθε 
άλλη την επίγνωση της ατομικότητας, την αίσθηση του εαυτού 
και της ταυτότητας δεν αποδίδεται, πιστεύω εκ συγγραφικής προ-
θέσεως, στους λογοτεχνικούς «ξένους» έφηβους. Υπογραμμίζεται 
έτσι πολύ εμφατικά η εξουσία άλλων που ασκείται επάνω τους, ο 
ετεροκαθορισμός τους. Ακόμη και ο φόβος τους ή η ανασφάλειά 
τους. Ξεκάθαρα και χωρίς ωραιοποιητικές υπεκφυγές αυτό συντε-
λείται κυρίως στο Δεν με λένε Ρεγγίνα…Άλεχ με λένε: η εμπορευ-
ματοποίηση του εφηβικού σώματος έσβησε την ίδια την ύπαρξη 
του φέροντος. Εδώ, «το σώμα» κάθε άλλο παρά «αναδεικνύεται σε 
βασικό συστατικό της ταυτότητας και της αίσθησης του εαυτού» 
(Μακρυνιώτη 2004, 27).

Ως ξεχωριστή –τρίτη- κατηγορία θεωρώ μυθιστορήματα που 
παρόλο που εμφανέστατα έχουν κοινωνικά θέματα, όμως κυρι-
αρχούνται είτε από ένα περισσότερο συναισθηματικό και λυρικό 
ύφος είτε διαποτίζονται από μια πιο παραδοσιακή αντίληψη ζωής. 
Στο Το δέντρο το μονάχο (2010) της Μαρίας Παπαγιάννη, βρίσκεται 
στο επίκεντρο η Βιολέτα, η αλαφροΐσκιωτη, η μάγισσα όπως την 
αποκαλούν οι συγχωριανοί της, αυτή που έλειπε χρόνια, κλεισμέ-
νη σε κλινική. Η Βιολέτα δεν ήταν τρελή ούτε μάγισσα, μόνο ήταν 
διαφορετική, «μιλούσε στα δέντρα, στα λουλούδια, στα πουλιά και 
στα ζώα» (σελ.22). Η Βιολέτα ξαναγυρίζει στο χωριό και δεν γίνε-
ται εύκολα αποδεκτή, αντίθετα γίνεται αποδέκτης προκαταλήψε-
ων και ρατσισμού, βρίσκεται απομονωμένη από τη ντόπια κοινω-
νία. Ζητήματα λοιπόν κοινωνικής αποδοχής και αποκλεισμού είναι 
βασικά για το στήσιμο της πλοκής, το σημαντικό όμως για την ψυ-
χογράφηση της Βιολέτας είναι το παραδοσιακό περιβάλλον γύρω 
της, ο σταματημένος χρόνος, η απόσταση του γενέθλιου τόπου 
από τον πολιτισμό. Οι τρεις έφηβοι που θέλουν να διαλευκάνουν 

2 Περισσότερα για το trafficking στην ιστοσελίδα http://www.unodc.org/unodc/
en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
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το μυστήριο γύρω από τη Βιολέτα διαμορφώνονται μέσα σε αυτό 
το περιβάλλον και μέσα σε αυτό θα βαδίσουν για να ανακαλύψουν 
το δικό τους δρόμο προς την ωριμότητα. Επ’ αυτού σχολιάζει χα-
ρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδάτος: «Οι διαδρομές τους μέσα από 
δύσκολα περάσματα της φύσης είναι, στην ουσία, ο συμβολικός 
δύσβατος δρόμος προς την ενηλικίωσή τους που αναδύεται από τη 
δημιουργική δύναμη της παράδοσης […], έστω και αν αυτή μοιάζει 
ξεπερασμένη στον σύγχρονο πολιτισμό της επικοινωνίας και του 
διαδικτύου» (Παπαδάτος 2014, 53).

Πολύ ιδιαίτερο το μυθιστόρημα του Κυριάκου Μαργαρίτη Ο 
κονσερβοσυλλέκτης (2008) που μιλά για έναν ιδιόρρυθμο, παρά-
ξενο αλλά και ξεχωριστό έφηβο, τον Πιμ. Μεγαλώνοντας μόνος 
σε ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό σπίτι, χωρίς καμιά κοινωνική 
δεξιότητα, κατάφερε να αναπτύξει μια δική του ασυνήθιστη ευ-
αισθησία. Μια ευαισθησία που εκδηλώνεται στην αγάπη του για 
τη μουσική την οποία δημιουργεί μόνος του με κονσερβοκούτια. 
Μέχρι τη στιγμή που προστέθηκε στη ζωή του μια νέα αγάπη, η 
αγάπη προς τη Νανά, «την ωραιο-Νανά», για την οποία θα φτιάξει 
για να της χαρίσει ένα μικρό κομψοτέχνημα από κονσερβοκούτι με 
τη δική του χορεύτρια-Νανά: ξεπετάχτηκε από το κονσερβοκούτι 
μια νεράιδα, «η νεράιδα άρχισε να στριφογυρίζει αφού το ελατήριο 
ήταν προσαρμοσμένο σε ένα γρανάζι και –ω του θαύματος!- μια 
θεϊκή μελωδία πλημμύρισε το χώρο, ένα είδος βιεννέζικο βαλς» 
(σελ.131). Ο ευαίσθητος και χαρισματικός Πιμ όμως δεν θα αξιω-
θεί την ανταπόκριση στην αγάπη του. Έχοντας ζήσει τα δεκαέξι 
πρώτα χρόνια της ζωής του μοναχικός, ιδιαίτερος, αντισυμβατικός 
και ακοινώνητος, θα προσκρούσει στον ακατανόητο για αυτόν 
τρόπο ζωής της Νανάς και των φίλων της. Θα υποστεί τις λοιδο-
ρίες τους, χωρίς να τους αντιπαλεύει, γιατί δεν τους κατανοεί. Το 
ίδιο δεν τον κατανοούν και αυτοί. Η καλλιτεχνική του υπόσταση, η 
παράξενη τρυφερότητά του τον καθιστούν έναν σχεδόν μοναδικό 
τύπο, αμάλγαμα αρρενωπότητας και μοναχικής ευαισθησίας, στο 
εφηβικό μυθιστόρημα.

Η τέταρτη ειδολογική κατηγορία περιέχει εφηβικά μυθιστορή-
ματα που μέσα στη ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικό-
τητας που επιχειρούν αφήνουν να διεισδύσει το φανταστικό, ένα 
είδος μαγικού ρεαλισμού. Για παράδειγμα, ο Ανίσχυρος άγγελος δεν 
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απομακρύνεται από τα πραγματικά γεγονότα, όμως παρεμβάσεις 
στην υπόθεση με σχόλια που προοιωνίζουν την εξέλιξη, δοσμένα σε 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση και με πλάγιους χαρακτήρες, κάνει ένας 
άγγελος. Στις Ύαινες, όπως είδαμε ήδη, οι λογοτεχνικοί χαρακτή-
ρες εξελίσσονται σε μεταμυθοπλαστικούς, οι ηρωίδες γίνεται φα-
νερό προς το τέλος ότι αποτελούν μυθοπλαστικές κατασκευές που 
όμως αποκτούν τη δική τους αυτοτέλεια και καθίστανται υπαρκτά 
πρόσωπα στο πλαίσιο της λογοτεχνικής πραγματικότητας που 
περιγράφεται. Στη Συνέντευξη με το φάντασμα του βάλτου (2014) 
της Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου, η αναδρομή στα ιστορικά γε-
γονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την ελληνική αντίσταση 
αλλά και στις προδοσίες που συνέβησαν τότε γίνεται, κατά ένα ρε-
αλιστικό τρόπο, μέσα από το ημερολόγιο του παππού της έφηβης 
Δήμητρας και, φαντασιακά, με τη συνάντησή της με το φάντασμα 
του αδικοσκοτωμένου Βρετανού αξιωματικού. Πάντως, παρά τις 
ενδιαφέρουσες ανιχνεύσεις στο χώρο της μεταμυθοπλασίας, του 
φανταστικού και του μαγικού ρεαλισμού από πλευράς ορισμένων 
συγγραφέων, η τάση αυτή εμφανίζεται ασθενική στην ελληνική 
εφηβική λογοτεχνία.

Συμπεράσματα:
Μολονότι πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε εισα-

γωγικά και γενικά για το εφηβικό μυθιστόρημα εντοπίζονται και 
στα ελληνικά εφηβικά της τελευταίας 15ετίας τα οποία και εξετά-
σαμε, θα προτιμήσω να εστιάσω τα τελικά μου συμπεράσματα στα 
γνωρίσματα εκείνα που αποδίδουν πιο συγκεκριμένα και ουσια-
στικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της λογοτεχνίας αυτής.

1. Ανάμιξη ειδολογικών κατηγοριών
Μια πρώτη βασική παρατήρηση που αφορά τα εφηβικά μυθι-

στορήματα είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν με βεβαιότητα σε 
ένα μόνο λογοτεχνικό είδος, αντίθετα επιδιώκεται και επιτυγχάνε-
ται συνδυασμός ειδολογικών κατηγοριών. Έτσι, για παράδειγμα, 
το ιστορικό μυθιστόρημα συνυπάρχει με το κοινωνικό (Συνέντευ-
ξη με το φάντασμα του βάλτου) ή η πλοκή του αστυνομικού μυθι-
στορήματος αποτελεί το καμβά σε σχολικές ιστορίες που αναδει-
κνύουν ζητήματα ρατσισμού (Οι Εννέα Καίσαρες). Είναι σαφές ότι 
με το δια-ειδολογικό παιχνίδι υπογραμμίζεται η εξέλιξη της ελληνι-
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κής εφηβικής λογοτεχνίας προς νέες κατευθύνσεις και πειραματι-
σμούς. Ταυτόχρονα αυτό το παιχνίδι διαμόρφωσης μιας δίπολης ή 
αμφίσημης ειδολογικής ταυτότητας βρίσκεται σε συμφωνία με τη 
φύση των εφηβικών μυθοπλαστικών χαρακτήρων που και αυτοί 
μη έχοντας σαφή προορισμό, χωρίς πυξίδα αλλά και χωρίς περιορι-
σμούς, αναζητούν την ταυτότητά τους για να οδηγηθούν ή να μην 
οδηγηθούν προς τους δικούς τους δρόμους αυτογνωσίας.

2. Καθοριστική η σχέση με γονείς, καθοριστικός ο έρωτας στη 
ζωή των εφήβων.

Τα εφηβικά μυθιστορήματα που μελετήσαμε, ανεξαρτήτως της 
ειδολογικής κατηγορίας που ανήκουν, έχουν κυρίαρχο μοτίβο της 
πλοκής τους τη συνήθως συγκρουσιακή ή και εχθρική σχέση με 
τους γονείς (Sommers, 266), ενώ αντισταθμιστικά σε αυτήν υπάρ-
χει ο λυτρωτικός, απελευθερωτικός εφηβικός έρωτας. Φυσικά όλα 
αυτά εντάσσονται σε μια ακολουθία γεγονότων που έχουν δραμα-
τικό χαρακτήρα, εξάρσεις της πλοκής και έντονες ψυχολογικές δι-
εργασίες. Έτσι, το πλαίσιο που δημιουργείται μέσα από τις γονικές 
σχέσεις –με αντίκτυπο και στις ερωτικές- είναι αυτό της κρίσης 
και είναι αυτές οι περίοδοι κρίσης που καθορίζουν τη μετάβαση 
από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Ακριβώς αυτή την κρίση 
έχουν κατά νου ορισμένοι μελετητές που προσδιόρισαν το εφηβι-
κό μυθιστόρημα με τον όρο «κρισοτοπία» (crisotopia) ή ως μυθι-
στόρημα κρίσης (Roxborough, 248) 

3. Οι κρίσεις, ως συστατικό απαραίτητο των εφηβικών μυθι-
στορημάτων, οδηγούν στη διαμόρφωση των πρωταγωνιστών σε 
«άγριους» εφήβους, επαναστάτες με αιτία, που πάντως οδεύουν 
προς την ωριμότητα, όσο και αν αυτό γίνεται διστακτικά, σε μια 
πορεία αβεβαιότητας, αμφιβολιών και ανατροπών.

Για την Κατερίνα Γεωργοπούλου, ειδοποιός διαφορά του εφηβι-
κού μυθιστορήματος είναι ότι το κεντρικό θέμα πρέπει να αφορά 
άμεσα τον έφηβο και να σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της εφηβικής ηλικίας. Με άλλα λόγια, αν απλώς αναφέρεται σε 
κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να αφορούν την εφηβεία π.χ. 
ναρκωτικά ή τη βία, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι μιλάμε για εφη-
βική λογοτεχνία. Αντίθετα, το βασικό στοιχείο της είναι εάν επι-
κεντρώνεται στην περιγραφή της προσωπικότητας και της ψυχο-
σύνθεσης του συγκεκριμένου εφήβου (Γεωργοπούλου 2004, 201). 
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Αυτή η έμφαση στις ψυχικές διαδικασίες συχνά δίδεται μέσα από 
την κατάσταση της αγριότητας, μέσα από τις ακραίες και ενίοτε 
αντιδραστικές συμπεριφορές των εφήβων, που μάλιστα τονίζονται 
από το εφηβικό και πολύ συχνά υβριστικό λεξιλόγιο που χρησιμο-
ποιούν. Η ακρότητα, η «αγριότητα» της συμπεριφοράς τους μπορεί 
να αποβεί καταστροφική και συνήθως αυτοκαταστροφική και σε 
βιβλία όπως Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της (2002) οι αράχνες 
καθίστανται το πολύσημο σύμβολο του αδιεξόδου της Κωνσταντί-
νας που έχει μπλέξει με ουσίες (Ακριτόπουλος 2010, 299). Ο απο-
προσανατολισμός, η παγίδευση, το κενό που αισθάνεται η Κωνστα-
ντίνα αλλά και πολλοί άλλοι χαρακτήρες των εφηβικών μυθιστο-
ρημάτων αναζητούν να βρουν διέξοδο. Οι δαιδαλώδεις δρόμοι του 
ψυχισμού τους είναι η παγίδα και η λύτρωσή τους, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο όμως αναπαρασταίνονται με αληθοφάνεια οι πραγματικοί 
έφηβοι και τα προβλήματά τους.

4. Ασθενικές οι αναφορές στο φύλο, στο σώμα και στη σεξου-
αλικότητα.

Ο Roxborough μιλώντας για την «κρισοτοπία» του εφηβικού 
μυθιστορήματος διαπιστώνει τις δύο κατηγορίες κρίσεων: τη 
ρήξη με τις παραδοσιακές αξίες και θεσμούς του ενήλικου κό-
σμου, δηλαδή οικογένεια, γάμο, συγγένεια και, δεύτερο, την κρίση 
που αφορά την αυτογνωσία των εφήβων και ιδιαίτερα αυτή που 
συνδέεται με τη σεξουαλικότητα και το φύλο (Roxborough, 249). 
Παρόλα αυτά, στην πλειοψηφία των μυθιστορημάτων που μελε-
τήσαμε, διαπιστώνουμε να έχουν υποχωρήσει οι αναφορές στο 
σώμα και στη διαμόρφωση της ετεροφυλοφιλικής ή ομοφυλοφι-
λικής σεξουαλικότητας. Οι βλέψεις των συγγραφέων στρέφονται 
αλλού, δεν φαίνεται να τους πολυαπασχολεί το φύλο και οι προε-
κτάσεις του. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι 
πολλά από τα μυθιστορήματα που εξετάσαμε είναι γραμμένα από 
άνδρες (Κοντολέων, Μανδηλαράς, Παπαθεοδώρου, Μαργαρίτης). 
Χωρίς να υποστηρίζω ότι οι άντρες συγγραφείς στην Ελλάδα δεν 
πραγματεύονται και ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων, όμως τολμώ 
να διατυπώσω την άποψη ότι αυτά καθίστανται δευτερεύοντα ή 
δεν υπάρχουν μπροστά σε ζητήματα που κατά την αντίληψή τους 
έχουν καθολικό ενδιαφέρον3. Και προς επίρρωση της άποψής μου 

3 Τα θέματα φύλου όπως αναφύονται στο πλαίσιο νέων θεωρήσεων για το ανδρικό 
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αυτής επικαλούμαι μια παρατήρηση της Σούλας Οικονομίδου για 
παλαιότερα εφηβικά μυθιστορήματα στα οποία τις απεικονίσεις 
των έμφυλων ταυτοτήτων συσχετίζει με το γεγονός ότι η πλειο-
ψηφία των κεντρικών χαρακτήρων είναι γυναίκες και όχι άντρες 
(Οικονομίδου 2004, 285). Φαίνεται πως η ενασχόληση με ζητήμα-
τα φύλου και έμφυλης σεξουαλικότητας στα ελληνικά εφηβικά μυ-
θιστορήματα εξακολουθεί να είναι ακόμη γυναικεία υπόθεση. 

5. Διακειμενικές νύξεις.
Σε πολλά εφηβικά μυθιστορήματα υπεισέρχονται στοιχεία από 

άλλα παλαιότερα «κείμενα». Ήδη από τον τίτλο του Μια ιστορία 
του Φιοντόρ καθίσταται σαφής η σχέση του βιβλίου με το Ντοστο-
γιέφσκι και ειδικότερα με τον Ηλίθιο, αν και επίσης υπάρχουν ανα-
φορές στο Μαγιακόφσκι και στο Ρίτσο. Στο Θα σε σώσω ό,τι κι αν 
γίνει, η αγάπη του Ντιμίτρι για την απαχθείσα Σόνια εξελίσσεται 
παράλληλα με την ερωτική ιστορία του Ουγκώ που εμπνέει τους 
δύο εφήβους, τον Άνθρωπο που γελά. Αλλά και στη Συνέντευξη με 
το φάντασμα του βάλτου, δηλώνεται από τη συγγραφέα στα παρα-
θέματα η βασική ιστορική πηγή της για το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 
στη Λήμνο. Όμως τα διακείμενα μπορεί να προέρχονται και από 
πηγές εξωλογοτεχνικές: οι στίχοι ροκ τραγουδιών στο Στη διαπα-
σών ή τα τραγούδια της Winehouse στο Η ζωή σαν ασανσέρ δεν 
συνιστούν μόνο ένα φόντο της ιστορίας πολύ κοντά στο νεανικό 
αναγνωστικό κοινό, αλλά και ομολογούν την ανανεωτική δυνατό-
τητα των εφηβικών μυθιστορημάτων.

6. Αφηγηματικές εκδοχές και αφηγηματικοί συνδυασμοί
Σε μια πληθώρα μυθιστορημάτων, όπως διαφάνηκε ήδη με τα 

παραδείγματα που προαναφέρθηκαν, φαίνεται πως όχι μόνο συ-
νηθίζεται αλλά επικυριαρχεί η πρωτοπρόσωπη αφήγηση: σε πρώ-
το πρόσωπο μιλούν οι δύο έφηβοι πρωταγωνιστές στο Κάπου ν’ 
ανήκεις και Ζωή σαν ασανσέρ αντίστοιχα, η Νεφέλη στο Με λένε…

φύλο και των τρόπων με τους οποίους προσεγγίζεται και από άντρες συγγραφείς 
απασχολούν μόνο πρόσφατα τη λογοτεχνική θεωρία. Έχω διατυπώσει τις από-
ψεις μου για τους άντρες συγγραφείς της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας στο 
βιβλίο μου Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα. Νέες απόψεις για το φύλο 
στην παιδική λογοτεχνία (2008). Παρόλα αυτά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το 
φύλο ως διαδικασία που εγγράφει στα σώματα κοινωνικές συμπεριφορές απα-
σχολεί κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, είτε είναι συγγραφείς είτε αναγνώστριες 
είτε λογοτεχνικοί χαρακτήρες. 
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σύννεφο, ο Θανάσης Στη διαπασών, η Δήμητρα στη Συνέντευξη με 
το φάντασμα του βάλτου, η Κωνσταντίνα, επαναστατημένη και 
εξαρτημένη από ουσίες, στο Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της. 
Χωρίς άλλο πίσω από τις πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, πρέπει να 
ανακαλύψουμε προσωπικότητες που αναρωτιούνται, ψάχνουν, 
σκέφτονται, κρίνουν, προτάσσουν την άποψή τους και τον εαυ-
τό τους. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση αποτελεί ένδειξη κριτικής 
ικανότητας ή εγωκεντρισμού, αλλά πάντως αποκαλύπτει τη συγ-
γραφική πρόθεση να αναδεικνύονται οι υποκειμενικότητες των 
λογοτεχνικών προσώπων και η σημασία τους στη διαμόρφωση 
ταυτότητας. Μια τέτοια αφηγηματική πρόταση βρίσκεται σίγου-
ρα σε πλήρη αντίθεση, όπως ήδη το σχολιάσαμε, με έφηβους «ξέ-
νους» που, αν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως δεν ομιλούν 
σε πρώτο πρόσωπο. Ίσως αυτό προέκυψε τυχαία στη λογοτεχνι-
κή παραγωγή, όμως ίσως μπορούμε να διαβλέψουμε ότι είναι μια 
σκόπιμη αφηγηματική επιλογή, ένας εύσχημος τρόπος για να το-
νισθούν όλα αυτά που παρεμποδίζουν τους εφήβους σε μια ξένη 
χώρα και κουλτούρα για να γίνουν ο εαυτός τους, για να αποκτή-
σουν αυτοπεποίθηση και επίγνωση της ατομικότητάς τους.

Από την άλλη, οι πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις συνδυάζονται συ-
χνά με άλλες αφηγηματικές τεχνικές, καθιστώντας πιο αινιγματική 
ή πιο συναρπαστική την εξέλιξη της πλοκής, π.χ. στον Ανίσχυρο άγ-
γελο η πρωτοπρόσωπη αφήγηση γίνεται όχι από τους πρωταγωνι-
στές, αλλά από τον άγγελο. Αυτός παρακολουθεί τους τραγικούς 
χαρακτήρες να δρουν, ίσως και λίγο ως ανδρείκελα, αυτοί ανίκανοι 
να προβλέψουν το μέλλον και ο ίδιος ανίσχυρος να τους βοηθήσει. 
Ή στη Συνέντευξη με το φάντασμα του βάλτου, η πιο αποστασιο-
ποιημένη σε τρίτο πρόσωπο αφήγηση που εστιάζει στο παρόν της 
έφηβης Δήμητρας εναλλάσσεται με την πρωτοπρόσωπη παρελθο-
ντική του ημερολογίου του παππού της. 

Η τριτοπρόσωπη αφήγηση στους Εννέα Καίσαρες του 
Παπαθεοδώρου συνταιριάζεται με την πολυπρόσωπη δράση των 
πολλών χαρακτήρων και την περιφορά του αφηγηματικού φακού 
σε αυτούς, ενώ στον Κονσερβοσυλλέκτη η επιλογή της αφήγησης σε 
τρίτο πρόσωπο με εστίαση στον Πιμ εξηγείται λογικά, καθώς με την 
κατάληξη της ιστορίας μαθαίνουμε ότι ο κύριος πρωταγωνιστής 
εξαφανίζεται από την πόλη όπου συντελέστηκαν τα γεγονότα, 
απογοητευμένος, συντετριμμένος, και η αφήγηση της ιστορίας 
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δεν μπορεί παρά να γίνει από ένα τρίτο, αν και δευτερεύον στην 
υπόθεση, πρόσωπο-παρατηρητή των γεγονότων.

Οι εφηβικοί λογοτεχνικοί χαρακτήρες που εμψυχώνουν την 
πλοκή στα εφηβικά μυθιστορήματα παρουσιάζονται μέσα στη 
δίνη των συναισθημάτων και των γεγονότων που βιώνουν κατά 
την εφηβεία τους. Ανασφαλείς, στραβοπατώντας αλλά ψάχνο-
ντας, οδεύουν με αβέβαιο τρόπο προς την αναζήτηση της αλήθειάς 
τους, προς την αναζήτηση της δικής τους ταυτότητας, του εαυτού 
τους. Η πορεία προς την ωριμότητα περιγράφεται αμφίβολη, με 
πισωγυρίσματα. Είναι μια αβέβαιη πορεία. Το ελληνικό εφηβι-
κό μυθιστόρημα που παρακολουθεί τους εφηβικούς χαρακτήρες 
αφουγκράζεται τις δικές τους αμφιταλαντεύσεις και εσωτερικές 
συγκρούσεις. Μαζί με αυτούς ανιχνεύει και διαμορφώνει αβέβαια 
–καθώς αναζητά και αναρωτιέται- αλλά σταθερά το περιεχόμενο 
και την ιδεολογία της σύγχρονης ελληνικής εφηβικής λογοτεχνίας. 
Η αβέβαιη δική της πορεία μάλλον προδιαγράφει και την ωρίμαν-
σή της.
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και ελέγχου στο σύγχρονο νεανικό-εφηβικό μυθιστόρημα». Στο 
Παπαντωνάκης Γιώργος – Αναγνωστοπούλου Διαμάντη (Επιμ.), 
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Δημήτρης (Επιμ.), Σύγχρονη Εφηβική Λογοτεχνία. Από την ποι-
ητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της. Αθήνα: 
Πατάκης 2011: 291-316.
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της Ελένης Δικαίου. Μια περίπτωση σύγχρονου “εξελικτικού 
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