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Henri Tonnet (Université de Paris IV-Sorbonne)
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Πρόλογος

Η

έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέτειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).
Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολουθήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις. 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 Νεoελληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 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 εισηγήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανεπιστήμια 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 ανακοινώσεων 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΄ Συνεδρίου 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 πίνακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσσάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευνόητο 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 οικονομική 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 Διοικητικού 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 ευχαριστήσω 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 πολύπλευρη 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 εργασιών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών
Πρακτικών.
Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη οργάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συνεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος εργάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊκό 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 απέσπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επιστημονικής 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 σήμερα στη δημοσιότητα.
Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέδρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 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 (Παρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συνεργάτη 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 Επιστημονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυμίου 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 Νεοελληνικών 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 ψηφιακών 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 Νεοελληνικών 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 σπουδές, 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 προώθηση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υποστήριξη 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 Επιστημονική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέους 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 προσπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυπώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψηφιακού 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 Απριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
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Προσεγγίσεις στη δραματουργία του 19ου και του 20ού αιώνα

Ερωτική επιθυμία και εθνικισμός:
το θέμα της αδελφικής αιμομειξίας
στην ελληνική ρομαντική δραματουργία του 19ου αιώνα
Αρετή Βασιλείου *

Στη σύγχρονη εποχή η αιμομειξία θεωρείται ως μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις της οικογενειακής, κοινωνικής, θρησκευτικής
και ηθικής ευταξίας, το μεγαλύτερο αμάρτημα-ταμπού των δυτικών κοινωνιών, η αποφυγή του οποίου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο
του πολιτισμού και απομακρύνει το ανθρώπινο είδος από την κυριαρχία της Φύσης, σύμφωνα με τον S. Freud, αλλά και σύμφωνα με
τους ανθρωπολόγους Cl. Lévi-Strauss, J. G. Frazer και Br. Malinowski.1 Παρότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες η ποινή του θανάτου
για τους αιμομείκτες εφαρμοζόταν έως τα τέλη του 19ου αιώνα,2
εντούτοις δεν υπήρξε λογοτεχνική περίοδος όμοια με αυτήν του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα που να σφραγίστηκε
περισσότερο από την ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα, το
oποίο ανήχθη σε λογοτεχνικό σύμβολο κυρίως στην Αγγλία (με τη
γοτθική λογοτεχνία) και στη Γερμανία (με το Schauerroman),3 επιβεβαιώνοντας το γεγονός, ότι η δημιουργική φαντασία δεν συμβαδίζει αναγκαστικά με τις βιοφυσιολογικές, ανθρωπολογικές, ψυ∗

1
2
3

Αρετή Βασιλείου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Η συμμετοχή της συγγραφέως με ανακοίνωση στο Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Πατρών. Τελευταία έκδοση: Τρυγών η φιλέρημος. Το θέατρο
του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη και η αναζήτηση της καλλιτεχνικής και εθνικοθρησκευτικής ταυτότητας στο τελευταίο τέταρτο του 19ου και το πρώτο του 20ού αιώνα,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014. Ηλεκτρονική διεύθυνση:
avasiliou@upatras.gr και satsoka@otenet.gr
(Φρόυντ 1978˙ Frazer ²1935˙ Lévi-Strauss ²1967˙ Malinowski 1993). Για μία
συνολική επισκόπηση των απόψεων των διαφόρων επιστημόνων (κοινωνικών
ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, βιολόγων) του 19ου και 20ού αιώνα πάνω στο ζήτημα
της αιμομειξίας, βλ. Richardson 2000, 553, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
(Ford 1998, 11).
(Thorslev, 42-43, 56˙ Richardson 1985, 738˙ Hesse-Fink 1971, 8).

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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χολογικές, κοινωνιολογικές ή οποιεσδήποτε άλλες επιστημονικές
έρευνες. Αυτό το σοκαριστικό θέμα προσέδιδε μίαν επιπρόσθετη
πηγή αισθησιακού και σκοτεινού στοιχείου στην ευρωπαϊκή προρομαντική και ρομαντική λογοτεχνία των αναξιοπαθούντων ηρωίδων και των αυτοκαταστροφικών ηρώων, σε αντίθεση με το ορθολογικό οπτιμιστικό λογοτεχνικό σύμπαν του Διαφωτισμού. Έναν
αιώνα αργότερα, ο Freud οδηγήθηκε στη χρέωση των ρομαντικών
ακριβώς με την ανακάλυψη αυτής της παθολογικής υποσυνείδητης επιθυμίας, καθώς και στη διαμόρφωση της θεωρίας του για
τον ναρκισσισμό (1914).4 Με λίγα λόγια, έναν αιώνα νωρίτερα από
τη γέννηση της ψυχανάλυσης, οι προρομαντικοί και οι ρομαντικοί
άνοιξαν πρώτοι τον δρόμο στην παρουσίαση και την εξέταση του
υποσυνείδητα παθολογικού.
Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις της γερμανικής ρομαντικής λογοτεχνίας και της αγγλικής προ- και μεταρομαντικής λογοτεχνίας η αιμομειξία συντελείται εν αγνοία των πρωταγωνιστών,
όπως στον σοφόκλειο Οιδίποδα τύραννο, καθώς η ταυτότητα και
η συγγένειά τους αποκαλύπτεται εκ των υστέρων ―γεγονός που
ελαφραίνει κάπως τη μέγιστη κοινωνική εκτροπή―,5 εντούτοις
δεν αποφεύγεται· αντιθέτως πραγματοποιείται, φθάνοντας έως
τα έσχατα των συνεπειών της και οδηγώντας συχνά με τελετουργικό τρόπο τους ήρωες στην τρέλα ή στον θάνατο.6 Μέσω του συ4

5
6

(Thorslev, 43-45). Για τη μακριά ενασχόληση με τον ναρκισσισμό εκ μέρους των
ψυχολόγων και ψυχαναλυτών S. Freud, Otto Rank, Karl Jung, Jacques Lacan, Heinz
Kohut, κ. ά., αλλά και διαφόρων εκπροσώπων της ψυχαναλυτικής λογοτεχνικής
κριτικής, βλ. τις υποσημειώσεις στη μελέτη της Finney, 243-256, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
(Ford 1998, 8˙ Stansbury 2008, 4).
Σε αντίθεση με τη γερμανική ρομαντική και μεταρομαντική λογοτεχνία και την προκαι μεταρομαντική αγγλική, εντούτοις η κυρίως ρομαντική αγγλική λογοτεχνία
παρουσιάζει ενσυνείδητη, ηθελημένη και όχι ανεπίγνωστη αιμομειξία μεταξύ
αγνώστων αδελφών. Έτσι, η κυρίως ρομαντική αγγλική λογοτεχνία καταδεικνύει
αιμομειξίες μεταξύ ατόμων που ανατρέφονται μαζί από την παιδική τους ηλικία
και ως εκ τούτου, η ερωτική τους έλξη βασίζεται στην αλληλοσυμπάθεια και στις
κοινές παιδικές εμπειρίες και μνήμες. Εκεί, η αιμομειξία μπορεί να παρουσιάζεται
άλλοτε ως διεφθαρμένη επιθυμία, άλλοτε ως εξιδανίκευση, άλλοτε ως μονόπλευρο,
και άλλοτε ως αμοιβαίο συναίσθημα, αλλά εντούτοις παρουσιάζεται πάντα
ξεκάθαρα ως επιθυμία (Richardson 1985, 737-754˙ Richardson 2000, 554-558˙
Finney, 243-265˙ Wilson, 249-270˙ Engelstein, 279˙ Stelzig, 230-253˙ Stansbury
2008, 8). Για το τραγικό τέλος των ηρώων στις ρομαντικές τραγωδίες π. χ. των
Fr. Schiller (Die Braut von Messina), Fr. Grillparzer (Die Ahnfrau), Byron (Manfred),
στις νουβέλες και τα μυθιστορήματα των Goethe (Wilhelm Meisters Lehrjahre),
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γκεκριμένου μοτίβου, οι Ευρωπαίοι (κυρίως ο Byron και το ζεύγος
Shelley) αποπειράθηκαν απολύτως ενσυνείδητα να σπάσουν κάθε
έννοια κλασικιστικής ευπρέπειας και λογοτεχνικού κανόνα, αλλά
και να διαταράξουν συθέμελα τις θρησκευτικές, κρατικές νόρμες
και τις καθιερωμένες έμφυλες ταυτότητες των πατριαρχικών κοινωνικών δομών της εποχής τους, αποδεικνύοντας, ότι οι φυσικοί
νόμοι δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε άλλο, παρά απλές κοινωνικές
συμβάσεις, χωρίς βιολογική επικύρωση.7 Μάλιστα, στον Πρόλογο
του επικού του ποιήματος Laon and Cythna, ο ίδιος ο Shelley χαρακτηρίζει την αιμομειξία «απλά ως ένα έγκλημα εναντίον των καθιερωμένων συμβάσεων».8
Ιδιαίτερα δε το ετερόφυλο αδελφικό αιμομεικτικό μοτίβο, ή αλλιώς «σύνδρομο της Αντιγόνης», το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αιμομεικτικό σχήμα του Ρομαντισμού, σε αντίθεση με
το αιμομεικτικό σχήμα μεταξύ γονιών και παιδιών που απασχόλησε κυρίως τη Γοτθική περίοδο,9 έλκει την καταγωγή του από τις
φιλοσοφικές αντιλήψεις του G. W. F. Hegel σχετικά με τον ηθικό
σύνδεσμο αδελφού και αδελφής, ο οποίος εντούτοις στον Γερμανό φιλόσοφο δεν περιέχει ρητή αιμομεικτική χροιά. Παρόλ’ αυτά,
το 1807, στη Φαινομενολογία του Νου, ο Hegel παρουσιάζει τον
αδελφό ως το «ήσυχο όμοιο ον (Wesen) εν γένει», μέσα στο οποίο
αντικατοπτρίζεται καθαρά η αδελφή. Η αδελφική σχέση αποτελεί
τη «στιγμή του αναγνωρίζοντος και ανεγνωρισμένου καθεκάστου
εαυτού», καθώς «συνδέεται με την ισορροπία του αίματος». Το
καθήκον της αδελφής προς τον αδελφό αποτελεί το ύψιστο ηθι7
8
9

L. Tieck (Der blonde Eckbert) και Fr. R. de Chateaubriand (René), καθώς και στην
ποίηση του P. B. Shelley (Laon and Cythna ή The Revolt of Islam), βλ. Thorslev, 45,
50-51˙ Richardson 1985, 743-744˙ Richardson 2000, 555, 557-558˙ Johnson, 236.
(Thorslev, 50-51). Για την πρόθεση των Ευρωπαίων ρομαντικών –κυρίως των
Percy Shelley, Byron και Mary Shelley- να διαταράξουν τις κοινωνικές δομές και
τους έμφυλους ρόλους της εποχής τους, μέσω του μοτίβου της αιμομειξίας, βλ.
Stansbury 2008, 3, 5-6.
Παρατίθεται στα αγγλικά στο: Thorslev, 51-52.
(Richardson 1985, 738). Το αιμομεικτικό σχήμα μεταξύ αδελφού και αδελφής/
εξαδέλφης εμφανίζεται συχνότερα και στην ιστορία, τη λογοτεχνία και τη μυθολογία, σε σχέση με αυτό μεταξύ πατέρα-κόρης και (βιολογικής ή θετής) μητέρας-γιου (Rank 1992, 363˙ Ford 1998, 3). Έτσι κι αλλιώς, οι Ευρωπαίοι ρομαντικοί καταδίκασαν εντελώς την αιμομειξία μεταξύ γονέα-παιδιού, ενώ αντίθετα
εξιδανίκευσαν και κατέστησαν συμπαθητικότερη την αμοιβαίας πρόθεσης ετερόφυλη αδελφική αιμομειξία, η οποία εμπίπτει στην παράδοση του μανικού «ρομαντικού» έρωτα (Thorslev, 47, 49).
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κό καθήκον, ενώ ο αδελφός αποτελεί την «πλευρά σύμφωνα με
την οποία το πνεύμα [της κλεισμένης στον εαυτό της οικογένειας]
γίνεται ατομικότητα, η οποία στρέφεται έναντι άλλου και μεταβαίνει στη συνείδηση της καθολικότητας. Ο αδελφός εγκαταλείπει
αυτό το άμεσο, στοιχειακό και κατά τούτο κυριολεκτικά αρνητικό
ήθος της οικογένειας, προκειμένου να κερδίσει και να παραγάγει
το συνειδητό του εαυτού του, ενεργά πραγματικά ήθος.»10
Από τον Hegel και μετά, η ευρωπαϊκή γοτθική λογοτεχνία του
ύστερου 18ου αιώνα, όπως και η αμέσως μεταγενέστερη ρομαντική του 19ου αιώνα, ασχολούνται εντατικά με το μοτίβο της ηθικής
εγγύτητας των ετερόφυλων αδελφών, της θηλυκής αδελφοσύνης,
περνώντας όμως επιπλέον και στην κατάδειξη της κυριολεκτικής
ή φαντασιακής –πάντως, ούτως ή άλλως παθολογικής- αιμομεικτικής χροιάς της, μελετώντας το δυαδικό ανδρόγυνο ναρκισσιστικό
είδωλο των λογοτεχνικών ηρώων. Στην ενασχόλησή του με το ζήτημα το 1984, στο πλαίσιο της μελέτης της σοφόκλειας Αντιγόνης
και των δυτικών λογοτεχνικών αποτόκων της, ο G. Steiner σημειώνει, ότι η αναζήτηση του απόλυτου εαυτού αναδύεται ύστερα από
την ιδεαλιστική δυιστική καντιανή γνωσιοθεωρία της απόσχισης
του υποκειμένου από τον κόσμο, της αποκοπής της αντίληψης από
τη γνώση και της συνεπόμενης νέας αίσθησης της μοναξιάς του
ατόμου στον κόσμο, στοιχεία που οδηγούν τη δυτική μεταφυσική
στην αναζήτηση της αρχέγονης οντολογικής ενότητας, της παλιννόστησης του διαμελισμένου εαυτού από την οργανική του εσωτερική αποξένωση. Στο σημείο όμως, όπου ο Hegel υποστηρίζει, ότι
οι βάσεις του διχασμού του «εγώ» και το αίσθημα εξορίας είναι
εσωτερικά, η ρομαντική απάντηση προβάλλει την πρόταση, ότι η
ετερόφυλη ερωτική σχέση είναι τόσο απόλυτη που ακυρώνει τον
αυτισμό της προσωπικής ταυτότητας, προκειμένου να γεφυρωθούν τα θεμελιώδη ρήγματα του όντος. Στην αντίληψη των Ευρωπαίων ρομαντικών λογοτεχνών, η αδελφική σχέση χαρακτηρίζεται
συγχρόνως από τον έρωτα και την αγάπη, ενώ ο εαυτός επανευρίσκεται ακέραιος μέσα στο είδωλο της δίδυμης οντολογικής παρουσίας του άλλου, μέσα από την οποία πραγματοποιείται τελικά η

10 (Έγελος 2007, 416). Βλ. και Στάινερ 2001, 65-66, ο οποίος ερμηνεύει την εκλεκτική συγγένεια μεταξύ αδελφού και αδελφής που περιγράφει ο Hegel. O G. Steiner
την εφαρμόζει στην περίπτωση της αδελφικής σχέσης της σοφόκλειας Αντιγόνης
με τον Πολυνείκη.
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παλιννόστηση της αποσπασματικής ατομικής συνείδησης στη συνεκτικότητα του Απόλυτου.11 Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Percy Shelley στον John Gisborne τον Οκτώβριο του 1821, σχετικά με
τη μορφή της σοφόκλειας Αντιγόνης και της έννοιας της θηλυκής
αδελφοσύνης: «Τί υψηλή εικόνα γυναίκας! […] Κάποιοι από εμάς
έχουμε αγαπήσει μιαν Αντιγόνη, σε μια προηγούμενη ζωή κι αυτό
μας κάνει να μην βρίσκουμε πλήρη ικανοποίηση σε κανένα θνητό
δεσμό. »12 Το 1818, στο δοκίμιό του Essay on Love (δημοσίευση το
1828), ο Shelley μιλά για την ιδανική αδελφή ψυχή (ή επι-ψυχή)
ως «μινιατούρα για το σύνολο του εαυτού, η οποία εντούτοις είναι
απαλλαγμένη απ’ ό,τι καταδικάζουμε ή απεχθανόμαστε», ως «καθρέπτη, η επιφάνεια του οποίου αντανακλά μόνον τις μορφές της
αγνότητας και της λάμψης». Χωρίς να αναφέρεται ρητά στο ενδεχόμενο μιας αδελφικής αιμομεικτικής σχέσης, ο Shelley μιλά εν
τέλει για «μία ψυχή μέσα στην ψυχή μας, η οποία διαγράφει έναν
κύκλο γύρω από τον δικό της παράδεισο, όπου ο πόνος, η θλίψη
και το κακό δεν τολμούν να εισχωρήσουν.»13
Ο αδελφικός αιμομεικτικός έρωτας των ρομαντικών ερμηνεύεται από σύγχρονους μελετητές ως η επιτομή της ιδεαλιστικής
ναρκισσιστικής αγάπης και του αυτοαντανακλώμενου έρωτα, του
έρωτα προς εαυτόν, ο οποίος συνδέει ψυχολογικά την αδελφή με
τον πρωταγωνιστή ως το νέο θηλυκό alter ego του. Το μοναχικό
«εγώ» απαντά στη συναναστροφή του με ένα έτερο ανθρώπινο
πλάσμα μίαν αίσθηση επιστροφής μετά την εξορία και ανιδιοτελούς συναισθηματικής οικείωσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο,
αναζητά την επέκταση του ιδανικού του κατόπτρου στη συμπληρωματική οντολογική υπόσταση του ετέρου ημίσεως, της αδελφής,
η οποία αποτελεί την εξιδανικευμένη αντανάκλαση του αντίθετου
φύλου, της εξευγενιστικής θηλυκής αγνότητας και παρθενίας, δημιουργώντας το αύταρκες συναισθητικό δίδυμο, όπως ο οβιδιακός
και πλατωνικός Νάρκισσος που θαυμάζει το εξιδανικευμένο έτερό του ήμισυ έξω από τα όρια του εαυτού του. Για τον αδελφό,
η αδελφή αποτελεί την εξιδανικευμένη εικόνα της ευαισθησίας,
11 (Στάινερ 2001, 34-42)
12 (Στάινερ 2001, 21)
13 Το αγγλικό κείμενο παρατίθεται στο: Thorslev, 53. Για το ίδιο ζήτημα, όπως εμφανίζεται στη συγκεκριμένη μελέτη του Shelley, αλλά και στη συνολικότερη ποίησή
του, βλ. επίσης Stelzig, 239-241.
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της έμπνευσης και της πνευματικής και ηθικής εγγύτητας˙ με λίγα
λόγια, αποτελεί την ιδανική ερωμένη, η οποία αντιπροσωπεύει τις
οικογενειακές αξίες, υποκαθιστώντας τη μητέρα.14 Έτσι, σύμφωνα
με τη μυθογραφία της ψυχής, η αδελφή λειτουργεί ως το εξιδανικευμένο υποκατάστατο της μητέρας.15 Η πνευματικής και συναισθηματικής χροιάς αιμομειξία, το απόλυτο πάθος, μπορεί λοιπόν
να υπερνικήσει τον θάνατο και να διατηρηθεί αιώνια στους Ευρωπαίους ρομαντικούς. Έτσι, μέσα από την εκλεκτική –και όχι μόνον
βιολογική- συγγένεια με την αδελφή, το ρομαντικό πορτρέτο του
αδελφού οδηγείται στον ατομικό του εσωτερικό σολιψισμό, στην
εσωστρεφή ένωση του διχασμένου του εαυτού. Η συγκεκριμένη
αντίληψη υποδεικνύει τον καθαρά ατομικιστικό και ιδεαλιστικό
προσανατολισμό που είχε λάβει η αισθητική και φιλοσοφική σκέψη των Ευρωπαίων ρομαντικών, προκειμένου το άτομο να διατηρήσει την ηθική ακεραιότητά του και να προστατευθεί από την
κοινωνική απομόνωση και τον πνευματικό κατακερματισμό που
του επέβαλε η βιομηχανοποιημένη εποχή του.
Παρότι τολμηρό για τα συντηρητικά ανατολίτικα βαλκάνια
ήθη, εντούτοις το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι ανύπαρκτο στην
εγχώρια δραματουργία και σκηνή. Καταρχήν, το ελληνόφωνο κοι14 (Sanders 2002, 5, 80-81˙ Bouchenafa 2004, 9-13, 20, 46˙ Johnson, 244-245). Βλ.
επίσης: Thorslev, 50, 52-56, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιεί και τη μελέτη του
James Notopoulos (The Platonism of Shelley. Durham. N. C. 1949) σχετικά με
τον πλατωνισμό του Shelley. Ο Notopoulos υποστηρίζει, ότι ο Shelley επηρεάζεται στην αντίληψή του περί αδελφικής σχέσης από το μυθιστόρημα Agathon
(1766/67) του Christoph Martin Wieland, όπου ο ήρωας και ο πλατωνικός του
έρωτας, η Ψυχή, μεταφράζουν την αγάπη τους με αδελφικούς όρους. Ο Thorslev
αναφέρεται επίσης στην αντίληψη της πλατωνικής αγάπης, η οποία ανευρίσκεται
στον μύθο που ο Πλάτωνας (στο Συμπόσιο) βάζει στο στόμα του Αριστοφάνη.
Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, η ερμαφρόδιτη ψυχή του ανθρώπου διαχωρίστηκε
από τον Απόλλωνα σε δύο «μονοφυλικά» μέρη, το καθένα από τα οποία αναζητεί
για όλη του τη ζωή το άλλο του μισό. Έτσι, οι δύο έμφυλα διαχωρισμένες, πλην
όμως συναισθηματικά και ψυχικά ταυτόσημες ψυχές, αντιπροσωπεύουν τον
αδελφό και την αδελφή. Αυτή η πλατωνική αντίληψη της αδελφικής σχέσης υποφώσκει λοιπόν και στον ρομαντικό Shelley, όπως υποστηρίζουν οι Notopoulos
και Thorslev.
15 Ο Otto Rank, ο οποίος μελέτησε το ζήτημα το 1912, με ταυτόχρονη ψυχαναλυτική
και λογοτεχνική θεωρητική ματιά (στο έργο του Das Inzest-Motiv in Dichtung und
Sage), όπου εξέτασε το θέμα από την εποχή του Σοφοκλή έως τον 20ό αιώνα, όρισε την τάση της αδελφικής αιμομειξίας ως μίας δεύτερης εκδοχής του οιδιπόδειου
συμπλέγματος, η οποία εμπλέκει μία λιγότερο παρεμποδισμένη ερωτική σχέση
που μάλιστα διαρκεί περισσότερο στον χρόνο (Rank 1992, 363).
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νό έρχεται το 1842 σε επαφή με το δράμα του Lessing Νάθαν ο
Σοφός, παιγμένο από τον Λεωνίδα Καπέλο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και με τη σιλλερική Νύμφη της Μεσσήνης, παιγμένη
από τον θίασο του Παντελή Σούτσα το 1866.16 Το δραματουργικό
πρόπλασμα του ετερόφυλου, σχεδόν αδελφικού, –όχι, όμως, βιολογικά αδελφικού-συναισθηματικού δεσμού εμφανίζεται το 1858
στη Μαρία Δοξαπατρή του Δ. Βερναρδάκη, έργο που δραματοποιεί
τη μεσαιωνική κατάκτηση του Μορέως από τους Φράγκους μετά
τη Δ΄ Σταυροφορία. Η δευτερεύουσα πλοκή πραγματεύεται τον
έρωτα του νεαρού Άγγελου Φιλανθρωπινού, φυγά από την Κωνσταντινούπολη ύστερα από τη φραγκική Άλωση της Πόλης, με την
επώνυμη ηρωίδα. Αν και μη βιολογικά αδέλφια, εντούτοις οι ήρωες
φέρονται να έχουν κοινές αναμνήσεις, εμπειρίες και έντονο ψυχοσυναισθηματικό δέσιμο από την παιδική τους ηλικία, από την πιο
ειδυλλιακή περίοδο της ανθρώπινης ζωής.17 Η συγκεκριμένη συνθήκη φαίνεται να ευνοεί την εκτύλιξη των λογοτεχνικών αδελφικών αιμομεικτικών σχέσεων δύο ψυχοσυναισθηματικά όμοιων
ανθρώπων, κυρίως στους Άγγλους ρομαντικούς ποιητές και λογοτέχνες (π. χ. Coleridge, Wordsworth, Byron), οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη Συνειρμική ψυχολογική θεωρία του Άγγλου εμπειριστή
φιλοσόφου David Hartley, στο δοκίμιό του Observations on Man το
1749,18 αν και το δοκίμιο Theory of Legislation (1802) του φιλοσόφου του δικαίου Jeremy Bentham, καθώς και η βιολογική θεωρία
περί εγγενούς αιμομεικτικής αποστροφής του Φινλανδού δαρβινιστή ανθρωπολόγου Edward Westermarck (History of Marriage,
1891) –έρευνα, η οποία αντιτίθεται τόσο ως προς τις φροϋδικές/
ψυχαναλυτικές, όσο και ως προς τις ανθρωπολογικές αντιλήψεις
του Frazer- απέδειξαν το φαινόμενο της σπανιότητας της αιμομεικτικής σχέσης μεταξύ βιολογικών αδελφών ή ανθρώπων που
μεγαλώνουν μαζί από την παιδική τους ηλικία, ακριβώς εξαιτίας
της αιμομεικτικής αποστροφής που δημιουργεί η δύναμη της συμβίωσης και της συνήθειας.19
16 (Χατζηπανταζής 2012 τόμ. Β2, 9, 44)
17 Βλ. τις αναφορές στις κοινές παιδικές τους αναμνήσεις στη Δ΄ Πράξη του δράματος (Βερναρδάκης 1858, 116-117).
18 (Richardson 1985, 739-741˙ Richardson 2000, 554-557)
19 Richardson 2000, 558-570, ο οποίος ασχολείται και με τις απόψεις των σύγχρονων πλέον φυσικών ανθρωπολόγων και ψυχιάτρων που συνεχίζουν την ερευνητική υπόθεση/κατεύθυνση του Edward Westermarck. Χρησιμοποιώντας τη θεω-
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Πάντως, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρωπαϊκή ρομαντική
λογοτεχνική δημιουργική φαντασία που εμπλουτίζεται από τη Συνειρμική Θεωρία του Hartley, οι δεσμοί της παιδικής συμπάθειας
και της ψυχοσυναισθηματικής σύνδεσης μπορούν δυνάμει να εξελιχθούν σε αίσθημα ερωτικού πάθους κατά την ενήλικη ζωή. Έτσι,
όταν οι παιδικοί φίλοι επανευρίσκονται μετά από χρόνια χωρισμού, ο Άγγελος του Βερναρδάκη εκφράζει τον άσβεστο πολύχρονο πόθο του προς τη Μαρία, ο οποίος όμως παραμένει ανεπίδοτος,
καθώς η ηρωίδα βρίσκεται σε διαταραγμένη ψυχική και διανοητική κατάσταση, ύστερα από τη βίαιη εγκατάλειψή της από τον
αλλόφυλο και αλλόθρησκο Φράγκο εραστή της Γουλιέλμο Καμπανίτη.20 Λίγο πριν αυτοκτονήσει στο ποτάμι ως σαιξπηρική Οφηλία,
εύχεται ο έρωτας του παιδικού της φίλου να είχε εκδηλωθεί νωρίτερα, προτού ο πόθος της για τον αποικιοκράτη Φράγκο κατακτητή της πατρίδας της την οδηγήσει στην τρέλα και την αυτοκαταστροφή.21 Ο εγχώριος δραματουργός ναι μεν αποφεύγει την
πραγματοποίηση της κυριολεκτικής «αδελφικής» αιμομειξίας, η
οποία προκαλεί φρίκη ακόμη και στους Ευρωπαίους ρομαντικούς
συγγραφείς, παρουσιάζοντας την ηρωίδα του να επιλέγει ένα ερω-

ρία του Westermarck, ο Richardson υποστηρίζει ότι, αν και οι Άγγλοι ρομαντικοί
λογοτέχνες κατέδειξαν αδελφικές αιμομεικτικές σχέσεις, εντούτοις τις απέρριψαν με βδελυγμία και φρίκη, εξαιτίας της εδραίωσης του παγκόσμιου κανόνα
της αιμομεικτικής αποστροφής/απαγόρευσης, στον οποίο συνειδητά πίστευαν.
Γι’ αυτό ακριβώς, οδήγησαν τους αιμομείκτες λογοτεχνικούς ήρωές τους στην τιμωρία, δηλαδή στον τελετουργικό θάνατο ή στην τρέλα. Σε σημειώσεις του περί
αδελφικής αιμομειξίας του 1803, ο Coleridge εξάλλου υποστηρίζει την ποιότητα
της αγνότητας και τρυφερότητας των ετερόφυλων αδελφικών σχέσεων, διαχωρίζοντάς τες απόλυτα από την ερωτική συζυγική σχέση, απηχώντας προφανώς
τις απόψεις του δοκιμίου του Jeremy Bentham. Ο Coleridge υποστηρίζει λοιπόν
ανοιχτά τη βιολογικής και πολιτισμικής υφής απαγόρευση της αδελφικής αιμομειξίας, την ύπαρξη του ανθρώπινου ενστίκτου της αδελφικής ανεπιμειξίας. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Richardson, οι Ευρωπαίοι ρομαντικοί λογοτέχνες αντιμετώπισαν την αδελφική αιμομεικτική σχέση αρκετά παράδοξα, παρουσιάζοντάς
την ως μίαν εξιδανικευμένη, αλλά συνάμα και αποτροπιαστική σχέση.
20 Ο Άγγελος εκφράζει ανοιχτά τον έρωτά του προς τη Μαρία στη Γ΄ Πράξη του
δράματος, ενώ λίγο παρακάτω τα αισθήματά του επαναλαμβάνονται και στη Δ΄
Πράξη, σε κατ’ ιδίαν μονόλογό του (Βερναρδάκης 1858, 121-121, 148-150). Ερωτική εξομολόγηση της κάνει και στην Ε΄ Πράξη, όταν πλέον η Μαρία έχει τρελαθεί
(Βερναρδάκης 1858, 174).
21 «Ω! διατί των λόγων σου / η ουρανία δρόσος ενωρίτερον / εις της καρδίας μου
το πυρ δεν έπιπτε! / Ναι, ίσως ίσως ενωρίτερον εάν…/ Αντί να σβέση τώρα την
πυρκαϊάν, / φευ! την αναρριπίζει βιαιότερον. » (Βερναρδάκης 1858, 175)
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τικό ταίρι έξω από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά
εντούτοις μοιάζει να μας προειδοποιεί εδώ για το καταστροφικό
τέλος που αναμένει την Ελληνίδα στην ένωσή της με τον αλλόφυλο/ετερόθρησκο˙22 τέλος, που θα είχε ίσως αποφευχθεί ακόμη και
έστω μέσα από έναν αιμομεικτικό, πλην όμως ομόθρησκο/ομοφυλετικό έρωτα.
Σε αυτό το σημείο, όπως και στα μεταγενέστερα ομόθεμα εγχώρια δράματα, εισχωρεί το ιδιάζον στοιχείο της ομόαιμης εθνικής καταγωγής που εκτρέπει την ελληνική δραματουργία από το
μονοπάτι της ατομικιστικής σολιψιστικής αυτο-ολοκλήρωσης των
Ευρωπαίων ρομαντικών αιμομεικτών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, ο οποίος το 1876 στο ιστορικό του δράμα Η καταστροφή των Ψαρών παρουσιάζει την κόρη
του Γάλλου ναυάρχου Εκάτη (εξαρχής ένθερμης υποστηρίκτριας
της Ελληνικής Υπόθεσης) να ερωτεύεται παράφορα τον Ψαριανό
αγωνιστή Αντώνιο Βρατσάνο, προτείνοντάς του να μείνει μαζί του
καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας του νησιού.23 Τον
ασπάζεται, ενώ αυτός κοιμάται, εκφράζοντας τον θαυμασμό της
για την ομορφιά και την υπερηφάνειά του, ενώ και ο ίδιος ο Βρατσάνος την ονειρεύεται παράλληλα στον ύπνο του ως νύμφη-άγγελο.24 Ο αμοιβαίος έρωτας των δύο νέων στο τέλος ακυρώνεται,
αφού, μέσω της αναγνώρισης «του παροιμιακού croix de sa mère
της συγχρόνου γαλλικής δραματοποιίας»,25 η Εκάτη αποδεικνύεται ως η πρώτη εξαδέλφη του Αντώνιου, η οποία υιοθετήθηκε από
τον Γάλλο ναύαρχο και μεγάλωσε στη Γαλλία μετά τον θάνατο της
μητέρας της και θείας του Αντώνιου. Έτσι, σύμφωνα με τα λόγια
του Άγγ. Βλάχου, εισηγητή του Νικοδήμειου δραματικού διαγωνισμού του 1876, όπου το δράμα βραβεύεται: «ο έρως πνίγεται
ούτω εις την συγγενικήν στοργήν».26 Στον δε μωραϊτίδειο Βάρδα

22 Για το ζήτημα της προβληματικής ερωτικής ένωσης των αλλοφύλων/αλλοθρήσκων στην ελληνική λογοτεχνία του 19ου αιώνα, βλ. Μικέ 2007.
23 (Μωραϊτίδης 1876, 51-52)
24 (Μωραϊτίδης 1876, 106-115)
25 (Βλάχος 1876, 38)
26 (Βλάχος 1876, 38) Όπως είχε αναφέρει και ο Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής μία δεκαπενταετία
νωρίτερα ως εισηγητής του Ράλλειου ποιητικού διαγωνισμού του 1860: «Ίσως
τοσούτον δεν θα ενδιατρίβομεν εις την εξιστόρισιν των εναγωνίων περιπετειών
του ποιήματος τούτου, αν δεν ενομίζομεν καλόν να παρατηρήσωμεν ότι από τινος χρόνου οι πλείστοι των ποιητών ημών ήρωες, αφ’ ου κατά το μάλλον ή ήττον πολεμούσιν υπέρ της πατρίδος, δέχονται την ερωμένην των, ερχομένην υπό
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Καλλέργη το 1874, σχετικό με την εξέγερση του επώνυμου Κρητικού εναντίον των Ενετών κατακτητών της μεγαλονήσου κατά τον
14ο αιώνα, ο ήρωας είναι αμοιβαία ερωτευμένος με την Πύρρα, την
κόρη του επαναστάτη Πρικοσυρίδη.27 Καθώς όμως ο Πρικοσυρίδης αποδεικνύεται στο τέλος ο εξορισμένος πατέρας του, η Πύρρα
αποδεικνύεται επίσης αδελφή του. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει συχνά στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις
η αιμομειξία δεν φτάνει έως την τελική πραγμάτωσή της, καθώς
παρεμβαίνει αρκετά έγκαιρα η αναγνώριση των αδελφών/εξαδέλφων. Παρότι η αιμομεικτική ερωτική επιθυμία γίνεται αισθητή,
εντούτοις παραμένει στο τέλος ως μία γλυκιά ανάμνηση,28 ως ένα
προσωρινό λάθος, το οποίο ευτυχώς αποφεύχθηκε την τελευταία
στιγμή προς μεγάλη ηθική ανακούφιση τόσο των συντηρητικών
θεατών της εποχής, όσο ίσως και του ίδιου του δημιουργού. Μάλιστα, στην περίπτωση της Καταστροφής των Ψαρών, η έστω και
ατελής αιμομειξία λαμβάνει χώρα μετά την επανεύρεση των ανεπίγνωστων συγγενών ύστερα από τον μακροχρόνιο παιδιόθεν χωρισμό τους, εξωτερική συνθήκη που ευνοεί ψυχολογικά την πράξη της αιμομειξίας, εξαιτίας της επίγνωσης των δεσμών αίματος,
όπως πρωτοϋπέδειξε το δοκίμιο του J. Bentham Theory of Legislation και επιβεβαίωσαν έκτοτε κλινικές έρευνες άλλων επιστημόνων.29 Μάλιστα, ο Robert Masters αναφέρεται και στον ρόλο της
λειτουργίας του ναρκισσιστικού στοιχείου στην αιμομειξία, καθώς
οι μακροχρόνια χωρισμένοι συγγενείς απαντούν στα αδέλφια τους
τον αντικατοπτρισμό του εαυτού τους.30
Στον Μωραϊτίδη, μπορεί μεν η αιμομεικτική αδελφική ένωση
να παρουσιάζεται ανολοκλήρωτη, εντούτοις σκιαγραφείται ξεκά-

27
28
29
30

ανδρικόν ένδυμα να συμπολεμήση μετ’ αυτών, έπειτα γίνονται μοναχοί, έπειτα
εξομολογούνται, έπειτα αναγνωρίζονται αδελφοί των ερωμένων των και υιοί των
εξομολογητών των, και έπειτα αποθνήσκουσιν. » (Οικονομίδης – Παπαρρηγόπουλος – Ραγκαβής, 29˙ παρατίθεται στα γαλλικά και στο: Moullas 1989, 144, καθώς
και στο: Γεωργαντά 1992, 72-73). Ευχαριστώ θερμά τον Αλέξη Πολίτη για τις συγκεκριμένες βιβλιογραφικές επισημάνσεις.
Βλ. την ανταλλαγή των όρκων αγάπης τους (Μωραϊτίδης 1874, 69-70, 88).
Όπως αναφωνεί ο Βρατσάνος στο άκουσμα της συγγένειάς του με την ερωμένη
του στην Καταστροφή των Ψαρών: «Πόσον ταχέως φεύγετε, ω όνειρα! / Προ μικρού μόλις κόσμους πόσους έπλασα, / κ’ η αποκάλυψις αυτή φευ! άπαντας / τους
καταστρέφει!» (Μωραϊτίδης 1876, 125).
(Masters 1964, 82· Ford 1998, 8· Richardson 2000, 565· Cory – Masters 1963, 8)
(Masters 1964, 55)
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θαρα το ιδεαλιστικό σχήμα του θηλυκού ειδώλου του δραματικού
ήρωα. Παρόλ’ αυτά, η ειδοποιός διαφορά, η οποία διακρίνει τους
Ευρωπαίους δραματικούς ήρωες από τους αντίστοιχους εγχώριους, έγκειται στην τελική στόχευση της σκιαγράφησης αυτού του
δυαδικού ερμαφρόδιτου μοντέλου. Αν ο απώτερος στόχος του εξ
Εσπερίας ήρωα είναι το πέρασμα στην ατομικιστική σολιψιστική
αυτο-ολοκλήρωση, αντίθετα ο τελικός στόχος του εγχώριου ήρωα
παραμένει καθηλωμένος στο συλλογικό επίπεδο, καθώς προσκολλάται στην προσπάθεια επίτευξης της εθνικής ολοκλήρωσης. Ο
Κρητικός επαναστάτης Βάρδας Καλλέργης και ο Ψαριανός αγωνιστής Αντώνιος Βρατσάνος στα μωραϊτίδεια δράματα ανευρίσκουν
πραγματικά στα πρόσωπα των ανεπίγνωστων αδελφών/εξαδέλφων τους Πύρρα και Εκάτη αντίστοιχα το οικείο θηλυκό alter ego
του προσωπικού τους κατόπτρου, το οποίο όμως δεν στοχεύει
στη μεταφυσική ολοκλήρωση της γραμματικής του ταυτολογικού
«εγώ», αλλά στη συνένωση με το συλλογικό εθνικό συμφέρον.
Έτσι, η ερωτική έλξη των ανεπίγνωστων βιολογικών συγγενών
εδράζεται στην ταυτόσημη εθνική συνείδηση, εθνικά οράματα και
εθνική καταγωγή. Ακριβώς η διαισθητική, άχρονης και ψυχικής
φύσης «κοινή φωνή του κοινού πατρογονικού αίματος»31 είναι
αυτή που σπρώχνει και τον άλλοτε Έλληνα και νυν εξισλαμισμένο
γενίτσαρο Ασλάνη να ερωτευθεί, έστω και πλατωνικά, την Ελληνίδα αδελφή του Κρουστάλλω στην τραγωδία του Αντώνιου Αντωνιάδη Ο γενίτσαρος το 1880.32 Η «κοινή φωνή του πατρογονικού
αίματος» λειτουργεί επίσης το 1883 και στο δράμα του Γεώργιου
Άβλιχου Η καταστροφή των Ψαρών, όπου ο Ηπειρώτης οπλαρχηγός Φώτος Ράδος, υπερασπιστής των Ψαρών έναντι των Τούρκων
στην Επανάσταση του 1821, ερωτεύεται τη Σοφία, τη μνηστή του
Ψαριανού αγωνιστή Αντώνιου Βρατσάνου. Αν και ο έρωτάς του

31 Για τη διαισθητική φύση του εθνισμού, βλ. Fishman 1980, 85· Smith ²2008, 22-23.
Για την εξίσου διαισθητική φύση του κοινού συγγενικού αίματος, της επονομαζόμενης «φωνής του αίματος», βλ. Wilson, 255.
32 Ευρισκόμενος επικεφαλής του τουρκικού στρατεύματος στη γενέθλιά του γη, ο
εξισλαμισμένος Ασλάνης θαυμάζει την ομορφιά της Ελληνίδας Κρουστάλλως, την
οποία βλέπει κάθε πρωί στη βρύση του χωριού και η οποία του θυμίζει τα παιδικά
του ελληνοχριστιανικά χρόνια. Αυτός ο έρωτας είναι βέβαια πλατωνικός, παρότι ο γλεντζές φίλος του Χασσάνης (επίσης εξισλαμισμένος Έλληνας) παροτρύνει
τον Ασλάνη να προχωρήσει ερωτικά με την Κρουστάλλω. Ο Ασλάνης διαπιστώνει
πολύ σύντομα, πως η Κρουστάλλω είναι η βιολογική του αδελφή (Αντωνιάδης
1880, 209-216).
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μένει χωρίς ανταπόκριση από την πλευρά της Σοφίας, εντούτοις ο
Ράδος βλέπει στο πρόσωπό της την ιερή εικόνα της αδελφής του
Μαργίτσας, την οποία ο Σουλτάνος πήρε από μικρή στο χαρέμι
του.33 Στο τέλος του περιπλεγμένου στην υπόθεσή του δράματος, ο
Ράδος αποδεικνύεται ως ο αδελφός της Σοφίας.
Αν λοιπόν οι ευρωπαϊκοί ρομαντικοί αιμομεικτικοί έρωτες εκτυλίσσονται στο πολιτισμικό πλαίσιο της εκβιομηχανιστικά αλλοτριωμένης Ευρώπης, η οποία έχει ήδη περάσει σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο αστικού ατομικισμού που επιτρέπει την αποκλειστική ενασχόληση με τα υποκειμενικά συναισθήματα, σύμφωνα με
τα οποία θεώνται όλες οι εκδηλώσεις του πραγματικού κόσμου,34
αντίθετα η εγχώρια πραγματικότητα βρίσκεται στον αντίποδα, με
το τέρμα της αυτοδιχαστικής εσωστρεφούς εξορίας του υποκειμένου να οδηγεί τελικά στην ένωση με τη συλλογική εξωστρεφή
εθνική επιταγή. Ενώ λοιπόν η ανεύρεση της αδελφής-ψυχής χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συμβολικά το αντικοινωνικό κλείσιμο του μοναχικού ατόμου
στο «εγώ» του, πέραν του αντικειμενικού κόσμου, αντίθετα οι εγχώριοι δραματουργοί χρησιμοποιούν εντελώς αντιφατικά την αιμομεικτική συμβόλιση, υπό την έννοια της αντικειμενικής προθετικότητας της συλλογικής/εθνικιστικής εξωστρέφειας. Στο σημείο,
όπου ο Ευρωπαίος ρομαντικός ήρωας (π. χ. ο βυρωνικός Manfred)
αποσύρεται αποξενωμένος από την κοινωνική πραγματικότητα

33 Όπως αναφέρει ο Ράδος πρώτα για τη χαμένη του αδελφή Μαργίτσα και αμέσως μετά για τη Σοφία, την εικόνα της οποίας ταυτίζει με εκείνην της Μαργίτσας:
«Μου’ χε μιαν αδελφή αφήσει ο Ύψιστος, / μόνη παρηγοριά και συντροφιά μου. /
Την αγάπα, τη λάτρευ’ η ψυχή μου, / όπως λατρεύουν οι άγγελοι τον πλάστη τους.
/ Είχε καρδιά, είχ’ ευμορφιά, μ’ αγάπουνε […] Σ’ είδα κ’ είδα σ’ εσένα τη Μαργίτσα
μου! / Μαγνήτης της καρδιάς μου, της ψυχής μου / μυστηριώδης ήτον η θωριά
σου˙ / μία δύναμ’ ισχυρή μ’ έδεσ’ εδώ. […] Ω αν ήξευρες πώς είσαι η όμοια εικόνα
της. […] όταν είμ’ εμπρός της, / μες την καρδιά μου εν αίσθημα ιερό / με του έρωτος τη φλόγα αντιπαλεύει… / κ’ εγώ ’στων αισθημάτων μου την πάλην / δεν έχω
νου. » (Άβλιχος 1883, 51-52)
34 Βλ. π. χ. τις αντιλήψεις του Shelley στο δοκίμιό του A Defence of Poetry (1821,
δημοσίευση το 1840), όπου υποστηρίζει, ότι όλα τα πράγματα υφίστανται στο
μέτρο, κατά το οποίο αυτά γίνονται αντικείμενο της αυτάρκους υποκειμενικής
αντίληψης/ενόρασης του ποιητή. Η ιδέα αυτή οδηγεί στη ρομαντική σολιψιστική
ψευδαίσθηση, ότι οι υποκειμενικές ιδέες και ο υποκειμενικός νους αποτελούν τη
μόνη πραγματικότητα (Shelley 1996). Το ίδιο πίστευαν βέβαια και άλλοι ρομαντικοί (π. χ. Wordsworth, Novalis, κ. ά.), επηρεασμένοι από την παράδοση του
φιλοσοφικού υποκειμενικού ιδεαλισμού ενός Fichte (Finney, 244).
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της εποχής του, εξαιτίας της παραβίασης του θεμελιώδους κοινωνικού κανόνα της βιολογικής ανεπιμειξίας,35 ο Έλληνας ήρωας
βρίσκει αντίθετα την ευκαιρία να αφιερωθεί στα συμφέροντα του
εθνικού συνόλου, μέσω της τελικής αποφυγής της συγκεκριμένης
κοινωνικής εκτροπής και της εκμετάλλευσης του θηλυκού alter
ego του ακριβώς προς την επίτευξη των εθνικών στόχων. Ο εγχώριος ήρωας δεν θα πορευτεί μοναχικά και θλιμμένα στο ταξίδι της
εσωτερικής αυτο-απομόνωσης και τελικά στην τρέλα ή στον θάνατο, τιμωρημένος για τη φρικαλέα παραβίαση των κοινωνικών
κανόνων˙ αντίθετα, θα πορευτεί παρέα με το θηλυκό του, εθνικά
ομόφυλο, έτερον ήμισυ στον δρόμο της ελπιδοφόρας συλλογικής
εθνικής ολοκλήρωσης. Και αν τελικά επισυμβαίνει ο θάνατος των
παραλίγο αιμομεικτών, ο θάνατος αυτός δεν έχει την έννοια της
ρομαντικής αυτοκαταστροφής ή τιμωρίας, αλλά το νόημα του
οικειοθελούς προσωπικού αφανισμού για χάρη της οπτιμιστικής
επιβίωσης των συλλογικών εθνικιστικών οραμάτων των επόμενων γενεών.36
Συνεπώς, αν και οι εγχώριοι δραματουργοί προσπαθούν διακαώς να μιμηθούν αντισυμβατικά αισθητικά μοτίβα του ευρωπαϊκού
Ρομαντισμού, εντούτοις δεν επιθυμούν να δηλώσουν κάποια κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, ηθική ή έμφυλη ανατροπή, ούτε
να αμφισβητήσουν τις πατριαρχικές δομές της κοινωνίας τους. Η
αρχική τους παρόρμηση διυλίζεται «εν τω εργοστασίω του εθνισμού», σύμφωνα με την έκφραση του Σπ. Ζαμπέλιου το 1852 στα
Άσματα Δημοτικά της Ελλάδας,37 υποτάσσοντας το υποκειμενικό
συναίσθημα και τις ευρωπαϊκές αισθητικές επιταγές στον έναν
και μοναδικό στόχο: την εθνική ολοκλήρωση. Συνεπώς, η «κοινή
φωνή του πατρογονικού αίματος» είναι ακριβώς εκείνo τo στοιχείo που ενορχηστρώνει πρωταρχικά την ερωτική ένωση δύο ανε-

35 (Λόρδος Βύρων 1864). Για το ζήτημα, βλ. και Richardson 1985, 751, 753-754.
36 Στη μωραϊτίδεια Καταστροφή των Ψαρών, η Εκάτη και ο Αντώνιος Βρατσάνος πεθαίνουν μέσα στον ναό του Αγίου Ιωάννη στο Παλαιόκαστρο, μαζί με τα υπόλοιπα γυναικόπαιδα των Ψαρών. Ο ιερέας Σιδερής πυρπολεί τη μπαρουταποθήκη,
προκειμένου να μην παραδοθούν στους Τούρκους (Μωραϊτίδης 1876, 147-152).
Στον δε μωραϊτίδειο Βάρδα Καλλέργη, η Πύρρα και ο Βάρδας πέφτουν νεκροί από
το σπαθί των Ενετών αποικιοκρατών (Μωραϊτίδης 1874, 101-102, 125-128).
Κοινό θάνατο από τους Τούρκους βρίσκουν και οι Ράδος και Σοφία στην Καταστροφή των Ψαρών του Γ. Άβλιχου (Άβλιχος 1883, 130-134).
37 (Ζαμπέλιος 1852, 244)
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πίγνωστων ετερόφυλων αδελφών. Έστω και ατελής, η αιμομεικτική φαντασίωση των δραματουργών συνιστά στην ουσία μία συντηρητική απάντησή τους απέναντι στο άγχος της αντιμετώπισης
της εθνικής ετερότητας, προβάλλοντας ως πιο ευκταία λύση την
έστω και τελικά αποφευχθείσα φυλετική ενδογαμία. Με αυτόν τον
τρόπο, η κυριολεκτική ή φανταστική αιμομειξία διατηρεί στο διηνεκές την αγνότητα και τη βιολογική ανεπιμειξία της φυλής, την
καθαρότητα της εθνικής ταυτότητας. Η αιμομεικτική ναρκισσιστική ευαισθησία, ο έρωτας του αδελφού προς το θηλυκό alter ego
του, ταυτίζονται με τη συλλογική εθνοφυλετική ναρκισσιστική ευαισθησία, μέσω μίας εντελώς αντιφατικής διαδρομής. Ο ατομικός
σολιψισμός οδηγεί τελικά την εγχώρια ρομαντική δραματουργία
του 19ου αιώνα στον συλλογικό εθνικιστικό σολιψισμό.
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«Η ρίζα και η χλόη»: Ρήξεις και συνέχειες στη δραματουργία
του Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου
Κωνσταντίνα Ριτσάτου *

Λίγους μήνες πριν την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου,
στις 19 Απριλίου του 1936, ο καταξιωμένος ήδη εκείνη την εποχή,
«εργάτης των γραμμάτων», Δημήτριος Καμπούρογλου, παρεβρίσκεται στα αποκαλυπτήρια της προτομής του, στην πλατεία της
«Φιλομούσου Εταιρείας» στην Πλάκα1. Ο τιμώμενος στην ομιλία
του παρομοίασε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με «βαθύσκιον
και περικαλλές δάσος» που «επυρπολήθη» από τους εχθρούς του
πολλές φορές, χωρίς όμως να μπορέσουν να του κάψουν τις ρίζες:
«Πλην της ρίζας όμως μένει και κάτι άλλο: Μένει η χλόη, η πάντοτε
ελληνική χλόη, η ακμάζουσα όταν τα φύλλα πίπτουν και όταν οι
καρποί εκλείπουν».2
Σε τούτη τη «χλόη», στην ταπεινή αντοχή απλών ανώνυμων
προσώπων, στα αξιοπρόσεχτα ρετάλια της Ιστορίας, θα συγκεντρώσει την προσοχή του, ο γεννημένος σχεδόν στη μέση του
19ου αιώνα συγγραφέας (1852-1942), και θα αναζητήσει το υλικό τριών δραμάτων που υπηρετούν το ‘σοβαρό’ είδος της θεατρικής γραφής: το Παιδομάζωμα, Στην ιτιά από κάτω και Η Νεράιδα
∗

1
2

Κωνσταντίνα Ριτσάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας Θεάτρου, Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφία της τελετής, (Γέροντας 1991, 118). Για τον Καμπούρογλου, βλ.
επίσης (Τροβάς 1981, Ζωγράφου 1996, Σιακκής 2012).
«Μεταξύ ανασκαφομανίας και συγχρονισμού των Αθηνών ευρεθείς, προσεπάθησα να γεφυρώσω δια της αδιασπάστου ενότητος της Ελληνικής ψυχής μίαν
χαώδη απόστασιν κατεχομένην από την Βυζαντινήν θρησκοληψίαν, από την
Φραγκικήν αυθάδειαν και από την Τουρκοκρατικήν απαισιότητα. Κάτω από την
όχι βεβαίως χαριτωμένην τριλογίαναυτήν, όπως κάτω από τα πεσμένα μέσα σε
βαθειά ρεματιά φθινοπωρινά φύλλα, έρρεαν ηρέμα κελαρύζοντα τα διαυγή και
κρυστάλλινα νάματα του αιωνοβίου και συνεχούς Ελληνισμού», (το παράθεμα
από Γέροντα 1991, 44).
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του Κάστρου.3 Δεν είναι ανεξήγητο το γεγονός, ότι ο Καμπούρογλου και η γενιά του, παραμονές του ελληνοτουρκικού πολέμου
του 1897, επιμένουν στην ανάδειξη των αδιαμφισβήτητων -κατά
την οπτική τους- «εθνικών» χαρακτηριστικών, τα οποία τεκμηριώνουν την αρραγή πορεία του ελληνισμού, με ένα ζήλο που δεν διαφέρει από εκείνο των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού ρομαντικού
εθνικισμού. Όταν όμως διαπιστώνουμε, ότι στο ίδιο ιδεολογικό
πλέγμα κινούνται ακόμα και μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα πολλοί μελετητές του έργου του, που εγκωμιάζουν ασυγκράτητα την
«εθνική» σημασία της οπωσδήποτε ακαταπόνητης πνευματικής
εργασίας του Αθηναιογράφου, χρειάζεται τουλάχιστον προσοχή
και επαγρύπνηση.4
Ο Καμπούρογλου μέχρι την ώρα που παραδίνει το χειρόγραφο
της Νεράιδας του Κάστρου, στο θίασο του Ταβουλάρη, για να παρουσιάσει τις περιπέτειες της ξεριζωμένης από τον Έλγιν Καρυάτιδας-Νεράιδας, δεν έχει δοκιμάσει τις αντοχές της πένας του στη
σκηνή.5
Μετράει όμως ήδη, περίπου ένα τέταρτο του αιώνα, συνεχούς
συγγραφικής παρουσίας σε διαφορετικές περιοχές της τέχνης του
λόγου αλλά και της νέας επιστήμης της Λαογραφίας, ενώ επισκέπτεται από παιδί το θέατρο.6 Καθώς διανύει την πέμπτη δεκαετία
της ζωής του, αναγνωρίζεται ως «παληό και γερό σκαρί της φιλο3
4

5

6

(Καμπούρογλου 1896, Καμπούρογλου 1898, Καμπούρογλου χ. χ. [1925;]).
Ο συγγενής του, Δημήτριος Αλ. Γέροντας (1991, 88-100), εξετάζει μόνο τα δύο
από τα τρία δράματα του Καμπούρογλου, στο υποκεφάλαιο με τίτλο, «Η ηρωϊκή
‘τριλογία’ της σκλαβιάς», επιλέγοντας τα μεστά εθνικού ιδεολογικού υποστρώματος, Νεράιδα του Κάστρου και Παιδομάζωμα, ενώ αποσιωπά το «ειδυλλιακόν
δράμα» Στην ιτιά από κάτω, καθώς δεν αναγνωρίζει σε αυτό βαρύ εθνικό φορτίο.
Βλ. ιδιαίτερα, τις σ. 37-38, όπου εξαίρεται η συμβολή του Καμπούρογλου εναντίον
των θέσεων του Φαλμεράυερ και των προπαγανδιστών της «σλαβικής ιδέας». Ο
Κ. Γ. Παπαγεωργίου (1997, 58), που παρουσιάζει τον συγγραφέα και ανθολογεί
το έργο του, σημειώνει: «Στο σύνολο, σχεδόν, του αφηγηματικού του έργου […]
επιδιώκει –και το κατορθώνει– να αποδείξει, με τρόπο εντελώς φυσικό και αβίαστο, τη συνέχεια της ελληνικής ψυχής και νοοτροπίας, το αδιάσπαστο της ελληνικής συνείδησης ανά τους αιώνες, δίνοντας έτσι απάντηση στις ανθελληνικές
θεωρίες του Φαλμεράιερ και άλλων».
(Ριτσάτου, 99-119). Στην Εικονογραφημένη Εστία, 12-3-1895 δημοσιεύονται
τρεις φωτογραφίες με τους πρωταγωνιστές της παράστασης, βλ. εικ. 1.
(Καμπούρογλου 1985, 30-34).
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1. Οι ηθοποιοί της παράστασης της Νεράιδας του Κάστρου (1894)
Πηγή: Εικονογραφημένη Εστία, 12 Μαρτίου 1895, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ)

λογίας».7 Η ίδια εποχή είναι περίοδος πολύ μεγάλων ανακατατάξεων στην εγχώρια θεατρική ζωή,8 γεγονός που κινητοποιεί επιπλέον
το δραματουργικό ζήλο του συγγραφέα: μέσα σε δυο μόλις χρόνια
δημοσιοποιεί τα τρία δράματα και συνεχίζει να συνθέτει κωμωδίες, που εξαιρούμε για μεθοδολογικούς λόγους.9 Από το τρίπτυχο
7
8
9

«[…] έχει γράψει πολλά, πλείστα έργα, προϊόντα μακροχρονίου μελέτης, […] 25
τώρα χρόνια ενέκυψεν εις την ιστορίαν των Αθηνών ιδία και την παίζει πλέον
κυριολεκτικώς εις τα δάκτυλα», Κίρις, «Και ολίγη φιλολογία. Το παιδομάζωμα. Εν
απόγευμα με τον ποιητήν», Εστία, 30-5-1895.
Τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. (Ριτσάτου, 99-119:102, υποσ. 9 και 10).
Για να έχουμε μια πρόχειρη εικόνα, η Ευσυνειδησία και ασυνειδησία, η κωμωδία
με την οποία ο συγγραφέας προσπαθεί να ξεπλύνει τον άδικο, κατά τη γνώμη
του, κατατρεγμό του πατέρα του –λόγω της υπόθεσης της χρεοκοπίας του Εθνικού Θεάτρου 1856-1857–δεν βραβεύτηκε στον Βουτσιναίο του 1873, αλλά πήρε
βραβείο από τον σύλλογο «Βύρων». Και τη χρονιά των πρώτων Ολυμπιακών
αγώνων στο νεότερο ελληνικό κράτος, στον Λασσάνειο δραματικό διαγωνισμό
του 1896, «ο γλυκύς ποιητής της Νεράϊδας και της Ιτιάς», κέρδισε την δάφνη της
κωμωδίας με το τρίπρακτο έργο του Το κλειδί της κάσας, «Κωμωδία πλήρης κωμικών επεισοδίων και μεγάλης πλοκής, μετά πολλής τέχνης και αττικού άλατος
γεγραμμένη», βλ. «Ο Λασσάνειος αγών. Οι βραβευθέντες», Τα Ολύμπια, τχ. 25, 284-1896, σ. 191-194, όπου και απόσπασμα από την τρίτη πράξη της κωμωδίας.
Στον κατάλογο που συνοδεύει την έκδοση του έργου Παιδομάζωμα, αναγγέλλεται
η μονόπρακτη κωμωδία Το ανδρείκελον, που αποδελτιώνεται από την Χ. Σταματο-
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που εξετάζουμε, τα δύο έργα βλέπουν τα φώτα της σκηνής στην
Αθήνα, η Νεράιδα το καλοκαίρι του 1894 και ακολουθεί η Ιτιά τοκαλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.10 Λίγες μέρες πριν την παράσταση
της Ιτιάς βραβεύεται το Παιδομάζωμα στον Ρετσίνειο Δραματικό
Διαγωνισμό.11
Στο περιορισμένο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες ρήξεις που
επιχειρεί ο Καμπούρογλου στη θεματολογία των δραμάτων του.
Ενώ, τουλάχιστον στα δύο έργα, παραμένει στη σφαίρα της Ιστορίας, ανασύρει διαφορετικά υλικά και εστιάζει στα αζήτητα, μέχρι
εκείνη την ώρα, παρακλάδια της ή κάνει ένα ακόμα πιο σημαντικό
βήμα: καταπιάνεται με τα σκοτάδια που αμαυρώνουν το λαμπερό
φως της πορείας του ελληνισμού, όπως είναι η αρπαγή τριών ορφανών παιδιών από τον αρχιγενίτσαρο Σουλεϊμάν, στο Παιδομάζωμα.12 Ή συσκοτίζουν τη λάμψη της φωτισμένης Ευρώπης, αφού
ο πολιτισμός της γέννησε τον Έλγιν, που ξερίζωσε την Καρυάτιδα,
πούλου- Βασιλάκου, (87-219). Στον κατάλογο των έργων του Καμπούρογλου που
συντάσσει ο Κ. Γ. Παπαγεωργίου, στην κατηγορία «Θεατρικά» υπάρχουν μόνο τα
τρία έργα που εξετάζουμε και η πρώτη κωμωδία, Ευσυνειδησία και Ασυνειδησία
(1873).
10 Η έρευνα στον ελληνικό τύπο πραγματοποιήθηκε στο αρχείο του προγράμματος
«Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου» του Ινστιτούτου Μεσογειακών
Σπουδών (ΙΤΕ). Αναλυτική καταγραφή των παραστάσεων, βλ. στο Παραστασιολόγιο (CD) που συνοδεύει την έκδοση του δεύτερου τόμου του Θόδωρου Χατζηπανταζή (2012). Τα σχετικά με την Νεράιδα του Κάστρου, βλ. στην προγενέστερη
εργασία μου που μνημονέψαμε παραπάνω. Το έργο Στην ιτιά από κάτω κάνειπρεμιέρα 16-6-1895 και επαναλήψεις 17, 18 και 24-6-1895, βλ. ενδεικτικά: Ακρόπολις, 16, 20, 21, 24-6 και 5-7-1895, Άστυ, 16 και 18-6-1895, Εστία, 16, 17 και 20-61895, Εφημερίς και Πρωία, 16 και 17-6-1895.
11 (Πετράκου 1999, 381-383).
12 Για να μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό σε ένα μικρό σημείωμα που
προτάσσει στο Παιδομάζωμα και απευθύνει «Προς τους φίλους της Ιστορίας και
της Τέχνης»σημειώνει: «Το μικρόν τούτο δράμα δεν στρέφεται περί τι ιστορικόν
γεγονός εκ των μέχρι φορτικότητος πλέον γνωστών και συνήθων, των σχετιζομένων προς πεφημισμένην τινά προσωπικότητα, καθωρισμένην οπωσδήποτε υπό
των ιστορικών, των οποίων την εργασίαν οι δραματογράφοι ή παραλαμβάνουσιν
ως έχει, ή αυθαιρέτως συμπληρούσιν ή, όπερ συνηθέστερον, ασυνειδήτως στρεβλώνουσιν. Εις το Παιδομάζωμα προσεπαθήσαμεν ν’ αναπαραστήσωμεν ολόκληρον και πλήρη κοινωνικήν σελίδα εκ του ιστορικού βίου του πολυτλήμονος ημών
Έθνους, σελίδα, ην κατ’ εξοχήν δύναταί τις ν’ αποκαλέση μαύρην», (Καμπούρογλου 1896, 5). Η υπογράμμιση του συγγραφέα. Του Καμπούρογλου προηγείται ο
Αντώνιος Αντωνιάδης, ο οποίος στο Γενίτσαρο, (1880)καταπιάνεται επίσης με το
παιδομάζωμα, βλ. την περιγραφή του Θ. Χατζηπανταζή (2006, 340-341).
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στη Νεράιδα του Κάστρου. Ανασυγκροτεί επικίνδυνες, για τις θεωρίες του «πανσλαβισμού», σελίδες της ιστορίας του Γένους, και
επιδιώκει να ενσωματωθούν στη δραματουργία θρύλοι, παραδόσεις, δημοτικά τραγούδια, έθιμα και τελετουργίες του ελληνικού
«λαού». Εδώ θα περιοριστούμε σε μερικές νύξεις σχετικά με τις
ρηξικέλευθες γλωσσικές προτάσεις του Καμπούρογλου και θα ανιχνεύσουμε πού οδηγούν οι, πρωτοπόρες για την εγχώρια κοινότητα, αντιλήψεις του γύρω από τον σκηνογραφικό σχεδιασμό.
«Ως εκείνο τον καιρό, στα θέατρά μας, όταν έπαιζαν ελληνικά
έργα, δε βλέπαμε παρά ιμάτια, χιτώνια, χλαμύδες, σάκκους, θώρακες, φουστανέλλες. Αρχαία ελληνικά, βυζαντινά και του Εικοσιένα.
Γαλάτεια, Μερόπη, Μαρία Δοξαπατρή, Άλωση της Τριπολιτσάς, Αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Πρώτη φορά βλέπαμε και τον Αθηναίο
άρχοντα της Τουρκοκρατίας με το αντερί του, και τη γυναίκα του,
και την κόρη του, και το δούλο του, και τον αφέντη του, τον τύραννό του», παρατηρεί ένας μυημένος θεατής, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, όταν σχολιάζει την παράσταση της Νεράιδας του Κάστρου.13
Και συμπυκνώνει εύστοχα τα χαρακτηριστικά του εγχώριου κλίματος μέσα στο οποίο εκκολάπτεται το έργο.
Τον Μάη του 1895, εν όψει των αποτελεσμάτων του Ρετσίνειου δραματικού αγώνος, ο τύπος σχολιάζει τα υποβληθέντα έργα,
στα οποία, εξακολουθεί να επικρατεί η καθαρεύουσα. Ωστόσο, το
γέρας του διαγωνισμού, με εισηγητή τον Εμμανουήλ Ροΐδη, δόθηκε, όπως είπαμε, στο Παιδομάζωμα, γραμμένο «εις πανελλήνιον δημώδη».14 Οι κριτικές των παραστάσεων της Νεράιδας και της Ιτιάς
μιλούν για τις δραματουργικές αδυναμίες του Καμπούρογλου και
δεν έχουν άδικο. Όμως οξυδερκείς παρατηρητές επισημαίνουν τις
καινοτομίες και σχεδόν όλοι επικροτούν τις γλωσσικές επιλογές
13 (Ξενόπουλος, 1131).
14 «Ο Κόσμος», Εστία, 23-5-1895. Ο Ροΐδης, που υπογράφει την εισήγηση, σημειώνει: «Οπωσδήποτε το έργον τούτο είνε το μόνον εκ των υποβληθέντων το δυνάμενον ν’ αναγνωσθή ακόπως και ευχαρίστως απ’ αρχής μέχρι τέλους. Εις τούτο
συντελεί κατά πολύ και η ομαλότης της γλώσσης, της ακραιφνώς μεν δημοτικής
αλλά και τελείως απηλλαγμένης από παντός δυσχεραίνοντος την κατάληψιν, ή
πικραίνοντος την ακοήν ιδιωτισμού. Η τοιαύτη γλώσσα δύναται ν’ αντιταχθή ως
ακαταμάχητον επιχείρημα εις τους τολμώντας να ισχυρισθώσιν ότι δεν υπάρχει
μία ζωντανή και κοινή εις πάντας τους Έλληνας γλώσσα, αλλά μόνον ανεπαρκείς
προς κοινήν συνεννόησιν διάλεκτοι τοπικαί», Εστία, 29-5-1895. Βλ. επίσης (Πετράκου 1999, 382-383).
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και των τριών δραμάτων.15 Αμέσως μετά τα αποτελέσματα του
Ρετσίνειου, ο «δαφνοστεφής» ποιητής δίνει συνέντευξη, όπου έχει
την ευκαιρία να μιλήσει εκτενώς για τις απαιτήσεις του ιστορικού δράματος.16 Όταν ο δημοσιογράφος διαπιστώνει ότι, ετούτη
την εποχή, έχουμε δράματα και διηγήματα, «άλλα εις ‘δημοτικήν
πανελλήνιον’ άλλα εις καθαρεύουσαν, άλλα εις τοπικά ιδιώματα»
ακόμα και στη «χυδαίαν», ο Καμπούρογλου υποστηρίζει ότι έχει
τη λύση σε ένα, όχι και τόσο άλυτο –κατά τη γνώμη του– ζήτημα: «η λύσις διευκολύνεται πολύ εάν αποφασίσωμεν να μη γράφωμεν ό,τι εντρεπόμεθα να ειπούμε. Και είναι αληθινά παράξενο
πράγμα να γράφωμεν ιχθείς εις το χαρτί και να ζητούμεν ψάρια
εις την αγοράν, να γράφωμεν επενδύτην και να παραγγέλλωμεν εις
τον ράπτην μας σουρτούκον. Ακριβώς δε εδώ την έπαθεν η σκηνική γλώσσα∙ διότι ενώ ο συγγραφεύς γράφει μόνον τα: «φέρε
μοι τον μάρσιππόν μου, ω δείλαιε»∙ «πίωμεν την κοκολάταν μας
ή τον βορδιγάλειον και καμπανίτην» και τα λοιπά∙ γράφει δηλαδή την γραφομένην, ενώ οι δυστυχείς ηθοποιοί αναγκάζονται να
απαγγέλλουν από σκηνής, να ομιλούν δηλαδή, την μη ομιλουμένην
αυτήν γλώσσαν, και γίνονται τοιουτοτρόπως καταγέλαστοι, όπως
θα εγίνοντο εξ ίσου καταγέλαστοι εάν εν μέση αγορά εζήτουν να
αγοράσουν μαρσίππους, βορδιγαλείους και καμπανίτας».17
Η σκηνική γλώσσα απασχολεί επίμονα το συγγραφέα στα θεωρητικά κείμενα που συνοδεύουν και τα τρία έργα του, αλλά δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το ζήτημα εδώ. Εντελώς επιγραμματικά ας

15 Ο ανώνυμος αρθρογράφος της Εστίας που παρακολούθησε την πρεμιέρα της
Νεράιδας του Κάστρου, γράφει πως «ο κόσμος εσυνείθισεν εις την κενήν και
πομφυγώδη καθαρεύουσαν και μορφάζει όταν ακούη την ζωντανήν δημοτικήν
γλώσσαν εις έργον σοβαρόν», για να συμπληρώσει ότι παρακαθήμενος δημοσιογράφος ακούστηκε να λέει: «Ο καημένος ο Καμπούρογλους… δεν ξεύρει καλά τα
ελληνικά!» και «οι πέριξ ακούσαντες εγέλασαν», Εστία, 10-8-1894.
16 «Όλοι οι δραματικοί συγγραφείς οφείλουν, αφού το ιστορικόν δράμα συμβαδίζον
σήμερον με της ιστορικής επιστήμης έχει όσας και εκείνη αξιώσεις, να αναπαριστώσι επί της σκηνής ζωντανάς περιόδους του ελληνικού βίου, εκείνας μάλιστα
και μόνας δια τας οποίας αισθάνονται ότι έχουν αρκετάς δυνάμεις, των οποίων
εμελέτησαν και γνωρίζουν καλά τα ήθη, τα έθιμα, την κοινωνίαν», Εστία, 30-51895.
17 Εστία, 30-5-1895, οι υπογραμμίσεις δικές του. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου,
για το πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη και η πρόοδος της γλώσσας, ο Καμπούρογλου απαντά, όταν απλούστατα «τα στοιχεία τα αποτελούντα την λεγομένην αυτήν ανάπτυξιν και πρόοδον εισαχθώσιν πρώτον εις την ομιλουμένην και έπειτα
δι’ αυτής εις την γραφομένην».

«Η ρίζα και η χλόη»: Ρήξεις και συνέχειες στη δραματουργία...

53

έχουμε υπόψη, ότι η πρόταση του Καμπούρογλου για τη γλώσσα της
δραματουργίας συμπυκνώνεται στη χρήση μιας «πανελλήνιας δημώδους» απαλλαγμένης από τους ιδιωματισμούς.18 Ο δραματουργός ωστόσο, αντιλαμβάνεται πολύ καθαρά, ότι το γραπτό σώμα
του δράματος είναι μόνο μια από τις συντεταγμένες της παράστασης. Ότι ένα θεατρικό έργο δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο όταν
παραδοθεί στη σκηνή. Η σκηνική έγνοια τον εμποδίζει να συγκατανεύσει στο ύστερο αγκομαχητό της καθαρεύουσας και η ίδια
μέριμνα τον οδηγεί να σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη σκηνογραφία των δραμάτων του. Στο Παιδομάζωμα, εκτός από τις αναλυτικές σκηνικές οδηγίες εντός του κειμένου που συνοδεύονται
από λεπτομερείς επεξηγηματικές σημειώσεις στο τέλος του βιβλίου, ο συγγραφέας συνθέτει μικρά υποκεφάλαια με τους τίτλους:
«Σκηνογραφία», «Ενδύματα», «Όπλα», μια πρωτοποριακή για την
18 Στην ιτιά από κάτω, στο σύντομο πρόλογο ο συγγραφέας επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ότι τοποθέτησε τη δράση στα «ελληνικώτατα» Μέγαρα, διότι εδώ μιλούν την
«καθαρή» «αρχαιοπρεπή γλώσσα». Και εννοεί χωρίς ιδιωματισμούς, χωρίς διαλεκτικά στοιχεία, όχι την καθαρεύουσα. Στο Παιδομάζωμα ο Καμπούρογλου αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο για να μιλήσει για τη γλώσσα του έργου του. Δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητο ότι η γλώσσα των πολυσέλιδων σημειώσεων δεν είναι
διόλου «ακραιφνώς» δημοτική, αλλά στρωτή καθαρεύουσα: «Γεγονότα, σκέψεις
και ιδέας των Τουρκοκρατούμενων χρόνων εθεωρήσαμεν ότι είχομεν καθήκον να
φέρωμεν επί της Σκηνής διά γλώσσης ζώσης τότε εν Αθήναις και πλήρους, ευτυχώς δε και σήμερον καταληπτής εις πάσαν ελληνικήν πόλιν. Η γλώσσα αύτη των
τότε Αθηνών δύναται να χαρακτηρισθή ως Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς δ η μ ώ δ η ς ευθύς
ως στερηθή μόνον της ιδιορύθμου προφοράς διφθόγγων τινών και συμφώνων.
Τούτο επράξαμεν εν τοις έργοις ημών. Οι περί την προφοράν κυρίως στρεφόμενοι
ιδιωτισμοί ούτοι της τοπικής διαλέκτου των Αθηνών (αίτινες, ως ανεγνώρισε και
ο ειδικός καθηγητής κ. Χατζιδάκης, μετά των Μεγάρων και της Αιγίνης έχουσιν
ίδιον γλωσσικόν σύστημα) είναι χρήσιμοι βεβαίως ουχί εις φιλολογικά έργα αλλ’
εις γλωσσολογικάς διατριβάς». Στη συνέχεια ο Καμπούρογλου υποστηρίζει ότι
«αι Αθήναι ήσαν π ά ν τ ο τ ε π ό λ ι ς και ουδέποτε χ ω ρ ι ό, ότι σ υ ν ε χ ώ ς και
π ά ν τ ο τ ε υ π ή ρ ξ α ν ε ν τ η ζ ω ή » και διατήρησαν την «ελληνικότατη» μορφή τους μέσα στους αιώνες, γι’ αυτό και η γλώσσα τους είναι πλούσια και ικανή
να εκφράσει τα πιο ανεπτυγμένα τέκνα της. «Παράδειγμα έχομεν άλλως τε τα
Αθηναϊκά Παραμύθια πληρέστερα, εκτενέστερα και υψηλοτέρου κύκλου πάντων
των λοιπών ελληνικών παραμυθίων», (Παιδομάζωμα 70), οι υπογραμμίσεις δικές
του. Επίσης το γλωσσικό ζήτημα τον απασχολεί στην πολύ κατοπινότερη έκδοση
της Νεράιδας του Κάστρου. Όμως ο Καμπούρογλου ξέρει ότι: «Το καλόν εις την
τέχνην, φίλε μου, αποτελεί το ύφος, η ιδέα, το σχήμα, η γραμμή, η μορφή και όχι το
υλικόν. Όπως ούτε κακότεχνον άγαλμα προσλαμβάνει καλλιτεχνικήν αξίαν εάν
κατασκευασθή εκ χρυσού, ούτε ανόητον ποίημα εάν εγράφη εις γλώσσαν Πινδάρου», Εστία, 30-5-1895.
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εγχώρια συγγραφική κοινότητα, τακτική.19 Πυκνές και μεστές νοήματος σχετικές σημειώσεις βρίσκουμε και στην πολύ κατοπινότερη έκδοση της Νεράιδας του Κάστρου.20
Οι σελίδες αυτές αποσκοπούν να οπλίσουν με ιστορική ακρίβεια
τον Έλληνα «Σκηνογράφο», έναν καλλιτέχνη που, αυτή την εποχή,
δεν έχει συγκροτήσει την αυτόνομη επαγγελματική του ταυτότητα και εδώ κατονομάζεται ως ένας βασικός συντελεστής του θεατρικού φαινομένου.21 Ο Καμπούρογλου συνθέτει ένα από τα πιο
πρώιμα εγχώρια κείμενα –πιθανότατα το πρώτο– ενδελεχούς σκηνογραφικής αναζήτησης και κάνει τα πρώτα βήματα που οδηγούν
στην κατάργηση της αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των
σκηνικών, ενός καθιερωμένου συστήματος που ευθυνόταν για μεγάλες και ανιστόρητες ανακολουθίες.22 Ο συγγραφέας επιδιώκει
να δημιουργήσει ισχυρούς αρμούς ανάμεσα στην παράσταση του
έργου και τις ιστορικές ρίζες από τις οποίες βλασταίνει. Οι επιδράσεις από την αίγλη του πρώτου διδάξαντα, περί την ιστορική πιστότητα, του Γεωργίου Β΄ Δούκα του Σαξ-Μάινινγκεν (1826-1914),
19 Το έμμετρο –σε δημοτικοφανή στίχο– και πλήρους εθνικού παλμού Παιδομάζωμα,
δέχτηκε σοβαρές υποσχέσεις για άμεση σκηνική παρουσία,που όμως δεν ευοδώθηκαν, αλλά οδήγησαν στην έκδοση την επόμενη χρονιά της βράβευσης. Στο Παραστασιολόγιο του Χατζηπανταζή (2012), δεν υπάρχει παράσταση, τουλάχιστον
μέχρι το 1897. Στο μικρό τόμο των 88 σελίδων, το έργο καταλαμβάνει λιγότερο
από τα δύο τρίτα, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου, περιέχει κρίσεις και σημειώσεις που αφορούν το δράμα.
20 Η έκδοση της Νεράιδας του Κάστρου είναι πολύ κατοπινότερη, αλλά η παράσταση του έργου το 1894 σχολιάστηκε ιδιαίτερα για τον σκηνογραφικό της πλούτο:
«Τοιαύται σκηνογραφίαι, τοιούτος σκηνικός διάκοσμος, πρώτην φοράν εφάνη εις
ελληνικόν θέατρον, χωρίς καμίαν υπερβολήν. Η αίθουσα της πρώτης πράξεως,
οντάς παλαιού αρχοντικού των Αθηνών, η παλαιά αγορά της δευτέρας με τον ποικίλον της κόσμον, το τσαντήρι του πασσά του Ευρίπου εις την τρίτην, η νυχτερινή
σκηνογραφία της Ακροπόλεως, η πομπή του γάμου, οι ιματισμοί, όλα, όλα, πιστότατα, πλουσιώτατα, αξιοθέατα. Μόνον διά τα σκηνικά του το έργον του κ. Καμπούρογλου είνε άξιον πολλών παραστάσεων και πυκνού ακροατηρίου», Εστία,
10-8-1894.
21 (Καμπούρογλου 1896,71). Η στροφή του 19ου αιώνα προς τον 20ο, δεν έχει μελετηθεί πλήρως, ως προς αυτό το ζήτημα. Πολύ χρήσιμο είναι το πρώτο μέρος,
«Προϊστορία», της εργασίας της Παναγιώτας Κωνσταντινάκου (2013, 19-58),
όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Η μελέτη αναγνωρίζει στη δραστηριοποίηση
του Θέμου Άννινου στα 1880, την εμφάνιση του πρώτου Έλληνα σκηνογράφου.
22 Ο Χατζηπανταζής έχει συγκεντρώσει πολλά παραδείγματα από την κατακραυγή
του τύπου εναντίον των θιάσων που δούλευαν με αυτή την τακτική, βλ. ενδεικτικά,
(2012, 169-170). Οι ξένοι θίασοι που επισκέπτονταν την Αθήνα, συχνά είχαν την
ίδια αντιμετώπιση (Γεωργακάκη, 143-180: 151-153).
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είναι φανερές, καθώς ο θίασος του Δούκα έχει γίνει ευρύτατα γνωστός και τα ελεύθερα θέατρα της Ευρώπης περιβάλλουν με μεγάλο
θαυμασμό και αξιοποιούν τις κατακτήσεις του.23 Προφανώς όμως
συνδέονται και με την απαίτηση για θεαματικότητα και καλαισθησία, που καλλιεργούν ιδιαίτερα, το μυθιστορηματικό δράμα και η
εγχώρια παντομίμα, όσο προχωρούμε στο τέλος του 19ου αιώνα.24
Συνδέονται επίσης, με τις σκηνογραφικές και ενδυματολογικές κατακτήσεις των Ελλήνων κοσμικών ερασιτεχνών του θεάτρου.25
Ο Καμπούρογλου, ένας ιστοριοδίφης που μπορεί να διεκδικήσει τη θέση της «αυθεντίας», για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις
της ιστορικής ακρίβειας, ανοίγει το ανεξάντλητο κεφάλαιο των
Ευρωπαίων περιηγητών, οι οποίοι ταξιδεύουν από τις τελευταίες
δεκαετίες του 18ου αιώνα στην Ανατολή για να διαπιστώσουν, ιδίοις όμμασι, τις ‘διαφορές’ που τη χωρίζουν από τη Δύση.26 Ξεχωριστός προορισμός συγγραφέων, ζωγράφων, αρχαιολόγων, φιλοπερίεργων, ανήσυχων πνευμάτων αλλά και διπλωματών ή άλλων
αξιωματούχων είναι η τουρκοκρατούμενη Ελλάδα με τα διάσπαρτα ερείπια από την κλασική αρχαιότητα.27 Ο δραματουργός που
εξετάζουμε ξεφυλλίζει προσεκτικά, διερευνητικά ένα πραγματικά
μεγάλο αριθμό δερματόδετων –κυρίως γαλλικών– λευκωμάτων
και εντοπίζει την εικαστική αποτύπωση της εποχής, στην οποία

23 Η μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία των Μάινινγκερ, 1874-1890, του θιάσου με τους
εβδομήντα επαγγελματίες ηθοποιούς και τους σχεδόν εκατό κομπάρσους, επηρέασε βαθιά τον Αντουάν και ξεπέρασε τα όρια του Νατουραλισμού (ενδεικτικά: DeHart 1981, Brockett 1991, 474-476, Lichte 2012, 93-96). Ο Στανισλάβσκι
(1980, τ. Α΄, 198) σημειώνει ότι ο θίασος του Δούκα με τις παραστάσεις του «έδειξε στους Μοσχοβίτες, για πρώτη φορά, τι σημαίνει ιστορική ακρίβεια, με σκηνές
συνόλων, λαμπρή εξωτερική φόρμα και καταπληκτική πειθαρχία». Δεν είναι άνευ
σημασίας το γεγονός, ότι ο Κ. Χρηστομάνος, ο σκηνοθέτης που θα επιχειρήσει να
μεταφυτεύσει το θεσμό του ελεύθερου θεάτρου στην Ελλάδα, συγκαταλέγει ανάμεσα στους «μύστες» για τη συγκρότηση της Νέας Σκηνής, τον Δ. Καμπούρογλου
(Παπανικολάου 2012, 20-23). Εξάλλου, ο πρίγκιπας Βερνάρδος του Μάινινγκεν,
γιος του Δούκα, ταξίδεψε μέχρι την πατρίδα του Αισχύλου για να πάρει μέρος
στην προετοιμασία της παράστασης των Περσών, στην Αθήνα το 1889 (Ριτσάτου
2011, 523-527).
24 (Σπάθης 2001, 165-226 και Χατζηπανταζής 2012, 183-198).
25 (Γλυτζουρής 2001, 43-64 και Κωνσταντινάκου 2013, 30-34).
26 Εξαιρετικά πολύτιμη πηγή για τη διερεύνηση του θέματος προσφέρει τώρα το
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη που δημιούργησε τον ιστότοπο: «Με το βλέμμα
των Περιηγητών – Travelogues», (www. laskaridou. gr). Για τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μελέτη του φαινομένου (Said 1996).
27 (Σιμόπουλος 1981-1990).
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επιλέγει να τοποθετήσει τη δράση των θεατρικών του έργων.28
Ακολούθησα ένα προς ένα τα βήματά του. Με οδηγό τα ονόματα
των περιηγητών από τις σημειώσεις του, δημιούργησα ένα χάρτη
αναζήτησης και βυθίστηκα στους πίνακες που εντόπισα.29 Διαπίστωσα ότι ο Καμπούρογλου δεν αντλεί μόνο λεπτομερείς οδηγίες
για τη σκηνογραφία και τα κοστούμια, ακόμα και για τα σκηνικά
αντικείμενα, αλλά από τις ίδιες πηγές, ανομολόγητα, εμπνέεται
ολόκληρες σκηνές των δραμάτων του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σκηνική εικόνα της αθηναϊκής αγοράς, στη δεύτερη πράξη της Νεράιδας του Κάστρου, όπου το θέμα μα και πολλά από τα πρόσωπα, όπως ο Μαξούτ (ο μαύρος του Βοϊβόδα των
Αθηνών), ο Δισδάρης (ο φρούραρχος της Ακρόπολης), οι Τούρκοι
αγάδες, κ. ά., αντλούνται από τον πίνακα του Ιρλανδού ζωγράφου,
περιηγητή και αρχαιολόγου Έντουαρντ Ντόντγουελ (EdwardDodwell, 1767-1832), ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα την εποχή που
τα συνεργεία του Έλγιν, αποψίλωναν τα γλυπτά της Ακρόπολης,
δηλαδή στα χρόνια που τοποθετείται η δράση του έργου.30
Θα μπορούσε, κάπως παρακινδυνευμένα, να υποστηρίξει κανείς,
ότι αυτή η σκηνική εικόνα του παζαριού, της Νεράιδας του Κάστρου,
με τον πολύ μεγάλο αριθμό προσώπων επί σκηνής, εκτός από τον
πίνακα, προσπαθεί, να αξιοποιήσει μια ακόμα κατάκτηση του θιάσου των Μάινινγκερ, η οποία επηρέασε βαθιά τον Αντουάν: την άρτια οργάνωση σκηνών με πλήθος προσώπων, τις περιβόητες «σκηνές μαζών» του Δούκα.31 Ο Ντόντγουελ είναι επίσης πιθανή πηγή

28 Πέρα από την προσωπική του βιβλιοθήκη, την επαφή του συγγραφέα με τους
τόμους, συχνά πολύ μεγάλων διαστάσεων, υποστηρίζει ο διορισμός του στη θέση
του επιμελητή χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το 1892, (Σιακκής 2012,
77). Ακολούθησε η θητεία του στη διεύθυνση της ίδιας βιβλιοθήκης από το 1904
μέχρι το 1917.
29 Η σπάνια συλλογή της «Δωρεάς Τρικόγλου» στην κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης μου πρόσφερε ένα πραγματικό θησαυρό. Ευχαριστώ και από τούτη τη θέση το προσωπικό που στάθηκε γενναιόδωρος
αρωγός στις αναζητήσεις μου. Πολύ μικρή γεύση, από τη γοητεία που ασκεί στον
αναγνώστη η αυτοψία των λευκωμάτων, προσφέρουν οι λίγες εικόνες που μπόρεσα να φωτογραφίσω και παραθέτω.
30 Ο Ντόντγουελ ταξίδεψε στην Ελλάδα από το 1801 μέχρι το 1806, (Dodwell1819).
Την έκδοση δεν μπόρεσα να εντοπίσω, μέχρι τώρα. Βλ. εικ. 2. Πηγή:Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (www. laskaridou. gr).
31 Στις παραστάσεις των Μάινινγκερ, ο Αντουάν θαύμαζε πάνω απ’ όλα την τέχνη
της οργάνωσης των σκηνών πλήθους, την «ποιότητα του συνόλου», (ενδεικτικά
Bablet 2008, 22).
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του Καμπούρογλου για τις Καρυάτιδες του Ερεχθείου και για την
όψη του Παρθενώνα στις αρχές του 19ου αιώνα.

2. «Το παζάρι της Αθήνας» του EdwardDodwell
Views in Greece, from Drawings by Edward Dodwell Esq. F. S. A &c., Rodwell and
Martin, London 1819.
Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (www. laskaridou. gr)

Στις ταξιδιωτικές περιγραφές των Ευρωπαίων, που είναι αυτόπτες μάρτυρες των υπό οθωμανική κυριαρχία Αθηναίων, στις ηθογραφικές ή μη διαθέσεις τους, αναζητά ο Καμπούρογλου μερικές
από τις ψηφίδες που συνθέτουν θεματικά και σκηνογραφικά τα
έργα του. Σχεδόν αναπόφευκτα, ο συχνά εξιδανικευτικός τρόπος
που είδαν οι περιηγητές την Ελλάδα, καθώς και οι ευρωπαϊκές
εικαστικές σχολές που εκπροσωπούν, δηλαδή τα καλλιτεχνικά
ρεύματα της Εσπερίας, διαποτίζουν τις ποιητικές και αισθητικές
αντιλήψεις του δραματουργού. Η πρόσληψη όχι μόνο των ενδυματολογικών συνηθειών μα και των ίδιων των χαρακτηριστικών των
Ελλήνων διαμεσολαβείται από τέτοιου είδους αναπαραστάσεις. Οι
θεωρίες της πρόσληψης έχουν πολλά να μας πουν γι’ αυτό.32 Ας
δούμε μερικά ενδεικτικά -διόλου εξαντλητικά- παραδείγματα.
32 (Ενδεικτικά Angenot, Bessiere, Fokkema, Kushner2010).
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3. «Ελληνικός γάμος στην Αθήνα» του LouisDupré
Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits, de vues et de
costumes grecs et ottomans peints sur les lieux, d`après nature, lithographiés et
coloriés par L. Dupré, élève de David, Imprimerie de Dondey-Dupré, Paris 1825.
[Αναδημοσίευση: Μανώλης Βλάχος, LouisDupré, Ολκός, Αθήνα 1994, σ. 141].
Πηγή:Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (www. laskaridou. gr)

Η νύφη που παρουσιάζεται στη Νεράιδα αντλεί το κοστούμι της
από το πολυτελές λεύκωμα του ξακουστού Γάλλου ζωγράφου Λουί
Ντυπρέ (LouisDupré, 1789-1837), αλλά και ο Μιχαήλ και η μάνα
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του η Όρσα και άλλα πρόσωπα του έργου βρίσκουν τα ενδυματολογικά τους πρότυπα στον ίδιο καλλιτέχνη.33

4. «Έλληνας ιερέας και Τούρκος» του LouisDupré
Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits, de vues et de
costumes grecs et ottomans peints sur les lieux, d`après nature, lithographiés et
coloriés par L. Dupré, élève de David, Imprimerie de Dondey-Dupré, Paris 1825.
[Αναδημοσίευση: Μανώλης Βλάχος, LouisDupré, Ολκός, Αθήνα 1994, σ. 117].
Πηγή:Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (www. laskaridou. gr)

33 (Dupré 1825). Τον πολύτιμο τόμο, δερματόδετο με φύλλα παπύρου μεγάλων διαστάσεων (60Χ37cm) εξέτασα στην κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και διαπίστωσα
ότι αποτυπώνει με εξαιρετική ακρίβεια λεπτομέρειες της ενδυμασίας (καρφίτσες,
ζώνες, περίτεχνα υφάσματα, κ. ά.) και του περιβάλλοντος (εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση αρχοντικών, αντικείμενα, κ. ά.). Επομένως πράγματι μπορεί να
δώσει ακριβείς πληροφορίες σε έναν σκηνογράφο. Ο Ντυπρέ επισκέφθηκε την
Ελλάδα το Φλεβάρη του 1819 μαζί με τρεις Άγγλους περιηγητές. Συνέχισε στην
Κωνσταντινούπολη και έφτασε στο Βουκουρέστι προσκεκλημένος του Μιχαήλ
Σούτσου. Το ταξίδι του τελειώνει με την άφιξη στη Ρώμη, τον Απρίλη του 1820
(Βλάχος 1994). Βλ. επίσης, στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, (Dupré 18--;). Οι φωτογραφίες των τριών προσώπων –Μιχαήλ, Όρσα και Νύφη– από την παράσταση της
Νεράιδας του Κάστρου, (εικ. 1), αποτυπώνουν την εξαιρετική ομοιότητα των κοστουμιών με τους πίνακες του Ντυπρέ, εικ. 3 και 4.
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Για τη σκηνογραφία του προλόγου, στο Παιδομάζωμα, η οποία
πρέπει να παρουσιάζει μικρή πλατεία σε «απόκεντρο» συνοικία
της Αθήνας, ο συγγραφέας παραπέμπει στο ίδιο λεύκωμα, από το
οποίο αποσπά και παραθέτει την σχετική λιθογραφία.34

5. «Δρόμος της Αθήνας» λιθογραφία του Louis Dupré
Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits, de vues et de
costumes grecs et ottomans peints sur les lieux, d`après nature, lithographiés et
coloriés par L. Dupré, élève de David, Imprimerie de Dondey-Dupré, Paris 1825.
Πηγή: «Δωρεά Τρικόγλου» Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Η εκ του μακρόθεν εικόνα της Ακρόπολης, του 1666, που απαιτεί η σκηνογραφία της ίδιας σκηνής, προϋποθέτει τη ματιά ενός
ακόμα Γάλλου, του Ζακ Καρέυ (JacquesCarrey, 1649-1726).35 Του

34 (Καμπούρογλου 1896, 72), εικ. 5.
35 (Carrey 1898). Ο δερματόδετος, πολυτελής τόμος, (50 cm) φυλάσσεται στην
κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, απ’ όπου αντλείται η εικ. 6. Ο Ζακ Καρέυ ήταν
μαθητής του βασιλικού ζωγράφου Σαρλ Λε Μπρεν (CharlesLeBrun), της αυλής
του Λουδοβίκου ΙΔ΄. Με προτροπή του δασκάλου του συνόδευσε τον Γάλλο διπλωμάτη και συλλέκτη αρχαιοτήτων Σαρλ Ανρί Φρανσουά Ολιέ ντε Νουαντέλ
(Charles-Henri-FrançoisOlierdeNointel), απεσταλμένο της Υψηλής Πύλης στην
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διάσημου ζωγράφου, που επισκέπτεται την Οθωμανική αυτοκρατορία και την Αθήνα, και σχεδίασε τις μετώπες και άλλα γλυπτά
του Παρθενώνα, λίγα χρόνια πριν το «Κάστρο» δεχτεί τα πυρά από
τα κανόνια του Μοροζίνι. Δηλαδή είμαστε ξανά ακριβώς στην εποχή που τοποθετείται η δράση του έργου.36

6. «Θέα της Ακρόπολης των Αθηνών το 1670)» του JacquesCarrey
Athènes au XVIIe siècle : dessins des sculptures du Parthénon attribués à J. Carrey
et conservés à la Bibliothèque Nationale, accompagnés de vues et plans d’Athènes
et de l’Acropole, publiés par Henri Omont. ErnestLeroux Éditeur, Paris 1898.
Πηγή: «Δωρεά Τρικόγλου» Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Το τζαμί που χρειάζεται το πρώτο μέρος της δεύτερης πράξης
του έργου, αντλείται «ως έχει», από το λεύκωμα του Φορμπέν
(LouisNicolasPhilippeAugustedeForbin, 1777-1841), και η εικόνα
παρατίθεται από τον Καμπούρογλου.37 Στις σημειώσεις της Νεράιδας διαβάζουμε, ότι από το παράθυρο του σπιτιού του Μιχαήλ θα
Κωνσταντινούπολη. Ο Καρέυ είχε αναλάβει να αντιγράψει πιστά τα σημαντικά
κτίρια και μνημεία και σώζονται περίπου 500 σχέδια που του αποδίδονται (Bowie, Diether 1971).
36 (Καμπούρογλου 1896, 71).
37 (Καμπούρογλου 1896, 73). OΦορμπέν ταξίδεψε το 1817 στην Αθήνα. Το λεύκωμα που μνημονεύει ο Καμπούρογλου είναι το Voyagedanslelevanten 1817 et 1818,
ImprimerieRoyale, Παρίσι 1819 και εντοπίστηκε στην κεντρική βιβλιοθήκη του
ΑΠΘ. Αναφορά στο Forbin υπάρχει και στη Νεράιδα του Κάστρου, 10.
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φαίνεται η Ακρόπολη, όπως αποτυπώθηκε από τον Ντυπρέ, όταν
ζωγράφισε τον πρόξενο Φωβέλ στο εργαστήριό του και ο πίνακας
δεν ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί.38

7. «Η Ακρόπολη, όπως φαίνεται από την οικία του Προξένου της Γαλλίας κ.
Fauvel» του LouisDupré
Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits, de vues et de
costumes grecs et ottomans peints sur les lieux, d`après nature, lithographiés
et coloriés par L. Dupré, élève de David, Imprimerie de Dondey-Dupré, Paris
1825.
Πηγή: «Δωρεά Τρικόγλου» Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Ο Καμπούρογλου, ωστόσο, δεν προσηλώνεται αποκλειστικά
στα λευκώματα των Ευρωπαίων περιηγητών. Η σκηνογραφία της
τρίτης πράξης στο Παιδομάζωμα, μας λέει, ότι μπορεί να ληφθεί,
«εκ του φυσικού».39
38 (Καμπούρογλου χ. χ. [1925;], 111), εικ. 7.
39 (Καμπούρογλου 1896, 74). Για να συμπληρώσει όμως αμέσως παρακάτω ότι η
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8. «Άποψη του λιμανιού του Πειραιά στην Αθήνα» του LeRoy
Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce: ouvrage divisé en deux parties, où l’on considère, dans la première, ces monuments du côté de l’histoire;
et dans la seconde, du côté de l’architecture, par M. Le Roy, H. L. Guérin & L. F.
Delatour; [etc.], Paris 1758.
Πηγή: «Δωρεά Τρικόγλου» Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Οι εικόνες, στη δραματουργία και στις σκηνογραφικές σημειώσεις συμπληρώνονται από τα οικογενειακά κειμήλια, από τα πορτρέτα του Αθηναίου παππού Άγγελου Σωτηριανού Γέροντα, από
τις λαογραφικές – παραμυθιακές αφηγήσεις της μητέρας Μαριάννας, καθώς και από τα προσωπικά βιώματα, τις συνεχείς επιτόπιες
έρευνες-αυτοψίες που διενεργεί ο ίδιος ο συγγραφέας, ακόμα και
από τις φιγούρες συγχρόνων του ηθοποιών σε συγκεκριμένους
ρόλους.40 Ο δραματουργός αγωνίζεται να συνθέσει ετερόκλητες,

παραλία του Πειραιά πρέπει να παρασταθεί «βραχώδης και αγρία μετά τινων
ερειπίων», και ότι μια τέτοια εικόνα του λιμανιού, μπορεί να αντλήσει ο «σκηνογράφος» από κάποιο πίνακα του LeRoy. Στην κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ εντόπισα τον, επίσης βαρύτιμο, τόμο των μέσων του 18ου αιώνα, με χρυσοποίκιλτες
σελίδες παπύρου (50 cm), (LeRoy 1758). Από αυτή την έκδοση αντλείται η εικ. 8.
40 Όπως ο Μαξούτ της Νεράιδας από τον Ευάγγελο Παντόπουλο-Φυσέκη (Ριτσάτου
99-119:112).
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όσο και άκρως ενδιαφέρουσες τάσεις: την ιστορική πιστότητα του
Μάινινγκεν με τις ηθογραφικές ή ιδεαλιστικές διαθέσεις των περιηγητών, το λαογραφικό υλικό των προφορικών αφηγήσεων με
το ρεαλισμό της παρατήρησης της πραγματικότητας. Προσπαθεί
επίσης, να μπολιάσει τα έργα του με σύμβολα, όπως η ιτιά, το δέντρο κάτω από το οποίο ξετυλίγεται μεγάλο μέρος της δράσης του
δράματος, Στην ιτιά από κάτω. Ένα σύμβολο όμως του «ρωμαίικου
συβολισμού», όπως θα τον ονομάσει, λίγα χρόνια αργότερα ο Ψυχάρης, για να τον διακρίνει από τον ευρωπαϊκό Συμβολισμό.41
Στις σημειώσεις που συνοδεύουν τα έργα, μερικές φορές, ακούγεται ακόμα κι ένας ψίθυρος Νατουραλισμού –όπως η απαίτηση
για αποτύπωση, στο Παιδομάζωμα, μιας «κοινωνικής σελίδας».42
Πόσο «νατουραλιστικό» όμως μπορεί να είναι το αποτέλεσμα; Για
να δώσουμε μια στοιχειώδη απάντηση, αρκεί να αντιληφθούμε
την εξιδανικευμένη εικόνα του Γιώτη, κεντρικού ήρωα του «ειδυλλιακού δράματος» Στην ιτιά από κάτω, του οποίου η δράση μετακινείται από τις σελίδες της ιστορίας για να προσγειωθεί στην
πραγματικότητα.43 Ο συγγραφέας τονίζει ότι πρόκειται για τον
μοναδικό ποιμένα του έργου και μάλιστα για τον «εξηγευνισμένο»
41 (Ψυχάρης 1901, 58). Για τη σχέση του Ψυχάρη με το θέατρο, βλ. (Πετράκου, 273291 και Πούχνερ 2005, 293-302). Ο Επισκοπόπουλος, λίγες μέρες μετά την κριτική για την παράσταση της Ιτιάς, δημοσιεύει εκτενές άρθρο, όπου σχολιάζει τον
«Βράνδ» [Μπράντ του Ίψεν], Άστυ, 24-6-1895, μετά την σκηνική επιτυχία του στο
Βερολίνο και το Παρίσι. Η κριτική είναι χρήσιμη για να αντιληφθούμε την πρόσληψη από την εγχώρια λογιοσύνη των νεανικών -μη ρεαλιστικών- έργων του
Ίψεν.
42 (Καμπούρογλου 1896, 5).
43 Στο εξώφυλλο σημειώνεται ότι είναι «πρόχειρος έκδοσις». Το δράμα δεν διαθέτει, όπως τα άλλα δύο, πολυσέλιδες σημειώσεις που λειτουργούν ως ιστορικές
μαρτυρίες, για την τεκμηρίωση των γεγονότων της δράσης. Στην Ιτιά από κάτω, η
Χρυσήμια γριά και τώρα τυφλή μάνα με το μονάκριβο γιο της, το νεαρό ποιμένα
Γιώτη, πορεύονται προς τον τόπο καταγωγής της, τα Μέγαρα, για να διεκδικήσουν την περιουσία που τους ανήκει. Έχουν μάθει ότι πέθαναν οι τρεις αδερφοί
της Χρυσής, οι οποίοι την είχαν αποκληρώσει όταν ακολούθησε, παρά τις αντιρρήσεις τους, τον αγαπημένο της, που ωστόσο χάθηκε πρόωρα. Στον δρόμο σταματούν για να ξαποστάσουν σε μια ιτιά, το σημαδιακό δέντρο όπου αγαπήθηκε η
Χρυσή με τον πατέρα του γιού της. Κάτω από το ίδιο δέντρο και με τον ίδιο τρόπο
θα αγαπηθεί ο Γιώτης με μια μεγαρίτισσα κόρη, τη Δροσιά και παρά τα εμπόδια
που βάζει ο αδερφός της μάνας του, ο πενηντάχρονος Μούρτος, ο οποίος διεκδικεί επίσης τη Δροσιά, η αυλαία θα πέσει μόνον όταν οι δυο νέοι έχουν εξασφαλίσει
την ευχή της γριάς μάνας, λίγο πριν ξεψυχήσει «στην ιτιά από κάτω».
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γιο «εναρέτου Μεγαρίτιδος».44 Αρκεί να δούμε τις εξίσου ρετουσαρισμένες, ωραιοποιημένες εικόνες του αγροτικού βίου, όπως περιγράφεται, καθοδόν για τα «ελληνικότατα» Μέγαρα, στο ίδιο έργο.
Να προσέξουμε πως ο Καμπούρογλου διευκρινίζει ότι τοποθέτησε
εκεί τη δράση, για να απαλλάξει τη σκηνή από τα αρβανίτικα φορέματα των γυναικών. Έτσι, μπορούμε να συλλάβουμε πόσο μοιάζουν οι δραματουργικές σκηνές του Καμπούρογλου, με τα σχέδια
και τους πίνακες από τα βιβλία του Πουκεβίλ (François Charles
Hugues Laurent Pouqueville, 1770-1838), του Στάκελμπεργκ
(Otto Magnusvon Stackelberg, 1786-1837), του Ντυπρέ και των
ομότεχνών τους –τα ονόματα μπορούμε να τα βρούμε στις σκηνογραφικές σημειώσεις του. Αυτές οι εικόνες δεν μνημονεύονται
από το δραματουργό, αλλά υποφώσκουν ολοφάνερα κάτω από
τις γραμμές του δράματος.45
Ο συγγραφέας δεν αποκρύπτει τις πηγές του, απλά μάλλον
έχει πειστεί και ο ίδιος, ότι ο ελληνικός αγροτικός βίος είναι όπως
ακριβώς τον συνέλαβαν τα ιδεολογικά και αισθητικά φίλτρα των
ευρωπαίων περιηγητών! Φίλτρα που επηρεάζουν βαθιά τα δραματουργικά εργαλεία του συγγραφέα. Εξάλλου στα θεωρητικά του
κείμενα, ειδικά όταν μιλάει για τη γλώσσα, καθιστά σαφές, ότι δεν
του είναι καθόλου συμπαθείς οι «χυδαιότητες» της «στρούγγας»
και ότι «οι δούλοι Έλληνες δεν ήσαν πάντες ποιμένες, όπως ουδέ
σήμερον ευτυχώς οι ελεύθεροι πάντες».46 Προφανώς ο Καμπού
ρογλου ακόμα κι όταν αφήνεται να παρασυρθεί από τον «συρμό»
που δημιούργησε η επιτυχία του Αγαπητικού της βοσκοπούλας
του Κορομηλά, δεν καταδέχεται τη σύγκριση με τη Γκόλφω και τη
Σκλάβα του τυφλού επαρχιώτη Περεσιάδη, ή με τη Θυμιούλα τη
Γαλαξιδιώτισσα του αγράμματου κουρέα, Μελισσιώτη.47 Και απορ44 (Καμπούρογλου 1898, πρόλογος, χ. σ.).
45 Βλ. εικ. 9 και 10.
46 «Η Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς δ η μ ώ δ η ς γ λ ώ σ σ α –η τότε γ λ ώ σ σ α τ ω ν π ό λ ε ω ν – δεν περιέχει λέξεις συνθηματικάς και νεκράς, ουδέ τύπους εσκωριασμένους, εισαγομένους αυθαιρέτως και συνήθως εσφαλμένως υπό ημιμαθών ως επί
το πολύ λογίων· ουδέ περιέχει εξ άλλου αηδείς και ακατανοήτους ιδιωτισμούς
μικρών συνοικισμών· είναι δ’ απηλλαγμένη, εντελώς και προπάντων, των χυδαιοτήτων της σ τ ρ ο ύ γ γ α ς , εντός της οποίας παραδόξως θέλουσι τινές ενδιαιτωμένην την κ α θ α ρ ά ν δημώδη γλώσσαν, μη δυναμένην ατυχώς ούτω να
υπερπηδήση τα τσοπάνικα τ ρ α φ ώ μ α τ α εντός των οποίων ευρίσκεται μεθ’
ωρισμένου κύκλου ιδεών π ε ρ ι μ α ν δ ρ ω μ έ ν η » (Καμπούρογλου 1896, 70-71).
47 Ο Ν. Επ[ισκοπόπουλος], «Στην ιτιά από κάτω», Άστυ, 18-6-1895, μετά την πα-
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9. «Βοσκοί της Αρκαδίας» François Charles Hugues Laurent Pouqueville
Voyage de la Grèce…, vol. I-VI:V, Deuxième édition..., Firmin Didot, Père et Fils,
Paris 1826-1827.
Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (www. laskaridou. gr)

ρίπτει μετά βδελυγμίας τις διαλέκτους και τα «τσοπάνικα τραφώματα» με φανερή διάθεση να συγκρουστεί με τους «μαλλιαρούς»,
τους ακραίους δημοτικιστές, αλλά και με τους απαίδευτους δημιουργούς, τόσο άκομψων, και για τα γούστα του Καμπούρογλου, δραματικών ειδυλλίων.48 Αν θυμηθούμε ότι ο Γκόρκι, για να
ράσταση της Ιτιάς, επισημαίνει ότι συγκρινόμενο με τα «τερατώδη ειδύλλια και
τα αγροτικά δράματα, τα οποία εξεφούρνισεν η τελευταία τριετία» το έργο του
Καμπούρογλου είναι «αριστούργημα», αλλά «να είνε εν έργον ανώτερον από
την Γκόλφω ή από την Θυμιούλαν, ή από την Σκλάβα, όταν έχη και τας ελαχίστας
καλλιτεχνικάς αξιώσεις και τας μάλλον μετρίας βλέψεις έργου αρτίου, είνε αυτόχρημα αποτυχία». Για την πλήρη καταγραφή των παραστάσεων των εν λόγω
δραματικών ειδυλλίων (Χατζηπανταζής 2012). Για τις τεχνοκριτικές αντιλήψεις
του Επισκοπόπουλου, (Ματθιόπουλος, 2005, 482-515).
48 Με αφορμή την παράσταση της Νεράιδας του Κάστρου και τον παράλληλο σχολιασμό της Γκόλφως του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, διαβάζουμε: «Καλόν είνε, άλλως,
άπαξ διά παντός να λεχθή, ότι ολίγες φουστανέλλες, μερικές γκλίτσες, μια βρύσι τρέχουσα νερό και ένα δυό βλαχοπούλες δεν αποτελούν το εθνικόν δράμα. Το
εθνικόν δράμα αποτελεί η εθνική ψυχή, τα έργα δε τα παρουσιαζόμενα εις ημάς
ως ελληνικά είνε συνήθως φορτικώταται πλαστοπροσωπήσεις των ηρώων των
υπερρομαντικών μυθιστορημάτων, φουστανελλοφορούντων και φλυαρούντων
κοινοτοπίας, αναμίκτους μετά χυδαιοτήτων του τελευταίου είδους», Δ. Κ., «Εις τα
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αποδώσει την ακραία νατουραλιστική ατμόσφαιρα στο καταγώγι που εκτυλίσσεται η δράση του Βυθού -γράφεται πάνω κάτω
την ίδια εποχή- παρατήρησε και περιέγραψε με ωμότητα, χωρίς
καμιά διάθεση εξιδανίκευσης, τα άθλια υπόγεια «υπνωτήρια»,
όπου ζουν της γης οι κολασμένοι,49 δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ούτε μια λέξη για να αντιληφθούμε το χάσμα που χωρίζει τη
«φέτα ζωής», που επιδίωξαν να τοποθετήσουν στο σανίδι οι Ευρωπαίοι Νατουραλιστές, από την εγχώρια δραματουργία και για
την περίπτωσή μας, από τα έργα του Καμπούρογλου. Μαζί με τις
γενναίες ρήξεις παραμένουν ανυποχώρητες οι συνέχειες…

10. «Μέγαρα» του Otto Magnus von Stackelberg.
La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, par O. M. Baron de Stackelberg,
Chez I. F. D’Ostervald Éditeur, Paris 1834.
Πηγή: «Δωρεά Τρικόγλου» Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

θέατρα», Το Άστυ, 12-8-1894.
49 (Γκόρκι 1977). Οι σκηνικές οδηγίες του Γκόρκι στην πρώτη πράξη, περιγράφουν
με κάθε λεπτομέρεια το σκηνικό. Ο Κ. Στανισλάβσκι (1980, τ. Β΄ 405)σημειώνει
ότι στην προσπάθειά τους να αποδώσουν την ατμόσφαιρα του έργου, πήγαν μαζί
με τον Νεμίροβιτς Νταντσένκο και τους ηθοποιούς του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας σε ένα τέτοιο καταγώγι, στην Αγορά Χιτρώφ. Φωτογραφίες από αυτή την
πρώτη παράσταση του 1902, που έκανε σε μια νύχτα διάσημο τον συγγραφέα,
βλ. στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου 50η θεατρική περίοδος 1980-1981, στην
παράσταση του Βυθού, σε σκηνοθεσία Σπ. Ευαγγελάτου και μτφ. Γιώργου Σεβαστίκογλου, (ψηφιοποιημένο αρχείο Εθνικού Θεάτρου www. nt-archive. gr).
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Η συνέχεια της ρήξης. Η Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά
στη «Νέα Σκηνή» του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου
Μανόλης Σειραγάκης *

«Οι λόγοι δεν εγνώσθησαν ακόμη,
αλλ’ ο κ. Χρηστομάνος με ό,τι κι αν συνέβη
είναι αδικαιολόγητος…»1

Η παραπάνω κρίση συνοψίζει χονδρικά τον τρόπο με τον οποίο
η κριτική αντιμετώπισε μέχρι σήμερα την διένεξη γύρω από την
Τρισεύγενη, περίπου σαν μια αδικαιολόγητη επίθεση ενός υστερικού πλάσματος με στόχο ένα νηφάλιο, σεβάσμιο λόγιο. Θα προσπαθήσω να εντάξω τη διαμάχη στη συνολική διαδρομή του νεοελληνικού δράματος και θεάτρου και, συμπληρωματικά, στο πλαίσιο
του γλωσσικού ζητήματος και των κινήσεων διαμόρφωσης ενός
αρραγούς δημοτικιστικού μετώπου, το οποίο αναζητούσε στο θέατρο ένα φορέα μετάδοσης των γλωσσικών του ιδεών σε ευρύτερες
μάζες, και στον Παλαμά έναν ηγέτη κύρους με σταθερή παρουσία
εντός ελληνικών συνόρων.
Αποκομμένη από το παραπάνω πλαίσιο, η διένεξη έχει ως τώρα
παρουσιαστεί με συναισθηματισμό, αφού βάση κάθε αναψηλάφησης παραμένει το άρθρο του Γιάννη Σιδέρη (1947: 191-194), γραμ∗

1

Μανόλης Σειραγάκης, Λέκτορας Θεατρολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εισήγηση αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης υπό έκδοση με τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως σκηνοθέτης αρχαίου δράματος». Η συμμετοχή του συγγραφέα με
εισήγηση στο Ε΄ Συνέδριο της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τελευταία δημοσίευση: Ναπολέων Λαμπελέτ, ένας ανέστιος κοσμοπολίτης: Συμβολή στην καταγραφή της θεατρικής του δράσης, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2014. Email:
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Άστυ 4586 (1903) 1. Ας σημειωθεί πάντως και η ένσταση για την Τρισεύγενη στο
ίδιο άρθρο «ότι το ωραίον αυτό έργον είναι γραμμένον εις μία γλώσσαν ην πιθανόν να εκτιμά ο συγγραφεύς και να εργάζηται υπέρ αυτής, δεν είναι όμως και η
γλώσσα ην στέργει να ενστερνισθεί η ανεπτυγμένη τάξις. Κρίμα ότι ο κ. Παλαμάς
δεν το έγραψεν εις την καθαρεύουσαν…».
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μένο στον ευρύτερο απόηχο της κηδείας του Παλαμά. Ο Σιδέρης
απορρίπτει χωρίς εξήγηση το σύγχρονο με τα γεγονότα άρθρο του
Ξενόπουλου (1903: 757-761), πιθανότατα επηρεασμένος από την
διαμάχη του ζακυνθινού λόγιου με τον Γ. Θεοτοκά στη Νέα Εστία
(Θεοτοκάς 1944a, 1944b, Ξενόπουλος 1944a), όπου, λυτρωμένος
από τη βαριά σκιά του Παλαμά, ο Ξενόπουλος ασκεί την αυστηρότερη μέχρι τότε κριτική του για τη θεατρική αλλά και ποιητική
αξία της Τρισεύγενης2. Το επιχείρημα ότι ο Ξενόπουλος δρα κατά
τη διένεξη με αποκλειστικό κίνητρο την προσωπική συμπάθεια-αντιπάθεια και το συντεχνιακό συμφέρον (Πούχνερ 1995, 464)
έχει σοβαρή βάση, η ένσταση πρέπει όμως να γενικευτεί σε όλους
τους κριτικούς που τοποθετήθηκαν πάνω στη διένεξη, και στους
δυο πρωταγωνιστές της. Άλλωστε η στάση του Ξενόπουλου ήταν,
το 1903, μάλλον συμβιβαστική. Η φιλική του σχέση και με τους
δύο λόγιους και οι σοβαρές κατά καιρούς αντιρρήσεις του για κάποιες επιλογές τους, αδυνατίζουν το επιχείρημα της μεροληψίας. Ο
Ξενόπουλος διατηρούσε άλλωστε πιο στενή φιλία με τον Παλαμά,
ενώ με τον Χρηστομάνο είχαν αναφανεί πολύ σοβαρές διαφορές
αντιλήψεων (Βαφειάδη 2007, 247-258).
Τα ζητήματα που θέτει ο Ξενόπουλος δεν πρέπει να υποτιμηθούν: η θέση της διένεξης μέσα στο γλωσσικό ζήτημα, το αδιαφιλονίκητο κύρος του Παλαμά, η ουσιαστική διαφορά θεατρικού και
αναγνωστικού κοινού.
Ο Ξενόπουλος ισχυρίζεται ότι, τουλάχιστον αρχικά, η διαμάχη
δεν αφορούσε την αξία του κειμένου αλλά μόνο τη σκην(ογραφ)
ική του πραγμάτωση και τα πρακτικά εμπόδια που αυτή συναντούσε, κι ότι η σύμπτυξη πράξεων που πρότεινε ο Χρηστομάνος
δεν υποδείκνυε δραματουργικές αδυναμίες στο έργο αλλά παραδεχόταν τεχνικές αδυναμίες του κτηρίου που στέγαζε τη Νέα Σκηνή
και είχε στόχο κυρίως να ξεπεραστούν αυτές. Μια συνέντευξη του
Παλαμά επτά χρόνια μετά, τείνει να επιβεβαιώσει τα παραπάνω,
προσθέτοντας μια επιπλέον παράμετρο:
«…έδωκα το έργον μου, αλλά όσον αι ημέραι επερνούσαν και
έβλεπα ότι επρόκειτο να παρασταθή, ησθανόμην ένα φόβον, έτσι,
2

Βλέπε την αναδίπλωση του Ξενόπουλου (1944c) μετά την παρατήρηση του
Μιχάλη Ροδά (1944a,1944b) ότι ο ζακυνθινός αμφισβητεί σε άρθρο του στα
Αθηναϊκά Νέα (26 Ιουνίου 1944) όχι μόνο τη θεατρική αλλά και την ποιητική αξία
του Παλαμά.
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εν είδος ανθρωποφοβίας προερχομένης ίσως από την συνήθειαν
που έχω να ζω βίον μοναχικόν. Έδραξα λοιπόν την πρώτην περίστασιν κατά την οποίαν ο κ. Χρηστομάνος ήθελε να μεταβάλη μερικά σκηνικά και το επήρα οπίσω» (Παλαμάς 1910:1).
Η βραδιά θα μπορούσε να προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια:
είναι η 9η ή 10η Αυγούστου 1903. Ο Χρηστομάνος, έχοντας ήδη
αναγγείλει στα προγράμματα του θιάσου την Τρισεύγενη, έχοντας
προφανώς ξεκινήσει πρόβες πάνω στο έργο που προγραμματιζόταν να κάνει πρεμιέρα μετά το Δεκαπενταύγουστο (Νέον Άστυ,
599, 1903: 1), καλεί τον Παλαμά στο θέατρο για συζήτηση. Στα δυο
χρόνια της μέχρι τότε λειτουργίας της ο ποιητής-συνιδρυτής της
Νέας Σκηνής είχε δει εκεί μόνο δυο-τρεις παραστάσεις και άλλες
τόσες στο Βασιλικό, στοιχείο που ισχυροποιεί περαιτέρω τον εξομολογητικό ισχυρισμό περί ανθρωποφοβίας. Ο ισχυρισμός θα ενισχυθεί από το γεγονός ότι κατά την πρεμιέρα του έργου, δώδεκα
χρόνια μετά, η μόνη απουσία εκπροσώπου της αθηναϊκής λογιοσύνης από την αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου ήταν του ίδιου του
συγγραφέα, παρόλο που η παράσταση δινόταν με τη συγκατάθεσή
του. Το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Παλαμάς δεν είχε
μόνο ανθρωποφοβία αλλά και μια ακόμα μεγαλύτερη αγωνία για
τον τρόπο με τον οποίο θα υποδεχόταν κάθε έργο του το κοινό.
Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από την αλληλογραφία του
που αναφέρεται στον Ξενόπουλο:
«Σαν έγραψε το δράμα του Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας
είχε πείσει τον εαυτό του πως το δράμα του είναι καμωμένο επίτηδες και μόνο για τη σκηνή και δεν μπορεί παρά να θριαμβεύση
στο θέατρο. Παραστάθηκε. Ο κόσμος νομίζω, δεν το δέχτηκε μ’ ενθουσιασμό. Σε λιγάκι έσβυσε και ο ενθουσιασμός του ποιητή για το
δράμα του. Ένιωσε τι ελαττώματα έχει. Άλλοι μήτε τόση πεποίθηση
θα είχανε στο έργο τους πριν παρασταθή, μήτε κι αφού παραστάθηκε θα λογάριαζαν τόσο την εντύπωση του κόσμου» (Πούχνερ,
1995, 465, υπ. 938. Η υπογράμμιση δική μου). Εντυπωσιακή σύμπτωση -ή μήπως πικρό σχόλιο;- ότι στην κορύφωση της διένεξης
εμφανίζεται στην Εστία άρθρο για τις εκδηλώσεις πανικού των
δραματικών συγγραφέων πριν από την πρεμιέρα των έργων τους
(Ψ. 1903: 1).
Καθοριστικό για τη φύση και το χαρακτήρα της διένεξης είναι ότι όταν ξεσπάει, αρχές Αυγούστου του 1903, το δράμα του
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Παλαμά έχει μόλις κυκλοφορήσει σε βιβλίο, σε μια μορφή δηλαδή
που, κατά την άποψη του ποιητή είναι σημαντικότερη από τη σκηνική πραγμάτωση3, οριστική κι απαρασάλευτη:
«Τελειωμένο. Είχε δηλαδή περάσει από τις δοκιμασίες όλων των
έργων που πλάθονται· από όλα τα πανηγύρια των συλλήψεων και
τις λαχτάρες των εκτελέσεων· απ’ όλα τα χτένια και τα κόσκινα·
απ’ όλες τις μεταβολές και τα διορθώματα, και τα σβυσίματα και
τα γραψίματα· το δράμα χύθηκε στο καλούπι του το τελειωτικό·
το σχέδιον, εικόνα· και το πρόπλασμα το γύψινον, άγαλμα στο
χάλκωμα του λόγου» (Παλαμάς 1903a, 2).
Ο ποιητής που ως κριτής των δραματικών διαγωνισμών θεωρούσε αναγκαία στάδια περαιτέρω ωρίμανσης ενός δράματος
μετά τη συγγραφή την έκδοση και την παράσταση (Πούχνερ 1995,
122-123), αποφαινόταν ότι για τα δικά του έργα η διαδικασία των
σχετικών ζυμώσεων ολοκληρωνόταν στο γραφείο του κι όχι στην
πρόβα ή το ανέβασμα.
Με την αντίφαση αυτή, μια ανάμεσα σε πάμπολλες μέσα στο
πληθωρικό κριτικό έργο του Παλαμά4, αγγίζουμε την ουσία της
3

4

Η υπεροχή του βιβλίου έναντι της σκηνικής πράξης είναι αίσθηση διάχυτη στα
γραπτά του. «Ο Παλαμάς πάντα βλέπει τη δραματουργία να βρίσκεται μπροστά
από τις σκηνικές εξελίξεις» παρατηρεί ο Πούχνερ (1995, 50). Αντίστοιχα προκρίνει την απαγγελία ως σημαντικότερη έναντι της μιμητικής (διάβαζε «υποκριτικής», Πούχνερ 1995, 87 υπ. 156), την υποκριτική επικίνδυνη να προδώσει το
πνεύμα του έργου όσο και η μετάφραση, επειδή ερμηνεύει (Πούχνερ 1995, 6768), πιστεύει πως το μεγαλείο της σκηνικής και της υποκριτικής τέχνης δρα βλαπτικά μόλις απομακρυνθεί από το στόχο να υπηρετεί πιστά το δράμα και αυτονομηθεί, αρχίζοντας να αλλοιώνει και να προσθέτει (Πούχνερ 1995, 83). Πολλές από
τις θεωρούμενες θεατρικές εξόδους του (Πούχνερ 1995, 76-77) είναι στην ουσία
ακροάσεις απαγγελιών, ενώ συχνά, αδυνατώντας να δεχτεί αυτάρκεια και αποτελεσματικότητα της σκηνής στην απόδοση του νοήματος και των ιδεών, επιζητεί
την ύπαρξη ενός ζωντανού εξηγητή, όπως πριν την παράσταση των Νεφελών του
Αριστοφάνη (Πούχνερ 1995, 47), ή ενός κατατοπιστικού γραπτού κειμένου στο
πρόγραμμα όπως στην παράσταση της Νεκρής Πολιτείας (Πούχνερ 1995, 93 υπ.
175). Η αίσθηση ενός «φιλολογικού» θεάτρου, το οποίο μάλιστα το άκουγε έχοντας κλειστά τα μάτια ακόμα και στις πλατείες των θεάτρων, κυριαρχεί.
Πρώτος είχε αναφερθεί στον «απροσδόκητο αθεάτριστο αντιφατικό θεατρομανικό» Παλαμά ο Γεωργουσόπουλος (1993, 29-41), χωρίς ωστόσο να υποδεικνύει
τις σχετικές αντιφάσεις. «Αθεράπευτο δυαδισμό» χαρακτηρίζει την τάση του κριτικού Παλαμά να ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο άκρα ο Βουτουρής, (2006, 233,
υπ. 309). Ειδικά πάνω στο ζήτημα της διένεξης πάντως, η πιο χτυπητή αντίφαση καταγράφεται από τον Παλαμά (1915, 1) με αφορμή τη δραματοποίηση της
Κερένιας Κούκλας. Ο Παλαμάς θεωρεί αδικαιολόγητους τους φόβους που εκφράζει αναγνώστης σε επιστολή του μήπως αλλοιωθεί κατά τη διασκευή το πνεύμα
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διαμάχης: ο Παλαμάς θεωρούσε αυτονόητο ότι το αίτημα του
Χρηστομάνου να ανεβάσει το έργο του αφορούσε το κείμενο αυτολεξεί, τη στιγμή που κάτι τέτοιο ήταν -και παραμένει για την
παγκόσμια πρακτική- αδιανόητο, οι μικρές ή μεγαλύτερες προσαρμογές για χάρη της βέλτιστης σκηνικής παρουσίασης θεωρούνταν ήδη από τότε αυτονόητες και επιβεβλημένες. Στα θέατρα της
Ευρώπης, τη ζωή και τη δράση των οποίων υποτίθεται ότι παρακολουθούσε ο Παλαμάς, είχαν ανατεθεί μάλιστα σε συγκεκριμένη
επαγγελματική ειδικότητα, όχι του δραματουργού -όπως ίσως θα
περιμέναμε- αλλά του σκηνοθέτη.5 Η εξέλιξη αυτή ήταν γνωστή
ακόμα και στην Ελλάδα, όπως είχε φανεί από τον Κανονισμό του
Βασιλικού Θεάτρου (άρθρο 17Α). Ο σκηνοθέτης μπορούσε να εισηγηθή «…όσας τυχόν ήθελε νομίση αναγκαίας μεταβολάς και περικοπάς του κειμένου» (Γλυτζουρής 1996, 77).
Ο Παλαμάς δεν έκρυβε στα γραπτά του την αντιπάθειά του
για κάθε μεσολάβηση ανάμεσα στον ποιητή και τον αναγνώστη.
Αντιμετώπιζε τη σκηνή και τους ανθρώπους της σαν έναν περιττό ενδιάμεσο που δεν έχει καμιά πιθανότητα να προσφέρει το παραμικρό στο δραματικό έργο. Η βεβαιότητά του για τον βλαπτικό
τους ρόλο θυμίζει την αντίστοιχη του ιταλικού ρητού για τη λειτουργία του μεταφραστή ως tradittore – tradutore6. Αρνούνταν
δηλαδή όχι μόνο το δημιουργικό ρόλο που θα μπορούσε να έχει ο
Χρηστομάνος στο ανέβασμα, αλλά συνολικά την καινούργια θέση
που ερχόταν να πάρει στο ευρωπαϊκό θέατρο η ειδικότητα του
σκηνοθέτη7. Κι αυτός ακριβώς είναι ο χαρακτήρας της διένεξης,

5
6

7

του, νεκρού πια, συγγραφέα: «Το έργον του καλλιτέχνου, μετά θάνατον μάλιστα
και με την πάροδον του χρόνου, χωρίς να παύση του είνε καλλιτέχνημα, είναι εν
ταυτώ και υλικόν πλούσιον προς εκμετάλλευσιν από άλλους τεχνίτας επιγόνους
παντός είδους, διά λόγους είτε σχετικούς προς την τέχνην είτε και ασχέτους. Δεν
ωφελεί να θέτωμεν αρχήν εκ των προτέρων. Η περίστασις θα μας καθοδηγήσει
την κρίσιν ή την κατάκρισιν».
Ο Levin (2007: 28-29) χαρακτηρίζει την μετατόπιση της σχετικής αρμοδιότητας
από το δραματουργό στο σκηνοθέτη ως καινοτομία που συντελέστηκε πρώτα
στα οπερατικά θέατρα της Ευρώπης.
Βλ. παραπάνω, υποσημείωση 3. Η άρνηση αυτή δεν έγινε καμιά προσπάθεια να
κρυφτεί ούτε στην πρώτη έκδοση του έργου λίγες μέρες πριν την προγραμματιζόμενη πρεμιέρα, όπου ο Παλαμάς σημείωνε χαρακτηριστικά στον Πρόλογο: « …
το δράμα τούτο, καθώς έγινε, δεν παρουσιάζει τόσο ρόλους και φορέματα και
σκηνογραφίες…» (Παλαμάς, 1995, 163).
Η απόσταση μεταξύ λογοτεχνικής δραματογραφίας και πρακτικού θεάτρου «…
χρωματίζει σχεδόν όλα τα θεατρολογικά γραπτά του Παλαμά και τους αποτυ-
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διαμάχη όχι μεταξύ δυο λογίων, νηφάλιων ή υστερικών αδιάφορο,
αλλά μεταξύ Συγγραφέα και Σκηνοθέτη8, μεταξύ μιας ειδικότητας
της οποίας η θέση κλονίζεται στις αρχές του 20ού αιώνα, ακόμα και
στην Ελλάδα, και μιας άλλης που δυναμική, αντισυμβατική, άλλοτε
προκλητική και βλάσφημη, άλλοτε υποσχόμενη θέατρο συνόλου,
ιστορική πιστότητα και ακρίβεια, σεβασμό στο πνεύμα του συγγραφέα διεκδικεί με σοβαρές αξιώσεις την κορυφή στη θεατρική
ιεραρχία. Καθόλου συμπτωματικά, ο Παλαμάς κι ο Νουμάς θα ονομάζουν στο εξής «θεατρώνη» το σκηνοθέτη που κατασπατάλησε
την ατομική και οικογενειακή του περιουσία για να λειτουργήσει
το πρώτο ελληνικό θέατρο τέχνης9.
Η λύση της συνεργασίας Χρηστομάνου-Παλαμά θα παραδώσει
τον σκηνοθέτη εύκολη λεία στον Τύπο (είχε ήδη άλλωστε συγκρουστεί με πλήθος συντάκτες, αρχισυντάκτες και έντυπα)10, σε ομοβροντία με όσους λόγιους αναγνωρίζουν την παραμικρή ποιητική
πώνει ένα χαρακτηριστικό στίγμα: αποστροφή από την εύκολη επιτυχία, εκλεκτικισμό, ακόμα και αριστοκρατισμό, υπεροχή του ποιητή πάνω στο σκηνοθέτη
και τον ηθοποιό, ο οποίος θεωρείται απλώς εκτελεστής της αισθητικής βούλησης
του δραματουργού. Τέτοιες απόψεις ήχησαν από την αρχή του αιώνα κάπως περίεργα, εκείνα τα χρόνια που μεσουρανούσαν οι μεγάλες σκηνοθετικές μορφές
των Ράινχαρτ, Στανισλάφσκι, Μέγερχολντ, Craig, Appia, Ernst Fuchs κτλ, οι οποίοι
θα εγκαινιάσουν την εποχή του θεάτρου του σκηνοθέτη, που ακόμα και σήμερα
διανύουμε»: (Πούχνερ 1995, 29).
8 Ο Σιδέρης, με όλες του τις αγκυλώσεις, είναι από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν ως τέτοιο το χαρακτήρα της διένεξης, παίρνοντας ωστόσο εξόφθαλμα το μέρος του ποιητή: «τίποτα πιο φυσικό από μια τέτοια διαφορά μεταξύ του σκηνοθέτη που έχει τις απόψεις του και του ποιητή που κοιτάει τη δουλειά του και δεν
αποβλέπει στο θέατρο παρά στο βιβλίο· πρώτα-πρώτα φρόντισε να το τυπώσει
παρά να το δώσει να το παίξει»: (Σιδέρης 1947, 193).
9 Το λιβελογράφημα που ξεκινά την εκστρατεία σπίλωσης του σκηνοθέτη (Νουμάς
58, 1903: 3), φιλοξενεί πάντως πολύ ενδιαφέροντες, όχι όμως και υποχρεωτικά
βάσιμους, ισχυρισμούς, όπως ότι ο Παλαμάς επέβαλε εν μια νυκτί στους ομοϊδεάτες του τη θερμότερη δυνατή υποστήριξη του Χρηστομάνου κατά την έλευση
του τελευταίου στην Ελλάδα, παρά τις επιφυλάξεις άλλων. Η προσπάθεια να εκμηδενιστεί η αξιοζήλευτη λογοτεχνική καριέρα του Χρηστομάνου στο εξωτερικό,
που επισφράγισε η αξιοζήλευτη επιτυχία του Tagebuchblätter με απανωτές εκδόσεις σε Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, είναι προφανής. Παράλληλα, η ιδέα αξιοποίησης του θεσμού του θεάτρου για τους σκοπούς του γλωσσικού αγώνα είναι
σίγουρο ότι απασχολούσε τους δημοτικιστές, σύμφωνα και με τα παραπάνω.
Σύμπτωση ή όχι, παρά την υποτιθέμενη εκτίμηση του Παλαμά για τον σκηνοθέτη
πριν τη ρήξη, παρά τη σύνθεση ποιήματος για την έκδοση του Tagebuchblätter
του Χρηστομάνου, κανένα βιβλίο του τελευταίου δεν βρέθηκε στη βιβλιοθήκη
Παλαμά.
10 Ενδεικτικά, Χρηστομάνος 1901, 3
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αξία στον Παλαμά. Την ίδια ώρα πάντως ο Μ[ήτσος] Χατζόπουλος
(1903, 1) καυτηρίαζε την υποκρισία της ευκαιριακής στράτευσης
των δραματογράφων πλάι στον Παλαμά με σημαία την αλλοίωση των κειμένων, υπενθυμίζοντάς τους τη γενικευμένη πρακτική
τους να μεταφέρουν στα καθ’ ημάς τις ξένες κωμωδίες, πρακτική
που, κατά τον Χατζόπουλο, ο Χρηστομάνος οδηγούσε τώρα στα
άκρα. Παράλληλα, με προεξάρχοντες τους Νιρβάνα, Ξενόπουλο,
Επισκοπόπουλο θα εμφανιστούν και οι φωνές εκείνες που θα υποστηρίξουν ότι το δράμα του Παλαμά βρίθει ποιητικότητας αλλά
στερείται θεατρικότητας.
Καθώς οι αντιρρήσεις αυτές θα επιδεινώσουν ραγδαία για
τους δυο τελευταίους τη σχέση με τον Παλαμά (Πούχνερ 1995,
46511 Μαυρέλος 2011, 79), αξίζει να επανεξεταστεί, πέρα από
το θέμα της υποτιθέμενης νηφαλιότητας του Παλαμά σε τέτοιες
συγκρούσεις, μήπως η διένεξη εντάσσεται τελικά στο ευρύτατο
πλέγμα των κατά καιρούς επιθέσεων κατά του Παλαμά και κατά
της ηγεμονίας του στο λογοτεχνικό στερέωμα. Με νωπή τη διαμάχη Παλαμά-Εφταλιώτη το 1899, και το περίφημο πύρινο άρθρο
κατά του Παλαμά στο Διόνυσο από τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο
(1902, 248-252), μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει πίσω από τις
ανυπόστατες κατηγορίες του Χρηστομάνου για έναν ποιητή που
είναι «αγύριστος στα ξένα και απότιστος από ξενική φιλολογία»
(Χρηστομάνος 1903, 3), τη μομφή της υπαναχώρησης: από τη μουσικότητα και την εσωτερικότητα των Ιάμβων και των Αναπαίστων,
πίσω στις ηθογραφικές «ατέλειωτες κουβέντες» στη βρύση
11 Ο Πούχνερ υποστηρίζει εκεί, υιοθετώντας τους ισχυρισμούς του Παλαμά, ότι η
μεγάλη ρωγμή στη σχέση Παλαμά-Ξενόπουλου δεν προκλήθηκε από την κριτική του τελευταίου στα Παναθήναια αλλά από τον φιλολογικό απολογισμό του
1903 στην εφημερίδα Αθήναι, όπου ο Ξενόπουλος (1904, 2) ισχυρίζεται ότι η
Τρισεύγενη απέτυχε και ως βιβλίο. Στη δίνη του γλωσσικού αγώνα ωστόσο, θα
πρέπει να θεωρήθηκε άξια ανταπόδοσης η επίθεση του Ξενόπουλου στον Νουμά
στον ίδιο απολογισμό, κυρίως όμως η νηφάλια αποτίμηση ότι το μόνο αριστούργημα του 1903 δεν ήταν η Τρισεύγενη αλλά η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη. Η
αυτονόητη σήμερα απόφανση φάνταζε εμπρηστική την ώρα που ο Εφταλιώτης
χαρακτήριζε την Τρισεύγενη «το μεγαλείτερο δράμα που γράφτηκε στη Ρωμέικη»
(Πούχνερ 1995, 438) κι ο Κονεμένος «το ωραιότερο έργο που διάβασε ύστερα
από τα ποιήματα του Σολωμού» (Πούχνερ 1995, 409), φανερώνοντας έτσι την
εναγώνια προσπάθεια των δημοτικιστών να σχηματίσουν όπως-όπως ένα χρυσό
κανόνα έργων στη δημοτική, διαγράφοντας μονομιάς, ανεξαρτήτως λογοτεχνικής αξίας, όλα τα αντίστοιχα στην καθαρεύουσα και κυρίως αποκλείοντας την
πιθανότητα συγγραφής νέων.
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(Χρηστομάνος 1903, 3)· από τον κοσμοπολιτισμό του Παλαμά εκεί
στη στροφή του αιώνα, πίσω στον ασφυκτικό χώρο της επαρχιακής κωμόπολης, που δεν είναι βέβαια αταύτιστη με ορισμένο
τόπο και χρόνο, όπως θαύμαζε ο Ποιητής σε έργα άλλων (Ζώρας
2007, 475), ούτε, βέβαια, Μεσολογγίτικη. Η οπτική του Παλαμά
στην Τρισεύγενη, είναι αθηναϊκή - αθηναιοκεντρική, με ανεξίτηλη μάλιστα τη σφραγίδα των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών
γεγονότων της στροφής του αιώνα, κυρίως των Ευαγγελικών. Η
αλλαγή πλεύσης του Παλαμά από τα λόγια των «ανίδεων και των
καλών ανθρώπων» στην αρνητική διαγραφή των νοικοκυραίων,
του Δενδρογαλή και του Μπουρνόβα, θα πρέπει να συσχετιστεί
και με την αρνητική τροπή που πήραν για τους Δημοτικιστές τα
Ευαγγελικά μετά την παρέμβαση των Επαγγελματικών Σωματείων
της Αθήνας, με την αίτησή τους να προστατευθεί η πατροπαράδοτη καθαρεύουσα γλώσσα τους12. Η στροφή του Παλαμά προς
ένα πιο μαχητικό ύφος με στόχο το πλήθος, όπου ο –πληγωμένος,
έστω– εθνικισμός κυριαρχεί13, καταδίκαζε σε φοβερή μοναξιά τον
κοσμοπολίτη Χρηστομάνο.
Από το πλήθος των κριτικών που αναλαμβάνουν την καταδίκη
του αλαζόνα σκηνοθέτη ο ποιητής και η Τρισεύγενη θα κακοπάθουν όσο περίπου φοβόταν ο Παλαμάς ότι θα κακοπάθει και το
δράμα του στα στενά όρια της Νέας Σκηνής: σ’ ένα έργο που γράφτηκε για να καυτηριάσει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας του 1900, η σχετική στηλίτευση θα παρακαμφθεί πλήρως και
η Τρισεύγενη θα αντιμετωπιστεί με σοβινιστική περηφάνια ακόμα
και ως εθνικό πολεμιστήριο σάλπισμα για τον Μακεδονικό Αγώνα,
στον οποίο θέλει δεν θέλει πρέπει η χώρα να μπει:
«Από λαγόνες τέτοιας Ελληνίδος θα βγούνε οι Έλληνες του μέλλοντος, οι ά λ λ ο ι…» έγραφε χαρακτηριστικά o Βλάσης Γαβριηλίδης
(Ακρόπολις 7709, 1903:1)
Για έναν ολόκληρο μήνα (τεύχη 58-61) ο Νουμάς, εξαπολύει λιβελογραφική επίθεση εναντίον του σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας
ότι η παλιότερη μετάφραση της Άλκηστης (1901) δεν είχε φιλο-

12 Για την έννοια του νοικοκύρη και τις σημασίες της εκείνη την εποχή βλ.
Ποταμιάνος 2011, 532-536.
13 Ενδεικτικά: «…η δημοτική μας γλώσσα είναι χίλιες φορές πιο επιτήδεια καμωμένη από κάθε άλλη ξένη γλώσσα κι είναι επιτήδεια καμωμένη για να μας ξαναπαρουσιάζει ξανανιωμένους τους αρχαίους μας» (Παλαμάς, 1903b, 1-3).
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τεχνηθεί από τον ίδιο, αφού δεν ήξερε, υποτίθεται, ελληνικά. Ο
Παλαμάς (1903c) θα υιοθετήσει το ανύπαρκτο επιχείρημα, όταν το
Νοέμβρη του ίδιου χρόνου θα παιχθεί στη Νέα Σκηνή η Αντιγόνη του
Σοφοκλή, σε μια μετάφραση - απότοκο της διένεξης, που φιλοτεχνήθηκε από το Χρηστομάνο με στόχο, όχι βέβαια να αποδείξει ότι
ήξερε ελληνικά και μπορούσε να μεταφράσει κλασικούς μόνος του,
όπως υποστήριξε ο Σιδέρης (1946, 1237), αλλά να προτείνει ένα
μοντέλο καθομιλούμενης αλλά και λογοτεχνικής γλώσσας, διαφορετικό από το αντίστοιχο των οπαδών του Παλαμά και του Νουμά,
με βασική δεξαμενή άντλησης λέξεων όχι μια ουτοπική ύπαιθρο
αλλά το άστυ. Στη διαμόρφωση αυτών των απόψεων θα πρέπει
να συνέβαλλε αποφασιστικά η εμπειρία του από την πρεμιέρα της
Λιμπελάι του Σνίτσλερ στο Μπουργκτεάτερ (9 Οκτωβρίου 1895),
όντας «το πρώτο έργο που ανέβαινε στο Βιεννέζικο κρατικό θέατρο γραμμένο στο ιδίωμα της πόλης» (Yeats, 1996, 180), έργο που
την ίδια χρονιά ο Χρηστομάνος είχε ανεβάσει και στη Νέα Σκηνή
σε δική του μετάφραση του. Το ένστικτό του, ότι οι οπαδοί του
Νουμά, αγκυλωμένοι στο ιδεολόγημα ενός πλαστού λαογραφικού
δημοτικισμού της υπαίθρου, θα αντιδρούσαν στο άκουσμά της με
πουριτανισμό αντίστοιχο των αρχαϊστών, αποδείχθηκε αλάνθαστο (Ενδεικτικά, Ακρίτας, 2-8).
Νωρίτερα, το Σεπτέμβρη του 1903 είχε δοθεί στη Νέα Σκηνή η
πρεμιέρα των Κούρδων του Γιάννη Καμπύση. Το έργο δεν είχε ανακοινωθεί στο ρεπερτόριο του θιάσου στις αρχές του καλοκαιριού.
Η κίνηση αποτελεί συνέχεια της ρήξης: ο Χρηστομάνος ανεβάζει
ένα συγγραφέα που είχε διατυπώσει νωρίτερα, με πολύ μεγαλύτερη ένταση από τον Παλαμά, θεωρητικές απόψεις εχθρικές προς
τη σκηνική πραγμάτωση του δράματος, που είχε υποστηρίξει με
σθένος το δικαίωμά του να γράφει ανεπηρέαστος από τα γούστα
του κοινού και που είχε δείξει μεγάλη αντοχή στην τήρηση αυτών
των εξαγγελιών. Λίγο πριν το θάνατό του, τις μέρες που ξεκινούσε
παραστάσεις η Νέα Σκηνή, ο Καμπύσης καλούσε σε αγώνα εναντίον των ιδεών, των πρακτικών, αλλά και του ίδιου του προσώπου
του Παλαμά, τον οποίο θεωρούσε απόλυτα συμβιβασμένο με τα
γούστα του κοινού, συμβατικό, υποχείριο του Ψυχάρη και του
δασκαλισμού του, εκπρόσωπο του εθνικού, κοινωνικού και λογοτεχνικού κατεστημένου. Οι συνειρμοί που γεννιούνταν με την
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πρεμιέρα των Κούρδων και τις πομπώδεις τιμές στη μνήμη του14
ενέτειναν τη συναισθηματική φόρτιση από τον πρόσφατο θάνατο
του Καμπύση, υπενθυμίζοντας την ύστατη παρακαταθήκη του ότι
πρέπει να πολεμηθεί ο Παλαμάς (Βουτουρής 2006, 226).
Ο Νουμάς κατανοώντας απόλυτα το ποιον της πρόκλησης15,
δεν θα επιτρέψει μεγαλύτερο ρήγμα στους κόλπους των δημοτικιστών. Δεν θα αγνοήσει την πρεμιέρα των Κούρδων, ούτε θα επιτεθεί φανερά στο νεκρό συγγραφέα: σε μια πρώτη κριτική του θα
αναφερθεί εγκωμιαστικά μόνο στο έργο, αγνοώντας την παράσταση (Βάλλεν Στάιν, 6-7). Σε μια δεύτερη (Ταγκόπουλος 1903a:
1-2) θα θεωρήσει ότι οι αντιρρήσεις του Καμπύση ενάντια στον
Ψυχάρη και τον Παλαμά, λανθασμένες αλλά σεβαστές, δεν μπορούν να συζητιούνται άλλο, ειδικά από αυτόκλητους συνεχιστές
που καταντούν καρικατούρες, καθώς δεν κατανοούν τις ιδέες του
Καμπύση. Παράλληλα υποβάλλεται η ιδέα ότι το κοινό της Νέας
Σκηνής αποτελούν ξενοθρεμμένοι μπουρζουάδες (Νουμάς 63,
1903:6). Σύντομα έπεται η μομφή ότι ο Χρηστομάνος κατέστρεψε
το φινάλε των Κούρδων (Ο Νουμάς 65, 1903: 7)16.
Ως απάντηση, ο Χρηστομάνος κάνει επίδειξη ανοχής σε «αντιθεατρικά» κείμενα αντίστοιχα της Τρισεύγενης, ανεβάζοντας τον
Οκτώβρη σε τετράωρη παράσταση τον Μαρκήσιο Βιλεμαίρ της
Γεωργίας Σάνδη. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε αναγγελθεί και
στο ρεπερτόριο του Βασιλικού Θεάτρου, πρόλαβε ωστόσο να το
παρουσιάσει πρώτος εκείνος. Αντίστοιχα, στο ρεπερτόριο του
Βασιλικού υπήρχαν έργα που είχε πρώτη αναγγείλει την ίδια περίοδο η Νέα Σκηνή: Μόνα Βάννα του Μάτερλιγκ σε μετάφραση του
γραμματέα της Γρ. Ξενόπουλου, Αντιγόνη σε έμμετρη μετάφραση
Κωνσταντίνου Μάνου, ταυτόχρονα με την αντίστοιχη μεταφραστική προσπάθεια του εξαδέλφου του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου.
Ο ανταγωνισμός των δυο θεάτρων δεν πρέπει να θεωρηθεί
άσχετος με τη διένεξη. Κάποιοι από τους αρθρογράφους που θλί14 Στην πρεμιέρα παρουσιάστηκε δάφνινο στεφάνι, φιλοτεχνημένο στη μνήμη του,
που μετά την τρίτη παράσταση ο θίασος κατέθεσε στον τάφο του: Νέον Άστυ, 652
(1903).
15 Η ιδέα για παράσταση του έργου από τη Νέα Σκηνή είχε διατυπωθεί σαν πρόκληση από «αναγνώστη» του ήδη από τις μέρες της σύγκρουσης με τον Παλαμά:
(Νουμάς, 56, 1903: 7).
16 Η αρχική φράση «Οι Κούρδοι…. Οι Κούρδοι» έγινε, σύμφωνα με τον Νουμά, «Αχ,
αυτοί οι Κούρδοι είναι παντού».

Η συνέχεια της ρήξης. Η Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά στη «Νέα Σκηνή»...

83

βονταν για την ματαίωση της πρεμιέρας της Τρισεύγενης δεν κατηγορούσαν μόνο τη Νέα Σκηνή, επειδή η μοναχοκόρη του Παλαμά
δε βρήκε εκεί τη θέση που της άρμοζε, αλλά και το Βασιλικό
(Επισκοπόπουλος 1903. [Γιαννόπουλος] 1903). Ο Στέφανος
Στεφάνου, νέος διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου, είχε ενθαρρύνει τον ποιητή να γράψει για τη σκηνή του, δείχνοντας όμως παγερή αδιαφορία όταν στις αρχές του 1903 άκουσε να διαβάζονται
μέρη της Τρισεύγενης. (Πούχνερ 1995, 198-200)17. Η επίμονη παράκληση του Χρηστομάνου να ανεβάσει την Τρισεύγενη στη Νέα
Σκηνή δεν πρέπει να θεωρηθεί ανεξάρτητη από το σχετικό κλίμα.
Παράλληλα ο Στεφάνου προσπαθούσε να αναμορφώσει την –ως
τότε ανύπαρκτη– σχέση του Βασιλικού με το πλατύ κοινό, με αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες: κατάργηση του φράκου ως απαραίτητου ανδρικού βραδινού ενδύματος, κατάργηση των φιλοδωρημάτων σε ταμείο και βεστιάριο, μείωση της τιμής εισιτηρίων της
πρεμιέρας στα επίπεδα των υπόλοιπων ημερών, θέσπιση ειδικών
παραστάσεων με ελαττωμένες τιμές: Νέον Άστυ 688 (1903): 4. Το
πιο «φιλολογικό» δραματολόγιο που ανακοίνωσε στις αρχές του
καλοκαιριού, με την αξιοποίηση, έστω ως μεταφραστών, σύγχρονων ελλήνων συγγραφέων, δημοτικιστών στην πλειονότητά τους,
έδειχνε την πρόθεση για μια νέα χρήση του θεάτρου. Οι δημοτικιστές συνειδητοποιούσαν το ρόλο που μπορούσε να παίξει το
Βασιλικό Θέατρο στο γλωσσικό ζήτημα, ρόλο πολύ δυναμικότερο
και ουσιαστικότερο από των λογοτεχνικών περιοδικών που ήλεγχαν, όπως του περιορισμένης κυκλοφορίας Νουμά.
Η νέα διεύθυνση του Βασιλικού είχε κληρονομήσει ωστόσο
από τους προκατόχους της μια σειρά προβλήματα με κυριότερο,
το δυναμικό των ηθοποιών. Αποτέλεσμα των ατυχών χειρισμών
Βασιλιά και Αυλικών στο ζήτημα της Δραματικής Σχολής και του
αδικαιολόγητου πρόωρου κλεισίματός της, αποτελούσε ένα ετερόκλητο σύνολο που υπηρετούσε μια συμβατική ξεπερασμένη
υποκριτική. Οι ηθοποιοί που αντιπροσώπευαν το όραμα ανανέωσης των υποκριτικών κωδίκων βρίσκονταν στο αντίπαλο θέατρο
του Χρηστομάνου. Η προσπάθεια προσέλκυσης, αν όχι δελεασμού,
17 Η παραγγελία στον Παλαμά του ποιήματος Το Χαίρε της Τραγωδίας αντί για ανέβασμα της Τρισεύγενης στο Βασιλικό ή αντί για παραγγελία άλλου δράματος
στον ποιητή δείχνει ότι η άποψη του Στεφάνου για έλλειψη θεατρικής αξίας στην
Τρισεύγενη δεν είχε αλλάξει, μετά τη διένεξη.
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των μυστών ήταν βήμα αναμενόμενο που δεν άργησε να γίνει. Με
την επιστροφή της Νέας Σκηνής από την χειμερινή περιοδεία την
Άνοιξη του 1903 το Βασιλικό ανακοίνωνε αναπάντεχα ότι δέχεται
υποψηφιότητες δοκίμων ηθοποιών. Στις 13 Αυγούστου, στο κορύφωμα της διαμάχης με τον Παλαμά, ο Χρηστομάνος ανοίγει άλλο
ένα πολεμικό μέτωπο όταν επιτίθεται με απίστευτη σφοδρότητα
στον Στεφάνου, καυτηριάζοντας την πρακτική του να εμφανίζεται συχνά στις παραστάσεις του και να προσπαθεί να αποσπάσει
μύστες της Νέας Σκηνής για να τους εντάξει στο δυναμικό του
Βασιλικού (Αθήναι 298, 1903:2).
Ο προσεταιρισμός του Παλαμά από το Βασιλικό με την ανάθεση
της σύνθεσης του Χαίρε της Τραγωδίας σε συνδυασμό με την ολομέτωπη επίθεση των λογίων στη Νέα Σκηνή αλλάζει τις ισορροπίες
στην άμιλλα των δυο θεάτρων που ως το Δεκαπενταύγουστο του
1903 θύμιζε έντονα τη σύγκρουση Δαυίδ και Γολιάθ. Η αξιοποίηση
στο έπακρο των τεχνικών δυνατοτήτων του Βασιλικού είχε δώσει
στη Νέα Σκηνή ένα ακόμα καίριο κτύπημα. Νωρίτερα, το Φλεβάρη
του ίδιου χρόνου, σε μια ισοπεδωτική επίδειξη δύναμης κατά το
ανέβασμα του Άσωτου του Φερντινάντ Ραϊμούντ, το Βασιλικό λάνσαρε την εφαρμογή του cambiamento, ταχύτατης δηλαδή αλλαγής
σκηνικών «εις διάστημα ολιγότερον του λεπτού», χωρίς κατέβασμα της αυλαίας ή διάλειμμα, με γενικευμένο σκοτάδι. Στο ίδιο
σημείωμα πάντως που το Βασιλικό παρουσίαζε με έπαρση την
τεχνολογική καινοτομία, απολογούνταν επειδή ανέβαζε ένα έργο
«στηριζόμενον περισσότερον εις τον σκηνικόν διάκοσμον και εις
τας φαντασμαγορικάς εικόνας παρά εις την φιλολογικήν του αξίαν» (Αθήναι 127, 1903: 4).
Οι πολυμέτωπες συγκρούσεις θα απομονώσουν πλήρως τον
Χρηστομάνο και θα τον οδηγήσουν σε οριστική ρήξη με το λογοτεχνικό κόσμο της χώρας, ρήξη που είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα και
που έφτανε εδώ στην κορύφωσή της. Η υποτιθέμενη αποτυχία της
Νέας Σκηνής ίσως να μη σχετίζεται τελικά με την απροθυμία του
κοινού να ακολουθήσει τις τολμηρές πρωτοβουλίες του σκηνοθέτη
της (στόχος εξαρχής ουτοπικός –αν τέθηκε ποτέ ως στόχος), αλλά
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με την αντίστοιχη των λογίων. Πλήρως
εναρμονισμένη με το αντίστοιχο κλίμα στην Ευρώπη, η ελληνική
λογιοσύνη θα αντιδράσει σθεναρά στην ανάδυση του σκηνοθέτη
και στη λειτουργία της Νέας Σκηνής, κάτι που ενισχύει ακόμα πε-
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ρισσότερο το χαρακτήρα που είπαμε ότι είχε η διένεξη, διάστασης
ανάμεσα στη σκηνή και το χαρτί. Η άρνηση του Χρηστομάνου να
δεχτεί την Τρισεύγενη στη Νέα Σκηνή είναι μια από τις σημαντικότερες σκηνοθετικές επιλογές στο ελληνικό θέατρο. Δεν γνωρίζω
άλλωστε άλλη που να συζητήθηκε περισσότερο σε όλη την ιστορία
του. Η σύγκρουση του Χρηστομάνου με το συγγραφικό κατεστημένο εντάσσει αυτόματα τη Νέα Σκηνή στην ευρύτερη οικογένεια
των ελεύθερων θεάτρων στην Ευρώπη. Άλλωστε, η ιδιοσυστασία
της θεατρικής πρωτοπορίας «δημιουργείται όταν το ευρωπαϊκό
θέατρο αποφασίζει να χειραφετηθεί από τη δραματική ποίηση»
(Γλυτζουρής 2007, 260).
Η διένεξη θα βρει τη θεωρητική της έκφραση στο γνωστό κείμενο του Παλαμά (1907, 1-2) με την διάσταση μεταξύ θεάτρου και
δράματος. Στο εξής θα αναζωπυρώνεται σε όλα τα ανεβάσματα
της Τρισεύγενης με στόχο να πιστοποιήσει η παράσταση το δίκιο
της μιας ή της άλλης πλευράς. Στην πρεμιέρα του 1915 στη σκηνοθεσία του Θωμά Οικονόμου, την οποία ο Φώτος Πολίτης θα χαρακτηρίσει στην κριτική του «αίσχος» (Πολίτης 1915), η αποτυχία
της παράστασης θα διχάσει το κοινό σε οπαδούς των θεωρητικών
απόψεων του Παλαμά και σε θεατές που νοσταλγούσαν την τόλμη του Χρηστομάνου να υποδείξει σύμπτυξη πράξεων και τόνωση
της δράσης. Όλοι ζητούσαν επίσης ένα αξιόμαχο και ομοιογενές
υποκριτικό δυναμικό, κάτι το οποίο αναμφισβήτητα διέθετε η Νέα
Σκηνή.
Η παράσταση του Εθνικού το 1935 είχε πολλαπλό στόχο: να
γιορτάσει τα λογοτεχνικά 50χρονα του Παλαμά, να αποκαταστήσει το έργο μετά την αποτυχία του 1915, να δικαιώσει το συγγραφέα για την απόφασή του να αποσύρει την Τρισεύγενη μπροστά
στον κίνδυνο περικοπών. Τα περιθώρια δράσης που απέμεναν
στον σκηνοθέτη ήταν, όπως κατανοούμε, ελάχιστα. Ο Δημήτρης
Ροντήρης αποδέχτηκε την πρόκληση αυτού του ισορροπητικού
πειράματος έχοντας μελετήσει προσεκτικά κάθε γνώμη που είχε
ως τότε ακουστεί για τις αρετές και τα αρνητικά του έργου. Ούτε
τη σκηνή της αυτοκτονίας της ηρωίδας άλλαξε, ούτε συγχώνευσε
πράξεις ή σκηνές, όπως είχε προτείνει ο Χρηστομάνος, αφαίρεσε
όμως, σύμφωνα με αυτοψία στο κείμενο υποβολείου του Εθνικού,
3600 λέξεις από επιμέρους σκηνές, μοιράζοντας το έργο σε τέσσερα ημίωρα μέρη και δύο ταμπλό, ενώ πρόσθεσε τέσσερα τρα-
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γούδια. Η τελευταία επέμβαση, που άλλοτε θα αποτελούσε casus
belli για τον Παλαμά, καθιερώθηκε και στα μετέπειτα ανεβάσματα
επεκτάθηκε. Το έργο παίζεται έκτοτε ως μουσικό-ποιητικό δράμα,
άλλοτε ως μουσική ηθογραφία. Την προσεκτικά ζυγισμένη παράσταση του 1935, ωστόσο, κοινό και κριτική θα την υποδεχτούν,
ελέω Παλαμά, ως επικράτηση της ποίησης πάνω στη θεατρικότητα, της δραματικής πάνω στη σκηνοθετική αξία, του λόγου πάνω
στην όψη. Η αντιμετώπιση της σκηνογραφίας δείχνει ωστόσο πόσο
βεβιασμένο και παραπλανητικό είναι το παραπάνω συμπέρασμα.
Με την άρση της αυλαίας στο β΄ μέρος το κοινό θα χειροκροτήσει,
παρόλο που κανένας ηθοποιός δεν είχε εμφανιστεί στη σκηνή. Τα
εύσημα αποδίδονταν στον Κλεόβουλο Κλώνη για τη σκηνική αναπαράσταση του χωριάτικου σπιτιού του Πέτρου Φλώρη, η οποία
υπογράμμιζε τη «λαϊκότητα» και την «ελληνικότητα» του έργου.
Αντίθετα, το σκηνικό του α΄ μέρους, η βρύση με το σακατεμένο
άγαλμα τη γοργόνας, αντιμετωπίστηκε με ψυχρότητα από το κοινό και με εχθρότητα από την κριτική ως μοντερνιστικό και αλλότριο18.
Με την απόσταση από τα πράγματα και με τη βοήθεια στοιχείων σαν τα παραπάνω μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίζουμε την
παράσταση-συνέχεια της ρήξης, σαν μια από τις πρώτες περιπτώσεις δυναμικής αλλά τελικά αρμονικής συνύπαρξης συγγραφέα
και σκηνοθέτη, λόγου και όψεως σε μια παράσταση.
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Η επιρροή της Αθήνας στην καλλιτεχνική ζωή της Σμύρνης
(1897-1912)
Γεωργία Κονδύλη *

Από το 1839 ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίντ δημιούργησε στην
Οθωμανική αυτοκρατορία μια κίνηση δυτικοποίησης, γεγονός
που, εκτός των άλλων, είχε ως αποτέλεσμα και την εισαγωγή του
ευρωπαϊκού θεάτρου στην Οθωμανική αυλή. Με αυτό τον τρόπο το ευρωπαϊκό θέατρο πρόζας και το μουσικό θέατρο γίνονται
αγαπητά είδη διασκέδασης όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη
αλλά και σε άλλες πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως
η Άγκυρα και η Σμύρνη. Σε ότι αφορά την καλλιτεχνική ζωή της
Κωνσταντινούπολης έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες.
Όμως, για τη Σμύρνη οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι λιγοστές.
Αυτό αποτέλεσε κίνητρο για τη διεξαγωγή μιας έρευνας που
έχει ως αντικείμενο τη θεατρική ζωή της Σμύρνης, της οποίας καρποί υπήρξαν δύο προηγούμενες εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια1, τα
αποτελέσματα των οποίων επιβεβαίωσαν μια πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα στη Σμύρνη που οφείλεται όχι μόνο στους ξένους, ιταλικούς, γαλλικούς, ελληνικούς, αρμένικους περιοδεύοντες
θιάσους αλλά και στους αυτόχθονες καλλιτέχνες, ερασιτέχνες και
επαγγελματίες, και στους διάφορους καλλιτεχνικούς συλλόγους
που είχαν ιδρυθεί στην πόλη.
∗

1

Δρ. Μουσικολογίας, Διδάσκουσα Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας
& Ακουστικής-ΑΤΕΙ Κρήτης. Τελευταία δημοσιεύματα: Kondyli, Georgia, «Le
théâtre musical européen à Smyrne», in New trends in Ottoman Studies, Papers
presented at the 20 the CIÉPO Symposium, Rethymno, 27 June - 1 July 2012 Editor-in-chief: Marinos Sariyannis, Editors: Gülsün Aksoy-Aivali, Marina Demetriadou, σσ. 788-796, βλ. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl. και Kondyli, Georgia, «Les opéras de Verdi à
Smyrne (1880-1900)» proceedings The Staging of Verdi&Wagner Operas, Pistoia,
Σεπτέμβριος 2013 (υπό έκδοση).
Email: gkondyli@staff.teicrete.gr & g_kondyli@yahoo.com
Βλ. παραπάνω υποσημείωση
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Η καλλιτεχνική ζωή της Σμύρνη δέχτηκε άμεσες επιρροές από
την Αθήνα, το Παρίσι και την Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα
να έχει επικρατήσει η πεποίθηση ότι οι προαναφερθείσες πόλεις
υπήρξαν οι τρεις πολιτιστικές μητροπόλεις της. Στo παρόν άρθρο
θα επικεντρώσουμε στις επισκέψεις των ελληνικών θιάσων πρόζας αλλά και μουσικών στη Σμύρνη από το 1897, έτος έναρξης του
ελληνοτουρκικού πολέμου, ως το 1912, έτος έναρξης των βαλκανικών πολέμων.
Η πρώτη δημόσια θεατρική παράσταση στη Σμύρνη δόθηκε στα
1775 από ερασιτέχνες ηθοποιούς (Σολομωνίδης 1954, 33) ενώ η
πρώτη παρουσίαση ελληνικού θεάτρου έλαβε χώρα στα 1846
(Σολομωνίδης 1954, 58). Από τις αρχές του 19ου αιώνα και μέχρι
το 1897 βρίσκουμε μια έντονη δραστηριότητα των ελληνικών θιάσων στη Σμύρνη. Όμως, το 1897, λόγω του ελληνικοτουρκικού
πολέμου, η δραστηριότητα αυτή διακόπτεται για ένα χρονικό διάστημα (Σολομωνίδης 1954, 136 και Σταματοπούλου-Βασιλάκου,
22) για να ξαναρχίσει στις αρχές του 20όύ αιώνα.
Οι θεατρικές παραστάσεις φιλοξενούνταν σε διάφορα θέατρα
της πόλης. Τα κυριότερα από αυτά που επικρατούσαν στα τέλη
19ου και κατά τον 20ό αιώνα είναι το «Καμεράνο» ή «Θέατρο της
Σμύρνης», που χτίστηκε το 1862 και καταστράφηκε το 1884 από
πυρκαγιά (Σολομωνίδης, 1954, 62, 64), το «Sporting Club» ή θέατρο «Γυμνασιακού Κύκλου» που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβρη
1894 (Σολομωνίδης, 1954, 126) και που το 1920 μετονομάστηκε
σε θέατρο «Κυβέλη», το θέατρο «Ολύμπια», που κατεδαφίστηκε
το 19092 για να δημιουργηθεί στη θέση του το 1911 το «Θέατρο
Σμύρνης» (Αμάλθεια 1910a, 1910b & 1910c, Σολομωνίδης 1954,
203) και το «Κρέμερ». Επίσης, υπήρχαν και κάποια θερινά θέατρα, όπως το «Quai» ή «Προκυμαίας»3 που μεταβλήθηκε αργότερα σε κινηματογραφική αίθουσα (Αμάλθεια, 1910d, 1910e), το
«Σπλέντιν», το οποίο κατεδαφίστηκε το 1908 (Αμάλθεια, 1908b),
και το «Αλάμπρα». Εκτός από τα θέατρα παραστάσεις δίνονταν
και στα καφέ όπως για παράδειγμα το καφενείο του Λουκά και το
καφενείο Μπέλα Βίστα (θέατρο Παράδεισος) (Σολομωνίδης 1954,
172 και Σταματοπούλου-Βασιλάκου, 23).
2
3

Η εφημερίδα Αμάλθεια (1907a), αναφέρει ότι μετονομάστηκε σε «Παρθενών».
Η εφημερίδα Αμάλθεια (1909a) αναφέρει ότι «το θερινό θέατρο Παρθενών των
Καλούμενων ονομάστηκε θέατρο Προκυμαίας» αλλά δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για το ίδιο θέατρο.
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Ένα σημαντικό, επίσης, στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι
ότι εκτός από τα κεντρικά θέατρα της Σμύρνης, οι ελληνικοί θίασοι
ανέβαζαν παραστάσεις και στα θέατρα των προαστίων, των περιχώρων και των συνοικιών της πόλης ή των γειτονικών πόλεων
όπως στον Μπουρνόβα (θέατρο Χαβούζας) (Σολομωνίδης, 1954,
139-140), στην Περαία4, και στην Τερψιθέα. Αυτό συνέβαινε γιατί
πολλές φορές το ενοίκιο για τα θέατρα της Σμύρνης ήταν μεγάλο
και υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που λόγω της χαμηλής προσέλευσης του σμυρναίικου κοινού ο εκάστοτε θίασος δεν έβγαζε τα
έξοδά του.
Ο θίασος «Μένανδρος» του Διονυσίου Ταβουλάρη (Σολομωνίδης
1954, 69) είναι ο πρώτος ελληνικός περιοδεύων θίασος που επισκέφτηκε τη Σμύρνη το 1866 (Σταματοπούλου-Βασιλάκου, 21).
Όπως διαπιστώνεται, θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στην πόλη
σχεδόν κάθε χρόνο και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στις αρχές
του 20όύ αιώνα εγκαταστάθηκε στο καφέ του Λουκά όπου έδινε
παραστάσεις από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο 1905 και από τον
Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο 1906.
Ο θίασος Βερώνη είναι και αυτός ένας από τους ελληνικούς θιάσους που βρέθηκε πολλές φορές τη Σμύρνη. Η περιοδεία του στην
πόλη ξεκινάει από το 1889 ενώ στις αρχές του 20όύ και ως το 1912
οι επισκέψεις του στην πόλη γίνονται κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι
19045 βρισκόταν στα «Ολύμπια» ενώ από τις 16 Οκτώβριου 1904
ανέβαζε παραστάσεις εναλλάξ με τον θίασο Κοτοπούλη στο θέατρο της «Προκυμαίας», τον Ιούλιο 19076 στο θέατρο «Παρθενών»,
το 1909, από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβρη, στο «Νέον»7. Αξίζει να
4
5

6
7

Της οποίας το θέατρο είχε κάποια προβλήματα: «πενιχρά σκηνή και φανούς πετρελαίου που καπνίζουν» (Αμάλθεια 1908a)
Με Απέργη, Γεννάδη, Καράκαλο, Φιλιππίδη, Πιπινέλη, Βερώνη Γεωργιάδου.
Ρεπερτόριο: Ηθοποιός κήν, Οθέλλος, Διονυσία του Δουμά, Ο αγαπητικός της
Βοσκοπούλας, Δόρα του Σαρντού, Φρου-Φρου των Μελάκ&Αλεβή, Γκαρίκ (δράμα),
Μάγειρος Γραμματεύς (μονόπρακτη κωμωδία), Η ουρά του διαβόλου, Μερώπη, Η
τιμή του Σούδερμαν, Γιάντες (μονόπρακτη), Ο Δικαστής, του Βισών, Οι πειρατές,
Θα αυτοχειριαθώ (κωμωδία), Οι δύο ορφανές, Ο άλλος κίνδυνος, Αρχισιδηρουργός,
Οι Μυλόπετρες, Ληστές του Σχίλερ, Ανεψιά (κωμωδία Ζαννού), Γκόλφω, η Μάρτυς
(με Βερώνη), Η Κυρία με τις καμέλιες, Να μη ζηλεύει, Ο δήμιος, Δουράνδος και
Δουράνδος, Δέσποινα της Λυών, Πετεινόμυαλοι, Γενοβέφα, Ο μπάρμπα Λεμπονάρ,
Οράτιο Κορνήλιου (τραγωδία) & Γιαννούλα.
Θίασος Γεννάδη-Βερώνη.
Προφανώς πρόκειται για το νέο θέατρο που όπως αναφέρει η Αμάλθεια χτίστηκε
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επικεντρώσουμε στον Ιούνιο 1909 οπότε ο θίασος ανέβασε το έργο
ο Κολοκοτρώνης εις θάνατος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το
κλείσιμο του θεάτρου (Αμάλθεια 1909c, Σολομωνίδης 1954, 178).
Αργότερα η νομαρχία επέτρεψε την εξακολούθηση των παραστάσεων (Αμάλθεια 1909d, Σολομωνίδης 1954, 179). Μετά από αυτό,
όμως, η προσέλευση του κοινού ήταν μικρή, παρά την μείωση των
τιμών. Τελικά, ο θίασος, από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβρη 1909,
μεταφέρθηκε στον Βουτζά, και τον Νοέμβριο στην Περαία. Την
επόμενη χρονιά έδωσε παραστάσεις8 στο θέατρο «Quai», από 31
Ιουλίου ως 17 Σεπτεμβρίου και στις 4, 8 και 15 Οκτωβρίου, ενώ το
1911, από τις 26/6 ως τις 29/10, και το 1912, από τα τέλη Ιούλιου
ως τον Οκτώβριο,9 εγκαταστάθηκε στο θέατρο «Κρέμερ».
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να σταθούμε στο θέμα
της λογοκρισίας στα θέατρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και ιδίως της Σμύρνης. Πολλές φορές κατά το παρελθόν εξαιτίας
της λογοκρισίας το θέατρο έχει υποστεί πλήγμα10. Το 1908 με το
Σύνταγμα αναμένεται ότι η λογοκρισία στο θέατρο θα σταματήσει
(Σολομωνίδης, 1954, 174 & 177)11, ωστόσο, από διάφορα δημοσιεύματα (Αμάλθεια 1909e) που κυκλοφορούν έπειτα από την παραχώρηση του Συντάγματος και που σχολιάζουν τη λογοκρισία, η
οποία εξακολουθεί να υφίσταται στο θέατρο, αντιλαμβανόμαστε
ότι η οθωμανική κοινωνία δεν ήταν ακόμα έτοιμη να δεχτεί ριζικές
αλλαγές12. Το ζήτημα φαίνεται να τελειώνει το 1911 οπότε η Βουλή
με ψήφισμα κατήργησε την λογοκρισία και έδωσε πλήρη ελευθερία, όπως το επέβαλε το Σύνταγμα (Αμάλθεια 1911a).
Ο θίασος Παρασκευοπούλου από το 1895 επισκεπτόταν κατά
τακτά χρονικά διαστήματα τη Σμύρνη αλλά και τα θέατρα των
γύρω περιοχών. Τον Ιούνιο 1905 εγκαταστάθηκε στο καφέ του

δίπλα στο ζυθοπωλείο Κλωναρίδου βλ. Αμάλθεια 1909b.
8 Θίασος Απέργη-Βερώνη.
9 Επίσης το 1912 για παράσταση στις 8/12/12.
10 Π. χ. στις εφημερίδες Αθήναι 1903 και Ακρόπολη 1903 μαθαίνουμε για το κλείσιμο
τριών θεάτρων της Σμύρνης εξαιτίας της λογοκρισίας.
11 Για τη λογοκρισία στο θέατρο βλ. και Αμάλθεια 1908c, η οποία γράφει ότι το
Σύνταγμα κατήργησε και τη λογοκρισία στα θέατρα και ότι μέχρι τότε γίνονταν
αλλαγές στους τίτλους των έργων προκειμένου να παιχθούν.
12 Το ζήτημα της λογοκρισίας στο θέατρο, απασχολεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία
ακόμα και δύο χρόνια μετά από την παραχώρηση του Συντάγματος (Αμάλθεια
1910f). Η εφημερίδα κάνει λόγο για την λογοκρισία που επικρατεί στα θεατρικά
δρώμενα και μάλιστα σχολιάζει: «Σύνταγμα με θεατρική λογοκρισίαν!»
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Λουκά, ενώ την επόμενη χρονιά (Ιούνιος 1906) στο θέατρο της
«Προκυμαίας». Το 1908, ανέβασε έργα στα θέατρα των περιχώρων: από 31/5 ως 17/7 στην Τερψιθέα13 και από 24/6 και 2/7 στον
Βούρνοβα. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1910 βρισκόταν,
επίσης, στην Τερψιθέα (Αμάλθεια 1910g) και στον «Παράδεισο»
(από 14/8 ως 12/9)14 ενώ τέλη Οκτώβριου έδωσε μόνο μία παράσταση στον «Γυμνασιακό Κύκλο» (29/10)15.
Ανάμεσα στους ελληνικούς θιάσους που επισκέπτονταν τη
Σμύρνη ήταν και αυτός του Δημήτρη Κοτοπούλη, ο οποίος έκανε
την πρώτη του περιοδεία στη πόλη το 1899. Από τον Απρίλιο και
ως και τον Μάιο 1900 εγκαταστάθηκε στο θέατρο «Σπόρτινγκ
Κλάμπ»16, τον Ιούνιο 1904 έδινε παραστάσεις στο καφέ του Λουκά,
ενώ τον Οκτώβρη17 της ίδιας χρονιάς ως τον Απρίλιο 1905 αλλά
και την Άνοιξη 1906 συνέχισε τις παραστάσεις στο θέατρο της
«Προκυμαίας». Από τον Μάιο του 1908 μέχρι τα τέλη της ίδιας χρονιάς εγκαταστάθηκε στα «Ολύμπια» (Σολομωνίδης 1954, 147). Την
παράδοση του θιάσου συνέχισε ο θίασος της Μαρίκας Κοτοπούλη,
ο οποίος το 1911 ανέβασε έργα18 στο θέατρο «Σμύρνης» (Αμάλθεια
1911b).
13 Λουκρητία Βοργία Ουγκώ, ο Μαύρος της Ενετίας (με Αργυρόπουλο), Φαύστα,
Οθέλλος, Τυφλή των Παρισίων, Χίος δούλη Ορφανίδου (δράμα) και Ο Λεωνίδας εν
θερμοπύλαι (Αμάλθεια 1908d).
14 Άμλετ, Φαύστα (με Βερναρδάκη), Οθέλλος, Αντιγόνη (Σοφοκλή), Μαρία Ιωάννα.
15 Ιουδήθ.
16 Οι Μνηστήρες της Πηνελόπης του Ραγκαβή, Ταξείδι περισσού, Το μνημείο του μακαρίου, Πύρ από την αιθάλη του Ραγκαβή, Μάγδα, Χήρα των Καμελιών, Μήδεια, Έλλη
του Αντωνόπουλου, Μάγδα του Σούδερμαν, Ψυχογυιός του Αντωνόπουλου.
17 Αμαξηλάτης των Άλπεων, Αρχισιδηρουργός, Δον κιχώτης, Έκθετος, Μπεμπέ, Οθέλλος,
μία κωμωδία (;) σε μτφ. Κτενά, Δήμιος της Βενετίας, Καπετάν Λάζαρος, Μυλωνάδες,
Υιος της νυκτός, Καπετάν Λάζαρος, Σαρα και Κάρολος, Ιωσίας ο ακτοφύλαξ, Θα αυτοχειριασθώ, Ο περί υπάρξεως αγών, Ζητείται υπηρέτης, Μάγδα, Λιθοξόος, Τόσκα,
Νυκτερινοί Συνεντεύξεις, Πειραταί της Σαβάνης, Μικροπανδρεμένη, Ανεψιά του
θείου της, Βέβαια, βέβαια, Καπνοδοκαθαριστής και σκηνή (;) από την Λουκρητία
Βοργία.
18 Από 10/4/1911 και για 10 εμφανίσεις (νυχτερινές και απογευματινές παραστάσεις). Ρεπερτόριο: Μαμά Κολίμπρητου, Μπατάιγ, Τα αγαπημένα ανδρόγυνα, Η κυρία του μαξίμ, Ο νέος κινηματογράφος Δημητρακόπουλου (3πρακτη επιθεώρηση),
Τα νέα παναθήναια, Μποέμ (4πρακτο δράμα), Λυσιστράτη, Η μικρά σοκολατιέρα
(κωμωδία σε 4 πράξεις), Στέλλα Βιολάνη Ξενόπουλου (3πρακτο δράμα), Τον νου
σου εις την Αμαλία (3πρακτη κωμωδία, « ακατάλληλος δια δεσποινίδας»), Το γαϊδούρι του Μπουριντάν Φλερί και Καγιαβέ (4πρακτη κωμωδία), Η ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα (κωμωδία 3πρακτη «ακατάλληλη δια δεσποινίδας»), Ο γαμπρός του
κυρίου Πουαριέ του Ωζιέ (δράμα).
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Ο Χρηστομάνος με τη «Νέα Σκηνή» (Σολομωνίδης 1954, 141)
επισκέφτηκε τη Σμύρνη κατά τα έτη 1902, 1903 και 190419. Στα
1904 διαβάζουμε στην εφημερίδα Αμάλθεια (1904a) ότι ο Ιδρυτής
και Διευθυντής του θιάσου, μετά από αιτήσεις πολλών συμπολιτών
προτίθεται να επαναλάβει έργα που σημείωσαν επιτυχία για τις
τιμητικές παραστάσεις των κυριών Κυβέλη και Ξανθάκη. Μάλιστα
αναφέρεται ότι σκόπευε να δώσει και δύο αρχαία δράματα, την
Άλκηστη και την Αντιγόνη, στα Αρχαία Ελληνικά (Σολομωνίδης
1954, 145 και Αμάλθεια 1904a). Αν και κάποιοι Έλληνες της
Σμύρνης εξέφρασαν την επιθυμία να παραστούν τα έργα σε μετάφραση τελικά ο Χρηστομάνος αποφάσισε να μην γίνει παρουσίαση των συγκεκριμένων έργων για να μην δημιουργηθεί και στη
Σμύρνη γλωσσικό θέμα20.
Σε αυτό το σημείο τίθεται το θέμα του γλωσσικού ζητήματος
το οποίο είχε ξεσπάσει εκείνα τα χρόνια και φυσικά η παραπάνω
δήλωση του Χρηστομάνου δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την στάση του. Ωστόσο, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι
δύο μήνες πριν την επίσκεψη του Χρηστομάνου στη Σμύρνη είχαν
προηγηθεί τα Ορεστειακά21 και προφανώς ο Διευθυντής της Νέας
Σκηνής, απέφυγε τις παραστάσεις Αρχαίων Δραμάτων για να αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα. Απορίας άξιο, βέβαια, είναι γιατί
ο Χρηστομάνος, που σημειωτέον ήταν υπέρ της δημοτικής γλώσσας, ήθελε να δώσει τις παραστάσεις των δραμάτων στα Αρχαία
19 Το 1904 εκτός από τη Σμύρνη ο θίασος παίζει στην Μαγνησία της Σμύρνης (η
Νύμφη μου και η Αρπαγή των Σαβίνων). Λόγω ελλείψεων των φύλλων δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του ρεπερτορίου του θιάσου: Η τετράπρακτος αράχνη, Σεντάν (κωμωδία, στην οποία διακρίθηκε η Κυβέλη Ανδριανού-Μυράτ, η
κα Πασαγιάννη, οι κκ Χρυσομάλλης, Παπαγεωργίου, Λεπενιώτης και Ραούλ), Το
αριστερό χέρι, του Βέμπερ (τρίπρακτη κωμωδία, με Ξανθάκη), Οι σύζυγοι της
Λεοντίνης του Καπύς (3πρακτη κωμωδία), Ο κύριος, η κυρία και ο κύριος του
Μπράκο, (τιμητική Κυβέλης).
20 «[...] διότι μη επιθυμών να υποχωρήσει εις τας γλωσσικάς αρχάς του ήθελε να αποφύγει του να εξεγείρη και εν Σμύρνη γλωσσικό ζήτημα. Ήδη οικογένειες τίνες, ξέναι,
ιδίως, εξέφρασαν την επιθυμίαν να ακούσωσι τα έργα αυτά εν μεταφράσει[...] Υπό
τους όρους τούτους ο Χρηστομάνος προτίμησε να μην ανεβάσει τα έργα στη σμυρναίικη σκηνή».
21 Τα Ορεστειακά ξέσπασαν τον Νοέμβρη 1903 στην Αθήνα με αφορμή την παράσταση της Ορέστειας του Αισχύλου από το Βασιλικό Θέατρο. Η τετραλογία παρουσιάστηκε σε μετάφραση στη δημοτική του Γεωργίου Σωτηριάδη, που προκάλεσε
ακραίες αντιδράσεις στους οπαδούς της καθαρεύουσας (βλ. Γιατρομανωλάκης
2003).
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Ελληνικά. Γι’ αυτό το λόγο η παραπάνω πληροφορία δημιουργεί
προβληματισμούς που θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω στα
πλαίσια μιας άλλης έρευνας.
Όπως προαναφέρθηκε, η γνωστή πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου, Κυβέλη, αρχικά επισκέφτηκε την Σμύρνη ως μία από
τις πρωταγωνίστριες του θιάσου Χρηστομάνου, ενώ αργότερα συγκρότησε θίασο και έκανε εμφανίσεις στον «Γυμνασιακό Κύκλο»
από 19/2 ως 4/3/190922, από 6/3 ως 11/4/191023, αλλά και τον
Γενάρη 1912 (Αμάλθεια 1909g, 1910h, 1912a).
Το 1908 αναγγέλθηκε ότι ο θίασος του Εθνικού θεάτρου24 ή
Ελληνική Εταιρία Δραμάτων & κωμωδιών έφτασε στη Σμύρνη
για θα δώσει παραστάσεις στον «Γυμνασιακό Κύκλο» από 7/8 ως
12/8 και από 18/9 ως 7/10. Ανάμεσα στους συντελεστές του θιάσου είναι οι Κουκούλα, Πέτρος Λέων, ενώ τη μουσική Διεύθυνση
έχει ο Πέτρος Γιατράς. Λίγες μέρες αργότερα οι εφημερίδες
Αμάλθεια (1908e) και Ημερησία (1908a) της Σμύρνης αναφέρουν
ότι ο Διευθυντής της αστυνομίας απαγόρευσε την παράσταση
της Κατοχής του Βώκου από τον εν λόγω θίασο για να μην ταραχτεί η ηρεμία. Έπειτα από εξηγήσεις του Διευθυντή του θιάσου ο
αστυνόμος υποχώρησε. Στις 12/8 ο θίασος παρουσίασε την έξωση
του Όθωνα και έπειτα αναχώρησε για την Πόλη (Αμάλθεια 1908f,
Ημερησία 1908b). Επέστρεψε ξανά τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς

22 Ρεπερτόριο: Σοκολάτα, Η αδικηθείσα, Ραχήλ και Φωτεινή Σάντρη, του Ξενόπουλου,
Η χειραφέτηση κωμωδία του Σουρή, Λολότα, Φλορίτ και Ποταπόν, Αρσέν Λουπέν,
Η κόρη του Ιεφθάε (μονόπρακτο δράμα), Η νύφη μου (με Νέστωρα Κούρτελη, που
έφτασε από Αθήνα), Το κοριτσάκι (μονόπρακτη κωμωδία), Ο πληκτικός κόσμος,
Έρως αγρυπνεί, Οι σύζυγοι της Λεοντίνης, Ο κλέφτης του Μπερστάιν, Ο Όνος του
Μπουριντάν (γαλλική κωμωδία), Αντιγόνη, Μαντάμ Φλερτ, Ο βασιλεύς στενοχωρείται (μονόπρακτη κωμωδία), Το χαλασμένο σπίτι του Μελά, Οιδίπους τύραννος.
Ο θίασος αναχώρησε στις 13/4 για Αθήνα (Αμάλθεια 1909f).
23 Ο θίασος Κυβέλης θα δώσει 25 παραστάσεις αρχίζοντας με το δράμα Το παριζιάνικο
χου και την κωμωδία Το κοριτσάκι. Ρεπερτόριο: Φωτεινή Σάντρη του Ξενόπουλου
(3πρακτο δράμα), Λολόττα (μονόπρακτη κωμωδία Η κυρία Μογκοντέν (κωμωδία), Το κόκκινο πουκάμισο του Σπ. Μελά (για πρώτη φορά στη Σμύρνη), Σέρλοκ
Χολμς του Κόναν Ντόυλ, Ο κλέπτης του Μπερστάιν, Η νύφη μου, κωμωδία των
Καρρέ και Μπιλλώ, Η σπίθα του παγιερών, Πώς μιλούν τ’ αγγλικά, κωμωδία, 20
μέρες (3πρακτη κωμωδία), Το σπίτι της κούκλας του Ίψεν και Ζωζέττα. O θίασος
Κυβέλης αποτελείται από τις Σ. Αλκαίου, Μουστάκα, Βώκου, Πλέσσα και τους κ.
Ν. Παπαγεωργίου, Δ. Βενιέρη, Αγγ. Χρυσομάλλη, Ν. Πλέσσα Α. Ζήνωνα, Μουστάκα,
Μαρτιμανάκη και Γαλάνη (Αμάλθεια 1910h).
24 Ο συγκεκριμένος θίασος δεν πρέπει να συγχέεται με τον θίασο του Βασιλικού
Θεάτρου με τον οποίο δεν έχει καμία σχέση.
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και έδωσε παραστάσεις στον «Γυμνασιακό Κύκλο» με πρωταγωνίστρια την Κουκούλα25, ενώ τον επόμενο χρόνο, από τις 25/2/1909,
ξεκίνησε παραστάσεις στην Κυδωνία, στο θέατρο «Ορφεύας», με
πρωταγωνίστρια την Χριστίνα Καλογερίκου και τον Μάιο 1912 με
πρωταγωνίστρια την Αθηνά Κορδοβίλλη.
Άλλοι ελληνικοί περιοδεύοντες θίασοι στη Σμύρνη είναι ο θίασος Απέργη, που το 1907 ανέβασε παραστάσεις στο θέατρο της
Τερψιθέας, το 1908 και το 1909 στον «Παράδεισο»26 και το 1911 στο
«Κρέμερ» και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στον «Γυμνασιακό
Κύκλο», ο θίασος Δημητρακοπούλου, που έπαιζε στο καφενείο του
Λουκά από τον Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο 190527 και από τον
Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο 190628, ο θίασος Κορδοβίλλη, που
το καλοκαίρι 1907 έδωσε παραστάσεις σε διάφορα θέατρα όπως
«Σπλέντιτ», «Παρθενών», «Παράδεισος», Ενόπης, Βουτζά, Περαία
(από 23/5 ως 13/6 αλλά και 25/12/1909) και το 1911 στο θέατρο
«Κρέμερ» (από 31/8/1911), ο θίασος του Παντόπουλου, που επισκέφτηκε μόνο δύο φορές την πόλη, η πρώτη το 1891 και η δεύτερη το 1908 (το καλοκαίρι στο θέατρο «Παρθενών»29, και έπειτα
από 13/9 ως 8/11/1908 στο «Προκυμαίας» και ως τα τέλη του
Νοεμβρίου στον «Γυμνασιακό Κύκλο») και τέλος ο θίασος ΝίκαΦύρστ που, από τις 26/2/1911 ως τα τέλη Μαρτίου 1911, βρισκόταν στον «Γυμνασιακό Κύκλο» (Αμάλθεια 1911c).
Εκτός από θεατρικούς θιάσους το Ελληνικό Μελόδραμα30 του
Διονυσίου Λαυράγκα, μία από τις πρώτες προσπάθειες ίδρυσης ελληνικού μελοδραματικού θιάσου, επισκέφτηκε τη Σμύρνη το καλοκαίρι 1905 και το καλοκαίρι 1906 και ανέβασε παραστάσεις όπερας
και οπερέττας στο θέατρο της «Προκυμαίας». Οι όπερες Faust του
Gounod και ο Υποψήφιος Βουλευτής του Ξύνδα συγκαταλέγονταν
25 Από 25/10 ως 29/11/1908 (βλ. Αμάλθεια 1908f, Ημερησία 1908b). Κλέφτης του
Μπερστάιν, Βαβυλωνία, Ανάκρισις, Ο θάνατος του Περικλέους, Σέρλοκ Χολμς, Η ζηλιάρα, Ο έμπορος της Βενετίας, Ο Παντελής και ο παπαγάλος.
26 Θίασος Απέργη -Καρδοβίλλη.
27 Τόσκα (με Δημητρακοπούλου), Η ορφανή της Σάμου του Σπ. Σταματιάδου
(με Δημητρακοπούλου), Η μεγάλη της Ιταλίας Κιθαρωδός, Γενοβέφα (με
Δημητρακοπούλου), Εσθήρ και Αμάν (Αμάλθεια 1905a, 1905b).
28 Με παρόμοιο ρεπερτόριο (Αμάλθεια 1906a, 1906b).
29 Με τη σύμπραξη του Δ. Ταβουλάρης (Αμάλθεια 1908g).
30 Με τους Ελένη και Βικτώρια Θεοδωρίδου, Αγγελική Κοκκινοπούλου, Μωραΐτη,
Γεώργιο Χατζηλουκά, Βακαρέλη και Βλαχόπουλο και με χορωδία αποτελούμενη
από 15 άνδρες και 15 γυναίκες (Νέα Σμύρνη 1905).
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ανάμεσα στο ρεπερτόριό του. Ο Μ. Καλομοίρης που παρακολούθησε την παράσταση του Υποψήφιου Βουλευτή βρήκε απροετοίμαστες την χορωδία και την ορχήστρα αλλά ικανοποιήθηκε αρκετά με
τις φωνές των πρωταγωνιστών (Καλομοίρης 1988, 90).
Το Ελληνικό Μελόδραμα επισκέφτηκε την πόλη και τον
Ιανουάριο 1908 όπου βρισκόταν στον «Γυμνασιακό Κύκλο»,
αλλά και το 191031. Με τον θίασο συνέπραξε ο Σμυρναίος και
πολύ γνωστός τενόρος στα θέατρα της Ιταλίας, Κοκκίνης, καθώς
και η σύζυγός του, η ομογενής σοπράνο από την Ρωσία, Στέλλα
Κωνσταντίνου. Τον Μάρτιο 1912 το Ε. Μ ανάμεσα σε άλλα έργα
παρουσίασε, για πρώτη φορά στη Σμύρνη, την όπερα Περουζέ, του
Σακελλαρίδη, γεγονός που αντιμετωπίστηκε από τις εφημερίδες
ως η σημαντικότερη παράσταση της χρονιάς (Αμάλθεια 1912b).
Στις αρχές του 20όύ αιώνα φαίνεται ότι η οπερέττα ήταν ένα
από τα αγαπητά θεάματα της Σμύρνης (Σολομωνίδης 1954, 194,
Σταματοπούλου-Βασιλάκου 2006, 187)32. Ένας άλλος μουσικοθεατρικός θίασος, ήταν ο θίασος οπερέττας του Παπαϊωάννου,
που επισκέφτηκε για πρώτη φορά τη Σμύρνη το 1909, έχοντας ως
πρωταγωνίστρια την Μελπομένη Κολυβά. Την Άνοιξη εγκαταστάθηκε στο θέατρο «Παρθενών»33, τον Νοέμβρη στον «Γυμνασιακό
Κύκλο» και τον Δεκέμβριο στην Περαία ενώ τον Οκτώβριο 1910
επέστρεψε ξανά στον «Γυμνασιακό Κύκλο».
Από ότι φαίνεται, όμως, η τελευταία επίσκεψη του θιάσου δεν
ήταν και τόσο επιτυχημένη παρόλο το πλούσιο ρεπερτόριο34. Στις
24/10/10 η εφημερίδα Αμάλθεια αναφέρει ότι ενώ την προηγούμενη φορά το σμυρναίικο κοινό υποστήριξε τον Παπαϊωάννου,
31 Ριγκολέτο με Αρτ. Κυπαρίσση, Ερνάνη με Βλαχοπούλου, Μωραΐτη, Βακαρέλη και
Βλαχόπουλο, Τόσκα, Υποψήφιος βουλευτής και Τραβιάτα με Κυπαρίσση, Λα Μποέμ,
με Κυπαρίσση και Σπυρίδη, Φάουστ, Λουκία με Κυπαρίσση και Μωραΐτη, Νόρμα,
Καβαλερία Ρουστικάνα και Παλιάτσοι, Μυρειλ του Γκουνώ (Αμάλθεια 1919i). Ο θίασος παίζει και στην Περαία ενώ από στις 2/6/1910 ξεκινά νέα σειρά παραστάσεων στο νεόκτιστο θέατρο Κρέμερ.
32 Ο Mestyan αναφέρει ότι η οπερέττα ευδοκιμούσε ήδη στην Κων/πόλη από το
1874/5 (Mestyan 2011, 178)
33 Ρεπερτόριο: Μάγισσα, Σφιγξ, Τα γειτονικά σπίτια, Φαύστα, Αστυνομία, Λησταί του
Δήλεσι.
34 Περίπου δεκάξι οπερέττες. Αυτές που παρουσιάστηκαν στην Σμύρνη ήταν:
Πουπέ, Οι Σωματοφύλακες, Γκέισσα, Μανταμαζέλ Νιτούς, Ονειρώδες βαλς, Η εύθυμη χήρα, Οι 28 μέρες της Κλαρέττης (με Τριχά), Μις Ελιέτ, Η νυχτερίδα (με Κανδύλη,
Παπαϊωάννου, Αφεντάκη, Δραμούλη), Οι γρεναδιέροι, Ζάκσον και Σία.
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εκείνη την χρονιά δεν έδειξε τόση θέρμη παρά το πλούσιο ρεπερτόριο και παρά την καλή προετοιμασία του θιάσου. Ο Σολομωνίδης
θεωρεί ότι αυτό συνέβη λόγω της χολέρας που μάστιζε εκείνη την
εποχή την πόλη (Σολομωνίδης 1954, 196). Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που εξηγούν την συμπεριφορά του κοινού και ένας
από αυτούς σχετίζεται με την κυριαρχία της έβδομης τέχνης στην
πόλη της Σμύρνης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κυριαρχία αυτή εντοπίζεται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο η οπερέττα Χορ Χορ
Αγάς του Αρμένιου δημιουργού Τσουχατζιάν παρουσιάστηκε πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία (Αμάλθεια 1910j). Στη συνέχεια ο
θίασος έδωσε παραστάσεις τον Ιανουάριο 1911 στον «Γυμνασιακό
Κύκλο» και στο θέατρο της Περαίας, ενώ από τον Μάιο ως τον
Ιούλιο 1912 στο «Νέο».
Εκτός από θεατρική δραστηριότητα ο θίασος Παπαϊωάννου
εμφανίζει και κινηματογραφική: στα 1911 αναφέρεται ότι στον
κινηματογράφο «Πατέ» της Σμύρνης παρουσιάζεται ως ταινία η
οπερέττα Χορ Χόρ Αγάς στην οποία δανείζουν την φωνή τους στα
διάφορα πρόσωπα του έργου οι ηθοποιοί του θιάσου (Αμάλθεια
1911d)35. Ο Σολομωνίδης (1954, 197) επιβεβαιώνει ότι έγινε στον
θίασο πρόταση από την εταιρεία Πατέ να παίξει ελληνικά και τούρκικα έργα για τον κινηματογράφο. Έτσι, το πρώτο έργο που επιλέχτηκε ήταν Ο Χορ χορ Αγας. Η κινηματογράφηση πραγματοποιήθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο Μπουτζά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
συγκεκριμένη πληροφορία είναι σημαντική καθώς αντικρούει την
πληροφορία που θέλει ως την πρώτη ελληνική κινηματογραφική
παραγωγή τον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας στα 1914.
Εκτός από τους δύο παραπάνω μουσικοθεατρικούς θιάσους
δε γίνεται να μην αναφερθεί η παρουσία του Σπύρου Σαμάρα, του
μεγάλου Κερκυραίου δημιουργού και συνθέτη του Ολυμπιακού
ύμνου, στη Σμύρνη36. Στις 2/5/1907 η Αμάλθεια αναγγέλλει ότι ο
συνθέτης πρόκειται να διευθύνει την ορχήστρα του Καστελάνο,
ενός περιοδεύοντα οπερατικού θιάσου που επισκεπτόταν συχνά
την πόλη, η οποία θα εκτελούσε το έργο του συνθέτη Δεσποινίς
35 «[...] στον Πατέ δίδεται ο Χορ-Χορ Αγάς ον εφωνογράφησε δι ειδικής κινηματογραφικής μηχανής ο οίκος Πατέ. Τα διάφορα πρόσωπα υποκρίνονται οι αοιδοί του θιάσου
Παπαϊωάννου»
36 Πριν από τη Σμύρνη ο μουσικός είχε πάει και στην Πόλη όπου παραστάθηκε η ίδια
δημιουργία του.

Η επιρροή της Αθήνας στην καλλιτεχνική ζωή της Σμύρνης (1897-1912)

101

Μπελίλ. Η εν λόγω παράσταση χαρακτηρίστηκε ως «σπάνια καλλιτεχνική απόλαυση». Ωστόσο, λόγω της αδιαθεσίας του υψίφωνου
Μπαταίν η παράσταση αναβλήθηκε προσωρινά και πραγματοποιήθηκε τελικά στις 6/5 και στις 10/5 στον «Γυμνασιακό Κύκλο».
Κλείνοντας, δε θα μπορούσε να παραβλεφτεί η παρουσία του
Κωστή Νικολάου, του παγκοσμίου φήμης Έλληνα λυρικού καλλιτέχνη, ο οποίος έδωσε στη Σμύρνη παραστάσεις το 1904 στο θέατρο του «Γυμνασιακού Κύκλου» (Αμάλθεια 1904b) και το 1907 επίσης στον «Γυμνασιακό Κύκλο»37, αλλά και στα θέατρα της Περαίας
(Αμάλθεια 1907b, 1907c) και της Τερψιθέας (Αμάλθεια 1907d)38.
Εκτός από τους περιοδεύοντες ελληνικούς θιάσους και τους
Έλληνες καλλιτέχνες που επισκέπτονταν τη Σμύρνη είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πόλη παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και
πολύ στενά την πολιτιστική ζωή της Αθήνας, αλλά και άλλων ελληνικών πόλεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα καθημερινά
δημοσιεύματα των Ελληνικών εφημερίδων της Σμύρνης, που αφιερώνουν στήλες στα καλλιτεχνικά δρώμενα που λάμβαναν χώρα
εκείνη την περίοδο στην ελληνική πρωτεύουσα.
Από την παραπάνω σύντομη αναφορά, που αποτελεί ένα μικρό δείγμα της έρευνας, μπορούμε να αποκομίσουμε μια ιδέα για
τις επισκέψεις των Ελληνικών θιάσων στη Σμύρνη στις αρχές του
20όύ αιώνα και μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, οπότε οι θίασοι
σταματούν για κάποιο διάστημα την δραστηριότητά τους στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία (Σολομωνίδης 1954, 210). Η εν λόγω
δραστηριότητα στην πόλη επιβεβαιώνει δικαίως την άποψη που
θέλει την Αθήνα ως μια από τις τρεις πολιτιστικές μητροπόλεις της
Σμύρνης. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός
επιρροής των άλλων δύο πόλεων στα καλλιτεχνικά δρώμενα της
πόλης.

37 Αμάλθεια 19/2/07. Η συναυλία τελικά δίνεται μετά τις 13/3. Παράλληλα αναγγέλλεται ότι θα λάβει μέρος και στις 12/5/07 σε συναυλία στην Περαία: «[...] συναυλία το προσεχές Σάββατο στον Γυμνασιακό Κύκλο του Νικολάου. Ανάμεσα σε
άλλα (ο Νικολάου) θα τραγουδήσει του Σαμάρα Σ’αγαπώ [...]».
38 «Νικολάου, στην Τερψιθέα, με 3 γρόσια»
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Η κωμωδιογραφία ανέκαθεν αποτελούσε προνομιακό πεδίο μελέτης πολιτιστικών μεταβολών και μετασχηματισμών της κοινωνίας. Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η ελληνική κωμωδιογραφία της περιόδου 1936-1944 συνδέθηκε με τις πολιτισμικές
μεταβολές της συγκεκριμένης εποχής, η παρούσα ανακοίνωση διατρέχει δύο χρονικούς άξονες: ο πρώτος την περίοδο από την επιβολή της μεταξικής δικτατορίας μέχρι την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου και ο δεύτερος από την κήρυξη του ελληνοϊταλικού
πολέμου μέχρι το τέλος της περιόδου της Κατοχής.
Η προηγούμενη περίοδος από το 1932 που άρχισε να λειτουργεί το Εθνικό Θέατρο είναι ιδιαίτερα αναζωογονητική για τη θεατρική ζωή. Το υψηλό επίπεδο των παραστάσεων που παρουσίασε,
υποχρέωσε ορισμένους παλαιούς θιάσους όπως της Μαρίκας Κοτοπούλη να ανασυγκροτηθούν και κάποιους νέους θιάσους, όπως
της Κατερίνας Ανδρεάδη και της Αλίκης από το 1936, να στοχεύσουν σε ποιοτικότερες επιλογές προκειμένου να ταυτιστούν με
τις νέες απαιτήσεις της νεοελληνικής σκηνής. Ατομικές ή ομαδικές
καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, όπως το Λαϊκό Θέατρο του Βασίλη
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αφορά τη δραματουργία το Εθνικό Θέατρο διαμορφώνει ένα είδος
«κανόνα» στην επιλογή «κλασικών» νεοελληνικών έργων (Σπάθης
2004, 246).
Παράλληλα παρατηρείται μείωση των κοινωνικών δραμάτων
και αντίστροφη αύξηση της ελαφριάς κοινωνικής σάτιρας αλλά
και της ηθογραφίας. Το φαινόμενο συνδέεται με την τότε πολιτική
και ιδεολογική τάξη πραγμάτων: συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων, αντιπαλότητα βενιζελικών και αντιβενιζελικών, βασιλικών και
αντιβασιλικών, συνεχώς επικρεμάμενη απειλή για την κατάργηση του κοινοβουλευτικού συστήματος, αλλεπάλληλα στρατιωτικά κινήματα, αύξηση της εκλογικής δύναμης των αριστερών που
τρομοκρατεί όλο το φάσμα των φιλελεύθερων αστών. Όλα αυτά
δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα για οποιαδήποτε σοβαρή κοινωνική κριτική. Την κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η
εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας το 1936 (Βασιλείου 2005,
330-331).
Στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας ο σοβαρός κοινωνικός
προβληματισμός καθίσταται σχεδόν αδύνατος για τους Έλληνες
δραματουργούς οι οποίοι εφεξής αναλώνονται στη συγγραφή
μεγάλου αριθμού ηθογραφικών κωμωδιών οι οποίες σατιρίζουν
ανώδυνα κοινωνικά ζητήματα (πλουτοκράτες, άκοπη αναρρίχηση
οικονομική και πολιτική, φεμινισμός), και υποστηρίζουν συντηρητικές θέσεις του υπάρχοντος κοινωνικού κατεστημένου. Έχουμε
την εποχή αυτή κωμωδίες με ανάλογα θέματα των Μελά ( Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται και Ο Ρουμπής, η Κουμπή και τα κουμπιά), του Θ.
Συναδινού (Ο υπουργός συνεργάζεται) του Ν. Κατηφόρη (Το μεράκι
του άρχοντα). Παρατηρείται επιστροφή στο διδακτισμό της νεοκλασικής κωμικής παράδοσης, μια συντηρητική αναδίπλωση στην
κωμωδία χαρακτήρων (λ. χ. Το Στραβόξυλο του Ψαθά) και παράλληλη εγκατάλειψη της ανέμελης ψυχαγωγίας του βουλεβάρτου για
χάρη της παλαιότερης δεοντολογικής και διδακτικής κωμωδίας.
Την ίδια εποχή παρατηρείται στην κωμωδιογραφία έντονη
επίδραση από την επιθεώρηση. Οι κωμωδιογράφοι αναζητούν
τρόπους ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της κωμωδιογραφίας
μέσω της επιθεώρησης που την εποχή αυτή συρρικνώνεται μετά
τη σκληρή εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις μέτρων λογοκρισίας (Σειραγάκης 2004, 168-170). Η
συνεργασία επιθεωρησιογράφων και κωμωδιογράφων εμπλου-
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τίζει την τυπολογία της παραδοσιακής κωμωδιογραφίας και έτσι
στη σκηνή ανεβάζονται συστηματικά λαϊκοί επαγγελματίες – ο
γαλατάς, ο ηλεκτρολόγος, ο ταβερνιάρης, ο πλανόδιος πωλητήςκαι τύποι δανεισμένοι από την επιθεωρησιακή τυπολογία (Καρρά
2010, 225-227). Ενδεικτική της νέας τάσης είναι η από κοινού συγγραφή κωμωδίας από τον καταξιωμένο Σπύρο Μελά με τον μέχρι
τότε αποκλειστικά επιθεωρησιογράφο Αλέκο Σακελλάριο και η
παρουσίαση της πρώτης μουσικής κωμωδίας του δεύτερου με τον
τίτλο Το Ρόδο του Ισπαχάν. ( Καρρά 2014, 248)
Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου η τέχνη ακολουθεί
το γενικότερο αγωνιστικό ρυθμό. Κυριαρχούν οι επιθεωρήσεις με
εύγλωττους για τον σύμφωνο με τον αγωνιστικό χαρακτήρα τους
τίτλους, Μπράβο Κολονέλλο, Στα μετόπισθεν, Πολεμικές εικόνες, Πολεμικές καντρίλιες, Πολεμικά Παναθήναια, Φινίτο Μπενίτο, Φινίτα
λα μούζικα, Μπόμπα του 1941, Μάρε Νόστρουμ, Προέλασις, Κορόιδο
μουσολίνι, Αθήναι-Ρώμη και εκλείπουν παντελώς νέα έργα πρόζας.1
Στην επόμενη περίοδο της Κατοχής τα κριτήρια που καθορίζουν
τις επιλογές των θιάσων αλλά και τους προσανατολισμούς των
κωμωδιογράφων βρίσκονται επίσης σε άμεση συνάρτηση με τις
ανάγκες που διαμορφώνουν οι ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις.
Βασικό χαρακτηριστικό της θεατρικής δραστηριότητας την πρώτη κατοχική περίοδο είναι μεταξύ άλλων η αύξηση των θεατρικών
παραγωγών, (Καγγελάρη 2007, σ. 336 και Μαυρομούστακος 2005,
σ. 36)2, η αύξηση του θεατρικού κοινού, και κυρίως – σημείο που
μας ενδιαφέρει- η παρουσία στο ρεπερτόριο των αθηναϊκών θιάσων πρόζας ενός μεγάλου αριθμού νέων ελληνικών έργων, και κυρίως κωμωδιών βουλεβάρτου (Καρρά 2010, σ. 301-302). Σύμφωνα με την Καλαϊτζή, από τον Απρίλιο του 1941 ως τον Οκτώβριο
1

2

Οι τίτλοι των επιθεωρήσεων για μεν το διάστημα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1940
από το παραστασιολόγιο της μελέτης του Σειραγάκη για το ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα (Σειραγάκης, 2009, σ. 675-676) και για το διάστημα
από αρχές Ιανουαρίου μέχρι τον Απρίλιο του 1941 από πρωτογενή έρευνα στη
στήλη θεαμάτων του Ελεύθερου Βήματος.
Η Καγγελάρη σημειώνει: «Οι οκτώ χειμερινοί θίασοι που αναγράφονταν στις
στήλες των αθηναϊκών θεαμάτων τον Απρίλιο του ’41, πριν από τη γερμανική
εισβολή, έγιναν δεκατρείς στο τέλος του ’42 και δεκαπέντε στο τέλος του ’43, ενώ
τα επτά θερινά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας τον
Αύγουστο του ’40 φτάνουν τους αριθμούς δεκαοκτώ και είκοσι πέντε τον αντίστοιχο μήνα του ’43 και του ’44» . Ο Μαυρομούστακος καταγράφει 24 θέατρα το
1940, 30 το 1941, 27 το 1942, 32 το 1943 και 52 το1944).
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του 1944 παρουσιάστηκαν περισσότερα από πενήντα ελληνικά
έργα, σαράντα από τα οποία ήταν γραμμένα την περίοδο εκείνη.
(Καλαιτζή, 2001, 300). Ο Πεφάνης στη συνοπτική μελέτη του για
το θέατρο στην κατοχική Αθήνα καταγράφει εξήντα οκτώ ελληνικά έργα σε σύνολο εκατόν εξήντα εννέα παραγωγών (Πεφάνης,
2003, 495).3
Τα έργα αντικατοπτρίζουν την εποχή τους, μια εποχή μετεωρισμού, και περισυλλογής. Όσον αφορά τις κωμωδίες έχουν θέματα ανώδυνα (συζυγική απιστία, ερωτικά τρίγωνα, αστυφιλία)
και αναπαράγουν την προπολεμική θεματολογία χωρίς ν’ απεικονίζουν τη γύρω τους ζοφερή πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά σε
αρκετές περιπτώσεις αρχίζουν να σχολιάζουν έμμεσα τα προβλήματα της καθημερινότητας με τρόπο που να ξεπερνούν την τριπλή
λογοκρισία και παράλληλα να εμψυχώνουν το θεατρικό κοινό.
Τίτλοι όπως λ. χ. Πίσω στη γη του Σ. Μελά το καλοκαίρι του 1941
υποδηλώνουν την τάση των συγγραφέων για αναδίπλωση με στήριγμα παραδοσιακές αξίες.
Στη συνέχεια και κυρίως από το 1942 στα περισσότερα κριτικά
άρθρα της εποχής αμφισβητείται η λεγόμενη άνθηση του θεάτρου
τον καιρό εκείνο, άνθηση που κρίνεται εξωτερική και επιφανειακή,
προϊόν αριθμών και όχι ποιότητας. Χαρακτηριστική είναι η ακραία
άποψη που έχει ο Γ. Σιδέρης, σε μία σειρά άρθρων του δημοσιευμένων στα Καλλιτεχνικά Νέα του 1943 υπό το γενικό τίτλο «Το νεοελληνικό θέατρο δεν γνώρισε ποτέ του ακμή» όπου δηλώνει κατηγορηματικά ότι κάτι μουσικές κωμωδίες και ο Λάζαρος ο Β΄, έργο
του Μελά, εκπρόσωπου της παλαιάς γενιάς κωμωδιογράφων το
πιστοποιούν (Σιδέρης 1943β, 6). Υποστηρίζει επανειλημμένα ότι
στα κατοχικά χρόνια το θέατρο γνωρίζει τη μεγαλύτερη παρακμή
του, δεδομένου ότι η εγχώρια θεατρική παραγωγή δεν βρίσκεται
σε διαλεκτική σχέση με τη ζωή και την επικαιρότητα. Κατηγορεί
μάλιστα τους συγγραφείς ότι «δεν βρίσκονται από την άποψη του
στοχασμού, της διανοητικής σοβαρότητας όσο ψηλά οι ζωγράφοι
και οι λυρικοί» (Σιδέρης, 1943α, 1).
Οι φωνές για ποιοτικό νεοελληνικό έργο πυκνώνουν το καλοκαίρι του 1943. Χαρακτηριστικό το κάλεσμα του Βασίλη Ρώτα
(Ρώτας, 1943α, 4) για το ίδιο θέμα. «Tα έργα που παίζονται είναι
3

Το θέμα βέβαια χρήζει περαιτέρω έρευνας. Απαιτείται καταρχάς η σύνταξη και
έκδοση ενός πλήρους παραστασιολόγιου της εποχής.
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πολύ κατώτερα σε αξία από τους καλλιτέχνες που τα παίζουνε».
Ο ίδιος, με την ιδιότητα του συγγραφέα, κριτικού και σκηνοθέτη
εξαιρεί τα έργα που παίζονται στο Θέατρο Τέχνης (εναρκτήρια παράσταση Η Αγριόπαπια του Ίψεν το 1942) και υποστηρίζει ότι όλα
τα άλλα είναι «ελαφρά, κακότεχνα, βάναυσα ή χυδαία». Επικρίνει
τους συναδέλφους του συγγραφείς ότι δεν λαμβάνουν υπόψη στη
συγγραφή των έργων τους τη γύρω τους πραγματικότητα. «Ούτε
αυτοί οι τραγικοί καιροί δε μπορούνε να σας συνεφέρουνε, να σας
κάνουνε να νιώσετε πως η Τέχνη που εκμεταλλεύεσθε δεν είναι
μόνον να εισπράττετε λεφτά και χειροκροτήματα παρά σας επιβάλλει και υποχρεώσεις;», τους επιδοκιμάζει. Για τις κωμωδίες του
Ψαθά μόνο επιφυλάσσει μια καλύτερη κρίση σε σχέση με τα υπόλοιπα νεοελληνικά έργα δηλώνοντας όμως χαρακτηριστικά «στην
αναβροχιά καλό είν’ και το χαλάζι» (Ρώτας, 1943β, 4).
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πως αυτή την εποχή πληθαίνουν
τα άρθρα ορισμένων συγγραφέων που διαμαρτύρονται για πρωτοκαθεδρία της σκηνογραφίας και παραμέληση της δραματουργίας στο όνομα της εμπορικής επιτυχίας. Για τον Κατηφόρη «η
αισθητική συγκίνηση υποκαταστάθηκε με την καθαρά αισθητική
εντύπωση». Τονίζει χαρακτηριστικά «Όταν κάθε πρόσχημα τέχνης
δεν παραμερίζεται με το ανέβασμα μουσικών κωμωδιών, επινοούνται άλλα θεάματα, με αξία λογοτεχνική πολλές φορές, άδεια όμως
από την άποψη του περιεχομένου. Σπιρτόζες κυρίες και γοητευτικοί κύριοι, τουαλέτες και καλοί τρόποι, ερωτικά πεισματάκια και
ευφυολογήματα, ηδονιστικό λίκνισμα της φαντασίας και γαργαλητό των αισθήσεων, η φιλολογία με άλλα λόγια των περιττών
ανθρώπων μέσα σ’ ένα αισθητικό σκηνικό πλαίσιο με υπόκρουση
μουσικής πότε-πότε, να η συνταγή για τις δυο ευχάριστες ώρες»
(Κατηφόρης, 1943α, 4). Ο ίδιος σε δεύτερο άρθρο συνεχίζει κατηγορώντας τον βεντετισμό για την ισχνή δραματολογία: «Ο μύθος
που ήτανε, είναι και θα είναι η βάση του θεατρικού έργου, γίνεται
ένα απλό πρόσχημα για έναν έξυπνο διάλογο, κι ο διάλογος μετριέται με τον πήχυ, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που έχει ο ηθοποιός,
πάνω στον οποίο γράφηκε το έργο. (Κατηφόρης, 1943β, 4)
Ο Θεοτοκάς πάλι την ίδια εποχή στρέφεται στη θεατρική γραφή
και μιλά για το διάχυτο αίτημα της εποχής για τη δημιουργία ενός
νέου Θεάτρου (Θεοτοκάς, 1943, 2). Στις κωμωδίες του της Κατοχής υλοποιεί αυτή του την επιθυμία ενδεχομένως και ως απάντηση
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στον εμφανιζόμενο φανατισμό, στην εμφύλια σύρραξη την οποία
διαισθανόταν (Καστρινάκη, 2005, 25-32).4
Ανάλογη εκτίμηση για τη δραματολογία του καιρού τους έχουν
και οι σκηνοθέτες. Στα Καλλιτεχνικά Νέα του 1943 φιλοξενούνται
αρκετές συνεντεύξεις σκηνοθετών που αναφέρονται σε ανυπαρξία
ποιοτικών έργων. Ο Σαραντίδης (Κων. Παπ.,1943α,8) υποστηρίζει
ότι «όλα τα έργα των σημερινών θεατρικών συγγραφέων δεν είναι
παρά μια επιβίωση των ρεαλιστικών έργων που βλέπαμε πριν 20
χρόνια». Επικρίνει την επιβίωση της προπολεμικής θεματολογίας,
και τονίζει την ανάγκη για ξεπέρασμα του ρεαλισμού, δεδομένου
ότι σύμφωνα με τη δική του αισθητική «η Τέχνη είναι η λύτρωση,
η φυγή από την καθημερινή ζωή και όχι η φωτογράφηση». Ο Μουζενίδης (Κων. Παπ. 1943γ, 8) μιλά για έργα κατώτερης καλλιτεχνικής αξίας. Ο Κατσέλης (Κων. Παπ. 1943β, 8) τέλος ενδιαφέρεται
κυρίως για την απεικόνιση της κοινωνικής ζωής στο θέατρο.
Την ίδια εποχή παρουσιάζεται η κωμωδία Ένας ζηλιάρης του
Τερζάκη από τον θίασο της Κοτοπούλη. Ανεξάρτητα από την αποτυχία του εγχειρήματος και τη γενικά αρνητική υποδοχή από την
κριτική της εν λόγω κωμωδίας, η παρουσίασή της από τον θίασο
αυτή την εποχή, 1,5 χρόνο μετά την παράδοσή της στον θίασο, (Χατζηιωαννίδης, 2005, 128-129) ενδεχομένως υποδηλώνει την προσπάθεια του θιάσου να ευθυγραμμιστεί με το αίτημα για ανανέωση της κωμωδιογραφίας που είναι τόσο διάχυτο. Παράλληλα πυκνώνουν οι εκκλήσεις στον Κάρολο Κουν και το Θέατρο Τέχνης να
βάλει τις βάσεις για κάτι δυναμικότερο, να πρωτοστατήσει σε ένα
θέατρο που θα παίξει τον πρωταρχικό ρόλο για το ανέβασμα του
λαού ενώ ήδη από το καλοκαίρι του 1943 αναγνωρίζεται η αξία
του θεατρικού σχήματος ως ενός κινήματος αισθητικού αλλά και
δυνάμει αντιστασιακού με μεγάλη απήχηση στο θεατρόφιλο κοινό
(Καρρά, 2011, 1170). Δηλώνεται από τους σύγχρονους με ενθουσιασμό ότι «το θέατρο Τέχνης πέρασε από καιρό τα όρια της προσπάθειας και εξελίχθηκε σε μια πραγματική κατάσταση, παρήγορη
κι ελπιδοφόρα για την “κάθαρση” του νεοελληνικού θεάτρου» και
αναγνωρίζεται αυτό που σήμερα δηλώνεται από σύγχρονους θεατρολόγους ότι η Κατοχή έφερε όχι μόνο συνέχειες με τον παλιό
προπολεμικό κόσμο, αλλά και ρήξεις, ότι στις επόμενες δεκαετίες,
4

Σύμφωνα με τον δραματουργό η Κατοχή υπήρξε καταλυτική και τον οδήγησε σε
στροφή προς τη λαϊκή παράδοση (Χατζηιωαννίδης, 2010, 91).
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το Θέατρο Τέχνης «λειτούργησε ως η κατεξοχήν θεατρική πρωτοπορία της εγχώριας φιλελεύθερης αστικής τάξης» (Γλυτζουρής,
210, 55).
Τον τελικό λόγο στη σχετική συζήτηση εκείνη την εποχή έχει ο
Ξενόπουλος με το άρθρο «Η δήθεν παρακμή του θεάτρου», όπου
υποστηρίζει ρητά ότι το νεοελληνικό θέατρο έχει σταθερή πρόοδο
και ευημερία και για να επιχειρηματολογήσει ξεχωρίζει τις κωμωδίες του Δ. Ψαθά και τον Σεβαστίκογλου για το «ποιητικώτατο»,
όπως το αποκαλεί έργο του «Κωνσταντίνου και Ελένης», (Ξενόπουλος, 1943, 2, 1) το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1943
στο Θέατρο Τέχνης.
Το Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν ένα έργο «σημαδιακό», γιατί
προσπαθούσε να ξεφύγει απ’ τη ρεαλιστική –ηθογραφική παράδοση του τότε θεάτρου και όταν παρουσιάστηκε απάντησε στο αίτημα για ανανέωση της δραματικής παραγωγής που εκκρεμούσε από
καιρό στο ελληνικό θέατρο. «Σατίριζε (όπως κι άλλοι πρόδρομοί
του) τη μικροαστική καταγωγή, διαγωγή, ήθος του μεσοπολέμου,
αλλά “μπόλιαζε” τη σάτιρα με κεντράδια ποιητικά και συμβολικά».
(Πλωρίτης, 1990, 9). Το έργο του Σεβαστίκογλου σύμφωνα τον Δημήτρη Σπάθη είχε «το πάθος να φωτίζεται από τους οραματισμούς
εκείνης της ιστορικής στιγμής» (Σπάθης, 1990, 20).
Επίλογος
Η παρούσα ανακοίνωση στόχευε να αναδείξει τον τρόπο με τον
οποίο οι κωμωδιογράφοι εκσυγχρόνισαν την κωμωδιογραφία της
εποχής μέσω της απεικόνισης των πολιτιστικών μεταβολών της
περιόδου. Στη β΄ περίοδο που εξετάζεται παρατηρείται ότι πάνω
από το ατομικό διαγράφεται πλέον ένα σύνολο ανθρώπων, η ομάδα με τις κοινές αγωνίες και τους κοινούς αγώνες της. Ακόμα και
οι τίτλοι των έργων παύουν να είναι ανθρωποκεντρικοί και υποδεικνύουν την ομάδα. Από το Στραβόξυλο ή η μαντάμ Σουσού του
Ψαθά, τον Μπαμπά εκπαιδεύεται του Μελά είμαστε πιο κοντά
στους Ελαφρόμυαλους του πρώτου συγγραφέα ή στο Ο κόσμος που
έρχεται του Παλαιολόγου, όπου η δυάδα είναι η απαραίτητη ελάχιστη μονάδα. Απ’ ότι φαίνεται ο πόλεμος, η Κατοχή, η οικονομική
εξαθλίωση ήταν ένα σημείο ρήξης και για τον κόσμο του θεάτρου,
που συγκεφαλαίωσε αιτήματα της προηγούμενης δεκαετίας και
προσπάθησε να τα αποτυπώσει και στην ανανέωση της κωμωδιογραφίας.
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εργασίας, που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, με τίτλο «Το θέατρο σκιών στον αθηναϊκό Τύπο του Μεσοπολέμου». Το
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«Ακρόπολις», «Εστία» και «Ριζοσπάστης» και τα δημοσιεύματα
στα οποία θα αναφερθούμε προέρχονται κατά κύριο λόγο από αυτές. Δεδομένου ότι ακόμα δεν έχουν μελετηθεί βασικά έντυπα της
εποχής, όπως π. χ. τα «Αθηναϊκά Νέα» και το «Ελεύθερον Βήμα»,
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζουμε
αποτελούν πρώτες ενδείξεις, τις οποίες όμως θεωρούμε ιδιαίτερα
αποκαλυπτικές για τη σημασία του ελληνικού θεάτρου σκιών.
Η εισήγηση χωρίζεται σε πέντε μέρη: 1) Καραγκιόζης και λογοκρισία, 2) Ο Καραγκιόζης στο μέτωπο, 3) Σχολιασμός της επικαιρότητας, 4) Καραγκιόζης και εξουσία, 5) Πολιτικό ρεπερτόριο.
1. Καραγκιόζης και λογοκρισία

Το πρώτο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι η λογοκρισία.
Όπως διαβάζουμε στην «Εστία» στις 4. 7. 1919, σε ένα δημοσίευμα με τίτλο Ο Καραγκιόζης υπό λογοκρισία, οι καραγκιοζοπαίχτες
υποχρεούνται να συμμορφώνονται κι αυτοί στην προληπτική λογοκρισία του θεάτρου, καταθέτοντας τα στοιχεία της παράστασης
και δηλώνοντας πώς το περιεχόμενό τους δεν αντιβαίνει στο καθεστώς. Δημοσιεύεται μάλιστα η παρακάτω υπεύθυνη δήλωση του
Αντώνη Μόλλα:
Δηλώ υπευθύνως ο Διευθυντής του θεάτρου «Καραγκιόζης» Δεξαμενής, ότι το παιζόμενον υπ’ εμού θέατρον δεν αντίκειται εις ουδεμίαν
των διατάξεων του στρατιωτικού νόμου περιέχον τι κατά του καθεστώτος. Παραστάσεις της εβδομάδος ταύτης: «Ο ευτυχής ψαράς», «Ο
Καραγκιόζης ιατρός», «Η νεκρά ζώσα», «Ο θάνατος του Σιορ Διονύσιου», «Ανθοδέσμη κωμωδιών», «Η Σταβελέη». Δηλώ υπευθύνως, Α.
Μόλλας1.

Κάτω από τη δήλωση βλέπουμε τη θεώρηση της Λογοκρισίας.
Μάλιστα, στην «Καθημερινή» της 21. 5. 1920 αναφέρεται διακοπή παράστασης του Κατσαντώνη στην Πάτρα και σύλληψη του
καραγκιοζοπαίχτη και των βοηθών του. Σύμφωνα με την ανταπόκριση, «ο φόβος του αντιδραστισμού και του Κωνσταντινισμού
εξάπτει τόσον την φαντασίαν των εφαρμοζόντων τον περίφημον
Νόμον 7552, ώστε να περιλάβουν εις την δικαιοδοσίαν των τον
1
2

«Εστία», 4. 7. 1919, σελ. 1.
Πρόκειται για το περίφημο «Ιδιώνυμο» του Βενιζέλου.
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αθώον Καραγκιόζην. Εις τους χαρτίνους ήρωας του θιάσου του
ανεκάλυψαν σχέδια ανατρεπτικά του καθεστώτος, δολοφονίας
του κ. Βενιζέλου, συνωμοσίας περί επαναφοράς του Κωνσταντίνου και όλα τα σχέδια περί των οποίων ωμίλησε τον τελευταίον
καιρόν ο κ. Βενιζέλος εις την Βουλήν»3. Αφορμή του περιστατικού
ήταν μια σκηνή του έργου όπου ο Καραγκιόζης προσπαθεί να προκαλέσει την οργή του θείου του, του Μπαρμπα Γιώργου εναντίον
του Βεληγκέκα ώστε να προκύψει ο καθιερωμένος ξυλοδαρμός
του τελευταίου. Ο Μπαρμπα Γιώργος φυσικά πείθεται και αναθέτει στον Καραγκιόζη να τον ειδοποιήσει όταν θα περνούσε ο Βεληγκέκας. Όταν μετά από λίγο μπαίνει στη σκηνή ο Βεληγκέκας, ο
Καραγκιόζης φωνάζει «Μπάρμπα, έρχεται. Το νου σου να τον λιανίσεις. Έρχεται, να τος, έρχεται…». Στο σημείο αυτό η παράσταση
διακόπηκε από Ανθυπασπιστή της Αστυνομίας και οι συντελεστές
της οδηγήθηκαν στο τμήμα. Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε σε
διάστημα βενιζελικής διακυβέρνησης όμως παρόμοια περιστατικά
λογοκρισίας γίνονταν οπωσδήποτε και όταν στην εξουσία βρισκόταν η φιλοβασιλική παράταξη.
Η λογοκρισία δεν αφορούσε μόνο σε πιθανές προσβολές κατά
του καθεστώτος αλλά και των «χρηστών ηθών». Στο φύλλο της 19.
9. 1931 της εφημερίδας «Ελεύθερος Άνθρωπος» διαβάζουμε ότι «η
αστυνομία, πληροφορηθείσα ότι υπό του καραγκιοζοπαίκτου Χαρίδημου επαίζετο εις τον καραγκιόζην του παρά το Λεμβουργείον
Πειραιώς το έγκλημα του Αθανασόπουλου απηγόρευσε αυτό»4.
Πρόκειται για το γνωστό έγκλημα της Καλλιθέας που συγκλόνισε
το πανελλήνιο για τη στυγερότητά του5.
3
4
5

«Καθημερινή», 21. 5. 1920, σελ. 2.
«Ελεύθερος Λόγος», 19. 9. 1931, σελ. 2.
Στον «Ημερήσιο Τύπο» της 21. 9. 1931 μας δίνεται η περιγραφή της παράστασης,
η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε μια ασυνήθιστη ηθική μετατόπιση στον ήρωα. Κεντρικά πρόσωπα του έργου ήταν βέβαια ο Αθανασόπουλος, η
σύζυγός του, Φούλα, η πεθερά και ο «εκτελεστής», Μοσκιός. Ο Καραγκιόζης είναι
εραστής της Γιαννούλας, της υπηρέτριας του σπιτιού την οποία και παροτρύνει
να δεχτεί να συνεργαστεί στην εγκληματική ενέργεια, τεμαχίζοντας τον εργολάβο
Αθανασόπουλο έναντι αδρής αμοιβής. Πλέον τον ήρωα του θεάτρου σκιών δεν
τον απασχολεί μόνο να χορτάσει την πείνα του, αλλά ονειρεύεται να αποκτήσει
γκαρσονιέρα και… «εφτακίνητο». Η παράσταση τελειώνει με παρέλαση ολόκληρου του αστυνομικού σώματος επί σκηνής. Ο Καραγκιόζης απολογείται και
αθωώνεται. Παντρεύεται με τη Γιαννούλα, που επίσης αθωώθηκε, παρότι κομμάτιασε το δολοφονημένο αφεντικό της έναντι αμοιβής. Σχεδιάζει όμως να την

118

Αρετή Μαθιουδάκη

2. Ο Καραγκιόζης στο μέτωπο
Κάτι που μας φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον κατά την αποδελτίωση είναι η συχνότητα εμφάνισης του Καραγκιόζη ως το κατ’ εξοχήν
μέσο ψυχαγωγίας και τόνωσης του ηθικού των στρατιωτών. Στο
«Εμπρός» της 2. 6. 1919 διαβάζουμε ότι «δύο φορές την εβδομάδα
οι νεοσύλλεκτοι απολαμβάνουν… καραγκιόζη. Έχεις προς τούτο
μετακληθή ο περίφημος Μόλλας, όστις έχει στήσει εις την πλατείαν των Παραπηγμάτων πλήρη σκηνήν καραγκιόζη»6.
Στην «Καθημερινή» της 17. 1. 1922 αναφέρεται ότι «κατά την
παρελθούσαν εβδομάδαν η Χ. Α. Ν. έδωκε 7 κινηματογραφικάς παραστάσεις και 7 παραστάσεις Καραγκιόζη εις τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Σπίτια του Στρατιώτου, εις τον Ναύσταθμον και
μίαν κινηματογραφικήν εις τον Ορφανοτροφείον Χατζηκώστα»7.
Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Καραγκιόζης και το επιτελείο του ακολουθεί τους στρατιώτες στο μέτωπο. Στο «Εμπρός»
της 22. 1. 1922 διαβάζουμε «Στρατιώται μας ερχόμενοι με άδειαν
από τας γραμμάς του Μετώπου μας λέγουν με ποίου είδους ενασχολήσεις διέρχεται τας ημέρας του ο στρατός μας. Μεταξύ των
καλλίτερων εναχολήσεων των στρατιωτών μας είναι η καλλιέργεια μικρών λαχανόκηπων από τους οποίους προμηθεύονται τα
λαχανικά των. Ο Καραγκιόζης επίσης κατέχει την πρώτην θέσιν εις
τας νυκτερινάς ώρας διασκεδάσεως και δεν υπάρχει σχηματισμός
όστις να μην έχει τον καραγκιόζην του και τον καραγκιοζοπαίκτην
του»8.
Στο «Εμπρός» της 9. 6. 1922 αναφέρεται «Από ανώτερον αξιωματικόν ελθόντα προχθές από το Μέτωπον μανθάνομεν ότι δεν
υπάρχει στρατιωτικός σχηματισμός εκεί ο οποίος να μην έχει τον
καραγκιόζην του. Ο ανώτερος αξιωματικός ούτος υπολογίζει περισσότερους των πεντακοσίων καραγκιόζηδων λειτουργούντων
εις όλον το Μέτωπον»9.
Στη «Μακεδονία» της 5. 7. 1923, σε μια ανταπόκριση για τη
ζωή στο μέτωπο (εν αναμονή των διαπραγματεύσεων στη Λωζάνη) διαβάζουμε ότι «το μεγαλύτερο όμως σουξέ της εποχής είναι
6
7
8
9

«ξεπαστρέψει» για να μείνει ελεύθερος με τη «γκαρσονιέρα και το εφτακίνητο».
«Εμπρός», 2. 6. 1919, σελ. 1.
«Καθημερινή», 17. 1. 1922, σελ. 2.
«Εμπρός», 22. 1. 1922, σελ. 2.
«Εμπρός», 9. 6. 1922, σελ. 1.
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ο Καρατζιόζης, το εθνικό θέατρο που έστησε σκανδαλωδέστατα
εν μια νυκτί και μόνη». Και συνεχίζει «Και το είδος αυτό που ο
σνομπισμός το κατεφρόνησε για νάλθουν οι ξένοι σαν τον Ρουσέλ για να το διαφεντέψουν υπεβλήθη. Και ο φανταρόκοσμος
μέσα στα γλυκανάλατα αστεία και στις καρπαζιές που απαραίτητα
δίνει στον Χατζηαβάτη βρίσκει τα γέλια, την ευθυμία και τη λησμονιά κάθε φροντίδας και πίκρας». Ο ανταποκριτής μας πληροφορεί
επίσης ότι ο καραγκιόζης αυτός διαθέτει ζωντανή ορχήστρα «ιδανική, που θα τη ζήλευε και ο Μόλας. Είναι η μπάντα του Δ΄ Σώματος
Στρατού που μ’ ευγένεια δέχτηκε να παίζη στα διαλείμματα και να
εκπληρώνει και τις πλειο δύσκολες επιθυμίες του χάρτινου πρωταγωνιστού που χορεύει μόνο μοντέρνους χορούς»10.
3. Σχολιασμός της επικαιρότητας

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου (τουλάχιστον μέχρι τη δικτατορία
του Μεταξά το 1936) παρατηρείται μια μετατόπιση της θεματολογίας και της αισθητικής στον Καραγκιόζη, που κινείται πλέον
σε ένα χώρο πολύ κοντινό προς την επιθεώρηση και τον πολιτικό σχολιασμό11. Στο περιοδικό «Ελλάς» της 13. 5. 1921, στη στήλη
«Φιλολογία του Καραγκιόζη» που υπογράφει ο Αντώνης Μόλλας,
διαβάζουμε στην ερωτική εξομολόγηση του Καραγκιόζη προς τη
βεζυροπούλα, μεταξύ άλλων χαριέντων: «Με μια ματιά σας κάνετε
μαύρη την καρδιά μου σαν το σιδερόδρομο της Κηφισιάς. Μού δώσατε τόσες υποσχέσεις, σαν Δήμαρχος Αθηναίων, χωρίς να εκτελέσετε καμμία»12.
Στη «Μακεδονία» της 13. 5. 1926 και 14. 5. 1926 ο Καραγκιόζης
του Χαρίλαου διαφημίζεται ως η μόνη φωνή διαμαρτυρίας για την
κατάσταση13, ενώ στη στήλη Αθηναϊκά Ημερονύκτια της «Καθημερινής» στις 12. 8. 1925, διαβάζουμε πως, προς απογοήτευση του
γράφοντος, «ο καμπούρης πρωταγωνιστής του μπερντέ ήτο αγνώριστος. Τον ευρήκαμεν, φυσικά, ανυπόδητο ως πάντοτε αλλά τι σημαίνει; Είχει προοδεύσει και αυτός, είχε γίνει αγνώριστος, μιλούσε
περί πολιτικής, περί διατιμήσεων, εταξείδευε επί ωτό και αεροπλάνου, εγνώριζε απ’ έξω τα εσωτερικά και εξωτερικά διπλωματικά
10
11
12
13

«Μακεδονία», 5. 7. 1923, σελ. 2.
Για τη σχέση μεταξύ θεάτρου σκιών και επιθεώρησης βλ. και Σειραγάκης (2009).
«Ελλάς», 26. 5. 1921.
«Μακεδονία», 13. 5. 1926, σελ. 2 και «Μακεδονία», 14. 5. 1926, σελ. 2.
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ζητήματα». Και παρακάτω: «Δεν υπάρχει πλέον Καραγκιόζης. Τα
παλαιά έργα του μπερντέ ελησμονήθησαν σχεδόν. Παίζονται νέα,
ανάλογα με την ελεεινήν αυτήν περίοδον που διατρέχομεν, συγχρονισμένα, ανάλατα, που δεν σ’ ευχαριστούν, δεν σε τέρπουν, δεν
προκαλούν την ευδαιμονίαν του γέλωτος»14.
Γνωρίζουμε εξάλλου πως αρκετοί από τους τύπους του Καραγκιόζη, κυρίως ο ίδιος, αλλά και ο Μπαρμπα Γιώργος, ο Σταύρος και
ο Νώντας ενσωματώθηκαν και σε άλλα είδη, λ. χ. στην κωμωδία
και στην επιθεώρηση, ή σε άλλες περιπτώσεις δάνεισαν τη ματιά
του ήρωα σε σατιρικές στήλες εφημερίδων, όπως αυτή του «Νώντα» στη εφημερίδα «Καθημερινή». Στο φύλλο της 5. 11. 1930 διαβάζουμε την άποψη του Νώντα για το λόγο που εκφώνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το μπαλκόνι του υπουργείου Συγκοινωνίας:
«Προχτές μας ρεζίλεψε ο χαλβάς πέρα κει στον τόπο των ογλού και
χτες ήθελε να πάει ο κοσμάκης να τον μπιζάρη για το κατόρθωμά
του πούκανε, πούφαγε δηλαδής το πιλάφι μαζί με τον Κεμάλ. Θάτανε προτιμώτερο ρε κύριε νάκανες μόκο. Ας είνε όμως, έπρεπε να
ζούσε σήμερις ο Διάκος, ο Κατσαντώνης, ο Σουλιώτης και ο Μπάρμπα Γιώργος του Μόλλα να του κάνανε τη μούρη κρεμμυδαριό που
πήγε κι έφαγε μαζί με τους Τούρκους. Δεν πήγες ρε συ μια μέρα στο
Μόλλα να δεις τι του κάνανε του Κατσαντώνη οι κοκκινοφεσάδες;
Έχεις δίκηο όμως γιατί φέσι φοράς και συ. Ο Νώντας»15.
Σε άλλες περιπτώσεις ο Καραγκιόζης εκφέρει άποψη για τα
προβλήματα της πόλης, όπως αυτό της Σούδας στο Φάληρο, το
σημείο δηλαδή που η οδός Πειραιώς ενώνεται με την παραλιακή.
Εκεί, σε άδεια οικόπεδα, για χρόνια χύνονταν τα λύματα των εργοστασίων της βιομηχανικής Πειραιώς, με αποτέλεσμα λιμνάζοντα
ύδατα με έντονη δυσοσμία που ενοχλούσε τους κοσμικούς του Φαλήρου αλλά και πολύ περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής.
Στην «Καθημερινή» της 31. 12. 1929 διαβάζουμε: «Αποκαλύπτεται
λοιπόν το μεγαλοφυές σχέδιον του νέου υφυπουργού των Δημοσίων Έργων δια του οποίου θα εξυγιανθή η Φαληρική Σούδα. Οι υφιστάμενοι τα μαρτύρια και τας συνεπείας της μολυσματικής εστίας
καλούνται να καταβάλωσι και τα έξοδα της εξυγιάνσεως αυτής.
Σοφόν πράγματι το σχέδιον και ακόμη σοφώτερος ο Καραγκιόζης
του Μόλλα, ο οποίος προ πολλού ήδη έχει συντάξη ολόκληρον τοιούτον οικονομικόν, εξωραϊστικόν και εξυγιαντικόν πρόγραμμα»16.
14 «Καθημερινή», 12. 8. 1925, σελ. 1.
15 «Εμπρός», 5. 11. 1930, σελ. 3.
16 «Καθημερινή», 31. 12. 1929, σελ. 1.
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4. Καραγκιόζης και εξουσία
Συνήθως βέβαια ο Καραγκιόζης αντιπολιτεύεται και ασκεί κριτική
στην εξουσία. Απ’ ό,τι όμως φαίνεται, σε κάποιες περιπτώσεις το
θέατρο σκιών χρησιμοποιήθηκε από την εξουσία ως μέσο άσκησης
προπαγάνδας.
Στο «Εμπρός» της 6. 5. 1928 ο αρθρογράφος Θωμόπουλος μας
ενημερώνει ότι πρώτος ο βασιλιάς Γεώργιος είχε παρασημοφορήσει «ως αριστοτέχνας θεωρουμένους προ είκοσι ετών Καραγκιοζοπαίκτας αδελφούς Θεοδωρέλους, των οποίων τας παραστάσεις
ετίμα τακτικώς δια της αυτοπροσώπου παρουσίας του μετά των
πριγκήπων και πριγκηπισσών». Λίγο παρακάτω γίνεται αναφορά
στην τακτική χρησιμοποίηση των παραστάσεων των αδερφών Θεοδωρέλων από τον Γεώργιο και την «δια τον εθνικόν αναφρονηματισμόν των στρατιωτών και την ψυχαγωγίαν των»17, αφού, όπως
παρατηρεί ο δημοσιογράφος, ο βασιλιάς είχε διακρίνει την επίδραση του Καραγκιόζη στις λαϊκές τάξεις, στις οποίες το «ντελικάτο
ύφος των κομεντί» δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Η γνωστή οργάνωση Χ. Α. Ν. εκείνη την εποχή είχε δημιουργήσει «Σπίτια του Στρατιώτη» σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Τα «Σπίτια του Στρατιώτη» παρείχαν στους στρατιώτες διάφορες
υπηρεσίες όπως κουρείο, καφενείο, κ. α. Ο «Ριζοσπάστης» της 12.
11. 1933 αναφέρει ότι το «Σπίτι» της Θεσσαλονίκης διαθέτει κινηματογράφο και Καραγκιόζη με πατριωτικό ρεπερτόριο «για να ποτίσει με το δηλητήριο του εθνικισμού τους φτωχούς φαντάρους»18.
Το μεταξικό καθεστώς επίσης ενσωματώνει τον Καραγκιόζη
στο εγχώριο πολιτιστικό προϊόν, το οποίο μάλιστα είναι και εξαγώγιμο. Η «Καθημερινή» της 8. 11. 1938 αναφέρεται στη Διεθνή
Έκθεση Λαϊκής Τέχνης στο Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «το ελληνικόν
τμήμα περιλαμβάνει διάφορα εκθέματα τα οποία επιτρέπουν εις
το γερμανικόν κοινόν να σχηματίση σαφήν ιδέαν δια τας αισθητικάς αντιλήψεις του ελληνικού λαού. Εις μίαν πτέρυγα υπάρχουν
αντίγραφα αγγείων και αναγλύφων της κλασικής εποχής καθώς
και αντίγραφα βυζαντινής τεχνοτροπίας, τα τελευταία προερχόμενα εκ της συλλογής του ζωγράφου κ. Φ. Κόντογλου. Ζωηρόν ενδιαφέρον προκαλούν αι εικόνες και τα προγράμματα σχετικώς με
17 «Εμπρός», 6. 5. 1928.
18 «Ριζοσπάστης», 12. 11. 1933.
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την εξέλιξιν του θεάτρου του Καραγκιόζη»19. Το ότι ο Καραγκιόζης
επιλέγεται για την εκπροσώπηση της χώρας σε μια διεθνή έκθεση
είναι από μόνο του πολύ σημαντικό γεγονός και μας επιτρέπει να
αντιληφθούμε ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως εθνική λαϊκή τέχνη.
Παραστάσεις καραγκιόζη περιλαμβάνονται άλλωστε στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της μεταξικής Ε. Ο. Ν. Στο «Σκριπ» της 24.
5. 1939 προαναγγέλλεται ότι «Εις το Σπίτι του Φαλαγγίτου εις
Μεσολόγγιον καθημερινώς δίδονται ωραιόταται παραστάσεις δια
την ψυχαγωγίαν των Τμημάτων Αρρένων και Θηλέων της Εθνικής
Οργανώσεως Νεολαίας. Επίσης δια τα σκαπανάκια παίζεται Καραγκιόζης, Κουκλοθέατρον, κλπ»20.
5. Πολιτικό ρεπερτόριο

Ο Καραγκιόζης είναι βέβαια προφορική τέχνη που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αυτοσχεδιασμό. Ξέρουμε όμως ότι οι καραγκιοζοπαίχτες έγραφαν ή παράγγελναν να τους γράψουν τον βασικό
κορμό των έργων τους και στη συνέχεια τα εμπλούτιζαν με στοιχεία της επικαιρότητας ή κουτσομπολιά της γειτονιάς. Την περίοδο του Μεσοπολέμου ως το 1936 στο ρεπερτόριο του Καραγκιόζη
συναντάμε αρκετούς τίτλους που παραπέμπουν άμεσα σε πολιτική σάτιρα.
Ανάμεσα στα έργα του Χαρίλαου που παίζονται το 1926 στη
Θεσσαλονίκη συναντούμε τίτλους όπως «Δημοτικαί Εκλογαί»21,
«Ο Καραγκιόζης Επίστρατος»22, «Ο Καραγκιόζης Σουλτάνος»23,
«Το Συλλαλητήριον των Γυναικών»24. Στο φύλλο της Μακεδονίας
της 26. 4. 1926 διαβάζουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιγραφή παράστασης του Χαρίλαου: «Σε μια γωνία του Συντριβανίου ο Χαρίλαος έστησε το Στρατοδικείον του, την αγχόνην του…
Έκαμε κίνημα, μας ενοχοποίησε όλους και μας προσεκάλεσε, για
επίλογο, να μας απαγγείλη την καταδίκην. Αίματα, φωνές, κακό,
κρεμάλα, σχοινί χωρίς σαπούνι…», για να προσθέσει παρακάτω
ότι «εις τη Θεσσαλονίκην έκαμε κίνημα, έστησε Στρατοδικεία και
αγχόνας, ερευνών και αυτός, με το έξυπνον λαϊκόν πνεύμα του,
19
20
21
22
23
24

«Καθημερινή», 8. 6. 1938.
«Σκριπ», 24. 5. 1939.
«Μακεδονία», 10. 6. 1929.
«Μακεδονία», 12. 6. 1929.
«Μακεδονία», 16. 6. 1929.
«Μακεδονία», 2. 10. 1929.
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τας νέας πολιτικάς, ηθικάς και κοινωνικάς τάσεις των ανθρώπων,
τάσεις βεβαίως που δεν διαφέρουν καθόλου από τα ιδικά του… καραγκιοζιλίκια»25.
Όπως διαβάζουμε στην «Καθημερινή», τον Ιούνιο του 1929
εγκαινιάζεται στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και
Πλαταιών, στο Μεταξουργείο, το «Καραγκιοζοθέατρον Γεωργίου
Σπίρλα», όπου παίζονται 20 έργα γραμμένα από τον ίδιο. Σύμφωνα με την αναγγελία της εφημερίδας «Ο Καραγκιόζης του Σπίρλα,
πρωτοφανής και μεταπολεμικός, είναι άσχετος προς τον κοινόν
Καραγκιόζον». Ως πρώτο έργο αναφέρεται η Μηχανή, τερατολογία
τετράπρακτος26. Λίγες μέρες μετά ο συγγραφέας δημοσιεύει στην
«Καθημερινή» μια δήλωση για την αποτυχία της παράστασης,
αφού οι καραγκιοζοπαίχτες αδυνατούν να παίξουν «από χειρογράφου» και μια έκκληση σε θιάσους σκιών προκειμένου να τους
παραχωρήσει τα έργα του, μεταξύ των οποίων τους Αισχροκερδείς,
τρίπρακτον παλάβραν, τους Ανάποδους, τρίπρακτον εξωφρενισμόν,
τον Φόρον, τρίπρακτον αλλοιθωρισμόν, τον Μπε, τετράπρακτον διανοητικόν έκτρωμα, κ. α. Από τα παραπάνω έργα καταφέραμε να
εντοπίσουμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πειραιά τους Αισχροκερδείς, σε έκδοση φυλλαδίου που παραμένει αβιβλιογράφητη απ’
όσο γνωρίζουμε στις μελέτες για τον Καραγκιόζη. Οι Αισχροκερδείς κινούνται στο πνεύμα της εποχής που αναφέραμε παραπάνω,
αφού κεντρικό θέμα τους είναι η διατίμηση και η αισχροκέρδεια,
που ο Καραγκιόζης τιμωρεί παραδειγματικά.
Στα τέλη του 1932 και στις αρχές του 1933 κυκλοφορούσε η
σατιρική εφημερίδα «Καρχαρίας» (την οποία δυστυχώς δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε), η οποία δημοσίευε έργα Καραγκιόζη που
σατίριζαν το πολιτικό σκηνικό. Συγκεκριμένα, στην «Καθημερινή»
της 25. 11. 1932 αναγγέλλεται η δημοσίευση της κωμωδίας Ο Γάμος της Βασιλοπούλας «με καραγκιόζηδες όλους τους πολιτικούς
της Ελλάδας» και την εξουσία στο ρόλο της βασιλοπούλας27. Στα
τέλη Γενάρη και στις αρχές Φλεβάρη στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται η κωμωδία Ο Καραγκιόζης πρωθυπουργός28, με πρωταγωνιστές και πάλι όλους τους πολιτικούς της χώρας.
25
26
27
28

«Μακεδονία», 26. 4. 1929.
«Καθημερινή», 19. 6. 1929.
«Καθημερινή», 25. 11. 1932.
«Καθημερινή», 25. 11. 1933, 28. 1. 1933 και 2. 2. 1933.
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Συμπεράσματα
Στις προηγούμενες σελίδες προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις
πρώτες ενδείξεις από την έρευνά μας για το θέατρο σκιών στον μεσοπολεμικό Τύπο της Αθήνας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως, παρά
την αποσπασματικότητα του υλικού, καταφέραμε να δείξουμε
πως ο καραγκιόζης είναι πολιτικό θέατρο, που κατέχει πολύ σημαντική θέση στην μεσοπολεμική πραγματικότητα της Αθήνας ως
μέσο ψυχαγωγίας, εμψύχωσης, πολιτικής σάτιρας αλλά και προπαγάνδας.
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Παραμυθιακά και μεταφυσικά στοιχεία στο θεατρικό έργο
του Σωτήρη Σκίπη
Χριστίνα Παλαιολόγου *

Ο Σωτήρης Σκίπης, δημοτικιστής ποιητής, πεζογράφος, δραματουργός, μεταφραστής και ακαδημαϊκός, γεννήθηκε το 1881 στην
Αθήνα και πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου 1952 στο Rognac της Προβηγκίας, στη Νότια Γαλλία. Το 1900 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Τραγούδια της ορφανής, που έγινε ευμενώς δεκτή από την κριτική της εποχής. Το 1904 συνεργάστηκε με
τον Άριστο Καμπάνη στην έκδοση του περιοδικού Ακρίτας (19041906). Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρωσία
και παρακολούθησε μαθήματα αισθητικής και λογοτεχνίας στο
Παρίσι. Εκεί συνδέθηκε με τον κύκλο του Jean Moréas και τον Paul
Faure, «γνωρίστηκε με τους ποιητές του ανήσυχου, μποέμικου,
συμβολιστικού και μετασυμβολιστικού Παρισιού κι’ αισθάνθηκε
τη γλώσσα και τη νόηση της Γαλλίας σα γλώσσα και νόηση δική
του» (Παναγιωτόπουλος 1935, 227). Σύμφωνα με τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο (1935α, 269), ο Σκίπης δεν στάθηκε ιδιαίτερα παρά
στο έργο του Moréas, καθώς τον συνέδεε με το έργο του συμβολιστή ποιητή η «ίδια έντονη αγάπη της σαφήνειας, της λιτότητας,
της αποπνευματωμένης απαισιοδοξίας». Στην Προβηγκία γνώρισε
την ποίηση του Frédéric Mistral, που, κατά τον Παναγιωτόπουλο (1935, 227), «συνταιριάζει τη γαλατική χάρη με την ελληνική
την κατακάθαρη ομορφιά». Από τότε η ζωή του Σκίπη μοιράστηκε
ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα. Συνεργάστηκε με αθηναϊκές
εφημερίδες, όπως Σκριπ, Βραδυνή, Εστία κ. ά. Το 1922, τιμήθηκε με
το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ το 1929 διορίστηκε γραμματέας της Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1946 αναγορεύτηκε μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών.
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Στο ποιητικό του έργο, ευδιάκριτος είναι ο λυρισμός και η ευαισθησία, καθώς και οι επιδράσεις του γαλλικού συμβολισμού. Ο Παναγιωτόπουλος (1935, 230) σημειώνει ότι ο Σκίπης δεν είναι ποιητής «του Σπουδαστηρίου. Ανήκει στο μεγάλο, ανοιχτό ύπαιθρο του
Θεού. Γι’ αυτό τόσο συχνά γίνεται ειδυλλιακός, γι’ αυτό η αγάπη
της φυσικής ομορφιάς τον κυβερνά με τόση δύναμη κι’ εξουσία, γι’
αυτό και οι ανατάσεις του τόσο αυθόρμητες». Για την λογοτεχνική δραστηριότητα του Σκίπη, ο Χατζίνης (1953, 1701) σημειώνει:
«αντιπαθεί “τη φιλολογική ποίηση”, εξοργίζεται με τους κάθε λογής εγκεφαλισμούς. Απομένει πάντα ο ενθουσιώδης εραστής των
απλών πραγμάτων». Κατά τον Ιωαννίδη (1940, 565), o Σκίπης είναι «κλασικός, ρωμαντικός, ειδυλλιακός». Ο Σκίπης, όπως σημειώνει, μας δίνει «έναν ρωμαντισμό ακμαιώτατο με κλασικό ύψος […]
με πνευματική υγεία και όχι με φαντασία αρρωστημένη […]» (Ιωαννίδης 1940, 563). Ο «ρωμαντισμός του δεν είναι αόριστη ψυχική
λαχτάρα, ούτε η πικρία ενός ανύπαρχτου πόνου» (Ιωαννίδης 1940,
564-565). Η «αρχαιολατρεία του, [κατά τον Παναγιωτόπουλο] και
η πληθωρικά εκφρασμένη φυσιολατρεία του, μας δικαιολογούν
και μας φανερώνουν σε κάθε του λεπτομέρεια τον τόσο γόνιμο
πανθεϊσμό του. Ποιητής, δεμένος με τις ρίζες της γης του, ο Σωτήρης Σκίπης, ζει και με τη φαντασία του και με την αίσθησή του
τον πανθεϊστικό οργασμό του αρχαίου και μετουσιώνει σε νεωτερικούς αντίλαλους το πνεύμα της αρχαίας αρμονίας» (Παναγιωτόπουλος 1935α, 268). Η «λατρεία του αττικού ιδεώδους [συνεχίζει ο
Παναγιωτόπουλος] υπήρξε μια ζωντανή λατρεία κ’ ένα θεμελιώδες
στοιχείο ζωής, στον Σκίπη. Κ’ η λατρεία αυτή, που είναι τόσο η αγάπη της καθαρής φόρμας, χωρίς την παρνασσιακήν απάθεια, όσο
κ’ η αγάπη του καθαρού λογισμού, όχι, βέβαια, με τη σημασία της
καντιανής ορολογίας, έγινε με τον καιρό ένα παλλόμενο αίσθημα
φιλοπατρίας […] για να κατασταλάξει στην ηθογραφία, στο τοπικό χρώμα και στο τοπικό αίσθημα του νέου ελληνικού κόσμου»
(Παναγιωτόπουλος 1935α, 269).
Το 1902-1903, ο Σκίπης γράφει το θεατρικό έργο Ο Γύρος των
Ωρών (Σκίπης 1905), το οποίο χαρακτηρίζει ως κωμωδία, σε δύο
πράξεις. Η κωμωδία αυτή «δεν ημπορεί να παιχθή από ηθοποιούς,
ούτε σοβαρούς ούτε κωμικούς, αλλά μόνον από Νευρόσπαστα»
(Σκίπης 1905, 12-13). Κατά το διάστημα 1903-1911 ο Σκίπης θα
ξαναγράψει τον Γύρο των Ωρών (Σκίπης 1911), το οποίο χαρα-
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κτηρίζει Ονειρόδραμα.1 Το θεατρικό αυτό έργο παρουσιάζεται
εμπλουτισμένο και περιλαμβάνει πέντε μέρη και πρόλογο. Τα δύο
αυτά έργα αναπτύσσονται στη Φύση, σε περιβάλλον βουκολικό.
Τα βουνά, τα δένδρα, τα νερά, όλα τα στοιχεία της φύσης προσωποποιούνται. Βουνοκυράδες, Δεντροκόρες, Νεράιδες συνομιλούν
και τραγουδούν με τους θνητούς. Στο πανδαιμόνιο της φύσης και
τον παμψυχισμό που κυριαρχεί, εμφανίζονται μορφές των λαϊκών
παραδόσεων, Καλικάντζαροι και Ξωτικά. Ο Ήλιος και η Νύχτα, το
φως και το σκότος, με την μορφή της Ηλιογέννητης και του Έσπερου αντίστοιχα, ερωτοτροπούν.2 Ο Χρόνος και ο κύκλος της ανθρώπινης ζωής περιγράφονται μέσα από την πάλη του φωτός με
το σκότος, της χαράς με τον πόνο. Το φως θα ενωθεί με το σκοτάδι
σε έναν αέναο χορό και ο κύκλος της ζωής (Ο Γύρος των Ωρών) θα
ολοκληρωθεί με τον θάνατο.
Στην ανάπτυξη της δράσης εντοπίζονται αναφορές στις ηρωικές μάχες του ελληνικού έθνους, καθώς Κλέφτες και Αρματολοί
προκαλούν τον ξεσηκωμό του γένους. Το ελληνικό στοιχείο ενισχύεται επίσης μέσω δανείων από την ελληνική μυθολογία, όπως
η Κίρκη, οι Σάτυροι και οι Βακχίδες. Στην δονούμενη φύση, το φως
ενώνεται με το σκοτάδι, ενώ ο χρόνος, αμείλικτος, συνεχίζει την
προκαθορισμένη του τροχιά. Κατά τον Καμπάνη, το έργο του Σκίπη χαρακτηρίζεται Δαντικοαισχυλικό (sic)·έργο που συνδυάζει
την ατμόσφαιρα της Βαλπούργειας νύχτας του Faust και των ονειροδραμάτων του Shakespeare.
1

2

Για το έργο αυτό του Σκίπη, ο Ηλίας Βουτιερίδης (1911-1912, 282) σημειώνει: «Τι
είναι ο Γύρος των Ωρών; Ονειρόδραμα. Αμφιβάλλω αν και ο ίδιος ο κύριος Σκίπης
θα μπορέση να μας είπη ποτέ καθαρά – και να μας πείση πως έχει δίκαιο – τι θέλει
να παραστήση με το έργον του αυτό. […] Από ένα κυκεώνα συμβόλων και ιδαλμάτων, από μια ακανόνιστη επιστράτευση όλων των ξωτικών, στοιχειών, νεροπαπούλη, Μαντρακούκου, βουνοκυράδων, δεντροκυράδων, Κίρκης, Βελζεβούλ,
Βερβελούδων, καλικαντζάρων και άλλων πλασμάτων του υπερφυσικού κόσμου,
ανθρώπων μη ανθρώπων, από ένα άρρυθμον ανακάτωμα παραδόσεων, θρύλων,
μύθων, αλληγοριών, προλήψεων, πίστεων, παροιμιών και στερεότυπων λαϊκών
φράσεων δεν απομένει τίποτε θετικό, που θα μας οδηγούσε να συλλάβουμε το
κύριον νόημα του έργου[…]».
Στην όγδοη σκηνή του έργου, ο Έσπερος, «ο νυχτογεννημένος» και η Ηλιογέννητη βρίσκονται αγκαλιασμένοι στη φύση. Η ερωτευμένη Ηλιογέννητη τραγουδά:
«[…] Με βελουδένια καταχνιά / με σκέπασε ο Αράπης / και μες στα μάγια μ’ έσυρε
/ της πλανερής του αγάπης […] Συνάχτηκαν τα ξωτικά / […] Τα δαχτυλίδια αντάλλαξαν / εμένα και του Αράπη, / την Έχτρα εστεφανώσανε / πάντα με την Αγάπη
[…]» (Σκίπης 1911, 42-43).
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Οι Καλικάντζαροι, γυμνοί, δύσμορφοι και παράξενοι,3 εμφανίζονται στο έργο χορεύοντας και τραγουδώντας και με αρχηγό τον
Μαντρακούκο4 προκαλούν τις νεαρές γυναίκες. Η δυσμορφία τους
έρχεται σε ζωηρή αντίθεση με την ομορφιά των Νεράιδων που
γοητεύουν κάθε θνητό. Στη φύση συνυπάρχουν η ομορφιά με την
ασκήμια. Η αταίριαστη αυτή συνύπαρξη περιγράφεται με γλαφυρότητα και εύθυμη διάθεση στο έργο του Σκίπη. Κατά τον Ιωαννίδη (1940, 565), ο συγγραφέας «ανοίγει τον πλούτο της φαντασίας του, πλαταίνει τους δρόμους της τέχνης και σμίγει σε ολύμπιες
αρμονίες τις πιο μεγάλες αντιθέσεις». Εμπνέεται από την λαϊκή
παράδοση χωρίς να χάνει το «κλασικό πάθος του και την ρωμαντική του διάθεση». Στο πέμπτο μέρος του ονειροδράματος, οι
Καλικάντζαροι αποδίδονται με αίσθημα και χάρη, η ασχήμια τους
μεταβάλλεται σε πραξιτέλεια ομορφιά.5 Στο έργο αυτό κυριαρχούν
ο παμψυχισμός, τα αντιθετικά ζεύγη, και η πίστη στην παντοδυναμία της Μοίρας, στοιχεία που απαντώνται συχνά στα παραμύθια.
Το τετράπρακτο δράμα Η Αγιά Βαρβάρα (1904), το οποίο δημοσιεύεται το 1909 (Σκίπης 1909) πραγματεύεται την προσπάθεια
ενός νέου αλαφροΐσκιωτου άνδρα, του Στέργιου, να κτίσει την
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, στο χωριό του. Ο ήρωας, θεωρώντας ότι διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες,6 οδηγείται σε πράξεις
ακραίες και βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση με το περιβάλλον του.
3

4
5

6

« Είμαστε οι Καλλικάντζαροι / τα παιδιά της ασκημιάς / σα τραγιά και σα γαϊδάροι / για το πείσμα της κυράς / […] / Κάτσε φρόνιμα, κοπέλλα / καλό να’ χεις, που
θα πει, / μη σου σκίσω την ταντέλλα / από τα’ άσπρο σου βρακί. / Η αλλόκοτή
μας γύμνια / σύμβολο άλλης ωμορφιάς / η αθάνατη Ασκήμια / μας εγέννησαν
εμάς […]» (Σκίπης 1911, 34-35). Βλέπε επίσης, Νικόλαος Γ. Πολίτης (χ. χ., τόμ. Β΄,
357-365).
Ως Μαντρακούκος αναφέρεται στις λαϊκές παραδόσεις ο αρχηγός των Καλικαντζάρων. Βλέπε «Ο Μαντρακούκος», αριθ. 604 (Κωνσταντινούπολις), (Πολίτης χ.
χ., τόμ. Β΄, 313).
«Με καινούργια τώρα χάρη / πάντα εμείς Καλλικαντζάροι / Τα κορμιά μας πραξιτέλεια / και τα πρόσωπά μας τέλεια / μέσα στα νερά θωρούμε / κι’ όλο από
χαρά σκιρτούμε. / Στα μαλλιά και μεις στεφάνια / των κισσών με περηφάνεια /
φέρνουμε και κάποια ειδύλλια / πλέκουμε μέσα στα δείλια / Σέρνουμε και τους
χορούς / με της κρήνης τους ρυθμούς / Και τάζουμε τον αέρα με βροντόλαλη φλογέρα . / Με τα’ απλά μας ηχοσκόπια / πλάσαμε μια τέχνη ντόπια […]» (Ιωαννίδης
1940, 565).
Χαρακτηριστικά λέει: « Ένα φος με κυβερνάει και τ’ ακολουθάω. […] Είνε σαν ουράνιο τόξο με παράδοξα χρώματα. […] Γυρίζει, γυρίζει και μου θαμπώνει τα μάτια
μου. […]» (Σκίπης 1909, 47).
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Στη μοναχική του πορεία, σύμμαχός του είναι η αγαπημένη του,
η οποία τον ενθαρρύνει για την επίτευξη του στόχου του. Οι δύο
νέοι βυθίζονται συχνά σε ονειροπολήσεις, ενώ καθοδηγούνται από
προφητείες και οράματα. Στο τέλος του έργου, ο νεαρός άνδρας θα
κατηγορηθεί άδικα για κλοπή και θα θανατωθεί από τους συγχωριανούς του. Θα δεχθεί το τέλος του αδιαμαρτύρητα, θεωρώντας
ότι η θυσία του αποτελεί θεϊκή επιταγή. Πιστεύει ότι ο θάνατός
του είναι επιβεβλημένος, προκειμένου να ανεγερθεί ο ναός της Αγίας Βαρβάρας.7
Στο δράμα αυτό του Σκίπη, λαϊκές παραδόσεις και παραμυθιακά στοιχεία συνυπάρχουν με στοιχεία μεταφυσικά, οράματα και
εκτενείς περιγραφές της φύσης.
Ο ήρωας του έργου, ο Στέργιος, ακολουθεί μια μοναχική πορεία,
όπως συχνά συμβαίνει στους ήρωες των λαϊκών παραμυθιών. Είναι αλαφροΐσκιωτος και επικοινωνεί με τα φαντάσματα.8 Πιστεύει ότι διαφέρει από τους κοινούς θνητούς, καθώς προέρχεται από
την ένωση ενός θνητού με ένα υπερφυσικό ον. Το στοιχείο αυτό
παραπέμπει στους παραμυθιακούς τύπους ATU 301 «Οι τρείς
κλεμμένες πριγκίπισσες»9 και ATU 425 «Η αναζήτηση του χαμένου
συζύγου»,10 σύμφωνα με τον διεθνή κατάλογο των παραμυθιών.
Στους παραμυθιακούς αυτούς τύπους, η ηρωίδα έρχεται σε επαφή
με έναν υπερφυσικό σύζυγο, χρησιμοποιώντας ένα μαγικό αντικεί7

Πεθαίνοντας αναφωνεί: « Ωχ, με σκότωσαν! Σχώρεσέ τους Αγία Βαρβάρα μου. Η
εκκλησά σου στο αίμα μου…στο αίμα μου… θεμελιώθηκε» (Σκίπης 1909, 77).
8 Ο Στέργιος λέει: «Με τους ίσκιους πάλεψα … παράξενα πράμματα με τριγύρισαν
και καμπάνες αλλοτινές εκρούστηκαν στ’ αυτιά μου […] κοινώνησα με τα φαντάσματα […] Μάθε το λοιπόν πως είμαι αλαφροΐσκιωτος. Δεν είμ’ εγώ απ’ την
συνειθισμένη τη φύτρα. Στη γενιά μας αίμα αλλοτινό είνε χυμένο […]» (Σκίπης
1909, 18–19). Γενιές όπου άνθρωποι ζευγάρωσαν με άλλα όντα αναφέρονται επίσης στο έργο του Μελά «Ο Γιός του Ίσκιου» και στο έργο «Πετροχάρηδες» του
Παντελή Χορν.
9 Aarne–Thompson (1961, 88). Στον κατάλογο του Uther αντιστοιχεί στον παραμυθιακό τύπο ATU 301 The Three Stolen Princesses. Στον τύπο αυτό εντοπίζονται
τα ακόλουθα μοτίβα: A child of magic birth (son of a bear or horse [B631], born
from tears) grows into a youth gifted with exceptional strength [T615] (Uther,
2004, 176-177).
10 Ο παραμυθιακός τύπος ΑΤ 425 χωρίζεται σε υποτύπους και μοτίβα σύμφωνα
με την κατάταξή του Γεωργίου Α. Μέγα στη μονογραφία του «Das Märchen von
Amor und Psyche in der Griechischen Volksüberlieferung (AaTh 425, 428 u. 432)»
(Μέγας 1971). Βλ. Αγγελοπούλου – Μπρούσκου (1994, 661-782) και Uther (2004,
247-248).
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μενο. Ο υπερφυσικός σύζυγος εμφανίζεται συνήθως ως ένα ζώο ή
ως ένα αόρατο όν, το οποίο η νέα παντρεύεται χωρίς να γνωρίζει
την όψη του ή την καταγωγή του. Από τη μυστηριώδη αυτή ένωση
θα γεννηθεί ένας υπερφυσικός ήρωας.
Στο έργο γίνονται συχνά αναφορές στις λαϊκές παραδόσεις,
όπως η πίστη των νεαρών κοριτσιών στην ύπαρξη του Αράπη και
άλλων στοιχειών, (Πολίτης χ. χ., τόμ. Α΄, 261-262) που φυλάσσουν
τα πηγάδια και παρασύρουν τις όμορφες νέες στα βάθη τους.11
Αναφέρονται επίσης στα ντελεσίμια, τα στοιχειά που κατοικούν
στα υπόγεια των σπιτιών.12 Οι γυναίκες του χωριού αφηγούνται
την λαϊκή παράδοση (Σκίπης 1909, 37-38) για το Τρίχινο Γεφύρι,13 απ’ όπου περνούν οι ψυχές για τον Κάτω Κόσμο. Όσες ψυχές
βαρύνονται με αμαρτήματα, πέφτουν και χάνονται στην Κόλαση,
ενώ οι αθώες ψυχές, με την διαμεσολάβηση των αγγέλων, οδηγούνται στον Παράδεισο. Αναφορά γίνεται επίσης στην ιστορία του
Ξένου που έρχεται από το φεγγάρι και αναζητά φιλοξενία. Η ιστορία αυτή παραπέμπει στον παραμυθιακό Τύπο ΑaTh 750, ο οποίος ανήκει στα παραμύθια με θρησκευτικό περιεχόμενο (Religius
Tales). Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, ο Χριστός ή ο Άγιος Πέτρος
11 Τα νεαρά κορίτσια πιστεύουν ότι: «[…] θα βγη καμμιά ώρα ο Βρωμοπήγαδος, κακομοίρα μου, κι αλλοίμονό σου […] Ο Αράπης· το Στοιχειό του πηγαδιού, που σέρνει στα νεροπαλάτια του τις ώμορφες […]» (Σκίπης 1909, 24).
12 Σύμφωνα με την παράδοση, το Ντελεσίμι είναι το στοιχειό που φωλιάζει στο υπόγειο του σπιτιού. Μένει όλο το χρόνο δεμένο με χοντρές αλυσίδες και τα χειμωνιάτικα βράδια σπάει τα δεσμά του και ελευθερώνεται, ορμά στους κήπους και τα
δάση, ανακατεύει τα πάντα και ακούγεται ήχος σαν μπουμπούνισμα. Οι άνθρωποι τρομάζουν, καίνε λιβάνι, κλειδώνουν τις πόρτες και λένε και διάφορα ξόρκια για να σωθούν. Για την καταγωγή της λέξης ο Πολίτης σημειώνει: «Το όνομα
Ντελεσίμι, που επιχωρίαζε στην Κωνσταντινούπολη, προέρχεται από το τουρκικό τελεσίμ (τέλεσμα). Εδώ ο οικουρός δαίμων ζει σε υγρά κατώγια (νίσμπες) και
όταν σπάσει τα δεσμά του, συμπεριφέρεται σαν τα στοιχειά των στοιχειωμένων
σπιτιών. […]». Βλ. Νικόλαος Γ. Πολίτης, ΚΑ΄ 458: «Το Ντελεσίμι» (Κωνσταντινούπολις), αριθ. 458. Πηγή Σωτήρης Σκίπης (1903), (Πολίτης χ. χ., τόμ. Β΄, 255). Η
Μαυροχώρα του παραμυθιού ταυτίζεται με τον Άδη και την Κόλαση. Στον φανταστικό αυτό τόπο κατοικούν τα ντελεσίμια, στοιχειά της λαϊκής παράδοσης:
«Μαυροχώρα με γκρεμνούς και με πηγάδια που λημεριάζουν οι βρωμοπήγαδοι
και τα ντελεσίμια» (Σκίπης 1909, 38).
13 Ο Θεός συμφώνησε με τον Σατανά να κτίσει μέσα, σε τρία μερόνυχτα, ένα μακρύ
γεφύρι για να γεφυρώσει την Άβυσσο. Το γεφύρι αυτό όμως, ο Σατανάς το έχτισε
με μια τρίχα από την κεφαλή του. Μόνο οι πολύ ελαφρές ψυχές μπορούσαν να το
περάσουν και να γλιτώσουν. Βλέπε «Το Τρίχινο γεφύρι», αριθ. 983 (Πολίτης χ. χ.,
τόμ. Β΄, 612).
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ζητούν φιλοξενία και ικανοποιούν τις επιθυμίες όσων τους την
προσφέρουν.14
Παράλληλα με τα παραμυθιακά στοιχεία και τις συχνές αναφορές στην λαϊκή παράδοση, ο Σκίπης καταφεύγει στη χρήση μεταφυσικών στοιχείων, τα οποία οδηγούν στην λύση του δράματος. Ο
ήρωας κατακλύζεται από προφητικά όνειρα και οράματα, όπως το
όραμα της Αγίας Βαρβάρας, που τον οδηγεί στον στόχο του.15 Στην
τελευταία σκηνή, οι κάτοικοι του χωριού βρίσκουν τα χαμένα χρήματα που πίστευαν ότι είχε κλέψει ο Στέργιος. Η τάξη αποκαθίσταται με τρόπο μεταφυσικό. Μέσα σε ένα πανδαιμόνιο της φύσης, εμφανίζεται, ως τιμωρός, η μορφή της νεκρής αγαπημένης του ήρωα.
Το φάντασμα της νεαρής γυναίκας, τυλιγμένο σε ματωμένο σάβανο, ταυτίζεται με την Αγία Βαρβάρα, την προστάτιδα του χωριού.
Ο Σκίπης εκτός από τα παραμυθιακά και τα μεταφυσικά στοιχεία, ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ηθογραφικό στοιχείο. Η δράση
τοποθετείται σε ένα ελληνικό χωριό. Οι χαρακτηριστικοί τύποι της
υπαίθρου περιγράφονται με γλαφυρότητα, ενώ οι συνομιλίες των
γυναικών για τον έρωτα προσδίδουν μια ανάλαφρη νότα στο έργο.
Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να περιγράψει επίσης, με ιδιαίτερα
παραστατικό τρόπο, τις καθημερινές ασχολίες των γυναικών.
Η φύση συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της δράσης εντείνοντας τον δραματικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει συχνά και στα
δημοτικά τραγούδια.
14 Πρόκειται για τον παραμυθιακό τύπο: AaTh 750: The Wishes Christ and Peter
grant a poor peasant who has received them hospitability. Συγγενεύει και με τον
τύπο 330 A. Τα χαρακτηριστικά μοτίβα στο θέμα της ανταμοιβής της φιλοξενίας
(Hospitality Rewarded) είναι τα εξής: Motifs I. K1811. Gods (saints) in disguise
nisit mοrtals. Q1. 1 Gods (saints) in disguise reward hospitality and punish inhospitality. D1761. 0. 2. Limited number of wishes granted (Aarne – Thompson
1961, 254-255). Στον κατάλογο του Uther πρόκειται για τον τύπο ATU 750 A. The
Three Wishes (Previously The Wishes). Christ and St. Peter (Got, other supernatural being) visit the mortals [K1811]. A poor farmer who receives them hospitality is granted three good wishes. A rich man, who refused hospitality receives
three evil wishes. Βλέπε επίσης και τον τύπο ATU 750 B Hospitality Rewarded.
After Christ and St. Peter [K1811] (pious beggar) have been refused hospitality in
a house where a wedding is taking place, they are received hospitality in a poor
man’s house (Uther 2004, 397-398).
15 Ο Στέργιος αφηγείται το όραμά του: «Ένα φάντασμα, που δεν είταν φάντασμα…
τυλιγμένο σ’ έν’ άσπρο σάβανο ματωμένο, στάθηκε μπροστά μου και μούπε “Εγώ
είμαι η Αγία Βαρβάρα κι έρχουμαι σε σένα, γιατί είσαι ο καλλίτερος, να σου πω
πως πρέπει να μου χτίσης μια εκκλησιά […]» (Σκίπης 1909, 19-21).
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Το έργο αυτό του Σκίπη κρίθηκε αυστηρά από την κριτική της
εποχής, κυρίως από τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο,16 ο οποίος,
εκτός των άλλων, επεσήμανε και τις ομοιότητες του κεντρικού
ήρωα με τον «Γιο του Ίσκιου» του Σπύρου Μελά.
Το 1907, ο Σκίπης, με αφορμή το έργο του Heine «Οι Εξόριστοι
Θεοί»,17 γράφει την μονόπρακτη κωμωδία Οι Τσιγγανοθεοί (Σκίπης
1907). Κατά τον Heine, οι αρχαίοι Θεοί δεν «είνε φάσματα […] δεν
απέθανον·είνε άπλαστα, αθάνατα όντα, αποσυρθέντα κατ’ανάγκην, μετά την νίκην του Χριστού, εις τους υπογείους κευθμώνας,
όπου, μετά των άλλων στοιχειωδών πνευμάτων συνδιαιτώμενα,
τελούσι το δαιμόνιον αυτών συνέδριον» (Άινε 1864, 324). Το έργο
του Σκίπη εκτυλίσσεται στα σύννεφα, κάποια νύχτα σκοτεινή, σε
έναν χρόνο απροσδιόριστο, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα παραμύθια. Στον ουρανό, σε ένα τσαντίρι, οι τρείς Μοίρες, η Άτροπος,
η Κλωθώ και η Λάχεσις, υφαίνουν το νήμα της ζωής και αναφέρονται στην τύχη του ελληνικού έθνους, προβλέποντας ότι αυτό
θα ανασυνταχθεί και θα αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του.
Ελπίζουν πως, από τα μνήματα και τα συντρίμματά του, θα ανατείλει ένας νέος λαός, δυνατός και άξιος της ένδοξης ιστορίας του. Τις
Μοίρες διαδέχονται οι αρχαίοι θεοί, που, έκπτωτοι πλέον, κατοικούν
16 Ο Χατζόπουλος σημειώνει ότι: «Η Αγία Βαρβάρα, το τετράπραχτο δράμα του κ. Σ.
Σκίπη, έχει όλα τα ελαττώματα της όμοιας τεχνικής αντίληψης, θυμίζει μάλιστα
κάπου και το “Γιο του Ίσκιου,” δίχως νάχει και τα δραματικά προσόντα του συγραφέα του. Δροσερή πνοή δε σαλέβει πουθενά σε ολάκερη τη φλυαρία, από κίνηση και δράση ούτε ιδέα. Απανωτές κοινοτοπίες, στοιχειώδεις μυστικοαλληγορίες,
αφύσικος, άχαρος, κουραστικός διάλογος, ξωθιολογήματα, παραμύθια. Μια δύο
στροφές απ’ το τραγούδι του αργαλιού στην αρχή της Β΄ πράξης έχουν κάποια
χάρη κι ο λόγος της Ντουντούς, όπου μπερδέβεται η Κυρά Διάστρενα, είναι η μόνη
πραγματική στιγμή. Μα και αυτή φτάνει στο χυδαίο γιατί έρχεται ζητεμένα. Αν ο
κ. Σκίπης ήθελε να καταπιαστεί ανθρωπινά το θέμα του, να το τοποθετήσει λογικά στη χωριάτικη περιοχή του, να κοιτάξει τους χωριάτες του και τη ζωή τους και
την ψυχή τους όπως είναι, αν είχε τη δύναμη να μας τους παρουσιάσει φυσικούς
ανθρώπους, το θέμα του δεν είταν αδύνατο να ζωντανέψει σε δράμα αληθινό. Θα
τολμούσα να του πω να το δοκιμάσει, αν δεν ήξερα πως αυτός ο τρόπος θεωρείται σαν κατώτερη τέχνη από τη συμβολική αισθητική. Τα λυρικά ποιήματα, που
συμπληρώνουν την τρίτη αυτή τη σφραγίδα του, είναι κατώτερα από κάθε λόγο
[…]» (Χατζόπουλος 1909, 5-6).
17 Ο Σκίπης σημειώνει ότι εμπνεύστηκε από το ποίημα Οι Αρχαίοι Θεοί ή Οι Θεοί της
Ελλάδος. Συγκεκριμένα σημειώνει: «Μου μένει ζωηρή η εντύπωση που μούκανεν
η ιδέα του, πως οι Αρχαίοι Θεοί πλανιούνται ακόμα με τα σύννεφα στον ορίζοντα
της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό δοκουμέντο για το έργο μου» (Σκίπης 1907, 7374). Βλέπε επίσης: Heinrich Heine 1982.
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σε τσαντίρια, στον ουρανό. Η πτώση των θεών του Ολύμπου πραγματοποιήθηκε, κατά τον Σκίπη, προκειμένου να ανατείλει ένα νέο
φως, μια νέα ελπίδα, καθώς η ζωή που ξεκινά, δανείζεται το φως
της από τη ζωή που σβήνει.18 Οι θεοί του Ολύμπου, που έχουν πλέον μετατραπεί σε αθίγγανους των σύννεφων, είναι απελπισμένοι
και γυρνούν σαν χαμένοι, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει τη δύναμή τους, ότι δεν ορίζουν τη ζωή των θνητών και ότι μοιάζουν με
φαντασίες μές σε ανθρώπινο μυαλό. Γνωρίζουν πως νέοι θεοί και
νόμοι κυβερνούν τη γη, τη φύση και τους έρωτες των θνητών. Ενώ
οι θεοί αναπολούν τη χαμένη τους δύναμη, με μια μελαγχολική και
απαισιόδοξη διάθεση, σε κάποιο άλλο σύννεφο, οι ανθρώπινες ψυχές χορεύουν και τραγουδούν, γνωρίζοντας ότι ο θάνατος δεν μπορεί πια να τις αγγίξει. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως άϋλα στοιχεία της φύσης μαζί με τα ορατά όντα, θα ενώνονται μαζί τους και
ο καρπός της ένωσης αυτής θα είναι μια νέα δημιουργία. Οι νεράιδες, οι ξωθιές, υπερφυσικά όντα της λαϊκής παράδοσης, εισβάλουν
στα τσαντήρια, και με τα ντέφια τους και τα σύνεργα της τσιγγανιάς προκαλούν την οργή της Φύσης, την Μπόρα. Ο Σκίπης, όπως
συμβαίνει και στα παραμύθια, καταφεύγει στον ανθρωπομορφισμό των στοιχείων της φύσης, που συμμετέχουν στην εξέλιξη της
δράσης. Ο Δίας, ο βασιλιάς των Ολύμπιων θεών, εξουσιαστής και
σύμβολο μιας εποχής, εμφανίζεται γέρος και κουρασμένος. Η ανάμνηση της εξουσίας που διέθετε τον πληγώνει και αρνείται να παραδώσει τα σκήπτρα της εξουσίας στο νεότερο. Για την πτώση του
πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος ο Προμηθέας, που ανέλαβε να δώσει
το φως στους ανθρώπους και να τους υποδείξει νέους δρόμους. Η
ανθρωπότητα εξελίσσεται, αλλάζει ρυθμούς και κανόνες και η ζωή
δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Νέοι θεοί παίρνουν τη θέση των παλαιών, αλλά και η δική τους βασιλεία δεν θα κρατήσει για πάντα.
Ο Δίας γνωρίζει ότι όσα νέα είδωλα και εάν εφεύρουν οι άνθρωποι, όσους νόμους και εάν θεσπίσουν, όσους νέους θεούς και εάν
18 Ο Ζερβός παρατηρεί ότι: «Είναι αυτή η ψυχή του Προμηθέα, που οδηγημένος από
τα κρυφά νοήματα των αιωνίων ταλαντεύσεων της «Μοίρας» προφήτεψε αληθινά, την τελική λύση της Ολυμπίας κωμωδίας που θα παίζονταν μπροστά στα
έκπληκτα μάτια του κόσμου, δίχως να τους φέρει το φόβο και τον έλεο αλλά κάποιες πλατύτερες αντιλήψεις για μια ζωή, που θα ήταν καλλίτερα να μη τη ζούσαν, αντιλήψεις που παρέλυσαν γλήγορα, όπως τα νεύρα ύστερα από μια ηδονική
υπερένταση και εχαμήλωσαν τη σκέψη σ’ ένα επίπεδο, όπου εκυριάρχησε κάθε
ταπεινό και αδύνατο σπέρμα. […]» (Ζερβός 1911, 24).
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πιστέψουν, οι Ολύμπιοι θεοί θα αποτελούν πάντοτε, για όλη την
ανθρωπότητα, το σύμβολο της αρχαίας Ελλάδας, το σύμβολο μιας
χρυσής εποχής. Στο έργο του Σκίπη, η ελευθερία της τσιγγάνικης
ζωής, η ανεξαρτησία, το χρώμα και οι ρυθμοί της, συνοδεύουν την
πτώση μιας εποχής, την δύση του παλαιού κόσμου και την ανατολή ενός νέου.
Η αγωνία του ανθρώπου που δεν μπόρεσε να κατακτήσει όσα
πόθησε και ο φόβος του για τον θάνατο κυριαρχούν στο τρίπρακτο δράμα Η Νύχτα της Πρωτομαγιάς (Σκίπης 1908).
Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο κοιμάται ένας νεαρός άνδρας, ο Πολύδωρος και γύρω του τα όνειρα, οι εφιάλτες, οι φόβοι και οι επιθυμίες του κινούνται σε ένα χορό υπαρξιακής αγωνίας. Παρασύρεται
στη δίνη των αναμνήσεων, των φόβων και των ανομολόγητων
επιθυμιών. Τη σκέψη του κατακλύζουν μορφές αγαπημένων προσώπων που έχουν χαθεί. Στοιχειωμένος από τα φαντάσματα του
παρελθόντος μάταια προσπαθεί να διαχωρίσει το όνειρο από την
πραγματικότητα. Γεμάτος αγωνία ζητά να μάθει εάν η αγαπημένη του Σίβυλλα είναι ζωντανή ή νεκρή. Ενώ οι πληροφορίες είναι
αντικρουόμενες, εκείνος αποφασίζει να κατέλθει στον Κάτω Κόσμο, αναζητώντας την. Η κάθοδος του ήρωα στον Κάτω Κόσμο είναι θέμα γνωστό από την αρχαιότητα,19 από τον μύθο του Ορφέα,
ενώ συναντάται και στη διεθνή παραμυθολογία. Το παραμύθι με
αριθμό κατάταξης ΑαΤh 425 «Η αναζήτηση του χαμένου συζύγου»
πραγματεύεται την ιστορία ενός ζευγαριού που χωρίζει και ξανασμίγει. Ο άνδρας χάνεται στον Κάτω Κόσμο η γυναίκα τον αναζητά, τον βρίσκει για να επιστρέψουν μαζί, μετά από πολλές περιπέτειες. Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται και στο μυθιστόρημα του
Απουλήιου (Λεύκιου) Πλατωνικού (1982, 105-110 και 135-151), ο
«Χρυσός γάιδαρος (Asinus aureus) ή οι Μεταμορφώσεις».20 Ο Λατίνος συγγραφέας επινόησε τα ονόματα Έρως και Ψυχή για το μυθικό ζεύγος, και, υπό την επίδραση της πλατωνικής φιλοσοφίας,
19 Στη Θεογονία του Ησίοδου (στίχοι 116-122, 1982, 36), ο Έρως ως δύναμη θεμελιώδης, για τη δημιουργία των όντων, συνυπήρχε με το Χάος και την Γαία, πριν
ακόμα πλασθεί το σύμπαν. Με την πάροδο των αιώνων, η μορφή του Έρωτα αλλάζει: φτερωτός έφηβος αρχικά, μετά παιδί και στο τέλος βρέφος, με αποτέλεσμα
να καταλήγει σε γιο της Αφροδίτης, από κινητήρια δύναμη του σύμπαντος
(Πανόφσκι 1991, 176).
20 Ο Σουηδός μελετητής Swahn ισχυρίζεται ότι ο Απουλήιος εμπνεύστηκε το
παραμύθι «Έρως και Ψυχή» από την προφορική παράδοση (Swahn 1955).

Παραμυθιακά και μεταφυσικά στοιχεία στο θεατρικό έργο του Σωτήρη...

137

σκιαγράφησε την πορεία της ψυχής προς την αθανασία. Η Ψυχή,
κατά τις Αγγελοπούλου, Μπρούσκου (1994, τόμ. Β΄, 766), είναι
ανώνυμη στο λαϊκό παραμύθι και υποχρεώνεται να διασχίσει τον
Άδη προκειμένου να συναντήσει τον Έρωτα.21 Το πέρασμα αυτό
– από τον Άδη ή τον συμβολικό «άλλο κόσμο» των παραμυθιών –
προϋποθέτει τον συμβολικό θάνατο της ηρωίδας και καθρεφτίζει
το αέναο «παιχνίδι» μεταξύ των δύο αντίρροπων δυνάμεων που
κυβερνούν την ανθρώπινη μοίρα: το ζευγάρι, δηλαδή, Έρως – Θάνατος (Αγγελοπούλου, Μπρούσκου 1994, τόμ. Β΄, 767).
Στο έργο του Σκίπη, ο χρόνος και ο τόπος εξέλιξης του μύθου
είναι αόριστοι, όπως και στα παραμύθια. Το παρελθόν, το παρόν
και το μέλλον χάνουν την πραγματική τους υπόσταση, καθώς δεν
αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η
περιγραφή της μετάβασης του ήρωα από τον ένα τόπο στον άλλο
δεν γίνεται ρεαλιστικά, αλλά με μαγικό τρόπο. Με τη δύναμη της
σκέψης και της επιθυμίας του μεταβαίνει από το σκοτάδι και την
αγωνία στο φως και τη γαλήνη.
Η παρουσία τόσο των Ονείρων όσο και των Βραχνάδων αναδεικνύει τον φανταστικό, ονειρικό χαρακτήρα του έργου. Τα όνειρα
και οι αγωνίες, προσωποποιούνται στο έργο αυτό και βασανίζουν
τον ήρωα. Οι «Όνειροι» μιλούν για τον Μορφέα που μεταφέρει με
τη βάρκα του, κάθε νύχτα, τις σκέψεις στην λίμνη των ονείρων,
ενώ το πρωί τις επιστρέφει στο σώμα των ανθρώπων.22 (Σκίπης
1909, 10-11). Οι Βραχνάδες,23 που, κατά την παράδοση, είναι όντα
μαγικά, κυνηγούν τους ανθρώπους στον ύπνο τους. Στο έργο περιγράφονται ως «τερατονάνοι» και περικυκλώνουν τον Πολύδωρο
(Σκίπης 1909, 13).
Τα όρια ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, την πραγματικότητα και το όνειρο, σχετικοποιούνται, και δεσπόζει η ακατανίκητη
21 Ενώ στον Απουλήιο φέρει ένα και μόνο όνομα, στα λαϊκά παραμύθια εμφανίζεται με μια πληθώρα παράξενων ονομάτων, όπως: ο Μαυροτάρταρος της γης, ο
Χρυσαετός του κόσμου, Αρς, αρσινό, το κόκκινο σταφύλι, Το χρυσό ρουμπίνι της
κάτου Γης, ο Ορθογκάβαλος, ο Χλωροκουκκένιος, ο Μόσχος κλαρίνο, ο Καφεντάραγας, ο δρακο-Φίλιππος κ. ά.
22 Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Τις σκέψεις τις ανθρώπινες / Και ναν τις πας μακριά, / Ανάμεσα από οράματα / Μαγευτικά / […] / Στων ονείρων τη λίμνη / Γλυκοξαπόστασέ τις / Στις νύχτες και το χάραμα / Ξανάφερέ τις, - Στο σώμα που
σωρός / Κειτάμενος προσμένει […]».
23 Βλέπε «Ο Σβραχνάς (Σάμος) αριθ. 898 (Πολίτης χ. χ., τόμ Β΄, 550-551). Βλέπε επίσης «Η Μόρα» (Αθήνα), αριθ. 899, (Πολίτης, τόμ. Β΄, 551).
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επιθυμία του νέου να προσεγγίσει την αγαπημένη του. Πλησιάζοντας, τελικά, το αντικείμενο του πόθου του, λυτρώνεται από τα
δεσμά της επίγειας ζωής και απελευθερώνεται από τον φόβο του
θανάτου.
Στα τέσσερα αυτά θεατρικά έργα του Σκίπη εντοπίζονται ποικίλα παραμυθιακά στοιχεία, λαϊκές παραδόσεις, μεταφυσικά οράματα, που αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο ηθογραφικό ή καθαρά
ονειρικό. Στις περιπτώσεις που επιλέγεται το ηθογραφικό πλαίσιο,
ο συγγραφέας παρέχει ακριβείς, λεπτομερείς πληροφορίες, συμβατές με την ζωή της υπαίθρου. Αντίθετα, ο ονειρικός χαρακτήρας, που διαπνέει ορισμένα του έργα, αποδίδεται είτε μέσω κλασικιστικών αναφορών, επικαλούμενος μορφές, μύθους και ιδανικά
της αρχαιότητας, είτε μέσω ρομαντικών περιγραφών, στις οποίες η φύση συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της δράσης και απηχεί
τα συναισθήματα των ηρώων, είτε μέσω ειδυλλιακών σκηνών. Ο
ρομαντισμός του διαφαίνεται και μέσω των ηρώων που επιλέγει.
Οι ήρωές του, μοναχικοί, ταγμένοι στην αναζήτηση του ιδανικού,
αναζητούν τη λύτρωση μακριά από τις ανθρώπινες αγωνίες, στον
έρωτα και τον θάνατο. Συχνά, το μεταφυσικό ή το μαγικό στοιχείο
εξασφαλίζει τη λύση στο έργο, ενώ δοξασίες και παραδόσεις διανθίζουν την πλοκή συνδέοντας την ποίηση με την πραγματικότητα.
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Καιροσκόπος ή κοινωνιστής; Η πρόσληψη του George
Bernard Shaw από την ελληνική αριστερή διανόηση
Βάνια Παπανικολάου *

Ο ερευνητής που αποφασίζει να ασχοληθεί με την πρόσληψη του
θεατρικού έργου του George Bernard Shaw στην Ελλάδα, έρχεται
αντιμέτωπος με μια πενιχρή βιβλιογραφία. Ελάχιστοι, και αρκετά
αποσπασματικά, έχουν ασχοληθεί με την υποδοχή και την πρόσληψη του έργου του. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το μοναδικό
αφιέρωμα για τον Ιρλανδό δραματογράφο έγινε από τη Νέα Εστία,
τον Νοέμβριο του 1950, με αφορμή τον θάνατό του και αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από μεταφράσεις ξένων δημοσιευμάτων.1 Το
1963, με αφορμή την παράσταση της Κάντιντας στο Κ. Θ. Β. Ε., ο
Γιάννης Σιδέρης συγκεντρώνει και καταλογογραφεί τις αθηναϊκές
παραστάσεις των έργων του.2 Από τότε, τίποτε άλλο δεν έχει γραφτεί. Μοναδική εξαίρεση η διατριβή της Αρετής Βασιλείου, όπου
περιγράφεται και αξιολογείται «Το ‘φαινόμενο’ George Bernard
Shaw», μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής του Μεσοπολέμου.3 Στόχος του παρόντος άρθρου δεν είναι φυσικά να καλύψει τα
κενά της ελληνικής βιβλιογραφίας, αλλά να καταγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο πρόσληψης και υποδοχής των θεατρικών και
πολιτικών ιδεών του Shaw από την ελληνική αριστερή διανόηση,
θέτοντας ως αφετηρία τις αρχές του 20ού αιώνα και τερματισμό τη
δεκαετία του θανάτου του.
Τα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του Shaw, είναι πλέον λίγο-πολύ γνωστά. Γεννημένος στο Δουβλίνο το 1856, θα μετακομίσει το 1872 στο Λονδίνο όπου θα ζήσει το μεγαλύτερο μέρος του πολυετούς του βίου. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Βιοπορίζεται, αμειβόμενος πενιχρά, γράφοντας κριτικές σε μουσικά
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περιοδικά. Παράλληλα, καταβάλλει προσπάθειες για να καταξιωθεί ως μυθιστοριογράφος, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1880, μια σειρά από γεγονότα θα αλλάξει τα
δεδομένα. Οι διαλέξεις του αμερικάνου σοσιαλιστή Henry George
και, κυρίως, η μελέτη του Κεφαλαίου του Karl Marx, τον εισάγουν
στον κόσμο των σοσιαλιστικών ιδεών. Η ένταξη και η ενεργή συμμετοχή του στη νεοσύστατη Φαβιανή Εταιρεία θα αλλάξει μια για
πάντα τη φιλοσοφική και πολιτική του θεώρηση. Ο Sidney και η
Beatrice Webb, ο H. G. Wells, η Annie Besant, που αποτέλεσαν τον
βασικό πυρήνα της Εταιρείας, αποκηρύσσοντας κάθε μεσσιανικό
όνειρο και κάθε επαναστατικό παροξυσμό, επιζητούσαν την ηθική αναδόμηση της βρετανικής κοινωνίας σύμφωνα με τις σοσιαλιστικές αρχές.4 Ο Bernard Shaw γίνεται από την πρώτη στιγμή η
φωνή της Εταιρείας, προπαγανδίζοντας τις θέσεις της μέσω της
συγγραφής πολυάριθμων άρθρων, φυλλαδίων, διαλέξεων, και
από τη δεκαετία του 1890, μέσω των θεατρικών του ηρώων, οι
οποίοι λειτουργούν ως φερέφωνα των σοσιαλιστικών του ιδεών.
Το κίνητρο για τη συγγραφή θεατρικών έργων, του το δίνει ο Jacob Grein, ο οποίος του προτείνει να γράψει για λογαριασμό του
Ελεύθερου Θεάτρου του Λονδίνου, το πρώτο θεατρικό του έργο.
Τα σπίτια των χήρων (Widowers’ Houses) ανεβαίνει τον Δεκέμβριο
του 1892, χωρίς να σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο, ο Shaw
θα συνεχίσει να γράφει και να τροφοδοτεί σχεδόν κάθε χρόνο την
αγγλική θεατρική αγορά με ένα τουλάχιστον έργο. Το επάγγελμα
της κ. Γουώρρεν (Mrs Warren’s Profession), Ο άνθρωπος και τα όπλα
(Arms and the Man), Κάντιντα (Candida), Καίσαρας και Κλεοπάτρα
(Caesar and Cleopatra), είναι μόνο κάποια από τα έργα που γράφει
την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Τα έργα ανέβουν σε κεντρικά θέατρα του Λονδίνου και της Ευρώπης και ο Shaw αρχίζει
να απολαμβάνει την από χρόνια επιδιωκόμενη επιτυχία.5
Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όταν ο Shaw επισκέπτεται την Αθήνα το
φθινόπωρο του 1899, η παρουσία του δεν γίνεται αντιληπτή από
κανέναν. Από την αλληλογραφία του με την ηθοποιό Ellen Terry
πληροφορούμαστε ότι όχι μόνο επισκέφθηκε την Ακρόπολη, αλλά
και παρακολούθησε στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών τον Mounet
4
5

(Lichtheim 1976, 193-294 και 223-251), (Griffith 1995, 23-100)
(Holroyd 1997)
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Sully ως Οθέλλο.6 Απαρατήρητη, επίσης, θα περάσει, τον Νοέμβριο
του 1907, και η παράσταση του πρώτου θεατρικού του έργου στην
Ελλάδα, Ο απολεσθείς πατήρ ή επί το αγγλικότερον You Never Can
Tell, από τον νεοσύστατο θίασο του Θωμά Οικονόμου.7 Η παράσταση απέτυχε. Ανέβηκε μόνο για δύο βραδιές, ενώ τις επόμενες μέρες
δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε περιοδικό ή ημερήσιο Τύπο,
ούτε για το έργο ούτε για τον πρωτοεμφανιζόμενο στο αθηναϊκό
σανίδι ιρλανδό συγγραφέα.8 Ανάλογη θα είναι η ανταπόκριση Τύπου και κοινού το 1924, όταν ο θίασος της Κυβέλης ανεβάζει την
κωμωδία Ο άνθρωπος και τα όπλα. Τα πράγματα θα αλλάξουν για
την ελληνική θεατρική πορεία του Shaw ένα χρόνο αργότερα, όταν
ο Σπύρος Μελάς θα ανεβάσει Το δίλημμα του γιατρού (The Doctor’s
Dilemma), με το Θέατρο Τέχνης, σημειώνοντας την πρώτη επιτυχία
επί ελληνικού σκηνικού εδάφους.9 Τον επόμενο χρόνο ο Shaw κερδίζει το Νόμπελ λογοτεχνίας και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι αθηναϊκές εφημερίδες γεμίζουν άρθρα και βιογραφικά σημειώματα
για τον βραβευμένο συγγραφέα.10 Όταν θα έρθει ξανά στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 1931, οι δημοσιογράφοι τον υποδέχονται με τις
ανάλογες τιμές: τον ακολουθούν κατά πόδας, πολιορκώντας τον
για μία και μόνο δήλωση, του ζητούν αυτόγραφα, ενώ μέρες μετά
την αναχώρηση του ο απόηχος των ευφυολογημάτων του παραμένει.11 Έκτοτε, οι σαβιανοί ήρωες εισβάλλουν στην αθηναϊκή σκηνή
και την κατακτούν για μία περίπου 25ετία. Τα έργα του Shaw, αν
και άρχισαν τη σκηνική τους καριέρα μέσα στους κόλπους μικρών
πρωτοποριακών θιάσων, όπως του Θωμά Οικονόμου ή του Σπύρου Μελά, θα ενταχθούν σιγά αλλά σταθερά και στο ρεπερτόριο
των μεγάλων πρωταγωνιστριών της εποχής. Ο Κουν, λόγου χάρη,
θα επιλέξει για τον θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη την κωμωδία Ο
άνθρωπος και τα όπλα, ενώ ο θίασος Κοτοπούλη - Κυβέλη ανέβασε
6
7
8
9

(Shaw 1972, 109)
(Γλυτζουρής 2011, 409)
Papanikolaou, [υπό έκδοση].
«Απόψε ο θίασος του Θεάτρου Τέχνης, επαναλαμβάνει εις το θέατρον Αθήναιον
το θαυμάσιον δράμα του Μπέρναρ Σω Το δίλημμα του γιατρού, το οποίον κάθε
βράδυ σημειώνει άγριες πιέννες», έγραφε ο Ριζοσπάστης, [Ανυπόγραφο] (α). Για
τις παραστάσεις του Shaw την περίοδο του Μεσοπολέμου (βλ. Βασιλείου 2004,
ηλεκτρονικό παραστασιολόγιο).
10 [Ανυπόγραφο] (β)
11 Βλ. ενδεικτικά, ([Ανυπόγραφο] (γ), [Ανυπόγραφο], (δ), [Ανυπόγραφο] (ε),
[Ανυπόγραφο] (στ)).
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και επανέλαβε αρκετές φορές Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν.12
Παράλληλα, κατακτούν μόνιμη θέση και στο δραματολόγιο του
Εθνικού Θεάτρου.13 Έτσι, μετά από μια περίοδο παρατεταμένης
αφάνειας ο Shaw γίνεται για δύο περίπου δεκαετίες ο Εθνικός μας
ευρωπαίος συγγραφέας, καθώς τα έργα του προσέφεραν το γνώριμο και αγαπητό Έργο με Θέση, καλυμμένο με ένα φανταχτερό
επίχρισμα καυστικής σάτιρας και ανατρεπτικού χιούμορ, προσδίδοντας του μια (ψευδεπίγραφη) αίσθηση πρωτοπορίας. Την ίδια
στιγμή, ο έντονος διδακτισμός του και η αιχμηρή κριτική που ασκεί
στα κακώς κείμενα της αστικής κοινωνίας, κάνει τα έργα του ιδιαίτερα αγαπητά σε μερίδα αριστερών διανοουμένων.14
Άλλωστε, βασικός εισηγητής του Shaw στην Ελλάδα δεν είναι
ούτε ο Θωμάς Οικονόμου ούτε ο Σπύρος Μελάς, αλλά ο πρωτοπόρος
σοσιαλιστής διανοούμενος, Πλάτων Δρακούλης, ο οποίος αγάπησε
στον Shaw «το δικτικόν και ταράσσον πνεύμα του» και, κυρίως,
ότι έγραφε «διδακτικόν δράμα, δηλαδή δράμα με σκοπόν».15 Οι δύο
άνδρες μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δρακούλη, συνδέονταν φιλικά. Δεν υπάρχουν ακόμα επιβεβαιωμένες πληροφορίες

12 Κάρολος Κουν. Οι παραστάσεις, Πλάτων Μαυρομούστακος (επιστημονική
επιμέλεια), Μουσείο Μπενάκη: Αθήνα 2008.
13 Για τις παραστάσεις των έργων του B. Shaw στο Εθνικό Θέατρο βλ. http://www.
nt-archive.gr/peopleDetails.aspx?personID=3676 (7/10/2014).
14 Για μια πρώτη εισαγωγή στο θέατρο του Shaw (Styan 200312 57-70), (Innes 2005,
189-248).
15 Δρακούλης (α). Ο Πλάτων Δρακούλης (Ιθάκη 1858-Λονδίνο 1934), σπούδασε στη
Νομική Σχολή Αθηνών, αλλά ποτέ δεν εξάσκησε το δικηγορικό επάγγελμα, καθώς από πολύ νωρίς εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Το 1885, και για δύο χρόνια,
εξέδωσε το σοσιαλιστικό περιοδικό Άρδην. Λίγους μήνες μετά την διακοπή της
κυκλοφορίας του περιοδικού, ο Δρακούλης εγκαταστάθηκε στην Αγγλία όπου
και παρέμεινε μέχρι και το 1908. Εκεί, εργάστηκε ως καθηγητής της ελληνικής
γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1894-1899). Το 1889, συμμετείχε στο
ιδρυτικό συνέδριο της Β΄ Διεθνούς στο Παρίσι. Το 1901 εξέδωσε στην Οξφόρδη
το περιοδικό Έρευνα «σύγγραμμα τριμηνιαίως εκδιδόμενον», το οποίο αρχικά
εκδίδεται στην Αγγλία (Οξφόρδη: 1902-1906, Λονδίνο: 1908-1909 και κατόπιν
στην Αθήνα: 1909-1919). Το 1909 επιστρέφει στην Ελλάδα και ιδρύει το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα «το οποίο μετά από μια πρώτη καλή εκλογική παρουσία
στις εκλογές του 1910 έμεινε έξω από την πολιτική ζωή του τόπου». Μέχρι και το
1930, οπότε και επιστρέφει στην Αγγλία συνέχισε να έχει μια έντονη σοσιαλιστική δράση. Για βιογραφικά του Δρακούλη (Μπενάκης 2000, 7-29 και Μπενάκης,
σ. 45-59). Για την ταυτότητα του περιοδικού Άρδην (Νούτσος 1995, 163-187).
Για την ταυτότητα του περιοδικού Έρευνα (Mergoupi-Savaidou, Papanelopoulou,
Tzokas).
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για τον τρόπο και τον χρόνο της γνωριμίας τους. Ο Δρακούλης υποστηρίζει ότι όταν, στα τέλη του 1880, εξέδιδε στην Αθήνα το περιοδικό Άρδην, ο Shaw του έστειλε επιστολή ενθαρρύνοντάς τον να
συνεχίσει τις σοσιαλιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα. Από τότε:
«Πολλάς επιστολάς αντήλλαξα μετ’ αυτού και ότε επεσκέφθην την
Αγγλία ευτύχησα να συνάψω φιλία μετ’ αυτού», αφηγείται ο εκδότης.16 Ωστόσο, ούτε στα ημερολόγια ούτε στην αλληλογραφία του
Shaw βρέθηκε κάποια αναφορά στον Έλληνα ομοϊδεάτη του. Ανεξάρτητα, πάντως, από το πώς γνωρίστηκαν, η μελέτη των άρθρων
του Δρακούλη για τον Shaw δείχνει ότι ο έλληνας σοσιαλιστής
γνώριζε καλά τις πολιτικο-κοινωνικές και θεατρικές ιδέες του Ιρλανδού. Ενδεικτική είναι η ανταπόκριση που στέλνει από το Λονδίνο στην εφημερίδα Επιθεώρησις τον Μάρτιο του 1891 με τίτλο
«Το εργατικόν ζήτημα. Τα δράματα του Ίβσεν».17 Στο άρθρο μπορεί
κανείς να εντοπίσει σαφείς επιρροές από τις ιδέες του Shaw, έτσι
όπως αυτές εκφράστηκαν αρχικά στη διάλεξη που έδωσε για τον
Ibsen στη Φαβιανή Εταιρεία, τον Ιούλιο του 1890, και ένα χρόνο
αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1891, επαναδιατυπώθηκαν στην
Πεμπτουσία του Ιψενισμού.18 Ο Δρακούλης πρωτοπαρουσίαζε τον
άγνωστο, ώς εκείνη τη στιγμή, νορβηγό συγγραφέα στο ελληνικό
αναγνωστικό κοινό, και, όπως ο Shaw λίγο νωρίτερα, τόνιζε με μια
δόση παραμορφωτικής μονομέρειας τον ρόλο του Ibsen ως υπέρμαχου του φεμινιστικού και εργατικού κινήματος. Μερικά χρόνια
αργότερα, το καλοκαίρι του 1908, μέσα από τις σελίδες του ελληνόφωνου, σοσιαλιστικού προσανατολισμού περιοδικού Έρευνα,

16 ([Δρακούλης] β). Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο Shaw κατά τη διάρκεια της
ολιγόωρης παραμονής του στην Αθήνα την άνοιξη του 1931, συναντήθηκε με
τον Δρακούλη: «Η συνάντησις του κ. Πλάτωνος Δρακούλη μετά του κ. Μπερνάρ
Σω ήτο το μάλλον ενδιαφέρον χρονικόν εξ όλων όσα αφηγήθηκαν κατ’ αυτάς οι
χρονογράφοι. Ο Έλλην ακρεοφάγος και σοσιαλιστής συνδέεται με τον Άγγλον
ακρεοφάγον από 45 ετών, τα έργα του οποίου έγιναν γνωστά εις την Ελλάδα δια
του Δρακούλη, όστις μετέφρασε προ εικοσαετίας την θαυμασίαν κωμωδίαν Δεν
ξέρει κανείς ποτέ (You Never Can Tell). Ο Δρακούλης κατέβη εις τον Πειραιά τας
6 της πρωϊας και υπεδέχθη τον κ. Σω επί του ατμοπλοίου. Τον προσεκάλεσεν εις
ακρεοφαγικόν γεύμα, παρασκευασθέν ειδικώς παρά τη φιλική του κ. Δρακούλη
οικογένεια Ξανθάκη, ένθα προσεκλήθησαν πολλοί δια να συναντήσουν τον μέγαν
κοινωνιολόγον. Την επιούσαν ο κ. Σω επρογευμάτισε παρά τη Αγγλική πρεσβεία»,
([Ανυπόγραφο] ζ).
17 (Πλάτων [=Δρακούλης] γ)
18 (Gibbs 2001), (Kelly 2004, 32-34)
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που εξέδιδε ο Δρακούλης στην Οξφόρδη, οι έλληνες αναγνώστες
(τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού) διαβάζουν -το πρώτο
και μοναδικό μέχρι εκείνη τη στιγμή- εκτενές άρθρο για τον «μεγαλοφυέστερον των Άγγλων δραματικών από του Σαιξπήρου», του
οποίου «δεν παρεστάθη δράμα του το οποίον να μη συγκεντρώση
χιλιάδας θεατών και να μη καταστή το μέγα φιλολογικόν γεγονός της ημέρας».19 Τα επόμενα χρόνια θα μεταφράσει μία από τις
πρώιμες κωμωδίες του Shaw, το Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, και θα
γράψει άρθρα μιλώντας με περισσό ενθουσιασμό για τα δράματα
του «σοβαρότερου κοινωνικού αναμορφωτή του αιώνος», ο οποίος με όπλο το ρηξικέλευθο χιούμορ σατίρισε τη συμβατική ηθική
των Άγγλων, καυτηρίασε το φαινόμενο της φτώχιας και έψεξε την
αδικία και την υποκρισία «ίνα οι άνθρωποι καταστώσιν ειλικρινέστεροι, εμφρονέστεροι, ανθρωπιστικώτεροι, απλούστεροι, αληθινώτεροι, και ίσως φιλοστοργώτεροι».20 Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο θεατρικός συντάκτης του Ριζοσπάστη, Μάρκος Αυγέρης, θα
συμπληρώσει τους συλλογισμούς του ιθακήσιου σοσιαλιστή, παρατηρώντας ότι ο Shaw δημιούργησε το δικό του είδος δραματικής κωμωδίας, μέσα από την οποία «ξεσκεπάζει τις ψεύτικες αξίες
αυτού του κόσμου, σατιρίζει τις συμβατικές πίστες και ιδέες του,
φανερώνει τι κρύβεται κάτω από τις επιφάνειες και χαρακτηρίζει
τις καταστάσεις με τα πραγματικά τους ονόματα».21 Παρόλα αυτά,
αν για τον Δρακούλη η «σαγηνευτική ευτραπελία και η παραδοξολογία», χαρακτηριστικά όλων των δραμάτων του Ιρλανδού, ήταν
«στρατηγική αποβλέπουσα εις την κατεδάφισιν των τειχών της
Ιεριχούς» που είχε ένα και μόνο στόχο: «να συντελέσουν μεγάλην
κοινωνικήν επανάστασιν»,22 για τον Αυγέρη τα στοιχεία αυτά, δηλαδή η ευτραπελία και η παραδοξολογία, «αμαυρώνουν τη δριμύτητα της σάτιρας και αδυνατίζουν την εσωτερική δραματικότητα
που κρύβει κάθε ηθική εξέγερση».23 Στην πραγματικότητα, αυτό
που υποστηρίζει ο Αυγέρης είναι ότι από τα έργα του Shaw λείπει η κοινωνική στράτευση που θα προκαλούσε τη μεγάλη προλεταριακή επανάσταση. Μέσα στα έργα του ο Shaw «ξεσκεπάζει
19 ([Δρακούλης] β)
20 ([Δρακούλης] δ). Η κωμωδία του Shaw δημοσιεύτηκε σε συνέχειες από τον Γενάρη
μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 1909 (Σω α)
21 (Αυγέρης α)
22 ([Δρακούλης] β) (Δρακούλης α)
23 (Αυγέρης α)

Καιροσκόπος ή κοινωνιστής; Η πρόσληψη του George Bernard Shaw...

147

τ’ απάνθρωπα βάθη της κεφαλαιοκρατουμένης κοινωνίας», όπως
ακριβώς συμβαίνει στο Επάγγελμα της κ. Γουώρρεν,24 ή «διακωμωδεί με μια μοναδική μαστοριά, τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα
στην καπιταλιστική κοινωνία», όπως στην πολιτική κωμωδία
Πάνω στα βράχια.25 Σύμφωνα όμως με τον κριτικό, «ο ρεαλισμός
του φτάνει έως το σημείο της παρατήρησης και της διαπίστωσης,
αλλά δεν προχωρεί έως τη διακεκαυμένη ζώνη, όπου ο αγώνας για
το μετασχηματισμό της κοινωνικής πραγματικότητας παίρνει πιο
θετικές μορφές».26 Γενικά, η έλλειψη θετικής μελλοντικής προοπτικής και η διακωμώδηση των κοινωνικών προβλημάτων, χωρίς
να προτείνεται κάποια λύση, είναι αυτό που ουσιαστικά του καταλογίζει η αριστερή κριτική: «Δε νοιάστηκε να δει […] τι θα κτίσει
στη θέση της οικοδομής που με τόση λύσσα γκρεμά», σχολιάζει ο
Μενέλαος Λουντέμης στην Αυγή, ενώ ο Πέτρος Ρήγας μέσα από τις
σελίδες της Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης αναρωτιόταν μήπως τελικά «η κοσμοθεωρία του δεν είναι παρά η έλλειψη πίστης σε κάθε
ιδέα [μήπως] ο κόσμος που βλέπε είναι κόσμος παραλογισμού ως
τα θεμέλια του, που του κάνει μονάχα κωμική εντύπωση απ’ όποια
πλευρά κι’ αν τον εξετάση;».27 Η νεώτερη αριστερή κριτική ερμηνεύει τα έργα του Shaw, έστω και ασυνείδητα, μέσα από το ανελαστικό δόγμα του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού, αναζητώντας να βρουν
σε αυτά στιβαρά σοσιαλιστικά ερείσματα, ή, τουλάχιστον, ήρωες
που θα λειτουργούσαν ως θετικά πρότυπα με τα οποία ο θεατής
θα μπορούσε να ταυτιστεί, και έτσι να μάθει τις ορθές ιδεολογικές
επιλογές.28
Από τη μια μεριά λοιπόν, έχουμε τον Δρακούλη που επαινεί το
«κοινωνικό θεάτρον» του Shaw, και από την άλλη τη νεότερη γενιά
αριστερών, οι οποίοι παρόλο που αναγνωρίζουν και επιδοκιμάζουν
κάποια θεατρικά στοιχεία, εντούτοις, δεν φαίνεται να τους καλύπτει απόλυτα ο δραματικός λόγος του συγγραφέα, ως προς το κοινωνικό μήνυμα των έργων του. Η διαφορά στη στάση τους θα πρέπει να ερμηνευτεί με βάση τα διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά
πλαίσια στα οποία οι δύο γενιές μελετούν και ερμηνεύουν το σα24
25
26
27
28

(Αυγέρης β)
(Αυγέρης γ)
(Αυγέρης α)
(Λουντέμης, 5), (Ρήγας, 5)
Για τους βασικούς στόχους του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού (Zhdanov 1974, 960964).
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βιανό έργο. Ο Δρακούλης γράφει τα πρώτα άρθρα για τον ιρλανδό
κοινωνιστή όντας στο Λονδίνο την εποχή που η Φαβιανή Εταιρεία
βρίσκεται σε πλήρη πολιτική άνθιση. Κινείται μέσα στα Φαβιανά
σαλόνια και επηρεάζεται από τις ιδέες τους, καθώς η ισχυρή ηθική
διάσταση της σκέψης των Φαβιανών ταίριαζε απόλυτα με τη στάση ζωής του Δρακούλη.29 Άλλωστε, ένας από τους λόγους που δεν
διστάζει να δώσει στον Shaw μια θέση δίπλα σε σημαντικούς ηγέτες του σοσιαλισμού, όπως τον Marx, τον William Morris και τον
Louis Blanc, είναι το γεγονός ότι: «απέδειξεν ότι ο ανθρωπισμός
είνε η ψυχή του σοσιαλισμού».30 Από την άλλη μεριά, οι έλληνες
αριστεροί έρχονται σε επαφή με τις ιδέες και τις θεωρίες του συγγραφέα, αρκετά χρόνια αργότερα, μέσα από τις μεταφράσεις των
θεατρικών του έργων και όχι την ανάγνωση και μελέτη των πολιτικών του κειμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του
1929 -εποχή που τα έργα του Shaw έχουν αρχίσει να σημειώνουν
τις πρώτες επιτυχίες στην αθηναϊκή σκηνή- εκδίδεται στην Ελλάδα ένα μέρος από τον Οδηγό της έξυπνης γυναίκας (The Intelligent
Woman’s Guide to Socialism and Capitalism), σε μετάφραση της Έλλης Λαμπρίδη.31 Η έκδοση όμως περνά απαρατήρητη και, φυσικά,
ασχολίαστη από τους αριστερούς κύκλους. Η αποδελτίωση του
περιοδικού και ημερήσιου Τύπου αποκάλυψε ότι η συντηρητικότερη μερίδα του Τύπου είναι αυτή που αφιερώνει σελίδες της ύλης
της για να καλύψει πολιτικά, κοινωνικά ή καλλιτεχνικά γεγονότα
από το εξωτερικό που αφορούν τον Shaw, ή ακόμα και να φιλοξενήσει πολύστηλες συνεντεύξεις ή δηλώσεις του συγγραφέα.32 Τα
αριστερά έντυπα περιορίζονται στην κριτική των παραστάσεων
που ανεβαίνουν στις αθηναϊκές σκηνές, ή στην -ασχολίαστη- παράθεση των θετικότατων απόψεων του Shaw για τη «χώρα της
29 Για την επιρροή των φαβιανών ιδεών στη φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του
Δρακούλη (Καραφουλίδου 2011, 280-303).
30 (Δρακούλης ε)
31 (Shaw 1929). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάφραση εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του
1929, οχτώ μόνο μήνες μετά την αγγλική έκδοσή του από τον οίκο Brentano’s (βλ.
Shaw 1928).
32 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του της εφημερίδας Ελεύθερον Βήμα στις
σελίδες του οποίου φιλοξενούνται υποθέσεις των έργων του Shaw (πχ. SER, 3),
άρθρα για τον συγγραφέα και το έργο του (Φορτούνιο, 2, Rosenberg, 1-2), μεταφρασμένες συνεντεύξεις του (Church, 3, Φτέρης, 1) αλλά και άρθρα του ίδιου του
συγγραφέα (βλ. Σω β, γ, κ. ά). Ευχαριστώ θερμά την Αρετή Βασιλείου που μου
παραχώρησε μέρος του δικού της αρχείου από τον Αθηναϊκό Τύπο της εποχής.
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προλεταριακής επανάστασης».33 Η βασική αιτία της μάλλον ουδέτερης στάσης των ελλήνων αριστερών απέναντι στον Shaw είναι η
ιδιότυπη σχέση που αντιλαμβάνονται ότι είχε ο τελευταίος με τις
μαρξιστικές ιδέες και θεωρίες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μελέτη του Κεφαλαίου αποτέλεσε για τον Shaw τη μεγάλη αποκάλυψη:
«Άνοιξε τα μάτια μου σε γεγονότα της ιστορίας και του πολιτισμού,
μου πρόσφερε μια εντελώς νέα οπτική του κόσμου, δίνοντάς μου
έναν σκοπό και μια αποστολή στη ζωή», εξομολογήθηκε στον βιογράφο του.34 Πράγματι, τα έργα που γράφτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1890, φέρουν έντονη τη σφραγίδα του Κεφαλαίου. Το
Επάγγελμα της κ. Γουώρρεν είναι βασισμένο στη μαρξιστική ιδέα
ότι η αρετή είναι αδύνατη σε μια καπιταλιστική κοινωνία, όπου
το πρόβλημα της φτώχειας παραμένει άλυτο. Η φτώχεια οδηγεί
την κ. Γουώρρεν στην πορνεία όπως, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, η οικονομική πίεση οδηγεί την κάθε γυναίκα και άνδρα να
ξεπουλήσουν την ηθική και τα πιστεύω τους. Ωστόσο, από πολύ
νωρίς απέρριψε τόσο την μαρξιστική θεωρία του ιστορικού υλισμού όσο και την ιδέα του ταξικού πολέμου. Για τον Shaw η λατρεία του Marx, υπό τη στενή έννοια του ταξικού πολέμου και της
βίαιης επανάστασης, δεν ήταν παρά ένας φανατισμός, μια πύρινη
λαίλαπα, η οποία αφού είχε κατακάψει τα πάντα για λίγες εβδομάδες, καταλάγιαζε και σιγόκαιε «μνησίκακα» για μια ολόκληρη
ζωή.35 Η άποψη αυτή απορρέει από την απόρριψη, εκ μέρους των
Φαβιανών, της μαρξιστικής ιδέας περί ταξικής επανάστασης και

33 «Αύριο εγκαταλείπω την χώρα της ελπίδας για να επιστρέψω στις χώρες της
απελπισίας […] όταν στη χώρα σας θα καταγάγετε τον τελικό θρίαμβο –και ξέρω
ότι η μέρα αυτή θα έλθει –εμείς στις χώρες της Δύσης, οι οποίες μέχρι σήμερα παίζαμε με τον Σοσιαλισμό είμαστε αναγκασμένοι ν’ ακολουθήσουμε το παράδειγμά
σας είτε το θέλουμε είτε όχι», είπε την παραμονή της αναχώρησής του από τη
Ρωσία, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Ριζοσπάστη, ο οποίος κάλυψε με κάθε
λεπτομέρεια το ταξίδι του στη Ρωσία», [Ανυπόγραφο] (η). Βλ. επίσης, ([Σω], δ και
[Σω] ε).
34 (Holroyd 1997, 77). Στον λόγο που εκφώνησε στον εορτασμό της 70ετηρίδας δεν
παρέλειψε να τονίσει με έμφαση την επιρροή του γερμανού φιλοσόφου: «Πολλοί
εξ’ ημών θα έλεγαν ότι ο Κάρολος Μαρξ παρήγαγε τον σοσιαλισμόν. Λοιπόν, εγώ
εδιάβασα τον Καρόλον Μαρξ, και δεν ημπορώ να εύρω εις αυτόν τίποτε το σχετικόν με τον σοσιαλισμόν. Αλλ’ έκαμε το μεγαλείτερον φιλολογικόν κατόρθωμα
από όσα ημπορεί κανείς να κάμη. Ο Μαρξ μετάβαλε τον νουν του κόσμου. Ευρήκε
τον κόσμον γεμάτον από την αισιοδοξίαν της ιστορίας του Μακώλευ. [...] Ο Μαρξ
το επαναλαμβάνω ήλλαξε το πνεύμα του κόσμου [...]» (Σω, στ).
35 (Irvine, 53-72), (Grene, 135-140)
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από την πεποίθησή τους ότι ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να εφαρμοστεί με μια δημοκρατική νομοθεσία κοινωνικής ευημερίας, που
θα οργανώνονταν απ’ τις δημόσιες υπηρεσίες. «Είμαι διανοούμενος, όχι πολεμιστής», συνήθιζε να λέει ο Shaw, και αυτή η θέση δεν
γινόταν να περάσει ασχολίαστη: «Θα ήταν πολύ αφελής να σκεφτεί κανείς ότι ο Μπέρναρ Σω είναι προλεταριακός επαναστάτης»,
έγραφε συντάκτης του Ριζοσπάστη και συνέχιζε: «ο Σω […] νομίζει ότι στον κόσμο όλα μπορούν να μεταβληθούν σιγά-σιγά χωρίς
επανάσταση. Μα αυτά δεν συμβαίνουν στη ζωή! […] ένα […] ειρηνικό πέρασμα των ανθρώπων στο σοσιαλισμό είναι αδύνατο».36
Γενικά, η ένταξη του στη Φαβιανή Εταιρεία γίνεται αντικείμενο
έντονης κριτικής και περιπαιχτικών σχολίων. Ο Πέτρος Ρήγας αναφέρεται στην ένταξη του στον φαβιανό κύκλο μόνο και μόνο για
να καταλήξει να τον επαινέσει που δεν δίστασε να διακωμωδήσει
τους πολιτικούς του συνοδοιπόρους στο έργο Άνθρωπος και Υπεράνθρωπος: «παρουσιάζοντάς τους», όπως χαρακτηριστικά γράφει, «να προσπαθούνε να εφαρμόσουν τον σοσιαλισμό κάνοντας
τους ληστές, μέσα σε ατέλειωτες φιλοσοφικο-κοινωνικές συζητήσεις μεταξύ τους, αληθινά διασκεδαστικές».37 Οι έλληνες αριστεροί
ήταν σαν να συμφωνούσαν, έστω και ασυνείδητα, με την άποψη
του Lenin, ο οποίος όταν του ζητήθηκε η γνώμη του για τον Ιρλανδό απάντησε: «Ο Shaw είναι ένας καλός άνθρωπος που έπεσε
ανάμεσα στους Φαβιανούς».38 Ακόμα, όμως, και όταν, απογοητευμένος από την πολιτική του Εργατικού Κόμματος, στρέφεται προς
τον Κομμουνισμό και εκφράζεται θετικότατα για τα επιτεύγματα
του σταλινικού καθεστώτος, κάποιοι ερμηνεύουν αυτή την κίνηση
ως ένδειξη καιροσκοπισμού και απουσίας συγκεκριμένου φιλοσοφικού και πολιτικού πιστεύω: «Πριν από τον πόλεμο διακήρυττε
ότι είτανε σοσιαλιστής […] με την έννοια του ότι μυκτήριζε την
αντίδραση […]. Μετά την Οχτωβριανή Επανάσταση και τον θρίαμβο του Λένιν […] άλλαξε κοστούμι […] και κήρυξε με τρουμπέτες
και καμπάνες πως γινόταν κομμουνιστής. Μα […] απόδειξε πολύ
σύντομα πως, αν δεν ήταν κοινό αστείο, ο κομμουνισμός του ήταν
ωστόσο… φάρσα», παρατηρούσε αυστηρά ο Κώστας Μπελλόνιος
μέσα από τις σελίδες των Πρωτοπόρων.39
36
37
38
39

(Ντινάμοβ, 50)
(Ρήγας, 5)
(Ransome 1919, 780)
(Μπελλόνιος, 101). «Ξεκίνησε από φαβιανός για να εξελιχθεί αργότερα σ’ έναν
αναρχούμενο επαναστάτη χωρίς επιστημονικό προσανατολισμό και χωρίς συγκεκριμένο φιλοσοφικό credo», παρατηρούσε χρόνια αργότερα και ο Μενέλαος
Λουντέμης (Λουντέμης 2).
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Ο George Bernard Shaw δεν κατάφερε ποτέ να γίνει ένα σύμβολο της Αριστεράς, ούτε στην Αγγλία, αλλά ούτε και στην Ελλάδα.
Θριάμβευσε ως γελωτοποιός αλλά και ως άνθρωπος των γραμμάτων, ως ένας σοφός που σπάνια τον έπαιρναν σοβαρά, αλλά ποτέ
ως πολιτικός και ως κάποιος που θα έκανε τον κόσμο καλύτερο.40
Οι ήρωές του δεν αναδείχθηκαν ποτέ σε σύμβολα της Επανάστασης, ίσως γιατί ποτέ δεν ήθελε να επωμιστεί την ταμπέλα του επαναστάτη, ίσως γιατί δεν κατάφερε ποτέ να αποτινάξει την ταμπέλα
του αστού, καθώς όσα και αν καταμαρτυρούσε στο αστικό σύστημα περί υποκρισίας και αναλγησίας, παρέμεινε πάντα το χαϊδεμένο
παιδί της αστικής τάξης, που αν και «αταχτούσε […] ήταν πάντα
πρόθυμο να δεχτεί τα χάδια της». Ίσως, τέλος, γιατί η θυελλώδης
προσωπικότητά του ήταν αυτή που επισκίαζε τις θέσεις και θεωρίες του, και ίσως να είχε δίκιο ο Σωτήρης Πατατζής όταν αποφαινόταν ότι «το μεγαλύτερο […] έργο του Μπέρναρ Σω, είναι ο ίδιος
ο Μπέρναρ Σω»41.
Βιβλιογραφία

[Ανυπόγραφο] (α): «Θέατρα». Ριζοσπάστης (31 Ιουλίου 1925): 2
———— (β): «Ο τιμηθείς με το βραβείον Νομπέλ». Ελεύθερον
Βήμα (13 Νοεμβρίου 1926): 2.
———— (γ): «Με τον Μπέρναρ Σόου επάνω εις την Ακρόπολιν. Τα
ευθυμολογήματα του Άγγλου συγγραφέως». Έθνος (24 Μαρτίου 1931): 5-6.
———— (δ): «Ο επίσημος ξένος μας. Ο Μπέρναρ Σω και οι δημοσιογράφοι εις την Ακρόπολιν. Ένα πρωί σαρκασμού και χαράς».
Πρωία (25 Μαρτίου 1931): 1-2.
———— (ε): «Ο Μπέρναρ Σω επί του βράχου της Ακροπόλεως.
Εντυπώσεις και ευθυμολογήματα». Εστία (24 Μαρτίου 1931):
6.
———— (στ): «Οι προσκυνηταί του αρχαίου κάλους. Ο Μπέρναρ
Σω εις την Ακρόπολιν. Ολίγαι στιγμαί με τον εξυπνότερον άνθρωπον του κόσμου. - Η καταδίωξις των δημοσιογράφων. Πώς
δεν τους απέφυγεν». Ελεύθερον Βήμα (25 Μαρτίου 1931): 1,2.
———— (ζ): «Ο Σω και ο Δρακούλης». Πρωία (2 Απριλίου 1931):2
40 Για τους λόγους που οι πολιτικές ιδέες του Shaw δεν έτυχαν μεγάλης αποδοχής
(βλ. Hobsbawm, 324-326, Evans 1998, 255)
41 (Πατατζής, 5)

152

Βάνια Παπανικολάου

———— (η): «Στη χώρα που κυβερνούν οι εργάτες και χωρικοί.
Ελάτε στη Ρωσία μετά δέκα χρόνια». Ριζοσπάστης (11 Σεπτεμβρίου 1931): 1
Αυγέρης, Μάρκος (α): «Τέσσερεις μεγάλοι ρεαλιστές». Ελεύθερα
Γράμματα, Δ΄, 2-4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1950): 67-83.
———— (β): «Το θέατρο. Το επάγγελμα της κ. Γώρεν». Ριζοσπάστης
(12 Δεκεμβρίου 1946): 2.
———— (γ): «Πάνω στα βράχια του Μπέρναρ Σόου». Ριζοσπάστης
(1 Μαρτίου 1947): σ. 2.
«Αφιέρωμα στον Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω». Νέα Εστία 562 (1950):
1524-1581.
Βασιλείου, Αρετή: Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας
στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, Αθήνα: Μεταίχμιο 2004.
Church, Hayden: «Οι άνθρωποι του πνεύματος. Μια συνέντευξις
του Μπέρναρ Σω. Η εφεύρεσις της φωνοταινίας. Αμοιβή 50. 000
δολαρίων δια μια διάλεξιν. Συγγράφει σοβαρόν βιβλίον περί σοσιαλισμού. Τα εισοδήματα και η φορολογία του». εφ. Ελεύθερον
Βήμα (12 Δεκεμβρίου 1926): 3.
Δρακούλης, Πλάτων Ε. (α): «Το πνεύμα του δραματικού Σω». Τέχνη
και Θέατρον, 3 (1916): 35-36.
[Δρακούλης, Πλάτων] (β): «Βερνάρδος Σω». Έρευνα 8 (1908): 111112.
Δ. Ε., Πλάτων [=Δρακούλης Πλάτων] (γ): «Το εργατικό ζήτημα. Τα
δράματα του Ίβσεν». Επιθεώρησις (19 Μαρτίου 1891): 1-2.
Δρακούλης, Πλάτων (δ): «Τα δραματικά έργα του Βερνάρδου Σω».
Έρευνα 1 (1909): 10-11.
———— (ε): «Οι ηγέτες του Σοσιαλισμού». Έρευνα 4 (1910): 5659.
————: Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι οι βάσεις του σοσιαλισμού, Θόδωρος Μπενάκης (Επιμ.), Αθήνα: Κούριερ Εκδοτική
2000.
Evans, T. F.:«The Later Shaw». Στο Christopher Innes (Επιμ.), The
Cambridge Companion to George Bernard Shaw, Cambridge University Press 1998: 240-258.
Gibbs, A. M.: A Bernard Shaw Chronology, London: Palgrave Macmillan 2001.

Καιροσκόπος ή κοινωνιστής; Η πρόσληψη του George Bernard Shaw...

153

Grene, Nicholas: «Bernard Shaw: Socialist and Playwright». The
Crane Bag, 7, 1, Socialism & Culture (1983): 135-140.
Griffith, Gareth: Socialism and Superior Brain. The Political Thought
of Bernard Shaw, London & Yew York: Routledge 1995.
Zhdanov Andrei Aleksandrovich, «Soviet Literature- the Richest
in Ideas the Most Advanced Literature». Στο Bernard F. Dukore (Επιμ.), Dramatic Theory and Criticism, New York – Toronto:
Holt, Rinehart & Winston Inc. 1974: 960-964.
Hobsbawn, E. J.: “Bernard Shaw’s Socialism”. Science and Society, 11,
4 (1947): 305-306.
Holroyd, Michael: Bernard Shaw (one-volume revised edition), London: Pimlico 1997.
Innes Christopher (επιμέλεια και εισαγωγή): A Sourcebook on Naturalist Theatre, London: Routledge 2005.
Irvine, William: «George Bernard Shaw and Karl Marx». The Journal
of Economic History, 6, 1 (1946): 53-72.
Καραφουλίδου, Βίκυ: Η γλώσσα του σοσιαλισμού. Ταξική προοπτική και εθνική ιδεολογία στον ελληνικό 19ο αιώνα, Αθήνα: Βιβλιόραμα 2011.
Kelly, Katherine E.: “Imprinting the stage: Shaw and the publishing
trade, 1883-1903”. Στο Christopher Innes (Επιμ.), The Cambridge
Companion to George Bernard Shaw, Cambridge University Press
2004: 32-34.
Lichtheim, George: Σύντομη ιστορία του Σοσιαλισμού. Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα, Δ. Π. Κωσταλένιος (Μτφ.), Αθήνα: εκδόσεις Γλάρος 1976.
Λουντέμης, Μενέλαος: «Η πρώτη του Βασιλικού. Μπέρναρ Σω Ο
άνθρωπος του διαβόλου, σάτιρα σε τρεις πράξεις». Αυγή (15
Απριλίου 1954): 2.
Μαυρομούστακος, Πλάτων (Επιστημονική Επιμέλεια): Κουν Κάρολος Οι παραστάσεις, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη 2008.
Μπελλόνιος Κ.: «Αυτοί που περνούν. Τζώρτζ Μπέρναρ Σόου. Απ’
αφορμή ο ερχομός του στην Αθήνα». Πρωτοπόροι, 3 (1931):
101-103.
Μπενάκης, Θόδωρος: «Τα πρώτα κόμματα του ελληνικού σοσιαλισμού: Το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο Πλάτων Δρακούλης». Τετράδια, 45 (Χειμώνας-Καλοκαίρι 2000): 45-59.

154

Βάνια Παπανικολάου

Mergoupi-Savaidou, Eirini. Faidra, Papanelopoulou. Spyros Tzokas:
“Science and Technology in the Greek Daily Press, 1908-1910”,
5th STEP (Science and Technology in the European Periphery)
Meeting “Popularisation of science and technology in the European Periphery”, 1-3 Ιουνίου 2006, Mahon (Μινόρκα), Ισπανία
[http://www.phs.uoa.gr/ht/Science%20and%20Technology%20in%20the%20Greek%20Press_Paper.doc (7/10/2014)].
Νούτσος, Παναγιώτης: Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, από το
1875-1914, τμ. Α΄, Οι σοσιαλιστές διανοούμενοι και η πολιτική
λειτουργία της πρώιμης κοινωνικής κριτικής (1875-1907), Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση» 1995.
Ντινάμοβ: «Μπέρναρ Σω, ο τολμηρός καλλιτέχνης». Ριζοσπάστης
(12 Ιανουαρίου 1936): 4-5.
Πατατζής, Σωτήρης: «Το θέατρο της εβδομάδος. Μπέρναρ Σω. Αγία
Ιωάννα, στο Εθνικό». Δημοκρατικός Τύπος (11 Μαρτίου 1931):
5.
Papanikolaou, Vania: «You Never Can Tell or Dad is Missing: The
Reception of George Bernard Shaw in the Greek Theatre at the
Beginning of the 20th Century». Upstage, 6 (Winter 2015) [υπό
έκδοση].
Ρήγας, Πέτρος: «Μπέρναρντ Σω Άνθρωπος και υπεράνθρωπος». Η
Μάχη (5 Μαΐου 1947): 5.
Ransome, Arthur: Six weeks in Russia in 1919, London: George Allen
and Unwin Ltd 1919.
Rosenberg, K.: «Μια εβδομηκονταετηρίς - το έργο του Μπέρναρ Σω
και η επίδραση επί της κοινωνίας». Ελεύθερον Βήμα (8 Αυγούστου 1926): 1-2.
Σιδέρης, Γιάννης: «Ο Μπέρναρντ Σω στην Ελλάδα- Πρώτες παραστάσεις των έργων του», πρόγραμμα παράστασης Bernard
Shaw: Κάντιτα, Κ. Θ. Β. Ε., Θεσσαλονίκη 1963: 5-7 [http://www.
ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=2436&
mode=17&item=20077 (7/10/2014)].
SER: «Τέχνη και ζωή. Ο κύκλος του Μπέρναρ Σω. Το πρώτον έργον
της Φάννυ». Ελεύθερον Βήμα (3 Φεβρουαρίου 1925): 3.
Shaw, Bernard: Collected Letters, 1898-1910, Dan H. Laurence
(Επιμ.), London, Sydney, Toronto: Max Reinhardt 1972.

Καιροσκόπος ή κοινωνιστής; Η πρόσληψη του George Bernard Shaw...

155

————: Ο οδηγός της έξυπνης γυναίκας προς τον Σοσιαλισμό και
την Κεφαλαιοκρατία, αρ. 4, Μελέτες: Φιλοσοφία-Επιστήμη-Κριτική, Έλλη Λαμπρίδη (Μτφ.), Αθήνα: Βιβλιακά Καταστήματα
Γεωργίου Ι. Καλλέργη 1929.
————: The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism, Brentano’s 1928.
Σω, Βερνάρδος (α): «Ποτέ ξέρει κανείς. Κωμωδία εις πράξεις τέσσερας». Έρευνα 4, 1-9 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 1909): 11-14,
27-31, 42-46, 56-59, 74-77, 91-95, 106-109, 122-125, 138-143.
Σω, Γεωργιος Μπέρναρ (β): «Ομιλεί ο παραδοξολόγος. Τι πιστεύω
και τι δεν πιστεύω περί δημοκρατίας». Ελεύθερον Βήμα, 20 Νοεμβρίου 1929: 1.
Σω, Μπέρναρντ (γ): «Ο αυτοκράτωρ του θεάτρου. Εθνικόν θέατρον και Μπερναρ Σω». Ελεύθερον Βήμα (23 Μαρτίου 1930): 1.
[Σόου Μπέρναρ] (δ): «Γνώμες του Μπέρναρ Σόου για την Ε. Σ. Σ. Δ.
». Πρωτοπόροι 7 (Αύγουστος 1931): 269.
[Σω] (ε): «Γνώμες για τη χώρα της προλεταριακής επανάστασης».
Νέοι Πρωτοπόροι 11 (Οκτώβριος 1931): 385.
[Σω] (στ): «Ο λόγος που εξεφώνησε». Ελεύθερον Βήμα (15 Αυγούστου 1926): 1-2.
Styan, J. L.: Modern Drama in Theory and Practice, τμ. 1 (Realism and
Naturalism), Cambridge University Press 200312.
Φορτούνιο [Σπ. Μελάς]: «Το σημειωματάριον του Φορτούνιου. Γεώργιος Μπέρναρ Σόου». Ελεύθερον Βήμα (24 Ιουλίου 1925): 2.
Φτέρης, Γ.: «Παρισινά χειρόγραφα. Τρεις ώρες με το πνεύμα του
Μπέρναρ Σω». Ελεύθερον Βήμα (7 Φεβρουαρίου 1928): 1.

Το ισπανικό θέατρο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας των Συνταγματαρχών
Virginia López Recio *

Η θεατρική σκηνή ως χώρος δημόσιας εκφοράς λόγου μέσα σε καθεστώς ανελευθερίας θα αποτελέσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ένα πεδίο που το καθεστώς θα επιτηρεί μέσω των λογοκριτών, χωρίς όμως να μπορεί πάντοτε και να ελέγχει. Καθώς ούτε η
θεατρική σκευή των λογοκριτών είναι επαρκής ώστε να επισύρει
την έγκαιρη παρέμβαση των κατασταλτικών δυνάμεων ούτε η
συμμόρφωση του θεατρικού κόσμου δεδομένη, αρκετά συχνά θα
βρίσκονται τρόποι έμμεσης κριτικής ή καταγγελίας της δικτατορίας με μηνύματα που ασκούν κριτική, σατιρίζουν ή ενθαρρύνουν
την, ηθική κυρίως, αντίσταση ενάντια στη χούντα1.
Όπως είναι γνωστό, τα δύο πρώτα χρόνια της δικτατορίας χαρακτηρίζονται από προληπτική λογοκρισία που απαγορεύει τη
σκηνική αναπαράσταση των έργων που δεν συμβαδίζουν με τα
πολιτικά και ηθικά ιδεώδη του καθεστώτος. Ο μηχανισμός ελέγχου θα αποτρέπει το ανέβασμα παραστάσεων, ηθοποιοί και σκηνοθέτες θα παρακολουθούνται, ενώ οι ιδεολογικά ύποπτοι θα
υφίστανται φυλακίσεις, βασανιστήρια και εξορίες. Από το 1970
αρχίζει η περίοδος της αντίστασης, κατά την οποία το θέατρο γίνεται χώρος διαμαρτυρίας ή εντάσσεται, όπως γράφει ο Πλάτων
Μαυρομούστακος (2005, 139), «σε μια ευρεία αντίληψη πολιτικής
δράσης». Οι θεατρικές επιτυχίες, κάποτε μάλιστα ανεξάρτητα κι
από την πρόθεση των συντελεστών τους, σχετίζονται συχνά με το
πολιτικό πρίσμα υπό το οποίο ερμηνεύονται σκηνές ή φράσεις του
έργου. Και οι ίδιοι οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες, βέβαια, θα ανα∗

1
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καλύψουν τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του θεάτρου και
θα στραφούν κυρίως σε έργα μεταφρασμένα, τα οποία μπορούσαν πιο εύκολα να ξεγελάσουν τη λογοκρισία ως μη αναφερόμενα
άμεσα στον ελληνικό χώρο. Κατά την επταετή δικτατορία, λοιπόν,
παρουσιάζονται σε ελληνικά θέατρα 13 έργα ισπανικής προέλευσης, 2 κατά την «περίοδο της Σιωπής» και 12 στην «περίοδο της
Αντίστασης» (ένα εμφανίζεται και στις δύο περιόδους)2.
1. Το ισπανικό θέατρο στην περίοδο της Σιωπής

Το πρώτο ισπανικό έργο που ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας –ή μάλλον, είναι ήδη στη σκηνή από τον Μάρτιο του
1967– είναι το Η ζωή είναι όνειρο του Καλντερόν ντε λα Μπάρκα σε
μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη και σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη
από το Εθνικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος3. Το συγκεκριμένο έργο,
ένα φιλοσοφικό δράμα με φανταστικά στοιχεία και θέματα που
σχετίζονται με την εξαπάτηση, παρουσιάζει μια εκπληκτική πολυσημία και γι’ αυτό επιτρέπει διαφορετικές αναγνώσεις, ειδικά για
την περίοδο της πολιτικής αστάθειας στην οποία ανεβαίνει. Έτσι,
θέματα που εμφανίζονται στο έργο, όπως η ελευθερία, η αβεβαιότητα μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, η αγωνία της ζωής και
φυσικά η εναντίωση του λαού στον ισχυρό εμφανίζονται επίκαιρα
τόσο για την περίοδο που προηγείται της δικτατορίας με τις παρεμβάσεις του Θρόνου στην πολιτική, όσο και για μετά. Ασφαλώς,
δεν είναι το μόνο θεατρικό έργο με αντιμοναρχικό περιεχόμενο
που εμφανίζεται αυτή την περίοδο (μην ξεχνάμε ότι και η Χούντα
δεν έχει λόγο να στηρίζει τη μοναρχία μετά το βασιλικό κίνημα
και τη φυγή του Κωνσταντίνου στο εξωτερικό), καθώς το 1969
ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και σε σκηνοθεσία του
Αλέξη Σολομού Η νεκρή βασίλισσα του Μοντερλάν (πάλι σε μετάφραση Πρεβελάκη) και έναν χρόνο αργότερα Ο βασιλιάς πεθαίνει
του Ιονέσκο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το έργο του
Καλντερόν ντε λα Μπάρκα παρά την πολιτική του επικαιρότητα
συνεχίστηκε να παίζεται γιατί λόγω των ηθικών και θρησκευτικών του αναφορών δεν θεωρήθηκε «ανατρεπτικό», οπότε κατέβηκε τον επόμενο Σεπτέμβριο.
2
3

Τα στοιχεία των παραστάσεων τα έχουμε εντοπίσει στο Αρχείο του Θεατρικού
Μουσείου Αθηνών.
Βλ. Ντε Λα Μπάρκα 1975, έκδοση που περιέχει, εκτός από τη μετάφραση και μία
έκτενή εισαγωγή.
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Το δεύτερο ισπανικό έργο της ίδιας περιόδου είναι το Τραγούδι της κούνιας του Μαρτίνεθ Σιέρρα4, το οποίο παρουσιάστηκε το
1969 από το Χριστιανικό Θέατρο και θεματικά αναφέρεται στο
κοινωνικό έργο των μοναχών και στα φιλάνθρωπα αισθήματά
τους. Το έργο δεν ήταν πολύ σπουδαίο, η παράσταση επικρίθηκε
λόγω του ερασιτεχνισμού της, ενώ η υπόθεση δεν προσφερόταν
για κοινωνικά μηνύματα αλλά περισσότερο χρησίμευε ως μέσο
θρησκευτικής προπαγάνδας. Γι’ αυτό και δεν θα επιμείνουμε παραπάνω σε αυτό.
2. Το ισπανικό θέατρο στην περίοδο της αντίστασης

Στη δεύτερη περίοδο της δικτατορίας, και συγκεκριμένα από το
1969 έως το 1972, ανεβαίνουν στη σκηνή 12 έργα του ισπανικού
θεάτρου, τα περισσότερα από τα οποία δεν σέβονται τους κανόνες
που έχει θεσπίσει η λογοκρισία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και
τα έργα του Λόρκα είναι στη μαύρη λίστα ως ηθικώς επιλήψιμα,
συναντούμε αυτή την περίοδο 8 παραστάσεις τους5. Παρ’ όλο που
τα κριτήρια της λογοκρισίας δεν είναι καθόλου σαφή ή ορθολογικά
(λόγω της άγνοιας προφανώς), φαίνεται ότι μέτρα λαμβάνονται
κυρίως για τα έργα Ελλήνων συγγραφέων με το σκεπτικό ότι αυτά
αναφέρονται άμεσα στην ελληνική πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές του ξένου
ρεπερτορίου κι έτσι δίνεται αντίστοιχα η ευκαιρία στους σκηνοθέτες να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να καταγγείλουν το καθεστώς.
Το πρώτο ισπανικό έργο της περιόδου είναι το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Λόρκα που ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος στις 30 Απριλίου του 1969 (δηλ. έναν μήνα μετά
τη δήλωση του Σεφέρη), σε σκηνοθεσία Θάνου Κωτσόπουλου. Οι
κριτικές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην αυταρχικότητα
της κεντρικής ηρωίδας και στην έλλειψη ελευθερίας των θυγατέρων της, γεγονός που βοηθά το κοινό, υπερβαίνοντας την ηθογραφία του θέματος, να ταυτίσει την πρωταγωνίστρια Μπερνάρντα
με τη δικτατορία και να νιώσει ότι το ίδιο βρίσκεται στη θέση που
4
5

Έργο που πρωτοεμφανίζεται το 1932 στην Ελλάδα από το Εθνικό Θέατρο με επιτυχία και μετά ανεβαίνει ξανά πολλές φορές. Σχετικά με το έργο και τη συγκεκριμένη παράσταση, βλ. Σολομός (1989, 219).
Για την πρόσληψη του Λόρκα στην Ελλάδα, Βλ. López Recio 2006 και 2008.
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είναι οι δύστυχες κόρες της. Ο Νίκος Μπακόλας επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Η Μπερνάρντα Άλμπα και οι κόρες της έχουν ουσιαστικά κλειστεί σ’ έναν τάφο, έχουν αυτοκτονήσει όλες, πολύ πριν
η άτυχη Αντέλλα κρεμαστεί» (Δράσις, 23. 06. 1969). Εξάλλου, το
ίδιο το όνομα του Λόρκα λειτουργεί από μόνο του, λόγω ακριβώς
της δολοφονίας του από φασιστικό καθεστώς, ως σύμβολο αντίστασης και ίσως οι τόσες πολλές παραστάσεις του έργου του θα
πρέπει να ερμηνευτούν όχι μόνο ως συνταγή επιτυχίας για κάθε
θίασο, αλλά και ως μία έμμεση, κρυμμένη πολιτική δήλωση.

Έναν χρόνο αργότερα (1970) ο Αλέξης Μινωτής και η Κατίνα
Παξινού ανεβάζουν το αγαπημένο λορκικό έργο του ελληνικού
κοινού, τον Ματωμένο γάμο, στη γνωστή μετάφραση του Γκάτσου
και με τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκη6. Οι δηλώσεις του Μινωτή
για τη διαρκή επικαιρότητα του έργου, όπως αποτυπώνονται στο
Βήμα μια μέρα πριν την πρεμιέρα (3. 10. 1970), είναι χαρακτηριστικές: «Ο Λόρκα είναι άνθρωπος της εποχής μας. Με την ποίησή
του και το θέατρο του εξέφρασε πολύ συγκεκριμένα, με υψηλό
ήθος και απροσμέτρητη καλλιτεχνικότητα, την ουσία και την ταραχή της ισπανικής ψυχής. Ο Λόρκα έβλεπε καθαρά το πρόβλημα
της ελευθερίας στον καιρό μας και το φάσμα της νέας τυραννίας
που εμφανίζεται σήμερα με τον οπλισμό της καταναλωτικής και
βιομηχανικής κοινωνίας».
Το 1971 άλλα τρία έργα του Λόρκα βρίσκουν το δρόμο τους προς
τη σκηνή: 1. Ο έρωτας του Δον Περλιμπλίν και της Μπελίσα στον
κήπο του ανεβαίνει από την Αντιγόνη Βαλάκου, 2. Ένα αφιέρωμα
στον δραματουργό από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δ. Κωνσταντινίδη που αποτελείται από τέσσερις θεατρικούς διαλόγους «Ο Ναύτης», «Η κοπέλα και ο σπουδαστής», «Η Χίμαιρα» και «Ο περίπατος
του Μπάστερ Κήττον». Και 3. Το Σαν περάσουν πέντε χρόνια που
ανεβαίνει από τον Αλέξη Σολομό. Με τις επιλογές αυτές βλέπουμε ότι ο ηθογραφικός και ρεαλιστής Λόρκα παραμερίζεται ως έναν
βαθμό αυτήν την περίοδο για χάρη της πιο υπερρεαλιστικής και
επηρεασμένης από τον Φρόυντ πλευράς του ποιητή. Το θέατρο του
«απίθανου», που είναι κατά τον Λόρκα «καθαρή, γυμνή ποίηση»
(García Lorca 1992, 22-23) φέρνει στο προσκήνιο την παρουσία
6

Για περισσότερες λεπτομέρεις σχετικά με την παραστάση, βλ. López Recio 2008,
121-128.
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του σκότους, την κοινωνική καταγγελία του κακού, απομακρύνεται από τον ρεαλισμό και φέρει τραγικά στοιχεία. Αυτό γίνεται σαφές λ. χ. από τις δηλώσεις του Αλέξη Σολομού και τις κριτικές για
το Σαν περάσουν πέντε χρόνια, έργο που κανονικά θα έπρεπε, λόγω
της ομοφυλόφιλης θεματολογίας του, να έχει απαγορευθεί από τη
λογοκρισία. «Σουρεαλισμός», «μεταφυσική», «Μαγεία και όνειρο»,
«Ποίηση και φαντασία» είναι όμως οι λέξεις κλειδιά που κυριαρχούν στις κριτικές των εφημερίδων και των περιοδικών7.
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σημειώσω παρενθετικά και προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη καταγραφή του
ισπανικού ρεπερτορίου κατά την περίοδο της δικτατορίας, δύο
έργα πολιτικώς αδιάφορα: το Τραγούδι του λίκνου που ανεβάζει το
Βασιλικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Πέλου Κατσέλη το 1971 και
το μιούζικαλ Δον Κιχώτης που όμως παρουσιάζεται από το Εθνικό
Θέατρο της Τουρκίας, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ συγκεφαλαιώνει τα θρησκευτικά ιδεώδη του δικτατορικού καθεστώτος.

Για την περίοδο 1972-1973 το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη έναν άλλο Δον Κιχώτη, αυτόν του Γάλλου
συγγραφέα Υβ Ζαμιάκ, που βασίζεται στον Κιχώτη του Θερβάντες.
Σε δηλώσεις του την παραμονή της πρεμιέρας, ο πρωταγωνιστής
του έργου Μάνος Κατράκης (Ταχυδρόμος, 17. 11. 1972) θα τονίσει
τη διαχρονικότητα και την επικαιρότητα του έργου, θυμίζοντάς
μας μια ανάλογη παράστασή τους με το Λαϊκό Θέατρο λίγα χρόνια
πριν: η Φουέντε Οβεχούνα του 1959, έργο καθαρά πολιτικό, είχε
προκαλέσει τότε τη διαμαρτυρία μέρους της κριτικής που είχε χαρακτηρίσει την παράσταση «πολιτική δημαγωγία».8 Παρά τη δεδομένη πολιτική στράτευση του Κατράκη και του Μουζενίδη, εδώ δεν
φαίνεται να υπάρχει πρόθεση πολιτικού μηνύματος παρά γίνεται
φανερή η γνωστή δέσμευση των δύο για την παρουσία ενός κοινωνικού μηνύματος παράλληλου με το αισθητικό.

Το 1972 η Ελληνική Σκηνή της Άννας Συνοδινού παρουσιάζει το
ιστορικό δράμα του Λόρκα Μαριάνα Πινέδα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσιώλη. Η παράσταση σηματοδοτεί την επιστροφή της Συνοδινού στο θέατρο μετά τον τρίχρονο αναγκαστικό της παροπλισμό
7
8

Βλ. Σολομός 1980, 145-146, 181.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. López Recio 2012.
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λόγω της δήμευσης του θεάτρου της στο Λυκαβηττό το 1969. Αν
και η Μαριάνα Πινέδα είχε χαρακτηριστεί από τον ίδιο τον Λόρκα
ως το «αδύναμο έργο ενός πρωτάρη»9, η αξία της επανεκτιμήθηκε το 1937 καθώς τότε αναγνωρίστηκε ο παραλληλισμός μεταξύ
της τραγικής πορείας της ηρωίδας και του συγγραφέα της, οπότε το έργο απέκτησε ξαφνικά πολιτικό περιεχόμενο. Πολύ χαρακτηριστικά ο Σπηλιωτόπουλος σε κριτική του στη Νέα Εστία (τχ.
1087/1972, 1573) θα τονίσει ότι το έργο γράφτηκε το 1924 οπότε
την Ισπανία κυβερνούσε ο δικτάτορας Πρίμο ντε Ριβέρα και «γεννήθηκε από τη σύζευξη της ποιητικής του ροπής με τις πολιτικές
του πεποιθήσεις». Έτσι κι αλλιώς η Μαριάνα Πινέδα πέρα από μια
ιστορική ηρωίδα είναι πρωτίστως μια μάρτυρας της Ελευθερίας
και ως τέτοια την παρουσιάζει η Συνοδινού, χωρίς όμως να παραβλέπει τον πατριωτικό χαρακτήρα του έργου. Πάντως, το γεγονός
ότι η ηρωίδα, μια γυναίκα ερωτευμένη και παρορμητική, είναι πρόθυμη να πεθάνει για την Ελευθερία της δίνει ένα πολιτικό μήνυμα
στην παράσταση, το οποίο όμως εύκολα καλύπτεται λόγω του ότι
η υπόθεση αναφέρεται στην ισπανική και όχι στην ελληνική ιστορία, άρα δεν υπάρχει ανάγκη να παρέμβει η λογοκρισία.
Από την περίοδο αυτή δεν λείπουν και οι παραστάσεις του
ισπανικού θεάτρου του παραλόγου. Και φυσικά ο εισηγητής τους
δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Κάρολο Κουν, ο οποίος
θα ανεβάσει στο Θέατρο Τέχνης τρία έργα του μαχητικού συγγραφέα Φερνάντο Αρραμπάλ. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 το
έργο του Αρραμπάλ είχε απαγορευτεί στην Ισπανία και λίγο μετά
ο συγγραφέας εξορίστηκε από την χώρα του με το έργο του να θεωρείται απειλή για τα χρηστά ήθη και το εκεί αυταρχικό πολιτικό σύστημα10. Στην Ελλάδα το έργο του είχε πρωτοπαρουσιάσει
πάλι ο Κουν, ανεβάζοντας το 1962 το Πικ-νικ στο μέτωπο. Η μεγάλη
επιτυχία που σημειώνει το 1970 το θεατρικό του Ζήτω ο θάνατος
στη Γαλλία γίνεται πιθανόν η αφορμή για να ανέβει την ίδια χρονιά
στην Αθήνα από τον Κουν το Νεκροταφείο αυτοκινήτων και ακολούθως, τη διετία 1972-1973, η Γκερνίκα και Ο Λαβύρινθος11.
9 Βλ. Castillo Lancha 2008, 226.
10 Βλ. La Vanguardia, 17. 11. 1999.
11 Αυτά τα δυο έργα του Αρραμπάλ, μεταφρασμένα από τον Κώστα Βαλέτα,
δημοσιεύτηκαν σε έναν τόμο το 1973 από τις Εκδόσεις Καρανάση.
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Tο πρώτο από τα τρία έργα, το Νεκροταφείο αυτοκινήτων, είναι
και το πιο ταιριαστό για την περίοδο: καταγράφει μια καταρρέουσα κοινωνία, αυτήν που καταπιέζεται από το δικτατορικό καθεστώς του Φράνκο, το οποίο στηρίζεται στο φόβο και στη μεταφυσική απειλή που διαχειρίζεται η θρησκεία. Αν και για τον λόγο
αυτό η παράσταση διέτρεχε τον κίνδυνο να απαγορευτεί, δίνοντας
ιδιαίτερο βάρος στην υπαινικτική και όχι στην άμεση καταγγελία
όχι μόνο διασώθηκε αλλά σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιάννη Μόρτζου (2005, 146-148), κάθε
βράδυ γέμιζε η πλατεία του θεάτρου από φοιτητές και νέους ανθρώπους. Η θετική μαρτυρία του Μόρτζου ή η ενθουσιώδης κριτική του Βαγγέλη Ψαρράκη12 είχαν βέβαια και τον αντίλογό τους,
καθώς η συντηρητική κριτικός Άλκης Θρύλος (Nέα Εστία 1038,
1390-1391) δήλωσε πλήρη αδυναμία στο να κατανοήσει την αξία
του έργου και την πολυδιαφημιζόμενη σπουδαιότητα του συγγραφέα του.

Οι παραστάσεις της Γκερνίκα και του Λαβύρινθου έναν χρόνο
αργότερα είχαν επίσης αντιδικτατορικό περιεχόμενο: το πρώτο
έργο συνδέει ευθέως την Γκερνίκα του Πικάσο με τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, ενώ ο Λαβύρινθος, ένα διασκεδαστικό, μπουφονικό
κείμενο καταγγέλλει μια κοινωνία που είναι οργανωμένη πάνω
στον φόβο που προκαλεί μια εξουσία ανεξέλεγκτη και ανώνυμη.
Γενικότερα, όπως παρατηρεί και ο Θόδωρος Γραμματάς (1992,
116-125), το θέατρο του παραλόγου που παρουσιάζει κυρίως το
Θέατρο Τέχνης του Κουν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ως πράξη αντίστασης, καθώς τα έργα των Μπέκετ, Ιονέσκο, Αρραμπάλ, Ζενέ βρίσκουν απήχηση στους θεατές, οι οποίοι
ταυτίζονται με την υπαρξιακή αγωνία, την αδυναμία επικοινωνίας
και την ιδεολογική κρίση που εκφράζουν. Παραδόξως, επικριτικός
απέναντι στον Αρραμπάλ του Κουν εμφανίζεται ο Γεωργουσόπουλος, ο οποίος σε κριτική του στο Βήμα (19. 3. 1973) απορρίπτει το
έργο Πικ-νικ στο μέτωπο; θεωρώντας ότι δεν έχει αισθητική αξία
κι ότι απλώς εξυπηρετεί μόνο την αυτοϊκανοποίηση του συγγραφέα του. Και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, σα να κλείνει το μάτι
πονηρά στους λογοκριτές χαρακτηρίζει το έργο του Αρραμπάλ
12 Βλ. Μόρτζος 2005, 147.
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πολιτικό, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει τους νέους ως θύματα
ενός αυταρχικού καθεστώτος, θέμα που, κατά τον ίδιο, δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με την ελληνική πραγματικότητα.

Συμπερασματικά, ένα μέρος του ισπανικού ρεπερτορίου που
ανεβαίνει σε ελληνικές θεατρικές σκηνές κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, και ειδικά κατά την περίοδο 1969-1973, αξιοποιείται
για να ασκηθεί κριτική στην επικρατούσα ανελευθερία, με μηνύματα άλλοτε ενάντια στα ηθικά ιδεώδη κι άλλοτε ενάντια στα πολιτικά μηνύματα της χούντας. Τα μηνύματα αυτά γίνονταν αντιληπτά
από τους θεατές, για ευνόητους όμως λόγους δεν καταγράφονταν
στα κείμενα της κριτικής. Τα έργα που επιλέγονται χαρακτηρίζονται για τον τραγικό τους χαρακτήρα, την ποιητικότητά τους και
την απομάκρυνσή τους από τον ρεαλισμό. Από τον κατάλογο δεν
λείπουν έργα του θεάτρου του παραλόγου, όμως πιο αγαπητός
συγγραφέας παραμένει αναμφίβολα ένας μάρτυρας της ελευθερίας, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, χωρίς όμως οι σκηνοθέτες να μένουν μόνο στα ηθογραφικά του έργα όπως παλιά. Αξίζει τέλος να
επισημάνουμε ότι από τα 12 έργα που ανεβαίνουν σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, 4 παρουσιάζονται σε κρατικές σκηνές (τα πιο ανώδυνα, αν εξαιρέσει κανείς τη Μπερνάρντα Άλμπα του Κωτσόπουλου) και 6 σε ιδιωτικά θέατρα, που διευθύνονται από ονομαστούς
σκηνοθέτες (Κουν, Σολομός, Μινωτής, Μουζενίδης). Η αντίδραση
του θεάτρου στη δικτατορία, έστω και έμμεση ή διαμεσολαβημένη
αυτή την περίοδο, έχει ασφαλώς τη σημασία της.
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Η παρούσα ανακοίνωση φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα πρόσφατα
συμπεράσματα της έρευνας που απασχολεί σταθερά το ενδιαφέρον
μου τα τελευταία χρόνια.1 Επανέρχομαι στο φαινόμενο της νέας γενιάς καλλιτεχνών η οποία εμφανίστηκε στο ελληνικό θέατρο σχεδόν συντονισμένα κατά το σύντομο διάστημα των επτά χρόνων
μεταξύ ’61 και ’67 και η οποία δραστηριοποιήθηκε και απέκτησε
ερείσματα κυρίως στην περίοδο της Δικτατορίας. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα σχετικά μακρύ κατάλογο θιάσων οι οποίοι
συντάσσονται την εποχή αυτή με τα αιτήματα της πρωτοπορίας:
Ανοικτό Θέατρο Γ. Μιχαηλίδη, θίασος Βήματα, Ελεύθερο Θέατρο,
Ζωντανό Θέατρο, Θεατρικό Εργαστήριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη,
Θέατρο Έρευνας Δημήτρη Ποταμίτη, Θίασος ’70, Θίασος Νέων Καλλιτεχνών, Καφεθέατρο «Λήδρα», Νέα Πορεία, «Πατάρι», (θέατρο
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μου στο Ε´ Θεατρολογικό Συνέδριο).
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Άλφα Στέφανου Ληναίου), Πειραματική Σκηνή Ντίνου Κουμπάτη,
Πειραματικό Θέατρο Μαριέττας Ριάλδη, Θέατρο Στοά, Στούντιο
47.2 Πρόκειται ακόμα για μια διασπορά της θεατρικής έρευνας που
δεν συναντάται ποτέ άλλοτε στο ελληνικό θέατρο και η οποία, ας
σημειωθεί, δεν αφορά πάντα ομαδικές προσπάθειες. Η επιστροφή,
για παράδειγμα, του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Διαμαντόπουλου
από το Παρίσι, όπου είχε καταφύγει αυτοεξόριστος στα πρώτα
χρόνια της Δικτατορίας, συνοδεύεται από μια εκ μέρους του δήλωση μεταστροφής στα πρωτοποριακά – θα προσθέταμε και με
πολιτική διάσταση- σκηνικά αιτήματα του εξωτερικού.3 Ακόμα και
καλλιτέχνες που δρουν ως ένα βαθμό αυτόνομα την εποχή αυτή,
όπως ο Στέφανος Ληναίος, ο Αλέξης Σολομός, ο Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, τροφοδοτούν από την πλευρά τους την ελληνική σκηνή με
μια εξίσου σημαντική εκδοχή της διεθνούς πρωτοπορίας, (από το
Προσκήνιο ο πρώτος, από το Εθνικό Θέατρο και το ΚΘΒΕ οι άλλοι
δύο). Γεγονός παραμένει ωστόσο ότι σε ένα εξαιρετικά βραχύ διάστημα και κάτω από αντίξοες συνθήκες το ελληνικό θέατρο ζει μια
πρωτοφανέρωτη για την ιστορία του ανάπτυξη της νεανική σκηνής, μια άνευ προηγουμένου σε έκταση και παλμό εκδήλωση του
«νέου» απέναντι στο «παλιό».
Με μια πρώτη έννοια η σημασία αυτής της γενιάς είναι σχεδόν
αυταπόδεικτη, εφόσον πρόκειται για καλλιτέχνες που θα απασχολήσουν ονομαστικά το θέατρό μας καθ’ όλη την επόμενη περίοδο
της Μεταπολίτευσης. Η σημασία της όπως πιστεύω δεν τελειώνει εδώ. Το στοιχείο που συντονίζει την παρουσία τους στα πρώτα χρόνια, δεν είναι μόνο η χρονική ή η ηλικιακή τους σύμπτωση,
αλλά μια νέα στάση απέναντι στο θέατρο που προσκομίζουν με τις
πρώτες τους κινήσεις. Πρόκειται για μια ριζικά νέα άποψη για την
θεατρική πρωτοπορία, η οποία διακρίνεται με σχετική σαφήνεια
2
3

Μια σχετική προσπάθεια είναι τα σχέδια ίδρυσης του «Σπουδαστηρίου Θεάτρου»
από τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, στα πρότυπα, όπως επαγγέλλεται, του «Άκτορς
Στούντιο», (Νέα Πολιτεία, 2/12/1969).
«Όπως ο Τζούλιαν Μπεκ χθες, έτσι και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος σήμερα, θεωρεί το παραδοσιακό θέατρο απλώς ένα γιατροσόφι για την κοινωνία, βοηθώντας
το κοινό να ξαναγυρίζη στην ασφάλεια του αστικού τρόπου ζωής. Αποκηρύσσει
το θέατρο στο οποίο τον είχαμε γνωρίσει ως τώρα, θεωρεί πως όλ’ αυτά τα χρόνια
δεν είχε κάνει τίποτα άλλο παρά να κοροϊδεύη άθελά του, όχι μόνο το κοινό, αλλά
και τον εαυτό του, επειδή ακριβώς υπηρετούσε σ’ ένα θέατρο που ήταν υποταγμένο ή συμβιβασμένο στη γραμμή που μοιραία καθοριζόταν από τους οικονομικούς πατρώνες του. » (Πηλιχός, 9/11/1970).
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από τις παλιότερες νεοτεριστικές απόπειρες του Κάρολου Κουν
και των παλιότερων συντελεστών ανανέωσης του ελληνικού θεάτρου. Η άποψη αυτή της ανανέωσης, η οποία προφανώς αποτελεί
ένα γενικότερο αίτημα ανανέωσης της σκηνικής πράξης, διαμορφώνεται στο εξωτερικό (με επίκεντρο την Αμερική και την Πολωνία) και στις εκεί ερευνητικές κινήσεις της σκηνικής πρωτοπορίας,
ακολουθεί τις ανάλογες αναζητήσεις του διεθνούς θεάτρου και
αφορά όχι μόνο σε καλλιτεχνικά αλλά και σε πολιτικά, ακόμη και
κοινωνικά ζητήματα. Και αντιστρόφως: είναι το ίδιο αυτό αίτημα
που συγκροτεί από τη μεριά του τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας
καλλιτεχνών, που προσδίνει ταυτότητα στην προσπάθεια, και που
κάνει τα μέλη της να αισθάνονται ότι εκπροσωπούν πέρα από μια
νέα έκφραση, μια βαθύτερη ανάγκη του ελληνικού θεάτρου για
πρόοδο και ελευθερία. Όπως είναι φανερό, η εμφάνιση αυτή της
νέας γενιάς καλλιτεχνών δεν γίνεται χωρίς αντιδράσεις και χωρίς
διάθεση ρήξης με το παρελθόν και το κατεστημένο του ελληνικού
θεάτρου. Θα παρατηρούσε μάλιστα κανείς ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως συμβαίνει συχνά με τα φαινόμενα της πρωτοπορίας,
η ρήξη στο ελληνικό θέατρο γίνεται από ένα σημείο και μετά αυτοσκοπός των νέων καλλιτεχνών. Προκειμένου να καθορίσουν τη
στάση τους, αλλά και τη θέση τους εντός του ελληνικού θεάτρου,
συγκροτούν μια έννοια «πρωτοποριακότητας», η οποία αποκτά
νόημα όταν τεθεί σε διαλεκτική αντίθεση με επίσης λειτουργική
έννοια του «κατεστημένου». Πράγματι, όπως γίνεται φανερό από
τις πολλαπλές τους δηλώσεις στο περιοδικό Τύπο της εποχής,4
4

Το σημαντικό είναι πως η νέα αυτή πρωτοπορία συνδέεται στη συνείδηση του
πνευματικού κόσμου της εποχής με ορισμένα σταθερά σημεία: α) ενεργή παρουσία της νεολαίας, β) κοινωνικές ακρότητες (που προβάλλονται συνηθέστερα
μέσα από το γυμνό), γ) τελετουργικός χαρακτήρας του θεάτρου που αποσκοπεί
στη δημιουργία συνθηκών επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών και θεατών. Σταχυολογώ από τον Τύπο της εποχής: α) Για τον Πήτερ Μπρουκ: Άρθρο μεταφρασμένο του Jacques Depallens, «Το θέατρο της εποχής μας – Ο Άγγλος σκηνοθέτης Πήτερ Μπρουκ αναλύει με νηφαλιότητα και ευστοχία τις επιδιώξεις της δραματικής
τέχνης», Το Βήμα, 18/8/1969∙ Κώστας Πάρλας, «‘Ανιχνεύσεις’ και πειραματισμοί
ανοίγουν νέους δρόμους στη θεατρική έκφραση – Συνομιλία με τον Πήτερ Μπρουκ
και η παρουσία της ‘Μάμα’ και του ‘Ανοιχτού Θεάτρου’», Το Βήμα, 9/12/1973∙
«Έργο με ακατάληπτα λόγια παρουσίασε ο Μπρουκ στο Ιράν – Ένα πείραμα του
Διεθνούς Κέντρου Θεατρικής Έρευνας», Τα Νέα, 11/9/1971. Για τον Αρραμπάλ:
Dominique Desanti, «Ο μυστικισμός του παραλόγου», Το Βήμα, 30/11/1969∙ «Το
σημερινό θέατρο είναι η έκφρασι μιας ανανεώσεως που δεν έχει κατασταλάξει.
Η συζήτηση ‘στρογγυλής τραπέζης’ στο Ινστιτούτο Γκαίτε», Ελεύθερος Κόσμος,
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27/11/1969. Ο Αλέξης Σολομός, επιστρέφοντας από ένα «ταξίδι ενημέρωσης»
στις κεντρικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, δίνει μια εκτενή και οργισμένη με την
κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό θέατρο συνέντευξη στον Γ. Κ. Πηλιχό. Η
συνέντευξη δημοσιεύεται σε δυο συνέχειες (16 & 17/12/ 1969) στα Νέα. Ο Σολομός σημειώνει ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο του ταξιδιού του στάθηκε η επαφή
του με το έργο του «δαιμόνιου Ισπανού» Αρραμπάλ. Στο δεύτερο όμως μέρος της
(«Θεατρικό κοινό στην Ελλάδα είναι οι κουρασμένοι μεσήλικες»), κεντρικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του σκηνοθέτη για το πρωτοποριακό εν γένει
θέατρο. Για το Living Theatre (= Ζωντανό Θέατρο) βλ. «Το ‘Ζωντανό Θέατρο’ διαλύεται», Επίκαιρα, 13/2/1970∙ «Διαμαρτυρία νέας γενιάς», Δημιουργίες, Μάιος
1970: «(Οι απόψεις)... συμπίπτουν σε πολλά σημεία, συμπερασματικά δε, μπορούμε να πούμε ότι αποδέχονται το κίνημα αυτό διαμαρτυρίας της νέας γενιάς... .
(Ένα κίνημα) που δεσπόζει σήμερα σ’ ολόκληρο τον Δυτικό Κόσμο... και συγκλονίζει συνειδήσεις και κοινωνικά θεμέλια... »∙ Για το La Mama (= Λα Μάμα): Γ. Κ.
Πηλιχός, «Μιλάει η Έλεν Στιούαρτ για το θέατρο ‘Λα Μάμα’», Τα Νέα, 31/10/1970:
«Τι πρόσφερε ως σήμερα η σκηνή ‘Λα Μάμα’ στο σύγχρονο αμερικανικό θέατρο;
Ίσως ό, τι το ‘Λίβινγκ Θήατερ’, ό, τι ο Πήτερ Μπρουκ στο εγγλέζικο θέατρο, ό, τι ο
Γκροτόφσκι στην Ανατολική Ευρώπη... . – Δεν υπάρχει κίνδυνος – ρωτώ την ίδια
σε μια στιγμή- τώρα που το θέατρό σας και σεις η ίδια προσωπικά έχετε αποκτήσει μεγάλη φήμη, να θεωρηθήτε από τους νέους, που αποτελούν βασικά το
κοινό σας, ότι πλησιάζετε να προσχωρήσετε προς το ‘κατεστημένο’; - Το αντίθετο
ακριβώς συμβαίνει: Το κατεστημένο έρχεται σε μένα κι όχι εγώ στο κατεστημένο.
Και θα εξακολουθώ να πορεύομαι σ’ αυτήν την κατεύθυνση, έστω κι αν με περιμένη η μοίρα του ‘Λίβινγκ Θήατερ’, που έπεσε τελικά ηρωικά κάτω τα λυσσαλέα
πυρά του κατεστημένου»∙ Κώστας Σταματίου, «Έλεν Στιούαρτ: Επιστροφή στις
ρίζες, στο Αρχαίο Θέατρο – Η ‘Λα Μάμα’ στην Αθήνα», Τα Νέα, 20/3/1972. Για τον
Γκροτόσφσκι: βλ. «Πολωνικό Εργαστήρι Θεάτρου», Θεσσαλονίκη, 22/11/1969:
«Το πιο φημισμένο πρωτοποριακό θεατρικό γκρουπ στον κόσμο είναι το Πολωνικό Εργαστήρι Θεάτρου, που τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 37ετούς
Τζέρτζι Γκροτόφσκυ. Το θεατρικό αυτό συγκρότημα που ιδρύθηκε στην επαρχιακή πολωνική κωμόπολη του Μπρόκλαου [σικ], έχει επηρεάσει τις πρωτοποριακές θεατρικές ομάδες όλου το κόσμου. Αμερικανοί πρωτοποριακοί θίασοι, όπως
η ‘Λα Μάμα’ και το ‘Όπεν Θήατερ’, χρησιμοποίησαν τις μεθόδους διδασκαλίας
του Γκροτόφσκυ και τις αισθητικές αρχές μιας από τις λίγες αναγνωρισμένες θεατρικές φυσιογνωμίες του καιρού μας. » · «Το θέατρο-εργαστήρι του Πολωνού
Γκροτόβσκι», Απογευματινή, 1/12/1969∙ Elizabeth Hardwick, «Το ‘φτωχό θέατρο’
του Γιέρζυ Γκροτόβσκυ», Το Βήμα, 15/3/1970 ∙«Γιέρζυ Γκροτόφκσι, το θέατρο
του 21ου αιώνα – Ο ηθοποιός πρέπει να ξεφεύγη από τη συμβατικότητα», Τα Νέα,
18/6/1973. Την ίδια εποχή, 1971, εκδίδεται από τις εκδόσεις Αρίων, τα δοκίμια
του Γκροτόφσκι, «Για ένα φτωχό θέατρο». Βλ., ακόμα, γενικά: «Οι ‘Γκουερίλλας’
πρόκληση στο αμερικανικό κατεστημένο», Τα Νέα, 19/5/1970∙ «Γεύσι από ‘Χαιρ’
στην Αθήνα... », Σημερινά, 22/5/1970∙ «Παγκόσμια τάση αλλαγής στο θεατρικό
κατεστημένο», Τα Νέα, 28/5/1970∙ «Κλασικό και μοντέρνο θέατρο στα αμερικανικά φεστιβάλ του ’70», Το Βήμα, 8/9/1970∙ «Μια ενδιαφέρουσα έκθεση για το
Γερμανικό θέατρο εγκαινιάζεται σήμερα στο Ζάππειο», Το Βήμα, 22/11/1969∙
«Νέες τάσεις στο θέατρο: Από το παραδοσιακό Μπροντγουαίη στην πρωτοπορία των συνοικιακών», Μακεδονία, 5/2/1970. Γενικά η ενημέρωση για το τι γίνε-
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κάθε εμφάνιση της νέας αυτής γενιάς ορίζεται πρώτον με βάση τα
στοιχεία της σκηνικής πρωτοπορίας του εξωτερικού και δεύτερον
σαν αντίθεση (και σαν αντίσταση ακόμη) απέναντι σε ένα εκτός
αυτής, εκφυλισμένο και παρωχημένο θεατρικό «κατεστημένο».
Θα επιθυμούσα επομένως μετά από αυτές τις εισαγωγικές
παρατηρήσεις να χωρίσω την ανακοίνωσή μου σε τρία μέρη: θα
ήθελα καταρχήν, α) να διευκρινίσω για μια ακόμη φορά εν συντομία (εφόσον έχουν αναπτυχθεί διεξοδικά σε σχετικά μελετήματα
μου) τα χαρακτηριστικά της νέας αυτής πρωτοπορίας, μέσα από
τις αναφορές στη κίνηση των συντελεστών της. Παράλληλα, β) να
εξετάσω τους όρους της ρήξης με αυτό που η ίδιοι οι καλλιτέχνες
αποκαλούν «κατεστημένο», προχωρώντας στην αποσαφήνιση της
έννοιας του. Και θα επιθυμούσα τέλος, γ) αυτή τη φορά να επεκταθώ και στο διάστημα μετά από την Δικτατορία, στην περίοδο της
Πρώτης Μεταπολίτευσης, προκειμένου να διερευνήσω την συγκεκριμένη έννοια της «πρωτοπορίας» στα χρόνια μετά το ’74. Αντίθετα απ’ ό, τι πιθανόν θα περίμενε κανείς, η νέα γενιά που ζήτησε να
διατυπώσει ένα σαφή ανανεωτικό θέατρο στους δύσκολους χρόνους του αντικοινοβουλευτισμού, στον ελεύθερο αέρα της Μεταπολίτευσης για διάφορους λόγους, που θα επιχειρήσω να αναφέρω στη συνέχεια, υποχώρησε από τις αρχικές διεκδικήσεις όσο και
από τις πρώτες της κατακτήσεις. Μετά το ’74, το ενδιαφέρον για
μια πρωτοπορία που θα μεταφέρει αλλά και θα συνδιαλέγεται με
τις αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού υπαναχωρεί, και τη θέση
του παίρνει μια παλιά για το ελληνικό θέατρο έννοια που παρουσιάζεται τώρα εμπλουτισμένη και ενδυναμωμένη με νέες προεκτάσεις: μιλώ για την περίφημη αναζήτηση της ελληνικής «ιθαγένειας» και για τις νέες φωνές της εγχώριας δραματουργίας που την
υπηρετούν.
α) Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μπορούμε
πια να παραδεχθούμε με σχετική βεβαιότητα πως η περίοδος της
Επταετίας παρά τις κάθε είδους διώξεις και αποκλεισμούς (ίσως
μάλιστα και εξαιτίας τους) αποτέλεσε για το ελληνικό θέατρο

ται στο εξωτερικό συνεχίζεται σε τακτικές στήλες των εφημερίδων: «Θεατρικοί
πειραματισμοί και μηνύματα για το μέλλον», Το Βήμα, 16/5/1971∙ «Το τσεχικό
θέατρο έπαψε να είναι σύμβολο ανεξαρτησίας», Τα Νέα, 1/7/1972∙ «Ο Ρόμπερ
Γουΐλσον νέος ‘προφήτης’ του Θεάτρου’, Τα Νέα, 24/7/1972∙ «Οι νέες τάσεις του
θεάτρου στο φθινοπωρινό φεστιβάλ του ’72», Τα Νέα, 7/11/1972.
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βάση εφόρμησης της νέας γενιάς καλλιτεχνών. Οι λόγοι για αυτές
τις δημιουργικές ζυμώσεις είναι πολλοί, και στο μεγαλύτερο μέρος
τους αφορούν την αντίδραση ενός ιδεολογικά ενεργού μέρους της
κοινωνίας (όπως είναι οι νέοι καλλιτέχνες) απέναντι στο αυταρχικό
καθεστώς της Δικτατορίας: η ίδια η αντίσταση, δραστική ή/και
πνευματική στο καθεστώς φέρνει την αυτοσυνείδηση στους νέους
δημιουργούς, πυκνώνει τις τάξεις τους, δημιουργεί ανάμεσά τους
ένα συνεκτικό αίσθημα αποστολής. Η ίδια εντείνει από την άλλη τις
λίγες και σποραδικές πληροφορίες που φτάνουν από το εξωτερικό,
και που αφορούν τόσο τα γενικότερά κινήματα της νεολαίας, τα
οποία προλογίζουν και προλειάνουν τον «Μάη του ’68», όσο και τα
ειδικότερα ανανεωτικά αιτήματα της διεθνούς θεατρικής πράξης.
Τα πρότυπα πια για μια μερίδα νέων καλλιτεχνών περιλαμβάνουν τη δράση θιάσων με διεθνή απήχηση όπως το «Ζωντανό Θέατρο» («Living Theatre») της Τζούντιθ Μαλίνα και του Τζούλιαν
Μπεκ), του Θεατρικού Εργαστηρίου του Γκροτόφκσι, του θιάσου
Λα Μάμα, του Πήτερ Μπρουκ, του Γουίλσον, κ. ά. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των νέων εκφράσεων είναι πως συγκροτούνται
γύρω από μια έννοια της σκηνικής πράξης, μια νέα αντίληψη του
θεάτρου, τελικά, γύρω από μια νέα αντίληψη της «πρωτοπορίας».
Πράγματι ενώ μέχρι τη δεκαετία του ’60 το βάρος της καινοτομίας
έπεφτε στην πρόσληψη κυρίως νέων δραματουργών, ολοένα και
συχνότερα και πιο τακτικά από το ’67 και μετά, με την επίδραση
των καλλιτεχνικών και πολιτικών μηνυμάτων του εξωτερικού, το
ενδιαφέρον μετατίθεται από τον συγγραφέα και από τα αιτήματα
της δραματουργικής ανανέωσης προς γενικότερα και ριζικότερα
αιτήματα της σκηνικής πράξης. Τα αιτήματα αυτά αφορούν το ίδιο
το περιεχόμενο και τη σημασία της σκηνοθεσίας, τη συμμετοχή
του καλλιτέχνη σε συλλογικές δράσεις, την αναζήτηση μιας νέας,
ευρύτερης αλλά και αγνότερης επαφής ανάμεσα στο κοινό και
τους συντελεστές της παράστασης. Με άλλα λόγια το πρωτοποριακό θέατρο γίνεται λιγότερο λογοτεχνικό, περισσότερο πολιτικό
και αποκτά ολοένα και εντονότερα τα στοιχεία της συγκρότησης
μιας «κοινότητας» γύρω από κάποιο δρώμενο.
Είναι ενδιαφέρον ότι μπορούμε από τώρα κιόλας να αναζητήσουμε τους όρους της πρώτης, βασικής ρήξης στο ελληνικό θέατρο,
ανάμεσα στις δυο σημασίες της «πρωτοπορίας», οι οποίες συνυπάρχουν για ένα διάστημα στον Τύπο και οι οποίες χρησιμοποιούνται
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για να περιγράψουν δύο αρκετά διαφορετικές εκδηλώσεις. Η πρώτη πρωτοπορία εκκινεί από τον δραματουργό ή τον ποιητή, συνδέεται με τη δεξίωση μιας νέας δραματουργικής φόρμας, και αφορά
το ανέβασμα ενός συγγραφέα ή μιας ομάδας συγγραφέων. Η πρωτοπορία για χρόνια είχε θα λέγαμε μια συγκεκριμένη γραμμή, είχε
αναφορά σε συγκεκριμένους συγγραφείς, είχε με δυο λόγια «ονοματεπώνυμο»: συνδέθηκε προπολεμικά με τον Πιραντέλλο, μεταπολεμικό με τον Ουίλλιαμς, τον Μίλλερ και τον Λόρκα, αργότερα,
με τον Μπρεχτ, και τώρα, την ίδια περίοδο, με τον Μπέκετ, τον Αρραμπάλ και τον Πίντερ. Είναι με άλλα λόγια ο νεοτερισμός με την
έννοια και με το κύρος που προσέδωσαν στον όρο παλιότεροι εισηγητές- σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου, με κορυφαίο βέβαια
ανάμεσά τους τον Κάρολο Κουν. Σε αυτή ακριβώς την έννοια της
πρωτοπορίας, ή ορθότερα στην πρωτοπορία με αυτή την έννοια, η
νέα γενιά επιχειρεί να αντιτάξει μια ακόμα δική της οπτική. Τι άλλο
μπορεί λοιπόν να σημαίνει το νέο ή το «πρωτοποριακό θέατρο»5
στις αρχές της δεκαετίας του ’70 για την ελληνική σκηνή, πέρα από
το ανέβασμα νέων συγγραφέων; Τους νέους αυτούς όρους συναντούμε σε ένα κείμενο σύγχρονο με την εποχή την οποία μελετούμε, στο άρθρο του Αμερικανού σκηνοθέτη και κριτικού Χάρολντ
Κλέρμαν, το οποίο δημοσιεύεται μεταφρασμένο στο περιοδικό
«Διάλογος» και έπειτα στον Ελεύθερο Κόσμο, στις 10/6/1973:
Κυρίως το ‘νέο’ θέατρο είναι εκείνο που απορρίπτει την ‘λογοτεχνία’ σαν πρωταρχικό θεατρικό στοιχείο. Το Δράμα με την έννοια
του κειμένου που η σκηνική δράση οφείλει να το ‘μεταδώσει’ στο
ακροατήριο, να το χρωματίση και να το ερμηνεύση, δεν έχει πια
τόση σημασία γι’ αυτό. Ό, τι κανονικά ονομάζεται ‘έργο’ – δηλαδή το
κείμενο ενός δραματουργού, που αν έλειπε το θεατρικό γεγονός δεν
θα είχε ούτε προϋπόθεση ούτε θεμέλιο – έπαψε να κυριαρχή. Πολλά

5

Άλλες φράσεις για το «πρωτοποριακό θέατρο» είναι «νέο θέατρο», «πειραματικό
θέατρο», «ζωντανό θέατρο». Στην τελευταία περίπτωση είναι εμφανής η στενή
σχέση του πρωτοποριακού θεάτρου με το αμερικανικό θίασο στη συνείδηση του
αθηναϊκού κοινού, ώστε ο τελευταίος να ονομάζει καταχρηστικά τις εμφανίσεις
κάθε σκηνικού πειραματισμού. «Δεκαπέντε σελίδες του νέου τεύχους του ‘Θεάτρου’ αφιερώνονται στις πιο πρωτοποριακές τάσεις του σύγχρονου θεάτρου,
που εμφανίστηκαν στο φετεινό ένατο Διεθνές Φεστιβάλ του Νανσύ. Το ‘Θέατρο’
έστειλε στο Νανσύ τη συνεργάτιδά του, νέα σκηνοθέτιδα Κατερίνα Θωμαδάκη,
που αναλύει σε βάθος τις πιο προχωρημένες κινήσεις του ζωντανού θεάτρου. » (Τα
Νέα, 8/10/1973).
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κείμενα καθιερωμένα και σεβαστά χρησιμοποιούνται, βέβαια, και στο
νέο θέατρο· αλλά χρησιμοποιούνται σαν αφορμή μόνο για ό, τι θα
δείξουν στην σκηνή. Τα κείμενα υποβάλλονται σε αλλοιώσεις τέτοιες,
ώστε οι συγγραφείς των θα δυσκολεύονταν να τα αναγνωρίσουν,
ίσως, μάλιστα και να αρνιόνταν να τα αναγνωρίσουν. Τα επιλεγόμενα
αποσπάσματα συνυφαίνονται με σωματικές κινήσεις, ήχους, φώτα,
επεισόδια αυτοσχεδιασμένα, ή παρεμβαλλόμενους διαλόγους
ηθοποιών – κοινού, ώστε συναποτελούν ένα ιδιαίτερο πλέγμα με
όλα αυτά· η προκαλούμενη εντύπωση, εκείνη πια αποτελεί την
ουσία του νέου δημιουργήματος – ουσία με νόημα, πιθανώς εντελώς
διαφορετικό από τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σχετικά.

β) Η πολλαπλή αυτή εκδοχή της πρωτοπορίας κάνει όπως είναι
επόμενο τα πράγματα πιο περίπλοκα στην ελληνική σκηνή. Πουθενά ίσως δεν φαίνεται καλύτερα η αναστάτωση αυτή στο εσωτερικό του ελληνικού θεάτρου από τη Συνάντηση των κορυφαίων
πνευματικών εκπροσώπων του, που θα πραγματοποιηθεί στις 26
Νοεμβρίου του 1969 στο Ινστιτούτο «Γκαίτε» με θέμα: «Το παραδοσιακό θέατρο και οι σύγχρονες τάσεις του θεάτρου». Σε αυτό
το πλαίσιο η παρέμβαση του δόκιμου πια την εποχή εκείνη συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλλη αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τη
νέα άποψη για την πρωτοπορία. Ο ίδιος ο συγγραφέας θα συνδέσει
άμεσα τη σύγχρονη δημιουργία με την επαναστατική στάση και
με τη νεανική συμμετοχή: «Μήπως οι σύγχρονοι θεατρικοί δημιουργοί είναι επαναστάτες, επειδή η εποχή μας είναι γεμάτη από
επαναστάσεις; Ποιο είναι το μοντέλο του λογικού ανθρώπου της
εποχής μας; Και πώς μπορούμε να το ξέρωμε, αφού δεν ζούμε αλλά
μόνο πληροφορούμεθα την επανάστασι των νέων;»6
Αντίθετα, η παρέμβαση του Κουν δείχνει από τη μεριά της την
παλιότερη άποψη για την πρωτοπορία που διατηρεί ο σκηνοθέτης,
άποψη που συνδέει τη σκηνική έρευνα με τον ποιητή και οριοθετεί
το κέντρο βάρους του πειραματισμού του: «Υπάρχουν τάσεις και
ρεύματα τρομακτικά ζωντανά. Μπορεί να είναι πειράματα, αλλά
τα χαίρομαι, γιατί έχουν ορμή και δύναμι. Δεν έχουν όμως για κέντρο τους τον ποιητή... ». Περισσότερο σαφής θα είναι ένας άλλος
6

«Το σημερινό θέατρο είναι η έκφρασι μιας ανανεώσεως που δεν έχει κατασταλάξει. Η συζήτηση ‘στρογγυλής τραπέζης’ στο Ινστιτούτο Γκαίτε», (Ελεύθερος Κόσμος, 27/11/1969).
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εκπρόσωπος της παλιάς γενιάς, ο Άγγελος Τερζάκης, ο οποίος και
θα θέσει με σαφήνεια όχι μόνο τα όρια που διακρίνουν μεταξύ τους
τις διαφορετικές γενιές του πρωτοποριακού, αλλά και τη στάση
της παλιότερης γενιάς απέναντι στο νέο: «Χρονολογικά το σύγχρονο θέατρο χωρίζεται σε δυο μεγάλα κεφάλαια: Κατά την περίοδο 1950-60, έχομε το θέατρο του παραλόγου, ενώ από το 1960
και πέρα αρχίζει ένα άλλο θέατρο που δεν το ξέρομε. Το θέατρο του
παραλόγου έχει μια αυθορμησία και μια αυθεντικότητα. Αυθορμησία γιατί δεν έχει αρχηγό, δεν έχει μανιφέστο, δεν έχει οργάνωσι...
Δεν είναι θέατρο σκηνοθετών, γιατί ο σκηνοθέτης ερμηνεύει έναν
ποιητή, ενώ οι σημερινοί σκηνοθέτες δεν ερμηνεύουν τίποτε. Απλώς
οργανώνουν το χάος... Τρέμω το χάος... » [τα πλάγια δικά μου]. Ίσως
αυτό που κάνει έναν παλιό διανοούμενο, όπως τον Άγγελο Τερζάκη, να ανησυχεί είναι πράγματι η ορμή με την οποία εκφράζεται
το νέο θέατρο. Ορίστε μια ιδιαίτερη εκδήλωσή της, σε μια από τις
πρώτες συνεντεύξεις Τύπου ενός νεόκοπου θιάσου, του Ελεύθερου Θεάτρου, στα 19707:
Το θέατρο πρέπει ν’ ανοίξη τα παράθυρά μας, να γκρεμίση τους τοίχους
και να μιλήση πρόσωπο με πρόσωπο με την εποχή μας. Θέλουμε στο
‘Ελεύθερο Θέατρο’ να εκφράσουμε την εποχή μας, και όμως, είμαστε
αναγκασμένοι να παίζουμε σε θέατρα που κτίσθηκαν πριν από εκατό
χρόνια...

… το θέατρο στον τόπο μας, όχι μόνο δεν αποτελείται από
ζωντανά κοινωνικά κύτταρα, αλλά θυμίζει – με τα θεάματά τουεμποροπανήγυρι που πουλάει στο κοινό προκατασκευασμένες
παραστάσεις….
… Δυο μήνες δοκιμές, μας έκαναν να συνειδητοποίησουμε τι θέλουμε
να φέρουμε στην θέσι αυτού που αρνιόμαστε. Θέλουμε ένα θέατρο,
που τα συμβαίνοντα του καιρού και του τόπου μας να μη το ξεπερνούν,
που η απήχησί του στο κοινό και σε μας να είναι άμεση και ουσιαστική
και να δεσπόζη πάνω από την αστάθεια των καιρών…
Το πιστεύω και οι στόχοι του ‘Ε. Θ. ’ χωρίζονται σε τρία σημεία. Και
αυτά είναι: - Όχι άλλα δράματα δωματίου, - Ζητάμε να ξεχάσουμε τις
παλιές φόρμες, κληρονομιά του αστικού θεάτρου και ν’ ανοιχτούμε σε
7

(Παρνασσάς, 3/9/1970)
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άλλα εκφραστικά μέσα, με το κορμί του ηθοποιού, με τον χορό, την
παντομίμα, την μουσική. – Θέλουμε να διώξουμε κάθε ψευτιά από την
σκηνή.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η όποια ρήξη επομένως δεν
μένει μόνο στα ζητήματα της φόρμας. Προχωρά βαθύτερα σε άλλες εκδηλώσεις ή παραμέτρους του ελληνικού «κατεστημένου» και
αναζητεί την ανατροπή τους. Πράγματι μέσα στο γενικότερο κλίμα
της Δικτατορίας ορισμένες προσπάθειες, όπως του Ανοικτού Θεάτρου και του Ελεύθερου Θεάτρου, του Πειραματικού Θεάτρου της
Μ. Ριάλδη (που έχει ξεκινήσει νωρίτερα), ή του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δημήτρη Κωνσταντινίδη αποκτούν εκτός από καλλιτεχνικά και πολιτικά ερείσματα. Γενικά το ρεύμα στρέφεται ενάντια στο «κατεστημένο» και τη πνευματική «γεροντοκρατία» του
τόπου,8 επιζητά τρόπους συλλογικής έκφρασης, νέες φόρμες και
νέα δραματουργικά είδη (σημαντική εδώ η εμφάνιση της ελληνικής
εκδοχής του θεάτρου-ντοκουμέντο, δίπλα στην γνωστή ανέλιξη της
ελληνικής εκδοχής του θεάτρου του παραλόγου), υποστηρίζει τη
νεότερη γενιά Ελλήνων δραματουργών, και ζητάει τελικά ένα νέο
ήθος (που δεν διστάζει να καταγγείλει ακόμα και το Ίδρυμα Φορντ
για την εκ των έσω άλωση του πνευματικού κόσμου της χώρας).
8

Ας σημειωθεί πάντως ότι η ρήξη που επιχειρεί η νέα γενιά δεν περιορίζεται όμως
μόνο στα ζητήματα αισθητικής ή θεατρικής φόρμας. Στους όρους της ρήξης θα
πρέπει ωστόσο να σταθούμε σε έναν ιδιαίτερα: στο ζήτημα της «γεροντοκρατίας», που επισημαίνεται την εποχή αυτή και στηλιτεύεται ως εκφυλιστικό φαινόμενο του θεάτρου. Οπωσδήποτε για να κατανοήσουμε πλήρως αυτή τη ρήξη θα
πρέπει να την συνδέσουμε με το γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον του ’68 και
ό, τι προηγήθηκε, η οποία αποκτά τα χαρακτηριστικά του νεολαιίστικου κινήματος και τοποθετεί την νεότητα στο επίπεδο μιας αυταξίας για την νέα καλλιτεχνική έκφραση. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ασφαλώς ενδιαφέρον η παρέμβαση
του Ιάκωβου Καμπανέλλη με τίτλο «Γεροντοκρατία δυναστεύει την πνευματική
ζωή»: «Μερικοί κριτικοί, εδώ και πολλά χρόνια έχουν πάψει να αντιλαμβάνωνται
τις αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο θέατρο. Και –δυστυχώς για το κοινό που τους διαβάζει- δεν έχουν το θάρρος οι κριτικοί αυτοί να αποσυρθούν πια,
ούτε να πάψουν να γράφουν για έργα που δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι ντροπή,
νομίζω, για ηλικιωμένους ανθρώπους να δεχτούν ότι τους προσπερνά η εξέλιξη...
Αυτοί όμως προτιμούν να νομίζουν ότι το θέατρο χάλασε και ενεργούν σαν λογοκριτές. Ό, τι δεν καταλαβαίνουν, το βγάζουν σκάρτο. Και το κοινό φωτίζεται ανάλογα. Αυτή δεν είναι η αποστολή της κριτικής; Να είναι – όχι ο χωροφύλακας στη
γέφυρα – αλλά η γέφυρα ανάμεσα στο θέατρο και στο κοινό. Κάτι παρόμοιο ούτε
ήταν ούτε και είναι στην πλειονότητά της. Η τύχη και η ποιότητα του ελληνικού
έργου θα ήταν άλλη, αν η κριτική λειτουργούσε για λογαριασμό του θεάτρου όχι
για λογαριασμό του εαυτού της. » (Καμπανέλλης, 17/12/1969).
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Σε κάθε περίπτωση το «κατεστημένο» φαίνεται πως γίνεται
μια από τις πλέον χρηστικές λέξεις στη σχετική αρθρογραφία της
εποχής.9 Έτσι η εφημερίδα Θεσσαλονίκη δημοσιεύει έρευνα με
τίτλο «Το κατεστημένο θέατρο και οι νέες ‘ομάδες’», (Θεσσαλονίκη 15/7/1972 - 12/8/1972 κ. εξ.). Στην έρευνα απαντούν οι νέες
ομάδες «Ελεύθερο Θέατρο», «Νέα Πορεία», «Ανοικτό Θέατρο»,
«Πειραματικό Θέατρο», «Στοά», «Θέατρο Έρευνας». Παρόμοια, την
ίδια εποχή διαβάζουμε στα Νέα άρθρο με τίτλο: «Οι ‘Γκουερίλλας’
πρόκληση στο αμερικανικό κατεστημένο»,10 και λίγο αργότερα
«Παγκόσμια τάση αλλαγής στο θεατρικό κατεστημένο».11 Κάποια
στιγμή, ακόμα και Κάρολος Κουν θα κληθεί να πάρει θέση απέναντι σε αυτό το νέο σύστημα. Τον ρωτάει σε μια συνέντευξή του η
Λιλή Ζωγράφου:

Λ. Ζ.: - Κύριε Κουν, οι νέοι, κυρίως Αμερικανοί, που κάνουν την επανάσταση, ισχυρίζονται πως το παραδοσιακό θέατρο είναι οριστικά
νεκρό, γι’ αυτό και θα αντικατασταθή από το δικό τους πρωτοπορειακό, που είναι ένας νέος και ζωντανός οργανισμός. Εσείς πιστεύετε
στο θάνατο του παραδοσιακού θεάτρου; Κ. Κ.: - Όχι, υπό τον όρο ότι
θα ανανεωθή τελείως. Πρόκειται για μια τεράστια κληρονομιά που,
τόσο η ποίησή της, όσο και οι αλήθειες της είναι αιώνιες. Η δουλειά
του πρωτοπορειακού μας βοηθά ακριβώς, στο να βρούμε παράλληλες ανανεώσεις στους κλασικούς. Προορισμός του θεάτρου είναι να
ταρακουνήση, να ανανεώση. Να’ ρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Να ξεβολευτούμε, βγαίνοντας από την ανάπαυση, και τη
βολή του κατεστημένου. Γι’ αυτό αγαπώ τόσο το σύγχρονο θέατρο·
μας προσγειώνει σωστά.12

9

Βλ. ανάμεσα σε άλλα τις θέσεις του «Ελεύθερου Θεάτρου» πάνω στις δύο αυτές
έννοιες (Παρνασσάς, 3/9/1970).
10 (Τα Νέα, 19/5/1970)
11 (Τα Νέα, 28/5/1970)
12 (Ζωγράφου, 6/10/1970). «Τι πρόσφερε ως σήμερα η σκηνή ‘Λα Μάμα’ στο σύγχρονο αμερικανικό θέατρο; Ίσως ό, τι το ‘Λίβινγκ Θήατερ’, ό,τι ο Πήτερ Μπρουκ
στο εγγλέζικο θέατρο, ό, τι ο Γκροτόφσκι στην Ανατολική Ευρώπη... . – Δεν υπάρχει κίνδυνος – ρωτώ την ίδια σε μια στιγμή- τώρα που το θέατρό σας και σεις η
ίδια προσωπικά έχετε αποκτήσει μεγάλη φήμη, να θεωρηθήτε από τους νέους,
που αποτελούν βασικά το κοινό σας, ότι πλησιάζετε να προσχωρήσετε προς το
‘κατεστημένο’; - Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει: Το κατεστημένο έρχεται σε μένα
κι όχι εγώ στο κατεστημένο. Και θα εξακολουθώ να πορεύομαι σ’ αυτήν την κατεύθυνση, έστω κι αν με περιμένη η μοίρα του ‘Λίβινγκ Θήατερ’, που έπεσε τελικά ηρωικά κάτω τα λυσσαλέα πυρά του κατεστημένου. – Πώς βλέπατε εσείς το
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γ) Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις θα περίμενε κανείς η δυναμική που απέκτησε το ελληνικό θέατρο της σκηνικής πρωτοπορίας την εποχή της Δικτατορίας, να δώσει καρπούς στον ελεύθερο
αέρα της Μεταπολίτευσης. Συνέβη μάλλον το αντίθετο. Ολοένα και
σπανιότερες γίνονται μετά το ’74 οι αναφορές για κάποιο ριζικό
πειραματισμό της ελληνικής σκηνής, όλο και πιο σποραδικές γίνονται οι ανταποκρίσεις από τις θεατρικές έρευνες του εξωτερικού.
Για κάποια χρόνια, τουλάχιστον ως τα μέσα της δεκαετίας του
’80, το νεανικό ελληνικό θέατρο μοιάζει να συμβιβάζεται με τους
όρους της μεταπολίτευσης, να λησμονεί ένα μεγάλο μέρος από την
αρχική του συγκρουσιακή πρόθεση της περασμένης δεκαετίας,
να μπαίνει στις ράγες της κρατικής πολιτικής των επιχορηγήσεων. Δεν σταματά ασφαλώς η διάθεση για σκηνική έρευνα, μοιάζει
όμως να στρέφεται σε νέα πεδία. Το ενδιαφέρον μετατίθεται για
τα επόμενα χρόνια στην είσοδο ελλήνων συγγραφέων, κάτι που
κατά τον Αλέξη Σολομό είναι «ίσως το σοβαρώτερο απ’ όλα όσα
έχει ν’ αντιμετωπίση το θέατρό μας.»13 Είναι πράγματι γεγονός ότι
ήδη από την εποχή της Δικτατορίας το ελληνικό θέατρο μοιάζει να
διέπεται από μια κρυφή αντίφαση: Όταν ένα μέρος από τη σκηνική
πρακτική του απομακρύνει το κείμενο από την κυρίαρχη θέση του,
το ίδιο το θέατρο προβάλλει και αγκαλιάζει μια νέα συγγραφέων.
Σαν βασικό μέρος της δραστηριότητας των νέων θιάσων αναγνωρίστηκε εξαρχής το ανέβασμα των νέων συγγραφέων, ακόμη και
αν το δεδηλωμένο ενδιαφέρον τους κινούνταν σε άλλες, μη-λογοτεχνικές περιοχές. Το στοιχείο αυτό στη διάρκεια της μεταπολίτευσης επεκτείνεται σε βαθμό ώστε πολύ γρήγορα να είμαστε σε θέση
να μιλήσουμε, παρά τις όποιες άτακτες εξαιρέσεις, για την ουσιαστική επιστροφή του ελληνικού θεάτρου στο δραματικό θέατρο.
‘Λίβινγκ Θήατερ’; - Ήταν ένα θέατρο πολύ συνεπές στη γραμμή που είχε χαράξει.
Είχε σαν πρώτιστο καθήκον να θίγη πολιτικά θέματα. Κατηγορήθηκε από πολλούς, ότι ήταν ένα θέατρο που περισσότερο ενδιαφερόταν να τραβήξη το κοινό με
την γυμνότητα των ηθοποιών του και των ωμότητα που κατέκλυζε τις παραστάσεις του. Δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψη. Οι άνθρωποι του ‘Λίβινγκ Θήατερ’
ήταν ειλικρινείς μ’ αυτό που έκαναν. » Βλέπε και: (Κάρτερ, 6/10/1971): «Είναι,
οπωσδήποτε, μια πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμασία ανανεώσεων. Κι αν δεχόμαστε
τον Μπρουκ, ‘το κίνημα προς ένα λιγώτερο κατεστημένο θέατρο’, αυτός δεν είναι
ο τελικός μας σκοπός;» (Πηλιχός, 31/10/1970).
13 (Πηλιχός, 20/1/1970)
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Τι ακριβώς συνέβη; Προς το παρόν μπορούμε ωστόσο να σταθούμε σε δύο παράγοντες που λειτούργησαν απ’ ό,τι φαίνεται καθοριστικά: Ο πρώτος αφορά την πολιτική των επιχορηγήσεων που
θεσμοθετείται σταδιακά μετά από το 1977, και η οποία με τους
όρους της στρέφει προγραμματικά τους θιάσους –μισο-αναγκαστικά, μισο-συνειδητά- στο ανέβασμα νέων ελλήνων συγγραφέων.
Το σύστημα αυτό θα καθορίσει εν πολλοίς τη φυσιογνωμία του ελληνικού θεάτρου καθ’ όλη τη επόμενη περίοδο της Μεταπολίτευσης. Δεν αρκεί όμως βέβαια μόνο αυτό. Στις επιλογές των θιάσων
βαραίνει επίσης η μετάθεση του ενδιαφέροντος από το ζήτημα της
φόρμας –που απασχολεί στη διάρκεια της Δικτατορίας- στο ζήτημα
της δραματουργίας, και μέσω της τελευταίας παραπέρα, στο ζήτημα της σκηνικής ιθαγένειας, της αυθεντικής θεατρικής φωνής, του
γνήσιου κώδικα, της ντόπιας θεατρικής παράδοσης, και πιο πέρα
ακόμα στην επαφή του κοινού με εκείνη την εσωτερική ποιότητα
που χαρακτηρίζει το κάθε ειλικρινά ιθαγενές δημιούργημα.14 Προκειμένου να πεισθούν οι καλλιτέχνες πάνω σε αυτό δημιουργείται
ένα πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο θέτει σαν πρώτο κριτήριο της
προσπάθειας τους την αυθεντική πρώτη ύλη του ελληνικού έργου.
Βασικός ρυθμιστής θα γίνει σε αυτό η κριτική. Υπενθυμίζω εδώ,
ότι η εμφάνιση της νέας γενιάς καλλιτεχνών συμπίπτει την εποχή
αυτή με την σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνιση μιας νέας γενιάς κριτικών, που θα επιβληθεί στα επόμενα χρόνια και η οποία περιλαμβάνει στις τάξεις της τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, Βάσο Βαρίκα,
Θόδωρο Κρητικό, Ειρήνη Καλκάνη κ. ά. Ταυτόχρονα αποσύρεται η
παλιά τάξη της κριτικής, που περιλαμβάνει τον Άλκη Θρύλο, Κώστα
Οικονομίδη, Αχιλλέα Μαμάκη, Αιμίλιο Χουρμούζιου κ. ά.
Η θεατρική κριτική κινείται κατά τη Μεταπολίτευση πάνω σε
δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απομείωση του ξένου θεωρητικού ή δραματουργικού
δανείου. Ο δεύτερος αναλαμβάνει την παράλληλη ανάρρηση του
εγχώριου έργου, και μέσω αυτού της συλλογικής αυτογνωσίας, σε
κεντρικό ζήτημα της ελληνικής σκηνής. Αντιγράφω γι’ αυτό ένα
14 Σε αυτό βαρύνουσα ασφαλώς συνεισφορά σε αυτό έχει το περιοδικό Θέατρο που
εκδίδει ο Κώστας Νίτσος. Βλ. και την έρευνα που οργανώνει ο Γ. Κ. Πηλιχός στα
Νέα, στα τέλη του 1969, με τίτλο: «Υπάρχει σύγχρονο ελληνικό έργο;». Συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι Παύλος Μάτεσις, Στατής Καρράς, Βασίλης Ζιώγας, Πέτρος
Μάρκαρης, Δημήτρης Κεχαΐδης κ. ά. Τα συμπεράσματα της Συζήτησης στο: (Πηλιχός, 20/1/1970).
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μέρος από την κριτική του Κώστα Γεωργουσόπουλου, με αφορμή
την παράσταση «Νακ» στο Βήμα το 1971. Ηκρ η οποία κινείται
κατά τη Μεταπολίτευση πάνω σε δύο άξονες: ο πρώτος περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απομείωση του ξένου θεωρητικού ή δραματουργικού δανείου. Ο δεύτερος περιλαμβάνει την
παράλληλη ανάρρηση του εγχώριου έργου, και της συλλογικής αυτογνωσίας, σε κυρίαρχο ζήτημα της ελληνικής σκηνής. Η συγκεκριμένη κριτική, ας σημειωθεί, μια από τις πρώτες τοποθετήσεις του
Γεωργουσόπουλου απέναντι στη διεθνή πρωτοπορία15:
Εδώ είναι που διαβλέπουμε τον κίνδυνο· αυτές οι μικρές, φιλότιμες προσπάθειες, να εκφυλισθούν πριν ανδρωθούν, να λιμνάσουν ή απλώς να επιβιώσουν αναμασώντας την ευρωπαϊκή
πρωτοπορία. Ποιο τ’ όφελος; Και ποια η οφειλή μας; Το θέατρο
της Ευρώπης έχει την παράδοσή του, τα κέρδη του και τις ζημιές του· είναι δική του έγνοια με τα μέσα του από την παρακαταθήκη του να προχωρήση, να αρνηθή τον εαυτό του ή ν’ αυτοκτονήση. Διατί και μεις μαζί του; Δοκιμάσαμε την δική μας περιουσία, κυκλοφορήσαμε τις μετοχές μας και βρεθήκαμε χωρίς
αντίκρυσμα; Ξωφλήσαμε; Οι νέες μας ομάδες που αντιστρατεύονται στο κατεστημένο θέατρο, που είναι το θέατρο της Ευρώπης του μεσοπολέμου ή του μεταπολέμου, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν στον αγώνα τους τα όπλα της σημερινής Ευρώπης.
και πρώτα γιατί δεν ξέρουν τον χειρισμό τους. Ύστερα ο δικός
μας πόλεμος δεν είναι όμοιος με τον ευρωπαϊκό. Εμείς δεν αποτύχαμε· η όποια αποτυχία μας είναι αντανάκλαση της ευρωπαϊκής δανειοδοτικής πολιτικής των παλαιοτέρων. Με νέα δάνεια
δεν θα εξοφλήσουμε τα πολλά μας χρέη. Η περιουσία του λαού
μας έχει μείνει απείραχτη· η προίκα του αφάγωτη. Απ’ αυτή την
πηγή ν’ αντλήσουμε και τις νέες δομές και τις νέες διαδικασίες
και την ανανέωση της υποκριτικής και την θεματολογία μας και
το ήθος και την διάνοια και την όψη του νέου θεάτρου που ευαγγελιζόμαστε... .

... . Αυτές τις γενικές σκέψεις μου προκάλεσε η παράσταση του
‘Στούντιο 47’, που παρουσίασε το έργο της Ανν Τζέλικο ‘Το
Νακ και πως να το αποκτήσετε’... . Ας μη γελιόμαστε το έργο
15 (Γεωργουσόπουλος, 9/12/1971)
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της Τζέλικο είναι ηθογραφία. Ας μην τρομάζουμε με τις λέξεις.
Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε μια σύγκριση: δεν το θεωρούμε
ούτε καλύτερα δομημένο θεατρικά ούτε λιγώτερο ηθογραφικό
από τον ‘Πειρασμό’ του Ξενόπουλου ή το ‘Φιόρο του Λεβάντε’,
κρατώντας πάντα την εποχή του καθενός. Τι δηλαδή, επειδή η
επαρχιωτοπούλα εδώ είναι Καλλιόπη και κει Νάνσυ, αλλάζουν
τα πράγματα; Πρέπει κάποτε να πάψουμε να ντρεπόμαστε για
τα βαφτιστικά μας ονόματα. Θάταν μια καλή αρχή.
Αν και στην πράξη ο ορισμός της θεατρικής «ιθαγένειας» θα
αποβεί ένα μάλλον περίπλοκο ζήτημα,16 το ιδεολόγημα της θα γίνει πολύ γρήγορα κυρίαρχο αίτημα στις τάξεις του θεάτρου, ιδιαίτερα του νεανικού θεάτρου, το οποίο θα βρει εκεί την ηθική αλλά
και οικονομική, στήριξη που είναι αναγκαία για την εξέλιξή του.
Σιγά-σιγά σε αυτό το ιδεολόγημα προσχωρούν σχεδόν όλοι. Έτσι
όταν λίγα μόλις χρόνια αργότερα, στο τέλος της Δικτατορίας, το
ελληνικό θέατρο έχει αρχίσει να μπαίνει πια στις ράγες της ιθαγένειας, η κριτική μπορεί να θριαμβολογήσει:

Οι νέες δυνάμεις του θεάτρου μας κέρδισαν τις προάλλες μια
μεγάλη μάχη στη ‘Νέα Σκηνή’ και την άξιζαν. Μπροστά σε μια
τέτοια ολοκληρωμένη επιτυχία οι γκρίνιες για κάποιες λεπτομέρειες δεν έχουν τη θέση τους. Πέρυσι ο Κεχαΐδης, φέτος ο Ποντίκας και ο Μποστ, πριν τρία χρόνια ο Σκούρτης με τις ‘Μαινάδες’
του, πιο παλιά ο ‘πρόγονος’ τους ο Ζιώγας (που περιμένει την
νέα ώρα του) και ακόμα βαθύτερα ο Καμπανέλλης. Τώρα ο κ.
Μάτεσις. Το νεώτατο ελληνικό θέατρο αρχίζει να έχει πρόσωπο
και πρόσωπο αυθεντικό. Η παρουσία του γίνεται αναγκαία και
η προσφορά του θετική. Παράλληλα κινούνται κι άλλοι ταλαντούχοι συγγραφείς, αλλά χωρίς προσανατολισμό. Γοητευμένοι
από το οθνείο, απιστούν στο οικείο και η φωνή τους αντηχεί
παράταιρα, οι χειρονομίες τους δεν έχουν νόημα για τον δέκτη,
παρόλο που ο καθένας καταλαβαίνει το πάθος τους για ανακοίνωση... . Ο κ. Μάτεσις περιπλανήθηκε κι αυτός σ’ αυτούς τους
δρόμους. Τα προηγούμενα έργα του ήταν κατασκευασμένα, η
επινόηση ξεπερνούσε την ειλικρίνεια και το ‘μήνυμα’ κραύγαζε

16 (Γεωργουσόπουλος, 2/2/1977), (Κυπαρρίσης, 1991, 23-58), (Αράγης, 2001, 1419), (Λιγνάδης, 1996, 65-93).
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πως ήταν προετοιμασμένο. Η θέση προηγείτο της θεατρικότητας. Ακόμα και η κραυγή έχει ιθαγένεια, θάλεγα περισσότερο
ιθαγενής είναι η κραυγή. Η γνησιότητα της κραυγής οδηγεί την
αυθεντία του λόγου.17

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ολόκληρη γενιά συγγραφέων και καλλιτεχνών λαμβάνει ιθαγένεια, με αντάλλαγμα ένα μέρος από την
εξωστρέφεια της. Λίγο μετά ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, -τον θυμόμαστε μόλις λίγα χρόνια πριν ως διεκδικητή των νέων-, σημειώνει
κάπου από τη δική του μεριά: «Ο πειραματισμός πρέπει να είναι
βασική φροντίδα των νέων συγγραφέων. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι πρέπει να σνομπάρουμε την ιθαγένειά μας. Τα παραδοσιακά
μας στοιχεία, ακόμα και η επαρχιακή μας ζωή είναι γεμάτα αλήθεια,
γεμάτα προβλήματα, γεμάτα εκμεταλλεύσιμο –θεατρικά- υλικό.
Είναι κουτό, επιζήμιο, ξεστράτισμα το να αδιαφορούμε για τις πηγές, για τις εθνικές ρίζες μας. Αν δεν ανακαλύψης την αλήθεια, που
βρίσκεται πλάϊ σου, με ποιους ακονισμένους δέκτες θα συλλάβης
μία αλήθεια του... εξωτερικού.»18 Μοιάζει στην πράξη να συνέβη
το εξής: Ένα μέρος του θεάτρου στρέφεται στο ιθαγενές δραματικό έργο, το οποίο όμως εκπροσωπείται από νέους, προοδευτικούς, αρκούντως τολμηρούς και από πολλές απόψεις την εποχή
εκείνη «αντισυστημικούς συγγραφείς»: Καμπανέλλης, Σκούρτης,
Μουρσελάς, Ποντίκας, Μάτεσις, Στάικος κ. ά. Είναι ο δρόμος που
χάραξε πρώτα το Θέατρο Τέχνης και ο Κουν, ο δρόμος τον οποίο
θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι νεότεροι θίασοι και καλλιτέχνες όπως το θέατρο Στοά, ο Δημήτρης Ποταμίτης, η Μαριέττα
Ριάλδη κ. ά. Κοντά σε αυτό ανεβαίνουν από τους ίδιους θιάσους
και πολλοί αξιόλογοι ξένοι συγγραφείς παλιότεροι και νεότεροι, με
βασικό κριτήριο την ανανέωση του ρεπερτορίου και της σκηνικής
έκφρασης. Ολοένα και πιο σπάνια όμως συναντούμε στο ελληνικό
θέατρο την πρωτοπορία εκείνη της ανοικτής φόρμας, του σωματικού θεάτρου ή της πολιτικής ενέργειας, του μεταμοντέρνου, της
επινόησης, και –μιλώντας με σημερινούς όρους- ενός «μεταδραματικού θεάτρου», που είχε τόσο εμπνεύσει τους καλλιτέχνες στη
διάρκεια της Δικτατορίας. Οι περιπτώσεις έργων όπως το «Μήλο»
του Γκέσνερ, ή το «Αμέρικα Ουρρά», που θέτουν τη βάση για έναν
17 (Γεωργουσόπουλος, 10/4/1973)
18 (Απογευματινή, 2/6/1973)
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σκηνικό πειραματισμό θα γίνουν σπάνιες. Και εκείνες οι πρώιμες
μεταδραματικές απόπειρες του πολιτικού θεάτρου στη Δικτατορία, το «Μάο Μάο», «Τα παιδιά» ή ο «Γυρισμός» της Ριάλδη, το
«Εκείνο το βράδυ παίζαμε Ρωμέο και Ιουλιέττα» του Μιχαηλίδη, ή
οι συλλογικές αποδομικές εκτινάξεις του Ελεύθερου Θεάτρου, θα
αποτελέσουν σύντομα τις εξαιρέσεις στον κανόνα της μεταπολίτευσης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σταθούμε
σε ακόμα ένα βασικό παράγοντα: συγκεκριμένα στο γεγονός ότι
αυτή η εκδοχή της πρωτοπορίας, όπως εκδηλώθηκε στο ελληνικό
θέατρο, παρά τον ενθουσιασμό και το όραμα, παρά τις αγαθές προθέσεις, φαίνεται πως δεν πέτυχε να δώσει σπουδαίους καρπούς.19
Τα πορίσματά της κινήθηκαν σε μέτριο αισθητικό επίπεδο, γεγονός που ανάγκασε πολλούς από τους καλλιτέχνες της να κινηθούν
σε νέες διαδρομές. Μια τέτοια παρατήρηση έχει τη σημασία της.
Χωρίς μια αληθινά σημαντική στιγμή, χωρίς μια αληθινά «μεγάλη
παράσταση», την οποία οι υπόλοιποι θα μνημόνευαν και θα ακολουθούσαν σαν δείκτη και πρότυπο, η νέα τάση του θεάτρου ήταν
μοιραίο να χάσει γρήγορα τη δυναμική της και να στραφεί σε άλλα
πεδία: η νέα δραματουργία από αυτή την άποψη έμοιαζε σαν καλοδεχούμενη επιστροφή στην πλατιά και γόνιμη περιοχή του ρεαλισμού και της ηθογραφίας, έστω και μέσα από μια νέα δυναμική. Η
στροφή προς την ιθαγένεια θα βοηθούσε τη νέα γενιά καλλιτεχνών
να κερδίσει την υποστήριξη της κριτικής και θα την οδηγούσε στην
καλλιέργεια του δραματικού λόγου και της συλλογικής αυτογνωσίας. Η ίδια όμως στροφή, όπως πιστεύω, θα στερούσε από το ελληνικό θέατρο για αρκετά χρόνια την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα,
τη ζωντανή επικοινωνία με τα ρεύματα του εξωτερικού και με την
διεθνή σκηνική έρευνα, με ζητήματα δηλαδή που το ίδιο είχε κάποτε θέσει σαν βασικά ανάμεσα στις προγραμματικές του δηλώσεις.
Για όλα αυτά όμως το θέατρό μας θα έπρεπε να περιμένει μέχρι
τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και την τότε εμφάνιση σημαντικών
καλλιτεχνικών προσώπων, που θα ανανέωναν την ελληνική σκηνή: του Λευτέρη Βογιατζή, του Βασίλη Παπαβασιλείου, του Γιάννη
Χουβαρδά, και άλλων.

19 Βλ. ενδεικτικά τα όσα παρατηρεί ο βασικός κριτικός της εποχής Κώστας Γεωργουσόπουλος για την ερευνητική παράσταση «Άμλετ» που ανεβάζει μία εκ των πλέον
ανήσυχων νέων της εποχής, η Μαριέττα Ριάλδη (Γεωργουσόπουλος, 9/11/1971).
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ΣΥΝΈΧΕΙΕΣ, ΑΣΥΝΈΧΕΙΕΣ, ΡΉΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ
Δραματουργικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου

Μεταμορφώσεις των Βακχών στην Ελλάδα (1950-2014).
Μια πρώτη προσέγγιση
Μιχάλης Γεωργίου *

Οι Βάκχες του Ευριπίδη αποτελούν ένα έργο, για τη σκηνική αναβίωση του οποίου ελάχιστο ενδιαφέρον είχε υπάρξει στη θεατρική σκηνή παγκοσμίως μέχρι τη δεκαετία του 1960. Συγκεκριμένα,
μέχρι το ’50 είχαν παρουσιαστεί δύο φορές στο Λονδίνο – το 1908
σε σκηνοθεσία William Poel και το 1912 σε σκηνοθεσία Harley
Granville-Barker – και δύο φορές στο θέατρο Συρακουσών – το
1922 σε σκηνοθεσία Ettore Romagnoli και το 1950 σε σκηνοθεσία
Guido Salvini (με τον Vittorio Gassman στο ρόλο του Διονύσου)1,
με την τελευταία να αποτελεί την παράσταση με τη μεγαλύτερη
απήχηση. Η περιορισμένη παρουσία του έργου σχετίζεται με την
αμηχανία που δημιουργούσε σε φιλόλογους και καλλιτέχνες η ιδιαίτερη φύση του. Αν και η γένεση της τραγωδίας προήλθε από τη
διονυσιακή λατρεία, το έργο αυτό είναι το μοναδικό με γνήσια διονυσιακή υπόθεση, εξιστορώντας την έλευση του ανθρωποποιημένου θεού Βάκχου στη Θήβα, κατά την οποία ο Πενθέας φονεύεται
από τις Μαινάδες με πρώτη τη μητέρα του Αγαύη, διότι αμφισβήτησε τη λατρεία του θεού.
Η ιδεολογία της δεκαετίας του 1960, τα μηνύματα του κινήματος των χίπις στις Η. Π. Α., του φεμινιστικού κινήματος, του κινήματος των ομοφυλόφιλων που συνδυάστηκαν με το φεστιβάλ του
Γούντστοκ βρήκαν τη θεατρική τους ανταπόκριση στο αρχέτυπο
του Βάκχου, που συμβολίζει την επιστροφή στο «ζωώδες πάθος»
της φύσης, μακριά από τους περιορισμούς και τις αποκρυσταλλώσεις που επιβάλλει ο εξορθολογισμός. Παράλληλα το θέμα της
«θυσίας» επανήλθε στο προσκήνιο της δυτικής κουλτούρας, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση θεάτρου και τελετουργίας. Η ιστορική
∗
1

Μιχάλης Γεωργίου, Freie Universität Berlin. Email: georgiou.mixalis@gmail.com
(Flashar 2009, 210)
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performance, Dionysus in 69, που σκηνοθέτησε ο Richard Schechner
το 1968 σε γκαράζ στην Νέα Υόρκη ήταν βασισμένη στο μύθο των
Βακχών και συντονιζόταν με τις πρωτοπορίες της εποχής, θέτοντας ζητήματα, σχετικά με την επανατελετουργοποίηση του θεάτρου, την υποκριτική των ηθοποιών, το εάν παίζουν έναν ρόλο ή
αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό, τη σημασία της διάχυσης ενέργειας, την συμμετοχή των θεατών στο θέαμα. Παράλληλα, στο επίκεντρο της performance τέθηκε η βία της Αμερικής,
η γυμνότητα του σώματος και η ομοερωτική σχέση του Διονύσου
με τον Πενθέα2.
Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί μια προσέγγιση στην ιστορία των παραστάσεων των Βακχών στην Ελλάδα αναλύοντας
επιμέρους στοιχεία τους, που αναδεικνύουν συνέχειες, ασυνέχειες ή ρήξεις. Είναι προφανές πως ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ακροθιγώς. Μια αναζήτηση τις πορείας των «μεταμορφώσεων», είναι για την ώρα το ζητούμενο – ένα θέμα για
ξετύλιγμα3.
2
3

Την παράσταση του Schechner ακολούθησαν οι παραστάσεις των Βακχών του
Hansgünther Heyme στην Κολωνία (1973), του Luca Ronconi στη Βιέννη (1973 ),
του Wole Soyinka στο Λονδίνο (1973) στο Λονδίνο και του Klaus Michael Grüber
στο Βερολίνο (1974), (Fischer-Lichte 2005, 221-239).
Ο Γιώργος Σαμπατακάκης στην Διδακτορική του Διατριβή, όπου μελετάει την
πρόσληψη των Βακχών του Ευριπίδη στα νεότερα χρόνια, αναλύει 5 παραστάσεις των Βακχών που παίχτηκαν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα του Αλέξη Μινωτή, Εθνικό Θέατρο (1962), του Καρόλου Κουν με το Θέατρο Τέχνης (1977), του
Θεόδωρου Τερζόπουλου με το θίασο Άττις (1986), του Matthias Langhoff με το
Κ. Θ. Β. Ε. (1997) και του Peter Hall με το Βασιλικό Εθνικό Θέατρο Μ. Βρετανίας (2002), (Sampatakakis 2005). Στην έρευνά μας εντοπίσαμε τις εξής επιπλέον
παραστάσεις, τις οποίες παραθέτω χωρίς να συμπεριλαμβάνω μεταγενέστερες
επαναλήψεις τους: Λίνου Καρζή, Θυμελικός Θίασος (1950), Αλέξη Σολομού, Εθνικό Θέατρο (1969), Γιώργου Θεοδοσιάδη Κ. Θ. Β. Ε. (1973), Σπύρου Ευαγγελάτου,
Εθνικό Θέατρο (1975), Γιώργου Σεβαστίκογλου, Εθνικό Θέατρο (1985), Γιώργου
Θεοδοσιάδη Εθνικό Θέατρο (1990), Ανδρέα Χριστοδουλίδη, Ελεύθερα Θέατρα
Κύπρου (1998), Βασίλη Νικολαΐδη, Θεσσαλικό Θέατρο (2001), Paul Koek, Johan
Simons, Ζuidelijk Toneel Hollandia (2002), Flora Lauten, Teatro Buentia (2003),
Luca Ronconi, Picolo Teatro di Milano (2004), Σωτήρη Χατζάκη, Εθνικό Θέατρο
(2005), Τάσου Ράτζου, K. Θ. Β. Ε. (2007), Θωμά Μοσχόπουλου (2008), Renate Jett
(2008), Staffan Valdemar Holm, Εθνικό Θέατρο Βελιγραδίου (2010), Έκτορα Λυγίζου, Grasshooper (2013), Δημήτρη Λιγνάδη, Καλλιτεχνική Εταιρεία Αργώ (2013),
Μάρθας Φριντζήλα, Baumstrasse (2013), Ανδρέα Κωνσταντίνου, θΘ (2014),
Άντζελας Μπρούσκου (2014). Στην παρούσα εισήγηση θεωρήθηκε σκόπιμο να
αναλυθούν ορισμένες μόνο από τις παραπάνω παραστάσεις, χαρακτηριστικές για
τις τάσεις της εποχής.
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Η ιστορία των Βακχών στη σύγχρονη ελληνική σκηνή ξεκινάει
με την σκηνοθεσία του Λίνου Καρζή το 1950 με τη θεατρική ομάδα
Θυμελικός Θίασος4. Ο Καρζής ήταν υποστηρικτής των «Δελφικών
Εορτών» που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ. Οι ιδέες του σχετικά με την ερμηνεία
του αρχαίου δράματος, είχαν διατυπωθεί το 1919 στo πολιτιστικό
περιοδικό Δελτίον5. Ο Καρζής πίστευε ότι οι Έλληνες διανοούμενοι
θα έπρεπε να αναδείξουν την ουσία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, όπως μόνο οι ίδιοι μπορούσαν να αντιληφθούν, ώστε αυτό
να αναγεννήσει την ανθρωπότητα. Την ιδέα για μία παράσταση
των Βακχών ο Σικελιανός σχεδίαζε για το Φεστιβάλ του 1929, η
οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε6. Ο Καρζής ανέλαβε να υλοποιήσει το ανεκπλήρωτο σχέδιο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η
σκηνοθεσία απέβλεπε στην αναβίωση του αρχαίου τρόπου διδασκαλίας. Οι ηθοποιοί φορούσαν χιτώνες, μάσκες και κοθόρνους,
απήγγειλαν το κείμενο, ενώ η μουσική που συνόδευε τα χορικά,
σε σύνθεση Γιώργου Κωστάκη, βασιζόταν στο βυζαντινό μέλος. Η
προσέγγιση του Καρζή εξέφραζε μία βιολογική και εθνοφυλετική
συνέχεια, που συνέδεε ιστορικά την αρχαιότητα με τη νεότερη Ελλάδα μέσω του Βυζαντίου. Το σύνολο των κριτικών χαρακτήρισαν
με αρνητικά σχόλια την παράσταση, θεωρώντας ως «ουτοπική»
την προσπάθεια, ξεπερασμένη τη χρήση κοθόρνων, χιτώνων, μασκών7, «ρομποτοειδή» την κίνηση των ηθοποιών8. Επίσης, θεωρήθηκε ότι δεν έλαβε υπόψη τη μυστηριακή θρησκεία του Διονύσου,
και ότι η έκσταση και η ιερή τρέλα, είχαν εξαλειφθεί9. Έτσι, η πρώτη παράσταση των Βακχών στην Ελλάδα φέρνει στην επιφάνεια
το δίλημμα της εποχής: αναβίωση ιστορικού και μουσειακού χαρακτήρα ή προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα, στις ψυχο-πνευματικές και αισθητικές προσλαμβάνουσες του σύγχρονου
κοινού, με τους κριτικούς να εκφράζονται υπέρ του δεύτερου10.
4

Mτφρ.: Λίνος Καρζής, μουσική: Γιώργος Κωστάκης, κοστούμια: Γιάννης Ρωμανός,
Διόνυσος: Θεόδωρος Μορίδης, Πενθέας: Δημήτριος Σταυρολέμης. Αγαύη: Ρίκα Γαλάνη, Κάδμος: Γιώργος Νέζος, Τειρεσίας: Λουκιανός Ροζάν.
5 (Καρζής 1997, 17)
6 Την ιδέα του Σικελιανού για την αναβίβαση των Βακχών, πραγματοποίησε η Εύα
Πάλμερ, το 1935 στο Bryn Mawr College στην Αμερική φτιάχνοντας τα κοστούμια
και συνθέτοντας τη μουσική της παράστασης, (Plugge 1938, 14-30).
7 (Φραγκούλης, Ελληνική Ώρα 24. 5. 1950), (Δόξας, Εμπρός, 26. 5. 1950)
8 (Σπηλιωτόπουλος, Ακρόπολις 26. 5. 1950)
9 (Πλωρίτης, Ελευθερία 26. 5. 1950)
10 Βλ. (Τερζάκης, Το Βήμα 26. 5. 1950), όπως και (Κουκούλας, Ο αιώνας μας 5. 1950).
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Η πρώτη παραγωγή των Βακχών από το Εθνικό Θέατρο, παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, το 1962 στο Θέατρο της
Επιδαύρου11. Στο Εθνικό Θέατρο, υπήρχε η τάση καλλιεργημένη
από τους προηγούμενους διευθυντές, Φώτο Πολίτη και Δημήτρη
Ροντήρη, ιστορικής πιστότητας στην παρουσίαση του αρχαίου
δράματος, η οποία είχε αποτελέσει ρήξη σε σχέση με τις μουσειακού τύπου αναβιώσεις του παρελθόντος12. Ο Μινωτής ακολούθησε αυτή τη γραμμή, αναπτύσσοντας μια αισθητική προσέγγιση,
την οποία ο ίδιος περιέγραφε ως «ποιητικό ρεαλισμό»13. Τη μουσική συνέθεσε ο Μάνος Χατζιδάκις, χρησιμοποιώντας στοιχεία της
δυτικής κλασικής μουσικής. Τα σκηνικά ήταν σε αρχαϊκό στυλ, με
ένα παλάτι, το οποίο είχε 40 μέτρα πρόσοψη και 10 μέτρα πλάτος. Οπτικά εφέ χρησιμοποιήθηκαν, ιδιαίτερα για το τέλος, για να
φανεί με πολύ ρεαλιστικό τρόπο το κάψιμο του παλατιού. Οι ηθοποιοί ήταν ντυμένοι με κοστούμια εποχής. Η ιστορικιστική αυτή
προσέγγιση, υπεύθυνη για την εντύπωση αρχαιοπρέπειας, που θα
συνοδεύει τις παραγωγές αρχαίων δραμάτων, παρόλο που είχε
γίνει γενικά αποδεκτή από το κοινό, θεωρήθηκε από τους κριτικούς «ακατάλληλη» για την παρουσίαση των Βακχών. Ο Γεράσιμος Σταύρου, από την εφημερίδα Αυγή, θεώρησε ότι: «ο Αλέξης
Μινωτής δεν έδειξε πως αντιμετώπισε τις Βάκχες σαν “ειδική περίπτωση” και παράβλεψε σκόπιμα την ιδιομορφία τους ή αδιαφόρησε»14. Ο Λέων Κουκούλας, στην Επιθεώρηση Τέχνης, ισχυρίστηκε
ότι οι Βάκχες διαθέτουν ένα «υπέρλογο στοιχείο» ανάρμοστο με
τη «ρεαλιστική» προσέγγιση του Μινωτή15. Ο Πλωρίτης επέκρινε
έντονα τη δυτικότροπη μουσική του Χατζιδάκη, θεωρώντας την
11 Mτφρ.: Παντελής Πρεβελάκης, μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, σκηνογραφία: Κλεόβουλος Κλώνης, κοστούμια: Αντώνης Φωκάς, Διόνυσος: Νίκος Τζόγιας, Πενθέας:
Βασίλης Κανάκης, Αγαύη: Κατίνα Παξινού, Κάδμος: Αλέξης Μινωτής, Τειρεσίας:
Γιάννης Αποστολίδης, Υπηρέτης: Νίκος Παπακωνσταντίνου, Μαντατοφόρος Βοσκός: Παντελής Ζερβός, Β΄ Μαντατοφόρος: Στέλιος Βόκοβιτς, Α΄ Κορυφαία: Πίτσα Καπιτσινέα. Εδώ να σημειώσουμε ότι εντωμεταξύ ο Μίνως Βολανάκης, είχε
σκηνοθετήσει τις Βάκχες το 1959 στο Arts Theatre στο Καίμπριτζ και στο Oxford
Playhouse της Οξφόρδης, (Hartigan 1995, 81-83).
12 Για τις σκηνοθεσίες αρχαίων τραγωδιών των Πολίτη και Ροντήρη βλ. (Αρβανίτη
2010).
13 (Μινωτής 1988, 135)
14 (Σταύρου, Η Αυγή 23. 6. 1962)
15 (Κουκούλας, Επιθεώρηση Τέχνης 6. 1962)
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αταίριαστη με το «βακχικό στοιχείο»16. Ο θρησκειολόγος Παναγής
Λεκατσάς17 έγραψε στην κριτική του ότι: «Από το τόσο ολοφάνερο
αυτό πλέγμα» του «Διασπαραγμού και της Ωμοφαγίας», «δεν υποψιάστηκε τίποτα ο σκηνοθέτης»18. Το έργο Βάκχες, έχοντας γνήσια
Διονυσιακή υπόθεση, συνδεόμενη με θρησκευτικές τελετουργίες
αρχαίων λαών, την ανθρωποθυσία, τον κανιβαλισμό, τα όργια, την
ωμοφαγία αποτελούν «ιδιαιτερότητα» για τους κριτικούς, η οποία
αναζητεί μια διαφορετική μορφικά σκηνοθετική προσέγγιση. Οι
ενστάσεις αυτές συνδέονται με τα ευρύτερα κοινωνικό-πολιτικά
αιτήματα, άρσης των αδιεξόδων, που εκφράζονται τη δεκαετία
του ’60 και ρήξης με το άμεσο παρελθόν. Νέες ευρωπαϊκές ιδέες
προσλαμβάνονται και το ζητούμενο είναι ο εκδημοκρατισμός της
χώρας, η ρήξη με το εμφυλιακό παρακράτος, αλλά και τις συντηρητικές ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, οι αλλαγές ήταν σύντομες και παρέμειναν ανολοκλήρωτες καθώς η δεκαετία έκλεισε με δικτατορία19.
Η μετά τη δικτατορία εποχή, μας οδηγεί σε μια νέα περίοδο «μεταμορφώσεων» των Βακχών. Το 1975, έχουμε νέα παραγωγή του
Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου στο θέατρο της Επιδαύρου20. Ο Ευαγγελάτος ήταν ενημερωμένος σχετικά

16 (Πλωρίτης, Ελευθερία 19. 6. 1962)
17 Ο Παναγής Λεκατσάς, φιλόλογος και εκ των θεμελιωτών της θρησκειολογίας
και εθνολογίας στην Ελλάδα, εκδίδει το 1949 το έργο του Προελληνική Μητριαρχία και Ορέστεια, το 1951 την Καταγωγή των θεσμών, των εθίμων και των δοξασιών, ακολουθώντας τη συγκριτική εθνολογία των Lewis H. Morgan, Johann J.
Bachofen, James G. Frazer, Jane E. Harrison, βλ. (Leege Oliver, 479-511).
18 (Λεκατσάς, Το Βήμα 19. 6. 1962)
19 Όπως έχει υποστηρίξει ο κοινωνιολόγος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: «Η “άνοιξη”
της δεκαετίας του ’60 εκφράζει την ολική επαναφορά μιας άρρητης αλλά και
πρωτόγνωρης νέας ουτοπικής βούλησης, που απαιτεί ρήξη όχι μόνο με το εμφυλιακό παρακράτος, αλλά και με όλες τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Το πρωτόγνωρο για τον τόπο μας πρόταγμα της σοσιαλδημοκρατίας, τα οράματα
της αναρχίας και του αντικρατισμού, η απόρριψη της εθνικιστικής ενδοστρέφειας έρχονται στο ιδεολογικό προσκήνιο. Η πρώτη εμφάνιση ανεξάρτητων κοινωνικών κινημάτων, όπως ο φεμινισμός και οι χίπιδες, κατακλύζουν τη νεολαία που
όπως και σε άλλες χώρες, αποκτά συνείδηση της πολιτικής και της ιδεολογικής
ιδιαιτερότητάς της. » (Τσουκαλάς 2007, 41-46)
20 Μτφρ.: Κώστας Βάρναλης, σκηνογραφία-κοστούμια: Γιώργος Πάτσας, χορογραφία: Μαρία Χορς, Διόνυσος: Χρήστος Πάρλας (1975), Νικήτας Τσακίρογλου
(1976), Πενθέας: Δημήτρης Μαλαβέτας, Αγαύη: Αντιγόνη Βαλάκου, Κάδμος: Στέλιος Βόκοβιτς, Τειρεσίας: Ζώρας Τσαπέλης.
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με τις θεωρίες των Eric Robertson Dodds21 και Jan Kott22. Σε συνέντευξή του, στο Βήμα ανέφερε ότι o Dodds ήταν ο πρώτος που
τοποθέτησε το έργο στο κοινωνικο-ιστορικό του πλαίσιο, «στα τελευταία αυτά χρόνια του Πελοπονησιακού πολέμου»23, όταν «η κατάρρευση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας είχε πια πολύ καθαρά διαγραφή»24 και στην Εσπερινή ότι πλέον «οι Αθηναίοι έχουν στραφεί
σε κάτι περίεργες θεότητες που έχουν την καταγωγή τους στην
πρωτόγονη διονυσιακή λατρεία με περίεργες νυκτερινές λατρείες
και τελετές που έχουν βάση τους τον “σπαραγμό” και την “ωμοφαγία”»25. Επιπλέον, συμφωνώντας με τον Kott θεωρεί τον Πενθέα
και τον Διόνυσο δύο τυράννους και την αντιπαράθεσή τους ως «διείσδυση του Διονύσου στον Πενθέα»26. Τέλος, θεωρεί ότι στο έργο
συνυπάρχουν πολλές αντικρουόμενες αισθητικές τάσεις: «Πρωτόγονη διονυσιακή τελετουργία, λυρικές “κλασικές” εξάρσεις, ρεαλισμός, γκροτέσκο, βάθος ψυχολογικών και ψυχοπαθολογικών αποχρώσεων, ρευστή ιδεολογική γραμμή, χιούμορ, «αφαίρεση», γενική
ατμόσφαιρα θρησκευτικότητας»27. Προσπαθώντας να συγκεράσει
τα στοιχεία αυτά, επέλεξε να παρουσιάσει την παράσταση σαν ένα
όνειρο εφιαλτικό και να δώσει μία υπερεαλιστική αίσθηση28. Ουσιαστικά ο Ευαγγελάτος, τεκμηριώνει τα φιλολογικά ερείσματα
της σκηνοθεσίας του, προτείνοντας μία νέα σκηνική προσέγγιση.
Το σκηνικό της παράστασης συντέθηκε από σκορπισμένα στην
ορχήστρα σπασμένα μέλη ενός τεράστιου αγάλματος. Δεν υπήρχε
μουσική, μόνο ένα τύμπανο29. Ο Διόνυσος (Ν. Τσακίρογλου) και ο
Πενθέας (Δημήτρης Μαλαβέτας) παρουσιάστηκαν ως αντιμαχόμενοι τύραννοι αναδεικνύοντας το ζήτημα της εξουσίας που προσπαθεί να επιβάλλει την κυριαρχία της. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τον
21 Ο Dodds εξέδωσε μία σχολιασμένη μετάφραση των Βακχών του Ευριπίδη (Dodds
1953).
22 Φαίνεται πως ήταν επηρεασμένος κυρίως από το έργο Θεοφαγία του Jan Kott, στο
οποίο ο Πολωνός θεωρητικός παρουσιάζει την τραγωδία σαν έναν κόσμο όπου οι
άνθρωποι γίνονται βορρά των θεών, αλλά και οι ίδιοι οι θεοί μετατρέπονται σε
θηράματα θεών και ανθρώπων (Kott 1976).
23 (Το Βήμα 13. 7. 1975)
24 (Ό. π.)
25 (Τσιρμπίνος, Εσπερινή 16. 7. 1975)
26 (Το Βήμα 13. 7. 1975)
27 (Ό. π.)
28 (Ό. π.)
29 (Ελληνικός Βορράς 17. 7. 1975)
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κριτικό Τάσο Λιγνάδη ο πρωταγωνιστής-ηθοποιός Ν. Τσακίρογλου,
στο ρόλο του Διονύσου, μετέβαλε υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη,
«τον θεό με την μαγνητική ερωτική έλξη σε φανατικό ντερβίση. Στη
θέση της απάθειας του γήινου θεού οι προσποιήσεις ενός φανατικού»30. Στην ίδια γραμμή, ο Στάθης Δρομάζος έγραψε πως «ο Ν.
Τσακίρογλου, μόλις βγήκε φώναζε, απειλούσε, έδινε την εντύπωση ότι αυτός είναι η ωμή βία και όχι η δύναμη του πνεύματος»31.
Όταν παίχτηκε η παράσταση είχε περάσει ακριβώς ένας χρόνος
από την κατάρρευση της χούντας των Συνταγματαρχών που είχε
καταλύσει την ελληνική δημοκρατία και είχε επιβάλλει την κατάργηση των στοιχειωδών ελευθεριών, πνευματικό και πολιτιστικό
μεσαίωνα. Η μορφή του Διονύσου, ως του θεού που επιβάλλει την
εξουσία του νοηματοδοτούταν στο πλαίσιο του ορίζοντα προσδοκιών των κριτικών εκφράζοντας το ιστορικό συμφραζόμενο της
εποχής. Οι αρχαιογνωστικές προσεγγίσεις του σκηνοθέτη δημιουργούσαν ερμηνευτικές δεσμεύσεις, ωστόσο έμφαση δίνεται και
στις δυνατότητες του παρόντος, κάτι που ήταν πρωτοποριακό για
την εποχή.
Το 1977 έλαβε χώρα, στο θέατρο της Επιδαύρου, μια παραγωγή
των Βακχών του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν32.
Σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου ο Κουν ψάχνει να βρει στο αρχαίο δράμα αναλογίες με την
λαϊκή παράδοση, θεωρώντας ότι το θέατρο γεννήθηκε από πρωτόγονες θρησκευτικές εορτές και τελετουργίες33. Στις Βάκχες μάλιστα επιλέγει το στοιχείο της ανατολίτικης παράδοσης γιατί όπως
λέει ο ίδιος σε συνέντευξή του: «ο Διόνυσος έρχεται στην πατρίδα
30 (Λιγνάδης, Εσπερινή 26. 7. 1975)
31 (Δρομάζος, Η Καθημερινή 22. 7. 1975)
32 Μτφρ.: Λεωνίδας Ζενάκος, μουσική: Χρήστος Λεοντής, χορογραφία: Μαρία Κυνηγού, σκηνογραφία-κοστούμια: Διονύσης Φωτόπουλος Διονύσης Φωτόπουλος,
Διόνυσος: Μίμης Κουγιουμτζής, Πενθέας: Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Αγαύη:
Νέλλη Αγγελίδου, Κάδμος: Βάσος Ανδρονίδης, Τειρεσίας: Δημήτρης Χατζημάρκος,
Φύλακας: Περικλής Καρακωνσταντόγλου, Βοσκοί: Γιάννης Δεγαΐτης, Κώστας
Τσαπέκος, Λέανδρος Παναγιωτίδης, Περικλής Καρακωνσταντόγλου, Χρήστος
Νίνης, Αγγελιοφόρος: Γιώργος Αρμένης, Χορός: Ρένη Πιττακή, Γιώργος Αρμένης,
Αννίτα Σαντοριναίου, Ράμσυ Τσόπελα, Κώστας Χαλκιάς, Χάρης Σώζος, Θανάσης
Καραγιάννης, Όλια Λαζαρίδου, Γιάννης Ρήγας, Β. Παρθενιάδου, Ο. Δαμάνη, Κ. Γώγου, Σ. Λιππέττ, Χ. Κέρκενταλ, Ρ. Νικολαΐδου, Β. Φιλιππίδου, Ρ. Βασιλακοπούλου,
Ν. Αρκουδέα, Τ. Δράκου, Δ. Κόμης, Γ. Χανδολιάς, Γ. Καρατζογιάννης, Φ. Ρενιέρης.
33 (Μαυρομούστακος 2008, 386)

196

Μιχάλης Γεωργίου

του, τη Θήβα, ύστερα από τη θριαμβευτική περιπλάνησή του στην
Ασία»34. Για να αναδειχτεί το τελετουργικό στοιχείο χρησιμοποίησε στην παράσταση την τεχνική της μπρεχτικής αποστασιοποίησης, ώστε η κίνηση του ηθοποιού να διαθέτει «όγκο» και να μην
έχει ψυχολογικές διαβαθμίσεις και χρησιμοποιεί μισό προσωπείο,
καθώς έτσι το κοινό δεν αντιλαμβάνεται την ταυτότητα των ηθοποιών35. Η μουσική του Χρήστου Λεοντή είχε στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής36. Στο χορό προσέδωσε χαρακτήρα πανηγυριού.
Ο Κουν συνέδεσε στοιχεία της ευρωπαϊκής avant-garde με αυτά
της ανατολικής παράδοσης που επιζούν στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Η παράσταση αντικατοπτρίζει την πολιτική στροφή που
συντελείται την περίοδο αυτή και καθορίζει τη φυσιογνωμία της
Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια, την λεγόμενη “μεταπολίτευση”. Σε
πολιτιστικό επίπεδο έχουμε την σύνδεση της λαϊκότητας, με την
τάση επιστροφής στις ρίζες του λαϊκού πολιτισμού, και της ευρωπαϊκότητας. Την περίοδο αυτή άλλωστε, η Ελλάδα αρχίζει να ανδρώνεται μέσα στο όραμα της Ευρώπης, στο οποίο ταύτισε για τα
επόμενα χρόνια την ασφάλεια και την ευημερία της.
Το 1986 ο Θεόδωρος Τερζόπουλος παρουσιάζει με το θίασο
ΑΤΤΙΣ τις Βάκχες, στο αρχαίο στάδιο των Δελφών, με την ευκαιρία της Δεύτερης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Ελληνικού Δράματος37. Ο Τερζόπουλος, είχε αναπτύξει τη λεγόμενη «βιοδυναμική μέθοδο», η οποία πηγάζει από την διονυσιακή υπέρβαση, ενός
σώματος όπου τα μέλη του ενεργούν αυτόνομα επί σκηνής, μέσα
από επαναλαμβανόμενες κινήσεις στα πρόθυρα της εξάντλησης38.
Μέθοδος επηρεασμένη από τα Αναστενάρια, που πιθανότατα
αποτελούν επιβίωση θρησκευτικών πρακτικών από τη λατρεία
του Διόνυσου39. Με την πρακτική της «βιοδυναμικής μεθόδου», το
34 (Βρεττού, Απογευματινή 26. 7. 1978)
35 Βλ. συνέντευξή του ο Κούν λίγες μέρες πριν την παράσταση: (Παγκουρέλης, Το
Βήμα της Κυριακής 16. 10. 1977), όπως και: (K., Π., Το Βήμα 26. 7. 1978), (Μαυρομούστακος 2008, 386).
36 (Η Βραδυνή 26. 7. 1978)
37 Μτφρ.: Λεωνίδας Ζενάκος, σκηνογραφία-κοστούμια: Γιώργος Πάτσας, Διόνυσος:
Άκης Σακελλαρίου, Πενθέας: Νίκος Σιακάρας, Αγαύη: Σοφία Μιχοπούλου, Κάδμος:
κοινός ρόλος, Τειρεσίας: Σοφία Μιχοπούλου.
38 Βλ. συνέντευξη του Θεόδωρου Τερζόπουλου λίγες μέρες πριν την παράσταση:
(Χουζούρη, Ένα 12. 6. 1986, 139-143).
39 Βλ. συνέντευξη του Θεόδωρου Τερζόπουλου λίγες μέρες πριν την παράσταση: (Γεωργακοπούλου, Η Αυγή 15. 6. 1986).
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μυαλό του ηθοποιού πέφτει σε καταληψία. Στην παράσταση, το
δάπεδο της ορχήστρας ήταν γεμάτο με άμμο. Υπήρχαν τρεις άντρες
και δύο γυναίκες ηθοποιοί, γυμνοί από τη μέση και πάνω, οι οποίοι κινούνταν σαν δαιμονισμένοι. Μόνο ο Πενθέας παρουσιάστηκε
ανίσχυρος, εκτεθειμένος στην οργιαστική έκσταση των Βακχών. Η
μέθοδος «αποδόμησης των σωματικών σημείων», που οδηγεί σε
αυτονόμηση των άκρων και σε έντονη σωματική κίνηση κυριάρχησε, καταδυναστεύοντας τον ευριπίδειο λόγο. Τα υλικά της παράστασης ήταν χειρονομιακά, μιμητικά, χορευτικά, ρυθμικά και φωνητικά, ενώ τα λόγια ήταν λίγα και έβγαιναν μέσα από αναπνοές,
ως σπαράγματα λόγου. Το παραστασιακό αυτό γεγονός, έρχεται
σε πλήρη ρήξη με αυτά του παρελθόντος, ενώ βρίσκεται κοντά
στους προβληματισμούς που ανέδειξε ο Richard Schechner με το
Dionysus in 69. Αποτέλεσε ένα πρωτοφανές παραστασιακό γεγονός που αναζητούσε τη σχέση των εκστατικών φαινομένων με το
θέατρο προσφέροντας στους θεατές μία «μεταιχμιακή» εμπειρία40.
Θεατρικό σκάνδαλο41 ιστορικής σημασίας για το ελληνικό θέατρο, αποτέλεσαν οι Βάκχες, του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδας το 1997, σε σκηνοθεσία του γερμανού Matthias Langhoff42, καθώς οι καινοτομίες του τελευταίου έγιναν αντικείμενο αρνητικών
σχολίων. Θεωρήθηκαν «βεβήλωση» και «χυδαίες» για το θέατρο
της Επιδαύρου, «προκάλεσαν οργή»43 και ο Langhoff χαρακτηρίστηκε, στην καλύτερη περίπτωση, ως «αδαής» και «αλαζόνας»44,
όπως τον αποκαλεί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, και στη χειρότερη ως φορέας καλλιτεχνικού «φασισμού» που «θυμίζει τον Χίτλερ»45, όπως γράφει γι’ αυτόν ο κριτικός Βάιος Παγκουρέλης. Το
σκηνικό της παράστασης ήταν ένας αχυρώνας με έναν πολυέλαιο
40 (Fischer-Lichte 2006, 104-117).
41 Για μια θεωρία των σκανδάλων στην τέχνη: (Eybl 2002, 5-15)
42 Μτφρ: Θεόδωρος Στεφανόπουλος, μουσική: Αίγλη Χαβά-Βάγια, χορογραφία:
Iren Tasebento, σκηνογραφία-κοστούμια: Katrin Rankl, Διόνυσος: Μηνάς Χατζησάββας, Πενθέας: Νίκος Καραθάνος, Αγαύη: Evelyne Didi, Κάδμος: Ανδρέας
Τσάκωνας, Τειρεσίας: Νίκος Κολοβός, Θεράποντες: Φάνης Μουρατίδης, Ευθύμης
Παππάς, Α’ Άγγελος: Βασίλης Καραμπουλας, Β’ Άγγελος: Θοδωρής Γκόνης, Χορός:
Αντιγόνη Αλικάκου, Στέλλα Καζάζη, Αθηνά Μαξίμου, Φωτεινή Παπαδοδήμα, Λένα
Σαββίδου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Θάλεια Σκαρλάτου, Κλεοπάτρα Τολόγκου.
43 (Περσεύς ο Αθηναίος, Ελεύθερη Ώρα 5. 9. 1997)
44 (Γεωργουσόπουλος, Τα Νέα 2. 9. 1997)
45 (Παγκουρέλης, Ελεύθερος Τύπος 1. 9. 1997)
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στη μέση, μια πλάκα με την επιγραφή: «νερό Κιθαιρώνα» και σφάγια να κρέμονται. Ο Διόνυσος (Μηνάς Χατζησάββας) εμφανίστηκε
γυμνός, καμπούρης και ο Πενθέας θηλυπρεπής πάνω σε ένα άλογο.
Ο Χορός ήταν νοικοκυρές, ο οποίες μιλούσαν σε ποντιακή διάλεκτο και χόρεψαν ντίσκο μουσική. Όταν δε η Αγαύη, που παίχτηκε
από την γαλλίδα ηθοποιό Evelyne Didi, μπήκε στη σκηνή, άρχισε
η αντίδραση του κοινού, καθώς εμφανίστηκε με κόκκινο μίνι και
γόβες και μίλησε με ξενική προφορά, κάτι που μερίδα των θεατών θεώρησε παραφθορά της ελληνικής γλώσσας και προσβολή
του κειμένου46. Ο Langhoff προσπάθησε να σχολιάσει μέσω των
Βακχών, την αλλοτριωμένη αισθητική της επαρχιακής Ελλάδας.
Ωστόσο, παρουσιάζοντας την αρχαία τραγωδία μέσω της αισθητικής του κιτς, προκάλεσε, αναδεικνύοντας όρους και ερμηνευτικά
σχήματα με τα οποία κοινό και κριτικοί στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται την «αναβίωση» του αρχαίου δράματος. Πολλοί πιστεύουν
ότι η αρχαία τραγωδία και γλώσσα, αποτελούν κειμήλια, τα οποία
θα πρέπει να προστατεύονται από το κράτος, και από κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη, όπως επίσης και ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε άμεση επαφή με την παράδοση του αρχαίου δράματος και
διαθέτουν μια «έμφυτη αίσθηση» για το πώς θα έπρεπε να παριστάνονται. Ο Langhoff παρουσιάζει μία εκκεντρική προσέγγιση
του «κλασικού» κειμένου, το οποίο παρουσιάζεται ως ανοικτό σε
ερμηνείες. Έτσι σκανδαλίζει το ελληνικό κοινό, καθώς η «έμφυτη»
σχέση με τα αρχαία έργα αποδομείται.
Το 2002, οι Βάκχες παρουσιάστηκαν στην Επίδαυρο, από τον Άγγλο Peter Hall47. Σε μία άδεια ορχήστρα με έντονο φωτισμό, εμφανίστηκε ο Διόνυσος (Greg Hicks), φορώντας χρυσή μάσκα με κέρατα. Ο Πενθέας παρουσιάστηκε ως κάτι ανάμεσα σε ναζί και Ναπολέοντα Βοναπάρτη και έπειτα σαν αμερικανός έφηβος, τον οποίο
σαγήνεψε ερωτικά ο Διόνυσος, κάνοντας ανατολίτικα λκνίσματα.
Οι Βάκχες ήταν με κόκκινα πέτσινα ρούχα. Ο Διόνυσος παρέσυρε
τον Πενθέα, μεταμφιεσμένο σε γυναίκα, στο άβατο των Βακχών,
46 (Van Steen 2013, 501-516)
47 Μτφρ: Colin Teevan, μουσική: Harrison Birtwistle, σκηνογραφία: Alison Chitty,
κίνηση: Marie Gabriel Rotie, Διόνυσος: Greg Hicks, Πενθέας: William Houston,
Αγαύη: William Houston, Κάδμος: David Ryall , Τειρεσίας: Greg Hicks, Χορός: Lee
Have-Jones, Chunk Iwuji, Rebecca Lenkiewicz, Renzo Murrone, Stefani Pleasence,
Margaret Preece, Marie-Gabrielle Rotie, Rachel Sanders, Geoffrey Streatfeild, Clare
Swinburne.
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με τη συνοδεία αστυνομικού, τον οποίο έπαιξε γυναίκα. Πενθέα
και Αγαύη, θύτη και θύμα, ερμήνευσε ο ίδιος ηθοποιός (William
Houston). Ο Hall, μετέτρεψε την σύγκρουση μεταξύ Πενθέα και Διονύσου σε μάχη μεταξύ «Ανατολής» και «Δύσης». O διασπαραγμός
του Πενθέα ήταν ο θάνατος ενός αλαζόνα δυτικού ηγέτη, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του τις προφητικές προειδοποιήσεις, από
οπαδούς ενός Ανατολίτη. Επέλεξε ένα διαπολιτισμικό πλάνο ανεβάσματος, χρησιμοποιώντας ανατολικό-σωματικό θέατρο48, με τη
χρήση μασκών, και του ιαπωνικού χορού butoh49. Οι κινήσεις του
Διονύσου ήταν διογκωμένες και αργές, παραπέμποντας σε αυτές
άγριων ζώων. Η χορογραφία των μαινάδων είχε κινήσεις σαγηνευτικές, με υψηλό βαθμό πειθαρχίας. Η παράσταση αποτέλεσε μια
ισχυρή αισθητικά εμπειρία, στην οποία, ο ρυθμός έπαιζε σπουδαίο
ρόλο, ενώ η κίνηση, η μουσική, ο φωτισμός, τα σκηνικά συνεργάστηκαν για την οπτική απόλαυση.
Το 2003 παρουσιάζει τις Βάκχες, στη Θήβα, ο θίασος Teatro
Buentia, από την Κούβα στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του, σε σκηνοθεσία Flora Lauten50. Ο θίασος επηρεασμένος από
το θέατρο του Jerzy Grotowski στράφηκε στο συνδυασμό πολιτικού και πειραματικού θεάτρου, δίνοντας στις παραστάσεις του
ένα ύφος, που είχε να κάνει με την αξιοποίηση φολκ στοιχείων και
της αφρικανικής καταγωγής θρησκευτικής τελετουργίας yoruba
που χρονολογείται περίπου 6. 000 ετών51. Σκοπός των τελετών
της yoruba είναι η επίκληση πνευμάτων, αλλά και ο εορτασμός
γεγονότων όπως ο γάμος, η γέννηση, ο θάνατος. Η παράσταση
είχε μουσική με τύμπανα και κρόταλα, με τον ταυτόχρονο ψαλμό
επικλήσεων στο πλαίσιο ενός εκστατικού χορού. Σκοπός ήταν η
48 Για τη λειτουργία του διαπολιτισμικού θεάτρου βλ: (Fischer-Lichte 1999), όπως
και (Regus 2009).
49 Η χορεύτρια του butoh Marie-Gabrielle Rotie ανέλαβε την κινησιολογία και τη
χορογραφία της παράστασης. Για τον ιαπωνικό χορό butoh βλ.: (Haerdter 1988).
50 (Ανδρεάδης, To Βήμα 20. 07. 2003), (Ριζοσπάστης 24. 7. 2003), μουσική: Raquel
Carrió, Flora Lauten, σκηνογραφία-κοστούμια: Alain Ortiz, ηθοποιοί: Broselianda
Hernández, Antonia Fernández, José Antonio Alonso, Carlos Cruz, Juana García,
Sándor Menéndez, Alejandro Alfonzo, Luis Alberto Alonso, Leandro Sen, Indira
Valdés, Yurelis, González, Sarimé Álvarez, Dania Aguerreberrez, Margarita Milián,
Dayana Contreras, Cheryl Saldívar, Jomary Hechavarría, Vidal Ricardo la Barca.
51 Η yoruba ξέφυγε από την Αφρική στα χρόνια του σκλαβοπάζαρου, όταν οι
αφρικανοί αιχμαλωτίζονταν και μεταφέρονταν στην Αμερική ως σκλάβοι
(Abimbola 2005).

200

Μιχάλης Γεωργίου

κατάληψη των χορευτών από το επικαλούμενο πνεύμα. Έτσι, ο
εκστατικός αυτός κώδικας βρήκε τις αναλογίες του με την αρχαιοελληνική βακχεία. Έχουμε μία περίπτωση σωματικού θεάτρου,
κοντά σε αυτό του Τερζόπουλου, με την ενέργεια που εκλύουν τα
σώματα των ηθοποιών που έχουν μυηθεί στη yoruba να είναι το
πιο εντυπωσιακό στοιχείο.
Κι ενώ την 20ετία που προηγήθηκε, έχουμε πρωτοποριακά θα
λέγαμε ανεβάσματα, το 2005 με την παραγωγή του Εθνικού θεάτρου, σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη,
στο θέατρο της Επιδαύρου52, έχουμε επιστροφή σε κειμενοκεντρική παράσταση. Στο κείμενο που δημοσίευσε άλλωστε ο Χατζάκης
στο πρόγραμμα της παράστασης γράφει τα εξής:
«Στο αρχαίο δράμα το να παρίσταμαι είναι αρκετό. Στο τραγικό δεν
φτάνει κανείς διά της αισθητικής. Το ίδιο το τραγικό παράγει την αισθητική του. Με λίγα λόγια, οι ηθοποιοί δεν έψαξαν δρόμους, έγιναν
οι ίδιοι δρόμοι, ξοδεύτηκαν υπέρ του κειμένου»53.

Η μουσική της παράστασης, ήταν της Σαβίνας Γιαννάτου και
τα χορικά της ομάδας sinequanon. Το σκηνικό του Γιώργου Πάτσα
αποτελούταν από θύρσους και μία διαφανή κολυμπήθρα με νερό.
Από την κολυμπήθρα, βγήκε o Διόνυσος (Λάζαρος Γεωργακόπουλος), ο οποίος ήταν ελαφρά ντυμένος, περπάτησε σαν αίλουρος
και στην πορεία ράντισε τη σκηνή με σταγόνες νερού. Ο χορός
φορούσε διαφανείς μπλούζες- μια συντηρητική εκδοχή θα λέγαμε
των χορικών του Τερζόπουλου και του Peter Hall. Στην παράσταση
αυτή, ο χριστιανισμός συγχωνεύτηκε με το διονυσιακό στοιχείο.
Ο αίλουρος-Διόνυσος από την Ανατολή, στη σκηνή που πείθει τον
Πενθέα να μεταμφιεστεί σε μαινάδα, έγινε Ιωάννης Βαπτιστής
52 Μτφρ.: Κ. Χ. Μύρης, μουσική: Σαβίνα Γιαννάτου, χορογραφία: Ομάδα Χορού
Sinequanon, σκηνογραφία: Γιώργος Πάτσας, κοστούμια: Έρση Δρίνη, Διόνυσος:
Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Πενθέας: Ιερώνυμος Καλετσάνος, Αγαύη: Λυδία Φωτοπούλου, Κάδμος: Θεμιστοκλής Πάνου, Τειρεσίας: Μανώλης Μαυροματάκης,
Θεράπων: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Α΄ Άγγελος: Μανώλης Σειραγάκης, Β΄ Άγγελος:
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Χορός: Σαββίνα Γιαννάτου (κορυφαία), Γεωργία
Τσαγκαράκη, Ζαχαρούλα Οικονόμου, Κόρα Καρβούνη, Δέσποινα Αναστασόγλου,
Χριστίνα Μαξούρη, Δήμητρα Σιγάλα, Δημητρα Λαρετζάκη, Ανδρομήχη Δαυλού,
Δημήτρης Σωτηρίου, Ερμής Μαλκότσης, Κική Μπάκα, Έλενα Τοπαλίδου, Δέσποινα Δραμισιώτη, Σταυρούλα Σιάμου, Δημήτρης Αγαρζίδης, Μανώλης Σειραγάκης.
53 Βλ. Πρόγραμμα της παράστασης στο Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου:
(http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=587).
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και βάφτισε τον τελευταίο, για να τον εξαγνίσει από τις αμαρτίες
του. Ενδιαφέρον έχει ότι στο επίπεδο της πρόσληψης, η παράσταση θεωρήθηκε επιτυχής από τους κριτικούς, οι οποίοι προέβαλαν
ως βασικό προτέρημά της, το γεγονός ότι «σεβάστηκε το κείμενο
όπως και τη γλώσσα του συγγραφέα»54, δείχνοντας ότι φιλολογικές πεποιθήσεις μερίδας των κριτικών παραμένουν σταθερές σε
ερμηνευτικά σχήματα παλαιότερων δεκαετιών.
To 2008 παρουσιάστηκε μία σύγχρονη εκδοχή του έργου σε
κλειστό χώρο, σε σκηνοθεσία της αυστριακής Renate Jett, με ένα
πολυεθνικό σχήμα, στο Θέατρο «Πορεία»55. Ο Διόνυσος παίχτηκε από δύο ερμηνευτές. Πρώτος εμφανίστηκε, ο μουσικός Blaine
Reininger, που είπε έναν μονόλογο για τον ρόλο του θείου με τη
συνοδεία μελόντικας και τη συνέχεια του ρόλου ανέλαβε ο ηθοποιός Νίκος Ελευθεριάδης. Τον Τειρεσία έπαιξε ο γερμανόφωνος ηθοποιός Jürgen Stossinger, ο οποίος έμαθε το ρόλο στα ελληνικά. Οι
Βάκχες ήταν τρείς, ενώ η ηλεκτρονική μουσική του Sylvain Jacques
ακουγόταν υπαινικτικά. Πέντε χρόνια μετά, τo 2013, ο Έκτορας
Λυγίζος, παρουσιάζει ένα παρόμοιο εγχείρημα, σε κλειστό χώρο,
στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε διασκευή για τρεις άνδρες56. Οι
υποκριτές, στέκονταν σε μια άδεια σκηνή, παραδίδοντας ο ένας
στον άλλον τη σκυτάλη στους ρόλους. Κοιτούσαν στα μάτια τους
θεατές και αφηγούνταν το κείμενο, το οποίο αναδείχτηκε χάρη
στην ένταση της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες των ηθοποιών. Στις παραστάσεις αυτές, το αρχαίο δράμα
αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως ένα πεδίο προς διερεύνηση, που
θέτει ερωτήματα, παρά που δίνει απαντήσεις, λύσεις ή σχήματα.
Παράλληλα, δείχνουν μία τάση παρουσίασης του αρχαίου δράματος σε μορφή δραμάτων δωματίου.
Η πολύκροτη όμως παράσταση για τη χρονιά 2013 ήταν αναμφισβήτητα οι Βάκχες, με σκηνοθέτη τον Δημήτρη Λιγνάδη και
54 Βλ. ενδεικτικά τα παρακάτω άρθρα κριτικών για την παράσταση: (Σιάφκος, Η
Απόφαση 11. 7. 2005), (Χατζηιωάννου, Τα Νέα 11. 7. 2005), (Θυμέλη, Ριζοσπάστης
13. 7. 2005).
55 Μτφρ.: Γιώργος Χειμωνάς, μουσική: Sylvain Jacques, σκηνογραφία: Renate Jett, κίνηση: Madeleine Lissy, Διόνυσος: Νίκος Ελευθεριάδης, Βlaine Reininger, Πενθέας:
Δημήτρης Τάρλοου, Αγαύη: Ναταλία Καποδίστρια, Κάδμος: Γιώργος Μωρόγιαννης, Τειρεσίας: Jürgen Stössinger, Άγγελος: Απόστολος Πελεκάνος, Χορός: Ιωάννα
Κανελλοπούλου, Εύα Κεχαγιά, Ελίτα Κουνάδη.
56 Μτφρ.: Γιώργος Χειμωνάς, σκηνογραφία-κοστούμια: Κλειώ Μπομπότη, ηθοποιοί:
Δημήτρης Μοθωναίος, Άρης Μπάλης, Έκτορας Λυγίζος.
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Διόνυσο τον τραγουδιστή της pop Σάκη Ρουβά57. Το σκηνικό της
παράστασης είχε ως βασικά αντικείμενα ένα εικονοστάσι και μια
κολόνα ηλεκτροδότησης. Πρώτη εμφανίστηκε η τραγουδίστρια
Γιώτα Βέη (κορυφαία του Χορού), ψάλλοντας το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται..». Άναψε το καντηλάκι στο εικονοστάσι και σκέπασε
με σεμεδάκια τα μεγάφωνα. Έπειτα εμφανίστηκε ο Διόνυσος κουκουλωμένος, και άρχισε να αφηγείται πώς έφτασε μέχρι εκεί, ανεβαίνοντας την κολόνα. Άναψε τον λαμπτήρα, οι Βάκχες, τον περικύκλωσαν, τον έγδυσαν και εμφανίστηκε ο Σάκης Ρουβάς σχεδόν
γυμνός. Έπειτα τον έντυσαν με ρούχα που παραπέμπουν σε θεϊκή
εμφάνιση. Με τη σειρά εμφανίστηκαν ο Κάδμος, ο οποίος έσερνε
πάνω σε ένα καροτσάκι τον Τειρεσία. Στο τέλος, όταν η Αγαύη συνειδητοποιεί ότι έχει σκοτώσει τον γιο της, η Γιώτα Βέη τραγούδησε ένα μοιρολόι. Η παράσταση, σε πολλά σημεία ήταν ευθυγραμμισμένη με ήδη δοκιμασμένες πρακτικές, όπως τα στοιχεία που
παραπέμπουν στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, όπου αυτός συνδέεται με θρησκευτικούς σκοπούς, ενώ η φυλετική/εθνική ετερότητα
που χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία των «οπαδών» του Διονύσου
υπογραμμίστηκε από τρεις μαύρες κοπέλες του Χορού και από το
τρίο έγχρωμων Αγγελιοφόρων. Ωστόσο, προσφέρει ένα νέο στοιχείο που συνδέεται κυρίως με την παρουσία του Σάκη Ρουβά ως
pop ειδώλου -που απασχόλησε μάλιστα έντονα τα παρακαλλιτεχνικά γραφόμενα. Η πρόσκληση ενός εξωθεατρικού προσώπου
για την ανάληψη ρόλου σε αρχαία τραγωδία δεν είναι ασυνήθιστη
για την ελληνική σκηνή. Η επιλογή όμως του συγκεκριμένου pop
ειδώλου προσέδωσε ένα έντονο στοιχείο μεταθεατρικότητας. Ο
Διόνυσος λειτουργεί ως αναμφισβήτητο λατρευτικό ίνδαλμα για
τις Βάκχες και έτσι ενισχύθηκε ο παραλληλισμός πραγματικού και
δραματικού «ειδώλου», των συμπεριφορών των θαυμαστριών του
57 Η πρώτη παράσταση του έργου δόθηκε στην «πατρίδα» του Ευριπίδη, Σαλαμίνα, στο Ευριπίδειο Θέατρο και η επίσημη πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Φιλίππων.
Μτφρ.: Γιάννης Λιγνάδης, μουσική: Γιώργος Πούλιος, σκηνογραφία-κοστούμια:
Εύα Νάθενα, χορογραφία: Δάφνη Ασημακοπούλου, Κρουστά: Μιχάλης Αφολαγιάν, Διόνυσος: Σάκης Ρουβάς, Πενθέας: Δημήτρης Πασσάς, Πενθέας: Δημήτρης
Πασσάς, Κάδμος: Γιάννης Καρατζογιάννης, Τειρεσίας: Ρούλα Πατεράκη, Αγγελιοφόρος: Δημήτρης Λιγνάδης, Χορός: Γιώτα Βέη (κορυφαία), Αντιγόνη Ψυχράμη,
Άννα Μενενάκου, Λούσα Μαρσέλλου, Ευαγγελία Συριοπούλου, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Δανάη Κατσαμένη, Ζαφειρία Δημητροπούλου - Delangel, Ιωάννα Κουντικέ, Ναταλί Ερνέστα, Γκρέις Νουοκέ.
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τραγουδιστή και των Βακχών ως ακολούθων του Διονύσου. Έτσι,
στην παράσταση αυτή, η μεταφορά της ζωής, σαν θέατρο, διαμόρφωσε το κυρίως θέμα και η πραγματικότητα της ζωής εμφανίστηκε ως θεατροποιημένη.
H τελευταία παραγωγή των Βακχών ήταν αυτή της Άντζελας
Μπρούσκου, που έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο στις 8 Αυγούστου 2014, με την Αγλαΐα Παππά στο ρόλο του Διονύσου, τον Άρη
Σερβετάλλη στο ρόλο του Πενθέα, ενώ η ίδια η Μπρούσκου ερμήνευσε το ρόλο της Αγαύης58. Η πρόταση της τελευταίας εστίασε
στο κείμενο, το οποίο ακούστηκε στη μετάφραση του Γιώργου
Χειμωνά. Η δράση εξελίχτηκε σε ένα σκηνικό χώρο με «πατάρια»,
ανάκλιντρα και φωτισμένους θύρσους στο δεξί μέρος. Η είσοδος
του Διονύσου στην ορχήστρα έγινε με δερμάτινο παντελόνι, σακάκι και κισσό περασμένο στο λαιμό. Κράταγε μια μάσκα που ενίοτε
φορούσε. Η παράσταση συνδύαζε στοιχεία που έχουμε εντοπίσει
και σε προηγούμενες παραγωγές: Ο Πενθέας ντυμένος στα μαύρα, αυστηρός, με μαστίγιο στο χέρι, παρέπεμπε σε δικτάτορα. Η
σκηνοθέτης επέλεξε γυναίκα ηθοποιό όχι μόνο για το ρόλο του Διονύσου, αλλά και γι’ αυτόν του Τειρεσία (Μαρία Κύρτσου), που παρουσιάστηκε μάλιστα με μεταξωτό εσώρουχο. Έτσι οι χαρακτήρες
αυτοί είχαν μία ερμαφρόδιτη υπόσταση. Επιπλέον ο κραταιός άναξ
(Πενθέας) γίνεται μια καρικατούρα μεταμφιεσμένης μαινάδας
κρατώντας ένα πορτατίφ στο χέρι. Ο Χορός με ρούχα που παρέπεμπαν στο κίνημα των Χίπις, κρατούσε χρυσά πιατίνια υπό κρουστοκεντρική μουσική και ρυθμούς χιπ-χοπ. H συνολική αισθητική
παρέπεμπε σε ταινίες τρόμου, τις δεκαετίας του 1960, μέσω της
απεικόνισης της βίας και της φρικαλεότητας, με την εκτεταμένη
χρήση αίματος. Η Αγαύη εμφανίστηκε αιματοβαμμένη. Το έργο
του Ευριπίδη έχει να κάνει άλλωστε με τη βία η οποία προέρχεται
τόσο από τον Πενθέα που επιχειρεί να σταματήσει τον Ξένο, όσο
και από τον Θεό, μέσω των χεριών των μαινάδων. Ενώ εν μέσω
οικονομικής κρίσης, η έξαρση της βίας, θα λέγαμε, μας έχει κάνει
58 Μτφρ.: Γιώργος Χειμωνάς, μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός, σκηνογραφία: Σταύρος Λίτινας, Μάρθα Φωκά, κίνηση: Ερμής Μαλκότσης, Διόνυσος: Αγλαΐα Παππά,
Πενθέας: Αριστείδης Σερβετάλης, Αγαύη: Άντζελα Μπρούσκου, Κάδμος: Γιώργος
Μπινιάρης, Τειρεσίας: Μαρία Κίτσου, Χορός: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου, Μαρία
Αθηναίου, Δήμητρα Γκλιάτη, Μαρία Κίτσου, Παρθενόπη Μπουζούρη, Λεονόρα
Γαϊτάνου, Αργύρης Πανταζάρας, Βάλια Παπαχρήστου, Αντώνης Σταμόπουλος,
Χάρης Χαραλάμπους.
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παιδιά των Βακχών: Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας για τη χώρα, η επιβολή οικονομικών μέτρων τα τελευταία
χρόνια, οδήγησε σε ασφυξία, ενώ η αποστέρηση δικαιωμάτων και
ελευθεριών όξυνε την κοινωνική κρίση και οδήγησε σε πολιτικές
αναταραχές, διαμορφώνοντας μία μορφή βίας που εκφράζεται ως
καθημερινό φαινόμενο στα σχολεία, τις γειτονιές, την κοινωνία. Η
κρίση δεν αύξησε μόνο τις κοινωνικές ανισότητες, συνδέθηκε και
με την αύξηση ιατρικών και ψυχικών προβλημάτων. Κάποιοι εκτονώνουν την οργή τους, στους ίδιους τους εαυτούς τους, ενώ άλλοι
ταυτίζονται με τους προβαλόμενους ως «εκδικητές» της εποχής.
Η βίαιη σύγκρουση των συγκινησιακών τάσεων που διατρέχει τις
Βάκχες, έχει γίνει ίσως με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στοιχείο της κοινωνίας μας.
Συμπερασματικά, η περιπέτεια των «μεταμορφώσεων» των
Βακχών, συνιστά έναν δείκτη των ευρύτερων ιδεολογικών και
ιστορικών ταλαντώσεων της εποχής, ανάμεσα στην πολιτική
συγκυρία, το φεμινισμό, την αμφιφυλία, την ελευθεριότητα, το
διεθνισμό. Η επισκόπηση των παραστάσεων, αναδεικνύει ποικίλες δυναμικές που αναπτύσσονται ανάμεσα στο κείμενο και την
παράσταση, όπως και ανάμεσα στις σκηνοθετικές προθέσεις της
παράστασης και αυτό που προσλαμβάνουν κριτικοί και κοινό.
Επιπλέον, η μυθική διονυσιακή ουσία των Βακχών, τις καθιστά
προκλητικές για τη σκηνοθεσία και τον υποκριτικό κώδικα σκηνικής τους «ενσάρκωση». Οι προσεγγίσεις επεκτείνουν, παραμένουν σε διάλογο ή ανατρέπουν προηγηθείσες προβληματικές της
«ανοιχτής» ερμηνευτικά, διονυσιακής υπόθεσης, ενώ σε αυτή την
πορεία, υπάρχουν ρήξεις, παλινωδίες, δάνεια εξωγενών προτύπων.
Παράλληλα, διαφαίνονται οι ερμηνευτικές μετατοπίσεις που συντελούνται ως προς τις απόψεις περί «αναβίωσης», μια πορεία που
δεν ακολουθεί γραμμική διαδρομή. Έτσι, η μελέτη της ιστορίας της
σκηνικής αναβίωσης των αρχαίων δραμάτων, ως μια διαδοχή ρήξεων και ασυνεχειών και όχι ως επίκληση κάποιων «παραδόσεων»
θα λέγαμε πως επιτρέπει μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση
και ερμηνεία της εξέλιξής της.
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Η μορφή της Μήδειας
στη σύγχρονη ελληνική και γεωργιανή λογοτεχνία.
Τυπολογικοί παραλληλισμοί
Ana Chikovani *

Ο σκοπός της έρευνάς μας είναι να μελετηθούν καινούριες τάσεις
ερμηνείας του λογοτεχνικού μύθου και της μορφής της Μήδειας
στη σύγχρονη ελληνική και γεωργιανή λογοτεχνία.
Η λογοτεχνική μορφή της Μήδειας έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σε διάφορες παραλλαγές και ήταν δημοφιλής ανάμεσα
σε συγγραφείς επί αιώνες. Η μορφή της Μήδειας, η οποία περιλαμβάνει τελείως αντιφατικά χαρακτηριστικά, ήταν ιδανική λογοτεχνική μορφή: οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες μπορούσαν να επεξεργαστούν το πρόβλημα του «Εαυτού» και του «Άλλου».
Θεωρώντας ότι πολλοί λογοτεχνικοί μύθοι φορτίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ιστορική συγκυρία ― συνέχειες, ασυνέχειες
και ρήξεις που δίνουν σ’ αυτούς νέο περιεχόμενο ή αλλάζουν το
περιεχόμενό τους ―, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε σε ποιό
βαθμό ο μύθος της Μήδειας έχει υποστεί μεταλλάξεις και μεταποιήσεις. Έτσι, μαζί με το λογοτεχνικό ενδιαφέρον ιδιαίτερη σημασία
αποκτά και η πολιτισμική πλευρά του ζητήματος.
Στα τέλη του 20ού αιώνα το ενδιαφέρον προς το λογοτεχνικό
μύθο της Μήδειας αυξάνει. Τα κίνητρα μπορεί να είναι πολλά και
διαφορετικά. Μερικοί λογοτέχνες προσπαθούν να απαλλάξουν την
Μήδεια από την ευθύνη της δολοφωνίας, άλλοι χρησιμοποιούν την
μορφή της ως σύμβολο φεμινισμού.
Βάσει μιας συγκριτικής προσέγγισης η μελέτη προσπαθεί να
δείξει πώς εκφράστηκαν στη λογοτεχνία τα στοιχεία των πολιτισμικών αλλαγών που λειτουργούσαν στην ελληνική κοινωνία και
την κοινωνία της Γεωργίας, και πώς λειτουργούν μέσα στα λογοτεχνικά έργα των Ελλήνων και των Γεωργιανών συγγραφέων.
∗
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Βασικές βιβλιογραφικές πληροφορίες για τα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας με θέμα την Μήδεια και την
Αργοναυτική εκστρατεία παρέχουν οι μελέτες της Καίτης Διαμαντάκου-Αγάθου,1 της Ευσεβίας Χασάπη-Χριστοδούλου2, και του
Φώτη Χρυσανθόπουλου3. Δύο έργα του 19ου αιώνα και έξι έργα
από το 1959 έως το 1994 είναι το σύνολο των ελληνικών δραματικών παραλλαγών της Μήδειας που εντοπίζει και αναλύει η Χασάπη-Χρυστοδούλου στην μελέτη της. Στα οχτώ αυτά έργα η Διαμαντάκου-Αγάθου προσθέτει άλλα δεκατρία, εκ των οποίων τα
εννέα εντοπίζονται στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ολοκληρώνοντας, από την άπόψη της δραματουργίας, το «ιστορικό» της
πρόσληψης σχετικά με το μύθο της Μήδειας.4 Στα είκοσι ένα αυτά
έργα5 προστίθενται δύο αδημοσίευτα θεατρικά έργα, που αναφέρονται στην Μήδεια πριν από την εγκατάστασή της στην Κόρινθο:
Ιάσων, Αργοναυτική Εκστρατεία του Γκιώργου Σαλτόγλου (1975)
και Οι Αργοναύτες της Τιτίκας Σαριγκούλη (2002). Στα θεατρικά
αυτά έργα θα προσθέσουμε από την μεριά μας τα δύο μυθιστορήματα: Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση6 και Η Μήδεια δεν
χόρεψε ποτέ της Πασχαλίας Τραυλού7, ένα αδημοσίευτο θεατρικό
έργο του Αντρέα Φλουράκη Μήδειας Πατούσες8 (ανέβηκε στη σκηνή το 2014), και το δοκίμιο της Λιλής Ζωγράφου Από τη Μήδεια
στη Σταχτοπούτα. Η ιστορία του φαλλού.9 Στην παρούσα µελέτη δε
θα εξετάσουµε τα έργα της ποίησης που αναφέρονται στην μορφή
της Μήδειας και θα περιοριστούμε σε μια γενική αποτίμηση των
τάσεων της αναπαράστασης και πρόσληψης της μορφής της Μήδειας από τους σύγχρονους Έλληνες και Γεωργιανούς λογοτέχνες.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
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Εάν η Μήδεια, αυτή η αμφιλεγόμενη μυθική και δραματική μορφή μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, απασχόλησε ελάχιστα τους Έλληνες λογοτέχνες και μέχρι την δεκατία του ’80 είχαν δημοσιευτεί
μόνο μερικά έργα με θέμα το μύθο της Μήδειας, στο μεταίχμιο του
20ού και 21ου αιώνα η Μήδεια επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική
δραματουργία. Αξιοσημείωτο είναι πως αυτή είναι η εποχή, όταν
κύμα μεταναστών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κατευθύνεται στην Ελλάδα.
Ελάχιστα είναι τα έργα στη γεωργιανή λογοτεχνία που να αναφέρονται στο θέμα και τη μορφή της Μήδειας μέχρι το δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα. Αν και η Μήδεια επανεμφανίζεται στη γεωργιανή λογοτεχνία τον 20ό αιώνα, η παραγωγή αυτή, με το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για το γεωργιανό αναγνωστικό και θεατρόφιλο κοινό, παραμένει πενιχρή.
Σε ένα μικρό σημείωμα από τον συγγραφέα ― στη εισαγωγή του
έργου Η άλλη Μήδεια ― ο Βασίλης Μπουντούρης επισημάνει:
Σημασία έχει πως 2. 410 χρόνια μετά την πρώτη παράσταση της Μήδειας του Ευριπίδη καμιά γυκαίκα δεν ξαναέφερε το όνομα Μήδεια.
Όνομα που θα ’πρεπε να φέρουν με περιφάνεια οι γυναίκες, το όνομα
που σημαίνει «σοφή κυρία», ρίχτηκε στη λάσπη, στιγματίστηκε ανέκκλητα, έγινε συνώνυμο του μίσους και των βαμμένων χεριών με αθώο
παιδικό αίμα...10

Πράγματι, δύσκολα θα συναντήσει κανείς μια γυναίκα με το
όνομα Μήδεια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο συγγραφέας,
όμως, παρέλειψε να σημειώσει, και μάλλον δε θα μπορούσε να ξέρει πως στη Γεωργία, στη χώρα της Αρχαίας Κολχίδας, μέχρι σήμερα με υπερηφάνεια φέρουν οι γυναίκες το όνομα Μήδεια, όνομα που κρύβει κάτι το μυστικό και μια γοητεία. Στη Γεωργία, τα
κορίτσια συχνά φέρουν το όνομα Μήδεια, γιατί οι γονείς θέλουν
οι κόρες τους να κληρονομήσουν τη σοφία, τη δύναμη, το θάρρος,
την ιατρική γνώση και πολλές άλλες αρετές. Στη Γεωργία δε θα σας
πούνε πως είναι όνομα μιας παιδοκτόνου. Στη Γεωργία, η Μήδεια
ταυτίζεται με τον «Εαυτό», με τον οικείο πολιτισμό και αυτός μπορεί ναι είναι ο λόγος που το όνομα εύκολα απωθεί τις αρνητικές
ιδιότητες, τις οποίες απέκτησε αλλού ως μια Βάρβαρη, ξένη.
10 Μπουντούρης 1990, 7-8.
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Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η μουσική και οι εικαστικές τέχνες
του 20ού αιώνα βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα, τη μορφή
και τον ρόλο της Μήδειας ως «ξένου», «Άλλου». Όπως φαίνεται, οι
πράξεις της αναγκάζουν τους ανθρώπους να επανεκτιμήσουν τις
πιο βαθιές αξίες τους.11
Θα αναφερθούμε αναδρομικά και (λόγω του περιορισμένου
χρόνου) κατ’ επιλογήν στα πιο αντιπροσωπευτικά έργα με θέμα
την μορφή της Μήδειας, αρχίζοντας από τα τέλη του 19ου αιώνα
και φτάνοντας στις μέρες μας.
Η Μήδεια του ιταλοθρεμμένου Ιωάννου Ζαμπελίου γράφτηκε
πιθανότατα στη δεκαετία του 1840 (εντοπίζεται στη δραματουργία το 1860) και «παραφράζει» το ομώνυμο έργο του Cesare della
Valle duca di Ventigano. Στο έργο αυτό του Ζαμπελίου προβάλλεται
η παιδοκτονία της ευριπίδειας Μήδειας. Η Μήδεια είναι διπλά αποκλεισμένη ― ως «ξένη» και ως «γυναίκα».12
Το 1891 δημοσιεύτηκε η Μήδεια, ανώνυμου συγγραφέα. Όπως
αναφέρει η Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου, «Στο τέλος του έργου
[...] η παιδοκτόνος έχει “μετανοήσει” βαθέως για την πράξη της,
ωστόσο, έχει αποφύγει την “αυτοχειρία” της ζαμπέλειας ομολόγου
της και έχει μάλιστα αναρρηθεί στην υπερκόσμια σφαίρα της
θεϊκής καταγωγής της.» Το έργο αυτό του ανώνυμου συγγραφέα
επισκιάστηκε «από την “επώνυμη” εκδοχή του Ζαμπέλιου μέχρι
και τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, οπότε και
αυτή περιέπεσε σε θεατρική αδράνεια.»13
Το επόμενο έργο ελληνικής λογοτεχνίας που γράφτηκε με θέμα
τη Μήδεια είναι Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση (Πρωτοδημοσιεύτηκε το 1936 ως νουβέλα με τον τίτλο Χίμαιρα και κυκλοφόρησε ως μυθιστόρημα με τον τίτλο Μεγάλη Χίμαιρα το 1953). Παρά
το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο έργο έχουμε να κάνουμε με πλοκή καθαρά μυθιστορηματική, δεν μπορούμε ― όπως επισημαίνει ο
Γιώργος Φρέρης ― να αγνοήσουμε το ρόλο της «μυθικής αλληγορίας» στην περίπτωσή μας της Μαρίνας-Μήδειας σαν μια αναπαράσταση συγκεκριμένης μυθικής μορφής. Η σύγχρονη Μήδεια κατά τον
Καραγάτση σκοτώνει τα παιδιά της ορμωμένη από τη βασανιστική
ερωτική ζωή και όχι από τη ζηλοτυπία, όπως το θέλει το αρχέτυπο
11 Johnston 1997, 7-8.
12 Διαμαντάκου-Αγάθου 2011, 543.
13 Διαμαντάκου-Αγάθου 2011, 545.
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έργο.14 Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση παρουσιάστηκε με
επιτυχία στη σκηνή το 2014, στο Φεστιβάλ Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου ― του εγγονού του Μ. Καραγάτση.
Το ψέμα του Ιάσωνα του Δημήτρη Χριστοδούλου γράφεται το
1959, αλλά παρουσιάζεται στη σκηνή και δημοσιεύεται το 1975.
Η Κόλχισσα πριγκίπισσα πλανάται με την απειλητική παρουσία της
καθόλη τη διάρκεια του έργου, χωρίς όμως να εμφανιστεί επί σκηνής.
Η ηρωίδα αποφορτίζεται από την πράξη της παιδοκτονίας, διατηρεί
μόνο την εκδικιτική της διάθεση, η οποία μένει σε επίπεδο απειλής.15
Η εκδοχή του Χριστοδούλου μας μεταφέρει σε μια δραματική παραγωγή διαφορετικών έργων στα τέλη του 20ού και στις αρχές
του 21ου αιώνα, που διαλέγονται άρρητα ή συνήθως ρητά, έμμεσα
ή συνήθως άμεσα με τον αρχαίο λογοτεχνικό μύθο συνθέτοντας ένα
«πολυφωνικό» λόγο που επιχειρεί να προσεγγίσει από διαφορετικές
ιδεολογικές πλευρές και με διαφορετικά εκφραστικά μέσα την υπόθεση Μήδειας.16
Τα έργα Ιάσων, Αργοναυτική Εκστρατεία του Γκιώργου Σαλτόγλου (1975) και Οι Αργοναύτες της Τιτίκας Σαριγκούλη (2002) παρουσιάζουν τη Μήδεια μόνο πριν από την εγκατάστασή της στην
Κόρινθο κατά τη διάρκεια της Αργοναυτικής εκστρατείας.
Οι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς προσπαθούν να παρουσιάσουν τον γνωστό μύθο με την δική τους ερμηνεία. Οι δραματουργοί κάνουν σύνθεση των διαφόρων πηγών και παρουσιάζουν το
συμπέρασμα που τους φαίνεται ως το πιο παραδεκτικό. Για πρώτη
φορά ύστερα από πολλούς αιώνες, ο Χάρης Λαμπίδης στο έργο του
Ποιος σκότωσε τα παιδιά της Μήδειας (1982) και ο Βασίλης Μπουντούρης στο έργο Η άλλη Μήδεια (1990) απαλλάσσουν την Μήδεια
από το στίγμα της φόνισσας των παιδιών της, προσπαθώντας να
αποκαταστήσουν το δίκαιο. Η άλλη Μήδεια δεν είναι διασκευή της
Μήδειας του Ευριπίδη, μας λέει ο συγγραφέας, κρατάει το δικαίωμα
να αφηγηθεί τον Μύθο της Μήδειας όπως σώζονταν, προτού ακόμα η λογική της πατριαρχίας τον διαστρεβλώσει, προτού τον θέσει
εκτός των τειχών και τον ρίξει στη λησμονιά των αιώνων.17
Η Μαρία Κέκκου ως εισαγωγή στο έργο της παρουσιάζει μια
14
15
16
17

Φρέρης 2007, 108-109.
Χασάπη-Χριστολούλου 2002, τομ Β, 874-875.
Διαμαντάκου-Αγάθου 2011, 546.
Μπουντούρης 1990, 6.
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ανασκόπηση (Μήδεια του Ευριπίδη, Μήδεια του Σενέκα, Μήδεια
του Ζαν Ανούιγ) και κατόπιν παρουσιάζει τη δική της εκδοχή της
Μήδειας με τον τίτλο Νέα Εκδοχή. Μήδεια. Η οφιοπλόκαμη ερινύα
των πόθων (1990). Το έργο δεν επιζητεί τη νομική-ηθική «απαλλαγή» της Μήδειας από τα καταλελογισμένα εγκλήματα,18 αλλά με μια
«φεμινιστική» προοπτική η Μήδεια από περιθωριοποιημένη βάρβαρη γίνεται επίκεντρο και χειραγωγός των εξελίξεων, αποποιείται
την ταυτότητα του υποταγμένου θηλυκού και καταστρέφει τον πρώην δυνάστη της...19
Η Μήδεια (1993) του Μποστ (Χρύσανθος Μποσταντζόγλου) είναι μια παρωδία της τραγωδίας του Ευριπίδη και μια από τις πιο
κωμικές παραστάσεις στο σύγχρονο ελληνικό θεατρικό ρεπερτόριο. Ο Μποστ μεταμορφώνει την τραγική πρωταγωνίστρια του
Ευριπίδη σε τραγικωμικό χαρακτήρα και την ίδια στιγμή, μέσω
Αριστοφανικών μεταφορών και λογοπαιγνίων, ασκεί κρητική και
μαστιγώνει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η Μήδεια του
Μποστ δεν εκδικείται τον Ιάσονα σκοτώνοντας την αγαπημένη
του, τη Γλαύκη, και τον πατέρα της, αλλά φονεύει τα παιδιά της για
λόγους ηθικής... Έτσι τα παιδιά πέφτουν θύματα μιας ανάρμοστης
κοινωνικής συμπεριφοράς. Τα θέματα που θίγονται με έμμεσο τρόπο είναι η βαρβαρότητα των ξένων και η φιλοξενία των Ελλήνων...
Ο Μποστ γράφει ένα σύγχρονο έργο με όρους μυθικούς, αλλάζοντας
την εξέλιξη και τα μοτίβα του μύθου, καθώς η ανάγκη να εξετασθούν
κάτω από κοινωνικό πρίσμα είναι επιτακτική.20
Στην τραγωδία του Βασίλη Ζιώγα (γράφτηκε το 1995), η Μήδεια τοποθετείται στο θεϊκό επίπεδο. Αντί το μοτίβο της παιδοκτονίας ο Ζιώγας προτείνει κάτι διαφορετικό ― την επιστροφή τους
στη μήτρα που τα γέννησε. Η Μήδεια οδηγείται στην αυτοκτονία
για να περάσει από την ανθρώπινη υπόσταση στη θεϊκή.
Στο «δράμα» Η Μήδεια δεν βλέπει εφιάλτες (2009) του Κώστα
Καναβούρη παρουσιάζοναι δύο γυναίκες χωρίς ονόματα από την
Ανατολική Ευρώπη. Η Γυναίακα Α και η Γυναίκα Β, πρόσφυγες από
την Οδυσσό, καθαρίστριες στο Ίδρυμα Φροντίδας Παιδιών με νοητική υστέρηση «λυτρώνουν» ― όπως πιστεύουν ― τα εγκαταλελειμμένα αυτά παιδιά με την ευθανασία.
18 Διαμαντάκου-Αγάθου 2011, 547.
19 Λιάπης 2008, 332-333, από: Διαμαντάκου-Αγάθου 2011, 547.
20 Χρυσανθόπουλος 2009, 34-35.
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Ο Δημήτρης Δημητριάδης παρουσιάζει ενδιαφέρουσα στάση
στα δύο θατρικά του έργα Τόκος και Πολιτισμός. Στο ανατρεπτικό
θεατρικό έργο Τόκος (2010) δεν αναφέρεται το όνομα της Μήδειας
ή άλλων πρωταγωνιστών του μύθου. Το έργο ξεκινά με μια ηρωίδα να διηγείται πως ο άντρας της σκότωσε τη νύφη της που ήταν
έγκυος στο δέκατο τρίτο εγγόνι της. Οι ήρωες αυτού του έργου,
γιορτάζουν τη γέννηση ενός παιδιού, μια αλληλουχία γεγονότων
συμβαίνει μέσα στη νύχτα και προχωρεί προς το ξημέρωμα που η
επίτοκος μητέρα πνίγει το νεογέννητο. Το έργο θίγει πολλά από τα
επίκαιρα και επώδυνα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας ― την
απόλυτη διαφθορά, τη σήψη ― φτάνοντας σε μια αλληλουχία δολοφονιών.
Στην «κοσμική τραγωδία» Πολιτισμός (2013) του Δημήτρη Δημητριάδη η Μήδεια χάνει τις μαγικές της ιδιότητες, αδυνατεί να
σκοτώσει την ερωτική της αντίζηλο και ούτε σφάζει τα παιδιά της.
Τίποτα δεν λειτουργεί σύμφωνα με το μύθο, αλλά εξίσου φρικιαστικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα: η Γλαύκη θανατώνεται από τον
πατέρα της, ενώ τα παιδιά, όπως και ο Ιάσονας, και ο Παιδαγωγός
κατασπαράσσονται από έναν δράκο.
Η Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος Λιλή Ζωγράφου
επιχείρησε να παρουσιάσει την αποσύνθεση των πατριαρχικών
στερεοτύπων. Στην εισαγωγή του βιβλίου της Από τη Μήδεια στη
Σταχτοπούτα (1998) τονίζει ότι δεν είναι φεμινίστρια αλλά αντιφεμινίστρια. Στο δοκίμιο αυτό η Λιλή Ζωγράφου επιχειρεί μια αφήγηση της φυλετικής πορείας της ανθρωπότητας. Στην εισαγωγή του
βιβλίου διαβάζουμε: Γιατί από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα; Μα η
Μήδεια διέθετε την επίγνωση του σώματός της και το πάθος του, σε
αντίθεση με τη Σταχτοπούτα που καθόταν άβουλη δίπλα στο τζάκι
μη περιμένοντας και μη διεκδικώντας τίποτα. Τα παραμύθια είναι οι
καθρέφτες κάθε εποχής. Το τέλος της μητριαρχικής εποχής έφτιαξε
το μύθο της Μήδειας, στον σφύζοντα από ανδρική ισχύ πατριαρχικό
κόσμο των δύο τελευταίων αιώνων ξεπήδησε η αθλιότης της Σταχτοπούτας που δεν περίμενε ούτε κατά διάνοιαν το βασιλόπουλο, να
όμως που της προέκυψε.21 Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η μεταλλαγή από τη μητριαρχία στην πατριαρχία ήταν ο λόγος που η Μήδεια, ως τυπική ηρωίδα της μητριαρχικής εποχής και κοινωνίας,
ενοχοποιήθηκε και στιγματίστηκε ως παιδοκτόνος.
21 Ζωγράφου 1998, 9.
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Στα έργα του Κωνσταντίνου Μπούρα, Η Μήδεια στην Αθήνα και
Το τέλος της Μήδειας (1997) παρακολουθούμε τη συνέχεια της ευριπίδειας Μήδειας, όταν πολλά χρόνια μετά την παιδοκτονία στην
Κόρυνθο η ηρωίδα ζει στην αυλή του βασιλιά Αιγέα22 και αναλογίζεται τα φονικά που είχε διαπράξει, των παιδιών της και του αδελφού της.
To μυθιστόρημα της συγγραφέα Πασχαλίας Τραυλού Η Μήδεια
δεν χόρεψε ποτέ (2014) ― όπως μας ενημερώνει το οπισθόφυλλο
της έκδοσης ― έχει ως αφορμή τον γνωστό μύθο, τον οποίο μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή και τον οδηγεί ένα βήμα πιο πέρα,
στη δίκη της παιδοκτόνου. Η σύγχρονη Μήδεια του βιβλίου, η κατά
κόσμον Αιμιλία Στρατάκη, πλαισιώνεται από τέσσερις ακόμα ήρωες. Τον ψυχολόγο Νικήτα, τον ζωγράφο Αλέξανδρο, τη συγγραφέα
Έλλη Ευριπίδου και τον δικηγόρο Μίνωα, καθένας εκ των οποίων
ζει τη ζωή του υπό τη σκιά μιας Μήδειας συζύγου ή μητέρας, ενόσω
παλεύουν να διεισδύσουν στην ψυχή της κατηγορουμένης και να
μάθουν το μυστικό της.
Ο Ανδρέας Φλουράκης στο αδημοσίευτο θεατρικό του έργο
Μήδειας Μπούρκα (2010) παρουσιάζει το θέμα και την μορφή της
Μήδειας από μια διαφορετική οπτική γωνία. Εδώ η μυθική Μήδεια
εμφανίζεται ως μια σύγχρονη ξένη από τη Μέση Ανατολή. Ο συγγραφέας καταπιάνεται με το ζήτημα της μπούρκας και της ταυτότητας των ξένων. Λίγο προτού συλληφθεί για τα εγκλήματα που
διέπραξε, η Μήδεια κάνει μια γενναία εξομολόγηση, γεμάτη ιστορικές, μυθολογικές και προσωπικές αφηγήσεις, καταθέτοντας έτσι
το προφίλ μιας φυγάδας δολοφόνου.
Στο αλλό αδημοσίευτο θετρικό έργο του Αντρέα Φλουράκη Μήδειας Πατούσες, που ανέβηκε στη σκηνή το 2014, η Μήδεια θα φύγει με τον Ιάσονα, έστω κι αν ξέρει ότι θα προδοθεί και θα πεθάνει
και θα δολοφονήσει τα παιδιά της. Ο Φλουράκης έχει δημιουργήσει
στο έργο αυτό τον ξεκαρδιστικό χαρακτήρα της... μέντιουμ, που έχει
προειδοποιήσει για το μέλλον τους τη Μήδεια αλλά και τον Ιάσονα
και τον αδελφό της Μήδειας. Όλοι θα κάνουν το επικίνδυνο διάβημα.
Κάθε βήμα, κάθε ίχνος της πατούσας τους στη γη θα τους φέρει πιο
κοντά στο πεπρωμένο. Το θέμα του έργου όμως δεν είναι το πεπρωμένο, αλλά η περιπέτεια της ζωής, το προδιαγεγραμμένο τέλος που ο
22 Διαμαντάκου-Αγάθου 2011, 548.
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καθένας το διεκδικεί με τον δικό του βηματισμό. Αυτό το μεταφορικό
και κυριολεκτικό «γαργάλημα» στις πατούσες για το επόμενο βήμα,
μέσα στο αναπόφευκτο σκηνικό του θανάτου, αποτελεί, σύμφωνα
με την Κυριακή Σπανού, μια ερεθιστική δημιουργική εμμονή για τον
Ανδρέα Φλουράκη.23
Σύµφωνα µε την υπόθεση ότι κάθε εποχή και κοινωνία ξαναδιαβάζει τους µύθους εκ νέου, η μορφή της Μήδειας στη σύγχρονη
λογοτεχνία παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον τρόπο που οι µύθοι
εκφράζουν την «αλήθεια» της στιγµής της δηµιουργίας τους. Έχοντας υπόψη τις πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, οι Έλληνες
συγγραφείς του 20ού αιώνα στην πλειοψηφία τους είναι εμπνευσμένοι από την ευριπίδεια παραλλαγή της μορφής της Μήδειας,
αλλά προς τα τέλη του 20ού και τις απαρχές του 21ου αιώνα καινούργιες ερμηνείες της μορφής της Μήδειας έρχονται στο φως και
μπορούμε να παρατηρήσουμε την αποσύνθεση της ελληνοκεντρικής στάσης. Η απενοχοποιημένη μορφή της Μήδεις συναντάται
περισσότερο στην ελληνική δραματουργία παρά στην πεζογραφία. Η Μήδεια στα έργα αναφοράς αποτελεί αντανάκλαση των
σύγχρονων κοινωνικο-ιστορικών αλλαγών, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται με μια οικεία μορφή, η οποία αναδεικνύει τα στοιχεία
τα οποία βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.
Στη γεωργιανή λογοτεχνία η στάση απέναντι στη Μήδεια ήταν
πάντα αμφίσημη και το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο εξαιτίας της ταύτισης της Μήδειας με τον «Εαυτό» και τον πολιτισμό, την ιστορία
και την φήμη της χώρας. Στην πρόσληψη του μύθου διακρίνονται
δύο βασικές γραμμές ― η μία ακολουθεί την ευριπίδεια εκδοχή του
μύθου, που υποστηρίζεται σε μικρότερο βαθμό, και η δεύτερη αποτελεί προσπάθεια απενοχοποίησης της Μήδειας. Η πληροφορία
ότι οι Κορίνθιοι πλήρωσαν τον Ευριπίδη δεκαπέντε τάλαντα, για
να γράψει µια τραγωδία που θα τους απάλλασσε από το έγκληµά
τους σε βάρος των παιδιών της Μήδειας,24 τα οποία δολοφόνησαν,
όταν αυτά κατέφυγαν στο ιερό της Ήρας, είναι περισσότερο πιστευτή στη Γεωργία. Πέραν αυτής της άποψης και της αντίστοιχης
του Ευριπίδη, υπάρχουν έξι ακόµα δυνατές παραλλαγές και εφόσον κάθε µύθος αποτελείται από το σύνολο των παραλλαγών του25
23 Σπανού 2014.
24 Graves 1955.
25 Levi’- Strauss, 1958: 240-242.

216

Ana Chikovani

― οι οποίες είναι ισοδύναµες ― συμπαιραίνουμε, ότι κάθε εκδοχή
καταγράφει τις επιλογές της δικής του ιστορικής και κοινωνικής
πραγµατικότητας.
Τα έργα της γεωργιανής λογοτεχνίας (από τον 19ο έως τον 21ο
αιώνα), όπου αναπτύσσεται το θέμα ή ο μύθος της Μήδειας, είναι
ελάχιστα σε σχέση με τα αντίστοια ελληνικά. Αυτά είναι: Ακάκι
Τσερετέλι, Μήδεια (Δράμα) (1895). Γκριγκόλ Ρομπακίτζε, Μέγκι, η
Γεωργιανή δεσποινίδα (ή οι κοτσίδες της Μήδειας) (μυθιστόρημα)
(1932). Λεβάν Σανικίτζε, Ιστορία μιας Κόλχισσας (ιστορικό-μυθολογικό μυθιστόρημα) (1963). Οτάρ Τσιλάτζε, Ένας άνθρωπος πήγαινε στο δρόμο (μυθιστόρημα) (1973). Όπως στην περίπτωση της
ελληνικής λογοτεχνίας, δε θα αναφερθούμε στα γεωργιανά ποιητικά έργα με θέμα την μορφή της Μήδειας.
Δεν έχουν βρεθεί αρχαίες γεωργιανές πηγές που να αναφέρονται στη Μήδεια, αλλά η προφορική παράδοση δείχνει ότι η μορφή
της Μήδειας και ο αργοναυτικός κύκλος των μύθων ήταν γνωστός.
Μόνο από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, κατά την περίοδο της
αφύπνησης της εθνικής συνείδησης των Γεωργιανών, η επιθυμία
για την προαγωγή του πλούτου και το μεγαλείο της Αρχαίας Κολχίδας ως ιστορικού παρελθόντος της χώρας ζωντανεύουν την παραμελημένη μορφή της Μήδειας στη γεωργιανή λογοτεχνία.
Το δράμα του Ακάκι Τσερετέλι Μήδεια26 αναφέρεται στη χρυσή εποχή της Αρχαίας Κολχίδας, όταν οι Αργοναύτες μόλις είχαν
φτάσει για να αποκτήσουν το Χρυσόμαλλο δέρας. Η Μήδεια, αυτή
η δυναμική μορφή της μύθου, παρουσιάζεται στο έργο ως τελείως
παθητική δεσπονίδα. Ούτε βοηθάει τον Ιάσονα, ούτε σκοτώνει τον
αδελφό της. Το μόνο της σφάλμα για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί είναι η αγάπη της για τον Ιάσονα. Ο σκοπός του συγγρφέα
είναι να απαλλάξει τελείως τη Μήδεια από την ενοχή της παιδοκτονίας, αλλά η καινούρια αυτή μορφή της Μήδειας έχει χάσει όλη
την γοητεία και την λάμψη της.
Ενδιαφέρουσα είναι η στάση του Γκριγκόλ Ρομπακίτζε ― Γεωργιανού συγγραφέα που είχε φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Καζανζάκη
και ο οποίος μετά την εισβολή του Σοβιετικού Στρατού στη Γεωργία και την καθιέρωση του σοβιετικού καθεστώτος μετανάστευσε
στη Γερμανία. Το έργο του Ρομπακίτζε δημοσιεύτηκε πρώτα στα
26 Ts’ereteli 1989.
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Γερμανικά το 1932 στο Tübingen και το 1934 στα Ιταλικά στο Μιλάνο με τίτλο Οι Κοτσίδες της Μήδειας. Η γεωργιανή μετάφραση
του έργου δημοσιεύτηκε μόνο το 2012.
Από τις πρώτες σελίδες του μυθιστορήματος Μέγκι, η Γεωργιανή δεσποινίδα (ή οι κοτσίδες της Μήδειας)27 ο αναγνώστης είναι
σίγουρος ότι η Μέγκι ― με την ομορφιά της, την εσωτερική της
δύναμη και τη μαγευτική γοητεία της είναι η προσωποποίηση της
Μήδειας. Το γεγονός αυτό το υπογραμμίζει ο συγγραφέας κατά τη
διάρκεια του έργου. Η έρευνα ― κατά πόσο συμπίπτει η μορφή της
Μέγκι με τη στερεότυπη μορφή της Μήδειας28 ― δείχνει ότι η Μέγκι
διαφέρει σε ορισμένα χαρακτηριστικά από το μυθικό της πρωτότυπο, αλλά παρόλα αυτά η παρομοίωση της Μέγκι με την Μήδεια
είναι σαφής και μπορούμε να πούμε ότι η Μέγκι είναι μια υπόσταση της Μήδειας. Επιπλέον η γοητευτική και μαγευτική δύναμη της
Κολχίδας και η παράλληλη διήγηση της ιστορίας της Μήδειας από
τη γιαγιά Μενέκη είναι τα μοτίβα που συνοδεύουν το έργο σε όλη
τη διάρκεια του.
Η κύρια διαφορά ανάμεσα στην ιστορία της Μήδειας και εκείνη
της Μέγκι μπορεί να θεωρηθεί το ακόλουθο: στον μύθο των Αργοναυτών η Μήδεια είναι μια «ξένη», βάρβαρη από μια χώρα στην
άκρη του κόσμου, που παρόλες της τις αρετές και τη βοήθεια που
προσφέρει, παραμένει η «Άλλη». Η Μέγκι αντίθετα, είναι στη δική
της χώρα. Παρόλα αυτά, στο τέλος του μυθιστορήματος η Μέγκι
είναι περιθωριοποιημένη από τη δική της κοινωνία, διότι ύστερα
από τον θάνατο του γιου της δεν μπορεί / δεν θέλει να γυρίσει στο
σπίτι της και περιπλανέται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η
ομορφιά της γεννάει πάθος και αιμοταραχή παντού, αλλά η ψυχή
της παραμένει παρθένα/καθαρή όπως τονίζει ο συγγραφέας. Ο
όχλος την ανακήρυξε ως μάγισσα, λόγω της παρομοίωσής της με
το δικό της πορτρέτο, που για την περίοδο εκείνη θεωρείται ιερό
και έχει γιατρέψει χιλιάδες αρρώστους. Η Μέγκι συνεχίζει απομονωμένη το δρόμο της, ψάχνοντας για τον «εαυτό» της και για τόπο
κάτω από τον ήλιο. Στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου ο συγγραφέας στρέφει την Μέγκι απέναντι στον αναγνώστη και τον κάνει
να πιστέψει πως δεν είναι διαφορετική, πως είναι ο ίδιος ο «δικός»
μας εαυτός στο μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσε να υποθέσει
27 Robakidze 2012.
28 Chikovani 2007, 130-136.
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κανείς, ότι είναι το παρόν και το μέλλον του εαυτού μας που θα υπάρχει για πάντα, σαν ακτίνες ηλίου στις κατακόκκινες κοτσίδες της...29
Όπως αναφέραμε ήδη, ο Γκριγκόλ Ρομπακίτζε δημοσίευσε το
μυθιστόρημα αυτό στα γερμανικά και επομένως το έργο πρώτιστα προορίζεται για τον Γερμανό ή τον Ευρωπαίο αναγνώστη. Από
αυτή την οπτική γωνία θα μπορούσε να είναι δύσκολο για τον Γεωργιανό συγγραφέα να παρουσιάσει την Μέγκι έτσι ώστε να γίνει
αποδεκτή. Ο Γερμανός αναγνώστης θα έπρεπε να δεχθεί την Μέγκι,
μια «άλλη», ως τον «εαυτό» του. Ο σκοπός αυτός είναι πραγματικά
δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά παίρνοντας υπόψη τις κριτικές και
τις θετικές αναφορές, με τις οποίες τιμήθηκε το έργο, μπορούμε
να πούμε πως ο συγγραφέας πέτυχε να προσπεράσει τις δυσκολίες στην παρουσίαση της μορφής της ηρωίδας. Η Μέγκι αποτελεί
παράδειγμα της παρουσίασης του «εαυτού» με όλες τις θετικές και
τις αρνητικές πλευρές του.
Στο ιστορικό και μυθολογικό μυθιστόρημα Ιστορία μιας Κόλχισσας του Λεβάν Σανικίτζε, ο συγγραφέας διηγείται την ιστορία και
την εθνική τραγωδία στην αυλή του βασιλιά Αιήτη, όταν η κόρη
του βασιλιά και θεμελιώτρια της Ιατρικής, η Μήδεια, θα βοηθήσει
τους Αργοναύτες να αρπάξουν το Χρυσόμαλλο δέρας.
Στο περίφημο μυθιστόρημα του Γεωργιανού συγγραφέα Οτάρ
Τσιλάτζε Ένας άνθρωπος πήγαινε στο δρόμο (αποτελεί τριλογία),
μόνο ο πρώτος τόμος αναφέρεται στην Μήδεια και η ιστορία τελειώνει εκεί που η Μήδεια, βοηθώντας τον Ιάσονα να σωθεί με την
ιαματική αλοιφή που του δίνει για να προστατευτεί, και ύστερα
από την αρπαγή του Χρισόμαλλου δέρατος, εγκαταλείπει την Κολχίδα μαζί με τον Ιασόνα. Η Μήδεια δεν ξαναεμφνίζεται στο έργο
κατά τη διάρκεια του δεύτερου και του τρίτου τόμου και ο αναγνώστης δε θα μάθει τι απέγινε αυτή η ηρωίδα στην μακρινή χώρα
της Κορίνθου. Περιγράφοντας τα παιδικά χρόνια της Πριγκίπισσας,
ο συγγραφέας αναφέρει πως η Μήδεια ονειρευόταν την μακρινή
αυτή χώρα ως απόγονος του θρόνου της Κορύνθου,30 πως ο πατέρας της, ο Αιήτης, της διηγούνταν τις ιστορίες για την μαγευτική
29 Robakidze 2012, 222-223.
30 Για τις μυθικές εκδοχές και τις λογοτεχνικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες ο Αιήτης
και κατ’ επέκταση η Μήδεια έχουν νόμιμα δικαιώματα στην Κόρινθο και για τα
παιδιά της Μήδειας που δολοφονούνται από τους Κορινθίους βλ. Mastronarde
2006: 82-85.
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αυτή χώρα έχοντάς την καθισμένη στα γόνατά του, όταν ήταν μικρή. Από το μυθισόρημα δε μαθαίνουμε τι απέγινε ο αδελφός της
Μήδειας, ο νεαρός με τις προφητικές ικανότητες, και εάν πράγματι
τον σκότωσε η Μήδεια. Ο συγγραφέας περιγράφει μόνο την παιδική και την νεανική περίοοδο της Μήδειας, που μεγάλωνε κάτω
από την σκιά και την άμεση επιτήρηση της ιέρειας και καλής γνώστριας των μαγικών και ιαματικών βοτάνων ― της αδελφής του
βασιλιά Αιήτη ― της Θείας Καμάρι. Άλλα ενδιαφέροντα πρόσωπα
που έχουν σχέση με τη μορφή της Μήδειας είναι η χαριτωμένη μορφή της αδελφής της Μήδειας, η Καήσσα, και ο Φρίξος, ο άντρας της
Καήσσας ― το ελληνόπουλo, που ως παιδί είχε βρεθεί στη θάλασσα
και εφόσον ζητούσε άσυλο, είχε υιοθετηθεί από τον βασιλιά Αιήτη.
Σε σχέση με την στάση του γεωργιανού κοινού απέναντι στη
Μήδεια αξιοσημείοτη είναι η συμβουλή του θεάτρου, που έπαιξε
πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτισμική ζωή της Γεωργίας κατά
τον 20ό αιώνα και έως σήμερα. Πριν από την εγκαθίδρυση του Σοβιετικού καθεστώτος το επαγγελματικό γεωργιανό θέατρο ευνοούσε ιδιαίτερα την αρχαία ελληνική τραγωδία και παρόλο αυτό η
Ευριπίδεια Μήδεια δεν είχει ανεβαστεί στη σκηνή ούτε μια φορά.31
Αυτή η στάση, που ήταν χαρακτηριστική και για τη λογοτεχνία,
συνεχίστηκε στο θέατρο μέχρι τη δεκαετία του 1960, όταν ο διάσημος Γεωργιανός σκηνοθέτης, Α. Τσχαρτισβίλι, αποφάσισε να
ανεβάσει την παράσταση της Μήδειας του Ευριπίδη. Το γεγονός
αυτό έγινε δεκτό με αποδοκιμασία και εχθρότητα από την πλευρά
του γεωργιανού κοινού. Ο σκηνοθέτης κατηγορήθηκε για έλλειψη πατριωτικών συναισθημάτων. Ο σκηνοθέτης αναγκάστηκε να
παίζει ο ίδιος τον ρόλο της Μήδειας στις πρόβες του έργου, αφού
δυσκολεύτηκε στην αρχή να πείσει τη διάσιμη Γεωργιανή ηθοποιό,
την Βέρικο Αντζαπαρίτζε, να ασναλάβει τον ρόλο της Μήδειας. Η
ίδια έχει παρατηρήσει ότι, μολονότι θαυμάζει την ελληνική τραγωδία, ωστόσο, η Μήδεια, αυτή η δολοφόνος των παιδιών της, πάντα
την γέμιζε με τρόμο.32
Η σκηνική αυτή εκτέλεση του Α. Τσχαρτισβίλι θεωρείται πολύ
σημαντική για το γεωργιανό θεατρικό κοινό, αφού αποτέλεσε
προσπάθεια να απαλλγεί η γεωργιανή κοινωνία από το λεγόμενο
31 Nadareishvili 2007, 223.
32 Για λεπτομέρειες βλ. Nadareishvili 2007, 222-229.
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«σύμπλεγμα της Μήδειας»33. Ο σκηνοθέτης πρότεινε στους θεατές
μια εκδοχή ερμηνείας στην προσπάθεια να απαλλαγεί η μορφή της
Μήδειας από το έγκλημα της δολοφονίας των παιδιών της: η κολχική προέλευση της ηρωίδας ήταν ιδιαίτερα τονισμένη κατά τη
διάρκεια του έργου, η προδοσία της μητρικής γης και της πατρίδας
και όχι του έρωτα ερμηνεύτηκε ως η πηγή της τραγωδίας της. Η
Μήδεια, που στην παράσταση αυτή τον ρόλο υποδύθηκε η κορυφαία Γεωργιανή ηθοποιός Αντζαπαρίτζε, αποφασίζει να δολοφονήσει τα παιδιά της την τελευταία στιγμή, ύστερα από τον θάνατο
του Κρέοντα και της Κρέουσας, στην προσπάθεια μιας μητέρας να
σώσει τα παιδιά της από ένα χειρότερο θάνατο, τον αναπόφευκτο
θάνατο από τα χέρια των Κορινθίων. Η Μήδεια στην παράσταση
αυτή δεν απομακρύνεται με άρμα, αλλά μένει μόνη, έχοντας την
ζωή ως τιμωρία.
Συνοψίζοντας θα επισημαίναμε ότι, εάν στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία συναντούμε μια μεγάλη ποικιλία έργων με θέμα την
Μήδεια, στη γεωργιανή λογοτεχνία η παραγωγή είναι σχετικά πενιχρή. Επίσης, εάν στην ελληνική λογοτεχνία η στάση απέναντι στη
μορφή της Μήδειας ποικίλει (φεμινιστική στάση, στάση σε σχέση
με τον «Άλλο», ευριπίδεια στάση), στη γεωργιανή λογοτεχνία δεν
συναντάμε μια τέτοια ποικιλία και η στάση εκφράζεται με δύο
τρόπους, είτε γίνεται δεκτή η ευριπίδεια στάση είτε προβάλλεται
η απενοχοποημένη μορφή της Μήδειας (που από την πλευρά της,
ωστόσο, δεν διακρίνεται με πολλές ερμηνείες και παραλλαγές).
Τα κοινά στοιχεία του μύθου στη γεωργιανή λογοτεχνία προσδιορίζονται στην πλεοψηφία τους από την τάση για απενοχοποίηση της Μήδειας. Όμως, τα πιο επιτυχημένα έργα από την άποψη
της λογοτεχνικής αξίας είναι είτε αυτά που αποσιωπούν την τύχη
της Μήδειας ύστερα από την Αργοναυτική εκστρατεία και αφήνουν την φαντασία του αναγνώστη να δημιουργήσει τη συνέχεια
της ιστορίας (Ότάρ Τσιλάτζε) είτε αυτά που προσφεύγουν στη λογοτεχνική αλληγορία (περίπτωση της Μέγκι του Γκριγκόλ Ρομπακίτζε).
Στη γεωργιανή λογοτεχνία δε τονίζεται (με εξαίρεση την περιθωριοποίηση της Μέγκι) αυτή η στάση ως προς την «Άλλη» ή ως προς
την «Ξένη», που παρατηρήσαμε στα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας
33 Ibid, 224.
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προς τα τέλη του 20ού και τις απαρχές του 21ου αιώνα. Επίσης δεν
συναντάμε τις φεμινιστικές στάσεις που αφθονούν στην ευρωπαϊκή
λογοτεχνία.34 Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η γεωργιανή λογοτεχνία όπως και το γεωργιανό αναγνωστικό κοινό συνεχίζει να ταυτίζει τη Μήδεια με τον «Εαυτό», που έγινε αντικείμενο
εκμετάλλευσης από την παγκόσμια ιστορία της λογοτεχνίας και δυσκολεύεται να απαλλαγεί από το «σύμπλεγμα» αυτό.
Αντίθετα, η ανάλυση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας
δείχνει ότι για ένα μέρος των λογοτεχνών και δραματουργών στα
τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα η Μήδεια θεωρείται
ως μια «Άλλη», που η μορφή και το όνομά της έγιναν αντικείμενο
εκμετάλλευσης και αδικήθηκαν από στην ιστορία. Οι συγγραφείς
και οι δραματουργοί αυτοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν το
δίκαιο στα έργα τους.
Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την ολική
«απενοχοποίηση» της Μήδειας στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.
Θα ήταν πιο ορθό να επισημάνουμε ότι η λογοτεχνική μορφή της
Μήδειας, ηρωίδας μερικών σύγχρονων έργων, είναι περισσότερο
οικεία για ορισμένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες: αντιμετωπίζουν τη Μήδεια ως μια ξένη, την οποία πρέπει να καταλάβουμε
και όχι να καταδικάσουμε.
Τα ζητήματα της πολιτισμικής ταυτότητας και οι αφομοιώσεις
των αρχαίων μύθων για την Μήδεια μπορεί να έχουν άμεση επικαιρότητα για τη δική μας γνώση και ερμηνεία των σύγχρονων
κοινωνιών και του περίγυρού τους. Οι αρχαίοι μύθοι και παραδόσεις συνεχίζουν τη ζωή και τη λειτουργία τους με μια ή άλλη μορφή
στην ανθρώπινη συνείδηση, στην καθημερινή ζωή και, ανάλογα,
στην τέχνη και τη λογοτεχνία. Οι συγγραφείς ανανέωσαν τον μύθο
για την Μήδεια και η συγκριτική στάση των έργων που αναφέρονται στη Μήδεια αναδείχνει την τραγική και αμφίσημη φύση του
χαρακτήρα της.

34 McDonald 1997, 301-304.
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Ο Προμηθέας και ο Ηρακλής στη νεοελληνική δραματουργία
του 20ού αιώνα
Aθανάσιος Γ. Μπλέσιος *

Η αξιοποίηση των αρχαιοελληνικών μύθων και του αρχαιοελληνικού επικού και δραματικού υλικού αποτέλεσε μια πραγματικότητα στη νεοελληνική δραματουργία ήδη πριν από τη δημιουργία
του ελληνικού κράτους, που ενισχύθηκε στη συνέχεια. Αλλά και διάφοροι ξένοι συγγραφείς εμπνεύστηκαν από τους μύθους και τους
αξιοποίησαν συστηματικά και αποτελεσματικά στα έργα τους.
Δημοφιλείς μυθικοί ήρωες πρωτότυπων ελληνικών δραμάτων
υπήρξαν κατά τους δύο τελευταίους αιώνες: ο Οδυσσέας και η
Πηνελόπη, ο Ορέστης, η Μήδεια, ο Προμηθέας και άλλοι. Η ποιητικότητα νεοελληνικών θεατρικών έργων που διαπραγματεύονται
μυθολογικό υλικό συνδέθηκε με τη νεωτερική προσέγγιση κατά τη
διάρκεια του 20ού αιώνα. Η νεωτερικότητα σχετίζεται με το ύφος
της θεατρικής γραφής και με τη διάθεση δημιουργικής επεξεργασίας και συχνά ανατροπής των μυθικών δεδομένων, όπως κυρίως
αυτά είναι αντικείμενο επεξεργασίας στην αρχαία τραγωδία, προς
όφελος μιας σύγχρονης προβληματικής. Ο αρχαίος μύθος, όπως και
η αρχαία ιστορία, λειτουργούν συχνά ως μια πρόφαση για σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές αναφορές και κριτικά σχόλια εμπλουτίζοντας την προβληματική της συνέχειας - ασυνέχειας στον ελληνικό
πολιτισμό από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας.
Ο μυθικός ήρωας με τη μεγαλύτερη διάδοση στο πλαίσιο της
νεωτερικότητας υπήρξε αναμφισβήτητα ο Προμηθέας, ένα παγκόσμιο πρότυπο αγωνιστικότητας και ελπίδας για το μέλλον
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της ανθρωπότητας. Συνδέθηκε με τις απελευθερωτικές ιδεολογίες του 19ου και του 20ού αιώνα, όπως ο μαρξισμός1. Διάσημα σημεία αναφοράς στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι το ποίημα του
Γκαίτε Προμηθέας (1772-74, 1789) και η τραγωδία του Σέλλεϋ
Προμηθέας Λυόμενος (1820). Ο μύθος του εμφανίστηκε στο νεοελληνικό θέατρο το 1894 με το έργο του Ιωάννη Καλοστύπη
Προμηθεύς εν Ολύμπω2. Υπάρχουν περισσότερα από δέκα ελληνικά
θεατρικά έργα του 20ού αιώνα που αξιοποιούν δημιουργικά τον
μύθο του και την τριλογία του Αισχύλου Προμήθεια, προσαρμόζοντάς τα σε νέα δεδομένα. Τα περισσότερα απ’ αυτά δεν έχουν
παρουσιαστεί στο θέατρο, καθώς, εκτός των άλλων ιδιαίτερων
απαιτήσεων ή ιδιαιτεροτήτων τους, απαιτούν πολυπρόσωπους
θιάσους. Από αυτά, κυρίαρχα είναι τα έργα της δεκαετίας του
1940 και ακολουθούν τα μεταπολιτευτικά. Πρόκειται για τα εξής
έργα: Έρωτα Πράξη Προμηθέας Λυτρούμενος (1940)· η τριλογία
του Ν. Καζαντζάκη Προμηθέας (1943-45, 1955)· Τάκη Μιχαλακέα
Προμηθέας ελεύτερος (1945-46)· Σωτήρη Σκίπη Προμηθέας
(1948)· Νότη Περγιάλη Ο πόνος γεννάει θεούς (1948)· Θανάση
Πετσάλη Προμηθέας μύθος (1949)· Βασίλη Ρώτα Προμηθέας ή Η
κωμωδία της αισιοδοξίας (1959)· Π. Δ. Πανταζή Προμηθέας (197374)· Νικηφόρου Βρεττάκου Ο Προμηθέας ή Το παιχνίδι μιας μέρας
(1978)· Χαράλαμπου Π. Στοφόρου Προμηθέας Σωτήρας (1985-86)·
Σάββα Στ. Χρήστου Προμηθέας.
Στα έργα αυτά, ορισμένα από τα οποία έχουν μια ξεχωριστή
δραματικότητα ή ποιητικότητα, συντελείται μια δημιουργική
ανάπλαση και επεξεργασία του μύθου του Προμηθέα και της
Προμήθειας προς όφελος μιας σύγχρονης προβληματικής και
συγχρονικής πρόσληψής τους. Κάποτε υπάρχει και συγκερασμός
με άλλους μύθους. Τα έργα, πάντα έμμετρα, αξιοποιούν και τα
τρία έργα της τριλογίας του Αισχύλου (Πυρφόρος, Δεσμώτης και
Λυόμενος) και έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ως βασικό
στοιχείο του τίτλου τον Προμηθέα, με τη συνοδεία ή όχι ενός επιθετικού προσδιορισμού (Σωτήρας, Ελεύθερος, Λυτρούμενος). Στα
σχετικά έργα των Βασίλη Ρώτα και Νικηφόρου Βρεττάκου υπάρχει και ένας διαζευτικός τίτλος. Τους συγγραφείς τους ενδιαφέρει
κυρίως ο Προμηθέας Λυόμενος. Στα έργα αυτά κυριαρχούν αφενός
1
2

(Σαγκριώτης 1996)
(Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 1155)
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τα κοινωνικοπολιτικά και αφετέρου τα υπαρξιακά, μεταφυσικά
και φιλοσοφικά δραματουργικά και σημασιολογικά στοιχεία.
Τα κοινά σημεία και οι διαφοροποιήσεις των έργων αυτών από
το αρχαιοελληνικό πρότυπο είναι αξιοσημείωτα. Ως επί το πλείστον
υπάρχει μια αποθέωση του Προμηθέα και του ρόλου του. Ο ήρωας
παρουσιάζεται αταλάντευτος, αγωνιστικός έως το τέλος και θυσιάζεται για το καλό των ανθρώπων. Έχει χαρακτηριστικά αντάρτη,
επαναστάτη ή ήρωα που ακολουθεί μια πορεία αυτογνωσίας, ενώ
το εγωιστικό του πρόσωπο αποτελεί μια εξαίρεση3. Η εξουσία του
Δία – ο οποίος δεν εμφανίζεται στη σκηνή, αλλά σε λίγα έργα ακούγεται η φωνή του –, όπως φανερώνεται μέσα από τις εντολές του
στους εντολοδόχους ή απεσταλμένους του, θεούς κυρίως, και τις
πράξεις τους, είναι αυθαίρετη, άδικη, βίαιη και τελικά απάνθρωπη. Η απευθείας αντιπαράθεση Προμηθέα- (φωνής) Δία προσφέρει στα έργα όπου λαμβάνει χώρα δραματικότητα και δυναμισμό,
όπως στο έργο του Χαράλαμπου Π. Στοφόρου Προμηθέας Σωτήρας.
Διάσημο πρότυπο, ως προς αυτό, είναι το έργο του Σέλλεϋ, όπου ο
Προμηθέας αντιπαρατίθεται στο φάντασμα του Δία.
O δραματικός χρόνος είναι ως επί το πλείστον ο μυθολογικός
χρόνος. Αυτός εξελίσσεται σε ιστορικό χρόνο στο έργο του Θανάση
Πετσάλη Προμηθέας μύθος, λόγω της έλευσης του Ιησού στον κόσμο4 και φτάνει έως το παρόν της θεατρικής πράξης στο έργο
του Βρεττάκου Ο Προμηθέας ή Το παιχνίδι μιας μέρας, λόγω της
αποστροφής του Ερμή προς τους θεατές, και στο έργο του Ρώτα
Προμηθέας ή Η κωμωδία της αισιοδοξίας5.
Στα έργα κινείται ένας μεγάλος αριθμός ηρώων. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγείς ή όχι ομάδες ηρώων, που είτε αποτελούν χορό είτε
άλλες ομάδες με διακριτά συνήθως χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, Αθηναίες γυναίκες, στρατιώτες). Δρουν και μεμονωμένοι ήρωες
στα έργα, που είτε αποτελούν ήρωες του Προμηθέα Δεσμώτη του
Αισχύλου και της σχετικής με τον Προμηθέα μυθολογίας είτε νέα
πρόσωπα. Σε αντίθεση με τον Προμηθέα Δεσμώτη, στα νεοελληνικά
έργα ο ρόλος των ανθρώπων ηρώων είναι κυρίαρχος. Υπερισχύουν
3
4
5

Χαρακτηριστικό ως προς την τελευταία διαπίστωση είναι το έργο του Χαράλαμπου Π. Στοφόρου Προμηθέας Σωτήρας (Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 10801081, 1135-1137).
Η παρουσία του Χριστού και του χριστιανισμού υπονοείται και σε άλλα έργα,
όπως στο έργο του Π. Δ. Πανταζή Προμηθέας και στο αντίστοιχο του Ρώτα.
(Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 891, 1044)
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ποσοτικά έναντι των θεών και των ημίθεων. Ο αρχαίος μυθολογικός κόσμος μεταφέρεται σε ανθρώπινα μέτρα, έστω και αν ο ίδιος
ο Προμηθέας παραμένει συνήθως ένας ήρωας υπερανθρώπινων
και πανανθρώπινων διαστάσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύει για τον Ηρακλή6. Περιβάλλεται όμως από αρκετούς
καθημερινούς ήρωες ή ήρωες που αντιπροσωπεύουν τύπους της
καθημερινής ζωής, όπως συμβαίνει στο έργο του Τάκη Μιχαλακέα
Προμηθέας ελεύτερος, ενώ στο έργο του Π. Δ. Πανταζή Προμηθέας
θεωρείται άνθρωπος και όχι ημίθεος και σ’ αυτό του Πετσάλη
Προμηθέας παραιτείται από τη θεϊκή του ιδιότητα. Αρκετοί είναι
οι βοηθοί ή οι αντίπαλοι του Προμηθέα, ενώ ηχητικά σημεία που
παραπέμπουν σε μορφές εμφανίζονται τουλάχιστον σε δύο από
τα έργα αυτά. Εκτός από το έργο του Στοφόρου, η φωνή του Δία,
καθώς και άλλες επώνυμες και ανώνυμες φωνές, ακούγονται στο
σχετικό έργο του Βρεττάκου. Εμφανίζονται στα έργα οι Επιμηθέας,
Ηρακλής, Δευκαλίων, Μάνα Γη, θεά Αθηνά, θεοί Ερμής και
Ήφαιστος. Ανάμεσα στα νέα σε σχέση με τον μύθο πρόσωπα διακρίνονται και συμβολικές μορφές ή αντιπροσωπευτικές ανθρώπινων καταστάσεων, όπως ο Έθος, ο Άρχος και η Αυγή στο έργο του
Έρωτα Πράξη Προμηθέας Λυτρούμενος και ο Τζηλ Γκαμές στο έργο
του Ρώτα Προμηθέας ή Η κωμωδία της αισιοδοξίας. Εμφανίζονται
και άλλοι σκηνικοί χώροι, πέρα από τον Καύκασο, όπως η Αθήνα
και ο Όλυμπος.
Η παρουσία και η δράση των θεών είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις αρνητικές7, όπως και άλλων φορέων αντιλήψεων,
6

7

Στο έργο του Ρώτα Προμηθέας ή Η κωμωδία της αισιοδοξίας ο Προμηθέας χαρακτηρίζει τον Ηρακλή ανθρώπου γέννημα, κάτι που προκαλεί την αντίδρασή του
(Ρώτας χ. χ., 247). Η διαδικασία της απομυθοποίησης, της μη θέωσης και της υποβίβασης του Ηρακλή είναι φανερή. Στον Αισχύλο, αντίθετα, η θεία καταγωγή του
Ηρακλή φαίνεται ότι είναι η πηγή της ξεχωριστής δύναμής του (Διαμαντόπουλος
1973, 158-159).
Η εικόνα της θεάς Αθηνάς ποικίλει από έργο σε έργο. Για παράδειγμα, στο έργο
του Καζαντζάκη έχει ένα θετικό ρόλο. Στο έργο του Πετσάλη Προμηθέας ο Προμηθέας έρχεται σε έμμεση αντιπαράθεση με τον θεό Απόλλωνα, ο οποίος δεν είναι
σκηνικό πρόσωπο. Αυτό οφείλεται στην επιμονή του Γυπαετού που υποστηρίζει
ότι ο άνθρωπος φωτίστηκε από τον Απόλλωνα (Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β,
819-820). Στην ουσία ο Απόλλωνας παραμερίζεται από τον Προμηθέα. Παρόμοια
εξέλιξη υπάρχει και στην αρχαία τραγωδία και συγκεκριμένα στις τραγωδίες του
Αισχύλου. Η αντικατάσταση του Απόλλωνα από τον Προμηθέα στην Προμήθεια
στον ρόλο του μάντη συνιστά μαζί με άλλα στοιχεία, μια επαναστατική αλλαγή,
που φανερώνει την αλλαγή της παλιάς τάξης πραγμάτων από μια νέα δυναμική

Ο Προμηθέας και ο Ηρακλής στη νεοελληνική δραματουργία του 20ού αιώνα...

231

πίστεων, παραδόσεων (π. χ. θρησκεία) ή ομάδων, ενώ και μεμονωμένοι ήρωες έχουν αρνητικά χαρακτηριστικά σε ένα ή και σε
περισσότερα έργα, όπως αποτελεί η περίπτωση του Επιμηθέα8. Οι
φορείς της θρησκείας (ιερείς, ιεροφάντης, Μέγας Ιερέας) και της
στρατιωτικής ζωής είναι αρκετοί και σε σημαντικό ποσοστό με
αρνητικές ιδιότητες, δεδομένο που μπορεί να ερμηνευτεί ως μια
διάθεση από τους συγγραφείς αποθεολογικοποίησης του κόσμου,
αμφισβήτησης της στρατιωτικής ισχύος και αποτελεσματικότητας ή τουλάχιστον κριτικής αντιμετώπισης του ρόλου των φορέων αυτών.
H προσπάθεια σύνδεσης της δραματικής πλοκής με τον Χριστό
και τη χριστιανική θρησκεία είναι προβληματική στο έργο του
Πετσάλη Προμηθέας, καθώς ένα κλίμα σύγχυσης και ανασφάλειας
κυριαρχεί, πέρα από οποιοδήποτε θρησκευτικό συγκρητισμό, σε
αντίθεση με τον επιτυχημένο παραλληλισμό Προμηθέα- Ιησού στο
έργο του Βρεττάκου. Ο συνωστισμός αναφορών σε πολλές θεότητες (Διόνυσος, Απόλλων, Προμηθέας, Ιησούς) στο έργο αυτό του
Πετσάλη φανερώνει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν τη διαδοχή και
αλληλοδιείσδυση πολιτισμικών και θρησκευτικών σταδίων στην
ανθρωπότητα. Η μεταφορά της πλοκής από τον μυθολογικό στον
ιστορικό χρόνο λόγω της εμφάνισης του Ιησού, ο οποίος δεν λυτρώνει τον Προμηθέα, οδηγεί σε μια αξιολόγηση της παρουσίας
του Ιησού, ο οποίος δεν είναι σκηνικό πρόσωπο9, και της επίδρασης της χριστιανικής θρησκείας, η οποία δεν φαίνεται να μπορεί
να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Η μη ομαλή συνύπαρξη
θρησκειών και θεοτήτων και το αντιδιαλεκτικό κλίμα οδηγεί τους
ανθρώπους σε ένα διχασμό. Η αναζήτησή τους για μεταφυσική
επένδυση στη ζωή τους φαίνεται ωφελιμιστική και μάταιη10.

και αποτελεσματική (Διαμαντόπουλος 1973, 36-39). Αντίστοιχη λειτουργία και
διαπάλη φαίνεται ότι υπάρχει και στο σχετικό έργο του Πετσάλη.
8 Εμφανίζεται στην τριλογία του Ν. Καζαντζάκη Προμηθέας, στον Προμηθέα ελεύτερο του Τάκη Μιχαλακέα, στον Προμηθέα του Βρεττάκου και στον Προμηθέα του
Π. Δ. Πανταζή.
9 Στο συνθετικό ποίημα του Κώστα Βάρναλη Το φως που καίει (1922, 1933) ο
Ιησούς είναι παρών στο διάλογο με τον Προμηθέα και τον Μώμο. Ενδεχομένως ο
Πετσάλης εμπνεύστηκε από το ποίημα και το αντιθρησκευτικό πνεύμα του σχετικού αποσπάσματος, χωρίς όμως να αποτολμήσει να παρουσιάσει ως σκηνικό
πρόσωπο τον Ιησού.
10 (Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 823-824)
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Ο ήρωας που υφίσταται το μεγαλύτερο πλήγμα στη συγκεκριμένη θεματική στη δραματουργία είναι ο Ηρακλής. Σε ορισμένα
έργα η παρουσία του λείπει. Στα υπόλοιπα η παρουσία του είναι
συνήθως αρνητική11, σε αντίθεση με την Προμήθεια, στην οποία είναι πρόσωπο-κλειδί12, καθώς είναι ωφελιμιστής (για παράδειγμα
στο σχετικό έργο του Βρεττάκου) ή και όργανο του Δία. Δεν συμμετέχει πάντα στην απελευθέρωση του Προμηθέα ή δεν την πραγματοποιεί, με την εξαίρεση του έργου του Πανταζή. Η περίπτωση
του έργου του Ρώτα είναι χαρακτηριστική. Ο Ηρακλής έχει διαταγή να σκοτώσει μόνο τ’ όρνιο13 και όχι να βγάλει τη σφήνα από το
στήθος του Προμηθέα. Παρά τις εκκλήσεις του ήρωα να τον απελευθερώσει, δεν το πραγματοποιεί. Στη συνέχεια ο Ερμής αναγγέλλει ότι οι θεοί περιμένουν τον Ηρακλή στο Όλυμπο για την τελετή
της αποθέωσής του (σ. 248). Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη γελοιοποίηση του Ηρακλή, ο οποίος είναι πειθήνιο όργανο του Δία και
των θεών, εικόνα που βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην αντίληψη
για τον Ηρακλή στην αρχαιότητα14. Η πορεία ή η απελευθέρωση
του Προμηθέα συχνά συνδέεται με συλλογικές δυνάμεις και διαδικασίες. Σε έργα όμως με χειρισμό μυθολογικού υλικού και με μια
κύρια ανθρωπολογική απελευθερωτική διάσταση –όπως τα σχετικά με τον συγκεκριμένο μύθο– δεν χωρούν στη σημερινή εποχή
δύο ηρωικά πρότυπα ταυτόχρονα. Ο Ηρακλής, στη συγκεκριμένη
θεματική, ως επί το πλείστον δεν είναι εκφραστής μιας συλλογικής διαδικασίας15, δεν μπορεί να συνδεθεί μ’ αυτήν και δεν γίνεται
φορέας προοδευτικών ιδεολογικών στοιχείων και διεργασιών, με
αποτέλεσμα το βασικό ηρωικό σύμβολο των αρχαίων Ελλήνων
όχι μόνο να μην μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά και να έρχεται συνήθως σε αντιδιαστολή με το κύριο πρότυπο (και το μαρτύριο) του
Προμηθέα16.
11
12
13
14

Χαρακτηριστική εξαίρεση αποτελεί η σχετική τραγωδία του Πανταζή.
(Διαμαντόπουλος 1973, 161)
(Ρώτας χ. χ., 247)
Η λέξη «εντολή» είναι σπάνια στην αρχαία ελληνική ποίηση και στον Αισχύλο. Ο
Ηρακλής μπορεί να εμφανίζεται «ως κατάληξη της θέλησης του Δία στη γη», αλλά
δεν παύει να διατηρεί την αυτονομία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί
στην απελευθέρωση του Προμηθέα (Διαμαντόπουλος 1973, 134, 160-161).
15 Εξαίρεση αποτελεί το έργο του Βρεττάκου.
16 (Διαμαντόπουλος 1973, 157, 161 και Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 1141)
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Ο χειρισμός του θέματος από τον Καζαντζάκη είναι ιδιαίτερος.
Ο συγγραφέας παρουσιάζει και αναπτύσσει στοιχεία της δικής
του φιλοσοφίας. Στον Προμηθέα Λυόμενο η θεά Αθηνά δίνει εντολή στους ακολούθους της να απελευθερώσουν τον Προμηθέα. Στην
κατάληξη της πλοκής εμφανίζεται ο λυτρωτής Ηρακλής, ο γιος
του Προμηθέα. Ο Προμηθέας χάνεται μέσα στο σώμα του σα στοχασμός17, στην προσπάθειά του να τον εμποδίσει να ανεβεί στον
Όλυμπο, κάτι που επιτυγχάνει. Ο αγώνας του Ηρακλή θα συνεχιστεί στη γη, μαζί με την Αθηνά, με την οποία γίνεται ζευγάρι ονομάζοντάς την Αρμονία (σ. 264), στην προσπάθειά του να κοιτάξει
κατάματα τη μοίρα της αβύσσου και να φέρει κοντά τον θεό και
τον άνθρωπο. Η σύμπνοια Προμηθέα και Ηρακλή δεν είναι εξαρχής
δεδομένη. Ο Ηρακλής εκφράζει αντιθετικές προς τον πατέρα του
τάσεις. Θέλει να ανέβει στον ουρανό και να εκθρονίσει τον Δία. Oι
τάσεις αυτές δεν καταλήγουν σε αντιπαράθεση. Το έργο ουσιαστικά, μέσα από την ένωση Ηρακλή-Προμηθέα, προτείνει την ταύτιση
των δύο κύριων μορφών-συμβόλων του πολιτισμού στην Ελλάδα,
τη διαλεκτική συμπλήρωση και αλληλοδιείσδυση ανθρώπου-Θεού ή την αναγνώριση της διαλεκτικής ύπαρξης του αντιπάλου
(της αντίπαλης τάσης), την ένωση ψυχής και σώματος, με στόχο
την κατάκτηση της ελευθερίας μέσα από την πάλη της με την αναγκαιότητα18. Το όνομα Αρμονία είναι γι’ όλ’ αυτά χαρακτηριστικό. Ο
Ηρακλής, ηρωικό αρχέτυπο ενός καζαντζακικού οσιομάρτυρα, εκφράζει τον αγνό, ασκητή, αθλητή ήρωα, που μέσα από τον εσωτερικό καθαρμό οδηγείται στο φως και στη λύτρωση και επιτυγχάνει
την απολλώνεια αρμονία, χωρίς να κατακτά, ως δέσμιος της μοίρας,
την πλήρη ελευθερία του, κάτι που αντιστοιχεί σε ευρύτερα δεδομένα της καζαντζακικής σκέψης και δημιουργίας, στο «εξιδανικευμένο πατριαρχικό ηρωικό πρότυπο»19. Ο αγώνας θα συνεχιστεί από
τη γη, δηλαδή από τη σκοπιά του ανθρώπου, ο οποίος καθορίζει
και ελέγχει τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν θεοποιείται, αλλά ο θεός
εξανθρωπίζεται σε μια νέα μορφή Θεανθρώπου20. Μήπως όμως η
σύζευξη αυτή είναι η τελευταία απέλπιδα προσπάθεια στο πλαίσιο ενός ανέφικτου στόχου, καθώς αίρεται η «διαλεγόμενη» δυάδα
θεού και ανθρώπου;21
17
18
19
20
21

(Καζαντζάκης 1955, 261)
(Λεονταρίτου 1981, 321 και Μαμάς 2012, 111, 116)
(Γλυτζουρής 2009, 332-333, 337, 440, 449)
(Αυτ., 375-376 και Λεονταρίτου 1981, 289)
(Λεονταρίτου 1981, 289)
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O ρόλος του πλήθους και του χορού αλλάζει από έργο σε έργο
ή ενίοτε δεν είναι σταθερός ούτε μέσα στο ίδιο το έργο. Ο ρόλος
τους καθορίζεται στη σχέση τους με τον Προμηθέα. Συχνά υπάρχει από αυτούς αλλαγή στάσης, οπισθοδρόμηση, στράτευση στο
πλευρό του Δία και της εξουσίας, διχασμός ή διαίρεσή τους. Το
πλήθος ή ένα μέρος του μπορεί να αποτελέσει δύναμη προόδου, αν
ξεπεράσει τα αρνητικά χαρακτηριστικά του, όπως η δυστυχία, η
ηττοπάθεια, η αδυναμία μπροστά στους εκβιασμούς των φορέων
της εξουσίας, και καταφέρει να εμπνευστεί από ηγετικές και λυτρωτικές προσωπικότητες όπως ο Προμηθέας.
Τα βασικά δραματουργικά στοιχεία των έργων αυτών που παραπέμπουν σε κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής
ή και άλλων εποχών είναι: η πολεμική ατμόσφαιρα και ο διχασμός
των ανθρώπων, η σύγκρουση και το μίσος, ο σκεπτικισμός από τις
εξελίξεις, η αυθαιρεσία του καθεστώτος του Δία και οι βίαιες στρατηγικές επιβολής του μέσα από τα όργανά του22. Κάποτε οι ιστορικές ή κοινωνικές αναφορές είναι ευθείες, με πιο χαρακτηριστική
την περίπτωση του έργου του Βρεττάκου, στο τέταρτο μέρος του
οποίου εμφανίζονται σε μιαν αίθουσα στον Όλυμπο οι Τσένγκινς
Χαν, Νέρων, Αττίλας, πάπας Γρηγόριος 13ος, Χίτλερ, Στάλιν, Νίξον.
Η σύνδεση του Δία με αυτές τις μορφές είναι προφανής, αναδεικνύοντας το καταπιεστικό πρόσωπο και τις εξουσιαστικές ή και
εγκληματικές φιγούρες ηγετών διαφόρων εποχών.
Το γεγονός ότι ο Προμηθέας και ο μύθος του ενέπνευσαν
έξι συγγραφείς κατά τη δεκαετία του 1940 (Έρωτας Πράξης,
Θανάσης Πετσάλης, Τάκης Μιχαλακέας, Νίκος Καζαντζάκης,
Σωτήρης Σκίπης, Νότης Περγιάλης) δεν είναι τυχαία. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και ο ελληνικός εμφύλιος επέδρασαν καταλυτικά
στη συνείδηση των συγγραφέων. Συγκεκριμένα δραματουργικά
στοιχεία παραπέμπουν έμμεσα ή άμεσα στο κλίμα απαισιοδοξίας και ενδεχομένως αδιεξόδου της εποχής. Στο έργο του Πετσάλη
Προμηθέας το τέλος του έργου δεν είναι καθόλου θριαμβευτικό,
αλλ’ όμως δηλωτικό της προσμονής μιας νέας «ανάστασης» της
ανθρωπότητας. Πίσω από τη μεταφυσική «βιτρίνα» και τον διχασμό των ανθρώπων ως προς τη θρησκευτική μορφή που θα τους
λυτρώσει, εκδηλώνεται η καταστροφική δύναμη της φωτιάς και
22 Χαρακτηριστική είναι η σφαγή των νηπίων στο σχετικό έργο του Βρεττάκου.

Ο Προμηθέας και ο Ηρακλής στη νεοελληνική δραματουργία του 20ού αιώνα...

235

του πολέμου. Ο ίδιος ο Προμηθέας επισημοποιεί την «εκθρόνισή»
του. Ακόμη και τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο τρίτο μέρος του
έργου συμβάλλουν στην ίδια ατμόσφαιρα. Στο στρατευμένο έργο
του Μιχαλακέα Προμηθέας ελεύτερος το μίσος του Ήφαιστου για
τον Προμηθέα, που δεν δικαιολογείται με βάση τα δεδομένα του
Προμηθέα Δεσμώτη23, η κατάρα του χορού των θεαινών προς αυτόν, η απόφαση από τον χορό των ανθρώπων για τον θάνατο των
θεών, παραπέμπουν στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα της εποχής, ενώ
η πρόθεση του αγγελιοφόρου Ερμή να προσφέρει στον Προμηθέα
την κυριαρχία του μισού κόσμου, με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της βοήθειας που παρέχει στους ανθρώπους, παραπέμπει στο
μοίρασμα του κόσμου από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής και
κυρίως στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945. Το μετεμφυλιοπολεμικό και ψυχροπολεμικό ζοφερό κλίμα φαίνεται ότι αναπαράγεται στο σχετικό έργο του Πανταζή. Χαρακτηριστική είναι η σχέση
Επιμηθέα- Προμηθέα και η πρόταση του Επιμηθέα και του εκφραστή του μίσους Κριτία στον Προμηθέα να κάνει δήλωση άρνησης
της υπερηφάνειάς του, δηλαδή της προσφοράς της φωτιάς και της
σκέψης στους ανθρώπους, που δεν γίνεται δεκτή από τον ήρωα,
ενδεχομένως θυμίζοντας τις δηλώσεις μετανοίας στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα. Το μίσος ξεχυλίζει και η ανάγκη
συμφιλίωσης προβάλλει επιτακτική και επιβάλλεται στο τέλος.
Αντίθετα από προηγούμενες εποχές, η μεταπολίτευση προσφερόταν για μια πιο αισιόδοξη (προμηθεϊκή) αντιμετώπιση του κόσμου, με ένα ανανεωμένο αγωνιστικό πνεύμα, που δεν υιοθετήθηκε παρά εν μέρει από τους συγγραφείς. Το κλίμα της έμφασης στα
δεινά του πολέμου διατηρείται στο σχετικό έργο του Βρεττάκου,
ενώ συγχρόνως υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για την τύχη του
κόσμου.
Η κατάληξη της πλοκής των έργων είναι συνήθως θριαμβευτική για τον Προμηθέα και τους ανθρώπους ή προδιαγράφει τη
νίκη των ανθρώπων. Η κατάληξη αυτή δεν περιλαμβάνει στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τη συμφιλίωση με τον
Δία, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα δεδομένα του Προμηθέα
Λυόμενου του Αισχύλου24. Μόνο στο σχετικό έργο του Στοφόρου
23 Ο Ήφαιστος στο έργο του Αισχύλου, αντίθετα, φαίνεται απρόθυμος να εκτελέσει
την εντολή του Δία, γιατί λυπάται τον Προμηθέα (Διαμαντόπουλος 1973, 82-84).
24 (Αυτ., 186)
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ο Προμηθέας πεθαίνει, ενώ ο Δίας – που δεν είναι αυτός που τον
τιμωρεί, αλλά το συμβούλιο των σοφών – δίνει χάρη στους ανθρώπους. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό λίγων έργων είναι ότι ο
Προμηθέας απελευθερώνεται μόνος του σπάζοντας τις αλυσίδες.
Σε άλλες περιπτώσεις τον απελευθερώνει ο Ηρακλής και σε άλλες
η ενέργεια έχει ένα συλλογικό χαρακτήρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το στρατευμένο έργο του Ρώτα, όπου πολλές ομάδες που
σχηματίζουν χορό συμμετέχουν στο έργο της απελευθέρωσης. Η
απελευθέρωση αυτή συνήθως συνοδεύεται από ένα επαναστατικό πνεύμα, εκτός από εξαιρέσεις, ανάμεσα στις οποίες το έργο του
Στοφόρου προβάλλει ένα αντεπαναστατικό πνεύμα25. Το κυρίαρχο
επαναστατικό αυτό πνεύμα, λοιπόν, είτε προβάλλει μια συλλογική επανάσταση και πορεία του ανθρώπου είτε μια απελευθερωτική «επανάσταση» που προέρχεται από έναν λυτρωτή. Ορισμένα
έργα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, στο έργο του
Πανταζή το θριαμβευτικό τέλος συνοδεύεται από την προειδοποίηση για νέους πολέμους, κάτι που δεν μπορεί να αντιστρέψει το
κλίμα, αλλά τονίζει τη συνεχή παρουσία του κακού στον κόσμο.
Στο έργο του Πράξη ο Προμηθέας τιμωρείται δύο φορές, τη μια
ακούσια και τη δεύτερη εκούσια, και απελευθερώνεται άλλες δύο,
τη μια από τον Ηρακλή και τη δεύτερη από την Αυγή. Στο σχετικό έργο του Βρεττάκου η απελευθέρωση του Προμηθέα από τον
Ηρακλή δεν είναι θριαμβευτική, αλλά συνοδεύεται από τον σκεπτικισμό του Προμηθέα. Το τέλος του έργου είναι ανοικτό με την
έννοια ότι ο αγώνας εναντίον του Δία συνεχίζεται προβάλλοντας
το αίτημα μιας συνεχούς αγωνιστικότητας, κάτι που ανταποκρίνεται στο πνεύμα του Αισχύλου και του αισχυλικού Προμηθέα26.
Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις έργων κατά τις οποίες ο
Προμηθέας λειτουργεί ως ένα πλαίσιο αναφοράς και πρότυπο για
ήρωες και καταστάσεις έργων που διαδραματίζονται σε σύγχρονη
εποχή, όπως συμβαίνει στο έργο του Γιώργου Σκούρτη Οι εκτελεστές, που παρουσιάστηκε από το «Θέατρο Τέχνης» το 1988.
Η υπόθεση του έργου είναι η ακόλουθη: Τρεις αδελφοί κρύβονται στην αποθήκη ενός εγκαταλελειμμένου λατομείου μετά την
πραγματοποίηση μιας ληστείας και ενός φόνου αστυνομικού. Ο
μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Κοσμάς, είναι ένας περιθωριοποιημένος
25 (Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 1082-1083)
26 (Διαμαντόπουλος 1973, 45-46)
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διανοούμενος, ο μεσαίος σε ηλικία, ο Τάσος, ένας φυγάς ποινικός
κρατούμενος και ο μικρότερος, ο Στέλιος, ένας ναρκομανής καλλιτέχνης. Τα όνειρά τους για φυγή με τα κλεμμένα χρήματα και για
μια άλλη ζωή διαψεύδονται ημέρα με την ημέρα. Το αδιέξοδο είναι
φανερό, καθώς ο κλοιός γύρω τους σφίγγει. Τελικά, αποφασίζουν
να ανατιναχτούν στον αέρα μαζί με τους διώκτες τους που εισβάλλουν στο κρυσφήγετό τους.
Οι αναφορές στον Προμηθέα είναι πολλές. Θαυμαστής του έργου του Αισχύλου είναι ο Τάσος. Η βασική αντιστοίχηση του Δία
με το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό σύστημα είναι σαφής. Οι ήρωες και κυρίως ο Τάσος παρουσιάζονται ως σύγχρονοι Προμηθείς.
Ο κλέφτης της θεϊκής φωτιάς Προμηθέας παραλληλίζεται με τους
κλέφτες της σημερινής εποχής, που κλέβουν ένα βασικό στοιχείο
του σημερινού συστήματος, το αποθηκευμένο στις τράπεζες χρήμα. Θυμίζει σχετική μπρεχτική αντίληψη που εκφράστηκε από τον
Μάκυ στην Όπερα της πεντάρας του Μπρεχτ. Η παρανομία των
παρανόμων είναι το αντίδοτο στην παρανομία του ίδιου του κυρίαρχου συστήματος, που εκφράζεται κυρίως από το κράτος, την
αστυνομία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λέει ο Τάσος:
[…] Εμείς τους κλέβουμε την πραμάτεια!... Εκεί τους πονάει τους ληστές… στη ληστεία!27

Ο βράχος έξω από το λατομείο, που είναι το παρατηρητήριο και
η σκοπιά τους, θυμίζει τον βράχο του μυθικού ήρωα. Το βιβλίο με
τον Προμηθέα αποτελεί, σύμφωνα με τον Τάσο, ένα βιβλίο που παρακινεί σε δράση και αντίσταση στο σύστημα. Εν τούτοις, η επιμονή του ήρωα στον Προμηθέα και στις απόψεις του επισύρει την
αντίδραση του αδελφού του Στέλιου:
Όταν σε πιάσουνε, τους λες τα παραμύθια σου. (σ. 61)

Η απομυθοποίηση του μύθου και η συνειδητοποίηση της απόστασης που τον χωρίζει από τη ζωή είναι μια διαδικασία που ξεκινά, αλλά δεν ολοκληρώνεται. To σύγχρονο πνεύμα αντίστασης
των ηρώων απέναντι στο σύστημα εξουσίας δεν μπορεί να σηματοδοτήσει θετικές εξελίξεις για πολλούς λόγους. Οι ήρωες έχουν
χάσει την κοινωνική αναφορικότητα και τον κώδικα ηθικής των
27 (Σκούρτης 1988, 31-32)
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παραδοσιακών ληστών28. Η ηρωική έξοδος από τη ζωή δεν μπορεί
να αποκρύψει κάποιες αλήθειες. Ο αγώνας για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, όπως το προμηθεϊκό πρότυπο θα πρόβαλε, διαφέρει
από την προσπάθεια ατομικής διαφυγής και ωφελιμιστικής προσέγγισης της ζωής. Οι ήρωες χρησιμοποιούν, έστω και αντεστραμμένα, τη λογική του συστήματος, άρα εντάσσονται, παρά τα φαινόμενα, σ’ αυτό, φανερώνοντας την ασταθή σχέση και συχνά την
αλληλοδιαδοχή της αντιπαράθεσης στο σύστημα και της ένταξης
σ’ αυτό. Λέει χαρακτηριστικά ο Κοσμάς:
Σ’ έναν κόσμο του χρήματος μονάχα το χρήμα έχει νόημα. (σ. 59)

H κλοπή, η ληστεία, η κυριαρχία του χρήματος και η δύναμη που
απορρέει απ’ αυτό αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που έχει τα χαρακτηριστικά ή αποτελεί τη μετεξέλιξη του κόσμου του Καραγκιόζη29. Ο Τάσος το διατυπώνει χαρακτηριστικά:

Τώρα όμως βρήκαμε και μεις το δίκιο μας. Έχουμε χρήμα, έχουμε ρόπαλο, έχουμε ρόπαλο, έχουμε δίκιο. (σ. 51)

Η επίκληση της φωτιάς από τους αδελφούς λίγο πριν από το
τέλος, που παραπέμπει στην επερχόμενη ηρωική αυτοπυρπόλησή τους και ενδεχομένως στον θάνατο των διωκτών τους αστυνομικών, δεν παραπέμπει παρά στα λόγια του Προμηθέα στον
Προμηθέα του Θανάση Πετσάλη, έστω και αν τα συμφραζόμενα
είναι αρκετά διαφορετικά:
Ο Πόλεμος! Ο Πόλεμος παντού! ...
[…]
Με τη φωτιά που εγώ σας έδωσα,
να κάψετ’ ο ένας τον άλλον πολεμάτε!
[…] Για ιδέ! Ω φρίκη!
[…]
πολεμάνε να κάψουνε
τον εαυτό τους!
Εγώ τους έδωσα φωτιά, να πλάσουνε, να χτίσουν,
κι’ εκείνοι καταλούν με τη φωτιά! …30

28 (Δαμιανάκος 2005, 60-67)
29 (Κιουρτσάκης 1985, 394-396)
30 (Πετσάλης 1949, 57)
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Η αξιοποίηση του Ηρακλή, πέρα από τον μύθο του Προμηθέα,
αλλά και ορισμένες φορές πέρα από το παραδεδομένο μυθολογικό πλαίσιο, υπήρξε μια πραγματικότητα στη νεοελληνική δραματουργία από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα31. Ο Ηρακλής
ενέπνευσε και ξένους συγγραφείς, όπως ο Γερμανός δραματουργός και λογοτέχνης Heiner Müller. Στην Ελλάδα υπάρχει μια εξέλιξη από τη μεταξύ άλλων εθνικιστική εκμετάλλευση του Ηρακλή
στη δραματουργία του 19ου αιώνα στον επί το πλείστον αρνητικό προσδιορισμό του και στη σχετική απροσδιοριστία του συμβολισμού του στην περίπτωση της δραματουργίας του Ιάκωβου
Καμπανέλλη32. Εκδηλώνεται βέβαια και η θετική σημασιοδότηση
του μυθικού ήρωα, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στο έργο του
Βασίλη Ζιώγα Φιλοκτήτης (1975), στο οποίο όμως δεν είναι σκηνικό πρόσωπο, αλλά και η δημιουργική ανάπλαση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή Τραχίνιαι στο έργο του Παναγιώτη Τσερδάνη
Διηάνειρα- Ηρακλής καιόμενος (1993)33. Και άλλα έργα του 20ού
κυρίως αιώνα αναφέρονται στον Ηρακλή αντλώντας στοιχεία
και υποθέσεις από τον μύθο, όπως το Ηρακλής και Ομφάλη του
Λευτέρη Αλεξίου (1927), η Ομφάλη του Νίκου Ζακόπουλου (1969)
και Ο Ηρακλής και το λιοντάρι του Ν. Παπακωνσταντίνου (1991)34.
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ως προς τη σκηνική παρουσία
του ή την αναφορά σ’ αυτόν, καθώς και ως προς την αποτίμησή
τους, αποτελούν τα έργα του Καμπανέλλη Μια κωμωδία και Ο πανηγυρικός (μονόπρακτο).
Στο πρώτο έργο, μια μυθολογική αλληγορική σάτιρα που λαμβάνει χώρα στον Άδη και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το
2002 στο Ηρώδειο από το «Ανοιχτό Θέατρο», χαρακτηριστική είναι η κωμική απενεργοποίηση του Ηρακλή, ο οποίος κάποια στιγμή τραγουδά αναπολώντας τους άθλους του, τους οποίους ούτε να
συνεχίσει μπορεί, αφού δεν το επιθυμεί ο Πλούτων, αλλά και ούτε
να απασχοληθεί κάπου δημιουργικά. Έχει μετατραπεί σε έναν κωμικά θλιβερό ή απλά κωμικό κομπάρσο «της ζωής» (του κάτω κόσμου, σύμφωνα με τα δεδομένα του έργου).
31 Το 1871 παρουσιάστηκε στον Βουτσιναίο διαγωνισμό το έργο Ηρακλής δούλος
(Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 1096-1105, 1155).
32 Ως προς τον ρόλο του Ηρακλή στο θεατρικό έργο Διατί ενικήθημεν του Πέτρου
Λαζαρίδη, βλ. Δελβερούδη χ. χ., 123.
33 (Χασάπη-Χριστοδούλου 2002β, 1105)
34 (Αυτ., 1141)
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Το δεύτερο έργο, που ανήκει στο σπονδυλωτό έργο Πρόσωπα
για βιολί και ορχήστρα, και παρουσιάστηκε στο «Θέατρο Τέχνης»
το 1975-76, είναι ένας μονόλογος που εκφωνεί ως πανηγυρική ομιλία προς το κοινό ο δήμαρχος μιας ελληνικής κωμόπολης κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας προς τιμήν του παραγωγού Θεόδωρου
Πούρνου. Αποτελεί μια παρωδία πανηγυρικού λόγου35. O μονόλογος αυτός ξεκινά με έναν απροσδόκητο τρόπο, με ένα αλληγορικό
ποίημα, μια ποιητική παραβολή με «άψογη ρυθμολογία» σε σχέση
με τη γνωστή απόφαση του μυθικού Ηρακλή να ακολουθήσει τον
δρόμο της αρετής και όχι της κακίας36. Η μια έκπληξη διαδέχεται
την άλλη. Το ποίημα καταλήγει στην αδυναμία του Ηρακλή να πάρει απόφαση, καθώς στέκεται Ωσάν χαμένος! Άβουλος!37. Η ανατροπή αυτή του μύθου αλλά και των παραδοσιακών κωδίκων της
δραματουργίας δημιουργεί εξαρχής μια αποσταθεροποίηση στον
θεατή.
Η δυσκολία αξιοποίησης του ποιήματος, δηλαδή ερμηνείας του
και σύνδεσής του με όσα ακολουθούν, είναι φανερή. Η κρυπτογραφική γραφή της μοντέρνας ποίησης στη συγκεκριμένη ποιητική παραβολή συνδέεται με την παρωδία του μύθου, καθώς και
με την κλειστού τύπου ειρωνεία και την εκκρεμότητα- ελεύθερη
προσέγγιση των δραματικών καταστάσεων και των ερμηνειών
τους38. Το ενδεχόμενο κοινωνικό αλλά και εθνικό περιεχόμενο του
ποιήματος και η σύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομιλία- μονόλογο
δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμα, καθώς τα ερωτηματικά κυριαρχούν
ελλείψει ηθικοδιδακτικού μηνύματος. Ο Καμπανέλλης αλλάζει τον
μύθο προεκτείνοντας έναν προβληματισμό που είχε εκφράσει με
διαφορετικό τρόπο λίγα χρόνια πριν ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά
του Ο Ηρακλής και εμείς (1968), για να τονίσει την αναντιστοιχία
του μύθου με το παρόν, την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις
καταστάσεις και ανάγκες του παρόντος. Ο Ηρακλής παρουσιάζεται στο μονόπρακτο ως αντιήρωας, ως ένας άνθρωπος σε σύγχυση. Η απομυθοποίησή του συνδέεται με μια γενικότερη διάθεση
απομυθοποίησης των πραγμάτων, η οποία πραγματώνεται μέσα
35
36
37
38

(Πεφάνης 2000, 122-123)
(Πούχνερ 2010, 528)
(Καμπανέλλης 1981, 65)
Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει ο αναγνώστης να διερευνήσει το περιεχόμενο της
ειρωνείας ή του περιεχομένου των λεγομένων (Κωστίου 2002, 127).
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από τη μη λειτουργικότητα της παραβολής, από την αδυναμία της
να ικανοποιήσει ένα βασικό της χαρακτηριστικό, δηλαδή να αναπαραγάγει ένα διδακτικό μήνυμα, από τη μετατροπή της σε μια
«αντιπαραβολή»39.
Η ειρωνεία επεκτείνεται στα κυρίως πρόσωπα της αφήγησης,
αλλά και στη σχέση τους με τον Ηρακλή. Ο ίδιος ο δήμαρχος με τη
συμπεριφορά του παραπέμπει στον Ηρακλή του ποιήματος. Είναι
ένας αντιήρωας, ο οποίος αγωνίζεται αλλά αδυνατεί να εκπληρώσει τον ρόλο του δημάρχου σε μια εποχή αντιδημοκρατική και
συγκεχυμένη, σε μια Ελλάδα η οποία πάσχει από κοινωνική παθολογία. Το ηθικής φύσεως πρόβλημα του Ηρακλή παραπέμπει στο
κοινωνικό πρόβλημα μιας αποπροσανατολισμένης Ελλάδας, που
μόνο υπαινικτικά δηλώνεται, αφού φαίνεται ότι ο δήμαρχος ασχολείται με τα ελάσσονα ζητήματα. Ο γίγαντας παραγωγής ετοίμων
τροφών Θεόδωρος Πούρνος (σ. 66), για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση, κάθε άλλο παρά σύγχρονος Ηρακλής αποδεικνύεται στο μονόπρακτο, αφού αποτελεί το πρόσχημα επέκτασης της αναφοράς
του δημάρχου σε άλλα ζητήματα ως επί το πλείστον ήσσονος και
τετριμμένης σημασίας.
Τελικά φαίνεται ότι το ηρωικό πρότυπο και ο βασικός προσδιορισμός και συμβολισμός του Ηρακλή κατά την αρχαιότητα, ως
εκπολιτιστή ήρωα και θεμελιωτή της δημοκρατίας40, αδυνατούν
να φανερωθούν ή δύσκολα φανερώνονται σε μια σύγχρονη κοινωνία χωρίς θετικά πρότυπα, στέρεες βάσεις, θεμελιώδεις αρχές,
ιδιαίτερη κοινωνική οργάνωση, ελευθερία και σαφείς κοινωνικούς
προσανατολισμούς.
Αντίθετα, ο μύθος του Προμηθέα, διατηρώντας την εμβέλεια
και οικουμενικότητα του ηρωικού προτύπου του Προμηθέα, συνεχίζει λοιπόν μέχρι και μια σχετικά πρόσφατη εποχή να εμπνέει τους θεατρικούς συγγραφείς, οι οποίοι διακρίνουν σ’ αυτόν ένα
απαράμιλλο πρότυπο αγωνιστικότητας, επαναστατικότητας και

39 Σε σχέση με τον διδακτισμό στον μύθο, βλ. Αλεξάνδρα Ζερβού, 1983.
40 Βλ., για παράδειγμα, τους στίχους του Πίνδαρου και τα υπόλοιπα στοιχεία για
τον βασικό αυτό συμβολισμό, στη μελέτη του Σπ. Κυριαζόπουλου «Ηρακλής, ο
θεμελιωτής της δημοκρατίας», 1976 (17). Βλ., επίσης, Δώρα ΚουτρουμάνουΜυραλίδη 1989. Σημαντική είναι η απώλεια της έμμετρης τραγωδίας του Νίκου
Καζαντζάκη Ηρακλής (1920), όπου πιθανότατα αναφέρεται ο συγγραφέας στα
«έργα και πάθη του εκπολιτιστή ήρωα» (Χασάπη-Χριστοδούλου 2002α, 669670).
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έκφρασης των διαχρονικών ή συγχρονικών αγωνιών του ανθρώπου. Εκφράζει την εναγώνια προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει, να συμφιλιωθεί με τον συνάνθρωπό του, να αυτοκαθοριστεί
και να αναζητήσει ή διατυπώσει συλλογικές αξίες και συμπεριφορές ενάντια στην τυραννία της εκάστοτε εξουσίας σε έναν ζοφερό
κόσμο, σε μια ταραγμένη εποχή, στην οποία η έννοια του θεού, είτε
στην αρχαιοελληνική της έκφραση είτε στη χριστιανική είτε και
σε άλλη, δέχεται καίρια πλήγματα, παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται, με διάφορους τρόπους μέσω της δραματουργίας, να
διατηρήσει στην αντίληψη των ανθρώπων τη ζωτικότητα και λειτουργικότητά της.
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Μεταμορφώσεις της Κλυταιμνήστρας
(Γ. Σεφέρης - Γ. Ρίτσος - Ι. Καμπανέλλης)
Sophie Shamanidi *

Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία δημιούργησε πολλά πρόσωπα για
τα οποία το ενδιαφέρον δεν έχει σβήσει ακόμα και στον 20ό αιώνα και η επίδρασή τους στη σύγχρονη τέχνη ― στη λογοτεχνία, το
θέατρο ή τις καλές τέχνες ― συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Ανάμεσά τους είναι μερικά, για τα οποία το ενδιαφέρον έχει ξεπεράσει
τα όρια της λογοτεχνίας ή της ιστοριογραφίας και η συμπεριφορά
τους έχει γίνει θέμα συζήτησης από το ευρύ κοινό. Η κοινωνία τα
αντιμετωπίζει όχι μόνο ως πρόσωπα λογοτεχνικά, αλλά ως μέλη
της κοινωνίας, τα οποία μπορεί να κατηγορήσει ή να επαινέσει.
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η τόσο σημαντική για τη
Γεωργιανή πραγματικότητα Μήδεια και η πολυαγαπημένη στην
Ελλάδα Ελένη. Σε αυτήν την κατηγορία λογοτεχνικών ηρώων ανήκει και η Κλυταιμνήστρα. Είναι ένοχη ή όχι η Κλυταιμνήστρα; Ποια
ήταν η αληθινή αιτία της ανδροκτονίας; Ήταν η εκδίκηση της μητέρας ή της άπιστης γυναίκας; ― είναι ζητήματα στα οποία μέχρι
σήμερα δεν έχουν δοθεί οριστικές απαντήσεις.
Πριν μερικά χρόνια, όταν ασχολόμουν με δύο γυναικείες λογοτεχνικές μορφές της αρχαιότητας – την Ελένη και την Μήδεια, έκανα ένα πείραμα: παρά το γεγονός ότι, όπως στην αρχαία ελληνική
έτσι και στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία η αναφορά σε αυτούς τους
χαρακτήρες είναι άκρως πλουραλιστική, οι δύο αυτές γυναίκες είναι περισσότερο αρνητικές παρά θετικές φιγούρες. Εάν θελήσουμε
να τις χαρακτηρίσουμε με δύο λόγια, η μία είναι «άπιστη γυναίκα»
και η άλλη «παιδοκτόνος». Ζήτησα λοιπόν από τους Γεωργιανούς
και Έλληνες φοιτητές να μου απαντήσουν μόνο με μία λέξη ― ένοχη ή αθώα ― στο ερώτημα «αν είναι ένοχη ή όχι η Ελένη» και «αν
είναι ένοχη ή όχι η Μήδεια». Το αποτέλεσμα του πειράματος ήταν
∗ Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας.
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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το εξής: Το 95% των Γεωργιανών φοιτητών είπε πως η Μήδεια δεν
ήταν ένοχη, ενώ η Ελένη ήταν. Το ίδιο έγινε και με τους Έλληνες
φοιτητές αλλά ανάποδα: Το 100% των Ελλήνων φοιτητών θεώρησε τη Μήδεια ένοχη, ενώ την Ελένη αθώα. Οι Έλληνες φοιτητές
προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την Ελένη με κάθε δυνατό τρόπο. Το ίδιο έκαναν οι Γεωργιανοί φοιτητές που υπερασπίστηκαν
τη Μήδεια, λέγοντας πως μια γεωργιανή δε θα μπορούσε να σκοτώσει τα παιδιά της, ότι ο Ευρυπήδης λαδώθηκε και αδίκησε την
Μήδεια κλπ.
Παρόλο που η Μήδεια και η Ελένη είναι πρόσωπα λογοτεχνικά
και η σύγχρονη κοινωνία δε θα έπρεπε να ταυτίζεται με αυτές, η
εθνική μνήμη επιβεβαιώνει το αντίθετο. Η κοινωνία, υποσυνείδητα ίσως, παίρνει ευθύνη για τις πράξεις των «προγόνων» της, είτε
είναι αυτές ηρωικές είτε όχι είτε είναι περήφανη είτε ντρέπεται για
τις πράξεις τους, και τότε προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους δικαιολογήσει. Επειδή ούτε ψυχολόγος είμαι και ούτε φιλόσοφος και
δυσκολεύτηκα να εξηγήσω τη στάση των φοιτητών μου προς αυτές τις δύο ηρωίδες, αποφάσισα να ανατρέξω στις λογοτεχνίες των
δύο λαών ― τη Γεωργιανή και την Ελληνική ― και να προσπαθήσω
να βρω εκεί την απάντηση, καθώς η λογοτεχνία αντικατοπτρίζει τα
ιδεώδη της κοινωνίας. Η ανάλυση των Ελληνικών και Γεωργιανών
λογοτεχνικών έργων τα οποία αναφέρονται σε αυτά τα πρόσωπα,
μου έδειξε πως έχουμε να κάνουμε, αν μπορούμε να το θέσουμε
έτσι, με ένα είδος «εθνικού πατριωτισμού». Εάν η στάση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας προς αυτές τις γυναίκες είναι πλουραλιστική
― κάποιος τις κατηγορεί, κάποιος, αντίθετα, προσπαθεί να εξηγήσει τις πράξεις τους, στις λογοτεχνίες των χωρών που ταυτίζονται
με αυτές παρατηρούμε μια τάση για αποκατάσταση, μία τάση για
δικαιολόγηση των πράξεών τους.1
Ας γυρίσουμε στο θέμα μας, την Κλυταιμνήστρα. Παρόμοιο πείραμα έκανα και για την Κλυταιμνήστρα. Στην περίπτωση της Κλυταιμνήστρας δεν ισχύει βέβαια το εθνικό κριτήριο, ισχύει όμως το
φυλετικό: Η πλειοψηφία των φοιτητών που ανήκαν στο ανδρικό
φύλο κατηγόρησαν την Κλυταιμνήστρα για τις πράξεις της, ενώ το
αντίθετο φύλο προσπάθησε να τη δικαιολογήσει.
1

Shamanidi, 2010.
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Όπως και στην περίπτωση της Μήδειας και της Ελένης, αποφάσισα και τώρα να δω τι γίνεται στην λογοτεχνία σε σχέση με την
Κλυταιμνήστρα. Ξεκίνησα, φυσικά από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, όμως επειδή ο κλάδος της έρευνάς μου είναι η νεοελληνική
λογοτεχνία, θα εστιάσουμε τη προσοχή μας στους αντιπροσώπους
της σύγχρονης λογοτεχνίας και θα δούμε πως μεταμορφώνεται η
Κλυταιμνήστρα από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου, θα αναφερθώ μόνο με δύο
λόγια στην αρχαία λογοτεχνία. Πρώτη φορά η Κλυταιμνήστρα
αναφέρεται στον Όμηρο, περισσότερο στην Οδύσσεια, λιγότερα
στην Ιλιάδα. Κατά τον Όμηρο η Κλυταιμνήστρα είναι η άπιστη γυναίκα (γ 261...), δεν έχει όμως άμεσα λάβει μέρος στη δολοφονία
του Αγαμέμνονα, αλλά αυτό δεν την δικαιολογεί (λ 409, ω 199).
Βεβαίως στην Οδύσσεια αναφέρεται η συνενοχή της στη δολοφονία του Αγαμέμνονα, αλλά πουθενά δεν φαίνεται ότι αυτή με τα
δικά τις χέρια σκότωσε τον άνδρα της. Αυτό είναι το ζήτημα των
επόμενων παραλλαγών. Στην Ιλιάδα η Κλυταιμνήστρα αναφέρεται
και στο άλλο εννοιολογικό πλαίσιο ― στην πρώτη ραψωδία της
Ιλιάδας ο Αγαμέμνονας δεν θέλει να παραχωρήσει την Χρυσηίδα
και μπροστά σε όλους δηλώνει ότι σκοπεύει να την πάρει στο Άργος: “Αυτήν όμως εγώ/τη θέλω πλάι μου, μέσα στο σπίτι μου, την
προτιμώ /κι από την Κλυταιμνήστρα ακόμη, την νόμιμη γυναίκα
μου, / αφού δεν βλέπω να της υπολείπεται στην όψη και στο ανάστημα, / μήτε στη φρόνηση και τη δεξιοσύνη” (A112-116).2 Εδώ
φαίνεται καθαρά η στάση του Αγαμέμνονα προς την γυναίκα του
– ο Αγαμέμνονας, μπροστά σε όλους, δημόσια υποτιμά την γυναίκα
του και προτιμάει την δούλα. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα ήδη μας δίνει
τη δυνατότητα της διαφορετικής ερμηνείας της πράξης της Κλυταιμνήστρας ωστόσο δεν το χρησιμοποίησαν πολύ στην αρχαία
εποχή ― εκτός από τον Οβίδιο κανείς δε θυμόταν την περιφρόνηση
του Αγαμέμνονα προς τη γυναίκα του. Αυτό το δεδομένο χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον στη σύγχρονη λογοτεχνία ως μια από
τις αιτίες που δικαιολογούν την Κλυταιμνήστρα.
Όπως φαίνεται, η Κλυταιμνήστρα διαμορφώνεται ως φόνισσα
πιο αργά, ωστόσο αυτή η καινοτομία ανήκει στον Πίνδαρο και
όχι στον Αισχύλο όπως αυτό μπορεί να φανεί εκ πρώτης όψεως
2

μετάφραση Δ. Μαρωνίτη.
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(Pin. Pyth. 11, 17...).3 Βέβαια αργότερα οι τρεις τραγικοί ερμήνευσαν την ιστορία της Κλυταιμνήστρας και αντίθετα προς την επική παράδοση εδώ, σύμφωνα με την απαίτηση του λογοτεχνικού
είδους, της τραγωδίας, η Κλυταιμνήστρα παρουσιάζεται η δολοφόνος του άνδρα της. Βέβαια, στις αμαρτίες της Κλυταιμνήστρας
προστίθεται και ο φόνος της απόλυτα αθώας Κασσάνδρας (πράγμα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί η δολοφονία της Κασσάνδρας έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην στάση της σύγχρονης φεμινιστικής
λογοτεχνίας απέναντι την Κλυταιμνήστρα ― τη δολοφονία της
Κασσάνδρας δεν μπόρεσαν να συγχωρέσουν στην Κλυταιμνήστρα
οι φεμινιστές).
Εάν ρίξουμε μια ματιά και στα άλλα αρχαία κείμενα μπορούμε αδιαμφισβήτητα να πούμε ότι η στάση των συγγραφέων της
αρχαίας εποχής προς την Κλυταιμνήστρα είναι αναντίρρητα αρνητική. Εάν στην αρχαία λογοτεχνία βρέθηκαν ποιητές που υπεράσπισαν με κάποιο τρόπο την αδελφή της Ελένη (ο Στησιχόρος,
ο Ευριπίδης, η Σαπφώ και άλλοι), δεν υπάρχουν παρόμοια κείμενα
στην περίπτωση της Κλυταιμνήστρας. Η Κλυταιμνήστρα, ως κανόνας αναφέρεται στα αρνητικά συμφραζόμενα. Εκτός τούτου, το
όνομά της είναι γνωστό και στην μορφή του πληθυντικού αριθμού ως γενικό όνομα για τις προδότριες. Ο Δίων Χρυσόστομος στο
έργο του Περὶ Ἀπιστίας γράφει, πως πολλές γυναίκες είναι όπως
«Κλυταιμήστραι» (Dio. Chrys. or. 74, σελ. 399), ενώ ο Κουιντιλιάνος στην συζήτηση του Κικέρωνα Pro Caelio λέει ότι η Κλοδια η
οποία έκανε μήνυση στον Κέλσιο είναι η «φτηνή Κλυταιμνήστρα»
(quadrantaria Clytemnestra) (Cic. pro Cael., 26, 62). Η Κλυταιμνήστρα αναφέρεται και σε πολλά άλλα αρχαία κείμενα, όμως ποτέ
θετικά ή δικαιολογημένη. Υπάρχει μόνο μια πιθανότητα πως ο σοφιστής Πολυκράτης είχε γράψει Κλυταιμνήστρας ἐγκώμιον, αλλά
το κείμενο δεν έχει σωθεί και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να το
κρίνουμε (Κλυταιμνήστρας ἐγκώμιον, Anonym. Vit. Isocr., Quintil. 2, 17,4). Μέχρι τον 20ό αιώνα η πιο διάσημη Κλυταιμνήστρα
ανήκει στον Σενέκα ― η τραγωδία του έγινε το πρωτότυπο των
πολλαπλών υποδοχών της εποχής του Κλασικισμού και της Αναγέννησης, αλλά αυτό αποτελεί το θέμα άλλης παρουσίασης. Με
δύο λόγια μόνο θα πούμε, ότι η μετατροπή της Κλυταιμνήστρας
γινόταν σύμφωνα με την εποχή ― εάν το Μεσαίωνα η πονηριά και
η ανηθικότητά της ήταν υπογραμμισμένες, μετά την εποχή της
3

Κακριδής, 1987, 168.
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Αναγέννησης οι τόνοι έπεσαν, ενώ στην εποχή του Κλασικισμού
μετατράπηκε ακόμα και σε παθητική γυναίκα.4
Την Κλυταιμνήστρα συχνά συναντάμε στην λογοτεχνία ήδη από
την αρχαιότητα, ωστόσο ανεξαρτήτως εάν ο ρόλος της σε οποιοδήποτε έργο είναι βασικός αυτή δεν είναι πρωταγωνίστρια, αλλά αν
μπορούμε να το θέσουμε έτσι, έχει ρόλο συμπρωταγωνίστριας και
εκτός από κάποιες εξαιρέσεις το όνομά της ποτέ δεν αναφέρεται
στους τίτλους των έργων. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη
λογοτεχνία των αρχών του 20ού αιώνα – η Κλυταιμνήστρα είναι η
ηρωίδα των σημαντικότερων έργων με το θέμα των Ατρειδών: Οι
Μύγες του Σαρτρ, Η Ηλέκτρα του Ανούιγ, Το πένθος ταιριάζει στην
Ηλέκτρα του Ο’Νηλ, Η Ηλέκτρα του Χόφμανσταλ και άλλα.
Αρκετά έργα γράφονται στη δεκαετία του 80 με θέμα την Κλυταιμνήστρα και με το όνομα της ήδη στον τίτλο: Nancy Bogen,
Klytaimnestra Who Stayed at Home, 1980, Dacia Maraini, I sogni di
Clitennestra, 1981, Christine Brückner, Bist du nun glücklich, toter
Agamemnon, 1983, Marie Cardinal, Le passé empiété, 1983, Christa
Wolf, Kassandra, 1983, Christine Brooke-Rose, Amalgamemnon,
1984, Séverine Auffret, Nous, Clytemnestre, 1984, Magaly Alabau,
Clitemnestra, 1986, Laura Kennelly, Clytemnestra Junior in Detroit,
1993, Oksana Zabuzhko, Clytemnestra, 1994, Ellen McLaughlin,
Iphigenia and Other Daughters, 1995.5
Η Κλυταιμνήστρα είναι αρκετά δημοφιλές και στη νεοελληνική λογοτεχνία,6 ειδικά στο θέατρο. Αλλά εμείς θα εστιάσουμε την
4
5
6

Hall, 2005.
Komar, 2003.
Στο έργο του Π. Β. Παρλαβαντζά Ατρείδες, η Κλυταιμνήστρα είναι η αδίστακτη
δολοφόνος. Όμως σε περισσότερα έργα είτε η κατάσταση είναι ασαφής είτε η
Κλυταιμνήστρα δικαιολογείται για την πράξη της είτε δεν έχει συμμετάσχει στη
δολοφονία του Αγαμέμνονα. Στον Ορέστη της Ζωής Καρέλλη η Κλυταιμνήστρα
ομολογεί, «ότι ναι μεν δε σκότωσαν τον Αγαμέμνονα, αλλά προκάλεσαν το θάνατό του. Κατά την ερωτική σχέση με την Κασσάνδρα πέθανε από συγκοπή». Ο
Ορέστης αναρωτιέται ποιος είναι ο ένοχος. Στο Ατρείδες του Θάνου Κωτσόπουλου η Κλυταιμνήστρα εξηγεί ότι σκότωσε τον Αγαμέμνονα λόγω της Θείας Δίκης,
για το αίμα της Ιφιγένειας, όμως η Ηλέκτρα και ο λαός αποφασίζουν να την καταδικάσουν και θέλουν να την λιθοβολήσουν. Ενώ ο Ορέστης δεν συμφωνεί και
παίρνει τη μητέρα του να φύγουν από τη χώρα. Αλλά ο Αγαμέμνονας βγαίνει από
τον τάφο και σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα. Στην Ηλέκτρα του Α. Κούρου και στο
έργο Αίγιστος του Δ. Χρισοδούλου δεν συζητείται η σχέση Κλυταιμνήστρας-Αγαμέμνονα, αλλά πιο μεταγενέστερα γεγονότα, η σχέση με τα παιδιά της και η εκδίκηση. Σαφώς και χωρίς αμφιβολία η Κλυταιμνήστρα δικαιολογείται στο έργο
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προσοχή μόνο στους τρεις αντιπροσώπους της Νεοελληνικής λογοτεχνίας ― Σεφέρη, Ρίτσο, Καμπανέλλη.
Ο Σεφέρης ασχολείται με το θέμα των Ατρειδών σε όλο το έργο
του. Τα διάφορα θέματα, μοτίβα, σύμβολα, αποσπάσματα από
την Ορέστεια του Αισχύλου συναντάμε στα έργα του, ξεκινώντας
από το Μυθιστόρημα και ολοκληρώνοντας με τα Τρία κρυφά ποιήματα.7 Ωστόσο προς το παρόν θα ασχοληθούμε με το τελευταίο
γιατί ακριβώς εδώ παρουσιάζεται πιο καλά το πρόσωπο που μας
ενδιαφέρει.8 Εδώ ως πρωταγωνίστρια της «διάσημης δολοφονίας» θα παρουσιαστεί η Κλυταιμνήστρα. Το ίδιο το ποίημα, εάν το
αντιλαμβανόμαστε από την άποψη της πληροφοριακής ακρίβειας,
είναι εντελώς ασαφές. Ο ποιητής απευθύνεται στη γυναίκα με την
εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία όπως φαίνεται γίνεται θύμα –
αυτή είναι έτοιμη να δεχτεί το μοιραίο χτύπημα μαχαιριού. Με μια

7
8

Υπερ Κλυταιμνήστρας της Δ. Μήτρα. Τα παιδιά στην πραγματικότητα δεν είναι
της Κλυταιμνήστρας, αλλά του Αγαμέμνονα και της παραμάνας. Η ίδια η παραμάνα ζηλεύει της Κασσάνδρα και σκοτώνει τον Αγαμέμνονα και την Κασσάνδρα.
Στην Κλυταιμνήστρα του Κ. Μαρίνη η ηρωίδα είναι πιστή γυναίκα, παρόλο που
την ανάγκασαν να παντρευτεί τον Αγαμέμνονα αντί τον Αίγισθο, τον οποίο αγαπούσε. Παραμένει πιστή στον άντρα της, ο Αγαμέμνονας όμως την διώχνει για την
Κασσάνδρα. Στο Όταν οι Ατρείδες… του Β. Κατσάνη ο Αγαμέμνονας θυσιάζει την
Ιφιγένεια μόνο για την φιλοδοξία του. Η Κλυταιμνήστρα προσπαθεί να υπερασπίσει τα παιδιά της, και να βοηθήσει στον Ορέστη να πάρει το θρόνο. Η Ηλέκτρα
είναι η συνεργός της. Η Κλυταιμνήστρα στο έργο Κλυταιμνήστρα του Αλ. Μάτσα
ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένη με τον Αγαμέμνονα. Την άφησε μόνη, με όλες τις υποχρεώσεις της, και έφυγε για πόλεμο. Ο Αίγισθος από μικρός την αγαπά και μετά
από πολλά χρόνια καταφέρνει να την πλησιάσει. Η αγάπη τους είναι αληθινή, η
Κλυταιμνήστρα είναι ευτυχισμένη, αλλά επιστρέφει ο Αγαμέμνονας, τον οποίον
είχαν ξεχάσει, και η Κλυταιμνήστρα, επειδή φοβάται μήπως χάσει την ευτυχία
της και θέλοντας να κάνει τον Αίγισθο βασιλιά, σκοτώνει τον Αγαμέμνονα. Οι γυναίκες όμως την δικαιολογούν και την υπερασπίζουν. Στο Επιστροφή στις Μυκήνες του Ε. Α. Τοσίτσα, η Κλυταιμνήστρα είναι η γυναίκα η οποία επιθυμούσε την
αγάπη, τον έρωτα, όμως την παράτησαν. Η Κασσάνδρα και ο Αγαμέμνονας είναι
ερωτευμένο ζευγάρι. Με τη δολοφονία του Αγαμέμνονα η Κλυταιμνήστρα θέλει
ο λαός να τον ξεχάσει, να σκοτώσει την αγάπη τους για τον Αγαμέμνονα, αφού
πάντα στην πρώτη θέση για τον Αγαμέμνονα ήταν η πολιτεία και ποτέ η Κλυταιμνήστρα. Δεν είναι σαφές αν τον σκοτώνει για να βασιλεύσει στις Μυκήνες ή για
να τον καταδικάσει για τα δέκα χρόνια που έχασε από τη ζωή της για έναν άπιστο
άντρα. Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι στο σύγχρονο ελληνικό δράμα τονίζεται η ανοησία του πολέμου, η ζημία που προκάλεσε αυτός ο πόλεμος και ότι η
Κλυταιμνήστρα ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένη ως γυναίκα μαζί με τον Αγαμέμνονα.
Χασάπη-Χριστοδούλου, 2002.
Shamanidi, 1999.
Σεφέρης, 1988, 194.
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ματιά είναι δύσκολο να πει κανείς ποια στάση έχει ο ποιητής προς
την πρωταγωνίστριά του, αλλά είναι δεδομένο ότι στο ποίημα η
Κλυταιμνήστρα δεν αναφέρεται αρνητικά, ωστόσο είναι φανερή η
συμμετοχή της στη δολοφονία που ήδη είχε γίνει.
Η συλλογή του Γ. Ρίτσου Τέταρτη Διάσταση εκδόθηκε το 1972
και περιέχει θεατρικούς μονολόγους που είναι γραμμένοι στη δεκαετία του ’60.9 Τα έργα της συλλογής δεν είναι τοποθετημένα
κατά χρονολογική σειρά όπως γίνεται συνήθως. Την σειρά αυτή
την καθόρισε ο ίδιος ο Ρίτσος. Με μια ματιά είναι ακατανόητο γιατί
ο Αγαμέμνονας που γράφτηκε το 1970 είναι πρωτύτερα τοποθετημένος από τον μονόλογο Το νεκρό σπίτι ο οποίος γράφτηκε το
1959 ή γιατί Η Επιστροφή της Ιφιγένειας που γράφτηκε το 1972
προηγείται του έργο του 1960 Κάτω απ’ τον ίσκιο του Βουνού. Υπολογίζουμε, ότι με μία τέτοια διευθέτηση των μονολόγων ο Ρίτσος
ήθελε να δημιουργήσει την δική του Ορέστεια. Και όντως, εάν εξετάσουμε τα έργα όχι χρονολογικά, αλλά θεματικά, θα δούμε ότι
αυτά διαδοχικά παρουσιάζουν την τραγωδία των Ατρειδών και σε
κάποιο βαθμό ακολουθούν την Ορέστεια του Αισχύλου. Έτσι, στην
Ορέστεια του Ρίτσου, στο πρώτο έργο Αγαμέμνονας απεικονίζεται
η δολοφονία του Αγαμέμνονα, στο δεύτερο Ορέστης ― η εκδίκηση
του Ορέστη και ο θάνατος της Κλυταιμνήστρας, ενώ από το τρίτο
ξεκινάει η ανάλυση των γεγονότων που έγιναν στην οικογένεια.10
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των συμμετεχόντων
της τραγωδίας των Ατρειδών απέναντι στην Κλυταιμνήστρα. Οι
πρωταγωνιστές των μονολόγων είναι οι ίδιοι οι Ατρείδες. Η Κλυταιμνήστρα εμφανίζεται μόνο στο πρώτο μονόλογο και μόνο υπό
τη μορφή στατικού προσώπου. Παρόλο που η Κλυταιμνήστρα δεν
μιλάει σε κανένα μονόλογο και ούτε καν αναφέρεται πουθενά το
όνομά της, δημιουργείται η εντύπωση πως ακριβώς αυτή είναι
η πρωταγωνίστρια της Ορέστειας του Ρίτσου, αφού όλα συμπυκνώνονται γύρω της.11 Σε κάθε μονόλογο αφιερώνονται σε αυτή
μερικά χωρία και σε κάθε μονόλογο διαφαίνεται η στάση των μελών της οικογένειας της απέναντί της: Αντίθετα προς την αρχαία
παράδοση η στάση τους προς την Κλυταιμνήστρα είναι σαφώς
θετική (εκτός από ένα μονόλογο, ο οποίος κατά την γνώμη μας
9 Ρίτσος, 1970.
10 Shamanidi, 2013, 192-193.
11 Σοκολιούκ, 1981. Μερακλής, 1981.
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ανήκει στην Ηλέκτρα). Ο ποιητής δήθεν προσπαθεί με το στόμα
των ηρώων να δικαιολογήσει την Κλυταιμνήστρα – σε κάθε περίπτωση πουθενά δεν φαίνεται η στάση που έχουμε συνηθίσει στην
αρχαία παράδοση.
Στα δύο έργα του Καμπανέλλη – το Γράμμα στον Ορέστη και
Δείπνος συναντάμε την Κλυταιμνήστρα.12 Ο συγγραφέας στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης λέει πως συμπαθεί την Κλυταιμνήστρα, είναι η αγαπημένη του ηρωίδα και πάντα είναι στο
πλευρό της.13 Αυτή η δήλωση φανερώνει τη στάση του συγγραφέα
προς την Κλυταιμνήστρα. Η μοναδική πρωταγωνίστρια του μονόπρακτου έργου Γράμμα στον Ορέστη είναι η Κλυταιμνήστρα (εκτός
από τον Ορέστη και την Ηλέκτρα που εμφανίζονται στο τέλος του
έργου), η οποία γράφει γράμμα στον Ορέστη όπου του εξηγεί γιατί
σκότωσε τον Αγαμέμνονα και προσπαθεί να τον γλιτώσει από την
φρικτή δολοφονία που σκοπεύει να διαπράξει και προσπαθεί να
δικαιολογήσει την πράξη της.
Στους μονολόγους και τους διαλόγους δεύτερου μονόπρακτου
έργου Δείπνος βλέπουμε το πως αντιμετωπίζουν οι πρωταγωνιστές
ο ένας τον άλλον και την τραγωδία που έζησε η οικογένεια των
Ατρειδών. Από τις συζητήσεις των ζωντανών και τα σχόλια των νεκρών γίνεται φανερό πως όλοι μετανιώνουν για ό,τι έγινε: Ο Αγαμέμνονας μετανιώνει που δεν υπήρξε καλός πατέρας και προσπαθεί
να δικαιολογήσει τον εαυτό του, η Κλυταιμνήστρα μετανιώνει που
έκανε τα ίδια της τα παιδιά δολοφόνους, η Ηλέκτρα μετανιώνει που
την κυρίευσε το πάθος της εκδίκησης, ο Ορέστης μετανιώνει που
δεν πρόλαβε να διαβάσει το γράμμα της μητέρας του.
Η στάση των πρωταγωνιστών προς αυτή την ιστορία έχει διττό
πλάνο: Εάν στο πρώτο έργο η Κλυταιμνήστρα αντιμετωπίζει τον
Αγαμέμνονα ως ύπουλο και φιλόδοξο άνθρωπο, ικανό να θυσιάσει
το ίδιο του το παιδί στις στρατιωτικές φιλοδοξίες, ενώ η Ηλέκτρα
και ο Ορέστης σκοτώνουν την ίδια τους τη μητέρα, στο δεύτερο
έργο και οι τρεις πρωταγωνιστές (ο Αγαμέμνονας, η Ηλέκτρα, ο
Ορέστης) είναι σε απόγνωση και σαν να ψάχνουν διέξοδο από την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετανιώνουν για την πράξη
τους, όμως ο συγγραφέας δεν αρκείται στην μετάνοια των ηρώων του και τους επιφυλάσσει πιο βαρύ τέλος ― η Ιφιγένεια δηλητηριάζει τα ίδια της τα αδέρφια με κρασί και το πίνει κι εκείνη.
12 Καμπανέλλης, 1999-2010.
13 Πρόγραμμα του Εθνικού θεάτρου, χειμώνας, 1992-1993.
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Με αυτό τον τρόπο βάζει τέλος στην τραγωδία των Ατρειδών.14 Κι
εδώ όπως και στον Ρίτσο, σε αντίθεση με τις αρχαίες τραγωδίες,
τα μέλη της οικογένειας των Ατρειδών τρέφουν συμπάθεια για την
Κλυταιμνήστρα και θα μπορούσε να πει κανείς πως κατηγορούν
τον εαυτό τους για ότι έγινε.
Είναι δύσκολο να πούμε γιατί ένας συγγραφέας παρουσιάζει
κάποιο πρόσωπο με ένα ή με τον άλλο τρόπο, ή γιατί του αλλάζει
την πρώτη του μορφή ― προσπαθεί να γκρεμίσει το στερεότυπο
που υπήρχε προς αυτή, την αντιμετωπίζει διαφορετικά ή απλά την
συμπαθεί. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε στην ερώτηση γιατί οι
σύγχρονοι συγγραφείς θέλησαν να «εξευγενίσουν» την Κλυταιμνήστρα. Θα μπορούσαμε όμως να υποθέσουμε, γιατί ένα λογοτεχνικό πρόσωπο, ένας τύπος του λογοτεχνικού χαρακτήρα, γίνεται
επίκαιρο στη συγκεκριμένη εποχή, στην περίπτωσή μας, στο τέλος
του 20ού αιώνα.
Εάν ρίξουμε μια ματιά στις γυναικείες μορφές της αρχαίας λογοτεχνίας, μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: Γυναίκες
που δρουν βάσει των ενστίκτων τους, (ή βάσει τα αισθήματα τους)
και γυναίκες των οποίων η πράξη ορίζεται από μια συγκεκριμένη
ιδέα ή έμμονη ιδέα. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες δεν
ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία γυναικών, αυτών των οποίων το ένστικτο καθοδηγεί τη συμπεριφορά τους, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη Μήδεια, την Κλυταιμνήστρα, την Ελένη, τη Φαίδρα, ενώ στη
δεύτερη κατηγορία, όταν το κίνητρο της πράξης είναι η αφοσίωση
σε μια ιδέα ή ιδέα φιξ ― την Ηλέκτρα, Αντιγόνη και εν μέρει την
Ιφιγένεια.
Οι γυναίκες της πρώτης κατηγορίας παρόλο που χρειάζονται αρκετό χρόνο για να σχεδιάσουν την πράξη τους (δηλαδή δεν δρουν εν
βρασμώ ψυχής), σκέφτονται λιγότερο τις συνέπειες (το αποτέλεσμα). Γι’ αυτές τα αισθήματά τους βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και
όχι το αποτέλεσμα της ίδιας της πράξης τους. Η Ελένη και η Φαίδρα
παραδομένες στον έρωτα δεν σκέφτονται τι μπορεί να επακολουθήσει λόγω του πάθους τους. Παραδομένες στο αίσθημα της εκδίκησης η Κλυταιμνήστρα και η Μήδεια υποθετικά δεν αντιλαμβάνονται (ή αντιλαμβάνονται, αλλά τους νοιάζει λιγότερα) τις τραγικές
συνέπειες της εκδίκησής τους. Δρουν με βάσει τα ένστικτά τους.
14 Σε αυτή την περίπτωση ο Καμπανέλλης είναι πιο ανελέητος από τον Αισχύλο, ο
οποίος δίνει ευκαιρία στον δολοφόνο να δικαιολογηθεί.
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Στη δεύτερη περίπτωση αντιθέτως, για μια συγκεκριμένη ιδέα ή
ιδέα φιξ (η οποία για την ίδια την ηρωίδα είναι υποκειμενικά πολύ
σημαντική) η ηρωίδα είναι ικανή για όλα – ακόμα και να σκοτώσει
την ίδια της τη μητέρα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας καταπνίγουν τα
αισθήματα τους και είναι έτοιμες να θυσιαστούν ακόμα και οι ίδιες
για την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας. Η Αντιγόνη αρνείται τον
Αίμονα επειδή θεωρεί πως είναι καθήκον της να κηδέψει τον αδερφό της. Για την Ηλέκτρα νόημα της ζωής έγινε η «αποκατάσταση
της δικαιοσύνης» και αρνείται την προσωπική της ζωή.
Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα περισσότερη προσοχή δινόταν
στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στις γυναίκες που υπηρετούσαν
την ιδέα ― πράγμα πολύ φυσικό, εφόσον στο μεταίχμιο των δύο
πολέμων υπήρχε ανάγκη προσώπου, ήρωα που θα αντιστεκόταν
στο σύστημα: π. χ. η Αντιγόνη του Ανούιγ, που πολεμάει το φασιστικό καθεστώς ή η Ηλέκτρα του Σαρτρ, που προσπαθεί να αγωνιστεί εναντίον μιας διεφθαρμένης κοινωνίας. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται η υποβάθμιση του ήρωα (με την κυριολεκτική
σημασία της λέξης ― του ανθρώπου που δημιουργεί εξαιρετικά
έργα, κατορθώματα και όχι αναφορικά με το λογοτεχνικό χαρακτήρα).
Οι ήρωες έγιναν «βαρετοί» για την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο
ότι μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Στάλιν ξεκίνησε τις διώξεις
των ηρώων που γύρισαν από τον πόλεμο, για να τους εξουδετερώσει. Το ίδιο γίνεται και στο τέλος του 20ού αιώνα, όταν άρχισαν
να δυσφημίζουν τους ανθρώπους που γύρισαν από το Αφγανιστάν
και το Βιετνάμ στη Σοβιετική Ένωση και την Αμερική.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού η κοινωνία βαρέθηκε
τους ήρωες, σε πρώτο πλάνο ανεβαίνει ο συνηθισμένος, ο απλός
άνθρωπος, που δρα βάσει των ενστίκτων του. Αυτό το είδος ανθρώπου είναι πλέον ενδιαφέρων για τη λογοτεχνία. Ο Άνθρωπος,
όχι ως ήρωας, αλλά ο άνθρωπος ως άνθρωπος.
Πιστεύω πως σε αυτά τα δεδομένα βρέθηκε και η Κλυταιμνήστρα ― η σύγχρονη λογοτεχνία προσπαθεί να βρει απαντήσεις και
να δικαιολογήσει την πράξη της συνηθισμένης γυναίκας. Η Κλυταιμνήστρα έγινε πιο ενδιαφέρουσα ως γυναίκα και όχι ως σύζυγος
του ήρωα, ως μητέρα ή βασίλισσα.
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Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις των λογοτεχνικών εξελίξεων. Αν κοιτάξουμε όμως την σημερινή μας πραγματικότητα, πιστεύω πως ήρθε ο καιρός των ηρώων-ιδεαλιστών, των
ανθρώπων (και κατ΄αντιστοιχία λογοτεχνικών προσώπων) οι
οποίοι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της κοινωνίας, αυτών
που βάζουν το κοινωνικό συμφέρον πιο πάνω από το προσωπικό.
Ωστόσο, ας περιμένουμε. Είναι στην επιλογή των συγγραφέων της
νέας γενιάς.
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Μέδουσα: Σχέδια και αυτοσχεδιασμοί για σχεδίες και ναυάγια και
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Radeau de la Méduse (1818-1819). Από την πρώτη στιγμή λοιπόν
έχουμε την έμμεση αντιπαράθεση της ιδρυτικής και της ακυρωτικής πράξης, του ατέρμονου ταξιδιού και της ανθρωποφαγίας.
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Η τρίωρη παράσταση της Μέδουσας δόθηκε στο Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Πειραιώς 260, τον Ιούνιο 2011.
Σκηνοθέτης ήταν ο Θωμάς Μοσχόπουλος, ο οποίος έλαβε από την
Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών το Βραβείο
Κάρολος Κουν για τη σκηνοθεσία ελληνικού έργου για το 2011.1 Η
παράσταση χωρίστηκε σε τρία μέρη, (Ταξίδι, Ορατόριο ή Πάθος και
Ανθρώπινη Σονάτα) τα οποία οι θεατές μπορούσαν να παρακολουθήσουν με όποια σειρά αυτή προτιμούσαν. Στον πυρήνα του θεάματος βρίσκεται ένας ζωγραφικός πίνακας: όπως μπροστά στον
πίνακα επιλέγουμε μια οπτική γωνία για να αρχίσουμε το ερμηνευτικό μας «ταξίδι» στο τοπίο του πίνακα, όπως ακόμα ο ζωγράφος
επιλέγει μια προοπτική για τον θεατή του, έτσι και ο θεατής της
Μέδουσας καλείται να βρει μια είσοδο της παράστασης, ένα κατώφλι για να διαβεί στον σκηνικό κόσμο.
Μια ανοικτή δομή

Το πρώτο τμήμα, το Ταξίδι, συνδυάζει ένα απρόσωπο και «ουδέτερο» ύφος και μια τριτοπρόσωπη αφήγηση στις αναδρομές του
με μια πιο συναισθηματική έκφραση και με εμβόλιμες σύντομες
αφηγήσεις ατομικών περιστατικών από τη ζωή των performers,
οι οποίες συνιστούν από τη μια μεριά αναδύσεις της ατομικής μνήμης (άρα και του ιδιωτικού χαρακτήρα της) σε ένα περιβάλλον
όπου κατισχύουν η συλλογική μνήμη και τα ιστορικά τεκμήρια και
από την άλλη, τομές στην αφηγηματική συνέχεια του κειμένου, οι
οποίες τέμνονται απότομα με τη σειρά τους από την αφήγηση που
έχουν διακόψει.
Η από σκηνής αφήγηση των γεγονότων του μεμνημένου παρελθόντος εκκαλεί μιαν «απάντηση» που μοιάζει να προέρχεται
όχι από το μυθοπλαστικό προσχέδιο, αλλά από τη σκηνική πράξη
καθ’ εαυτήν, μοιάζει να πηγάζει όχι από τα δραματικά πρόσωπα,
αλλά από τους ίδιους τους ηθοποιούς. Στον επιβλητικό όγκο των
συνεχών γεγονότων της μακροϊστορίας αποκρίνεται σιωπηλά το
1

Έπαιξαν οι ηθοποιοί Άννα Μάσχα, Αργύρης Ξάφης, Μαρία Σκουλά, Κώστας Μπερικόπουλος, Θάνος Τοκάκης, Δημήτρης Νασιούλας και Άννα Καλαϊτζίδου. Μουσική και τραγούδια: Κορνήλιος Σελαμσής, σκηνικά: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου,
φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος. Στη σύνθεση της παράστασης συνέβαλαν και
οι Αμαλία Μπένετ, Κωνσταντίνος Κυπριωτάκης, Ηλίας Γιαννακάκης, Τάσος Αγγελόπουλος, Άννα Μιχελή και Ευαγγελία Θεριανού.
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βραχύσωμο και αποσπασματικό συμβάν της μικροϊστορίας για να
αναδείξει ότι το περίβλημα της συνέχειας δεν είναι συμπαγές, αλλά
πορώδες και διάτρητο από εγκοπές. Παράλληλα όμως και ακριβώς
μέσω των εγκοπών αυτών, σχηματίζεται ένας υμένας που δεν διαχωρίζει μόνο, αλλά και συνδέει το αφηγηματικό παρελθόν με το
παρόν της σκηνικής εκφοράς. Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη σε
μια διπλή ισχυρή μεταφορά που διαπνέει όλο το έργο, αυτήν του
ταξιδιού και του ναυαγίου, της περιπέτειας και του οδυνηρού τέλους της, της ελπίδας και της διάψευσής της.
Στο Β΄ μέρος της παράστασης, το Ορατόριο (ή Πάθος) το πιο λυρικό και μουσικό τμήμα της συνολικής σύνθεσης, οι χρονικές τομές
και οι επιβραδύνσεις που επιφέρουν τα λυρικά μέρη συνοδεύονται
από τις κινήσεις συνέχειας και ακολουθίας των αφηγηματικών μερών. Συμμετρικά προς τις επτά ατομικές αφηγήσεις των performers του Α΄ μέρους, τώρα έχουμε άλλες επτά δομικές ενότητες που
διαιρούν το Ορατόριο βάσει των ισάριθμων αμαρτημάτων: Η οργή,
ο φθόνος, η αλαζονεία, η λαιμαργία, η λαγνεία, η απληστία και η
ακηδία. (Το «τούτο εστί το σώμα μου» /χορταίνει την ψυχή μου/μα
τούτο εστί το σώμα μου/το σώμα το δικό μου! Δεν το χορταίνουν
προσευχές/το άθλιο τούτο σώμα/Επείνασα γαρ/και ουκ έδωκες μοι
φαγείν Κύριε/εδίψασα και ουκ επότισες με).

2

Πού είναι Κύριε το σώμα σου/να φάω να χορτάσω;/Που είν’ Κύριε
το αίμα σου;/να πιω να ξεδιψάσω;/Να Κύριε το Σώμα σου!/Θαύμα Κύριε! Θαύμα!/Ανθρώπου γιος/κείτεται μπρος/αυτός νεκρός/η
σάρκα του/η ζωή μου/Τούτο εστί το σώμα σου/θα θρέψει το δικό
μου. /Τούτο εστί το αίμα σου/Θα πιω να ξεδιψάσω. /Πιστεύω Κύριε!/ο αμαρτωλός!/Κύριε ενσαρκώθηκες για να σώσεις εμένα. /Κι είν’
νόστιμη η σάρκα σου. /Την πείνα μου χορταίνει. Κοίτα Κύριε πως
οι δούλοι σου τρώνε τους άλλους δούλους!/Ζωή παρέμεινε η ζωή,
νεκροί μας αναστήσαν. /Σε δοξάζω Κύριε! η βούλησή σου διαταγή!/
Τον αγαπώ τον πλησίον μου ως εαυτόν. /Η σάρκα του είναι σάρκα
μου. /Τον αγαπώ τον πλησίον μου και τρέφομαι από κείνον! (1. 11.
19-1. 13. 11)2

Οι αριθμοί (λεπτά, δευτερόλεπτα) παραπέμπουν στον σκηνικό χρόνο της παράστασης του έργου. Οφείλω ευχαριστίες στον σκηνοθέτη της παράστασης Θωμά
Μοσχόπουλο και στη διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που μου
προμήθευσαν το κείμενο και το video της παράστασης.
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Εάν το Ταξίδι συνιστά την αφηγηματική και το Ορατόριο τη λυρική, η Σονάτα συνιστά τη ρητορική στιγμή του έργου. Εδώ προϋποτίθεται η κλίμακα της μακροϊστορίας, ο μεγαλύτερος βαθμός
θεωρητικής πυκνότητας και μια έντονη ερωτηματική και αναζητητική διάθεση. Επιπλέον, ενώ αφθονούν οι ιστορικοί πόροι (ίχνη,
τεκμήρια και γεγονότα), σπανίζουν οι πρόδηλες απαντήσεις και τα
ευνόητα εξηγητικά σχήματα. Η πειθώ, επομένως, δεν έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά θέλει να προτρέψει στην αναζήτηση του
πολύπλοκου παρελθόντος. Πρόκειται για μια επίμονη έκκληση για
έναν αισθητικό και ανθρωπολογικό στοχασμό με επίκεντρο τον πίνακα και φόντο την ιστορία που αυτός απεικονίζει.
Η τροπικότητα του «έχει υπάρξει»

Το μεγαλύτερο τμήμα του αφηγημένου χρόνου της Μέδουσας διέπεται από τον τρόπο του «έχει υπάρξει». Αλλά αυτή η γεγονότητα
είναι στη ρίζα της αντιφατική και «συνιστά το έσχατο αναφερόμενο που σκοπείται μέσω του n’être plus» (Ricœur 2013, 474): από
τη μια μεριά πλειοδοτεί σε μια συνέχεια, σε μια ακολουθία, σε μια
διαδοχικότητα του χρόνου, καθώς αυτό που «έχει υπάρξει» έχει
υπάρξει ως προς το παρόν κατά το οποίο σημαίνεται η προ-ύπαρξή του (εν προκειμένω: το παρόν της αφήγησης και της σκηνικής
της επιτέλεσης). Από την άλλη μεριά όμως το «έχει υπάρξει» εκλύει
μια αίσθηση κενού, αποτυπώνει ένα ίχνος απουσίας ακριβώς μέσα
στην καρδιά της συνέχειας και της παρουσίας, καθώς αυτό που
«έχει υπάρξει» υπήρξε στο παρελθόν, όχι στο παρόν της αναφοράς
μου σε εαυτό. Θα λέγαμε μάλιστα ότι αυτή η πράξη της αναφοράς
μου, η ίδια η εκ μέρους μου επιτέλεση της αφήγησής του δεν προδίδει απλώς, αλλά επιπλέον θεμελιώνει το «έχει υπάρξει» ως τέτοιο,
ως υπαρκτική προτεροχρονία. Και στα δύο σκέλη της αντίφασης ο
οντοθετικός χαρακτήρας του «έχει υπάρξει» δεν αναιρείται, αλλά
διακλαδίζεται σε δύο διαφορετικούς, πλην αλληλοπεριχωρούμενους δρόμους.
Στον έναν κατισχύει η ιδιότητα της προτεροχρονίας που όμως
είναι συνημμένη στο παρόν, με βάση το οποίο ακριβώς είναι προτεροχρονία. Στον άλλον δρόμο υπερτερεί ο γεγονικός χαρακτήρας,
ο συντελεσμένος χρόνος, το εκπνεύσαν παρελθόν, το εξαφανισμένο ίχνος η λήξασα παρελθοντικότητα. Στον δρόμο της προτεροχρονίας θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε το αμετάκλητο, όπως
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ορίζεται από τον Jankélevitch, ως αυτό που έχει λάβει χώρα και δεν
μπορεί να ακυρωθεί ηθικά ή να εκμηδενιστεί οντολογικά, γι’ αυτό
και έχει ένα ηθικό στίγμα που εκδηλώνεται με την τύψη: «Celui
qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été: désormais ce fait
mystérieux et profondément obscure d’avoir été est son viatique
pour l’éternité» (Jankélévitch 1974, 275). Στον άλλον δρόμο, του
εκπνεύσαντος παρελθόντος, αντιστοιχούμε το μη αναστρέψιμο,
δηλαδή το ανεπίστρεπτο του παρελθόντος, το «ποτέ πια» ενός γεγονότος και την αδυναμία μας να επιστρέψουμε εμείς στο γεγονός
αυτό, γι’ αυτό και έχει μια αισθητικίζουσα τονικότητα που εκφράζεται με τη νοσταλγία. Η ασυνέχεια του χρόνου θεωρείται εδώ δεδομένη και διασφαλισμένη από την εξαφάνιση των ιχνών.
Στη σφαίρα όμως του «έχει υπάρξει», του αμετάκλητου (όπου
λ. χ. κόβεται το σκοινί της σχεδίας ή ρίπτονται τα τραυματισμένα
σώματα στη θάλασσα) αναδύεται πολύ συχνά η σιωπηλή και απροειδοποίητη δύναμη του υπόχρεου-είναι, η δύναμη μιας άφωνης και
άγραφης διαθήκης η οποία εισάγει στην πλησμονή της παροντικής
στιγμής την α-τέλεια, την ελλειπτικότητα και την εκκρεμότητα
του χρέους. Ένα είδος καταβολικού χρέους, ένα μείγμα του «έχει
υπάρξει» με το «όχι πλέον» αποκρυπτογραφείται σε κάθε λείψανο
του παρελθόντος, στα ερείπια της ιστορίας. Το χρέος ριζώνει στο
παρόν ως καταβολή από το παρελθόν, αλλά και ως αναβολή, ως
αναβολή εκπλήρωσης ενός πράγματος που τότε δεν έλαβε χώρα
και αναβλήθηκε. Αυτό καλούμαστε να εκπληρώσουμε εμείς στο
παρόν, σε ένα παρόν υπο-χρεωμένο στο παρελθόν, εν προκειμένω στο παρόν της παράστασης της Μέδουσας που υπο-χρεώνεται
στα γεγονότα που περικλείουν το ιστορικό ναυάγιο. Σαν το ντεριντιανό φάντασμα, το χρέος αρχίζει επιστρέφοντας και είναι όντως
δύσκολο να ελέγξουμε τα πήγαινε-έλα του (Derrida 2000, 23).
Ξέρουμε ότι αυτή η ντεσιζιονιστική εκδοχή του χρέους μπορεί να
συνοδευτεί από μια μαρξιστική/μεσιανική εκδοχή του, αυτήν που
μας παρουσιάζει το παγωμένο βλέμμα του Angelus Novus του Benjamin στις Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας (Benjamin 2000,
427-443) ─ έργο επηρεασμένο από έναν άλλον διάσημο πίνακα ─
όπου ακριβώς μέσω του χρέους των ζωντανών οι αδικαίωτοι νεκροί του σωρευμένων ναυαγίων του παρελθόντος προσμένουν μια
πνοή δικαιοσύνης. Θα υποστηρίξω εδώ ότι η παράσταση της Μέδουσας αφουγκράζεται τις εκκλήσεις των νεκρών και αναδέχεται
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το χρέος μιας αναπαράστασης του ναυαγίου που μπορεί να είναι
και δικό μας.
Βλέπουμε έτσι ότι στην επιτέλεση της αφήγησης (και όχι τόσο
στην αφήγηση καθ’ εαυτήν) βρίσκει ενδιαίτημα το χρονικό παράδοξο να αναδύεται συνάμα η χρονική συνέχεια, αλλά και η ασυνέχεια, η διαδοχή αλλά και η τομή, η συνοχή και η διάσπαση. Εάν
η συνέχεια δηλώνει παράλληλα τη συνοχή και τη διαδοχή, τότε η
ασυνέχεια δηλώνει αναλόγως όχι μόνο το κενό, άρα όχι μόνο την
απουσία, αλλά και την ασυνάφεια, τη διάσπαση, την απόκλιση, εν
ολίγοις: τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η επιτέλεση της αφήγησης,
ενεργοποιώντας τον χαρακτήρα του «έχει υπάρξει», μας οδηγεί
κατ’ ανάγκην στον παράδοξο κόσμο της συνέχειας που γεννά την
ασυνέχεια, της συσφαίρωσης γύρω από έναν ενιαίο χρονικό άξονα, η οποία όμως προκαλεί ρωγμές στον άξονα αυτόν.3 Θα πρέπει
να παρατηρηθεί δε ότι η θεατρική αφήγηση, με την εξ αντικειμένου τεταμένη επιτελεστικότητά της, οξύνει το παράδοξο καθώς
οξύνεται το παρόν που βρίσκεται στην αφετηρία νοηματοδότησης
του «έχει υπάρξει».
Η ερμηνευτική πτυχή

Από τη στιγμή που συγγραφέας και αναγνώστης, σκηνοθέτης και
ηθοποιοί, performers και θεατές συνομολογούν σιωπηλά ότι θα
υπάρξει διαπραγμάτευση καταστάσεων, αλληλουχιών, σχέσεων
και προσώπων που έχουν υπάρξει πριν από τη στιγμή της διαπραγμάτευσης, ανοίγει ο δρόμος της ερμηνείας. Η ιστορία εκλαμβάνει την προΰπαρξή τους σε μια πραγματική και η μυθοπλασία
σε μια φαντασιακή βάση. Ως γνωστόν όμως, οι δύο αυτές βάσεις
συναιρούνται στη σκηνική πραγματικότητα, ακριβώς χάρη στην
πλαισίωση των επί σκηνής δρωμένων. Η ζωντανή/σωματική εκδραμάτιση, η επιτέλεση, όπως και η αφήγηση, ενός φαντασιακού
σεναρίου το εισάγουν αυτονόητα στη σφαίρα του πραγματικού
και είναι η επιτέλεση και η αφήγηση που διεκδικούν μια θέση πλέον στην επικράτεια της ιστορίας.
3

Ας θυμηθούμε εδώ τη θέση του Michel Foucault σύμφωνα με την οποία «το συνεχές έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες και μέσα στις ίδιες συνθήκες με τη διασπορά», καθώς, όπως ακριβώς οι διαφορές ή οι παρεκκλίσεις, εισάγεται μέσα στο πεδίο της πρακτικής του λόγου», (Foucault 1987, 263).
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Η Μέδουσα θα μπορούσε να ειδωθεί ως ένα ερευνητικό εγχείρημα συγκρότησης και ερμηνείας ενός ναυαγίου και της δημιουργίας
ενός διάσημου πίνακα, ο οποίος με τη σειρά του είχε θέσει ερωτήματα προς το γεγονός του ναυαγίου. Αυτή η διπλή ένθεση ερωτημάτων μέσω άλλων ερωτημάτων είναι μια ενδιαφέρουσα στρατηγική, ανάλογη με εκείνη του θεάτρου εν θεάτρω, καθώς εγκιβωτίζει στη θεατρική πράξη ένα σύνθετο πολιτικό γεγονός μέσω της
αισθητικής ανάλυσης ενός πίνακα. Η παράσταση δεν θέτει γυμνές
απορίες επί του ναυαγίου και του πίνακα, αλλά απευθύνει αλλεπάλληλες οπλισμένες ερωτήσεις.
Αυτές εκφέρονται με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Οι άμεσες ερωτήσεις έχουν ως κύρια βάση την απεύθυνση στο κοινό και ακολούθως την πρόσκαιρη άρση της μυθοπλαστικής σχέσης μαζί τους.
Με την είσοδο Γ οι θεατές έρχονται αντιμέτωποι με τη στρατηγική
σταδιακής προσέγγισης του πίνακα μέσω αλλεπάλληλων υποδείξεων, ερμηνευτικών προτροπών και ερωτήσεων που πολιορκούν
αφ’ ενός τον πίνακα που κρατεί ο καθένας στα χέρια του και αφ’
ετέρου προετοιμάζουν τη βαθύτερη κατανόηση του έργου και της
παράστασης. Ας προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε τον πίνακα χωρίς
να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε τι απεικονίζει. Εάν κλείσουμε τα μάτια, ποια λεπτομέρειά του αποτυπώνεται καλύτερα
στη μνήμη μας; Παράλληλα με την υπόκρουση του leit-motiv του
παιδικού τραγουδιού «Il était un petit navire», οι ερωτήσεις και οι
προτροπές επαναλαμβάνονται αντιστικτικά με σύντομες αναφορές σε ομόχρονα ιστορικά γεγονότα: η σύλληψη του Requiem το
1791 μαζί με τη σύλληψη των Βουρβόνων. Η σύνθεση μένει ανολοκλήρωτη καθώς πεθαίνει ο Mozart την ίδια χρονιά με τη γέννηση του Gericault. Θέλοντας να αναστηλώσουν τα βασικά γεγονότα
της εποχής όπου γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε ο Gericault και να
αναπλάσουν κάπως το πνεύμα αυτής της εποχής, ο Μοσχόπουλος
και οι συνεργάτες του συνθέτουν ομοχρονίες όχι εντελώς τυχαίες
και όχι εντελώς συντεταγμένες και εγχρονίζουν σε τετμημένες συνέχειες νοοτροπίες, πάθη και όνειρα ενός ολόκληρου κόσμου.
«Ξανακοιτάξτε τώρα τον πίνακα παρακαλώ. Είναι προϊόν μιας εποχής που η ξέφρενη λαχτάρα για ζωή συνυπήρχε με σωρούς πτωμάτων, έργο μιας γενιάς που βίωσε το όνειρο μαζί με τη ματαίωση, που
έζησε μετέωρη μεταξύ θάρρους και φυγομαχίας, μεγαλείου και ήττας. Η δική μας εποχή άραγε τι είναι; Και τι γεννά;» (19. 10-19. 25)
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Τι αναπαριστά εν τέλει ο πίνακας; Το συγκεκριμένο ναυάγιο
των γάλλων αποικιοκρατών ή κάθε ανθρώπινο ναυάγιο στις ξέρες
της ιστορίας; Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα στον πίνακα; Οι
οπλισμένες ερωτήσεις στοιχειοθετούν με τρόπο ρητό την ερμηνευτική πτυχή της παράστασης.
Η επιτελεστικότητα της ιστορίας και του θεάτρου

Στην προοπτική αυτήν η Μέδουσα αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες
στοιχείο της ιστορίας ως συμπλέγματος συμβάντων (Geschichte)
και ως πεδίου γνώσεων, αφηγήσεων και επιστημονικών διεργασιών (Histoire): τη δυνατότητα να αναλογίζεται εαυτήν συμβαίνοντας (Ricœur 2013, 503). Η σχέση μας με την ιστορία είναι διττή:
κάνουμε την ιστορία και κάνουμε ιστορία, δηλαδή είμαστε οι πράκτες της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα και αυτοί που ερμηνεύουν και
αφηγούνται την ιστορία (Ricœur 2013, 500). Αυτή η ενδογενής μετα-ιστορική επιτελεστικότητα, κατά την οποία η ιστορία, σε μια
συστατική για το έργο της αυτοπάθεια, μπορεί να αυτοθεματοποιείται στο μέτρο και τον βαθμό που συμβαίνει, εντοπίζεται και στην
επιτέλεση των σκηνικών δρωμένων η οποία, ενεργοποιώντας
όλους τους σκηνικούς κώδικες (γλωσσικούς, μουσικούς, εικαστικούς, ορχηστικούς), πειραματίζεται όχι μόνο με την αναπλαστική
απεικόνιση των ιστορικών γεγονότων στα οποία αναφέρεται ευθέως, αλλά και με τη δυνατότητα ερμηνείας τους εντός και δια του
παρόντος της σκηνικής επιτέλεσης. Με άλλα λόγια: η σκηνική επιτέλεση ως τέτοια γίνεται η οντολογική αφετηρία, το λειτουργικό
όχημα, αλλά εν τέλει και ο στόχος του αναλογισμού της σκηνικής
πράξης. Αυτοθεματοποίηση του θεάτρου, αλλά ενός θεάτρου που
είναι επιπλέον διερεύνηση ενός ιστορικού παρελθόντος και συνάμα της δυνατότητας ερμηνείας και προσοικείωσης του παρελθόντος αυτού στο παρόν και εν όψει ενός μέλλοντος. Εν όψει ενός
μέλλοντος διότι η ερμηνεία και η προσοικείωση διενεργούνται πάντα εντός και δι’ ενός ορίζοντα προσδοκιών. Δεν ερμηνεύω ποτέ
κάτι σε κενό χρόνο, ούτε χωρίς κάποιο ίχνος αποβλεπτικότητας
να ριζώνει στα ερμηνευτικά και προσοικειωτικά μου ενεργήματα. Τα ενεργήματα αυτά προϋποθέτουν, ήδη κατά την εκδήλωσή
τους, πόρους από την προσωπική μου εγκυκλοπαίδεια και από τα
συλλογικά πολιτιστικά αποθέματα (εν ολίγοις: από το παρελθόν),
εδράζονται στο εκάστοτε παρόν (της ερμηνευτικής και προσοικει-
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ωτικής πράξης μου), αλλά δεν θα είχαν κανένα απολύτως νόημα
έξω από έναν ορίζοντα προσδοκιών που με προβάλλει αναγκαστικά στο μέλλον. Η ίδια η ερμηνευτική πράξη καθ’ εαυτήν, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της, εγείρει πάντα μια θαμπή ή ευκρινή εικόνα προσδοκιών: δεν ερμηνεύω απλώς κάτι, ερμηνεύω πρωτίστως
εν όψει τινός πράγματος, ενός στόχου, μιας επιδίωξης. Η ερμηνεία
όπως και η προσοικείωση διέπονται από μια συστατική αποβλεπτικότητα που τις καθιστά de facto προβολικές πράξεις. Επομένως, στην ερμηνευτική της πτυχή, η παράσταση θα μπορούσε να
διεκδικήσει τον ρόλο ενός γεφυρώματος των χρονικών στιβάδων
με εδραία έρειση στην παροντικότητα και ενθαδικότητα της σκηνικής πράξης, τουτέστιν στον επιτελεστικό της χαρακτήρα.
Οι γέφυρες (όπως και τα κατώφλια, οι πόρτες και τα περάσματα) όμως τελούν αναγκαία ένα διπλό έργο: ενώνουν και συνάμα
διαχωρίζουν, συνδέουν, αλλά και απομακρύνουν δύο πλευρές μιας
επιφάνειας εδάφους, μιας συνέχειας ή μιας ακολουθίας. Γεφυρώνουν ενώ διαστέλλουν, ενισχύουν μια συνέχεια εφ’ όσον καταφάσκουν την τομή που τη διακόπτει: έχουμε γέφυρα μόνο τότε, όταν
κάτωθεν χαίνει ο γκρεμός. Ο Simmel θα μας υπενθύμιζε ότι ανάμεσα στο λύειν και το δεσμείν υφίσταται μια αμοιβαία προϋπόθεση,
καθώς ο άνθρωπος «είναι το συνθετικό ον που πρέπει πάντα να
διαχωρίζει και χωρίς να διαχωρίσει δεν μπορεί να συνδέσει» (Simmel 2004, 198). Ομοίως ο de Certeau επισημαίνει την αμφισημία
της γέφυρας να συνδέει και να αντιπαραθέτει (de Certeau 2010,
305). Αυτά με όρους χωρικότητας. Ισχύει όμως το ίδιο στη φαινομενολογία του χρόνου, όπως και στην επιστημολογία της ιστορίας.
Η κατάφαση της συνέχειας ισοδυναμεί με την αξίωση υπέρβασης
του αμοιβαίου αποκλεισμού μεταξύ παρόντος και παρελθόντος,
μεταξύ του «τώρα» και του «όχι πλέον». Την υπέρβαση αυτήν
εγγυάται η μνήμη, όπως και η (θεατρική ή ιστοριογραφική) αναπαράσταση του παρελθόντος. Και οι δύο ενέργειες καταφάσκουν
μια συνέχεια στον χρόνο. Παράλληλα όμως και ακριβώς μέσω της
κατάφασης κάνουν να αναδυθεί μια σύστοιχη άρνηση, καθώς υπογραμμίζουν το «όχι» στο «όχι πλέον». Από τη μια μεριά η μνήμη
ανασύρει κάτι που δεν υπάρχει πλέον και το θέτει ως ωσεί παρόν
και από την άλλη η αναπαράσταση, όσο εμφατική ή πειστική και
αν γίνει, δεν μπορεί να συγκαλύψει αυτό το «ανά» της αναπαραστατικής πράξης που προδίδει το φάντασμα του προτερόχρονου.
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Μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι η συνέχεια εκκολάπτει την ασυνέχεια και αντιστρόφως ότι η τομή καταφάσκει το τεμνόμενο. Η διαλεκτική αυτή εκφράζεται αρκετά καθαρά με την προαναφερθείσα
έννοια του «έχει υπάρξει», που παρεισφρέει ανάμεσα στο «τώρα»
(της μνημονικής και αναπαραστατικής πράξης) και στο «όχι πλέον» (του μνημονευόμενου και του αναπαριστώμενου).
Θα μπορούσε όμως να εκφραστεί το ίδιο καθαρά και στην προοπτική του σύγχρονου ιστορικού παροντισμού, με τον οποίο άλλωστε συνυφαίνεται ο επιτελεστικός χαρακτήρας της σκηνικής και
ιστοριογραφικής πράξης. Ακολουθώντας τον Reinhart Koselleck
στον ορισμό του ιστορικού χρόνου ως εκείνης της απόστασης που
εκτείνεται μεταξύ του πεδίου της εμπειρίας που παραπέμπει στο
παρελθόν και του ορίζοντα προσδοκιών (Koselleck 1990, 314) που
προβάλλεται στο μέλλον (ένταση την οποία φωτίζει με ευκρίνεια
η έννοια του καθεστώτος ιστορικότητας του François Hartog), μπορούμε να συλλάβουμε τον παροντισμό μέσω της μεγιστοποίησης,
έως τα όρια της ρήξης, της απόστασης αυτής (Hartog 2014, 34). Ο
παροντισμός, στην ακραία του μορφή, ενδέχεται να λάβει τη μορφή ενός ρήγματος στον ιστορικό χρόνο, μιας κάθετης άρνησης σε
οποιαδήποτε μορφή συνέχειας ή ακολουθίας και να δώσει την εικόνα ότι τα πάντα συμβαίνουν σαν να υπήρχε ανέκαθεν μονάχα το
παρόν, ότι η αληθινή ιστορία είναι η ιστορία του εκάστοτε παρόντος,4 κάτι που θα ισοδυναμούσε με ένα παρόν παρατηρητήριο ή
και δικαστήριο όλων των προηγούμενων ιστορικών σχηματισμών
και με ένα παρόν διευθυντήριο του μέλλοντος.
Προφανώς, δεν είναι η περίπτωση της Μέδουσας, την οποία
ωστόσο διήκει στην μυθοπλαστική και ερμηνευτική της διάσταση
τόσο η επιτελεστικότητα, όσο και η παροντικότητα. Ποια μορφή
4

Πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ δύο σημαντικές έννοιες. Η πρώτη είναι αυτή του
επίκαιρου παροντικού χρόνου (jetztzeit) που ο Walter Benjamin είχε προτείνει
στη θέση XIV για τη φιλοσοφία της ιστορίας: (Benjamin 2000, 439), η οποία περιλαμβάνει ένα εκρηκτικό περιεχόμενο, ανασχετικό του continuum της επίσημης
ιστορίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποσκελίζει το παρελθόν ή το μέλλον. Η
δεύτερη έννοια είναι αυτή της ρωγμής που είχε εισαγάγει, ήδη από τη δεκαετία
του 1950, η Hannah Arendt στο έργο της La crise de la culture, αλλά δεν οδηγούσε στον ακραίο παροντισμό, καθώς η ρωγμή οριζόταν ως διακοπή του ιστορικού χρόνου «ολοκληρωτικά καθορισμένη από όσα δεν υπάρχουν πια και όσα δεν
υπάρχουν ακόμα», (Arendt 1972, 19). Για τον σύγχρονο ιστορικό παροντισμό θα
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τις έννοιες του «αυτάρκους παρόντος» (Laïdi
2000, 102-129), ή του «διαρκούς παρόντος» (Augé 2003, 10, Baschet 2001).
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παροντικότητας προβάλλεται εδώ; Δεν θα ήταν άστοχο να καταφύγουμε στην αυγουστίνεια φιλοσοφία του χρόνου, στο ενδέκατο
βιβλίο των Εξομολογήσεων (Saint Augustin 1962),5 και στο τριπλό
παρόν που δεσπόζει σε όλες τις χρονικότητες: στο παρόν του παρελθόντος που στίζεται από τη μνήμη, στο παρόν του παρόντος
που συγκροτείται ως εποπτεία, προσοχή ή αντίληψη και στο παρόν του μέλλοντος που ενσαρκώνεται ως προσδοκία ή προσμονή.
Οι τρεις αυτές σκοπήσεις του παρόντος υπολαμβάνουν τον χρόνο
ως κάτι που μπορεί να μετρηθεί «ενώ περνά» και στον βαθμό που
μπορούμε να τον αντιληφθούμε (ΧΙ, 16,21 και ΧΙ, 21,27) και εκλαμβάνουν το animus ως τον τόπο όπου βρίσκονται τα παρελθόντα
και τα μέλλοντα πράγματα. Έτσι θεωρήθηκε ότι μπορεί να γίνει
ανεκτό (εάν δεν μπορεί να λυθεί) το αίνιγμα της παρουσίας του
απόντος (ως «όχι πλέον» και ως «όχι ακόμα») στο παρόν.
Από τη δική μας τουλάχιστον οπτική, που είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξη, το τριπλό αυγουστίνειο παρόν ενδέχεται να δώσει ένα σχήμα αναλογίας με τη χρονική υφή της παράστασης της
Μέδουσας. Τριπλά παροντική η παράσταση, προσοικειώνεται τις
παρελθοντικές αναφορές της μέσω της μνήμης, εστιάζει στις παροντικές σκηνικές επιτελέσεις απαιτώντας σύνθετες αντιληπτικές
διεργασίες εκ μέρους των θεατών της και υποβάλλει (ή ενεργοποιεί) προσδοκίες για την πιθανότητα μιας κοινωνικής συνθήκης
κατά την οποία τα ανθρώπινα ναυάγια μπορεί να μην εξαλείφονται, αλλά να μην καταλήγουν τουλάχιστον στην ανθρωποφαγία.
Έτσι, οι γραμμές της συνέχειας που παρατηρούνται και στα τρία
μέρη της παράστασης τέμνονται αδιάλειπτα από τις επαναλαμβανόμενες επιτελεστικές ενέργειες της μνήμης, της αντίληψης και της
προσδοκίας. Στο μέτρο όμως που η επανάληψη των επιτελέσεων
χορηγεί μια επαύξηση του είναι του επαναλαμβανόμενου και μια
ποιοτική διαφοροποίησή του, πρέπει να δεχθούμε συγχρόνως ότι
η συνέχεια που διαφαίνεται στις πράξεις της παράστασης δεν είναι γραμμική, ούτε προοδευτική, δεν αναδιπλασιάζει χρονικά μια
ταυτότητα, αλλά την τέμνει και τη διανοίγει σε νέους σημασιολογικούς ορίζοντες.
5

Βλ. και τις σχετικές αναλύσεις του Paul Ricœur (1991, 21-65, 1991, 21-42).
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Η διακειμενική πτυχή
Η διαλεκτική της συνέχειας και της ασυνέχειας που ανιχνεύσαμε
και περιγράψαμε τόσο στο πλαίσιο της επιτελεστικότητας της
ιστορικής και θεατρικής αφήγησης, όσο και σε αυτό της μυθοπλαστικής και ερμηνευτικής πτυχής της παράστασης μπορεί να εντοπιστεί και σε μια τρίτη πτυχή της, τη διακειμενική. Η διακειμενικότητα συνυφαίνεται με τη μνήμη (η άδηλη μνήμη των κειμένων),
αλλά και με το ερμηνευτικό εγχείρημα, στο μέτρο που κάθε ερμηνεία είναι ένα υφάδι κειμένων που πλέκεται και λύνεται συνεχώς,
ένας ακατάβλητα εξελισσόμενος διάλογος με άλλες ερμηνείες και
άλλους τρόπους κατανόησης. Η διακειμενικότητα βεβαίως συνυφαίνεται και με τη μυθοπλαστική πτυχή της παράστασης και είναι
εδώ που εντοπίζονται με ευκρίνεια οι τομές στην αφηγηματική συνέχεια.
Το διακειμενικό πεδίο στο οποίο συμμετέχει δυνητικά η Μέδουσα είναι ιδιαίτερα πυκνό, αφού τα δύο κεντρικά διασταυρούμενα
θέματά της, το οδυσσεϊκό και το θυέστειο, διήκουν όλη τη δυτική
λογοτεχνία και παραπέμπουν, όπως ειπώθηκε στην αρχή, σε οριακές και καθοριστικές στιγμές του πολιτισμού. Θα ήταν επομένως
ανώφελη η προσπάθεια πλήρους χαρτογράφησης του πεδίου. Ας
θυμηθούμε ενδεικτικά: τα θεατρικά έργα Το ναυάγιο της Μέδουσας
ή η μοιραία σχεδία (1831) του William Thomas Moncrieff (Moncrieff 1831), Το ναυάγιο της Μέδουσας (1839) του Charles Luis
François Desnoyer (Desnoyer 2012), The Raft of the Medusa (1943)
του Georg Kaiser (Kaiser 1967) και Μεσοπέλαγα (1961) του Slawomir Mrożek, τα αφηγηματικά έργα Ιστορία του κόσμου σε 101/2
κεφάλαια του Julian Barnes (Barnes 2012, 157-193), Η σχεδία του
Μιχάλη Μοδινού (Μοδινός 2011) και Η θύελλα στο ατελιέ του Géricault των Pascale Perrier και Hélène Masson-Bouty (Perrier- Masson-Bouty 2010), το χρονικό των αυτοπτών μαρτύρων και εκ των
πρωταγωνιστών του ταξιδιού στη Σενεγάλη όπως οι Alexandre
Correard και Jean-Baptiste Savigny στο βιβλίο τους Η σχεδία της
Μέδουσας (Correard- Savigny 2005) ή η Charlotte-Adélaïde Picard
(Dard-de Brisson-Godin 2007), οι έμμεσες αφηγήσεις άλλων λιγότερο γνωστών μαρτύρων όπως συνελέγησαν από τον Michel Hanniet (Hanniet 2006), οι θεατρικές παραστάσεις Raft of the Medusa
του Joe Pintauro, σε σκηνοθεσία Francisco Solorzano, με την Bare-
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foot Company στο Cherry Lane Theatre της Νέας Υόρκης το 19916
και The Raft of Medusa του συγκροτήματος Leaky Heaven Circus το
2007 στην Art Gallery του Βανκούβερ σε σκηνοθεσία Steven Hill, η
κινηματογραφική ταινία Gericault: Η Σχεδία της Μέδουσας, (1968)
του Adrien Touboul, η φιλοσοφική πραγματεία Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση του Arthur Schopenhauer (Schopenhauer
1969) και βεβαίως όλη αυτή η σχετική βιβλιογραφία που συναθροίζεται γύρω από τον ζωγράφο, τον πίνακα και την εποχή του
(Eitner 1982, Miles 2007, Athanassoglou-Kallmyer 2008). Οι αναφορές αυτές αποτελούν απλώς το κέντρο ενός τεράστιου πεδίου
ομόκεντρων θεματικών κύκλων, το οποίο είναι θεωρητικά πολύ
δύσκολο να οριστεί, διότι δεν υπάρχουν οι ορατές συνέχειες που
συνέχουν τα νοήματα των κειμένων, ούτε οι ακολουθίες εκείνες
που θα συνέθεταν έναν ιστό εξέλιξης. Από την άλλη μεριά όμως οι
θεματικοί κύκλοι του πεδίου έχουν κάποιο κοινό κέντρο ώστε να
δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των κειμένων. Αλλά οι δεσμοί αυτοί
είναι τετμημένοι, δένουν και λύνουν ταυτόχρονα αυτό που ενώνουν, στο μέτρο που τα διακείμενα συγκροτούνται από εν κινήσει
νοήματα, από νοηματικά κατώφλια και περάσματα από τον έναν
μυθοπλαστικό κόσμο στον άλλον.
Ο Schopenhauer και ο Benjamin ανάμεσα σε άλλους

Ας δούμε το παράδειγμα του Arthur Schopenhauer. Στα αναφερόμενα εδάφια του έργου του θα μπορούσαν να προστεθούν δεκάδες άλλα είτε από τον ίδιο τον γερμανό φιλόσοφο είτε από άλλους
φιλοσόφους. Ως κατώφλι ή ως γέφυρα, κάθε αναφορά σε αυτόν,
κάθε ενδοκειμενική παραπομπή ενώνει τη φιλοσοφική πραγματεία και τη θεατρική παράσταση, αλλά συνάμα τις διαχωρίζει. Στο
τρίτο μέρος της παράστασης υπάρχουν τρεις ρητές αναφορές σε
ισάριθμες θέσεις του γερμανού φιλοσόφου. Η πρώτη παραπέμπει
τους θεατές, που κρατούν στα χέρια τους μια μικρή έγχρωμη φωτοτυπία του πίνακα, στη μεθοδολογία της αισθητικής περισυλλογής: «Μπρος σε ένα έργο τέχνης πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως
μπροστά σε έναν ηγεμόνα. Πρέπει να περιμένεις να σου μιλήσει
αυτός πρώτα. Περιμένετε λίγο» (6. 50-7. 02). Εδώ θα μπορούσαν
αντληθούν φαινομενολογικοί πόροι (φαινομενολογική αναγωγή)
6
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ή να χρησιμοποιηθούν διάφορες αισθητικές θεωρίες και κείμενα
από την ιστορία της τέχνης. Η σύμπτωση των χρονολογιών της έκδοσης του βιβλίου του Schopenhauer και της έκθεσης του πίνακα
του Géricault δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει τη θέση του
φιλοσόφου στη σκηνή. Οι χρονικές συμπτώσεις είναι πολλές στο
έργο, υφαίνουν με ένα αόρατο νήμα τα ιστορικά συγκείμενα του
ναυαγίου και το διακειμενικό πεδίο του έργου, όμως το παιχνίδι
τους δεν είναι αρκετό για να εξηγήσει τις κεντρικές επιλογές.
Ο Schopenhauer επιλέγεται εδώ διότι ο στόχος τώρα μετατοπίζεται από το ιστορικό γεγονός στον ίδιο τον πίνακα, από τον
κόσμο της βούλησης, που είναι πηγή πόνου και ανέχειας, στον κόσμο της παράστασης, στον κόσμο της τέχνης, που αναπαράγει την
πραγματικότητα μέσω της αισθητικής περισυλλογής και προσφέρει ένα καταφύγιο παρηγορίας και μια πιο ανώδυνη ενατένιση της
αλήθειας. Στην δεύτερη (45. 40-47. 00) και στην τρίτη αναφορά
(49. 22-49. 30) επιτείνεται αυτός ο αναπαραστατικός χαρακτήρας της αλήθειας: «Κόσμος είναι η παράστασή μου». Στον απόηχο
της ρήσης μπορούμε να ακούσουμε τον Witgenstein του Tractatus
Logicophilosophicus, με έναν όμως πιο γενικό τρόπο. Η πραγματικότητα για τον άνθρωπο συνίσταται στον τρόπο αναπαράστασης
τα κεντρικών της νοημάτων ώστε αυτά να γίνουν αισθητά, νοητά
και βιώσιμα. Η γλώσσα και η τέχνη αποτελούν μείζονες αναπαραστατικούς τρόπους της πραγματικότητας. Επανατίθεται λοιπόν
το θέμα της επιτελεστικότητας ως προς τη σχέση τώρα υποκειμένου και αντικειμένου. Παρατηρώντας ένα αντικείμενο είναι που
το υποκείμενο συγκροτείται ως τέτοιο και ταυτόχρονα το παρατηρούμενο αντικείμενο μεταβάλλεται ανάλογα με το υποκείμενο που
το παρατηρεί. Η επιτέλεση της παρατήρησης του πίνακα συνδέει
το υποκείμενο με το αντικείμενό του και οι διαφορετικές επιτελέσεις διαφοροποιούν τόσο το υποκείμενο και τον πίνακα, όσο και
τη μεταξύ τους σχέση. Αυτήν τη συνεχώς διαφοροποιούμενη σχέση με τον πίνακα, αλλά και με την ίδια την παράσταση, ενισχύουν
τα διακειμενικά ίχνη που πυκνώνουν εμφανώς στο τρίτο μέρος
της παράστασης.
Βεβαίως, οι παραπομπές στον Schopenhauer θα μπορούσαν να
αντικατασταθούν λ. χ. από εκείνες στον Merleau-Ponty για τη φαινομενολογία της αντίληψης (Merleau-Ponty 1964), στον Nelson
Goodman εάν επρόκειτο να τονιστεί η πολυμορφία του κόσμου
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και η συνάρτηση της πολυμορφίας αυτής με τους ποικίλους τρόπους περιγραφής, θέασης ή απεικόνισης του κόσμου (Goodman
1960), στον Ernst Gombrich και στους θεωρητικούς της σχετικότητας της όρασης (Gombrich 1960, 297-298, Segal-Campbell-Herskovits 1966, Goodman 2005, 25-29, 333), για να επισημανθεί ότι
δεν υπάρχει αθώα ματιά, ότι η όραση είναι μάλλον θέαση, άρα περισσότερο συνθέτει απ’ ό,τι αντανακλά, άρα η αναπαράσταση δεν
αντιγράφει, αλλά αναδημιουργεί είτε ακόμα στον Arthur Danto,
ιδίως εάν πρόκειται να αναδειχθεί η καλλιτεχνική μεταφορά, το
γεγονός δηλαδή ότι «είμαστε αυτό στο οποίο αναφέρεται το έργο
(τέχνης)» (Danto 2000, 283). Θα πρότεινα όμως να προσέξουμε,
στο τέλος αυτής της διαδρομής, ένα άλλο διακειμενικό κατώφλι
που σχετίζεται με τη φιλοσοφική προοπτική της ιστορικότητας
στη Μέδουσα.
«Φανταστείτε πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να ζωντανέψουμε έστω
για λίγο ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια, διαβάζοντας ή αρθρώνοντας τις λέξεις τους. Λέξεις που έχουν γραφτεί σε ένα χαρτί. Ταπεινό. Σαν αυτό που κρατάτε στα χέρια σας. Φανταστείτε τώρα τι
θα έλεγαν, αν μπορούσαν να μιλήσουν τα πλήθη όλων των άλλων…
αυτών που δεν πρόλαβαν…που έφυγαν από το πρόσωπο της γης δίχως να έχουν αφήσει ένα σημάδι, δυο λέξεις γραμμένες σε ένα χαρτί,
κάτι που να μπορεί να θυμίσει ότι υπήρξαν κι αυτοί… Αυτοί; Είναι
χαμένοι; αδικαίωτοι για πάντα;» (24. 51-25. 40).

Τα λόγια αυτά δεν μας θυμίζουν απλώς τον Benjamin: μοιάζουν
να είναι απόσπασμα από την περιβόητη δεύτερη θέση από τις Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας όπου αναγγέλλεται το σιωπηρό ραντεβού με τις περασμένες γενιές. «Μας ανέμεναν πάνω στη
Γη» θα γράψει ο Benjamin (Benjamin 2000, 428-429) και αίφνης
η Μέδουσα μοιάζει να ανταποκρίνεται στο ραντεβού, να συνομιλεί με τις Θέσεις, χωρίς αυτές να βρίσκονται στο ερευνητικό πλάνο των συντελεστών της παράστασης. Εδώ ξανασυναντούμε το
αμετάκλητο του Jankélevitch, την ηθική διάσταση της μνήμης, τη
ντεριντιανή πολιτική της μνήμης και της κληρονομιάς των γενεών (Derrida 2000, 8), το ρικεριανό υπόχρεον-είναι (Ricœur 2013,
606), συνελόντι ειπείν: όλη τη διαλεκτική του «έχει υπάρξει» που
είναι για εμάς τους σύγχρονους θεατές της θεατρικής και ιστορικής σκηνής η πιο συνετή απάντηση στην οδυσσεϊκή περιπέτεια και
τη θυέστεια φρίκη.
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Σύγχρονο ελληνικό δράμα: επιστροφή και νεωτερικότητα
Αφροδίτη Σιβετίδου *

«Το έργο τέχνης, στη μοντέρνα εποχή, φαίνεται να διατηρεί μια
βαθιά νοσταλγική σχέση με εκείνα του παρελθόντος. […] είναι η
σκιά των έργων που στους κλασικούς χρόνους έλαμπαν σε αυτή
τη συμφωνία. Όσο καινούργιο και αν είναι, είναι μια ανάμνηση»
(Schneider 1985, 328).1 Εύστοχα ο Michel Schneider σχολιάζει τη
μελαγχολική στάση της λογοτεχνίας που καταλήγει στην επανάληψη και στο θλιβερό συναίσθημα της απώλειας. Καθώς η εξέλιξη
και ανανέωση κάθε μορφής τέχνης πραγματώνεται μέσα από συνέχειες και ρήξεις, η επιστροφή σε προηγούμενα κείμενα – πρακτική που συνεχίζει να γοητεύει και να προκαλεί τους συγγραφείς
– επιβάλλει με αυτονόητη ένταση την απαίτηση της νεωτερικότητας, όταν μάλιστα η καινούργια γραφή δείχνει καθαρά το ήδη
υπάρχον. Έτσι η βεβαιότητα του George Steiner ότι «ο τρόπος που
διερωτόμαστε, ανασκευάζουμε ή παραποιούμε ένα κείμενο αποτελεί γραφή ενός καινούργιου» (Steiner 2008, 15) λειτουργεί μάλλον
σαν υπενθύμιση στους δημιουργούς της υποχρέωσης ανανέωσης
του deja vu ή lu στη νέα του εκδοχή. Και ενώ το θέατρο από τις
ρίζες του τρέφεται με δάνεια, αρκεί να θυμηθούμε τα ομηρικά έπη,
η μεταγραφή καταγράφει σταθερή την παρουσία της στις μέρες
μας, εγείροντας συζητήσεις και ερωτηματικά για χαρακτηρισμούς
όπως διακειμενικότητα ή διασκευή.
Καθόλου παράδοξο λοιπόν που ο Δημήτρης Δημητριάδης και η
Μαρία Ευσταθιάδη ανανεώνουν τον λογοτεχνικό λόγο επιστρέφοντας με ενθουσιασμό στο παρελθόν, μακρινό ή πρόσφατο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό, για να επικαιροποιήσουν αλλά και να επαναπροσδιορίσουν το ήδη γνωστό. Η συγκεκριμένη «επιστροφή στο
∗
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μέλλον» αφορά στον Όμηρο και στον Ντοστογιέφσκι οι οποίοι
τροφοδοτούν το φαντασιακό των δημιουργών, που υποκύπτουν
στο κάλεσμα του καταξιωμένου, ρισκάροντας την αμφισβήτηση
και την πιθανή αποδοκιμασία του κοινού τους. Όταν ο Δημητριάδης, ποιητής και μεταφραστής ξενόγλωσσων έργων και ελληνικών
τραγωδιών, γράφει την Ομηριάδα του, έχει συνείδηση ότι δημιουργεί ένα νέο έπος. «Είναι το έπος της μη-επιστροφής, της μάχης
ενάντια στη νοσταλγία σαν ζωτική αναγκαιότητα της ύπαρξης.
Αντιστρέφοντας την ομηρική έννοια του νόστου, τελικό προορισμό
της ανθρώπινης μοίρας, ο Δημήτρης Δημητριάδης «δείχνει την επιστροφή σαν έναν αντί-προορισμό και την επιθυμία της σαν μια καταστροφική μηχανή» (Dimitriadis 2009), διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο της γαλλικής έκδοσης, και το τρίπτυχο εστιάζει με πάθος
στη θεματική του αταυτοποίητου εγώ, με τον ποιητή να διευκρινίζει στον αναγνώστη του: «Αυτός είναι ο νόστος μου / Νοστίζω
συνεχώς στο τίποτε» (Δημητριάδης 2007, 97). Ανατρέποντας τον
πυρήνα του ομηρικού έπους, ο σύγχρονός μας παραμένει στο χώρο
της ποίησης και δίνει με μια μοντέρνα τεχνική τη δική του άποψη,
με τον τίτλο να προειδοποιεί ευφυώς τον αναγνώστη. Ενταγμένο
στην επική μορφή, το ποίημα θα διεκδικούσε επάξια τη θέση του
στο είδος της δραματικής ποίησης ή του επικού δράματος, καθώς
έχει αφομοιώσει πλήθος θεατρικών δομών, όπως μαρτυρά και η
καθόλου ευκαταφρόνητη σκηνική του μεταφορά.2 Άλλωστε η Ομηριάδα αποφεύγει τον ειδολογικό χαρακτηρισμό, επιλέγοντας την
ψυχρότητα του άδειου και αφήνοντας την απάντηση στον παραλήπτη. Η θεατρικότητα λανθάνει περίτεχνα σε ένα πλήθος δομικών στοιχείων και λεξημάτων που κάνουν έκκληση στη συμμετοχή
του θεατή, με αναφορά στις στοχευμένες λειτουργίες του θεάτρου
όραση, ακοή, συναίσθημα :

2

Στάθηκα
και κοίταξα
και άκουσα
και είδα
και ένιωσα (σ. 13)

Οδυσσέας και Ιθάκη παραστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τη θεατρική ομάδα
Dame Blanche, σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη, 2003-2006. Homériade, σε σκηνοθεσία Caterina Gozzi, Théâtre National d’Orléans, 2008.
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Χωρισμένο σε τρεις ενότητες – Οδυσσέας, Ιθάκη, Όμηρος (Ι
2003, ΙΙ 2004, ΙΙΙ 2006) – το εκτεταμένο ποίημα πριμοδοτεί την
ακουστικότητα. Πιστός στην προφορική παράδοση της αρχαιότητας, ο Δημητριάδης αξιοποιεί την επανάληψη, και με διακριτές διαφοροποιήσεις προχωρά στην αφήγηση, με το βλέμμα στραμμένο
στο σκηνικό σανίδι. Πράγματι η Ομηριάδα διεκδικεί τη θεατρική
σκηνή και όχι τη μοναχική αναγνωστική διαδικασία. Οι τρεις μονόλογοι ακούγονται από τον μυθικό ήρωα, τον γενέθλιο τόπο και
τον τυφλό ποιητή, με το ποιητικό εγώ να «υποδύεται» διαδοχικά τους τρεις ρόλους. Γιατί ο Δημητριάδης μετατρέπει τον τόπο
επιστροφής σε δραματικό πρόσωπο – προσωποποιεί την Ιθάκη –
και αυξομειώνει τα λευκά των σελίδων, ώστε να λειτουργούν σαν
«σεισμογράφος που καταγράφει τις δονήσεις του πνεύματος»
(Bonnefoy 2010, 173), αλλά και σαν διδασκαλικό κείμενο, οδηγία
εκφοράς του λόγου. Σε έναν ατελέσφορο αγώνα για αναζήτηση
ταυτότητας, η φωνή του τρισυπόστατου αφηγητή επιδιώκει να
βυθιστεί και να ανασύρει από τις λέξεις όλη την «άδεια σιωπή»
του ασυνειδήτου, ώστε να μπορέσει ο θεατής να συναντήσει τη
δική του πραγματικότητα.
Στον απόηχο του Τρωικού πολέμου και με φόντο τα ερείπια της
Τροίας, ο Οδυσσέας-αφηγητής, προβάλλοντας το εγώ του ως ταυτόσημο της πατρικής γης, υιοθετεί τη διπλή ταυτότητα ή αυτοδιαψεύδεται. «Είμαι η Ιθάκη / Είμαι ο Οδυσσέας / Δεν είμαι η Ιθάκη
/ Είμαι η Ιθάκη /και ο Οδυσσέας / Δεν είμαι ο Οδυσσέας» (9). Η
ψυχολογική σύγχυση του προσώπου και η αγωνιώδης αναζήτηση ονόματος στους στίχους που εισάγουν το ποίημα, ειδοποιούν
για την εσωστρεφή αφήγηση και τονίζουν τις αποστάσεις από την
πηγή έμπνευσης. Ένα ανήσυχο εγώ χαμένο στο χώρο του φαντασιακού, που παλεύει με το αυτός ή το κανένας της καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Η Ιθάκη γίνεται το θηλυκό εγώ με το οποίο ο ήρωας-αφηγητής δημιουργεί μια σχέση ταύτισης/απώθησης. Σε τόπο
και χρόνο απροσδιόριστο, στο εδώ και τώρα της θεατρικής σκηνής,
ο λόγος αναπτύσσεται στον άξονα της παλίνδρομης γραφής και ο
ποιητής αφήνεται σε ένα απολαυστικό παιχνίδι λέξεων, με ρίμες,
παρηχήσεις και ρυθμικές επαναλήψεις. Η περιγραφή του «σκηνικού» χώρου δίνεται με μια σειρά αρνήσεων, όπου το φυσικό τοπίο μπλέκεται με το συναισθηματικό, το έξω με το μέσα, και από
όπου αναδύεται η επιθυμία της αγάπης και αντί αυτής η απάντηση

280

Αφροδίτη Σιβετίδου

της σκληρής αλήθειας του «τίποτα». «Ο τόπος και η εντοπιότητα,
η πόλη και οι πολίτες είναι οι αφετηρίες μου, η Ελλάδα» δήλωνε ο
ποιητής του Πεθαίνω σαν χώρα σε εκδήλωση προς τιμήν του.3 Και
έβαζε στον μακρύ κατάλογο της έμπνευσής του το θάνατο, την παροδικότητα, το ανθρώπινο, τον έρωτα ως «ατελεύτητο και δυσαναπλήρωτο» και ακόμη το «αδιαχώριστο», εννοώντας όλα τα προηγούμενα. Μέσα από παλινωδίες και απογυμνώνοντας τον τόπο
της επιστροφής από έμψυχα και φυσικά στοιχεία, ο Δημητριάδης
μορφοποιεί τη δική του έρημη χώρα, ενώ συναντά τον απ-ανθρωπισμό (abhumanisme) (Corvin 2013, 17-18) που στιγματίζει το
σύγχρονο δράμα, όπως αυτό εμφανίζεται συχνά μετά το 1980, με
βασικό διδάξαντα τον Μπέκετ και με κύριο υποστηρικτή του σήμερα τον πολυσυζητημένο Valère Novarina. Το νεολογισμό «απ-ανθρωπισμό» επινοεί ο Michel Corvin στο τελευταίο του βιβλίο με
τον προκλητικό τίτλο L’Homme en trop και τον αινιγματικό υπότιτλο L’abhumanisme dans le théâtre contemporain. Αντιπαραθέτοντας τον «απ-ανθρωπισμό» στον «ανθρωπισμό» και το ρεαλισμό
του θεάτρου, στον οποίο συνέβαλαν ο Αριστοτέλης και οι διάδοχοί
του, ο συγγραφέας εξηγεί ότι πρόκειται για τη συστηματική αποκαθήλωση του παραδοσιακού ανθρώπου. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για «το σκηνικό γκρέμισμα του ανθρώπου που μπορεί να οδηγήσει μέχρι την εξαφάνισή του» (Corvin 2013, 37), υπονοώντας
την πολυπλοκότητα του. Η Ομηριάδα θα εντασσόταν αυτοδίκαια
στο είδος του ποιητικού, οριακού θεάτρου «χωρίς άνθρωπο, αλλά
στο οποίο παραδόξως ο άνθρωπος υπάρχει για να δείξει ότι δεν
είναι αυτός, ότι βρίσκεται αλλού και όχι στα ορατά είδη» (Corvin
2013)∙ είναι εκείνο το θέατρο που οδηγεί από το σώμα στη φωνή,
η οποία κυριεύει και εξουσιάζει συνειδήσεις. Το ποίημα οδεύει συστηματικά στην εξαφάνιση του προσώπου, μέσα από άπειρες αρνήσεις που αδειάζουν τόπους και απογυμνώνουν πρόσωπα από
την ανθρώπινή τους υπόσταση. «Το πιο σκληρό τέρας / Εγώ» (29),
συνειδητοποιεί ο ήρωας, τιμωρημένος γιατί εγκατέλειψε και γιατί
επέστρεψε στον αφιλόξενο, γενέθλιο τόπο, και χάνεται βουλιάζοντας: «Την άκουσα να μου φωνάζει / το όνομά μου / Και ήταν
το δικό της» (33). Στο κενό και στο τίποτα καταλήγει και ο δεύτερος μονόλογος, που περιγράφει τοπία καταστροφής άδεια από
3

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία,
11/12/2012.
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ανθρώπινη ή φυσική παρουσία, με υπεύθυνο τον μυθικό ήρωα:
«Όλος άδειος / Γεμάτος / μόνον από μίσος» (62). Η εξίσωση Οδυσσέας-Ιθάκη ισοδυναμεί με εκμηδένιση, όπως εκφράζεται με την
απόγνωση της Ιθάκης που εξομοιώνεται με την ερειπωμένη Τροία:
Άνοστος
νόστος
άνοστος
[…]
το όνομά μου
είναι
Τροία (σ. 72)

Η προσπάθεια ετεροταυτοποίησης διαφοροποιείται και η
αγωνία του εγώ για το εγώ οξύνεται βαθμιαία. Γύρω από το θεμελιώδες ανθρωπολογικό ερώτημα «ποιος είμαι;» δομείται ο τρίτος μονόλογος, με τίτλο Όμηρος, όπου κορυφώνεται το δράμα, με
το ερώτημα να μένει αναπάντητο, αφού το εγώ διχάζεται ή πολλαπλασιάζεται ή εκμηδενίζεται. «Ποιο εγώ; ‘εγώ εσύ αυτός’. […]
Ποιο εγώ; Ποιος είσαι; Ποιο εγώ; Απάντηση: κανένας. ‘Κάποιος με
‘κανέναν μέσα’» (Novarina 2011, 5), δηλώνει ο Valère Novarina
και συναντά τον ποιητή της Ομηριάδας. Γιατί η απάντηση για τον
Οδυσσέα έχει ήδη δοθεί από την Ιθάκη: «Ποιος ήταν / Κανείς»
(69). Μεταφέροντας το ίδιο ερώτημα στην περίπλοκη και μαγική
σχέση ηθοποιού/θεατή, ο Novarina αναδεικνύει τη φιλοσοφική
φύση του θεάτρου, καθώς σημειώνει: «Το άτομο είναι διχάσιμο:
σε αυτό είναι ο θεατής μάρτυρας, στη διάρκεια της οπτικής του
απόλαυσης». Με αναμφισβήτητη την ψυχαναλυτική του διάσταση το ερώτημα «ποιος είμαι;» παραπέμπει στον πολυσυζητημένο
Αμφιτρύωνα του Μολιέρου, του Πλαύτου και τον πιο πρόσφατο
του Κλάιστ που πρώτος «έθεσε καθαρά το ερώτημα [τι σημαίνει ‘εγώ’]» (Sobel και Davis 2011, 31)4, βάζοντάς το στο επίκεντρο του έργου. Στον Αμφιτρύωνά του ο Ερμής ρωτά τον Σωσία
«Τις ει;» και στην απάντηση «εγώ» τον ξαναρωτά «Ποιος ‘εγώ’;»
(Kleist 2005, 18-19). Τοποθετώντας λοιπόν ο Δημητριάδης στον
πυρήνα του έπους του το «ποιος είμαι;» και υποστηρίζοντας την
υπαρξιακή απορία με θεατρικά μέσα, όταν αναζητά διαρκώς το
4

Για τον Αμφιτρύωνα του Κλάιστ, βλ. Bernard Sobel, Michèle Raoul Davis (συζήτηση), στο Théâtre/Public 200, (Απρίλιος-Ιούνιος 2011).
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βλέμμα του παραλήπτη του – «Δείτε με» (σ. 93) – όταν ταλαντεύεται ανάμεσα στο εγώ και το κανείς – «Αμέτρητα / και να μην είμαι κανένας / Όλα τα είσαι / και κανένα» (89) – και ακόμη όταν
αμφισβητεί ευθέως την ταυτότητα – «Μόλις γίνω όνομα / γίνομαι
άλλος» (88) – όταν με άλλα λόγια η ρευστότητα ακυρώνει την παραμικρή βεβαιότητα και η αβεβαιότητα τυραννά τη σκέψη, η Ομηριάδα συναντά τον «απ-ανθρωπισμό» του σύγχρονου δράματος.
Γιατί τι άλλο από την εκμηδένισή του και την απουσία αποζητά ο
ποιητής, επιμένοντας;
Περισσότερο απ’ το όνομα
το χωρίς όνομα
[…]
τίποτε
και το τίποτε εγώ
Θέλω το τίποτε (σ. 87)

Ότι δεν είμαι τίποτα, παρατηρεί ο Maurice Blanchot, σημαίνει
ότι «Είμαι εκείνος που δεν είναι, εκείνος που έκανε απόσχιση, ο
χωρισμένος, ή ακόμη, όπως λέγεται, εκείνος που μέσα του η ύπαρξη αμφισβητείται.» Και προχωρώντας βαθύτερα στην εμπειρία
μοναξιάς και θανάτου, εξηγεί: «οι άνθρωποι επιβεβαιώνονται από
τη δύναμη της μη ύπαρξης: έτσι δρουν, μιλούν, αντιλαμβάνονται,
πάντοτε άλλοι από αυτό που είναι και ξεφεύγουν από το υπάρχειν
με μια πρόκληση, έναν κίνδυνο, έναν αγώνα που φτάνει μέχρι το
θάνατο» (Blanchot 1955, 343). «Ολοίτατος» και «κανείτατος» ο
ποιητής αποδέχεται τελικά το Είναι, «καταδηλώνοντας την αταυτοποίητη οντότητα εν εξελίξει» και επισφραγίζει την παντοτινή
ύπαρξή του που περνά μέσα από την ανυπαρξία. «Η ανυπαρξία,
γράφει ο Δημητριάδης, sine qua non του δημιουργού, μια absentia
fundamentalis έτοιμη να γίνει praesentia fundamentalis όχι του
ίδιου αλλά των προσώπων του» (Dimitriadis 2009, 19, 20). Και ο
Όμηρός του επικυρώνει: «Το φωνάζω και το ακούω / και το όνομά
μου / είναι» (99).
Καθώς λοιπόν η επιθυμία της εκμηδένισης εκφράζει διάθεση
θανάτου – ας θυμηθούμε τον φιλοσοφικό διάλογο του Κολτές, Στη
μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι, όπου ο Πελάτης δηλώνει απερίφραστα «Θέλω να γίνω μηδενικό» – την ίδια στιγμή ο φιλοσοφικός
διχασμός του ατόμου κατευθύνει στα άδυτα της θεατρικής πράξης
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και κάνει το θεατή μάρτυρα του «εγώ είναι ένας άλλος». Την πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας που εκπορεύεται από το ποιητικό εγώ για να καταλήξει στο θεατή αναδεικνύει η Ζωή Σαμαρά: «Το
γνωστό ‘εγώ είναι ένας άλλος’ του Ριμπό, εξηγεί, μεταμορφώνεται σε Άλλο στον Κολτές και δημιουργεί διάλογο με ένα βαθύτερο
Εγώ που μόνο ο συγγραφέας-δημιουργός γνωρίζει και αποδέχεται,
οδηγεί όμως στην ανάδειξη ανάγκης για τον Άλλο και άρα για το
θέατρο, μια εξαιρετικά σύνθετη ετερότητα» (Σαμαρά 2014, 53).
Μέσα από το πρίσμα της έννοιας του απ-ανθρωπισμού του Corvin, απόρροια της ακαθόριστης υποκειμενικότητας, θα επιχειρήσω
να διαβάσω τον Δαίμονα. Sostenuto assai cantabile της Μαρίας Ευσταθιάδη. Με πλούσιο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο, η Ευσταθιάδη γράφει τον Δαίμονα το 2010, σε στενή διαλογική σχέση
με τους Δαιμονισμένους του Ντοστογιέφσκι. Ο πολυφωνικός αυτός
μονόλογος διεκδικεί τη μουσική του αξιοποίηση – φαίνεται άλλωστε στον υπότιτλο – μέσα από τις τρεις φωνές-πρόσωπα. Η άλλη
φωνή, η φωνή της Ματριόσα και η φωνή του Σταβρόγκιν μπλέκονται και εναλλάσσονται στους ελεύθερους στίχους του Δαίμονα, σε
μια συγκεχυμένη κατάσταση, έτσι που συχνά ο θεατής δεν γνωρίζει
τον εκφωνητή του λόγου. Στις φωνές των δυο μυθιστορηματικών
ηρώων, προστίθεται η άλλη φωνή του τρίτου που παρακολουθεί
και παρεμβαίνει. Τρεις φωνές αφηγούνται μια ιστορία, κάνουν διάλογο μεταξύ τους και ανατρέπουν τα δεδομένα, λογοτεχνικά και
ειδολογικά. Με επίκεντρο τον έρωτα και το θάνατο, η Ευσταθιάδη
αξιοποιεί ένα δευτερεύον επεισόδιο του μυθιστορήματος – το βιασμό του δωδεκάχρονου κοριτσιού από τον κεντρικό ήρωα. Χρησιμοποιώντας τη γραπτή εξομολόγηση του Σταβρόγκιν, η συγγραφέας κατασκευάζει ένα ιδιαίτερα παράδοξο σχήμα. Μεταφέρει στη
θεατρική γλώσσα όχι απλώς τον μυθιστορηματικό λόγο, αλλά έναν
διπλά γραπτό λόγο – καθώς ο ντοστογιεφσκικός ήρωας παραδίδει
στο μοναχό Τύφωνα «τα τυπωμένα φύλλα», όπου εκμυστηρεύεται
το έγκλημά του – αντικαθιστώντας τη γραφή με τη φωνή για να
επικοινωνήσει με το θεατή της αίθουσας. Η μνήμη εδώ λειτουργεί στο χώρο της λογοτεχνίας και μαζί των προσώπων: ο Δαίμονας
θυμάται τους Δαιμονισμένους και η ηρωίδα Ματριόσα θυμάται το
παρελθόν της. Είναι πράγματι προκλητικός αυτός ο «πολυφωνικός μονόλογος», με βάση ένα έργο του συγγραφέα-δημιουργού
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του «πολυφωνικού μυθιστορήματος». Καθώς το ντοστογιεφσκικό
μυθιστόρημα είναι η πολύπλοκη ενορχήστρωση του λόγου του άλλου, θα διέκρινε κανείς στην πρωτότυπη πολυφωνία του Δαίμονα
το διακριτικό στίγμα του νεωτεριστή μυθιστοριογράφου να οδηγεί στη διεύρυνση του θεάτρου μέσω του διαλόγου των μονολόγων (Sarrazac 2005, 16).5 Η διαλογικότητα του Δαίμονα ενισχύεται περαιτέρω με τους Πούσκιν, Σαίξπηρ, Οβίδιο, Μπωντλαίρ – και
ακόμη με λιμπρέτο από όπερα του Χαίντελ – που συμμετέχουν στο
κείμενο με παραθέματα.
Ενταγμένος στη δομική αρχή της πολυφωνίας, ο Δαίμονας υποστηρίζει την πολλαπλότητα και μαζί την αποδόμηση του προσώπου. Το παράδοξο εδώ είναι ότι ο «συνομιλητής» Σταβρόγκιν είναι
απών, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται κατάφορα οι καθιερωμένοι κανόνες. Γιατί ενώ, «ο εσωτερικός μονόλογος έχει ένα κέντρο,
αυτό του ‘εγώ’» (Blanchot 1959, 302), στο οποίο επιστρέφουν όλα,
στον Δαίμονα στο εγώ της Ματριόσα προστίθεται το εγώ του ήδη
νεκρού Σταβρόγκιν, δημιουργώντας μια εντελώς συμβατική κατάσταση. Σύγχυση δημιουργείται, γιατί η πηγή του λόγου, δηλαδή
τα πρόσωπα, απουσιάζουν, έτσι οι λόγοι μπερδεύονται, οι σιωπές
θριαμβεύουν (Ryngaert 2003, 93-95)6 και το παιχνίδι της λευκής
σελίδας, που έχει να κάνει με την ποιητική γραφή, αναδεικνύεται
και πάλι σε πραγματική πρόκληση. Η Ευσταθιάδη δουλεύει με ζήλο
τα τυπογραφικά κενά, υποκρύπτοντας εκεί σκηνικές οδηγίες και
μυστικά νοήματα.7 Η παρατήρηση της Hélène Kuntz για έργο του
Jean-Luc Lagarce ότι ο διάλογος, ερμηνευμένος από ένα πρόσωπο,
5

6
7

Σχετικά με το νέο διάλογο που αναπτύσσεται στο μοντέρνο μυθιστορηματοποιημένο δράμα, ο Jean-Pierre Sarrazac, βασισμένος στην μπαχτινική άποψη «ακούω
την εποχή μου σαν ένα μεγάλο διάλογο», «συλλαμβάνω τις διαλογικές σχέσεις
ανάμεσα στις διάφορες φωνές», και διαπιστώνοντας την άνοδο του μονολόγου
σε όλο τον 20ό αιώνα, αναρωτιέται αν δεν νομιμοποιούμαστε «να διευρύνουμε
το θέατρο, μέσα από το διάλογο των μονολόγων», όπου συμπεριλαμβάνει και τη
φωνή του συγγραφέα-ραψωδού (Bref élargir le théâtre en faisant dialoguer les
monologues).
Για την έκρηξη της φόρμας και τις συνέπειές της στα συστατικά του μοντέρνου
δράματος, βλ. Jean-Pierre Ryngaert, «L’éclatement des formes».
«Υλοποιώντας γραφιστικά την αέναη κίνηση μέσα/έξω αποκαθιστά ένα διάλογο
ανάμεσα στο έσω των σκέψεων και των συναισθημάτων και το έξω των γεγονότων της αφήγησης, ενώ η σχέση του θεατρικού κειμένου με το διακείμενό του
χαρακτηρίζεται από μια αμφίδρομη τάση προσέγγισης/απομάκρυνσης.» Για τον
Δαίμονα και για τη Μαρία Ευσταθιάδη γενικότερα, βλ. Αφροδίτη Σιβετίδου, Το
σύγχρονο δράμα: ο λόγος της σιωπής, σ. 169-188.

Σύγχρονο ελληνικό δράμα: επιστροφή και νεωτερικότητα

285

«φαίνεται να βάζει σε κίνηση μια μοναδική ροή, τη ροή μίας φωνής
[…]. Δημιουργείται έτσι μια λυρική φωνή η οποία δεν παρεμβαίνει
σαν παύση μέσα στη δράση αλλά ακούγεται σε όλο το έργο και
τείνει να αποσπαστεί από τα πρόσωπα για να αυτονομηθεί, και
πιθανόν να κάνει να ακουστεί αυτό που είναι απαγορευμένο στο
θέατρο, τη φωνή του συγγραφέα» (Kuntz 2008, 26)8, βρίσκει την
απόλυτη επιβεβαίωσή της στο σκηνικό ανέβασμα του Δαίμονα στο
φεστιβάλ Αθηνών το 2011 από τη Ρούλα Πατεράκη. Η σκηνοθέτης και ερμηνεύτρια απορρόφησε τα τρία πρόσωπα, και οι φωνές
έφθαναν στο θεατή άλλοτε από το στόμα της ηθοποιού, άλλοτε
ηχογραφημένες από περιμετρικά σημεία της αίθουσας. Θα χαρακτήριζα τον περίπλοκο Δαίμονα ψευδές «πολυφωνικό μονόδραμα», είδος εξελιγμένης μορφής του μονοδράματος που θεωρείται
το θεατρικό ισοδύναμο του εσωτερικού μονολόγου (Danan 2005),
όπου ύπαρξη και ανυπαρξία, εγώ και ο άλλος λειτουργούν δυναμικά. Τα πρόσωπα εξαφανίζονται και η εικόνα τους θολώνει, στερώντας τους τη σωματικότητα και τη δική τους φωνή.
Προϊόντα ποιητικής μνήμης, δομημένα στη βάση της φωνής,
Ομηριάδα και Δαίμονας εστιάζουν στο φιλοσοφικό και ανεξιχνίαστο «ποιο ‘εγώ’;» και ανανεώνουν τον λογοτεχνικό λόγο, καταγράφοντας την επιστροφή στο μέλλον. «‘Διέπονται από το πάθος
της φωνής και του αφτιού’» (Jolly και da Silva 2005) και φαίνεται
πως συναντιούνται στη μία φωνή, τη φωνή του συγγραφέα, ενώ
ανήκουν σε εκείνα τα κείμενα που εγγράφονται στη διπλή λογική του επικού και του δραματικού. Ευθυγραμμισμένα στην τάση
του απ-ανθρωπισμού, μακριά από το ρεαλισμό και τη μίμηση, αξιοποιούν τη μνημονική διαδικασία και αποκαθηλώνουν τον παραδοσιακό άνθρωπο, επιχειρώντας τη μάταιη σύλληψη του εαυτού.
Ο ποιητικός λόγος της Μαρίας Ευσταθιάδη και του Δημήτρη Δημητριάδη, αποσπασματικός και ελλειπτικός, σε συνεχή αναδίπλωση,
εξασφαλίζει την κίνηση της φράσης και μεταγράφοντας μεθόδους
της μουσικής σύνθεσης λειτουργεί στο χώρο του δραματικού, ενώ
η φυσική ανθρώπινη παρουσία θολώνει και το πρόσωπο αποπροσωποποιημένο καταφεύγει στο λόγο, στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής οπτικής που επιβάλλει τη δική της αισθητική. Θα υποστήριζα
8

Η σχετική παρατήρηση αφορά το J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie
vienne. Hélène Kuntz, «Aux limites du dramatique».
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ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με εκείνη την έννοια της διακειμενικότητας που για τον Roland Barthes «είναι όλος ο λόγος, προηγούμενος και σύγχρονος, που έρχεται στο κείμενο» (1973), αλλά για
μια πατρότητα συγκεκριμένη, που οδηγεί ωστόσο σε παραγωγή
και όχι σε ανα-παραγωγή.
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Δημήτρης Δημητριάδης: Η «Υπερλογοτεχνία» συναντά
το «Δράμα του Σύμπαντος»
Καλλιόπη Εξάρχου *

Στο πλαίσιο της κρίσης του δράματος, από το τέλος του 19ου αιώνα
μέχρι τις μέρες μας, το θέατρο, απελευθερωμένο από τον αριστοτελικό κανόνα, είναι ανοιχτό σε όλες τις καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές φόρμες που αναζητούν τη δημιουργική «αταξία» και την
«επανεφεύρεση του δράματος» (Sarrazac 2007, 16).
Ο γάλλος θεωρητικός και δραματουργός Jean-Pierre Sarrazac
επιμένει στην ιδέα της κρίσης - με βασικότερες συνισταμένες την
«κρίση του μύθου, κρίση του προσώπου, κρίση του διαλόγου, κρίση της σχέσης σκηνής-πλατείας» (Sarrazac, 2010, 19) - που μοιάζει
να είναι «χωρίς τέλος, με τις δυο έννοιες της λέξης, κρίσης μόνιμης, κρίσης χωρίς λύση, χωρίς προμελετημένο ορίζοντα» (Sarrazac, 2010, 19). Το διακύβευμα της νέας δραματικής φόρμας είναι η
πρόσκληση του θεατή στη σκηνική πράξη ως αίτηση συμμετοχής,
όχι υποχρεωτικά ενεργητικής, αλλά σίγουρα συγκινησιακής και
αναστοχαστικής. Ο Jean-Pierre Sarrazac διατυπώνει την έννοια
του δράματος της ζωής, στοχεύοντας στη νέα κατάσταση, όπου οι
θεατές γίνονται θεατές της δικής τους ζωής (Sarrazac 2012, 99).
Ο Peter Handke το εκφράζει επίσης πρόδηλα: «Αυτή η σκηνή δεν
απεικονίζει τον κόσμο. Είναι μέρος του κόσμου» (Handke 1968,
2). Ο θεατής, επομένως, καλείται να κοιτάξει τη ζωή του, όχι την
αναπαράσταση της ζωής του, αλλά μια «αναγνώριση μέσα από την
ταύτιση των όντων και των πραγμάτων» (Naugrette, 175).
Μέσα σε αυτό το τοπίο της παγκόσμιας ανασύστασης του δράματος, ο Δημητριάδης, στα ίχνη των δραματουργών που εκφράζουν στιβαρή και ολοκληρωμένη θεωρητική άποψη για το θεατρικό γίγνεσθαι, οικοδομεί με πολύτιμο υλικό αισθητικής εμπειρίας
το δικό του «Δράμα του Σύμπαντος» (Δημητριάδης 2007, 83). Στην
∗
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παρούσα μελέτη, βασισμένοι στην εμβριθή «δραματουργική» και
«δραματική»1 οπτική του Δημητριάδη, θα διερευνήσουμε, διά στόματος των ηρώων, τη μεταφορική παραλληλία ανάμεσα στο πεπρωμένο των λέξεων και το πεπρωμένο του ανθρώπου. Το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε είναι η λογοτεχνία, η οποία
εγκολπώνεται τις απεριχώρητες απεικονίσεις του δράματος.
Το πλούσιο έργο του Δημητριάδη τροφοδοτεί με ανεξάντλητες
πηγές την προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε την υπόγεια σύνδεση των σκέψεων του ως αρμών του λόγου του: « […] γράφω», τονίζει ο συγγραφέας, «σημαίνει συνειδητοποιώ το απύθμενο […] το
συμπαντικό, εκείνο που, όσο περισσότερα αντλώ από μέσα του,
τόσο γίνεται περισσότερο ανεξάντλητο, περισσότερο ανοικονόμητο, περισσότερο απεριόριστο» (Δημητριάδης 2007, 305). Από αυτό
το σημείο ξεκινά η ατελεύτητη βάσανος της σχέσης του συγγραφέα με τον Λόγο. Η λογοτεχνική, δραματουργική και φιλοσοφική
ποιότητά του χαρακτηρίζεται από την πολυσχιδή έρευνα της γραφής, όπως την διατυπώνει ο Blanchot, δηλαδή, «ως μια(ς) ριζική(ς),
τη(ς) ριζικότερη(ς), ίσως, εμπειρία(ς) του ανθρώπου» (Δημητριάδης 2007, 306). Ο Δημητριάδης, αντιμετωπίζοντας τη λογοτεχνία
ως θεμελιώδη προϋπόθεση ζωής (Δημητριάδης 2007, 313), ορίζει,
κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς, τη θέση της, στην εξαντλητική διαδρομή που έχει χαράξει, ως ατελεύτητη, όπως ακριβώς συλλαμβάνει
ο Blanchot τη φύση του έργου: «Το ατελεύτητο του έργου […] δεν
είναι παρά το ατελεύτητο του πνεύματος» (Blanchot 1955, 10).
Πιάνοντας το νήμα από αυτό το σημείο, ο Δημητριάδης θέτει με τη
σειρά του τα συστατικά στοιχεία της δικής του θεώρησης, ονομάζοντας Υπερλογοτεχνία την ασυνορία της λογοτεχνίας: « […] Αυτό
που τουλάχιστον ονομάζω Υπερλογοτεχνία», υπογραμμίζει, «έχει
ως τόπο κατ’ εξοχή στο μεταίχμιο αυτού που λέχθηκε και αυτού
που δεν λέχθηκε ακόμη. Και αντίθετα με ότι πιστεύουμε πιο συχνά,
το αληθινό σύνορο είναι ασύνορο […]. Η λέξη υπέρ σημαίνει ακριβώς αυτό: το βήμα που κάνει η λογοτεχνία κάθε φορά που κινείται
πέραν του σημείου της άφιξής της» (Δημητριάδης, 105).
1

Ονομασίες που αποδίδει ο ίδιος στον στοχασμό του περί θεάτρου, διευκρινίζοντας ότι τους αποκαλεί «δραματουργικό, επειδή έχει φυλετική ομοιότητα, ίδια
προέλευση, με αυτήν καθεαυτή την κατασκευή των σκηνικών δραμάτων», και
«δραματικό, με την έννοια ότι είναι αδιαχώριστος απ’ την ουσία του θεάτρου, το
δράμα, δηλαδή την επινοημένη και πεποιημένη εμφάνιση πρωτοφανών και φωταγωγικών απεικονίσεων της ανθρώπινης ύπαρξης» (Δημητριάδης 2007, 83-84).
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Τρεις είναι οι κομβικής σημασίας όροι που χρησιμοποιεί ο Δημητριάδης για να προσδιορίσει αυτήν την ιδιοσυστασία της λογοτεχνίας, αλλά και την ιδιαιτερότητα της σχέσης του συγγραφέα μαζί
της: πρόκειται για τις λέξεις Απρόσβατο, Ανάθεση και Παράδοση.
Το Απρόσβατο, το τοποθετεί στη χώρα της λογοτεχνίας «ως εγγενή
της όρο, με την έννοια […] της διαρκούς αναζήτησης και υπέρβασης του κεκτημένου […]» (Δημητριάδης 2013, 47). Με την Ανάθεση, υποστασιοποιεί την «ανάθεση» του έργου στον επίλεκτο συγγραφέα ως «Ανασκευή του σύμπαντος» (Δημητριάδης 1986, 35).
Όσον αφορά την Παράδοση, μιλά με όρους εμφανώς μαχητικούς
γιατί πρόκειται για την κατάκτηση της λογοτεχνίας: «Παράδοση
είναι το σώμα μας», τονίζει, «είναι οι εφιάλτες μας. Είναι οι λέξεις
που έχουμε στην διάθεσή μας και οι λέξεις τις οποίες θα δημιουργήσουν όλα όσα δεν έχουμε πει και που έχουμε να πούμε και που
θα πούμε […]» (Δημητριάδης 2007, 312).
Κάτω από αυτές τις συνθήκες επώδυνης δοκιμασίας, σχεδόν
παθολογίας, από την αδράνεια στην ένταση, από το τίποτε στο
άπαν, από την άγνοια στη γνώση, μέσα από την απόλυτη συντριβή
του πάσχοντος σώματος, ο συγγραφέας αναλαμβάνει το έργο που
του ανατίθεται. Η Ανάθεση παίρνει τον χαρακτήρα τελετουργίας
στο πλαίσιο της ιερότητας του Λόγου και της θυσίας του συγγραφέα-συμπαντικού όντος (Δημητριάδης 2005, 106) στο βωμό του,
με Παράδοση χωρίς φόβο. Καθησυχάζει ο Δημητριάδης τον δημιουργό σχετικά με το πεπρωμένο του Έργου του: «Ο θάνατός σου
δεν σημαίνει τίποτε γι’ αυτήν την ανάθεση. […] Πεθαίνοντας εσύ,
το Θείο έργο θα βρει μια άλλη ζωή» (Δημητριάδης 1986, 66-67),
ενώ συνεχίζει με παραινέσεις πάθους: «Και πόθησέ το πόθησέ το»
(Δημητριάδης 1986, 39).
Προχωρώντας ακόμη πιο πέρα τη σκέψη του, χαρακτηρίζει ως
Ζωτικό βιασμό τη γενναιόδωρη Παράδοση του συγγραφέα στο
αχανές του λόγου: «[…] ο περί ού ο λόγος βιασμός είναι η αναγκαία
προϋπόθεση του στοχασμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας»
(Δημητριάδης 2007, 309). Αυτή η άνευ όρων και ορίων περιχώρηση στον θαυμαστό, αλλά και ταυτόχρονα τρομακτικό, κόσμο
της Τέχνης, μιας ιδιαίτερης συνείδησης, είναι η μεγάλη αγωνία
στη γραφή του Δημητριάδη που δεν παύει να αφουγκράζεται την
εμπειρία του ατελεύτητου.
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Η έμφαση της μελέτης στο θέατρό του οφείλεται στην κεφαλαιώδη θέση που αυτό κατέχει στους λογοτεχνικούς προβληματισμούς του. Η δραματουργία του διαθέτει το μεγάλο προνόμιο
να μετατρέπει σε Σύμπαν τις πληγές της ανθρωπότητας. Όταν ο
Δημητριάδης λέει ότι ο εαυτός μου είναι το θέατρό μου, ευθύς το
κατατάσσει ως εσωτερική υπόθεση του ανθρώπου. Το θέατρο γίνεται επομένως «το επίκεντρο της ανθρώπινης ζωής, ο δραματικός ομφαλός του Σύμπαντος» (Δημητριάδης 2007, 94). Δεν είναι
τυχαίο που χρησιμοποιεί τον όρο ποιητή ως τον μόνο αντάξιο να
αντιληφθεί και στη συνέχεια να αποπειραθεί να ορίσει την ιδιότυπη και προνομιακή ιδιότητα του θεατρικού συγγραφέα: «Όταν
λέω ‘θεατρικός ποιητής’», επισημαίνει ο Δημητριάδης, «[…] εννοώ
κάποιον που […] συλλαμβάνει το θεατρικό γεγονός μ’ έναν τρόπο
με τον οποίο κανείς απ’ τους άλλους παράγοντες μια παράστασης
δεν μπορεί και δεν προδιατίθεται να το συλλάβει πριν απ’ αυτόν [.
.]. Αυτή η εκ θεμελίων σύλληψη […], η στιγμή αυτή είναι η θέαση
του ανείπωτου» (Δημητριάδης 2007, 85).
Στο έργο του, ο πόνος του ανθρώπου εκφράζεται μέσα από την
υπερβολή, αυτήν την «ιδιόμορφη και κατά κανόνα εκ προθέσεως
παρεξηγημένη ή λανθασμένα εννοημένη παρέκκλιση» (Δημητριάδης 2012, 102), όπως περιγράφει το τερατώδες που διαπερνά
όλη τη δραματουργία του. Πρόκειται για έναν ακόμη έναν όρο που
περιέχει το πρόθεμα υπέρ2 και του επιτρέπει να προσβλέπει στο
«άγνωστο» (Δημητριάδης, 103) και στο «ασύλληπτο», (Δημητριάδης, 103), χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη θεμελιώδη κατάσταση της ελευθερίας στην Τέχνη και ανιχνεύουν με αυτόν τον τρόπο
την «Απόρρητη Αλήθεια του Κόσμου» (Δημητριάδης 2007, 101). Ο
Δημητριάδης δημιουργεί το δικό του «Δράμα του Σύμπαντος», σε
μια εποχή, όπου η σύγχρονη σύγχυση (Badiou 2013, 70), ο πανικός (Naugrette 2010, 34), η έννοια της καταστροφής, στο «Θέατρο
της καταστροφής» (Barker 2006, 96), αποτελούν τα υλικά του μοντέρνου θεάτρου δομημένου από «ανατριχίλες τρόμου» (Lehmann
2002, 269).
Το υπέρ της υπερβολής στο θέατρο του Δημητριάδη μεταμφιέζεται μέσα από τον λόγο του σε ένα τεράστιο σώμα, φοβερό δίχως
άλλο, για να αποκτήσει υπόσταση σκηνικής πράξης η σκοτεινή
2

Ο άλλος είναι ο αναφερόμενος στην έννοια της Υπερ-λογοτεχνίας.
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χώρα του Απρόσβατου. Είτε πρόκειται για γιγαντιαία δύσμορφα
πλάσματα, είτε για ανόσια, εμετικά εγκλήματα, «αποχαλινώνοντας της έχθρας τον παροξυσμό» (Δημητριάδης 1983, 44), η «καταστροφή μπορεί να είναι ο μεγάλος στόχος» (Δημητριάδης 1983,
72) για να περάσει ο συγγραφέας, και στη συνέχεια ο θεατής, το
κατώφλι του Απρόσβατου ή του Αφανούς και να αποκτήσει τελικά
επαφή με το Ανθρώπινο. Το «Δράμα του Σύμπαντος» οικοδομεί τη
Νέα Εκκλησία του αίματος (Δημητριάδης 1983, 72) με τα υλικά της
υπερβολής, ως σημαιοφόρου των πράξεων των προσώπων του με
δυο απώτερους σκοπούς: πρώτον, επιδιώκει να υπερασπιστεί την
αναθεώρηση του Ανθρωπισμού, όπως ο ίδιος τον αντιλαμβάνεται
και τον ενθρονίζει στις ακραίες περιοχές της ανθρώπινης ύπαρξης,
δηλαδή, θεωρώντας αστοχία το γεγονός ότι ο άνθρωπος ζει με τον
μισό του εαυτό, εθελοτυφλώντας στην σκοτεινή πλευρά του (Δημητριάδης 2013, 26). Το λέει, εξάλλου, ξεκάθαρα ο ήρωας του, ο
Φερνάζης, στην Αρχή της ζωής: «Δεν μου αρκεί που είμαι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο άγιος άρχων, ο σεπτός βασιλεύς, η ιερή
κορυφή του Έθνους. Θέλω να κατεβαίνω στον βυθό, εκεί θέλω να
κυλιέμαι, στον σκοτεινό βυθό, εκεί υπάρχει αυτό που χρειάζομαι,
μόνον εκεί» (Δημητριάδης 1995, 34). Δεύτερον, θέλει να αποδώσει
το υπέρμετρο μέγεθος στο ατελεύτητο Έργο που ανατίθεται στον
συγγραφέα: στη Νέα Εκκλησία του αίματος, ο Συγγραφέας (πρόσωπο) προσπαθεί απεγνωσμένα να απαλλαγεί από το θανατηφόρο σφιχταγκάλιασμα του τεράστιου αποτρόπαιου Πλάσματος, χωρίς φύλο και ηλικία, που βγαίνει από τα παρασκήνια και του λέει:
«Μέσα σου μέσα μέσα σου μέσα μέσα σου μ’ έχεις […] Φοβάσαι
Φοβάσαι Με φοβάσαι Φοβάσαι με με με» (Δημητριάδης 1983, 27).
Μέσα στο μη αποδεκτό χαώδες σκοτάδι, όπου οι ήρωες βγάζουν
κραυγές εκ βαθέων, ο Δημητριάδης συνθέτει λόγο ιλιγγιώδη, ανασκάπτοντας τη νυχτερινή ενέργεια του. Τα κείμενά του είναι γεμάτα από πρόσωπα που γίνονται φορείς της οδυνηρής σωματικότητας των λέξεων, της υπαρκτικής αγωνίας, της οποίας ο συγγραφέας είναι θύμα και θύτης συγχρόνως. Συγκλονίζει η ειλικρίνεια
του να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο εκχωρεί τον εαυτό
του. Τον ανασκάπτει μέχρι αίματος, μέχρι τη γνώση της σύστασής
του, την αναγνώριση της δυσπρόσιτης ουσίας του, τελικά μέχρι
τον «φόνο» του. Γίνεται ανατόμος και εκτελεστής ταυτόχρονα με
νυστέρι λεπτό, ακριβές και παράτολμο. Ο Νovarina, αναφερόμενος
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στην περιπέτεια του λόγου, μιλά για «ένα έγκλημα πίσω από κάθε
λέξη» γιατί «οι λέξεις δίνουν μάχη, παίζουν κωμωδία, δράμα» (Novarina 2007, 107), όπως ακριβώς συμβαίνει και στο θέατρο του
Δημητριάδη.
Επιπλέον, η εικόνα που μας δίνει ανάγλυφα η γραφή του μοιάζει ως μετουσίωση του χωρισμού σε «[γάμους] του έργου και της
σάρκας του», (Δημητριάδης 1986, 36), ως είδος μυητικής σχέσης,
ανάμεσα στο έργο και σ’ αυτόν που του ανατίθεται, ανάμεσα στον
άνθρωπο και σε αυτό που τον ξεπερνά. Από τη μια, αντηχεί ο παλλόμενος λόγος του ως συστατικό του Παραδείσου: «Η αθανασία
είναι οι λέξεις. Η βασιλεία των ουρανών είναι μια ψυχή ομιλούσα
αχαλίνωτα», λέει η φρενώδης φωνή στο Πεθαίνω σαν χώρα (Δημητριάδης 1980, 24). Από την άλλη, το σώμα, ως φορέας των αισθήσεων, επιβεβαιώνει μέσω της Φωνής στην Τέχνη, σε έναν από τους
μονολόγους του έργου του Λήθη : «Υπήρξα άνθρωπος σωματικός.
Μόνο με τις αισθήσεις έφτασα εκεί. […] Οι αισθήσεις είναι όλοι οι
τρόποι. […] Μόνο αισθήσεις είμαστε, κι αυτό είναι πολύ» (Δημητριάδης 2011, 65-66)).
Αυτή η τελετουργία στο θέατρο του Δημητριάδη καλεί την παρουσία στη σωματική κατάσταση, τη διασταύρωση σώματος και
λόγου, πνευματικού και ψυχικού ταυτόχρονα. Οι οδύνες της ψυχής, η κακουχία της σάρκας, ο θάνατος ενσωματώνονται σε παροξυσμικούς μονολόγους ή διαλόγους, σε «φράσεις υπερβολικές,
εξαντλημένες από την αρχή και ανεξάντλητες, τεντωμένες, στο
όριο του σπασίματος […]» (Volkovitch, 9.) Είναι, προφανώς, η ποιητική συνείδησή του που προσπαθεί να κατέλθει στο βάθος του
ρυθμού του Σύμπαντος με τη συνδρομή του θεάτρου ως τέχνης, η
οποία, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «μετατρέπει τον αμείλικτο πόνο
σε αμείλικτο θέατρο, μετασχηματίζει το ανελέητο βάρος της ζωής
σε ελεήμον θέαμα μιας άλλης ζωής» (Δημητριάδης 2007, 91). Ο Δημητριάδης δανείζεται από τη σκηνή του θεάτρου την εξαιρετική
ιδιότητά της να δείχνει, να δίνει σώμα και φωνή στο αόρατο, φωτίζοντας το χάος του ανθρώπινου πεπρωμένου.
Η σχέση των προσώπων με την άγνωστη πλευρά τους, το ενδοϋποκειμενικό (Sarrazac 1989, 19), όπως το αποκαλεί ο Sarrazac
στο μοντέρνο θέατρο, είναι πόνος που κατασπαράσσει τους ήρωες του Δημητριάδη. Σε όλη τη δραματουργία του, τα πρόσωπά του
«πάσχ(ουν) από άνθρωπο» (Δημητριάδης 1986, 25), διάγοντας
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βίο διεστραμμένο, με την κυριολεκτική έννοια της λέξης (στραμμένου σε άλλη κατεύθυνση πέραν του αποδεκτού), γεγονός που
τους εντάσσει ευθύς στο είδος του τραγικού. Εξάλλου, αν αναζητήσουμε την καταγωγή, συνειδητή ή ασυνείδητη, της θεατρικής
γραφής του, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η στενή επαφή
του συγγραφέα με την αρχαία τραγωδία, μέσα από το σημαντικό
μεταφραστικό του έργο, τον προικοδότησε με την καταιγίδα της
ύβρεως που υπερβαίνει τον κόσμο. Οι ήρωες του Δημητριάδη αποκαλύπτουν την ανθρωπινότητα τους, όπως αντιλαμβάνεται την
τραγωδία σήμερα η αισθητική της σύγχρονης δραματουργίας, και
πιο συγκεκριμένα, η θεώρηση της Catherine Naugrette: « […] η τραγωδία – ως άριστη φόρμα του θεάτρου – εμφανίζεται ως η βασική
αν μη τι άλλο η μοναδική καλλιτεχνική φόρμα, ικανή […] να επιτρέπει να κατανοήσουμε αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το ανθρώπινο
στον άνθρωπο. […] Επισκεπτόμενοι τις πιο ακραίες καταστάσεις,
ανιχνεύοντας τις πιο βίαιες πράξεις, δοκιμάζοντας τα πιο τερατώδη εγκλήματα, μπορούμε να βρίσκουμε και να ξαναβρίσκουμε το
ανθρώπινο» (Naugrette 2004, 142).
Η δραματουργία του Δημητριάδη, τροφοδοτούμενη από εκτρωματικά πάθη, είναι άγγελμα γεννητικό με στόχο να απογυμνώσει
και να εκθέσει τον νέο Ανθρωπισμό, αλλά και το θέατρο, στην αναζήτηση του απόλυτου, χωρίς αναστολές ή σχετικότητες. Το θέατρό του υποκλίνεται στην έννοια της ανθρωποπρέπειας, όπως την
αποκαλεί, καθώς μετατρέπεται σε εργαστήρι αέναων πειραμάτων για την κατανόηση «του ακατανόητου, του αδιανόητου, του
απρόβλεπτου, του ανεξέλεγκτου και του απραγματοποίητου» (Dimitriàdis 2009, 41) που συνθέτουν τη φύση του «Δράματος του
Σύμπαντος»: «Ανθρωποπρέπεια. Αυτή είναι η αλήθεια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι Άνθρωπος. Αυτή είναι η ανθρωποπρέπεια.
Ο άνθρωπος ζει ανθρωπρεπώς, ο άνθρωπος πεθαίνει ανθρωπρεπώς. Ανθρωπεπέστατα. Τίποτε άλλο. Ό,τι κι αν είναι ο άνθρωπος, ο
άνθρωπος είναι ανθρωπρεπής. Αυτό είναι. Έξω από τον τάφο, και
μέσα στον τάφο» (Δημητριάδης 2011, 52).
Αναδιατάσσοντας διαρκώς τον Καταστατικό Χάρτη του Ανθρώπου (Δημητριάδης 2013, 24), ο Δημητριάδης-συγγραφέας αναλαμβάνει τον Άνθρωπο ως αενάως επείγον περιστατικό (Δημητριάδης
2012, 89) που χρήζει έρευνας ατελεύτητης. Μέσα σ’ αυτό στο εργαστήρι της εξαντλητικής αγωνίας του ερευνητή, θα προσεγγίζει την
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αλήθεια απρόσβατη, απροσδιόριστη και διαφεύγουσα όπως είναι,
με λέξεις, κατ’ αρχάς, που του δόθηκαν, σε όλες τις διαθέσιμες εκφάνσεις, ερμηνείες και αναγνώσεις τους. Για αυτό επανέρχεται
συνεχώς, χρησιμοποιώντας νέες φόρμες στην προσπάθειά του να
φέρει στο προσκήνιο το «παρα-σκηνιακό, ακατα-σκήνωτο, ίσως
και αντι-σκηνικό, σύμπαν προς αναπαράσταση […]» (Δημητριάδης
2007, 86) για να κάνει τις δικές του παρατηρήσεις πάνω στη Λογοτεχνία και στον Άνθρωπο.
Ο Δημητριάδης θα ενδυθεί το προσωπείο του ήρωά του Ντολμασέ, στο έργο του Ό,τι πιο πολύ ποθείς, ώστε να διευκρινίσει ξεκάθαρα την εκ νέου κτίση του «Δράματος του Σύμπαντος»: «Τολμήστε
φίλοι μου Το πεδίο ολοένα διευρύνεται μέχρι το άπειρο Μέχρι την
πρώτη στιγμή της Δημιουργίας Γεννήστε ξανά το Σύμπαν Πλάστε
το με το αίμα σας Χτίστε το με τα σάλια σας Οικοδομήστε το με το
σπέρμα σας (Δημητριάδης 2011, 54).
Αυτή είναι η πρόσκληση για τη γέννηση εκ νέου του Σύμπαντος
της παγκόσμιας γραφής, την οποία οραματίζεται o Δημητριάδης
(Kondylaki, 228). Εκεί, σε έναν χώρο εξ ορισμού φαντασιακό που
διευρύνεται από τους αστείρευτους ορίζοντες της σύζευξης των
αντιθέτων, ο θεατής θα αναρωτηθεί «και πώς το μέταλλο ορίζεται
απ’ το πούπουλο, Και πώς το πούπουλο ορίζεται από το μέταλλο»
(Δημητριάδης 1994, 9) ώστε να φτάσει στην Άγνωστη Αρμονία του
Άλλου Αιώνα:
Ραλφ: Η Άγνωστη Αρμονία του Άλλου Αιώνα. Σπηλιά στο βάθος
του ανθρώπου κι ο άνθρωπος έξω απ’ τη σπηλιά έξω απ’ το βάθος
του όπου ανθεί κρυφή και άγνωστη η αρμονία του […] Ω! αρμονία Άγνωστη βοήθησέ τον να θελήσει βοήθησέ τον να πιστέψει ότι
πρέπει να θυσιαστεί να θυσιαστεί για να μπορέσει να σε φτάσει
(Δημητριάδης 1992, 48-49).
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Συνέχεια και ασυνέχεια στο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου
Σοφία Φελοπούλου *

Στην κριτική του, τον Φεβρουάριο του 1987, για το τρίτο έργο του
Γιώργου Διαλεγμένου, το Σε φιλώ στη μούρη, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος αποδίδει στον δραματουργό, για το σύνολο του μέχρι
τότε έργου του, το προσόν του μη διανοούμενου συγγραφέα, του
λαϊκού, που τον χαρακτηρίζει το «μακρυγιαννικό σύνδρομο», καθώς μαθαίνει τη θεατρική γραφή εμπειρικά και την αποτυπώνει με
την τεχνική των πριμιτίφ, των αγίων και των εφήβων (Γεωργουσόπουλος 1998, 109).
Τα επτά, μέσα σ’ ένα διάστημα τριάντα ετών έργα του1 – με το
όγδοο να αναμένει το ανέβασμά του –, γράφτηκαν, σύμφωνα με
δική του ομολογία, δύσκολα, βασανιστικά, παρότι το πρώτο, το
Χάσαμε τη θεία, στοπ, ξεκίνησε σαν καλαμπούρι, με μικρές προφορικές ιστορίες που κατόπιν πήραν το δρόμο του χαρτιού. Η κριτική
μίλησε συχνά για το φαινόμενο «Διαλεγμένος» αφού το κάθε έργο
του θεωρείτο καλύτερο από το προηγούμενο – άλλωστε και ο ίδιος
επιμένει πως η αποδοχή κριτικών και κοινού τον έκανε να ψάξει
∗

1

Σοφία Φελοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σ’ αυτά δεν συμπεριλαμβάνω το μονόπρακτο, γραμμένο για την τηλεόραση, Ό, τι
πεις, αγάπη μου. Τα υπόλοιπα έργα του στα οποία θα παραπέμπω είναι δημοσιευμένα στο Διαλεγμένος, Γιώργος: Άπαντα τα Θεατρικά, τόμος Α΄: Χάσαμε τη θεία
στοπ (1η παράσταση 17. 10. 1975, Θέατρο Στοά, σκηνοθ. Θανάσης Παπαγεωρίου), Μάνα, μητέρα, μαμά (1η παράσταση 19. 10. 1979, Θέατρο Αθήναιον, σκηνοθ.
Κώστας Καζάκος), Σε φιλώ στη μούρη (1η παράσταση 20. 12. 1985, Θέατρο της
Οδού Κυκλάδων, σκηνοθ. Λευτέρης Βογιατζής), Μην ακούς τη βροχή (1η παράσταση χειμώνας 1989, Θέατρο των Εξαρχείων, σκηνοθ. Τάκης Βουτέρης). Τόμος. Β΄:
Λόγω φάτσας (1η παράσταση θεατρική περίοδος 1993-94, Απλό Θέατρο, σκηνοθ.
Αντώνης Αντύπας), Η νύχτα της κουκουβάγιας, (1η παράσταση 22. 4. 1998, Θέατρο
της Οδού Κυκλάδων, σκηνοθ. Λευτέρης Βογιατζής), Bella Venezia (1η παράσταση
Απρίλιος 2005, Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, σκηνοθ. Λευτέρης Βογιατζής). Τα
στοιχεία των πρώτων παραστάσεων είναι έτσι όπως δίνονται στους αντίστοιχους τόμους.
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Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
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βαθύτερα μέσα του και να αρχίσει να «σοβαρεύεται»2. Αν και παραδέχεται πως είναι ένας σχεδόν αμόρφωτος άνθρωπος, γεγονός
που τον αναγκάζει να διαβάζει πολύ για να καλύψει τα κενά του,
διαχωρίζει σε κατηγορίες έργα και κοινό, κατατάσσοντας τον εαυτό του στους ποιοτικούς συγγραφείς.
Στην περίπτωση «Διαλεγμένου» δεν θα πρέπει να απομονώσουμε το κείμενο από την παράσταση, καθώς οι εγκωμιαστικές κριτικές αφορούσαν σχεδόν πάντα τα δύο, με τη δεύτερη να αναδεικνύει το πρώτο και να τον κάνει γνωστό ως συγγραφέα. Ο ίδιος
γνωρίζει την καταλυτική συμβολή του σκηνοθέτη – παρά τις δύσκολες σχέσεις που έχει μαζί τους – γι’ αυτό και τον ενδιαφέρει
κυρίως το πρώτο ανέβασμα, η «πρώτη περγαμηνή», μοιάζοντας να
αδιαφορεί για τη μετέπειτα σκηνική πορεία του έργου, λόγος για
τον οποίο επιλέγει πάντα έμπειρο και καταξιωμένο σκηνοθέτη για
την πρώτη παρουσίαση. Ως προς αυτό ευτύχησε να συνεργαστεί
με σκηνοθέτες όπως ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Τάκης Βουτέρης, ο
Αντώνης Αντύπας, κατόπιν δεν διστάζει να αναθέσει ακόμη και
στον εαυτό του τις μετέπειτα σκηνοθεσίες των έργων του και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο παρόν μελέτημα δεν θα μας απασχολήσουν οι παραστάσεις, παρά μόνο τα κείμενα του συγγραφέα γιατί,
πιστεύω, θα εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός μας που είναι η δραματουργία και η εξέλιξή της, παρότι ο ίδιος, όπως θα δούμε, συναρτά άμεσα τη γραφή με τη σκηνή3, δίχως αυτό να σημαίνει πως θα
μπορούσαμε να τον κατατάξουμε στη νέα γενιά των Ευρωπαίων
«συγγραφέων της σκηνής», κάθε άλλο.
Το 1975, ο Θανάσης Παπαγεωργίου σκηνοθετεί στο Θέατρο
Στοά το Χάσαμε τη θεία, στοπ, γραμμένο το 1970. Ο πρώτος του
τίτλος, αρκετά δηλωτικός του στίγματος και του ύφους του, αφού
χρησιμοποιηθεί ευρέως σε γελοιογραφίες της εποχής, θα καταλήξει ατάκα της μόδας. Το έργο – μολονότι ο σκηνικός χρόνος αναφέρεται στη δεκαετία του ’50 – βρίσκεται στο ίδιο κλίμα με την εποχή συγγραφής και τη δραματουργία της : η μικροαστική ελληνική
οικογένεια, με τις πονηριές και την καπατσοσύνη της, το μόνιμο
οικονομικό της πρόβλημα, η προσπάθεια επιβίωσης, η ελπίδα και
η διάψευσή της.
2
3

Πολλά στοιχεία έχουν αντληθεί από τη συνέντευξη του Γ. Διαλεγμένου στον Θανάση Λάλα.
Παραδέχεται πως η σκηνοθετική ματιά του Βογιατζή επηρεάζει τη γραφή του.
(Βογιατζής 2005, 202)
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Ήδη από το πρώτο έργο επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση του,
με μια μερίδα της κριτικής να μιλά για νατουραλισμό και ηθογραφία, άποψη που ισχυροποιήθηκε με το επόμενο, το Μάνα, μητέρα,
μαμά4, το 1972 και το τρίτο, το Σε φιλώ στη μούρη, το 19845. Μια
άλλη μερίδα κριτικών τονίζουν πως η «γερακίσια παρατηρητικότητα» και η «άγρυπνη κριτική του διάθεση» (Κρητικός 2007, 332)
δεν πρέπει να ταυτιστούν με τον νατουραλισμό ούτε με τη μίμηση, αφού δεν αντιγράφει την πραγματικότητα της εποχής, αλλά
παρουσιάζει ρεαλιστικά μια από τις εικόνες της, ενώ έμμεσα την
κρίνει, με το βλέμμα στραμμένο στο τώρα. Και αυτός ο σχολιασμός του σήμερα, ξεκάθαρος στα επόμενα έργα, δεν είναι, για τον
κριτικό Θόδωρο Κρητικό6, μαξιμαλιστικός και φιλόδοξος, αλλά μη
στρατευμένος, προσγειωμένος και σεμνός (Κρητικός 2007, 332).
Οι αναφορές του στα κακώς κείμενα, σύντομες, χιουμοριστικές και
καυστικές, αφορούν εξίσου εξουσία και λαό. Πρόδρομοι ή δάσκαλοι του Διαλεγμένου εμφανίζονται, σύμφωνα με την πρώτη κριτική του Κώστα Γεωργουσόπουλου, ο Καμπανέλλης, ο Ζιώγας, ο
Κεχαϊδης και εν μέρει ο Ποντίκας, ο Μάτεσις, ο Σκούρτης (Γεωργουσόπουλος 2007, 330).
Ο ιδιότυπος νατουραλισμός, όπως και ο ρεαλισμός του, ο οποίος παραμένει μέχρι τα τελευταία έργα, μαρτυρώντας την έγνοια
για τη σωστή αποτύπωση της ατμόσφαιρας, το αληθοφανές της
συμπεριφοράς και της ψυχολογικής κατάστασης, το «ζωντανό»
της ομιλίας, σταδιακά εμπλουτίζονται με στοιχεία ονειρικού, το
οποίο θα κυριαρχήσει στα δύο τελευταία, τη Νύχτα της κουκουβάγιας, το 1997, και το Bella Venezia, το 2003. Στο τρίτο μόλις έργο,
το Σε φιλώ στη μούρη, διευκρινίζει στις αρχικές διδασκαλίες πως
«το έργο πρέπει να έχει ονειρικές προεκτάσεις και να δοθεί σαν
ένα εφιαλτικό όνειρο. Δεν το είδα καθόλου ρεαλιστικά» (Διαλεγμένος 2007 Α΄, 166), συμπληρώνει. Στο Μην ακούς τη βροχή, 1986,
και πάλι στις σκηνικές οδηγίες για την εισαγωγική ατμόσφαιρα
του έργου ζητά «άναμμα της σκηνής σε χαμηλό φωτισμό που να
δίνει την αίσθηση του μεταφυσικού» (Διαλεγμένος 2007 Α΄, 239).
4
5
6

Οι «οικογενειακοί» τίτλοι, που θα μπορούσαν να μας παραπέμψουν σε Ντιντερό
και Στρίντμπεργκ, «δείχνου» εξ αρχής τη ρεαλιστική / νατουραλιστική διάθεση
του συγγραφέα, διανθισμένη όμως με κωμικά στοιχεία.
Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ολοκλήρωση της συγγραφής.
Πρόκειται για τον Θόδωρο Χατζηπανταζή.
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Στα δύο αυτά έργα, όπου το πρώτο αναφέρεται στη ζωή ενός ηλικιωμένου ζεύγους ρακοσυλλεκτών, με το γιο του άντρα να είναι
κατά συρροή δολοφόνος αστυνομικός, και το δεύτερο σ’ ένα ζευγάρι που αποκτά παιδί με νοητική υστέρηση, δημιουργεί έκπληξη
η «εμπλοκή» του ονειρικού ή μεταφυσικού σ’ ένα κλίμα έντονου
και ωμού ρεαλισμού. Στο πέμπτο έργο, το Λόγω φάτσας, 1992, το
ονειρικό δίνει τη θέση του στην ονειροπόληση του παρελθόντος,
για να επανέλθει στην Κουκουβάγια και το Bella Venezia και να καταστεί βασικό δομικό και θεματικό στοιχείο.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τρεις περιόδους στη συγγραφική πορεία του Διαλεγμένου. Η πρώτη, με τα έργα Χάσαμε τη θεία,
στοπ και Μάνα, μητέρα, μαμά, είναι η πιο νατουραλιστική, η πιο μικροαστική ή καλύτερα η πιο ελληνική περίοδος, η δεύτερη αφορά
στο Σε φιλώ στη μούρη, που ασχολείται μ’ ένα λούμπεν πληθυσμό,
ανοίγεται θεματικά και υπερβαίνει την ελληνικότητα και το Μην
ακούς τη βροχή. Τα δύο αυτά έργα κάνουν την πρώτη τομή στη
δραματική παραγωγή του συγγραφέα: πραγματεύονται θέματα
κοινωνικά και παγκόσμια, που όμως δεν αγγίζουν την πλειοψηφία,
θέματα ταμπού για τα οποία ο δραματουργός παίρνει θέση. Αλλάζει ακόμη και η τεχνική του, με την απομάκρυνση, όπως είδαμε,
από τον απόλυτο ρεαλισμό και την εισαγωγή του ονειρικού. Η τρίτη περίοδος είναι αυτή της Νύχτας της κουκουβάγιας και του Bella
Venezia, η αρτιότερη και η πλέον ενδιαφέρουσα, με τη σημαντική
στροφή στη γραφή, την εισαγωγή μυθιστορηματικών τεχνικών –
ενδείξεις υπάρχουν και στα προηγούμενα έργα – την ενδοσκόπηση, την ψυχανάλυση, την υπαρξιακή αναζήτηση. Για το Λόγω φάτσας, το πιο αδύναμο ίσως έργο του, θα τολμούσαμε να πούμε πως
πρόκειται για ένα ντιβερτιμέντο, όχι με την έννοια της μουσικής,
αλλά με την ετυμολογική. Ένα παιχνίδι, ένα διάλειμμα, ανάμεσα σε
δύο «δραματικά» στην ουσία έργα, το Μην ακούς τη βροχή και τη
Νύχτα της κουκουβάγιας.
Αξιοσημείωτη είναι η αίσθηση πως το ένα έργο προετοιμάζει
το άλλο, πως το επόμενο στηρίζεται στο προηγούμενο. Ας δούμε
κατ’ αρχάς αυτήν την εξελικτική πορεία στους ήρωες και το χώρο
τους. Μια γενική παρατήρηση θα ήταν πως όλα τα έργα διαδραματίζονται μέσα σε μία οικογένεια. Τα πρόσωπά του έχουν ονοματεπώνυμο, ηλικία και πλήρη «μυθιστορηματική» περιγραφή, χωρίς
ωστόσο να αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο. Κάποια μορφή αναπηρίας ή αρρώστιας – ακόμη και διανοητικής – εμφανίζεται σε όλα
τα έργα.
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Τοποθετημένοι σε μια λαϊκή αυλή του ’50, κάπου στο Γκάζι, το
ζευγάρι του Χάσαμε τη θεία, στοπ, ο Θανάσης και η Ουρανία, έχουν
το στίγμα της καταγωγής τους στο λεξιλόγιο, την έκφραση, τη νοοτροπία. Όπως όλοι οι ήρωες του Διαλεγμένου, μέχρι και το Λόγω
φάτσας, έχουν συγκεκριμένους λόγους να ελπίζουν σε μια καλύτερη τύχη∙ εδώ πρόκειται για την κληρονομιά της υπέργηρους θείας,
την οποία ο συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί πως, σχεδόν ασυνείδητα, σκοτώνει ο Θανάσης. Το όφελος από την προσδοκώμενη κληρονομιά, την οποία διεκδικούν και άλλα ανίψια, θα ισοδυναμούσε
πιθανώς σε μια μοτοσυκλέτα, όνειρο και ελπίδα για καλύτερη ζωή:
«το μηχανάκι θα μας κάνει ανθρώπους» (Διαλεγμένος 2007 Α΄, 64),
διαβεβαιώνει ο Θανάσης την Ουρανία, συνδέοντάς το και με την
ελευθερία ή τουλάχιστον την ψευδαίσθησή της.
Η κοινόχρηστη αυλή του ’50 δίνει τη θέση της σ’ ένα μικροαστικό διαμέρισμα, στην Αθήνα της αντιπαροχής, και την αόρατη πλην
ηχητικά παρούσα ηλικιωμένη θεία διαδέχεται η γριά, εριστική και
άκρως απαιτητική μάνα του Μεμά, κατώτερου δημόσιου υπάλληλου, και του Σωτηράκη, πενηντάρη ερωτύλου, που τον συντηρούν
γυναίκες. Αν και σωματικά αδύναμη και ανήμπορη, η μητέρα γίνεται το κέντρο του μικρόκοσμου, εξουσιάζοντας τις ζωές των παιδιών, που παρά τη θέλησή της, θέλουν να δώσουν το σπίτι αντιπαροχή και να την κλείσουν σε οίκο ευγηρίας. Το Μάνα, μητέρα, μαμά
εστιάζει στην κλασική ελληνική σχέση μάνας-γιου, μάνας-νύφης∙ η
«μάνα» θα γίνει «μαμά» στο τέλος7, με το εγκεφαλικό επεισόδιο να
βγάζει από τους γιους απωθημένα τρυφερότητας, υιικής αγάπης
και αδυναμία απεξάρτησης.
Και στα δύο έργα η τρίτη ηλικία καθίσταται η κινητήριος δύναμη της πλοκής, άλλωστε ο Διαλεγμένος σ’ όλο σχεδόν το έργο του
ασχολείται με ηλικιωμένους, τους οποίους αντιπαραθέτει με τους
νεώτερους8. Ο Μήτσος και η Γλύκα – 75 και 74 χρονών αντίστοιχα
– του Σε φιλώ στη μούρη, ζουν με τα σκουπίδια, συλλέγοντας από
αυτά το «πολύτιμο» εμπόρευμά τους. Η τύχη μοιάζει να τους έχει
7
8

Οι γιοί μεταξύ τους την αποκαλούν «γριά». «Κυρά Φώτω», «Κυρά Φωτεινή» και
σπανιότερα «μάνα» είναι οι προσφωνήσεις που χρησιμοποιούν προς αυτήν. Η
Βαρβάρα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, της μιλά στον πληθυντικό. Το «μαμά» θα
ακουστεί μόνο στο τέλος.
Εκτός από το Μην ακούς τη βροχή και το Bella Venezia. Για το τελευταίο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η αντιπαράθεση ηλικιών αντικαθίσταται από τη
σύγκρουση νέων και παλιών ιδεών.
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χαμογελάσει με την «κατάληψη» που έκαναν σ’ ένα εγκαταλειμμένο νεοκλασικό στο Εξάρχεια, απ’ το οποίο η αστυνομία θα τους
βγάλει με τη βία. Η βία, έμμεση και συνεκδοχική στα προηγούμενα
έργα, εδώ είναι σωματική και ορατή, αφορά στον Αργύρη, ο οποίος μαχαιρώνει γυναίκες, είναι βίαιος με τον πατέρα του, βασανίζει
ζώα. Από αυτό το έργο φαίνεται η στροφή του Διαλεγμένου προς
την ψυχολογία, καθώς προσπαθεί να ανιχνεύσει τι βρίσκεται πίσω
από τις πράξεις του ανθρώπου. Στο τραυματικό παρελθόν του Αργύρη στο Ίδρυμα που μεγάλωσε, παρατημένος από τους γονείς του,
και ίσως στην τρέλα της μητέρας του, να κρύβεται το μυστικό των
παρορμήσεων και του ανεξέλεγκτου χαρακτήρα του. Είναι επίσης
το πρώτο έργο με εναλλαγή σκηνικού χώρου: αυτό των φόνων, το
ουδέτερο σκηνικό του μονολόγου - ομολογίας τους, το σπίτι του
Αργύρη, το εσωτερικό του νεοκλασικού που στεγάζει προσωρινά
τον Μήτσο και την Γλύκα.
Όσον αφορά στο δραματικό χρόνο, από βραχύς στα πρώτα
έργα, σταδιακά επιμηκύνεται, για να καταλήξει στη Νύχτα της κουκουβάγιας να περιλάβει μια ζωή – εστιάζοντας σε συγκεκριμένες
στιγμές της. Η πρώτη σημαντική χρονική αύξηση παρατηρείται
στο τέταρτο έργο, το Μην ακούς τη βροχή, που ξεκινά με την εγκυμοσύνη της Άννας και τελειώνει δύο χρόνια αργότερα. Εδώ διαπιστώνεται και αλλαγή στους χαρακτήρες, με τους λαϊκούς τύπους
να δίνουν τη θέση τους σε ανθρώπους σχετικά καλλιεργημένους:
ο Μάνθος είναι ζωγράφος, που χάνει την έμπνευση και τη διάθεση
για την τέχνη του, εξαιτίας των προβλημάτων και των απαιτήσεων του άρρωστου βρέφους, η Άννα μελετά μουσική, ο φίλος τους
Θωμάς ήθελε να γίνει τενόρος, αλλά είναι πλασιέ πινάκων. Το έργο
όμως παρουσιάζει αρκετά προβλήματα συνέπειας. Ενώ οι αρχικές
οδηγίες μας προϊδεάζουν για ένα αστικό περιβάλλον, «πλούσιο, με
γούστο και πολυτέλεια» (Διαλεγμένος 2007 Α΄, 241), η συζήτηση
του ζευγαριού, στην πρώτη εικόνα, όταν όλα ακόμη είναι καλά και
το μέλλον προβλέπεται ευτυχισμένο, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από
μια ανάλογη σε ένα λαϊκό σπίτι. Όταν μάλιστα επιστρέψουν στο
διαμέρισμα, μετά τη γέννηση του μωρού, το λεξιλόγιο του Μάνθου
είναι αναντίστοιχο ενός εκλεπτυσμένου ανθρώπου9. Αν το «συνεπές» και «ταιριαστό» του χαρακτήρα και του ύφους παραμελήθηκε,
9

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τη Νύχτα της κουκουβάγιας και το Bella Venezia.
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η λεπτομερής καταγραφή του προβλήματος – σε μορφή ημερολογίου που κρατά η Άννα – υπήρξε ιδιαίτερα επιμελημένη, με την εμβάθυνση στα συναισθήματα, την εναλλαγή ελπίδας και απελπισίας,
την οργή να πλημμυρίζει και τον συγγραφέα να ασκεί κριτική σε
κράτος και κοινωνία, θέτοντας ηθικά διλήμματα.
Οι επόμενοι ήρωες του αντιπαραθέτουν το παλιό με το νέο,
ηλικιακά, καλλιτεχνικά και τεχνολογικά: μια απόμαχη ηθοποιός
μπουλουκιών, η Σουζάνα, στο τέλος σχεδόν της έβδομης δεκαετίας
της ζωής της, η αδελφή της Θοδωρούλα – με όψη αριστοκρατική
οι δυο τους – και ο διανοητικά ανάπηρος αδελφός τους ζουν με
την πενιχρή σύνταξη του νεκρού πατέρα και τη σύνταξη της ηθοποιού, παρέα με τον μπερμπάντη γάτο10 τους, Βαρόνο, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον και μεγάλο μέρος της έγνοιας και των συζητήσεων τους. Οι δύο αδελφές, εγκλωβισμένες στο παρελθόν, το
αναπολούν, στοιχείο που, μαζί με το χώρο, φέρνει το Λόγω φάτσας
αρκετά κοντά στο Προάστιο Νέου Φαλήρου του Δημήτρη Κεχαϊδη,
γραμμένο το 1959. Η αποκοπή από το παρελθόν είναι δύσκολη,
ακόμη και όταν το παρόν, προσωποποιημένο από τον νεαρό τηλεοπτικό σκηνοθέτη – σκιαγραφημένο με χιούμορ και ειρωνεία –,
έρχεται υποσχόμενο δόξα και χρήματα, χάρη σε μια κακόγουστη
και αφελή, όπως διαπιστώνουμε, διαφήμιση. Και όπως πάντα, οι
ελπίδες διαψεύδονται, τώρα εξαιτίας του συμπρωταγωνιστή, αποφυλακισθέντος δολοφόνου, για έγκλημα εν βρασμώ ψυχής11, που
αναγνωρίστηκε από ανταγωνιστικό κανάλι, «λόγω φάτσας», λόγος για τον οποίο είχε επιλεγεί για το σποτάκι. Κατά συνέπεια το
διαφημιστικό δεν θα προβληθεί και οι «ηθοποιοί» δεν θα πληρωθούν.
Το παρελθόν άρχισε να απασχολεί τον Διαλεγμένο ήδη από το Σε
φιλώ στη μούρη, όπου η αναζήτησή του οικογενειακού παρελθόντος
γίνεται εμμονή για τον Αργύρη και σε συνδυασμό με την αναδρομή
στο προσωπικό του παρελθόν στο Ίδρυμα, ευθύνεται για τη συμπεριφορά του. Στην Νύχτα της κουκουβάγιας ωστόσο μονοπωλεί όλους
τους χρόνους καθώς πρόκειται για οπτικοποιημένη αναδρομή στο
10 Η αναφορά στα ζώα ξεκινά στο Σε φιλώ στη μούρη, με τη μορφή του ποντικού που
βασανίζει ο Αργύρης. Η παρουσία τους είναι εντονότερη στη Νύχτα της κουκουβάγιας και στο Bella Venezia, όπου ο ρόλος τους είναι σημειολογικά σημαντικός.
11 Οι αναφορές του Λουκά στη φυλακή, θυμίζουν τις εμπειρίες του Αργύρη – Σε φιλώ
στη μούρη – στο Ίδρυμα.
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παρελθόν του ετοιμοθάνατου στο παρόν Ίωνα, ο οποίος, στο κρεβάτι της εντατικής «βλέπει» κομμάτι της ζωής του να περνά μπροστά του. Η Κουκουβάγια είναι η δεύτερη μεγάλη τομή στο έργο του
συγγραφέα και αφορά σε όλα τα επίπεδα. Οι ήρωες είναι πλέον μεγαλοαστοί του 1939, που συγκεντρώνονται στο σπίτι της Φρεατύδας για να γιορτάσουν τα γενέθλια της 25χρονης Πελαγίας, τρελά
ερωτευμένης με τον ξάδελφο του άντρα της, Ίωνα, ο οποίος θα την
οδηγήσει στην αυτοκτονία, καθώς την προδίδει, αρνούμενος τη σχέση τους στον σύζυγό της. Το έργο κινείται σε πολλαπλούς χρόνους
και χώρους, και η μέχρι τότε, εμπειρική και αυθόρμητη γραφή του
Διαλεγμένου δίνει τη θέση της τόσο στην ιστορική έρευνα, αποτυπώνοντας με πιστότητα την εποχή του Μεταξά, όσο και την ιατρική
και ψυχιατρική.
Η τρέλα της Πελαγίας θα πλήξει και την επόμενη ηρωίδα του
Διαλεγμένου, τη Βενετία, νεαρή εκκολαπτόμενη φεμινίστρια του
1900, ξεχωριστή προσωπικότητα, με αγωνιστική διάθεση να αλλάξει τον κόσμο και κυρίως με την απαίτηση να την αφήσουν να
είναι ο εαυτός της. Η Βενετία είναι πέρα από την εποχή της και
προαναγγέλλει τη νέα γυναίκα. Διαβάζει Ίψεν, Γεωργία Σάνδη,
Καλλιρόη Παρρέν, την Εφημερίδα των κυριών, που της προμηθεύει ο «Νέστορας» της, ο πατριός της, Νέστωρ. Η σύγκρουση με τη
μητέρα της, Ερασμία, είναι σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων,
του οπισθοδρομικού και του προοδευτικού, που εκπροσωπούν η
Βενετία και ο Νέστωρ. Η έλξη ανάμεσα στη Βενετία και τον Νέστορα είναι αμοιβαία και παρά την σχεδόν ερωτική συμπεριφορά που
επιδεικνύουν μεταξύ τους, δεν δέχονται ότι είναι ερωτευμένοι12. Η
προσπάθεια του Νέστορα να την αποθαρρύνει – παραπέμποντας
στον Ίωνα της Κουκουβάγιας που απαρνείται την αγαπημένη του
– θα οδηγήσει τη Βενετία σε κρίσεις τρέλας. Η θεία και νονά της
αποδίδει τις κρίσεις στη μη ολοκλήρωση της ηδονής, ενώ αντίθετα
ο Νέστωρ αποδίδει την τρέλα στη μοναδικότητά της: «Είμαι μοναδική, δεν λέει ο Νέστωρ; Και ότι ο μοναδικός συνορεύει πάντα με
την τρέλα…» (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 219). Η νεαρή καταλήγει να ζει
12 «Τι ήτο τελικώς εκείνο το οποίο την ωθούσε τόσον καταλυτικώς εις αυτόν τον
άνθρωπον, όστις της εφέρετο πατρικώς και μόνον; Ο έρως, ούτως ή άλλως, τόσον
εκ μέρους της Βενετίας όσον και του Νέστορος, είχεν αποκλεισθεί. […] Αλλά και
ως προς τον Νέστορα […] τι τον παρωθούσε να διακόπτει ακόμη και τον ύπνον
του, προκειμένου να ευρίσκεται επί μακρόν πλησίον της […] διακινδυνεύων να
εκτεθεί τοις πάσι. » (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 257-258).
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με φαντασιώσεις, καθώς δεν της επιτρέπεται να ζήσει την πραγματικότητα που αυτή θέλει.
Πελαγία και Βενετία, με υδάτινα ονόματα και οι δύο, υπερευαίσθητες – τους προκαλεί πόνο ακόμη και ο λεκτικός θάνατος σ’ ένα
παιδικό τραγούδι, το μαγείρεμα ενός πτηνού ή ο τυχαίος θάνατος
ενός πουλιού – φαίνεται να είναι οι αγαπημένες ηρωίδες του Διαλεγμένου. Ο συγγραφέας αντιμετώπιζε αρχικά τους ήρωες του από
απόσταση, με κριτική και ενίοτε δεικτική διάθεση, δίχως προτίμηση σε φύλο ή πρόσωπο – ιδίως στα δύο πρώτα έργα –, από το Σε
φιλώ στη μούρη όμως αρχίζει να τους βλέπει πιο συγκαταβατικά,
με περισσότερη συμπάθεια, να «δικαιολογεί» πιθανώς τη συμπεριφορά τους, ενώ στα δύο τελευταία είναι σαφής η προτίμησή του
για τις νεαρές ηρωίδες του. Η Πελαγία είναι ένα ξεχωριστό, σπάνιο
άτομο, «ένα μεταξωτό κορίτσι» (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 180-188),
λέει ο άντρας της Αλέξανδρος. Και ο Νέστωρ πλέκει το εγκώμιο
της Βενετίας: «Η Βενετία […] έχει θεϊκά χαρίσματα. […] Είναι μοναδική» (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 238), «δεν υπάρχουν ελαττώματα
σ’ αυτό το νερολούλουδο» (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 259). Απέναντί
τους τοποθετεί άτομα άτολμα, που αδυνατούν να καταλάβουν και
να δεχθούν το διαφορετικό.
Και στο Bella Venezia, χώρος και χρόνος διαιρούνται. Μια γωνιά
του σκηνικού δηλώνει τη σοφίτα της γηραιάς οικιακής βοηθού, κάπου στα βόρεια προάστια του σήμερα, Γενάρης με πολύ κρύο, όπου
τα βράδια η γηραιά Μάγδα διαβάζει το μυθιστόρημα Μπέλλα Βενέτσια που ζωντανεύει μπροστά μας. Ο υπόλοιπος σκηνικός χώρος
καταλαμβάνει το σπίτι της Βενετίας, στην Αθήνα του 1908, Ιούλιος
με αφόρητη ζέστη. Σ’ αυτό το χώρο θα εγκιβωτιστεί αργότερα η
φαντασίωση της Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη.
Η ονοματοδοσία των προσώπων είναι ενδεικτική του ύφους
των έργων: από τα συνηθισμένα ονόματα των πρώτων έργων του
λαϊκού περιβάλλοντος, Θανάσης, Σωτηράκης, Μήτσος, Μπέμπα θα
καταλήξει στο Αλέξανδρος, Ίων, Νέστωρ, Ερασμία. Θα σταθούμε
αρχικά στον Ίωνα και την Πελαγία. Ο 75πεντάρης Ίων, ζωντανός
νεκρός, «κάτι μεταξύ ζωής και τάφου» λένε οι διδασκαλίες, εργάζεται σ’ ένα χώρο νεκρών, ένα οστεοφυλάκιο, εκεί που πραγματικά
ανήκει, μετά το θάνατο της Πελαγίας. Σαν τον μυθικό Ίωνα, που
με αφοσίωση υπηρετούσε στον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς,
υπηρετεί κι αυτός έναν ναό, όπου φυλάσσεται αδιατάραχτα η μνή-
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μη της αγαπημένης του. Όσο για την Πελαγία που το όνομά της παραπέμπει στο «πέλαγος», θα πρέπει να καταφύγουμε στον Ησίοδο
για να δούμε την καταγωγή του: η Γαία γεννά χωρίς ερωτικό σμίξιμο τον Πόντο, το ατέλειωτο πέλαγος, με τα μανιασμένα κύματα.
Ύστερα, αφού πλάγιασε με το γιο της Ουρανό, γεννήθηκε ο βαθύς
Ωκεανός, η γόνιμη θάλασσα. Η Πελαγία μοιάζει λοιπόν στη στείρα
θάλασσα, το πέλαγος, που γεννήθηκε χωρίς έρωτα – στην περίπτωσή της που ζει χωρίς έρωτα – , αφού ο Ίων την αρνείται (Φελοπούλου 2009, 650).
Οι συμβολισμοί του νερού είναι ποικίλοι και αμφίσημοι, αναφερόμενοι ταυτόχρονα στη γονιμότητα, τη θηλυκότητα, τον αισθησιασμό, όσο και στην αγνότητα, την αποκάλυψη, την ασυνείδητη και
ασαφή ενέργεια της ψυχής (Chevalier, Gheerbrant 2000, 374-382).
Το διφορούμενο του συμβολισμού επισημαίνεται και στο όνομα
της Βενετίας. «Μπέλλα Βενέτσια» την αποκάλεσε στα γενέθλιά
της ο Νέστωρ (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 226), δίνοντας έμφαση στην
ομορφιά της, η ίδια όμως διαφωνεί: «Τι σημαίνει Βενετία; Μια…
Ένα αποχετευτικό κανάλι είναι το όνομά μου! Βενετία! Που βουλιάζει αργά αλλά σταθερά μέσα στις λεκτικές βρωμιές σας…» (Διαλεγμένος 2007 Β΄, 233).
Η Βενετία διψά για γνώση, για ό, τι είναι καινούριο. Είναι λογικό
λοιπόν να νιώσει έλξη και να ερωτευθεί πλατωνικά έναν Νέστορα.
Γι’ αυτό και το όνομα του πατριού της είναι το πλέον κατάλληλο.
Αντίθετα για την Ερασμία, παρατηρούμε μια αντίφαση ανάμεσα
στο όνομά της, που αφενός ετυμολογικά προέρχεται από το «εράσμιος», αξιαγάπητος, και αφετέρου παραπέμπει στον λόγιο ουμανιστή της Αναγέννησης.
Παράλληλα με την ονοματοδοσία των προσώπων και οι τίτλοι
των έργων του είναι εύστοχοι, αβανταδόρικοι, επιτελώντας έξυπνα τη «δελεαστική λειτουργία» (Βερβεροπούλου 2006, 97-107),
και ακολουθούν την εξέλιξη της γραφής του. Αν γενικά ο τίτλος
θεωρείται «ένα κλειδί ερμηνείας», στον Διαλεγμένο είναι περιττό, γιατί τις περισσότερες φορές αποτελεί πρόταση του κειμένου,
που γίνεται η ταυτότητα του έργου: το τηλεγράφημα που έστειλαν ο Θανάσης και η Ουρανία στα ξαδέλφια τους για τον πολυπόθητο θάνατο της θείας, οι διαφορετικές προσφωνήσεις της μητέρας, που δείχνουν τις ψυχικές διαθέσεις των παιδιών απέναντι
της, ενώ παράλληλα την τοποθετούν στο κέντρο της πλοκής, η
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απελπισμένη κραυγή του Μήτσου όταν έπαιρναν την αγαπημένη
του, μητέρα του Αργύρη, για το τρελοκομείο και την έβαζαν στη
βάρκα, «Κατίνααα!... Κατίνααα!... Σε φιλώ στη μούρη… στη μούρη,
Κατίνα…» (Διαλεγμένος 2007 Α΄, 206). Η προτροπή του Μάνθου
στην Άννα που συνδέει τη βροχή με την καταχνιά στην ψυχή της:
«Προσπάθησε να ηρεμήσεις… Μην ακούς τη βροχή… Δεν είναι όλες
οι μέρες ίδιες, αύριο θα ’χει λιακάδα» (Διαλεγμένος 2007 Α΄, 317).
Η ματαίωση της διαφημιστικής προβολής, «λόγω φάτσας» του
συμπρωταγωνιστή, η σκοτεινή νύχτα των αποκαλύψεων και των
διαψεύσεων, η Νύχτα της κουκουβάγιας, αγαπημένο πουλί της Πελαγίας.
Με ιστορίες γι’ αυτό το πουλί την μάγευε ο Ίων, ισχυρίζεται ο
άνδρα της, η ίδια έκανε συλλογή με αντικείμενα κουκουβάγιες. Η
κουκουβάγια, σύμβολο σκότους, μοναξιάς, λύπης, μελαγχολίας,
που δεν ανέχεται το φως της ημέρας, ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία της ηρωίδας. Και ο Ίων όμως αντικατοπτρίζεται στους συμβολισμούς της κουκουβάγιας, αφού για κάποιες ινδοαμερικάνικες
φυλές είναι χθόνια θεότητα, φύλακας των κοιμητηρίων. Όσο για
την ελληνική μυθολογία, θεωρεί την κουκουβάγια εκπρόσωπο της
Άτροπου, που επικυρώνει ό,τι οι άλλες 2 μοίρες, Κλωθώ και Λάχεση, έχουν γράψει για τον άνθρωπο: Ίων και Πελαγία δεν μπορούν να ξεφύγουν από το πεπρωμένο τους. Και αν, σαν σύμβολο
της Αθηνάς, η κουκουβάγια αντιπαραθέτει την ορθολογική γνώση
στην ενορατική (Chevalier, Gheerbrant 2000, 246, Φελοπούλου
2009, 650), για τον Διαλεγμένο φαίνεται, πιο ξεκάθαρα σ’ αυτό το
έργο, πως και οι δύο γνώσεις έχουν πλέον την ίδια αξία.
Τα αντικείμενα σταδιακά, αλλά σχετικά καθυστερημένα, θα
αρχίσουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του συγγραφέα. Μπορεί η μητέρα στο Μάνα, μητέρα, μαμά να μάζευε στο δωμάτιό της
πράγματα άχρηστα, προκαλώντας την οργή της νύφης της, αυτό
όμως συνέβαινε στο πλαίσιο της αποτύπωσης της πραγματικότητας και του χαρακτήρα των ηρώων, υποδηλώνοντας τη μανία
των ηλικιωμένων να μην πετούν τίποτε. Η λεπτομερής αναφορά
στα αντικείμενα-εμπόρευμα των δύο τρωγλοδυτών, στο Σε φιλώ
στη μούρη, και η αξία που τους αποδίδουν, μαρτυρούν μια αγάπη
και φροντίδα για τα αντικείμενα, που στην περίπτωση του Λόγω
φάτσας, αναβαθμίζονται σε συλλογή «πολυτελείας» και αφορούν
σε μουσικά κουτιά, βάζα, βαζάκια, τακτοποιημένα με σχολαστική
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ακρίβεια σε βιτρίνα. Τα αντικείμενα αυτά που έχουν συναισθηματική αξία, δώρα εραστών και οικογενειακά κειμήλια, δεν υπολείπονται εμπορικής αξίας, καθώς οι δύο αδελφές θα επιδιώξουν
την πώλησή τους. Με την Κουκουβάγια, τα αντικείμενα αποκτούν
σημασία ψυχολογική, η οποία εξελίσσεται και υπερτονίζεται στο
Bella Venezia. Από τα εσώρουχα της Βενετίας που, για τη θεία, είναι φετίχ και προκαλούν τον Νέστορα που τα βλέπει στο δωμάτιό
της, έως τα σκηνικά αντικείμενα που απαιτεί ο συγγραφέας να συνοδεύουν τις κινήσεις των ηρώων του, βλέπουμε πως χρησιμοποιούνται για να τονιστεί η ψυχολογική κατάσταση των προσώπων,
το άγχος, η αμηχανία, η ανυπομονησία ή η ένταση της συζήτησης.
Τα αλογάκια του ιπποδρομίου που γυρίζουν εναλλάξ Βενετία και
Νέστωρ, υποδηλώνουν τις παραπάνω καταστάσεις. Τα κομμένα
χαρτιά, με το αποτύπωμα των χειλιών της Βενετίας, ώστε πάνω
τους να της γράψει ο Νέστωρ ποιήματα, μαρτυρούν πως η έλξη
της προς αυτόν αφορά τόσο τον άνδρα όσο και τη γνώση που της
προσφέρει. Η πίπα του Νέστορα που την μοιράζεται μαζί της κρυφά είναι ένα είδος μύησης στις απολαύσεις και την απελευθέρωση.
Το δεμένο στην καρέκλα σχοινί με το οποίο παίζει, περιμένοντας
τη νυκτερινή επίσκεψη του Νέστορα, θα χρησιμοποιηθεί για να
τον «δαμάσει», να τον υποτάξει, να τον ευνουχίσει, κατά τον Γεωργουσόπουλο (Γεωργουσόπουλος 2007, 320-321), και να οδηγηθεί
μόνη της στον πρώτο οργασμό. Όσο για τα ασημένια αντικείμενα
που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της φαντασίωσης του ταξιδιού τους στην Κωνσταντινούπολη, θα άξιζε να εξεταστούν κάτω
από το πρίσμα του παραληρήματος τρέλας.
Άλλωστε η τρέλα είναι ένα από τα θέματα για τα οποία το ενδιαφέρον του Διαλεγμένου αυξάνεται προοδευτικά. Αρχικά υπαινικτικά στο Σε φιλώ στη μούρη, με την τρελή μάνα του Αργύρη,
έμμεσα στο Μην ακούς τη βροχή, με το διανοητικά άρρωστο παιδί,
πιο συγκεκριμένα στο Λόγω φάτσας, με τον Βλάσση, τον αδελφό
των ηρωίδων, ακίνδυνο ψυχασθενή. Θα κυριαρχήσει όμως στα
δύο επόμενο έργα, την Κουκουβάγια και την Βενετία και θα συνδεθεί άμεσα με τον έρωτα (έστω και πλατωνικό της Βενετίας), ο
οποίος πρωτοεμφανίζεται στον Διαλεγμένο σε αυτά τα δύο έργα.
Μέχρι τότε ήταν ή απών – στα δύο πρώτα – ή «αχνός», εμφανιζόμενος σε αναφορές του παρελθόντος – Σε φιλώ στη μούρη, Λόγω
φάτσας. Ο έρωτας της Πελαγίας, στην Κουκουβάγια, είδαμε πως
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είναι απόλυτος, παράφορος και την οδηγεί στην τρέλα και το θάνατο. Σε ψυχοσωματικές διαταραχές, όχι όμως στο θάνατο, οδηγεί
και τη Βενετία η έλξη που νιώθει – ερωτική, διανοητική – για τον
πατριό της. Γιατί ο Διαλεγμένος ήταν κατηγορηματικός: μετά τη
Νύχτα της κουκουβάγιας, υποσχέθηκε στον εαυτό του πως δεν θα
τον αναφέρει ξανά (Λάλας 2007, 31-32). Παρόλα αυτά, δεν τα κατάφερε τελείως, αφού η Βενετία κάνει την είσοδό της στη σκηνή,
σοκαρισμένη από τη θυσία του κόκορα των γειτόνων, που θα τον
γευτούν κρασάτο. Ο αποτροπιασμός της θα μεταφερθεί και στο
παραλήρημα της τρέλας, με το παιχνίδι των σχεδόν ομόηχων λέξεων κρασάτος-καστράτος, που αφορούν στον κόκορα, να ερμηνεύεται από τον Γεωργουσόπουλο ως προμήνυμα του ευνουχισμού
του Νέστορα (Γεωργουσόπουλος 2007, 320-321).
Αποδεικνύεται σαφώς η εξέλιξη του Διαλεγμένου, τόσο στην
επιλογή των θεμάτων, την επεξεργασία των προσώπων, όσο και
στην τεχνική του, κειμενική και σκηνική. «Εγώ, αν δεν γίνω θεατής
όταν γράφω, δεν μπορώ να γράψω! Θεωρώ μάλιστα ότι είμαι περισσότερο θεατής και ηθοποιός όταν γράφω παρά συγγραφέας»,
λέει σε συνέντευξή του (Λάλας 2007, 27) το 1998. Η θέση του θεατή τον αναγκάζει να βλέπει τη σκηνή, η ιδιότητα του ηθοποιού τον
βοηθά να τοποθετήσει το λόγο και το σώμα στη σκηνή. Γι’ αυτό και
οι διδασκαλίες του είναι πολλές, ιδίως οι αρχικές, που χαρακτηρίζονται από μυθιστορηματική δομή – με συχνή χρήση του πρώτου
προσώπου, για να επιβάλλει τη γνώμη του δημιουργού –, με αφηγηματικές τεχνικές μείξης εσωτερικής και μηδενικής εστίασης, να
«αφηγείται» δηλαδή τις επιλογές των προσώπων: η Γλύκα «περιμένει τον υπουργό ντυμένη όπως αυτή ξέρει» (Διαλεγμένος 2007
Α΄, 192) ή να μοιάζει παντογνώστης, εξηγώντας τις επιθυμίες και
τις αποτυχίες τους: η Σουζάνα «κατανάλωσε τη ζωή της σε μπουλούκια στην επαρχία με την ελπίδα ότι μια μέρα θα έκανε καριέρα και στην Αθήνα. Αυτό όμως δεν έγινε, γιατί ήταν μια ηθοποιός
κάτω του μετρίου αλλά πάρα πολύ όμορφη» (Διαλεγμένος 2007
Β΄, 39). Επιπλέον, «ο λόγος συνοδεύει αβίαστα τις χειρονομίες, τις
σωματικές κινήσεις και τους μορφασμούς με έναν τρόπο αμιγώς
θεατρικό» (Γρηγορίου 2010, 194). Η ίδια έγνοια παρατηρείται και
στις λεπτομέρειες που αφορούν τα πρόσωπα και το χώρο: ο βήχας
ταλαιπωρεί με την επιμονή του πολλούς ήρωες, και η βροχή συμπληρώνει το ντεκόρ, ταυτιζόμενη με την ψυχολογική ατμόσφαιρα
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της σκηνής. Οι οδηγίες του συγγραφέα, λεπτομερείς για το φωτισμό, τους ήχους, τη μουσική δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη και τον
σκηνοθέτη, κάποιες φορές μόνο μεταθέτουν για τις πρόβες την οριστική λύση προβλημάτων ή την τελειοποίηση της σκηνής.
Ωστόσο, η μεγάλη αλλαγή παρατηρείται στη γλώσσα. Από την
«ακατέργαστη επιφάνεια του καθημερινού προφορικού λόγου»
(Κρητικός 1998, 115), καταλήγει στην καθαρεύουσα για το μυθιστορηματικό κομμάτι του Bella Venezia, όσο και σε όρους ιατρικούς, χωρίς όμως ο διάλογος να χάνει τη ζωντάνια του προφορικού λόγου. Μας πληροφορεί ο ίδιος για την τεχνική του: «Μ’ αρέσει
στην επεξεργασία του κειμένου να σπάω τη φράση ή να την αφήνω μετέωρη ή μισοτελειωμένη και να την επαναφέρω μετά από
λίγο. Αυτό το παιχνίδι της προφορικής γλώσσας είναι το καλύτερο
στάδιο για μένα. Γιατί υπάρχουν πολλά στάδια ώσπου να μπει η
τελική τελεία στο κείμενο» (Διαλεγμένος 2005, 180). Η τελική τελεία δεν δηλώνει πάντως και το οριστικό κλείσιμο του έργου. Μπορεί τα έργα του Διαλεγμένου να έχουν αρχή και μέση, η ιστορία να
εξελίσσεται, να εμπλουτίζεται από ξαφνικές, μη αναμενόμενες και
μη δικαιολογημένες λεκτικές συγκρούσεις και εντάσεις, το τέλος
τους όμως είναι ανοιχτό. Στα δύο τελευταία καταφεύγει επιπλέον,
αφενός στη χρήση του μοντάζ για να συρράψει εποχές και επεισόδια και να σπάσει τη γραμμικότητα της αφήγησης – τεχνική που
πρωτοεπιχειρήθηκε δειλά στο Σε φιλώ στη μούρη – και αφετέρου
στον εγκιβωτισμό και τη σύνθεση στην άβυσσο. Στο Bella Venezia
η σύνθεση στην άβυσσο μπορεί να θεωρηθεί «ορθόδοξη», αφού
αφορά μυθιστόρημα, με τους θεατές να παρακολουθούν τη δραματοποίησή του. Κάθε φορά που η Μάγδα αφήνει το βιβλίο που
διαβάζει, η σκηνή παγώνει και όποτε το ξαναπιάνει η σκηνή συνεχίζει στην ίδια ένταση. Όταν αποκοιμιέται, ο διάλογος και η κίνηση
μοιάζουν «ξεκούρδιστοι». Το ανοιχτό τέλος υποδηλώνεται εδώ με
τη Μάγδα να βάζει το σελιδοδείκτη στο βιβλίο και το απόλυτο σκοτάδι να γεμίζει τη σκηνή.
Αν τα πρώτα έργα αντανακλούσαν εύγλωττα την εποχή τους
και τον ελληνικό χώρο, στη Νύχτα της κουκουβάγιας και το Bella Venezia, τέλη του ’90 και αρχές του 2000, ο δραματουργός δεν
ικανοποιείται πλέον με τη ρεαλιστική περιγραφή μιας καθημερινότητας, αλλά, εμπλέκοντας δύο χρόνους στο κάθε έργο, αντιπαραθέτει δύο εποχές, επιχειρώντας ταυτόχρονα μια στροφή προς
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τα έσω, εμβαθύνοντας δηλαδή στα προβλήματα και στις επιθυμίες
του εγώ13, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει το στίγμα του, που είναι
η ρήξη με το κατεστημένο και το «επιβεβλημένο». Θα μπορούσαμε
συνεπώς να δούμε το έργο του ως ασυνέχεια (τεχνική, θεματική,
υφολογική) μιας συνέχειας (του στίγματος) ή ως συνέχεια μιας
ασυνέχειας.
Βιβλιογραφία

Chevalier, Jean et Gheerbrant, Alain : «Eau», «Chouette». Στο: Dictionnaire des symboles. Παρίσι: Robert Laffont/Jupiter 2000:
374-372, 246.
Βερβεροπούλου, Ζωή: «Η σημαντική των τίτλων στο έργο του
Ιάκωβου Καμπανέλλη». Στο: Νίκος Χρυσοχόος, Μαρία Ρενιέρη
(επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Πάτρα: Περί τεχνών 2006: 97-107.
Βογιατζής, Λευτέρης: συνέντευξη στον Γιώργο Διαλεγμένο. Στο
Πρόγραμμα της παράστασης Bella Venezia, από τη «νέα ΣΚΗΝΗ». Αθήνα: Η νέα ΣΚΗΝΗ 2005: 187-238.
Γεωργουσόπουλος, Κώστας: «Ο τρόμος του κενού». Στο Πρόγραμμα της παράστασης Η Νύχτα της κουκουβάγιας από τη «νέα
ΣΚΗΝΗ». Αθήνα: Η νέα ΣΚΗΝΗ 1998: 109-111. Η κριτική είχε
δημοσιευθεί στην εφημερίδα Τα Νέα στις 16 Φεβρουαρίου 1987.
————: Κριτική. Στο: Γιώργος Διαλεγμένος: Άπαντα τα θεατρικά.
Τόμος Α΄. Αθήνα: Αιγόκερως 2007: 329-331. Η κριτική είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Το Βήμα στις 8 Νοεμβρίου 1975.
Γρηγορίου, Ρέα: «Τα δραματικά πρόσωπα στο θέατρο του Γιώργου
Διαλεγμένου». Στο: Αντ. Γλυτζουρής, Κων/να Γεωργιάδη (επιμ.),
Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο. Από τις
απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης 2010: 191-198.
Διαλεγμένος, Γιώργος: Άπαντα τα θεατρικά. Τόμος Α΄ και Β΄. Αθήνα:
Αιγόκερως 2007.
————: «Για τον Γιώργο, τον Λευτέρη, τη Σοφία μου». Στο Πρόγραμμα της παράστασης Bella Venezia, από τη «νέα ΣΚΗΝΗ».
Αθήνα: Η νέα ΣΚΗΝΗ 2005: 179-182.
13 Αυτή η στροφή προς το εγώ δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη
του ευρωπαϊκού δράματος από το 1880 και κυρίως από το 1950.

314

Σοφία Φελοπούλου

Κρητικός, Θόδωρος: Κριτική. Στο: Γιώργος Διαλεγμένος: Άπαντα τα
θεατρικά. Τόμος Α΄. Αθήνα: Αιγόκερως 2007: 332-333. Η κριτική
είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ακρόπολις στις 19 Νοεμβρίου
1975.
————: «Το τέλος του ρεαλισμού». Στο Πρόγραμμα της παράστασης Η νύχτα της κουκουβάγιας από τη «νέα ΣΚΗΝΗ». Αθήνα: Η νέα ΣΚΗΝΗ 1998: σ. 114-115. Η κριτική είχε δημοσιευθεί
στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 20 Ιανουαρίου 1987.
Λάλας, Θανάσης: Συνέντευξη με τον Γιώργο Διαλεγμένο. Στο: Γιώργος Διαλεγμένος: Άπαντα τα θεατρικά. Τόμος Β΄. Αθήνα: Αιγόκερως 2007: 7-36. Η συνέντευξη είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα
Το Βήμα της Κυριακής στις 18 Οκτωβρίου 1998.
Φελοπούλου, Σοφία: «Έρως - θάνατος. Το παιχνίδι της μνήμης και
του θεάτρου: Η άγνωστη του Αρράς και Η νύχτα της κουκουβάγιας». Παράβασις 9 (2009): 641-651.

Ελληνοκεντρισμός και παγκοσμιοποίηση
στο ελληνικό θέατρο των τελευταίων δεκαετιών
Κυριακή Πετράκου *

Το ιδεολόγημα της ελληνικότητας θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι
έλκει την καταγωγή σχεδόν από την επανάσταση (ή και πριν από
αυτήν) του 1821, είτε από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους,
είτε όταν ως αντίδραση στις απόψεις του Φαλμεράιερ και άλλων
χαράχτηκαν πολιτισμικές πολιτικές για να αποδείξουν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι όντως Έλληνες και τι μπορεί να σημαίνει
αυτό. Επρόκειτο δηλαδή για αναζήτηση εθνικής αν όχι και ανθρωπολογικής ταυτότητας. Η γενιά του ’30 συνέχισε την αναζήτηση
ποικιλοτρόπως και το αίτημα δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ ουσιαστικά, είτε για τη σύγχρονη Ελλάδα είτε για την αρχαία, όπως αποκαλύπτει το επίμαχο ζήτημα της ελληνικότητας της Μακεδονίας,
που ιστορικά και αρχαιολογικά δεν αμφισβητείται, αμφισβητείται
όμως πολιτικά. Το θέατρο δεν ολιγώρησε στη συμβολή του στο ζήτημα αυτό, τόσο το δράμα όσο και η σκηνή. Το πρώτο μέσω του περιεχομένου, καταδηλωτικού και υποδηλωτικού, η σκηνή μέσω της
επιλογής των έργων, της σημείωσης της όψης αλλά και με άμεση
προπαγάνδα σε εποχές δύσκολες (Γραμματάς 2002, τόμ. Α΄, 105216 και passim).
Προχωρώντας με άλματα ως τα μέσα του 20ού αι., στις πρώτες
δεκαετίες μετά το τέλος του εμφύλιου, αρκετοί από τους παλαιότερους συγγραφείς εξακολουθούσαν να ζουν και να είναι ενεργοί
ή αγαπητοί ακόμα και μετά τον θάνατό τους, λ. χ. ο Ξενόπουλος.
Oι τραγωδίες του Καζαντζάκη τότε αξιοποιούνται σκηνικά, ο Σικελιανός, ο Πρεβελάκης και ο Θεοτοκάς στράφηκαν στη δραματογραφία στη διάρκεια του πολέμου και αμέσως μετά. Ο Τερζάκης
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διατηρούσε αμείωτο το μεσοπολεμικό κύρος του. Οι συγγραφείς
του Μεσοπολέμου και της Κατοχής (Βασίλης Ρώτας, Νίκος Κατηφόρης, Διονύσης Ρώμας, Δημήτρης Φωτιάδης, Αλέκος Λιδωρίκης,
Νότης Περγιάλης, Ηλίας Βενέζης κ. ά.), με δραματογραφία τόσο
στο ιστορικό όσο και στο αστικό δράμα, δίχως να επιβληθούν όσο
οι προηγούμενοι, δίνουν τον τόνο που είναι στην ουσία συνέχιση
των ρευμάτων του παρελθόντος: έργα με κατανοητή πλοκή, ενδιαφέροντες (όσο μπορούν να τους συνθέσουν) συνεπείς χαρακτήρες
που εξελίσσονται ή όχι στην πορεία της θεατρικής δράσης, λογοκεντρικά και αιτιοκρατικά στο άμεσο ή κρυπτικό νόημά τους (Βασιλείου 2004· Γεωργοπούλου 2008, 2009). Η στροφή ουσιαστικά
άρχισε με τον Ιάκωβο Καμπανέλλη (τον οποίο πολλοί θεατρολόγοι
χαρακτηρίζουν «πατριάρχη» του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου) το 1956-57 με την Έβδομη μέρα της δημιουργίας (Εθνικό)
και την Αυλή των θαυμάτων (Θέατρο Τέχνης), υφολογικά μέσα στο
ρεύμα του ρεαλισμού (ή νεοηθογραφίας όπως το ονομάζουν αρκετοί μελετητές) αν και θα μπορούσε να έχει δώσει μοντέλα για τη
φόρμα του σουρεαλισμού και του παραλόγου από το 1952, αλλά
τα έργα που έγραψε τότε παρουσιάστηκαν πολύ αργότερα (Πεφάνης 2000· Πετράκου 2007· Πούχνερ 2010).
Οι νέοι συγγραφείς που επιβλήθηκαν και έδωσαν τα πρότυπα
στις δεκαετίες 1950-60 (Καμπανέλλης, Λυμπεράκη, Κεχαΐδης, Ζιώγας, Αναγνωστάκη, Μουρσελάς, Καρράς) και 1970-80 (Σκούρτης,
Μάτεσις, Μητροπούλου, Μανιώτης, Ποντίκας, Ευθυμιάδης, Τσικληρόπουλος, Τακόπουλος, Δωριάδης κ. ά.), χωρίς να εφαρμόσουν
στα έργα τους μια ορισμένη φόρμα (παρότι πολλά είναι καθαρά
ρεαλιστικά, οι συγγραφείς πειραματίστηκαν με διάφορες, ιδίως
του παραλόγου πριν και στη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας
με πολιτικές υποδηλώσεις καλυμμένες από τη σε διάφορους βαθμούς αποδομημένη φόρμα), εστίασαν κυρίως σε θέματα, πολιτικές και κοινωνικές δομές, ψυχολογίες και ιστορικά στοιχεία που
αφορούσαν κάπως χαρακτηριστικά τον ελληνικό χώρο. Οι γενιές
που εμφανίσθηκαν μετά το 1990 (Παναγιώτης Μέντης, Βασίλης
Κατσικονούρης, Χρύσα Σπηλιώτη, Έλενα Πέγκα, Λεία Βιτάλη, Άκης
Δήμου κ. ά.) θέλησαν να ξεφύγουν από την επικέντρωση στα «καθ’
ημάς» και ενδεχομένως διακρίνοντας τις δομές της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης να εισβάλλουν στον ελληνικό χώρο, οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά, επέλεξαν ευρύτερα θέματα και ακόμα
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πιο ελεύθερες φόρμες, με αποτέλεσμα τα έργα τους να μεταφράζονται και να παίζονται πλέον στο εξωτερικό ευκολότερα από όσο
γινόταν στο παρελθόν. Το παρόν μελέτημα έχει ως στόχο να παρακολουθήσει σε μια πρώτη προσέγγιση αυτή την τάση και εξέλιξη της νεοελληνικής δραματουργίας, ως συνέχεια και ως ρήξη με
το παρελθόν (Γραμματάς 2002· Μαυρομούστακος 2005, 109-118,
134-138, 152-158).
Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα (1998, 1999), με δύο συνέδρια στα οποία συμμετείχαν καλλιτέχνες του θεάτρου, κριτικοί και
καθηγητές πανεπιστημίου, θεατρολόγοι, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι
κ. λπ., μέσω εισηγήσεων, στρογγυλών τραπεζιών και επιτελέσεων,
έγινε προσπάθεια να ανιχνευθούν τόσο οι πρόσφατες τάσεις (δύο
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι.) στο ελληνικό θέατρο όσο και
οι κατευθύνσεις που αυτό φαινόταν να παίρνει (Πετρούνια 1999·
Πετρούνια, Σάββαρη, Βουλγαρίδου 2000). Σε αρκετές από τις εισηγήσεις επισημάνθηκε ότι το κύριο ρεύμα στο νεοελληνικό θέατρο
είναι η αναπαραστατική διάθεση της ιστορικής πραγματικότητας
της μετεμφυλιακής Ελλάδας, με καθαρά νεοελληνικές καταβολές,
με διάθεση κριτικής απέναντι στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον και πολιτικό σύστημα. Ήδη όμως και οι γενιές των καθιερωμένων συγγραφέων, είτε μέσω των θεματικών μοτίβων και της
ιδεολογίας είτε μέσω του τρόπου που χειρίζονταν το υλικό τους,
έδειχναν τάσεις διεύρυνσης της προβληματικής τους πέρα από τα
σύνορα του ελλαδικού χώρου. Ο Πεφάνης τοποθετεί τη στροφή
αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου αρκετοί συγγραφείς, δίχως να εγκαταλείπουν τη ρεαλιστική οπτική και την άμεση
απεικόνιση, στρέφονται στον αντίκτυπο που έχουν οι εξωτερικές
συνθήκες στον εσωτερικό κόσμο, την ατομική σκέψη και συμπεριφορά. Ταυτόχρονα ανοίγουν τη φόρμα και υπερβαίνουν την αιτιοκρατική δομή ώστε να εκφραστούν μέσω μονολόγων αλλά και
οπτικοακουστικών μέσων οι εσωτερικές καταστάσεις (Πεφάνης
2001). Η μέθοδος αυτή θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί σε δεσπόζουσα τις επόμενες δεκαετίες.
Η διακειμενικότητα νεώτερων και μεγάλων ή (όχι τόσο) θεατρικών και λογοτεχνικών κειμένων αποτελεί συνήθη επιλογή των
σύγχρονων θεατρικών συγγραφέων, που ανοίγουν έτσι μαζί τους
έναν διάλογο. Ως γνωστόν δεν αποτελεί ρεύμα της σύγχρονης εποχής αλλά της σύνολης ιστορίας του πολιτισμού οι συγγραφείς και
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γενικά οι καλλιτέχνες να δουλεύουν στην παράδοση σε σημείο να
είναι δυσδιάκριτα τα όρια της λογοκλοπής στα έργα του λόγου· η
πρωτοτυπία αποτέλεσε ζητούμενο περίπου από τον 19ο αιώνα και
εφεξής. Στις απόλυτα ελεύθερες και ευφάνταστες σύγχρονες θεατρικές συλλήψεις εγκιβωτίζονται υποθέσεις αλλά και μέρη ολόκληρα από τα προπατορικά κείμενα. Ο Ηλίας Λάγιος στο Η ιστορία
της λαίδης Οθέλλος (1992) αντιστρέφει τη σαιξπηρική τραγωδία
της ζήλιας και γράφει ένα ποιητικό έργο για μια εγκαταλελειμμένη
γυναίκα που μηχανεύεται εκδίκηση. Ο μονόλογός της εναλλάσσεται με τον ιταμό μονόλογο του άντρα, που υποστηρίζει, με τραχιά
και σχεδόν χυδαία γλώσσα, ότι έπρεπε να είναι ευτυχής για όσο
κράτησε η σχέση τους και εν γνώσει ότι μια μέρα εκείνος επέπρωτο να την εγκαταλείψει. Τους έφθειρε απλώς ο χρόνος, όπως όλους.
Στους Παράξενους λόγους της κυρίας Μποβαρύ (1992) της Κλαίρης
Μιτσοτάκη, γραμμένο με θεατρική παραγγελία, η Έμμα μονολογεί
απευθυνόμενη στους εραστές της με μια λεπτή λογοτεχνικότητα
και μακριά από την «πραγματική» Έμμα Μποβαρύ του Φλωμπέρ,
παρότι έχει το ίδιο περίπου βιογραφικό. Είναι εξίσου ανικανοποίητη και φαίνεται να αγάπησε τον σύζυγό της εντέλει: η κατάφαση
στο σύστημα ήρθε λίγο αργά, αλλά ήρθε.
Ο Ανδρέας Στάικος επιδίδεται με απόλαυση σε τέτοια σκηνικά
παίγνια, όπως θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανένας, και εκ του
παιγνιώδους ύφους που αποτελεί αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό
του. Στο πρώτο έργο του, Κλυταιμνήστρα; (1977, 1987 παράσταση) δύο γυναίκες-ηθοποιοί αναπαράγουν σε θεατρικό επίπεδο τον
περίφημο ανταγωνισμό μάνας-κόρης που διερευνά η ψυχανάλυση
αρχής γενομένης από τον Φρόυντ. Το έργο του 1843, terminus ante
quem (μέχρι σήμερα) στη συγγραφή του πατριωτικού δράματος
(1990) μετά το Μπουκάλι του Ζιώγα (1979, 1983 παράσταση),
ανατρέπει τους κώδικες του είδους μέσα από ένα προεπαναστικό
θεατρικό έργο του Βουκουρεστίου, όπου η Ελλάς θυσιάζει κάποια
από τα παιδιά της προς όφελος των υπόλοιπων και η Ελευθερία
σκοτώνει τα υπόλοιπα για να μην αντικρίσουν την μετεπαναστατική κατάντια. Το όνομα του συγγραφέα (Αλέξανδρος Σακελλάρης)
παραπέμπει στον λόγιο γιατρό Γεώργιο Σακελλάριο και το έργο
του (Η θυσία) έχει κάποια κοινά στοιχεία με το Η Ελλάς και ο ξένος
του Γεωργίου Λασσάνη (Σπάθης 1986· Πούχνερ 2001). Ομοίως και
στο Καρακορούμ τα γυναικεία θεατρικά πρόσωπα είναι ηθοποιοί ή
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περίπου - σε ένα μέρος όπου γίνονται μάχες αυτές ανοίγουν καμπαρέ. Το Η αυλαία πέφτει (1999) είναι εμπνευσμένο από το Βιβλίο της
αυτοκράτειρας Ελισάβετ του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου και τη
γνωριμία του μαζί της, που στάθηκε μοιραία όσο και το θέατρο για
τη συντριβή του. Περιέχει παραθέματα από το βιβλίο. Ωστόσο κανένα από τα έργα αυτά δεν έχει στόχους ψυχογράφησης σύμφωνα
με τα ιστορικά ή τα βιογραφικά δεδομένα. Η ιστορία παρουσιάζεται σαν θεατρική παράσταση και δεν διακρίνεται πότε οι ηθοποιοί
υποκρίνονται και πότε όχι -η ζωή ως θέατρο, σε ταύτιση.
O Δημήτρης Δημητριάδης χρονολογικά ανήκει στις παλαιότερες
γενιές, του 60’ η του ’70,1 εντούτοις στην Ελλάδα επιβλήθηκε αργότερα. Στην Άγνωστη αρμονία του άλλου αιώνα, γραμμένο (1992)
λίγα χρόνια πριν από την έλευσή του αν ως άλλος αιώνας υποδηλώνεται ο 21ος, υπάρχει ένας ναός αποτελούμενος από στοιχεία
διάφορων θρησκειών σε ανάμειξη με αντικείμενα της σύγχρονης
ζωής (ηλεκτρικές συσκευές). Τα θεατρικά πρόσωπα προέρχονται
από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες παρότι υπάρχουν και
εντόπια στοιχεία (η Ελληνίδα καθαρίστρια απευθύνει ένα είδος
χορικού τραγωδίας στο φως). Η δράση περιέχει σύγχρονου τύπου
εγκλήματα, εμπνευσμένα θα έλεγε κανείς από την ειδησεογραφία
και τα τηλεοπτικά δελτία. Τα ετερόκλητα αυτά πρόσωπα είναι γεμάτα αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, μίσος για τον κόσμο και για
τον ίδιο τον εαυτό τους -ίσως πρόκειται για σύναξη ζωντανών-νεκρών, σύμφωνα με τις περίφημες ρήσεις του Mephistopheles «Η
κόλαση είναι μια πνευματική κατάσταση» και «όπου είμαστε είναι
η κόλαση και όπου είναι η κόλαση εκεί πρέπει να είμαστε» από
τον Doctor Faustus του Marlowe.2 Είναι και κάπως προφητικό: οι
Έλληνες παραδίδουν άνευ όρων τη διακυβέρνηση της Ελλάδας
στους ξένους επειδή οι ίδιοι απέτυχαν. Ορισμένοι ευαγγελίζονται
την Αρμονία δίχως να γνωρίζουν τι είναι. Ερωτικές περιπτύξεις και
βίαια επεισόδια είναι «Άγνωστη Αρμονία», «απόκοσμη αρμονία»
και η ελπίδα δεν απουσιάζει παντελώς: είναι ίσως τα παιδιά. Το
ελληνικό σκηνικό ντεμπούτο του έγινε το 1995 με την Αρχή τής
1
2

Ως θεατρικός συγγραφέας έκανε το ντεμπούτο του στο Παρίσι το 1968 με το έργο
Η τιμή τής ανταρσίας στην μαύρη αγορά, σε σκηνοθεσία Patrice Chéreau.
“Hell is just a frame of mind”, “…for where we are is hell, and where hell is, here
must we ever be”.
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ζωής στο Θέατρο τού Νότου σε σκηνοθεσία Στέφανου Λαζαρίδη.3
Όπως όλα τα έργα του περιέχει αρκετές σεξουαλικές σκηνές, πρακτική σύμφυτη με τα ήθη των τελευταίων δεκαετιών, καθόσον δεν
υπάρχει λογοκρισία στη Δύση -αυτού του είδους τουλάχιστον- και
δεν σοκάρουν πλέον κανένα. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει μεταμοντέρνο βυζαντινό δράμα: τα θεατρικά πρόσωπα είναι
σύγχρονοι άνθρωποι που ταυτίζονται με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Μωάμεθ τον Β΄ στις μέρες της Άλωσης. Δεν είναι
απολύτως σαφές αν πρόκειται για όνειρα ή φαντασιώσεις -άλλωστε η ψυχανάλυση δεν διαχωρίζει απόλυτα τις δύο αυτές ψυχοπνευματικές λειτουργίες. Είναι ταυτόχρονα κοινοί άνθρωποι και
ιστορικές προσωπικότητες. Ο σκηνοθέτης ερμηνεύει ότι το έργο
μιλάει για την ταυτότητα που δεν θέλουμε να δεχτούμε. Ο συγγραφέας δεν επικύρωσε την άποψη αυτή αλλά δήλωσε απλώς ότι
πρόκειται για σύγχρονο έργο που έχει σχέση με την επικαιρότητα.
Το αντίθετο θα πίστευε κανείς: ότι παρουσιάζει τον ελληνισμό στη
διαχρονία με ένα πνεύμα σύγχρονης διεθνικότητας (το ψυγείο, ως
κύβος, κατά τον συγγραφέα συμβολίζει την Αγία Σοφία και ταυτόχρονα την Κάαμπα, το ιερό τέμενος του Ισλάμ). Κατά δήλωσή
του, παρουσιάζει τη σύγκρουση Ισλάμ και Ορθοδοξίας. Τα πρόσωπα κινούνται ανάμεσα στο έγκλημα και τις διαστροφές, ενώ έχουν
έντονη ανάγκη το ένα του άλλου. Ανάγει τη σύλληψη εντέλει στην
ανθρώπινη φύση.4 Το πρόσφατο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη Μετατόπιση προς το ερυθρό (2014) έχει μια συγγενή σύλληψη, όπου η
χαμέρπεια της ανθρώπινης φύσης, η εγκληματικότητα και ο πόνος
που την κατατρώει παρουσιάζονται σε σκηνικά συμφραζόμενα
ταυτόχρονα καθημερινά και συμβολικά-υπερμεγέθη, ένα είδος μοντέρνου και αφαιρετικού μπαρόκ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Στο Insenso ο τίτλος παραπέμπει εμπρόθετα στο κινηματογραφικό
έργο Senso του Λουκίνο Βισκόντι (1954).5 Το κείμενο είναι μονόλογος της κόμισσας Λίβια Σερπιέρι, ηρωίδας του έργου του Βισκόντι,
3
4
5

Παρότι όλα τα έργα του έχουν ευρεία και οικουμενική προοπτική, θα αναφερθούν
εδώ μόνο αυτά των τελευταίων δεκαετιών και γιατί ο Δημητριάδης είναι εξαιρετικά πολυγράφος, οπότε υπάρχει κίνδυνος να δεσπόζει σε ένα μελέτημα που έχει
σφαιρική στόχευση.
«Η πρώτη παράσταση. Μια συζήτηση του Στέφανου Λαζαρίδη και του Δημήτρη
Δημητριάδη», στο Δημητριάδης 1995, σ. 131.
Στο σημείωμά της η Δήμητρα Κονδυλάκη (Δημητριάδης 2007, 45) ερμηνεύει τον
τίτλο ως συνδυασμό των εννοιών αίσθηση και παραφροσύνη, παραλογισμός
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που όταν ο άπιστος Αυστριακός εραστής της την πρόδωσε τον κατέδωσε και αυτός εκτελέστηκε. Η Λίβια εξομολογείται εκ βαθέων
τα διάφορα συναισθήματά της και καταλήγει ότι θα ήθελε να τον
είχε σκοτώσει η ίδια. Η εσωτερική σχέση με τους ανάλογης φύσεως μονολόγους του Άκη Δήμου και άλλων σύγχρονων συγγραφέων είναι εδώ εμφανής. Δεν είναι Ελληνίδα ούτε Ιταλίδα, είναι
η άκρως επικίνδυνη παντού και πάντοτε προδομένη γυναίκα που
υπερβαίνει τα όρια για την εκδίκησή της.
Μια τέτοια διαχρονική γυναίκα, αν και επισήμως του 20ού αιώνα, όταν όμως οι παραδοσιακές δομές ήταν ακόμα ενεργές (η
προδοσία του εραστή με την ενίσχυση της πατριαρχικής συνωμοσίας συνέβη το 1910), είναι η Κλάρα Τσαχανασιάν, το κεντρικό θεατρικό πρόσωπο στην Επίσκεψη της γηραιάς κυρίας του
Ντύρενματ, η οποία, σε έναν μακρό μονόλογο, όπως συνηθίζεται
στο σύγχρονο θέατρο, προβάλλει τη δική της οπτική γωνία εστιασμένα και σε μεγέθυνση στο έργο της Λείας Βιτάλη Ο ένατος γάμος
(2011). Στη συγγραφέα φάνηκε «φοβερό σύμβολο της απληστίας,
της διαφθοράς και του άκρατου καταναλωτισμού […] Μήπως θα
μπορούσε να ήταν αυτή η εκπρόσωπος της σημερινής πραγματικότητας;». Ένα πρόσωπο που κατέχει τράπεζες και πετρέλαια, που
έχει τη δύναμη να διαλύει κυβερνήσεις και κάθε κοινωνική δομή.6
Στο ελληνικό έργο, sequel του αρχικού, η Κλάρα, μόνη, έχει καταφύγει σε ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο για να τελέσει επί τέλους
τον γάμο της με τον άπιστο και άκαρδο Άλφυ, δηλαδή το πτώμα
του. Ανάπηρη πλέον και εξαντλημένη, αφηγείται την ιστορία της
μέσα στον ανελέητο αντρικό κόσμο, που όμως μετά την τραυματική απόρριψη από τον καλό της, την οικογένεια και την κοινωνία,
κατανόησε τους μηχανισμούς του και τους εκμεταλλεύτηκε στο
έπακρο. Και πάλι την ξεγέλασαν: στο φέρετρο είναι το πτώμα του
αγαπημένου της πάνθηρα, ο Άλφυ τη γλίτωσε. Οι βοηθοί-δούλοι
της την ειδοποιούν ότι η περιουσία της χάθηκε στο χρηματιστήριο. Ακόμα μια φορά ηττημένη στο παιχνίδι της ζωής εκβάλλει την
αιώνια γυναικεία κραυγή: «Συγνώμη… Εγώ δεν ήθελα παρά μονάχα κάποιον να μ’ αγαπάει». Σε άλλα έργα της Βιτάλη τα θεατρικά
πρόσωπα είναι σύγχρονα άτομα, όπως διαμορφώθηκαν στις πιο
προηγμένες χώρες και εμφανίζονται τώρα και στην Ελλάδα. Στο
6

Λεία Βιτάλη: «Το σύγχρονο τέρας», στο Βιτάλη 2011, σ. 51.
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Γεύμα (1998) και στο Μεγάλο παιχνίδι (2001), είναι νέοι και σύγχρονοι άνθρωποι, μορφωμένοι και επαγγελματίες (στελέχη επιχειρήσεων) που έχουν πάντα στο νου τους τις δουλειές και το κέρδος
παράλληλα με την κοινωνική τους άνοδο. Μοιράζονται με πολλούς
ξένους ομόλογούς τους, μεσοαστούς και φιλόδοξους επαγγελματίες, τον αριβισμό, την έλλειψη ήθους, την απληστία, τον κυνισμό,
τις νευρώσεις. Μετά το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Άλμπη (1966), το Ο θεός της σφαγής της Γιασμίνα Ρεζά (2006) είναι
το πλέον προβεβλημένο διεθνώς τέτοιο έργο. Αλλά και το συγγραφικό ντουέτο Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου έγραψε
ένα παραπλήσιο, Το δώρο (2002), εμπνευσμένο κατά δήλωση των
συγγραφέων από τη σύγχρονή τους πραγματικότητα.7 Πρόκειται
για το γνωστό σχήμα των δύο ζευγαριών που με αφορμή την αγορά ενός δώρου για γάμο και την ετοιμασία τους για τον γάμο και
τη δεξίωση, που συναντάμε και στην Επίσκεψη (1997) του Βασίλη
Ζιώγα, συγκρούονται ανελέητα μεταξύ τους και χιαστί εκτονώνοντας τη δυσαρέσκεια της άνετης και πειθαρχημένης ζωής τους
και αποκαλύπτοντας τις ανθρωποφαγικές σχέσεις τους. Φτάνουν
στην απόφαση να χωρίσουν, την οποία φυσικά δεν πραγματοποιούν και όλα τελειώνουν μέλι-γάλα ως είχαν. Το κείμενο τιμά την
τηλεοπτική κωμωδία όσο μπορεί: ανούσια και άτοπα λογοπαίγνια,
βωμολοχίες και name-dropping γνωστών τηλεοπτικών διασημοτήτων (και μερικών άλλων διασημοτήτων, πιο πνευματικών), σε
βαθμό που οι συγγραφείς να κινδυνεύουν από ποινική δίωξη για
λιβελογραφία. Είναι μάλλον νεο-φαρσοκωμωδία, με αρκετές πολιτικές αιχμές και σάτιρα της χαμηλής νεοελληνικής κουλτούρας
συνοδευόμενης από μπόλικη ξιπασιά.
Ο Άκης Δήμου ειδικεύεται σχεδόν σε τέτοιους διακειμενικούς
μονόλογους, αλλά και τέτοια πολυπρόσωπα και πολύπρακτα έργα.
Συνήθως διερευνά τον ψυχισμό και τις διαπροσωπικές σχέσεις των
δραματικών προσώπων του, συχνά λογοτεχνικές φιγούρες που
έχουν γίνει αρχετυπικές στη συλλογική μνήμη τουλάχιστον των
μορφωμένων τάξεων.8 Στο Μου θυμίζεις φιλιά (2002), σύγχρονοι
7
8

Ρήγας - Αποστόλου: «Κάπου στην πόλη», στο Ρήγας - Αποστόλου 2002, 7-9.
Όπως φαίνεται και από τους τίτλους: Και Ιουλιέττα; (1995), Ανδρομάχη ή τοπίο γυναίκας στο ύψος της νύχτας (2003), Ο Αντρέι (ο αδελφός των Τριών αδελφών του
Τσέχοφ) στα χρυσάνθεμα (2004), Η Μαργαρίτα Γκωτιέ ταξιδεύει απόψε (2004) και
άλλα μη εμφανιζόμενα στους τίτλους, όπως ο Καρυωτάκης και η Πολυδούρη στο
Απόψε η μουσική (2006).
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νέοι, κάπως περιθωριακοί (η κοπέλα είναι ζωγράφος, τα αγόρια
εργάζονται περιστασιακά), παρότι αναφέρεται η Ίος, θα μπορούσαν να ανήκουν οπουδήποτε στον κόσμο: ακούνε Νίνα Σιμόν, διαβάζουν Σύλβια Πλαθ. Έχουν το δράμα τους και τις περίπλοκες και
δυσλειτουργικές σχέσεις τους. Για να τις αποφύγει η αδελφή της
ζωγράφου παντρεύτηκε και ζει στη Λισσαβόνα. Το Ένα φως για
κάθε σκοτάδι (2004), στο μονοπάτι που χάραξε η Κωστούλα Μητροπούλου, μέσα από τις πρόβες και την παράσταση, σε παράλληλους μονολόγους ο Δήμου διερευνά το θέμα μιας τυπικής ερωτικής
προδοσίας: ο άντρας παντρεύεται μια νεαρή κοπέλα εγκαταλείποντας την ώριμη ερωμένη του, τη σύντροφο. Η ιστορία σε φλαςμπακ, το «θέατρο μέσα στο θέατρο», όπου η αυτοαναφορικότητα
δίνει την αμφισημία: η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή η ζωή είναι ένα
είδος θεάτρου. Στο Ντέστινυ (2005), τα θεατρικά πρόσωπα είναι
δύο σύγχρονες εργένισσες, γύρω στα τριανταπέντε. Είναι ανεξάρτητες γυναίκες, εντούτοις καθηλωμένες στους προβληματισμούς
για τις δύσκολες σχέσεις τους με τους άντρες (όθεν και ο τίτλος:
ο άντρας παραμένει το πεπρωμένο της γυναίκας όσο κι αν αυτή
προσπαθεί να ξεφύγει). Στη Νύχτα των μυστικών (2007) ένα σύγχρονο ζευγάρι αιχμαλωτίζεται σε ένα άθλιο τσίρκο και μέσα στον
ονειρικό κόσμο του ακροβατεί μεταξύ ψευδαίσθησης και πραγματικότητας. Κατά τον συγγραφέα είναι «βιρτουόζοι στην τέχνη της
λεηλασίας της ζωής του ενός από τον άλλο».9 Αναζητούν καινούρια
ζωή, καινούρια ταυτότητα -αίτημα υπαρξιακό και πέραν του φύλου. Στο Η ψίχα του νερού (1998) μερικά περιθωριακά άτομα ζουν
στην άκρη ενός χωραφιού στις παρυφές μιας πόλης και συντηρούνται από μια καντίνα. Είναι ένας γέρος, η κόρη του και ο εραστής
της, ένας τυχαίος άντρας, τρία αγόρια. Περιμένουν τη σωτηρία από
τον Δαμιανό, που είναι φυλακισμένος. Ο Δαμιανός, αντίθετα από
τον Γκοντό, πράγματι έρχεται, αλλά για να τους καταστρέψει ακόμα περισσότερο, να εγκληματήσει ξανά και να τους εκμεταλλευτεί.
Ο Μιχάλης Βιρβιδάκης εντυπωσίασε με το Στην εθνική με τα μεγάλα (1997), ένα έργο δρόμου με περιθωριακούς νεαρούς ήρωες. Ο θεατρικός χώρος είναι μια παράγκα με παλιοσίδερα, που τα
εμπορεύονται για πενταροδεκάρες. Δύο αδέλφια, από τα οποία
ο μεγαλύτερος πέρασε μερικά χρόνια μετανάστης στη Γερμανία
9

«Κινδυνεύοντας πάμε στον άλλο ακροβατώντας μονίμως», συζήτηση του Άκη Δήμου με την φιλόλογο-ψυχολόγο Αγάπη Κουστένη, στο Δήμου 2007, 98, 101.
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δίχως να προκόψει ενώ ο μικρότερος είναι εμφανώς πνευματικά
και ψυχικά υπολειπόμενος. Ένα κορίτσι αναζητά κοντά τους περισσότερο φιλία και προστασία παρά έρωτα, αλλά δέχεται κυρίως
την απωθημένη επιθετικότητά τους. Είναι ένα οικογενειακό δράμα με αλκοολισμό, βία και ίσως φόνο της μάνας από τον πατέρα,
δίψα για αγάπη και ασφάλεια, νοσταλγία της μάνας που δεν είναι
γνωστό αν ζει και αν αγάπησε τα παιδιά της. Αλλά και αυτός ο επισφαλής κόσμος τους θα διαλυθεί: πρόκειται να γίνει κατάσχεση
στο οικόπεδο, θα πρέπει να φύγουν. Επιβαίνουν σε ένα περαστικό
φορτηγό με προορισμό άδηλο, όπως φεύγουν πεζοί κουβαλώντας
τα φτωχά υπάρχοντά τους οι ήρωες της Αυλής των θαυμάτων. Δεν
είναι ο μόνος συγγραφέας που εμπνέεται από το εμβληματικό έργο
του Καμπανέλλη, φέρνοντας τα δραματουργικά του ευρήματα σε
εποχές σύγχρονες. Και ο Λάκης Λαζόπουλος στην Κυριακή των παπουτσιών (1998) χρησιμοποιεί ως θεατρικό χώρο τον ακάλυπτο
μιας πολυκατοικίας, σημείο συνάντησης και συγκρούσεων των
παντοειδών ενοίκων της, ορισμένα από τα ονόματα των οποίων
υποδηλώνουν έτερη προέλευση: Σαλώμη (εβραϊκό), Ακίμ (αλβανικό καταδηλωτικά), Τζένης (gay). Το θεατρικό εύρημα είναι μια
ομιλούσα μύγα σε ρόλο résonnaire που εκπονεί διατριβή στην ανθρώπινη κατάσταση, με βασική θέση ότι οι άνθρωποι μονίμως επιθυμούν να ξεφύγουν από τον τόπο και τον τρόπο της ζωής τους,
αλλά αδυνατούν να το πραγματοποιήσουν για λόγους κυρίως εσωτερικούς, όπως ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν στο Περιμένοντας τον
Γκοντό του Μπέκετ. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εδώ αρκετές από
τις τηλεοπτικές του φιγούρες σε παραλλαγές, που είναι βέβαια περισσότερο καρικατούρες παρά χαρακτήρες, αλλά έχουν επιβληθεί
ως αντιπροσωπευτικές νεοελληνικών τύπων. Συζητούν τα σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που γνωρίζουν μέσω
της τηλεοπτικής ενημέρωσης, με ελληνική εξωστρέφεια και ανελέητη γκρίνια, που μάλλον αποτελεί δεσπόζον ελληνικό χαρακτηριστικό. Τελικά ένας ξεφεύγει: μηδενίζει τη ζωή του και ξαναρχίζει,
ακυρώνοντας τη θέση της διατριβής. Το 2003 ο Λαζόπουλος έγραψε ένα έργο όχι απολύτως σατιρικό που θα μπορούσε να έχει γράψει και ο Γιώργος Μανιώτης με λίγο διαφορετική γλώσσα και τα
ίδια ευρήματα. Στο Τα λέμε δύο μεσήλικες άντρες, ο ένας σαράντα
ο άλλος εξήντα, συναντιούνται στο σαλόνι ενός ψυχαναλυτή που
δεν εμφανίζεται. Χωρίς να το συνειδητοποιήσουν επιδίδονται σε
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αμοιβαίες εξομολογήσεις και αλληλοψυχαναλύονται. Αρχίζοντας
από ασήμαντες μεμψιμοιρίες που αποτελούσαν τη δυστυχία της
παιδικής ηλικίας, περνούν κατά τα ειωθότα στις δυσλειτουργικές
οικογένειές τους, τόσο τις πατρικές όσο και αυτές που οι ίδιοι δημιούργησαν επαναλαμβάνοντας σε παραλλαγή το οικογενειακό τους
μοντέλο. Φυσικά τα σημαντικότερα και πλέον οδυνηρά προβλήματα είναι τα σεξουαλικά και η έλλειψη αγάπης. Ένας νέος δηλώνει
ευθανασιολόγος και προτείνει να τους ξεκάνει για να γλιτώσουν
μια και καλή από τα προβλήματά τους. Τελικά αποκαλύπτεται ότι
πρόκειται για ψυχολόγο που κάνει τη διατριβή του και καλεί τα
κανάλια να δείξουν την περίπτωση.
Ο Παναγιώτης Μέντης επιστρέφει στους μικροαστούς των
Μουρσελά και Σκούρτη, αλλά εκσυγχρονισμένους στο Save (1997).
Οι γυναίκες δεν είναι όλες νοικοκυρές· υπάρχει και μια επιστήμων,
η οποία δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από το περιβάλλον της
επειδή αποκλίνει από τον παραδοσιακό γυναικείο ρόλο (Petrakou
2014). Στην Ωραία Πύλη (2004) ο πατέρας είναι δικαστικός και παράγων σε εκκλησιαστικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, αριβίστας
και διεφθαρμένος, η μητέρα συμβολαιογράφος, που ανέχτηκε την
υποκρισία, την ανηθικότητα και τη διαφθορά για χάρη των παιδιών και επειδή η προίκα της χαρίστηκε από τον πατέρα της στον
σύζυγο. Οι γυναίκες των δύο γιων είναι υπερεπιτυχημένες επαγγελματικά. Γενικά έχει εκσυγχρονίσει τα γυναικεία θεατρικά πρόσωπά του, γράφοντας περίπου ρεαλιστικά με ονειρικά εμβόλιμα
στοιχεία. Στο Οι γυναίκες στη θάλασσα (1999), μια Αθηναία δημοσιογράφος και μια Σουηδέζα καθηγήτρια πανεπιστημίου χρησιμοποιούν έναν ελκυστικό ψαρά σαν μηχανή ερωτικής ικανοποίησης
και γονιμοποίησης δίχως να τις απασχολεί τι σκέφτεται και τι αισθάνεται ο ίδιος, όπως συνηθίζουν οι άντρες από καταβολής.
Η Χρύσα Σπηλιώτη, με το Ποιος ανακάλυψε την Αμερική (1997),
απεικονίζει τις μάλλον αποτυχημένες απόπειρες δύο σύγχρονων
γυναικών στην Ελλάδα να χειραφετηθούν στην προσωπική, κοινωνική και πολιτική ζωή τους. Στο Φωτιά και νερό (2007) κάνει μια
τομή εσωτερικού χώρου στις σχέσεις Ελλήνων-μεταναστών σε ρεαλιστικό ύφος και κάπως παράλογη υπόθεση, όχι όμως και ανήκουστη. Δύο πρόσφυγες, ένας Ιρακινός δάσκαλος που έχασε την
οικογένειά του στον πόλεμο και μια Ιρανή που δραπέτευσε για να
γλιτώσει από την κακοποίηση του άντρα της και του συστήματος
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αφήνοντας πίσω τα παιδιά της, ζουν την άθλια και περιθωριακή ζωή τους κυνηγημένοι από τα φαντάσματα του παρελθόντος
και την καχυποψία της κοινωνίας της χώρας που κατέφυγαν, μη
κατονομαζόμενη αλλά που φαίνεται να είναι η Ελλάδα. Ο άντρας
αιχμαλωτίζει έναν υπάλληλο του ταχυδρομείου που έφτασε κατά
λάθος στην πόρτα και προσπαθεί να τον μυήσει με εξαναγκασμό
στην ισλαμική κουλτούρα. Και ο «Ξένος» φέρει τραύματα οικογενειακής σωματικής και ψυχολογικής βίας, κρυμμένης πίσω από τη
λεία επιφάνεια της κοινωνικής ζωής. Παρόλη την ανθρωπιά και
τον πόνο που αποκαλύπτουν συγκρουόμενοι και πίνοντας, όταν
ο Ξένος ερωτεύεται την Ιρανή ο σεξισμός βγαίνει στην επιφάνεια:
σχεδόν συμμαχούν στην εχθρότητα εναντίον της και την παίζουν
στο σκάκι. Αυτή τους εγκαταλείπει απελπισμένη. Στο Ποιος κοιμάται απόψε; (2012), το οποίο χαρακτηρίζει «κωμωδία» σαρκαστικά
η συγγραφέας, γραμμένο σε αποσπασματικές σκηνές που συνθέτουν τρεις δραματουργικούς άξονες, προσπάθησε να συμπεριλάβει καταδηλωτικά τη σύγχρονη Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης.
Ειδικά την Αθήνα, γεμάτη άστεγους, τρελούς και ναρκομανείς συν
επιχειρηματίες, υπαλλήλους, εύπορους, μωρά, νέους, ώριμους και
γέρους. Οι σκηνές διαδοχικά απεικονίζουν τους παράλληλους κόσμους: του περιθωρίου με την εξαθλίωση, την κοινωνική οργή και
παραφροσύνη, των επιχειρήσεων με τον κυνισμό και τα αμείλικτα
συμφέροντα, των βολεμένων μικρομεσαίων. Πρόκειται βέβαια για
έργο κοινωνικής καταγγελίας με αντιπροσωπευτικές συμβολικές
φιγούρες και κείμενο στη νεοελληνική αργκό, όπου οι βωμολοχίες
είναι διανθισμένες με στίχους του Παλαμά, του Σολωμού αλλά και
του Μπρεχτ.
Ο Γιάννης Μαυριτσάκης έγραψε το Τυφλό σημείο το 2005. Παράλληλες υπάρξεις που οι δρόμοι τους διασταυρώνονται ενίοτε,
αλλά οι συναντήσεις τους δεν έχουν συνέχεια, δεν καθορίζουν εκ
νέου τις ζωές τους ή τουλάχιστον ποτέ με θετικό τρόπο. Εγκλήματα και θάνατοι, πένθη που οι άνθρωποι αδυνατούν να διαχειριστούν. Υπάρχουν νύξεις εντοπιότητας: αναφέρεται η Δημητσάνα
και τα χιουμοριστικά ονόματα στα φανάρια της τροχαίας, Σταμάτης και Γρηγόρης, ίσως για να υποδηλώσουν παλαιότερες δεκαετίες. Η οικονομική πρόσφυγας του φαναριού όμως είναι σύγχρονο φαινόμενο. Οι καθημερινοί αυτοί άνθρωποι είναι χαμένοι στο
περιβάλλον τους, στα σπίτια τους -όταν έχουν- ασφυκτιούν, είναι
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απομονωμένοι δίχως κοινωνικό περίγυρο και αν οι γυναίκες είναι πιο παθητικές και οι άντρες πιο ενεργητικοί και σκληροί, δεν
έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να δείχνουν ότι έχουν
τη θέση τους στον κόσμο. Το Wolfgang (2008) είναι εμπνευσμένο από μια είδηση. Ένας Αυστριακός απήγαγε και φυλάκισε στο
σπίτι του για οκτώ χρόνια το δεκάχρονο κοριτσάκι των γειτόνων
του. Η κοπέλα δραπέτευσε και ο απαγωγέας της αυτοκτόνησε. Η
συνταρακτική αυτή ιστορία έκανε τον γύρο του κόσμου. Στο έργο
του Μαυριτσάκη, όταν εκείνη μεγαλώνει ο παιδόφιλος την κρατά
εξαρτημένη περισσότερο με ψυχολογικούς τρόπους: την πείθει να
υπομένει την άθλια ζωή της λέγοντάς της πως γίνεται πόλεμος και
πως μόνο κοντά του είναι ασφαλής, ενώ επίκειται το τέλος του
κόσμου. Ο Βόλφγκανγκ αντιστέκεται σε ό,τι σχεδόν αποτελεί διάσταση της «φυσιολογικής ζωής»: στη φιλία, τον έρωτα, τη μητρική
αγάπη. Θέλει αυτός να καθορίζει τη ζωή του και τις σχέσεις του,
να έχει τον απόλυτο έλεγχο ώστε να μην κινδυνεύει να γίνουν διαδραστικές. Ζηλεύει παθολογικά την κοπέλα, όπως άλλωστε και
πολλοί «κανονικοί» άνθρωποι συνηθίζουν να ζηλεύουν. Η Φαμπιέν
διατελεί σε πλήρη σύγχυση, από την οποία κατορθώνει να αναδυθεί εν μέρει καθώς μεγαλώνει. Οι γονείς της χωρίζουν, όπως χωρίζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, που δεν αντέχουν ούτε τον πόνο
ούτε την ευζωία. Το φάντασμα του πατέρα του Βόλφγκανγκ του
επισημαίνει την αποτυχία του και τον επικρίνει, τηρουμένων των
αναλογιών όπως στον Άμλετ. Η Φαμπιέν νοσταλγεί τη φυλακή
της: ένοιωθε ασφάλεια εντέλει μέσα σ’ αυτήν. Χρησιμοποιώντας
αλλά όχι καταχρηστικά τα ψυχαναλυτικά εργαλεία, ο συγγραφέας
προβάλλει την περίπτωση αυτή της εμμονικής κατοχής ανθρώπου
από άνθρωπο και συνήθως της γυναίκας και του παιδιού που είναι
πλέον αδύναμα όντα, όχι τόσο ως ειδική αλλά ως ανθρώπινο οντολογικό πυρήνα.
Ο Βασίλης Κατσικονούρης δουλεύει περισσότερο στην παράδοση των προηγούμενων γενεών με εμφανή τα σημεία της εντοπιότητας, αλλά ο ορίζοντάς του ανοίγει αναπόφευκτα. Ενίοτε επιλέγει
θέματα από την ιστορία και μάλιστα όπως παρουσιάζονται στην
τηλεοπτική ειδησεογραφία και τα διερευνά. Το Καλιφόρνια ντρίμιν
(2002), το βραβευμένο έργο με το οποίο ο συγγραφέας έκανε το
σκηνικό ντεμπούτο του, έχει εμφανείς ρίζες στο Τάβλι του Κεχαΐδη,
ενώ η νεοελληνική αργκό και μάλιστα της νεολαίας μαρτυρά τη

328

Κυριακή Πετράκου

συνέχιση της παράδοσης της αποτύπωσης της καθημερινής συνομιλίας λιγότερο του Καμπανέλλη (με την Αυλή των θαυμάτων του
οποίου το σύγκρινε δυσμενώς μία κριτικός –Καλτάκη 2004) όσο
των Σκούρτη, Μανιώτη και Διαλεγμένου. Μια άλλη κριτικός το σύγκρινε με το Στην Εθνική με τα μεγάλα του Βιρβιδάκη, του οποίου
όμως οι ήρωες είναι πιο «διεθνικοί», του Κατσικονούρη πιο «ελληνοκεντρικοί» (Δημάδη 2004). Δύο νέοι που μόλις έχουν τελειώσει
το σχολείο και δεν βλέπουν προοπτικές, σχεδιάζουν να πάνε με τα
κορίτσια σε ένα άσραμ, ένα new-age κοινόβιο στην Καλιφόρνια,
για να απολαύσουν σεξ και έκσταση δίχως περιορισμούς μέσω ουσιών. Εννοείται ότι η κομπίνα που στήνουν για να κλέψουν τα χρήματα ενός εύπορου θείου αποτυγχάνει οικτρά -παραπομπή στο
Τάβλι του Κεχαΐδη. Αποκαλύπτουν μέσα από τον διάλογο, όπου η
προσφώνηση «μαλάκα» αντηχεί διαρκώς, ότι οι αξίες και τα μέσα
των hippies τους συγκινούν (ως υπόσχεση της γλυκιάς ζωής). Η
ελληνική κουλτούρα κάνει σποραδικά την εμφάνισή της, κάτι γνωρίζουν από το σχολείο: λίγος Σεφέρης, λίγος Νταλάρας και στην
τελική ένας μικροαστικός συμβιβασμός. Ο Θόδωρος Γραμματάς
αποδίδει την κοινωνική αυτή παθολογία στην ανεπάρκεια των
δυνατοτήτων και των ευκαιριών αλλά και στην ανεπάρκεια των
αξιών και των ιδανικών που προσφέρονται στους νέους στη σύγχρονη εποχή (Γραμματάς 2003, 20). Στο Εντελώς αναξιοπρεπές
(2003) παρουσιάζει την κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας
μέσα από τη βιογραφία ενός από τα θεατρικά πρόσωπα με το εμβληματικό όνομα Παπαδόπουλος: φτωχό χωριατόπαιδο πήρε άχαρη γυναίκα με προίκα λίρες και κτήματα, τα πούλησαν και πήραν
οικόπεδα και σπίτια, τα έδωσαν αντιπαροχή και απέκτησαν διαμερίσματα. Οι άλλοι όμως έχουν ονόματα που δηλώνουν τη διεθνικότητά τους: Δρ. Άρμονυ (ψυχίατρος), Σήικερ (γυναίκα δημοσιογράφος), Ζαγκά (η συλλέκτις) είτε μόνο η ιδιότητά τους είναι το
όνομά τους (Ο κος Συνταγματάρχης, ο Ιεροκήρυκας, Αιθερικό). Ο
δραματουργικός άξονας είναι ότι σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα μέσω
της δραματοθεραπείας προσπαθούν να θεραπεύσουν μια ομάδα
ανθρώπων που επέζησαν ενός αεροπορικού δυστυχήματος και κατέφυγαν στην ανθρωποφαγία για να επιβιώσουν. Τα ονόματα και
το βασικό μήνυμα («Η ανθρώπινη ψυχή δεν αντέχει μεγάλες δόσεις
πραγματικότητας») υποδηλώνουν την ανθρώπινη κατάσταση εν
γένει. Το Γάλα (2003) είναι η ιστορία τριών μεταναστών (μάνα με
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δύο γιους) που επιχειρούν να αφομοιωθούν στην ελληνικό χώρο,
αλλά μόνο ο δυνατότερος το καταφέρνει μέσω της εργασίας και
του γάμου. Η αφομοίωση σημαίνει κοινωνική ένταξη και αυτή δεν
είναι εύκολη για λόγους εξωτερικούς -τα κοινωνικά στεγανά- και
εσωτερικούς -η διαφορετική κουλτούρα και τα ψυχικά τραύματα.
Ο Βασίλης Βασικεχαγιόγου εμφανίζεται με ποιητικά θεατρικά
έργα, εμβαπτισμένα στις συλλήψεις της αρχέγονης κατάστασης
των «μυθικών» έργων της Μαργαρίτας Λυμπεράκη (Δαναΐδες, Η
γυναίκα του Κανδαύλη, Erotica, Σπαραγμός). Τα έργα αυτά (Η δεισιδαίμων γη των φωνών 1992, Κανών 1994, Θρόνος Α΄ 1996) αποτελούν μια τριλογία. Ο συγγραφέας αντί για υπότιτλο τη λέξη τραγωδία προτιμά τους υποτίτλους Μηχανή 1, Μηχανή 2, Μηχανή 3
και της τριλογίας Μηχανηιάς. Εξηγεί ότι το νόημα είναι «Ποια μηχανή, ακόμα κρυμμένη, λειτουργεί κάτω από τη φανερή ζωή και
τι θα αποκαλύψει. Κι ακόμα: τι έχει ήδη αποκαλύψει στη ζωή που
δεν έγινε ακόμα, σε μας, φανερό».10 Αν η Λυμπεράκη χρησιμοποιεί παραδομένους μύθους, ο Βασικεχαγιόγλου χρησιμοποιεί δικούς
του και δικές του λέξεις, προκειμένου να εκφράσει τις κοσμογονικές αλλαγές που προκάλεσε στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος στη
γη και τη μοίρα των πλασμάτων πάνω σ’ αυτή, την καταστροφή
του εαυτού του μαζί με του κλίματος, των πηγών και των έμβιων
όντων.
Στο Κόκκινο ξενοδοχείο (Η αδύνατη αναπαράσταση) (2008) της
Μαρίας Ευσταθιάδη τα θεατρικά πρόσωπα είναι η Φωνή (εμφανώς μια εσωτερική φωνή), ο Ψίθυρος (μια επίσης εσωτερική φωνή
που θέτει κυρίως τα ερωτήματα) και οι Ωτοβλεψίες (μια άποψη
πιο κριτική). Η σύνθεση των ρήσεών τους στοχεύει στη διερεύνηση της εσωτερικής ζωής, όπως μας ήταν άλλοτε γνωστή από την
κλασική λογοτεχνία και σήμερα από την ψυχανάλυση: απωθημένες και αθέμιτες επιθυμίες, κρυφές σκέψεις, αισθήματα και σχέσεις ιδωμένες εκ των έσω. Ο Δαίμονας (2010) είναι ένας διάλογος
δύο φωνών: του Νικολάι Σταβρόγκιν και της μικρής Ματριόσα,
που αυτός αποπλάνησε και εκείνη αυτοκτόνησε, το απαγορευμένο
από τη λογοκρισία επεισόδιο του μυθιστορήματος του Ντοστογιέφσκι Δαίμονες (ή Δαιμονισμένοι, όπως είναι περισσότερο γνωστό
σε ελληνική μετάφραση). Η Ματριόσα εδώ είναι πενήντα χρονών
10 Στο εσώφυλλο του Θρόνου Α΄.
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και αποκαλύπτεται μια παιδοφιλική σχέση στην οποία το θύμα
συναινεί σε έναν βαθμό με κάποιου είδους έρωτα προς τον βιαστή,
όπως στο Wolfgang του Μαυριτσάκη.
Η Έλενα Πέγκα διερευνά τους χαμένους και τους απόβλητους
της οικουμένης χρησιμοποιώντας αποσπασματική και κατακερματισμένη δομή, όπως κατακερματισμένες είναι και οι ζωές τους. Με
το Η Καίτε Κόλλβιτς παρουσιάζει μια σύντομη ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης (1998), το φάντασμα της γνωστής εικαστικής καλλιτέχνιδας εμφανίζεται σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης για να μεταδώσει τις αξίες των πολιτισμών που παράγουν η Γερμανία και
η Αμερική. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωτοπαρουσιάστηκε στη Νέα
Υόρκη σε αγγλική γλώσσα. Με το έργο Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα (1999) η συγγραφέας εξηγεί ότι θέλησε με τη δική της
εκδοχή του παραμυθιού του Άντερσεν να προσκαλέσει άλλες τέχνες σε διάλογο, όπως τον χορό και το βίντεο, αλλά να παραμείνει
θέατρο λόγου και να δημιουργήσει ένα σύστημα σχέσεων χώρων
και χρόνων, εσωτερικού και εξωτερικού. Πραγματικά, με χρήση
μόνιτορ συνδέονται ο κόσμος του παλατιού και των περιθωριακών επαιτών του υπογείου του, αναλύεται η μόδα και η σημειολογία της αλλά κι η μελλοντική χρήση των ρούχων ως πηγών πληροφοριών προς την κεντρική εξουσία των πράξεων των πολιτών,
ενώ αυτός που αποκάλυψε ότι ο αυτοκράτορας παρέλασε γυμνός
είναι μελλοθάνατος. Στο Όταν χορεύουν οι Go-Gο dancers (2000),
οι πολύπαθοι και κοσμογυρισμένοι ήρωές της, ένας άντρας και μια
γυναίκα, δεν κατορθώνουν να δημιουργήσουν μεταξύ τους τη σχέση που αποζητούν για να τους λυτρώσει από τις μνήμες και τη μοναξιά, ούτε και καμιά άλλη σχέση λιγότερο ιδανική: η αποξένωση
είναι αδιάσπαστη. Στο Ποιοι είναι οι καινούργιοι μας φίλοι; (2006)
ένα αγόρι από τα Σκόπια περιπλανιέται στη Βιέννη και σε ένα βαλκανικό τοπίο με την ερήμωση του πολέμου συναντώντας διάφορες
φιγούρες που φέρουν τα τραύματα της καταστροφής: έναν Άγγλο
ρεπόρτερ, έναν σκοπευτή με καλάζνικοφ, τον γενικό γραμματέα
του ΝΑΤΟ και άλλους, συν ένα κορίτσι που διαμαρτύρεται για τον
παραλογισμό του πολέμου. Το happy ending δεν είναι εφικτό.
Ο Γιώργος Ηλιόπουλος ξεκίνησε με ένα κάπως αφελές έργο, το
Desperados (2000). Μια παρέα φοιτητών περνάει μια νύχτα περίπου
ενηλικίωσης πριν την ορκωμοσία τους κάνοντας ένα αποτυχημένο
πάρτι και συζητώντας μέχρι τελικής πτώσεως. Στην ολονυχτία αυτή
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προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος που τους φέρνει η επικείμενη είσοδός τους στο σύστημα και το εκτονώνουν με διάρρηξη σε
σούπερ μάρκετ που τους ζωογονεί. Τελικά το ξημέρωμα παίρνουν
την ηρωική απόφαση να συμβιβαστούν -αν και μερικοί είναι εξ
ορισμού συμβιβασμένοι και με ενθουσιασμό. Ο συγγραφέας στο
εξώφυλλο εκφράζει τη συμπάθειά του στους προβληματισμούς
αυτούς της νέας γενιάς. Ο αναγνώστης-θεατής θα μπορούσε να
τους παρεξηγήσει ως μια γενιά ανώριμων και κακομαθημένων.
Στο Μαύρο κουτί (2009) ο συγγραφέας έχει αφομοιώσει το ιψενικό
μάθημα με μπόλικη σημερινή ψυχανάλυση-ψυχιατρική. Ένας γιος
εύπορου αγρότη με πολλά οικογενειακά τραύματα έρχεται στο
χωριό για να παρευρεθεί στην τελευταία φάση του ετοιμοθάνατου
πατέρα του με τον οποίο έχει άκρως ανταγωνιστική και συγκρουσιακή σχέση. Στη Νέα Υόρκη κατάφερε να γίνει χρυσό αγόρι σε
μεγάλη επιχείρηση, αλλά προτού κάνει την αποφασιστική κίνηση
έπαθε μια κρίση συνείδησης που εκδηλώθηκε ως κρίση πανικού,
υπονόμευσε το συμβόλαιο και απολύθηκε. Μέσα στην αγχώδη και
δηλητηριασμένη από τις συγκρούσεις ατμόσφαιρα γίνονται αποκαλύψεις για τους σκελετούς της οικογένειας που αποδεικνύονται
διαφορετικοί από τον μύθο που εξέθρεψε την εχθρότητα. Η μητέρα αυτοκτόνησε αφού προσπάθησε να πνίξει το βρέφος της επειδή
υπέφερε από επιλόχεια κατάθλιψη και όχι επειδή ο πατέρας την
οδήγησε στο μοιραίο τέλος με την κακομεταχείριση, στην πραγματικότητα την αγαπούσε. Η συμφιλίωση επέρχεται πλήρης και
λυτρωτική με τον πατέρα-κυρία Άλβινγκ, ενώ μια νέα σχέση αρχίζει με μια πληγωμένη και αξιόλογη γυναίκα. Αισιοδοξία ηθελημένη
μάλλον, αποκλίνοντας από το ιψενικό μοντέλο όπου τα αδιέξοδα
καταλήγουν στο τέλος του έργου είτε σε καταστροφή είτε σε άλλο
αδιέξοδο ή (μόνο στην Κυρία από τη θάλασσα) σε έναν δειλό συμβιβασμό. Σχεδόν μοντέρνα φαρσοκωμωδία κατά τη γλώσσα και ιδίως τις αστεία προσβλητικές ατάκες τις οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη οι θιγόμενοι σαν να πάσχουν από κώφωση, είναι Το κελεπούρι
(2011). Παραπέμπει κάπως στο Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία
του Ροζέ Βιτράκ και έχει δανειστεί κάτι από τις υπερφυσικές φιγούρες του Ιονέσκο. Όλα τα θεατρικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται
από τον συγγραφέα «υπερφυσικά» και το ίδιο το έργο «υπερφυσικά ρομαντική κωμωδία». Έχει ως κεντρικό θέμα έναν νέο Έλληνα,
θύμα της κρίσης και της επιπολαιότητάς του, που χρωστάει ένα
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μεγάλο ποσό. Τον απειλούν μπράβοι με τραυματισμό και φόνο.
Αναζητώντας κάποια κομπίνα που θα τους ξελασπώσει γρήγορα, η
αρραβωνιαστικιά του τον σπρώχνει να παντρευτεί μια υπέρβαρη
πλούσια. Μέσα από μια παιδαριώδη ίντριγκα υφής τηλεοπτικού
επεισοδίου, η αγάπη αναδύεται σαν λουλούδι ανάμεσα στον ωραίο
και το τέρας και τους λυτρώνει, οι κακοί τιμωρούνται και τα χρήματα συμπληρώνουν την ευτυχία.
Το 1995, ο Σάββας Πατσαλίδης, συγκρίνοντας το μεταπολεμικό
νεοελληνικό θέατρο με το παγκόσμιο τόσο σε επίπεδο τεχνοτροπίας/αισθητικής όσο και περιεχομένου, επισημαίνει ότι στις πρώτες
δεκαετίες, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αντίδραση στον κλονισμό
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου υπήρξαν ο υπαρξισμός και το
παράλογο, αργότερα οι τελετουργίες-δρώμενα, τα happenings, τα
ανοίγματα προς το ασιατικό θέατρο, το ελληνικό παρέμεινε ελληνοκεντρικό και προσηλωμένο στην εγχώρια παθολογία, κοινωνική
και ιστορική, με κύρια παραγωγή ένα είδος ρεαλιστικής ηθογραφίας. Εδώ ο καλός μελετητής παραλείπει ένα άλλο σημαντικό ρεύμα,
με τη φόρμα και το ανατρεπτικό περιεχόμενο του υπερρεαλισμού
και του παραλόγου, πού καλλιέργησαν ήδη από τις αρχές του 1950
ο Καμπανέλλης, ο Ζιώγας, ο Μουρσελάς, η Αναγνωστάκη και άλλοι
συγγραφείς που δεν είχαν τόσο μακρά και επιβλητική πορεία στο
θέατρο. Θέτοντας το ερώτημα πού βρίσκεται η ελληνική δραματογραφία σε σχέση με τα παγκόσμια ρεύματα, αναγνωρίζει ότι έχουν
αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στον χώρο του θεάτρου νέα ονόματα, συγγραφείς, σκηνοθέτες και σκηνογράφοι,
που αναζητούν νέους δρόμους και προτάσεις και που «βλέπουν»
μιαν άλλη Ελλάδα από τους συγγραφείς των προηγούμενων γενεών. Επιλέγοντας αναγκαστικά ορισμένα ονόματα, αναφέρει τον
Ηλία Λάγιο, τον Ανδρέα Στάικο, τον Γιώργο Βέλτσο, την Κλαίρη Μιτσοτάκη, τον Βασίλη Βασικεχαγιόγλου και εξετάζει κάποια από τα
έργα τους (Πατσαλίδης 1995). Ο ίδιος μελετητής, σε γενικότερης
οπτικής εργασία του, επισημαίνει τη συνθετικότητα του σύγχρονου
θεάτρου, του οριζόμενου ως μεταδραματικού ή μεταμοντέρνου, το
οποίο αποτελεί αμάλγαμα κωδίκων, διασταύρωση ειδών, ακουσμάτων, ιστορικών, παραδόσεων παρουσιασμένων με τις τεχνικές του
τσίρκου και του κουκλοθεάτρου, παριλαμβάνοντας χορό και μιμική,
φολκλόρ, τελετουργία, υψηλή τεχνολογία, υπολογιστές, μικρόφωνα,
ντοκιματέρ και έντονη σωματικότητα (Πατσαλίδης 2012, 162-163).
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Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν αντιπροσωπευτικό σύγχρονο
θεατρικό είδος την performance (Τσατσούλης 2007, 43-94). Αλλού
ωστόσο διευκρινίζει ότι στο ευρωπαϊκό θέατρο επανέρχεται το θέμα
της εθνικής ταυτότητας ιδίως σε ομάδες προερχόμενες από το πρώην ανατολικό μπλοκ, οι οποίες επανεξετάζουν την τοπική ιστορία
τους και τη θέση τους στη νέα Ευρώπη. Ακόμα όμως και σε ομάδες
που παρουσιάζουν τα μεταμοντέρνα ή μεταδραματικά θεάματα, δημιουργήματα της ομάδας και/ή του σκηνοθέτη, επανέρχεται η εστίαση στην ιδεολογία και την πολιτική (Πατσαλίδης 2013, 125-128).
Συγκρίνοντας με το νεοελληνικό, πιστοποιεί από τις αρχές του ’80
την απομάκρυνση από τις προγενέστερες ρεαλιστικές προδιαγραφές, όχι όμως και απόσπαση από αυτές. Με βάση και πάλι ορισμένα παραδείγματα συγγραφέων (Δημητριάδης, Βέλτσος, Κοντραφούρης, Πέγκα, Μέντης, Ευσταθιάδη, Χρυσούλης, Δήμου, Τσίρος,
Χατζηγιαννίδης, Κατσικονούρης), διαπιστώνει ότι απομακρύνονται από τα ιδανικά της αριστεράς, που διέτρεχαν φανερά ή υπόρρητα τα έργα των συγγραφέων στις προηγούμενες δεκαετίες και
μάλλον τα εισάγουν ως μέρος του προβλήματος. Εξετάζει ακόμα
περιπτώσεις σκηνοθετών (Μοσχόπουλος, Μαρμαρινός, Κακλέας,
Τερζόπουλος, Χουβαρδάς) και θεατρικών σχημάτων-χώρων όπου
παρουσιάζονται συστηματικά τα νέα αυτά έργα και θεάματα. Η ελληνική πραγματικότητα συχνά ανιχνεύεται μέσα στην ευρεία και
ανοιχτή φόρμα και οπτική (Πατσαλίδης 2013, 199-218). O Δημήτρης Τσατσούλης μεταφέρει την άποψη των Durkheim και Mauss
ότι οι συνέπειες των κοινωνικών αλλαγών δεν γίνονται αισθητές
στη σύνολη κοινωνία, της οποίας τα άτομα ουσιαστικά επιφέρουν
την αλλαγή αυτή, αλλά είναι απορροφημένα από τις καθημερινές
δραστηριότητές τους και δεν τις παρατηρούν· γίνονται αντιληπτές
μόνο από τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους, που αποτελούν περιθωριακές ομάδες μη λειτουργικές ούτε ενσωματωμένες
στον κοινωνικό ιστό, δεν είναι εκπρόσωποι της συλλογικής συνείδησης, και δημιουργούν τέχνη που αποδίδει την μεταβαλλόμενη
κοινωνική πραγματικότητα χωρίς ταυτόχρονα να αντανακλούν
τη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας τους (Τσατσούλης 2007,
119). Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στην ιστορικά παραδεκτή άποψη (ας θυμηθούμε πρόχειρα τις οδηγίες του Άμλετ στους
ηθοποιούς για τη λειτουργία της τέχνης ως καθρέφτη της εποχής)
ότι πράγματι η τέχνη απεικονίζει την εποχή της, μέσα από τους
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δέοντες συμβολισμούς και τις παραμορφώσεις, μια κοινοτοπία θα
λέγαμε, διαφωνώντας αναφανδόν στο ότι οι κύκλοι της τέχνης και
της διανόησης είναι περιθωριακές και δεν παίζουν κανένα ρόλο
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, έστω και αν μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το ζήτημα ετέθη επί τάπητος. Είναι γνωστό ότι καλλιτέχνες και διανοούμενοι αναμειγνύονται ακόμα και στην πολιτική
πράξη.
Τα στοιχεία του «μεταμοντέρνου», ή η «μεταμοντέρνα απειλή»
κατά Τσατσούλη, όπως πλανάται πάω από την Ευρώπη εδώ και είκοσι χρόνια περίπου, συνιστάμενη σε «αντι-ορθολογισμό», «απόρριψη των μεγάλων μυθολογιών», «αντι-ρεαλισμό», «ερμηνευτική
απροσδιοριστία», «πλουραλισμό ερμηνειών», «διεκδίκηση ιδιαίτερης ταυτότητας», και άλλα τινά, στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα άφησε μάλλον διάσπαρτα ίχνη και ελάχιστα αυθεντικά παραδείγματα στην ιστορία της ελληνικής παραστασιολογίας
(Τσατσούλης 2007, 88). Δεν φαίνονται και τόσο ελάχιστα, αλλά η
άποψη είναι του 2007 και υπήρξαν περισσότερα έκτοτε.
Ως προς τη θεματολογική διάσταση, το νεοελληνικό δράμα της
τελευταίας εικοσιπενταετίας απομακρύνεται από αρκετά θέματα
του παρελθόντος που αποτελούσαν άξονές του, όπως η αγροτική
και επαρχιακή ζωή, η μικροαστική, ακόμα και η μεγαλοαστική, γενικά από την επισήμανση της ταξικής διαστρωμάτωσης. Ομοίως
οι σημαντικοί σταθμοί της ελληνικής ιστορίας: η επανάσταση του
εικοσιένα, η μικρασιατική καταστροφή, ο δεύτερος παγκόσμιος
πόλεμος και η κατοχή, ο εμφύλιος, η επταετής δικτατορία. Όχι ότι
εξαφανίζεται κάθε ίχνος, αλλά ο τρόπος μνείας -στις ελάχιστες περιπτώσεις που εμφανίζονται τα θέματα αυτά ή υποδηλώνονταιμεταβάλλεται σε υπονοούμενο ενίοτε ειρωνικό, σαν να πρόκειται
για προφάσεις εν αμαρτίαις. Οι παλαιότεροι συγγραφείς στα έργα
τους της τελευταίας αυτής περιόδου στρέφονται αποφασιστικά
στην αρχαία ελληνική μυθολογία για νοηματοδοτήσουν υπαρξιακά
και όχι κοινωνικά προβλήματα (Πεφάνης 1999· Πεφάνης 2005). Οι
νεότερες γενιές των Ελλήνων συγγραφέων, όπως φάνηκε από το
παρόν ερανιστικό δείγμα, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει
βέβαια πολύ περισσότερα ονόματα συγγραφέων και τίτλους έργων, έχουν διευρύνει, συνειδητά προφανώς, την οπτική τους, ενδεχομένως θεωρώντας ότι, η Έλληνες, όπως και άλλοι λαοί, στη
δημόσια και την ιδιωτική ζωή και νοοτροπία, έχουν απομακρυν-
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θεί από τα εθνικά χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο της ζωής,
την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά τους και συμμετέχουν στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι με σημαντικές και αποφασιστικές επιλογές
όπως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, και ιδιαιτέρως της
αγγλικής, ως μέρος της επικοινωνίας. Ο αριθμός των ξενόγλωσσων
τίτλων στα έργα αυξάνεται διαρκώς. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο
ότι τόσοι συγγραφείς στις πρόσφατες δεκαετίες δίνουν τέτοιους
τίτλους: 4ever (1999), Bedtime stories (2001) του Γιώργου Ηλιάδη· Lovers (2001), Kiss the shadow (2010) της Νίνας Ράπη, Atreides,
End (2005) του Ανδρέα Φλουράκη, Addio del passato (2005) της
Λείας Βιτάλη, Insenso (2007) του Δημήτρη Δημητιάδη, Textilen
(2012) της Μαρίας Ευσταθιάδη και πολλά άλλα. Δεν είναι επίσης
τυχαίο ότι τόσα από αυτά έχουν ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό
έστω και στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων, κάτι που ήταν
πολύ πιο σπάνιο στο παρελθόν.
Τα θέματα είναι επίσης στους κύριους άξονές τους παγκόσμια:
ο ατομικισμός, η αποξένωση, τα μέσα επικοινωνίας ως υποκατάστατα της ανθρώπινης προσέγγισης και ως δίαυλοι πολιτικο-ιδεολογικών κατευθύνσεων, η νοοτροπία και κουλτούρα των μεσαίων
στρωμάτων ως αντικατάσταση της ταξικής συνείδησης και η αποκάλυψη της κρυφής ασυδοσίας της εξουσίας κάτω από την κάλυψη
της νομιμότητας, της φαινομενικής διαφάνειας και της δημοκρατικότητας. Με σύγχρονη πολυσυλλεκτικότητα τόσο στα θέματα όσο
και στην υφολογία και τεχνική, οι σύγχρονοι συγγραφείς όπως είδαμε, πειραματίζονται σχεδόν από το ένα έργο τους στο άλλο, δοκιμάζοντας τα πάντα, ενώ υπάρχουν και υπόρρητες αναφορές από
τον ένα στον άλλο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε μάρτυρες του γίγνεσθαι μια νέας φάσης θεατρικής παράδοσης, όσο
ποτέ επηρεασμένης από τις τάσεις του εξωτερικού. Οι συγγραφείς
φαίνονται να προορίζουν τα έργα τους πρωτίστως βέβαια για την
εγχώρια σκηνή, αλλά με ευρεία οπτική, χειριζόμενοι παγκόσμια θέματα και προβλήματα στα οποία εντάσσουν και τα ελληνικά, ενίοτε λαμβάνοντας υπόψη την εντόπια ιδιομορφία τους, συνήθως
όμως όχι, απλώς προσθέτοντας κάποιες σημειολογικές αναφορές.
Έργα-σταθμοί, πραγματικά εμβληματικά, δεν έχουν ακόμα ξεχωρίσει, αλλά δεν αποκλείεται κάποιο να αναδειχθεί σε ευρύτερη
κλίμακα καθόσον οι σύγχρονοι συγγραφείς βρίσκουν ευκολότερα
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από το παρελθόν τους διαύλους για μεταφράσεις και παραστάσεις
στο εξωτερικό, κάτι που οι προηγούμενες γενιές δεν κατόρθωσαν
και ίσως δεν επεδίωξαν, προσηλωμένοι στη αποστολή τους να εκφράσουν τα προβλήματα της εποχής και του τόπου τους. Τα σύγχρονα έργα ή οι θεατρικές επιτελέσεις σε μεγάλο βαθμό εισάγουν
τα ελληνικά γνωρίσματα και θέματα μάλλον ως στοιχεία ανάμεσα
σε άλλα και παρουσιάζουν τη σύνθεση παρά ως δραματουργικούς
άξονες τους οποίους επεξεργάζονται με αγάπη και πόνο, δίχως
αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αποστασιοποιούνται. Φαίνονται να
πιστεύουν ότι η ομογενοποιητική παγκοσμιοποίηση είναι η υπάρχουσα πραγματικότητα και αυτήν οφείλουν να απεικονίσουν και
να ερμηνεύσουν. Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι
τέτοια παγκόσμια κλίμακα αποδεικνύεται δυσλειτουργική και θα
υπάρξει επιστροφή στα εθνικά κράτη (Κονδύλης 1992· Derrida
2003· Habermas 2003), ελπίζοντας να μην χρειαστεί ένας τρίτος
παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα με πυρηνικά όπλα για να γίνει
η στροφή αυτή, αν υπάρξει ανθρωπότητα μετά από αυτόν. Επειδή η μελλοντολογία είναι επισφαλής ως επιστήμη, εστιάζοντας
στο θεατρικό παρόν, διακρίνεται μια ευκαιρία για τους Έλληνες
συγγραφείς να ξεφύγουν από τα σύνορα και να δώσουν έργα που,
ξεπερνώντας το εμπόδιο των τοπικών θεμάτων και της γλώσσας,
να καθιερώσουν και το νεοελληνικό θέατρο ως μέρος του παγκόσμιου, από τις περισσότερες ιστορίες του οποίου απουσιάζει.
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Η ποίηση στη σκηνή: Συνέχειες και ρήξεις στην πρόσληψη
των ρομαντικών και των επιγόνων τους. Έλληνες Ρομαντικοί και Λωτρεαμόν από την ομάδα Bijoux de Kant
Λητώ Ιωακειμίδου *

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ιστορία της Λογοτεχνίας δεν στηρίζεται
μονομερώς στα λεγόμενα «γεγονότα», όπως η έκδοση ενός έργου,
οι κριτικές αντιδράσεις και οι ιστορικά οριοθετημένες επιρροές,
αλλά διευρύνει την ίδια την έννοια της πρόσληψης, στρέφοντάς
την σε μια τεράστια ποικιλία διαδικασιών που την εμπλουτίζουν:
«[…] οι δυνατότητες που προσφέρονται στον ιστορικό έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι μόνο όσον αφορά το σώμα κειμένων αλλά και
τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αν θεωρούσαμε
τη σύγχρονη λογοτεχνική ιστορία ως συρραφή τεσσάρων ειδών
μελετών ή τεσσάρων κατηγοριών δεδομένων, ταξινομημένων με
βάση τον συγγραφέα, το συγκείμενο, το κείμενο και τον αναγνώστη, θα την διαστρεβλώναμε. Όπως και η ίδια η λογοτεχνία, η λογοτεχνική ιστορία εξελίσσεται με τις εναντίον της αντιδράσεις και
μερικές φορές οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν με τρόπο ακραίο
έναν συγκεκριμένο παράγοντα που είχε παραγνωριστεί στο παρελθόν» (Kushner 2010, 208). Μέσα από αυτή την οπτική γωνία,
επιχειρήθηκε να εξεταστεί, στην παρούσα ανακοίνωση, η μετακίνηση των ορίων, η τροποποίηση των συνιστωσών και η αναδημιουργία συνδηλώσεων που υφίσταται ο όρος «Ρομαντισμός», ως
λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα, μέσα από δυο πρόσφατες θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζουν στη σκηνή ποιητικά κείμενα,
τα οποία αναπτύσσουν ποικίλες διασυνδέσεις με το συγκεκριμένο ρεύμα ή τους επιγόνους του. Μετακίνηση των ορίων σημαίνει
∗
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© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

340

Λητώ Ιωακειμίδου

και μια τέτοια διάχυση ιδιοτήτων και σύνδεση κειμένων ώστε να
προσδίδεται πλέον στον ρομαντισμό μια καθαρά μεταιχμιακή υπόσταση ανάμεσα στο παλαιό και το νέο, μια ιδιότητα συνομιλητή
ως ίσου προς ίσον με το μοντέρνο, καθώς όχι μόνο δεν ζημιώνεται
(λοιδορούμενος ως «παρωχημένος», «στυλιζαρισμένος» και «μονοθεματικός») αλλά και ενισχύεται από «περάσματα» όπως αυτό
που οδηγεί από τη θανατολαγνεία της παρακμής στην εποχή του
μοντερνισμού.
Πέρα από την υπονόμευση της παραδοσιακής ταξινομητικής
λειτουργίας της Ιστορίας της Λογοτεχνίας, μια τέτοια σκηνική
επεξεργασία της ποίησης θέτει και κάποια άλλα μείζονα ζητήματα: Πρώτα απ’ όλα, λειτουργεί ως αντίβαρο στον κυρίαρχο τρόπο πρόσληψης της ποίησης στις μέρες μας, τη σιωπηλή ανάγνωση
στον ιδιωτικό χώρο, ή τον φιλολογικό σχολιασμό σε συγκεκριμένα
θεσμικά πλαίσια. Προπάντων, όμως, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί,
υπέρ των θεατών και της δημιουργίας ανοικείωσης ή έκπληξης
σε εκείνους, την αλλαγή κώδικα επικοινωνίας και τη μετεγγραφή
των αρχικών σημείων τέχνης σε ένα άλλο καλλιτεχνικό σύστημα,
αυτό της θεατρικής μίμησης και του σκηνικού χώρου. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα πολύπλοκο καλλιτεχνικό πείραμα που μας
οδηγεί στο να επανατοποθετηθούμε απέναντι στη «θεατρικότητα» και στο να προσπαθήσουμε να την τοποθετήσουμε «όχι σε
ένα είναι του κειμένου, σε μια ιδιότητα της «οπτικότητας» ή της
δραματικότητάς του, αλλά στην χρησιμοποίηση μιας σκηνής στην
πράξη, χάρη στην οποία βλέπουμε και εννοούμε, σε έναν συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, διάφορα συστήματα σημείων», γράφει ο
Patrice Pavis επιχειρηματολογώντας υπέρ της «υπόρρητης μυθοπλασιοποίησης» του κειμένου αντί για τη στατική σύλληψη της
«θεατρικότητάς» του (Pavis 2010, 172). Οι δυο παραστάσεις που
επελέγησαν αναδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό ετούτα τα ζητήματα.
Δυο λόγια για την ταυτότητα των δυο παραστάσεων της ομάδας
Bijoux de Kant, η οποία, από την ίδρυσή της, το 2010, έχει ασχοληθεί πρωτίστως με τη δραματοποίηση μη θεατρικών κειμένων1:
1

Η ομάδα Bijoux de Kant ιδρύθηκε από τον σκηνοθέτη και εικαστικό Γιάννη
Σκουρλέτη και τον μουσικοσυνθέτη Κώστα Δαλακούρα. Ο εκλεκτικισμός και το
υβριδικό στοιχείο χαρακτηρίζουν τη στάση της απέναντι στα καλλιτεχνικά ρεύματα και κινήματα που την εμπνέουν σε διάφορες παραστάσεις, περφόρμανς και
εικαστικές παραγωγές: ρομαντισμός/gothic, εξπρεσιονισμός (απεικονιστικός
και αφηρημένος), κονστρουκτιβισμός, εννοιολογική τέχνη, κουλτούρα pop κ. ά.
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Η πρώτη παράσταση δόθηκε, ως Graveyard Café Band, στον αίθριο χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, στις 25/5/2011,
και εντάχθηκε στο μουσικό Blender Festival που διοργανώθηκε
εκείνη την περίοδο. Το πλέξιμο κειμένων Ελλήνων ρομαντικών μεταξύ τους αλλά και με κείμενα άλλων ρευμάτων και ειδών είχε ήδη
επιχειρηθεί σε άλλους σκηνικούς χώρους, σε προηγούμενες παραστάσεις, με τον τίτλο Ελευθερία ή θάνατος, In extremis και Alive, με
διάφορες παραλλαγές. Ο θεατής παρακολουθεί τρεις μορφές επί
σκηνής, τις οποίες η κριτική περιέγραψε ως «κορίτσι με ταφταδένιο φόρεμα με φουρό, ξανθόασπρη περούκα και χέρια δεμένα με
κορδέλα», «Νοσφεράτου με εξπρεσιονιστικά στοιχεία» και «ροκά
που παραπαίει ανάμεσα στον Τζιμ Μόρισον και τον Νεκρό του
Τζώννυ Ντεπ»2.
Η δεύτερη παράσταση, Lautréamont-Maldoror/Εγκώμιο μιας μεταμόρφωσης, δόθηκε από τις 5 έως τις 11 Ιουνίου 2012 στον ειδικά
διαμορφωμένο υπόγειο χώρο-γκαράζ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και βασίστηκε σε κείμενο που δημιουργήθηκε από έναν
μικρό αριθμό αποσπασμάτων από τα Άσματα του Μαλντορόρ, το
βλάσφημο και αινιγματικό κείμενο του Λωτρεαμόν, σε μετάφραση
Στρατή Πασχάλη3. Εδώ, σε έναν ερημικό αγρό με στάχια, μια έκταση τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων, κινείται ο Μαλντορόρ4.
Ένα πρώτο ζήτημα που προκύπτει από αυτά τα δυο θεάματα
είναι η δημιουργία, σε κάθε περίπτωση, ενός νέου κειμένου, καταλληλότερου για σκηνική επεξεργασία σε σχέση με τα αρχικά μεμονωμένα υλικά. Εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι η στρατηγική που ακολουθήθηκε στη μια παράσταση
είναι ακριβώς αντίστροφη από αυτή της άλλης: Στον Μαλντορόρ
δημιουργείται ένα μικρο-κείμενο, από θραύσματα των έξι ασμάτων. Το νέο κείμενο έχει τις εξής ιδιαιτερότητες:

2
3
4

Αλλά και οι τρόποι ανάδυσης όλων αυτών επί σκηνής πηγάζουν συχνά από την
αισθητική του κινηματογράφου, των κόμικς, της τέχνης του video, ανατρέποντας
ολοκληρωτικά τον ορίζοντα προσδοκιών των θεατών ακόμα και απέναντι σε πασίγνωστα κείμενα του προ του μοντερνισμού λογοτεχνικού σύμπαντος.
Έφη Μαρίνου, Ελευθεροτυπία, 10/1/2010, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=118591 Τους ρόλους αυτούς ενσάρκωσαν οι Φρόσω Ζαγοραίου, Σαμψών
Φύτρος και Θεμιστοκλής Καρποδίνης.
Λωτρεαμόν, Μαλντορόρ, μετάφραση-επίμετρο Στρατής Πασχάλης, Εκδόσεις Νεφέλη, 2011.
Τον ρόλο έπαιξε ο Βούλγαρος ηθοποιός Chris Radanov.
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― Περιστρέφεται γύρω από τη μεταμόρφωση, σωματική και
ψυχική, του καταραμένου δημιουργήματος, πράγμα που φαίνεται
ήδη από το δεύτερο μέρος του τίτλου (Εγκώμιο μιας μεταμόρφωσης), το οποίο έχει προστεθεί στον ήδη συντετμημένο τίτλο του
μεταφρασμένου κειμένου (Μαλντορόρ αντί του «ορθότερου» Τα
Άσματα του Μαλντορόρ). Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται λοιπόν
από την ειδολογικά αλλοιωμένη και αμφισβητήσιμη πλέον ταμπέλα «άσμα» στο ίδιο το όνομα και την ουσία της βλάσφημης ύπαρξης και στη διόγκωση μιας από τις ιδιότητές της σε βαθμό νομοτέλειας, αρχετυπικής λειτουργίας.
― Επίσης, η εξέγερση απέναντι σε έναν Πλάστη-πηγή του Κακού, που κυριαρχεί στο αρχικό κείμενο, παραμένει και στην παράσταση αλλά με πιο αποσπασματικό, εξομολογητικό και αποφθεγματικό τόνο, που κάνει τη νέα δημιουργία να θυμίζει περισσότερο
τον θραυσματικό λόγο ενός Ρεμπώ παρά τα κύματα των μακροσκελών στροφών σε πεζό λόγο του Λωτρεαμόν. Ως συνέπεια αυτών των δύο στοιχείων, ο Μαλντορόρ της ομάδας Bijoux de Kant
συμπυκνώνει και οξύνει τον χαρακτηριστικό ατομικισμό του ρομαντικού ήρωα, με όλες τις μαζοχιστικές του εξάρσεις, όπως θέτει το ζήτημα η Lilian Furst: «Αν και αυτός ο μαζοχισμός μπορεί
να φαίνεται αρχικά άσκοπος, στην πραγματικότητα υποθάλπεται
από τον ρομαντικό ήρωα ως ένα βασικό στοιχείο της σύμφυτης
διαφορετικότητάς του το οποίο τον διαχωρίζει από τους συνηθισμένους ανθρώπους και για το οποίο είναι ιδιαίτερα υπερήφανος»
(Furst 2001, 148). Έτσι, οι αιώνες φυτοζωής που οδηγούν το σώμα
του πρωταγωνιστή σε σήψη ή η πραγματοποίηση του ονείρου του
να ζήσει μέσα στο σώμα ενός γουρουνιού γεννούν μιαν απόλαυση
που περιγράφεται αλαζονικά από τον ίδιο: Η «ατομικιστική [του]
ορμή για απομόνωση με οποιοδήποτε κόστος» (Furst 2001, 148)
αντιστρέφει προκλητικά το υψηλό σε βορβορώδες, ως τιμωρία
που εκτοξεύεται εναντίον του Δημιουργού.
― Παρ’ όλα αυτά, ο θεατής που έχει υπόψη του την κλασική πλέον μελέτη του Bachelard5 μάταια θα περιμένει να αναγνωρίσει, σε
όλη του την ανάπτυξη, το «σύνδρομο» του Μαλντορόρ, δηλαδή την
επίθεση, ή μάλλον μια ατελείωτη σειρά επιθέσεων εναντίον όλων
σχεδόν των πλασμάτων της γης, οι μορφές των οποίων, κατά τον
5

Gaston Bachelard, Lautréamont, Παρίσι, José Corti, 1939.
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Bachelard, δεν αναπαρίστανται ψυχογραφικά στο κείμενο αλλά
δημιουργούνται με μοναδική λειτουργία το χτύπημα που θα δώσουν και θα δεχτούν6. Όμως, ενώ στην παράσταση η αιώνια απέχθεια και η μεταφυσικών διαστάσεων απελπισία εγγράφονται στο
σώμα και στην έκφραση του ηθοποιού, το κείμενο που προφέρεται επί σκηνής απογυμνώνεται από κάθε αφηγηματικότητα: Για
παράδειγμα, η αποπλάνηση και η μαρτυρική θανάτωση του έφηβου Μέρβιν, επεισόδιο στο οποίο αφιερώνεται ολόκληρο σχεδόν
το «Έκτο Άσμα», αφήνει μόνο ένα ίχνος στο θεατροποιημένο κείμενο, την ιδιαίτερα ανησυχητική προτροπή «κατευθυνθείτε προς
τα εκεί όπου βρίσκεται η λίμνη των κύκνων και θα σας πω αργότερα γιατί υπάρχει ένας κατάμαυρος μες στο κοπάδι» (Λωτρεαμόν
2011, 300). Αντιστοίχως, ελάχιστα κειμενικά ίχνη απομένουν από
πασίγνωστα χωρία του Γάλλου ποιητή, όπως ο ύπνος του Ερμαφρόδιτου, η συνομιλία με το νεκροθάφτη, η μάχη σώμα με σώμα
του Μαλντορόρ με τη λυχνία που έχει μεταμορφωθεί σε αγγελική
μορφή και την οποία αμαυρώνει με το βλάσφημο φιλί του, η ερωτική ένωση με το θηλυκό καρχαρία, η κυνική απόρριψη του λιγνού,
δεκάχρονου κοριτσιού που ακολουθεί τον πρωταγωνιστή στο δρόμο, μια σκηνή από την οποία η παράσταση αποκόπτει ελάχιστες
λέξεις μέσα από μια αρχικά μακροπερίοδη φράση: «τα μάτια μου
επώδυνα ερεθισμένα από την αιώνια αϋπνία της ζωής» (Λωτρεαμόν 2011, 77)7. Έτσι λοιπόν η αϋπνία, επαναλαμβανόμενο μοτίβο
της παράστασης, προσδίδει στον θεατροποιημένο Μαλντορόρ μια
6

7

«[…] Αυτό ακριβώς το ταλέντο του ψυχολόγου που αναγνωρίζει κανείς στον μυθοπλάστη [εννοεί τον Λαφονταίν και τους Μύθους του] έχει ως αποτέλεσμα το
ότι αναδεικνύει ακόμα καλύτερα τη μονοτονία της ζωομορφικής μυθοπλασίας.
Αντίθετα, στον Λωτρεαμόν, το ζώο συλλαμβάνεται όχι μέσα από τη μορφή του,
αλλά μέσα από τις αμεσότερες λειτουργίες του, και συγκεκριμένα τις λειτουργίες επίθεσης που μπορεί να επιτελέσει» (Bachelard 1939, 10). Κατά συνέπεια, «η
ποίηση του Λωτρεαμόν είναι μια ποίηση της διέγερσης, της μυϊκής παρόρμησης,
κανένα στοιχείο της δεν παραπέμπει σε ποίηση της θέασης μορφών και χρωμάτων» (Bachelard 1939, 14) (μεταφράζουμε από το πρωτότυπο).
Ολόκληρη η φράση έχει ως εξής: «Θα μπορούσα, παίρνοντας το κεφάλι σου μέσα
στα χέρια μου, με ύφος χαϊδευτικό και πράο, να βυθίσω τ’ αδηφάγα μου δάχτυλα
μες στους λοβούς του αθώου εγκεφάλου σου, για να αποσπάσω, με το χαμόγελο
στα χείλη, ένα δραστικό λίπος που ξεπλένει τα μάτια μου, επώδυνα ερεθισμένα
απ’ την αιώνια αϋπνία της ζωής» (Λωτρεαμόν 2011, 77-78). Η αποκοπή των τελευταίων οκτώ λέξεων και η επαναλαμβανόμενη προβολή τους με εγκατάλειψη
του υπόλοιπου αφηγηματικού τους πλαισίου δημιουργεί έναν φραστικό μινιμαλισμό, υπερτονίζοντας το τερατώδες χαρακτηριστικό του Μαλντορόρ.
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προμηθεϊκή υπόσταση που εγγυάται την αλύγιστη εξέγερση απέναντι στο Δημιουργό. Μιλάμε επομένως για μια ακυρωμένη αφηγηματικότητα, έναν συμπυκνωμένο, ανανεωμένο ρομαντισμό,
οριστικά απαλλαγμένο από την εγκεφαλικότητα του λόγου του
αρχικού έργου, στην οποία αναφέρεται και ο μεταφραστής του
γαλλικού κειμένου, Στρατής Πασχάλης8. Είναι αναπόφευκτο ένας
τέτοιος μοντέρνος, αποσπασματικός, μαύρος συναισθηματισμός
να δίνει την εντύπωση ότι η ειδολογική πλάστιγγα της παράστασης γέρνει προς την πλευρά της λυρικής ποίησης, τη στιγμή που
το αρχικό δημιούργημα του Λωτρεαμόν είναι από τις πιο γνωστές
περιπτώσεις που τοποθετούνται «στα όρια των λογοτεχνικών
μορφών»9. Τελικά όμως, το νέο «κείμενο» που αναδύεται κερδίζει
επί σκηνής ό,τι έχει αφήσει πίσω του σε επίπεδο αφηγηματικότητας, χάρη στην απόλυτη σωματοποίηση της «μεταμόρφωσης»,
μέσα από μια ιδιαίτερα απαιτητική κινησιολογία. Η ίδια η κεφαλή
του απόκοσμου όντος φτάνει στο σημείο να μετατραπεί σε κάτι
σαν κιβώτιο/ηχείο που παράγει μόνο τον ξερό κρότο της οργής,
στο στιγμιότυπο κατά το οποίο ο πρωταγωνιστής γρονθοκοπεί το
κεφάλι του επιβεβαιώνοντας την παντοδυναμία και τη διαιώνιση
της ύπαρξής του με την κραυγή: «εγώ… υπάρχω εσαεί σαν το βασάλτη!» (Λωτρεαμόν 2011, 188).
Μέσα από αυτόν τον εξεγερσιακό, εξπρεσιονιστικό λυρισμό,
προκύπτει μια νέα ιστορία που αφηγείται η παράσταση: Η ιστορία
του ίδιου του σώματος που προσπαθεί να σταθεί σε κατακόρυφη
στάση έχοντας περάσει από αναρίθμητα επεισόδια πτώσεων και
τρεκλίσματος, εξαφάνισης μέσα στα στάχια, απώλειας της ενέργειας σαν λάστιχο που ξεφουσκώνει και αλλοιώνεται, ζωομορφικού
8

9

«Ο «ρομαντισμός» του Λωτρεαμόν, με έκδηλες αγγλοσαξονικές επιρροές μαύρης
λογοτεχνίας, εντελώς υπονομευμένος από την εγκεφαλικότητα του λόγου και τον
διαρκώς ειρωνικό τόνο που αφήνει το καθετί μετέωρο. Ζωολογία, ιχθυολογία και
αντι-ιδεαλιστική μεταφυσική. Καγχασμός που διαρκώς απομυθοποιεί. Διανοητικός πρωτογονισμός, εξωφρενική αφηγηματική χρήση της λεπτομέρειας […]»
(Πασχάλης 2011, 343-344).
Τον όρο χρησιμοποιεί ο Ζ. Ι. Σιαφλέκης για τα συχνά δυσδιάκριτα όρια μεταξύ
διηγήματος και πεζόμορφου ποιήματος, το οποίο δανείζεται τον λυρισμό της ποίησης και τις απατηλές αφηγηματικές στρατηγικές του διηγήματος. Για Τα Άσματα
του Μαλντορόρ αναφέρει ότι: «η αφηγηματικότητα υποτονίζεται και η πλοκή ουσιαστικά απουσιάζει, παρά την πεζή εκφορά του λόγου και τις μυθιστορηματικές
προθέσεις του συγγραφέα, προς όφελος βέβαια της ποιητικότητας που κυριαρχεί» (Σιαφλέκης 2009, 132).
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τετραποδισμού ή, γενικότερα, ηττημένης οριζοντίωσης, μέχρι την
τελική, δυναμική κατάκτηση της όρθιας θέσης, με την αντίστοιχη
διακήρυξή της: «[…] όρθιος, στο αχυρένιο μου στρώμα, με τα μάτια
κλειστά, γυρνάω αργά το λαιμό μου, από τα δεξιά προς τ’ αριστερά, κι από τ’ αριστερά προς τα δεξιά, ώρες ολόκληρες, κι όμως δεν
πέφτω κάτω»10.
Αντίστροφα, το μεγα-κείμενο της παράστασης Graveyard έχει
δημιουργηθεί βάσει μιας ποιητικής άλλοτε αρμονικής σύνδεσης
και άλλοτε αντιστικτικής ανάπτυξης: H αργή, σχεδόν συλλαβιστική απαγγελία των είκοσι στροφών που απαρτίζουν τον «Φανό του
Κοιμητηρίου Αθηνών» του Δημ. Παπαρρηγόπουλου διακόπτεται
από στίχους της «Έκτης Ωδής» του Κάλβου, την «Κατάρατον» του
Βιζυηνού, το μεγαλύτερο μέρος από το ποίημα «Εντάφιο» της Ανθούλας Σταθοπούλου, αποσπάσματα από την Κερένια Κούκλα του
Χρηστομάνου σε μεταγραφή Άκη Δήμου (δηλαδή από το θεατρικό
έργο του δεύτερου Το αίμα που μαράθηκε), τη «Θλίψη» του Κ. Χατζόπουλου, το «Νυκτερινό» του Ζαν Μορεάς σε μετάφραση Τέλλου
Άγρα, θραύσματα από τις «Εικόνες» και τη «Νοσταλγία» του Σπ.
Βασιλειάδη, μεταγεγραμμένα στη δημοτική, το ποίημα «Στο κέντρο το νυχτερινό» του Λαπαθιώτη, την «Ψυχούλα» του Διονυσίου
Σολωμού, απόσπασμα από το Βυσσινί Τριαντάφυλλο του Πλάτωνος Ροδοκανάκη, το «Μια πίκρα» του Κωστή Παλαμά, το άτιτλο «Το
φέρετρό μου σανιδένιο» του Λαπαθιώτη, στίχους από το «Εκτοπλάσματα» της συλλογής Χρωμοτραύματα του Μ. Σαχτούρη. Του συνόλου αυτού έχει προηγηθεί το εξάστιχο «Αντί μνημείων και μαυσωλείων» του Παπαρρηγόπουλου, το οποίο ξαναβρίσκει μια νέα, ριζικά
τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική, δραματική υπόσταση11, ως

10 Πρόκειται για απόσπασμα από το «Πρώτο Άσμα», συγκεκριμένα ένα σημείο όπου
ο πρωταγωνιστής παρομοιάζει τον εαυτό του με κατάδικο που ξέρει ότι σύντομα θα ανέβει στο ικρίωμα (Λωτρεαμόν 2011, 23). Η παράσταση, έχοντας αποκόψει για άλλη μια φορά τις αράδες αυτές από τα συμφραζόμενά τους, μετατρέπει
ετούτη τη δήλωση σε παρορμητική κατακλείδα του νέου κειμένου, υπερτονίζοντας την κατακόρυφη στάση του σώματος, που φαίνεται να διαρκεί αιώνια.
11 Καθώς ήδη προέρχεται από το θεατρικό Γάμος εξ αντιλογίας: Χαρακτήρ εις πράξιν μίαν (1868) του Νεοέλληνα ρομαντικού (Παπαρρηγόπουλος 2006, 541-542),
όπως αναφέρει στα σχόλιά της η επιμελήτρια του τόμου, Ελένα Κουτριάνου, η
οποία εξάλλου κρίνει γενικότερα ότι: «Ο λόγος του [Παπαρρηγόπουλου] ωθεί την
προσοχή πέρα από τη φόρμα, σε ένα ανησυχητικό ποιητικό περιεχόμενο που καταφανώς δυσφορεί μέσα στον στίχο» (Κουτριάνου 2006, 100, «Εισαγωγή»). Το
κειμενικό, μουσικό και δραματουργικό δέσιμο των στίχων του Παπαρρηγόπου-
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πρελούδιο της παράστασης και μια πρώτη γνωριμία των θεατών
με τις τρεις νεκρικές μορφές που ανεβαίνουν στη σκηνή. Όλα αυτά
γίνονται μουσικές συνθέσεις ή και πιο μελωδικά τραγούδια, σε μια
μουσική βάση που αναμιγνύει στοιχεία ροκ και ηλεκτρονικής μουσικής, χωρίς να αποκλείονται ακούσματα από παλαιότερα και παραδοσιακά μουσικά όργανα. Πραγματοποιώντας μια μεταμοντέρνα γέφυρα με την ενσωμάτωση εμβληματικών ακουσμάτων της
μουσικής pop, η παράσταση κλείνει με μια πολυφωνική εκτέλεση
του τραγουδιού «Paradise (not for me)» της Μαντόνα, μεταφρασμένου σε μια αρκετά λόγια νεοελληνική γλώσσα, και καταλήγει
στο «Staying Alive» του συγκροτήματος Bee Gees, αυτήν τη φορά
στα αγγλικά.
Θα μπορούσε κανείς να ομαδοποιήσει εδώ επεισόδια ή, έστω,
τυποποιημένους ρόλους που επικρατούν στην απαισιόδοξη, μαύρη ή και γοτθική πλευρά του ρομαντισμού και της όποιας επιβίωσής του στην τέχνη της παρακμής (Décadence), τον συμβολισμό
και τον νεοσυμβολισμό και σε διάφορες εκφάνσεις της μοντέρνας
ποίησης: για παράδειγμα, η αλλοιωμένη φωνή, η ειρωνεία και ο
κυνισμός του νεκρού μέσα από τον τάφο του, η φιλοσοφική ενατένιση της ματαιότητας των εγκοσμίων, το θαλασσινό τοπίο και
η μνήμη, άγριες εικόνες της φύσης και της ψυχής, η υπόμνηση
του θανάτου στο αστικό τοπίο κ. ο. κ. Αυτή η τυποποίηση, που
υποβοηθείται από μια σχετική στατικότητα των τριών μορφών
επί σκηνής, μπορεί όντως να προσφέρει μια μορφή αφηγηματικότητας, δηλαδή μια κατάτμηση σε πολυάριθμα επεισόδια του
νέου σκηνικού κειμένου που έχει δημιουργηθεί, ή μια συγκρότηση
λίστας όλων των μικρο-επεισοδίων που δημιουργούνται από τη
συνένωση ενός ρόλου και ενός ποιήματος. Εξάλλου, τέτοιου τύπου λίστες «έχουν το προσόν να δίνουν στο θέατρο την ισχύ που
μέχρι τώρα ήταν προνόμιο του μυθιστορήματος, δηλαδή το να
ανοίγει τη σκηνή σε αναρίθμητους διαφορετικούς χρονοτόπους,
να την κάνει πυκνοκατοικημένη, να εμφανίζει αμέτρητες ιστορίες, να επιταχύνει την αφήγησή τους» (Petitjean 2010, 26). Το πιο
ενδιαφέρον όμως είναι η απόσταση που διανύουν οι ίδιες οι λέξεις
και οι συνδηλώσεις τους από είδος σε είδος και από ρεύμα σε ρεύμα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που έχουν χτιστεί ορισμένες
λου με τα υπόλοιπα κείμενα του Graveyard προσφέρει μια πρωτότυπη δίοδο σε
αυτό το «ανησυχητικό περιεχόμενο».
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ρηματικές γέφυρες για τις οποίες ο σκηνοθέτης, καθ’ ομολογία
του, χρησιμοποίησε το Αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου μεταφέροντας στο νέο κείμενο σειρές συνωνύμων, αντιθέτων και αναλογιών, που περιστρέφονται γύρω από την έννοια της ζωής. Προς το
τέλος της παράστασης, ακούμε λοιπόν από τον νεαρό «βιολιστή/
ροκά» μια διακήρυξη ζωής μέσα από την παράταξη παγιωμένων
μεταφορών, του τύπου «θα βαράω το βιολί μου», «τα παίρνω
στο κρανίο», «θα φάτε τη σκόνη μου», εκφράσεις όμως οι οποίες
από-αυτοματοποιούνται αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η άλλη όψη
των τυπικών εικόνων θανατολαγνείας, με βιολιά, γυμνά κρανία
και κονιορτοποιήσεις, που έχουν ήδη αναδυθεί σε πολλά κείμενα
της παράστασης.
Έτσι, για παράδειγμα, η απαγγελία της ένατης στροφής από
τον «Φανό του Κοιμητηρίου Αθηνών» («Παράδοξον συμπόσιον!
Απλούνται εσπαρμέναι / Αι τράπεζαι μαρμάρινοι και ο σταυρός
πλησίον, / Επιγραφαί δεικνύονται επάνω εστρωμέναι, / Κερνά
την λήθην η σιγή εις το νεκροταφείον»12) προκαλεί την αντίδραση της αντιστικτικής φωνής, δηλαδή του κειμένου-γέφυρας που
έχει κατασκευαστεί ως εγκώμιο του «ζην»: «Ζω, είμαι, ευρίσκομαι, διατελώ εν ζωή, έχω ύπαρξη, έχω υπόσταση, έχω σάρκα και
οστά, αποτελώ οντότητα, φέρω τη ζωή, δίνω ζωή, χρωστώ τη
ζωή μου, […] ζωή ασυννέφιαστη, ζωή χαρισάμενη, πανευτυχής,
ατέλειωτη, ανούσια, κατάπτυστη, ρεντίκολο, ζωή ξεφτίλα, κατατρεγμένη, τρικυμισμένη, τυραννισμένη, μαρτυρική, κόλαση, ζωή
σκυλίσια, βίος αμέριμνος, ανέφελος, ανθόσπαρτος, ειδυλλιακός,
βίος αβίωτος, […] πυρετός, σπινθήρ, φλοξ της ζωής». Όλες αυτές
οι αντιφατικές συνδηλώσεις του βασικού λήμματος κλείνουν εν
σπέρματι άπειρες εκφάνσεις και μικρο-επεισόδια (βιωματικά και
γλωσσικά) που χτίζουν το σύνολο «ζωή» και αντιμάχονται τη
συσσώρευση εικόνων θανάτου, οι οποίες αποτελούν τον σκελετό της παράστασης. Με την ίδια τεχνική της συγκόλλησης, χωρίς
όμως αντιστικτικούς τόνους, αυτήν τη φορά, ο θεατής παρακολουθεί τη «Θλίψη» του Κ. Χατζόπουλου να διακόπτει τον μονόλογο της Βιργινίας από Το αίμα που μαράθηκε (δηλαδή το όνειρο
της πτώσης από ψηλά στα νερά του Φαλήρου και το βύθισμα του
δεξιού χεριού πριν από το υπόλοιπο σώμα13).
12 Παπαρρηγόπουλος 2006, 180.
13 «Πέφτω. Κι όσο πέφτω προσπαθώ να μαντέψω ποιο κομμάτι μου θα φτάσει πρώ-
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Ο σκηνικός μύθος14 αποκλίνει ακόμα περισσότερο από το αρχικό κείμενο λόγω δύο μετατοπίσεων, μιας μουσικής και μιας έμφυλης: Το όνειρο εκφέρεται πλέον από την ανδρική μορφή του νεαρού βιολονίστα, σε μουσικό φόντο σύμφωνα με το όλο στυλ της
παράστασης. Το κλίμα παραμένει εξίσου εφιαλτικό με αυτό του
Χρηστομάνου και του Άκη Δήμου, ενισχύεται όμως το παράλογο
που αναδίδει, καθώς έχει πλέον αποκοπεί από το γεγονοτικό πλαίσιο των δύο «προγόνων» του.
Εκτός όμως από αυτές τις μετατροπές, υπάρχουν και επιμέρους
αλλοιώσεις, που λειτουργούν ανοικειωτικά: για παράδειγμα, η
«Ψυχούλα» του Δ. Σολωμού απομελοποιείται πλήρως και απαγγέλλεται ειρωνικά από τη μορφή του «Νοσφεράτου», το σκηνικό
παίξιμο του οποίου τον οδηγεί σε «στραγγαλισμό» του νεαρού
μουσικού και αποδομεί απόλυτα το περιεχόμενο του σολωμικού
ποιήματος. Αντιστρόφως, η παράσταση μελοποιεί κομμάτια περιγραφών από το καρναβάλι στο Αίμα που μαράθηκε (όπου το σημασιολογικό πλέγμα της ηδονής μεταδίδεται από τον Νίκο και τη
Λιόλια της Κερένιας Κούκλας σε ολόκληρο το αθηναϊκό τοπίο), με
αποτέλεσμα αυτά να ακούγονται ως ελεύθεροι στίχοι, στίχοι-παράγραφοι, που ακολουθούν την κατάτμηση των μελοδικών ενοτήτων. Ακόμη, η παθιασμένη περιγραφή της λατρείας της ιππασίας
από τη Βέρα του πεζογραφήματος Το Βυσσινί τριαντάφυλλο15 περνάει πάλι επί σκηνής στον νεαρό άντρα, πραγματοποιώντας μια
έμφυλη, δυναμική μετατόπιση που καθιστά μη αναγνωρίσιμη την
αισθητιστική προέλευση αυτού του χωρίου από το έργο του Πλάτωνος Ροδοκανάκη. Το τίμημα είναι βέβαια η ακύρωση του αρχικού
μυθικού πυρήνα, δηλαδή της φαντασιακής εξίσωσης παρθένας/
Αμαζόνας/Βαλκυρίας, που διαμορφώνει, θεματικά και υφολογικά,
το Βυσσινί Τριαντάφυλλο. Το ενισχυμένο αποτέλεσμα είναι, όμως, η
το στη θάλασσα. Τις πιο πολλές φορές είναι το χέρι μου… το δεξί, του σταυρού.
Ολόκληρο, από τον ώμο μέχρι τα δάχτυλα. Το γλύφουνε τα κύματα σαν καλάμι κι
ύστερα βυθίζεται […]» (Δήμου 2007, 33).
14 Χρησιμοποιούμε τον όρο με τη δυναμική διάσταση που του προσδίδει ο Patrice
Pavis: «Σκηνικός μύθος: στην ανάλυση της αφήγησης και του μύθου του δραματικού κειμένου αντιστοιχεί η ανάλυση ολόκληρης της παράστασης […]. Με άλλα
λόγια, όλα πάνω στη σκηνή αφηγούνται κάτι και συμμετέχουν στη συνολική αφήγηση της σκηνοθεσίας· το δύσκολο είναι οι μικρο-αφηγήσεις αυτές να μπουν στη
σειρά και να κατανοήσει κανείς την αλληλουχία, την ιεραρχία και τη δυναμική
τους» (Pavis 2010, 177).
15 Ροδοκανάκης 2010, 235.
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διάχυση, στο ευρύτερο σύνολο των μικρο-επεισοδίων, αυτού που
ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος αναφέρει ως βασικό χαρακτηριστικό
του αισθητισμού του Ροδοκανάκη, δηλαδή «την εστίαση και συγκέντρωση της αναπαραστασιακής ενέργειας σε έντονες στιγμές,
σε κορυφώσεις της αντίληψης ή σε πολύτιμα θραύσματα του χρόνου και της μνήμης, ενώ όλα αυτά τα επιφάνεια του χρόνου και οι
εντελείς στιγμές συχνά δένονται με τοπία και σκηνές, και με τον
τρόπο αυτόν μία ειδική περίπτωση χρόνου λιώνει και διαιωνίζεται
μέσα σε μία τεχνητή μορφή»16.
Ο πιο κρίσιμος όμως παράγοντας ενοποίησης αυτής της προκλητικά, ίσως, ετερόκλητης συνομιλίας είναι η εικαστική επεξεργασία
των δυο παραστάσεων, που σφραγίζει και τη σχέση τους με το
μοντέρνο. Η δραματοποίηση που επιτελεί η ομάδα Bijoux de Kant
φέρνει την ποίηση σε επαφή με τη ζωγραφική και γενικότερα τις
εικαστικές τέχνες, όχι με τη χρήση απλών σκηνικών αντικειμένων
ή ντεκόρ που θα παρέπεμπαν σε συγκεκριμένους πίνακες, αλλά με
αισθητικές επιλογές που εγγυώνται μια υβριδικότητα αντίστοιχη
της περιπλοκότητας του κόσμου και της εμπειρίας που αναδεικνύει ο μοντερνισμός17. Στην παράσταση του Graveyard, συνυπάρχουν
οπτικά τουλάχιστον δυο απόψεις: Από τη μια, οι τρεις μορφές των
ερμηνευτών παραπέμπουν σε μια παραμορφωμένη απόδοση του
γοτθικού στοιχείου, που ενίοτε θυμίζει την αισθητική των κόμικς
ή, εν πάση περιπτώσει, ένα εκλαϊκευμένο και απλουστευτικό περίγραμμα, όπου τονίζονται μακάβρια αλλά και υπερβολικά οι σκιές, που παγώνουν και αποτυπώνονται σε ταμπλώ βιβάν. Με τον
τρόπο αυτό, διαχέεται στην παράσταση ο απόηχος της κουλτούρας pop, φιλτραρισμένος μέσα από κειμενικές και εικαστικές συνδηλώσεις που παραπέμπουν στον μαύρο, γοτθικό ρομαντισμό. Με
16 Αθανασόπουλος 2010, 48.
17 «Η χαρακτηριστική απαιτητικότητα του Μοντερνισμού, προέρχεται από το έντονο αίσθημα του συγγραφέα για τη δυσκολία του έργου του. Νιώθει πολύ καλά,
πως μονάχα μια πολύμορφη και απαιτητική τέχνη είναι δυνατό να αποδώσει
ορθά μια μοντέρνα συνειδητοποίηση του κόσμου. […] Θα μπορούσε ακόμα να
πει [κανείς] πως ο σύγχρονος κόσμος είναι πιο περίπλοκος από προγενέστερες
μορφές κοινωνίας […]. Θα μπορούσε ακόμα να ισχυριστεί πως η συνείδηση του
μοντέρνου καλλιτέχνη στρέφεται τώρα περισσότερο στον εαυτό του, κάτω από
την επίδραση της ψυχολογικής έρευνας, που αποκαλύπτει το «περίπλοκο» της
ανθρώπινης προσωπικότητας, και της φιλοσοφικής ανάλυσης που τονίζει το
ρόλο της δημιουργίας της πραγματικότητας από τον παράγοντα που τον βιώνει»
(Faulkner 1982, 45-46).
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άλλα λόγια, η ρομαντική φαντασία, μέσα από την παράσταση της
ομάδας Bijoux de Kant, γίνεται μια μοντέρνα αντιληπτική μέθοδος, ικανή να αγκαλιάσει με τον πιο απρόσμενο τρόπο εκφάνσεις
της τέχνης του εικοστού αιώνα18. Από την άλλη, όμως, η σχεδόν
διαρκής προβολή βίντεο, πέρα από τη δημιουργία ενός εικαστικού
φόντου, μετατρέπει αυτά τα όντα σε σώματα χωρίς περίγραμμα
και όρια, καθώς το οπτικό υλικό προβάλλεται εν μέρει πάνω τους,
ενίοτε τα καταπίνει, άλλοτε τα δείχνει θαμμένα στη γη, κάποτε τα
μετατρέπει σε εξπρεσιονιστικές ζωγραφιές ή σε «εκτοπλασματικά» δημιουργήματα, καθώς, λίγο μετά το ποίημα «Εκτοπλάσματα»
του Σαχτούρη, πραγματοποιείται εικονικά το φαντασιακό του περιεχόμενο («Μέσα στον τάφο μου / περπατώ ταραγμένος / τ’ απάνω κάτω / τ’ απάνω κάτω»19) και ο κόσμος με τους δρόμους, τα
σπίτια και τα δέντρα του προβάλλεται αντεστραμμένος πίσω από
και πάνω στα σώματα των τριών ερμηνευτών. Επομένως, αυτά τα
βίντεο σε καμιά περίπτωση δεν έχουν ευκρινή αναφορική λειτουργία, ούτε και μπορούν να θεωρηθούν επιφάνεια που ανοίγει τον
τοίχο του σκηνικού χώρου στον κόσμο της μυθοπλασιακής ιστορίας την οποία αφηγούνται τα κείμενα. Έτσι, ενώ το μικρο-επεισόδιο
με την «Κατάρατον» του Βιζυηνού πλαισιώνεται από μεταβαλλόμενες εικόνες ταραγμένων και οπτικά αλλοιωμένων τοπίων, ίσως
λόγω ευρυγώνιου φακού που επιτείνει την καμπυλότητά τους,
η κύρτωση της υδάτινης επιφάνειας που βλέπει ο θεατής απέχει
χρονικά από την κατακλείδα του ποιήματος: «Το ρεύμα, με στόνον
βαθύν, / ογκούται, την πνίγει!»20. Αντίστοιχα, κατά τη μακάβρια
αυτό-αφήγηση της αποσύνθεσης του σώματος, μέσα στους στίχους
της Ανθούλας Σταθοπούλου, η προβολή εύθρυπτων, διαβρωμένων
πετρωμάτων με σπηλαιώσεις ή οστών σε μεγέθυνση και σε πράσινο φως μάλλον οδηγεί σε μια αφηρημένη απόδοση του ψεύδους της
18 Δανειζόμαστε τον όρο «αντιληπτική μέθοδος» από το κεφάλαιο «Οι δυνάμεις της
φαντασίας» της Lilian Furst (Furst 2001, 208). Όσο για το ταμπλώ βιβάν, που παραδοσιακά ακινητοποιεί τους ηθοποιούς σε μια δυνατή στιγμή του έργου, «ήταν
σύνηθες στη σκηνή του ρομαντικού θεάτρου», ενώ σήμερα μπορεί κανείς να μιλήσει για τον «πικτουραλισμό» σκηνοθετών που βασίζουν την αισθητική τους στον
«πίνακα» (Corvin 1998, 1591). Για «τεχνική του στιγμιότυπου» μιλάει ο Patrice
Pavis (Pavis 2006, 479), κάτι που μας επαναφέρει στα κόμικς και την κουλτούρα
pop μέσα στην υπό μελέτη παράσταση.
19 Σαχτούρης 2001, 27.
20 Βιζυηνός 2003, 47.
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αιωνιότητας παρά σε μια προδιαγεγραμμένη, ρεαλιστική πορεία21.
Παρεμφερές άνοιγμα των συνδηλωτικών μηχανισμών, αβέβαιη
τοποθέτηση στον χωρο-χρόνο, απορρόφηση του εξατομικευμένου
από την άμορφη ύλη και εξπρεσιονιστική αποτύπωση του βλέμματος εντοπίζονται και αλλού: Ένα συγκεχυμένο και αμυδρά αστικό τοπίο με πλήθος κόσμου για την Κερένια Κούκλα μέσα από τα
επιλεγμένα αποσπάσματα του Άκη Δήμου, ένα σύμπαν από φυλλωσιές για «Το φέρετρό μου» του Λαπαθιώτη. Εκ πρώτης όψεως,
η συνύπαρξη του λεπτομερούς, υπερβολικού περιγράμματος ενός
σώματος που θυμίζει σκίτσο και του σβησίματος ενός αντικειμένου μέσα σε επιθετικά χρώματα, φώτα και ακαθόριστα σχήματα
εξπρεσιονιστικού τύπου φαίνεται αντιφατική και παράδοξη. Ο θεατής όμως που θα θελήσει να υπερβεί τα στεγανά των ταξινομήσεων στην ιστορία της τέχνης, θα μπορούσε ακριβώς εδώ να εντοπίσει ένα βαθύτερο γνώρισμα της ίδιας της τέχνης της pop, η οποία,
ως «αντι-τέχνη του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού» (Κάλας 1984,
193), «κοιτάζ[ει] τον κόσμο μέσα από αναπαραγωγές. Τον ζωγραφίζ[ει] με τον τρόπο που οι σουρρεαλιστές ζωγράφιζαν το όνειρο:
φωτογραφικά. […] Έχοντας αφαιρεθεί από τον επιδερμικό κόσμο
της μίμησης, [τα αντικείμενα της pop] κατέχουν τη θέση τους σε
μια πραγματικότητα από την οποία έχει αποκλειστεί η ταυτότητα» (Κάλας 1984, 204)22.
Τέλος, στον Μαλντορόρ, η υβριδικότητα φτάνει στο απόγειό
της: Αν και το θεατροποιημένο κείμενο αφαιρεί τις αναφορές στο
αστικό τοπίο, σήμα κατατεθέν του φευγαλέου και του μοντέρνου
από Τα Άνθη του κακού και μετά, ενώ ο τόπος είναι ο αγρός και
το επίμονο ηχητικό φόντο μια σύνθεση από ποικίλα κρωξίματα
πουλιών και υδάτινων ήχων, ο ίδιος ο θεατρικός χώρος (ο ειδικά
21 Ας σημειωθεί ότι στην έκδοση του 1936, το ποίημα «Εντάφιο» εμφανίζει, ως σκηνική οδηγία πριν από το κυρίως σώμα της σύνθεσης, την ένδειξη «Κάποιος ποιητής, περπατώντας στο κοιμητήριο, άκουσε τα λόγια τούτα, που βγαίνανε μεσ’
από ένα τάφο» (Σταθοπούλου-Βαφοπούλου 1936, 109). Η σύγχρονη παράσταση,
παρ’ όλο που δραματοποιεί τον θρήνο της νεκρής για την απώλεια της ζωής και
της ομορφιάς της, αφαιρεί μια τέτοιου τύπου εισαγωγική «σκηνοθεσία», αντικαθιστώντας την με το οπτικό υλικό που πηγάζει από τα βίντεο.
22 Για τη λειτουργία του αφηρημένου ως «προστατευτικής αισθητικής ομπρέλας»
(Honnef 2012, 11) πάνω από μια τέχνη που εμπνέεται από τη διαφήμιση, τη φωτογραφία, τα καθημερινά αντικείμενα κλπ., αλλά δεν περιορίζει το αισθητικό της
αποτέλεσμα στην αναπαραστατική της λειτουργία, βλ. την «Εισαγωγή» του τόμου Pop Art (εκδ. Taschen, 2012).
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διαμορφωμένος υπόγειος χώρος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης) βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τον μυθοπλασιακό.
Μια τέτοια αντίφαση απαιτεί στο μέγιστο βαθμό τη σύμπραξη
του θεατή, ο οποίος καλείται να αξιολογήσει μεταξύ άλλων και τις
αυτο-υπονομευτικές στιγμές αγαλματώδους ακινησίας του ηθοποιού, που φαίνονται να περιγελούν κάθε νεο-κλασικιστικό θύλακα μέσα στο σκοτεινό πάθος του ύστερου ρομαντισμού, ακόμα
και αυτόν το μύθο της μεταμόρφωσης. Πολύ σύντομα η παράσταση μοιάζει να αδιαφορεί για την επόμενη επίθεση του Μαλντορόρ
και να σκηνοθετεί το ερώτημα πού θα ακινητοποιήσει το σώμα
του ο ηθοποιός Chris Radanov, ο οποίος, σαν κατάδικος σε αιώνια κάθειρξη, μετρά επανειλημμένα τον αγρό με τα βήματά του,
ψιθυρίζοντας στη γλώσσα του, τα βουλγαρικά, και εκμεταλλευόμενος το μεγάλο βάθος της σκηνής για την εικαστική αποτύπωση
των μεταμορφώσεών του, την ίδια στιγμή που ο «γέροντας Ωκεανός» - πάνω στην απεραντοσύνη και στο μεγαλείο του οποίου
ο Μαλντορόρ του Λωτρεαμόν σκιαγραφεί τα ποταπά, ανθρώπινα
χαρακτηριστικά - συρρικνώνεται πλέον σε έναν κουβά με νερό,
ένα μινιμαλιστικό γκροτέσκο εφέ, που επιτείνει την τραγικότητα του προβληματισμού. Προπάντων όμως, χάρη στην εικαστική
της επεξεργασία, η παράσταση αφηγείται και μια άλλη ιστορία,
που γίνεται η κυρίαρχη: Είναι η κατακυρίευση του λευκού από
το μαύρο, με όρους χρώματος, πινελιάς, μπογιάς. Ο θεατής παρακολουθεί σταδιακά αυτή την εξάπλωση, καθώς η λευκοντυμένη
ανδρική μορφή βάφεται με μαύρη μπογιά προς το τέλος της παράστασης και ζώνεται ένα κατάμαυρο ρούχο. Η τελική εικόνα του
έργου, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα που έχει μείνει σε εκκρεμότητα από το αρχικό κείμενο του Γάλλου ποιητή, την εμφάνιση του μαύρου κύκνου στο κοπάδι, δημιουργεί ένα μαυρόασπρο
όν, ένα ακέφαλο σώμα, μια εφιαλτική ζωγραφιά, που παραπέμπει
ίσως στη μαύρη περίοδο του Γκόγια, και αποδίδει το Κακό (απολυταρχικό, υπαρξιακό, μεταφυσικό) με όρους αφηρημένης τέχνης
. Μπορεί να μην απομένει πια τίποτα από την τελική σκηνή του
γαλλικού κειμένου, με τον καταραμένο ήρωα να κυριαρχεί στον
χώρο έχοντας αναρριχηθεί στη στήλη της πλατείας Βαντόμ, αναδύεται όμως τώρα μια μάχη σώμα με σώμα χρωματικών λωρίδων
οι οποίες, μέσα στο σκοτάδι, καταργούν πλέον τα όρια τόσο του
σκηνικού, όσο και του μυθοπλασιακού χώρου.
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Συμπερασματικά, λοιπόν, η συνένωση αναγνωρίσιμων ή μη λυρικών θραυσμάτων και η παραμορφωτική, εξπρεσιονιστική απόδοσή τους εναρμονίζονται με μια μοντέρνα αναζήτηση, εκκεντρική
για ένα μέρος του κοινού, μια επιλογή που χρησιμοποιεί εκ πρώτης
όψεως την ελαφρότητα του παιχνιδιού, την αυτο-ειρωνεία και την
υπερβολή. Η δημιουργία σειρών (από προτάσεις, στον Μαλντορόρ,
από ποιήματα και πεζά στο Graveyard) συνάδει απόλυτα με την
αισθητική της πολλαπλότητας και της ριζωματικής ανάπτυξης,
κομβικών ζητημάτων της μεταμοντέρνας έκφρασης. Σε ρηματικό,
εικαστικό, μουσικό και βέβαια δραματουργικό επίπεδο, τα δυο νέα
σκηνικά κείμενα επιτρέπουν στα επιμέρους συστατικά τους να
προβάλουν ιδιαίτερη αντίσταση στη λήθη και στη συμβατικότητα.
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Το ψηφιακό αρχείο του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας
του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικού Μουσείου.
Οι ανεκμετάλλευτοι αρχειακοί θησαυροί και η περιπέτεια
της θεατρολογικής έρευνας στην Ελλάδα της κρίσης
Άννα Μαυρολέων *

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο (ΚΜΕΕΘ) αποτελεί το μοναδικό Θεατρικό Μουσείο της
Ελλάδας και ένα πολύτιμο αρχείο διεθνώς (Μαυρολέων 2010, 253254), για την επιστημονική και καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του
Θεάτρου. Η αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας του
θα μας διαφωτίσει να κατανοήσουμε την αξία του εγχειρήματος.
Το 1894 ιδρύεται στην Αθήνα η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων - Μουσικών και Μεταφραστών (Ε. Ε. Θ. Σ.), ενώ το
1908 διαμορφώνεται ως πνευματικό ίδρυμα και επαγγελματικό
σωματείο με επίτιμο πρόεδρο τον πρίγκιπα Νικόλαο.1 Λίγο πριν
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το 1938 ο ιστορικός του Θεάτρου
μας Γιάννης Σιδέρης2 αξιοποίησε την ιδέα του Θεόδωρου Συνοδινού,
προέδρου της E. E. Θ. Σ., για ίδρυση Ελληνικού Θεατρικού Mουσείου,
∗

1
2

Δρ. Άννα Μαυρολέων, διδάσκουσα στα προγράμματα ενηλίκων διά βίου μάθησης
Ακαδημία Πλάτωνος και Κωστής Παλαμάς, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

<http://www.eeths.gr/pg_company_history.php>.
Γιάννης Σιδέρης (1898-1975). Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και για τριάντα περίπου χρόνια υπηρέτησε στη Mέση Εκπαίδευση ως φιλόλογος.
Το μέγα πάθος του υπήρξε το θέατρο και η συλλογή Ιστορικού Αρχείου από τη
γέννηση του νέου ελληνικού θεάτρου μέχρι την ημέρα που έφυγε από κοντά μας.
Δίκαια θεωρείται ως ο σημαντικότερος ιστορικός του θεάτρου μας, ενώ η «Ιστορία» του και οι αμέτρητες μελέτες του για πρόσωπα και πράγματα του θεάτρου
μας αποτελούν τις μόνες πηγές υπεύθυνης πληροφόρησης και ενημέρωσης. Tο
1938 ανέλαβε να αξιοποιήσει την ιδέα του Θ. Συνοδινού, προέδρου της E. E. Θ.
Σ., για ίδρυση Eλληνικού Θεατρικού Mουσείου, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα
Εφόρου, υπευθυνότητα που διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Παράλληλα με το
συλλεκτικό έργο του συνέχισε την παραγωγή του στον τομέα της ιστοριογραφίας, της θεατρογνωσίας και της κριτικής.

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα εφόρου, ιδιότητα την οποία διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Παράλληλα με το συλλεκτικό του έργο,
ο Σιδέρης συνέχισε την έρευνά στον τομέα της ιστοριογραφίας,
της θεατρογνωσίας και της κριτικής (Χρυσόθεμις Σταματοπούλου
Βασιλάκου, 2004, 295-298). Έκτοτε «κάθε μελλοντική θεατρολογική και ιστορική μελέτη θα ξεκινάει και θα διέρχεται από το έργο
του Σιδέρη»3. Στην μελέτη με τον τίτλο «Ένα Θαμπό χειρόγραφο»,
ο Πλάτωνας Μαυρομούστακος (Μαυρομούστακος 1994, 7-47) περιγράφει την περιπέτεια της επιμέλειας και της έκδοσης των χειρογράφων του Σιδέρη. Στον πρόλογο του πρώτου εκείνου ιστορικού
τόμου, ο τότε πρόεδρος του Θεατρικού Μουσείου Μανόλης Κορρές
υπογράμμιζε: «Πριν από ένα χρόνο το Θεατρικό μας Μουσείο γιόρτασε τα πενήντα χρόνια ζωής του. Η έκδοση της Ιστορίας του Νέου
Ελληνικού Θεάτρου του Γιάννη Σιδέρη δεν πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωση. Ήταν χρέος στην μνήμη του και προσφορά στον πολιτισμό
και στην ιστορία του τόπου μας» (Γιάννης Σιδέρης, 1990). Οι μελέτες του,4 οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο μέρος έχουν εκδοθεί και
αποτελούν βασική βιβλιογραφία της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου (Παπαϊωάννου 1972), στηρίχτηκαν στα αρχεία τα οποία βρίσκονται στο ΚΜΕΕΘ και στην τεράστια συλλογή βιβλίων και χειρογράφων της Θεατρικής Βιβλιοθήκης, η οποία αποτελεί μία από
τις σημαντικότερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, πολύτιμη για την
θεατρολογική έρευνα, αλλά και για την καλλιτεχνική παραγωγή.
Η ενασχόλησή μου με τις συλλογές και τα αρχεία του ΚΜΕΕΘ
απορρέει από ένα διττό ενδιαφέρον: αφενός υπήρξα για δεκαεπτά έτη5 εργαζόμενη του φορέα στο τμήμα Μηχανογράφησης και
αφετέρου, ως ερευνήτρια του θεάτρου, το ιδιαίτερο επιστημονικό
ενδιαφέρον μου στο πεδίο της Μεθοδολογίας της Θεατρολογικής
έρευνας καθώς και των Ζητημάτων Πρόσληψης Αρχαίου Δράματος, προϋπέθετε εκτενή έρευνα στα αρχεία του. Έτσι θα μπορέσω
3

4

5

Κώστας Γεωργουσόπουλος «Γιάννης Σιδέρης», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό,
Τόμος 9, Εκδοτική Αθηνών <http://www.greekencyclopedia.com/sideris-giannisathina-1898-1975-p5232.html>.
Στο λήμμα «Γιάννης Σιδέρης» μεταξύ άλλων ο Α. Σολομός αναφέρει: «Μεγάλη
προσφορά στη θεατρική μας ζωή ήτανε τα βιβλία και τ’ αμέτρητα θεατρολογικά
του δημοσιεύματα, κι άλλο τόσο η δημιουργία του θεατρικού Μουσείου (που στάθηκε ιερό του άντρο απ’ τα 1938 ίσαμε το τέλος της ζωής του». Αλέξης Σολομός,
«Γιάννης Σιδέρης», Θεατρικό Λεξικό, Κέδρος, 1989, σ. 43.
Έως το 2011 όπου το ΚΜΕΕΘ έκλεισε λόγω οικονομικών προβλημάτων.
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να σας δώσω μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τα πολύτιμα για την
έρευνα του θεάτρου αρχεία του ΚΜΕΕΘ. Ο στόχος της εισήγησης
είναι αφενός να υπογραμμίσει την σημασία του αρχείου αυτού για
την πανεπιστημιακή, αλλά και την καλλιτεχνική κοινότητα και
αφετέρου να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου μιας επικείμενης
διάλυσης και καταστροφής του, διότι ο φορέας αυτός βρίσκεται
από το 2011 κλειστός και ανενεργός λόγω της οικονομικής κρίσης
και των προβλημάτων δυσλειτουργίας που αντιμετώπιζε.
Ο Γ. Σιδέρης «ο ιδρυτής του θεατρικού Μουσείου και ακαταπόνητος ερευνητής της ιστορίας του θεάτρου» παρουσίασε για πρώτη
φορά με τρόπο συστηματικό και με επιστημονική μέθοδο το νεοελληνικό θέατρο τον 19ο αιώνα (Walter Pouhner, 1983), αφιέρωσε
τη ζωή του στη συγκέντρωση του εκθεσιακού και αρχειακού υλικού, καθώς και στην καταγραφή της ιστορίας του νεοελληνικού
θεάτρου, στεγάζοντας την αρχική συλλογή του σε ένα διαμέρισμα
που του είχε παραχωρήσει η Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων.
Ταξινομούσε και αρχειοθετούσε με την βοήθεια εθελοντών φίλων
και μαθητών του, το αρχειακό υλικό το οποίο αποτέλεσε αργότερα
τις συλλογές του Θεατρικού Μουσείου. Την εποχή της μεταπολίτευσης, το κτήριο, όπου από το 1842 στέγαζε το Δημοτικό Γενικό Νοσοκομείο «Ελπίς» στην οδό Ακαδημίας, ανακαινίστηκε από
τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη και παραχωρήθηκε στο Δήμο
της Αθήνας, όπου σήμερα στεγάζεται το σημερινό Πνευματικό Κέντρο του, ενώ ο υπόγειος χώρος όπου στεγαζόταν το νεκροτομείο,
μετατράπηκε έτσι ώστε να στεγάσει τη συλλογή του Σιδέρη. Το
1975 ο Σιδέρης πέθανε πριν να προλάβει τα εγκαίνια του Θεατρικού Μουσείου6, το οποίο ως αυτοτελές ίδρυμα Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου αυτονομήθηκε από την Εταιρεία Συγγραφέων η
οποία παραχώρησε ως χρησιδάνειο τις συλλογές Σιδέρη. Ο νέος φορέας λειτούργησε με πρόεδρο τον Στάθη Σπηλιωτόπουλο,7 ενώ στη
6
7

Βλ. το φιλμ αρχείου που αναρτήθηκε από τα εγκαίνια του Θεατρικού Μουσείο το
1975
<http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=2420&thid=8392>
Στάθης Σπηλιωτόπουλος (1903 – 1994). Δημοσιογράφος, λογοτέχνης, μεταφραστής και κριτικός θεάτρου. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
σενάριο-σκηνοθεσία στο πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ως δημοσιογράφος συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες, γράφοντας κυρίως κριτική
θεάτρου, ενώ ταυτόχρονα μετέφρασε πάνω από 50 θεατρικά έργα Άγγλων και
Αμερικανών συγγραφέων, τα οποία παρουσιάστηκαν από ελληνικούς θιάσους.
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συνέχεια την προεδρία ανέλαβε ο Μανόλης Κορρές8 έως τον θάνατό
του το 1998, οπότε ανέλαβε ο Κωστής Λειβαδέας,9 ακολούθησε ο
Κώστας Ασημακόπουλος10 έως το 2003. Από τότε έως σήμερα πρόεδρος είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος11. Το Θεατρικό Μουσείο
το 1996 μετονομάστηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των
Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών Κριτικών και γενικός γραμματέας
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έργα του: Στη χώρα των φιόρδ (1935), Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης (1949), Χορός και δράμα στη χώρα των Φαραώ και στη
Γη Χαναάν (1963), Το θέατρο όπως το έζησα (1965), Το βιβλίο του μικρού μου φίλου (1966), Το παιδί με το λυχνάρι, Ο Πρωτόκλητος (θεατρικό) κ. ά. Μετέφρασε,
επίσης, τα Άπαντα του Όσκαρ Γουάιλντ.
8 Μανόλης Κορρές (1922-1998) θεατρικός συγγραφέας Διετέλεσε γενικός γραμματέας και πρόεδρος της «Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων», γενικός
γραμματέας και μέλος του Δ. Σ. του Εθνικού Θεάτρου. Πρόεδρος του Δ. Σ. της ΡΕΞ
Α. Ε., ενώ ήταν πρόεδρος και αντιπρόεδρος σε έναν μεγάλο αριθμό επιτροπών
που ασχολούνταν με πολιτιστικά θέματα στην Ελλάδα. Από το 1976 ως το θάνατό του υπήρξε πρόεδρος του Δ. Σ. του Θεατρικού Μουσείου, ασκώντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του γενικού διευθυντού. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο
Ροντήρη για την προσφορά του στο Ελληνικό Θέατρο και από την Ε. Ε. Θ. Σ. για το
έργο του στο ΚΜΕΕΘ – Θεατρικό Μουσείο.
9 Κωστής Λειβαδέας (1923-2005) ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης, μεταφραστής, δάσκαλος υποκριτικής τέχνης, για πολλά χρόνια διευθυντής της δραματικής
σχολής του Ωδείου Αθηνών, και πρόεδρος του ΚΜΕΕΘ – Θεατρικό Μουσείο για
ένα σύντομο διάστημα. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια και στον χώρο της τηλεόρασης, ήταν μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Πανελλήνιας Ένωσης
Ελευθέρου Θεάτρου, της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και συνεργάστηκε με πανεπιστημιακές σχολές στο εξωτερικό (1967-1986) σκηνοθετώντας
παραστάσεις αρχαίου δράματος, μεταξύ των οποίων την Αντιγόνη του Σοφοκλή
στο Workshop Theatre του Leeds το 1980 και τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο
Arts Theatre στο Cambridge το 1986.
10 Κώστας Ασημακόπουλος, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας. Έργα του είναι: Ο Βασιλιάς και το άγαλμα, Η Αλτάνα της Πάργας, που βραβεύτηκε από την
Ακαδημία Αθηνών, Η γενιά των αιχμαλώτων, Του Ιερού Λόχου. Έχει τιμηθεί ιδιαίτερα από τη Γαλλική Ακαδημία με το Βραβείο «Arts Sciences et Lettres». Διετέλεσε
πρόεδρος του ΚΜΕΕΘ – Θεατρικού Μουσείου. Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών, της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.
11 Κώστας Γεωργουσόπουλος, μεταφραστής, κριτικός θεάτρου, διευθυντής της
Δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου, επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από το 1990 διδάσκει ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Έχει διατελέσει μέλος, αλλά και Πρόεδρος του Δ. Σ. του Εθνικού Θεάτρου και επί μία εικοσαετία Πρόεδρος της Επιτροπής Επιχορηγήσεων
Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέλος της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων» και από τον Νοέμβριο του 2003 Πρόεδρος του Δ. Σ. του Κέντρου
Μελέτης & Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικού Μουσείου.
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μελών του σε «Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο» (με ακρωνύμιο το ΚΜΕΕΘ - ΘΜ)12. Ως
ανεξάρτητο σωματείο πια το ΚΜΕΕΘ λειτουργούσε σε 4 τομείς:13
1. Εκθεσιακός Χώρος
2. Αρχεία
3. Μηχανογράφηση - Βάσεις Δεδομένων – ψηφιοποιημένες
συλλογές
4. Βιβλιοθήκη

Το 1991 ενταγμένο στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) επιδοτήθηκε, ώστε να αρχειοθετήσει σε ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων τον αρχειακό του πλούτο και ίδρυσε το τμήμα
Μηχανογράφησης στο οποίο είχα την τύχη να εργάζομαι από την
πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Ο στόχος ήταν η καταχώρηση
των αρχείων σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα παρείχαν στον επισκέπτη και ερευνητή την δυνατότητα χρήσης μίας ηλεκτρονικής
τράπεζας θεατρολογικών πληροφοριών, με στόχο την άντληση
επεξεργασμένων και τεκμηριωμένων ιστορικών στοιχείων γύρω
από το θεατρικό γίγνεσθαι των ελληνικών θιάσων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ξένων θιάσων που περιόδευσαν
στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια το τμήμα της Μηχανογράφησης
απασχολήθηκε αποκλειστικά με την αρχειοθέτηση των στοιχείων
που αντλούσε από το πρωτογενές υλικό των θεατρικών προγραμμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στο παλαιότερο υλικό του 19ου
αιώνα και στην πρόσφατη θεατρική παραγωγή, ώστε αφενός να
τροφοδοτηθεί η βάση με ιστορικά στοιχεία που ενδιέφεραν την
θεατρολογική έρευνα και αφετέρου με στοιχεία που αφορούσαν
τις σύγχρονες τάσεις, έτσι ώστε να μπορεί η βάση δεδομένων να
καλύψει το ερευνητικό ενδιαφέρον για πρόσωπα και για θέματα
του σύγχρονου θεάτρου (Μαυρολέων, 2010).
Τα τελευταία χρόνια το ΚΜΕΕΘ προχώρησε στην υλοποίηση
του προγράμματος «Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή της
ιστορίας και της σύγχρονης παραγωγής του ελληνικού θεάτρου»
στο πλαίσιο του μέτρου 3. 1 Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος
12 Hellenic Centre of Theatrical Research – Theatre Museum.
13 Βλ. οδηγό επισκεπτών του ΚΜΕΕΘ.
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«Κοινωνία της Πληροφορίας». Έτσι πέρα από την ψηφιοποίηση
26. 915 τεκμηρίων δηλ. προγραμμάτων, αφισών, φωτογραφιών,
χειρογράφων και 1. 000 ωρών οπτικοακουστικού υλικού, ο φορέας είχε την δυνατότητα να διαθέτει από την ιστοσελίδα του το
ψηφιοποιημένο αρχείο προσβάσιμο από όλους τους χρήστες του
διαδικτύου. Ενδεικτικά ψηφιοποιήθηκαν τα αρχεία:

• Προγράμματα των θιάσων του 19ου αιώνα και αρχών 20όύ
(όπως οι θίασοι των: Δημοσθένη Αλεξιάδη, Αικατερίνης Βερώνη, Ευτύχιου Βονασέρα, Δημητρίου Κοτοπούλη, Νικολάου
Λεκατσά, Σοφίας Νέρη, Ευάγγελου Παντόπουλου, Ευαγγελία
Πρασκευοπούλου, Παντελή Σούτσα, Διονυσίου Ταβουλάρη,
Αντώνη Τασόγλου, Μαρίκας Κοτοπούλη, Κυβέλης Αδριανού,
Βασιλικού θεάτρου (1901-1909), αλλά και σημαντικών θιάσων του 20όύ αιώνα όπως του Αμφιθεάτρου, του Λαϊκού θεάτρου του Κατράκη, του Πειραϊκού θεάτρου του Δημήτρη
Ροντήρη, της Νέας σκηνής του Κωστή Λειβαδέα και πολλών
άλλων. Σε κάθε τεκμήριο υπήρχε αναφορά στα στοιχεία ταυτότητας της παράστασης, όπως ονόματα ηθοποιών συντελεστών, συγγραφέων – μεταφραστών και τίτλοι έργων.
• Το σύνολο του αρχείου αφισών των παραστάσεων αρχαίου
δράματος που διέθετε το ΚΜΕΕΘ.
• Το σύνολο των φωτογραφιών που αναφέρονται σε παραστάσεις αρχαίου δράματος.
• Ψηφιοποιήθηκαν βιντεοσκοπημένες παραστάσεις.
• Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΜΕΕΘ οι εκπαιδευτικές εφαρμογές «Αντιγόνη» και «Όρνιθες», οι οποίες απευθύνονταν σε καθηγητές και μαθητές κυρίως της μέσης εκπαίδευσης για την καλύτερη διδασκαλία του αρχαίου δράματος.
Το υλικό αυτό συνδύαζε το κείμενο των μεταφράσεων των
έργων με αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένες παραστάσεις,
όπου είχαν χρησιμοποιηθεί τα κείμενα, φωτογραφικό υλικό,
πληροφορίες για τους συντελεστές και τους ηθοποιούς καθώς
και συνεντεύξεις τους, όπου αναφέρονταν στον τρόπο προσέγγισης του αρχαίου δράματος. Για επιπλέον μελέτη είχαν
αναρτηθεί σχετικές θεατρολογικές μελέτες και βιβλιογραφία.
• Ο κάθε χρήστης είχε την δυνατότητα της περιήγησης, της
εικονικής ξενάγησης στον εκθεσιακό χώρο.
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• Τέλος υπήρχε η δυνατότητα αναζητήσεων μέσω ενός «θησαυρού» με βάση όνομα προσώπου ή τίτλου έργου, εντός του
πεδίου που όριζε το σύνολο των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων.
Για όσα τεκμήρια διέθετε το Κέντρο, αλλά δεν ήταν αναρτημένα στο internet ενημέρωνε τον χρήστη ότι θα έπρεπε να τα
αναζητήσει στο πρωτογενές αρχείο.

Το παράπλευρο με το πρωτογενές αρχείο που δημιουργήθηκε
έδινε την δυνατότητα επέκτασης της έρευνας μέσα από τις αναλυτικές πληροφορίες που καταγράφηκαν στις βάσεις δεδομένων. Ο
ερευνητής είχε στην διάθεση του σε ελάχιστο χρόνο και με μηδενικά έξοδα, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί από το γραφείο του,
άμεση επαφή μέσω των ψηφιακών τεκμηρίων με ένα εξαιρετικώς
σπάνιο θεατρικό υλικό. Είχε, δεν έχει, διότι η ιστοσελίδα του ΚΜΕΕΘ διαγράφηκε από το διαδίκτυο εδώ και τρία χρόνια και παρά
το ότι ο σχεδιασμός της δεν ήταν φιλικός στον χρήστη η απουσία
αυτού του αρχείου δημιουργεί κενά στην θεατρολογική έρευνα.
Μια συνοπτική περιγραφή του αρχειακού πλούτου νομίζω ότι
θα δώσει μια πρώτη εικόνα για τον αποκλεισμό τον οποίο βιώνει η
επιστήμη του θεάτρου από το 2011, όπου οι πόρτες του ΚΜΕΕΘ –
Θεατρικού Μουσείου έκλεισαν για ερευνητές και επισκέπτες.

1. Ο εκθεσιακός χώρος περιελάμβανε:
• Φωτογραφίες ηθοποιών.
• Φωτογραφίες παραστάσεων.
• Προσωπικά αντικείμενα ηθοποιών, συγγραφέων, σκηνοθετών.
• Σκηνογραφικές μακέτες.
• Σχέδια θεατρικών κοστουμιών.
• Πίνακες ζωγραφικής προσωπογραφιών και προτομές σημαντικών. προσωπικοτήτων του ελληνικού θεάτρου.
• Κοστούμια Αρχαίου Δράματος.
• Κοστούμια Μουσικού Θεάτρου.
• Σκηνικά αντικείμενα παραστάσεων.
• Μάσκες των Δελφικών Γιορτών του 1927.
Η κατανομή του εκθεσιακού χώρου περιοριζόταν σε 5 θεματικές
ενότητες:
I.
Αίθουσα Αρχαίου Δράματος & χώρος αφιερωμένος στον
Κάρολο Κουν.
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II.
Αίθουσα Μουσικού θεάτρου, έκθεση σκηνογραφικών και
ενδυματολογικών μακετών.
III.
Έκθεση αφισών και προγραμμάτων 19ου αιώνα.
IV.
Γωνιά παιδικού θεάτρου & Καραγκιόζη.
V.
Αίθουσα Νεοελληνικού Θεάτρου και Καμαρινιών των εξής
ηθοποιών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Κυβέλης Αδριανού
Κατερίνας Ανδρεάδη
Βασίλη Αργυρόπουλου-Γιώτας Λάσκαρη
Αιμίλιου Βεάκη
Σοφίας Βέμπο
Αλίκης Βουγιουκλάκη
Μαρίας Κάλλας
Τζένης Καρέζη
Μάνου Κατράκη
Μαρίκας Κοτοπούλη
Έλλης Λαμπέτη
Βασίλη Λογοθετίδη
Μελίνας Μερκούρη
Δημήτρη Μυράτ
Χριστόφορου Νέζερ
Κατίνας Παξινού – Αλέξη Μινωτή
Ελένης Παπαδάκη
Δημήτρη Χόρν

2. Οι συλλογές του αρχειακού υλικού αφορούν το επαγγελματικό, ερασιτεχνικό, μαθητικό, φοιτητικό, παιδικό θέατρο, ελληνικούς αλλά και ξένους θιάσους, φεστιβάλ εγχώρια και διεθνή,
συνέδρια καλλιτεχνικού αλλά και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Τα
αρχεία αυτά αποτελούν τεκμήρια παράστασης θεατρικών έργων
όλων των φάσεων της παγκόσμιας ιστορίας θεάτρου.
Έργα από το:
• Αρχαίο ελληνικό δράμα
• Ρωμαϊκό θέατρο
• Επτανησιακό – Κρητικό θέατρο
• Αναγεννησιακό θέατρο
• Αγγλικό
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Γαλλικό
Ιταλικό
Ισπανικό
Γερμανικό
Ρώσικο θέατρο
Θέατρο Σκανδιναβικών Χωρών
Αμερικάνικό θέατρο
Θέατρο Άπω Ανατολής
Λυρικό θέατρο: Μελόδραμα - Όπερα
Νεοελληνικό θέατρο:
Δράματα
Ηθογραφίες
Κωμειδύλλια
Οπερέτες
Επιθεώρηση
Καραγκιόζης
Κουκλοθέατρο Χοροθέατρο
Σύγχρονες τάσεις

3. Το Αρχειακό Υλικό είναι ταξινομημένο ως εξής:
• Αρχείο θεατρικών προγραμμάτων
• Αρχείο θεατρικών αφισών
• Αρχείο φωτογραφιών
• Οπτικοακουστικό αρχείο:
- Αρχείο βιντεοσκοπημένων παραστάσεων
- Αρχείο ραδιοφωνικών – τηλεοπτικών εκπομπών
- Ηχητικό αρχείο παραστάσεων

Το αρχείο του Θεατρικού Μουσείου έχει μια μέγιστη δυνατότητα. Έχει αρχειοθετημένη το σύνολο της θεατρικής παραγωγής,
χωρίς καμία απολύτως διάκριση στα είδη θεάτρου, στους θιάσους
ή στα πρόσωπα. Η ενότητα των θεατρικών ειδών, η χρονική συνέχεια του αρχείου, η πληρότητα των θιάσων, και η πολυμορφία των
αρχείων, αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση εθνικού μουσείου θεάτρου. Συνήθως τα περισσότερα θεατρικά Μουσεία του
εξωτερικού αφορούν συλλογές και αρχεία μεμονωμένων θιάσων
(Ασημακόπουλος 2014, 261-264). Το ΚΜΕΕΘ είχε την δυνατότητα
να ενοποιήσει τις συλλογές και τα αρχεία του, καταρχάς για λόγους
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απολύτως ερευνητικούς. Το αρχειακό υλικό που συγκεντρώνεται
από μία παράσταση (αφίσα, πρόγραμμα, κριτικές από τον τύπο,
μελέτες φωτογραφίες, βίντεο, μακέτα σκηνικού – κοστουμιών,
βιβλίο σκηνής κ. α.) μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να αναπαραγάγει το ανεπανάληπτο γεγονός της παράστασης, αλλά ενισχύει και τεκμηριώνει την μελέτη του ερευνητή θεατρολόγου –
ιστορικού, φοιτητή, καλλιτέχνη, να προσεγγίσει το εκάστοτε σκηνικό εγχείρημα. Επίσης η δυνατότητα αυτή μπορεί να αναπτυχθεί
σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς Μουσειολογίας,
ώστε το ίδιο τεκμήριο αρχειοθέτησης το οποίο αποτελεί αρχειακό υλικό προς έρευνα να αποτελεί μέρος της μόνιμης έκθεσης του
Μουσείου.
Από το 1995 όπου οι βάσεις δεδομένων μπόρεσαν να αποδελτιώσουν ικανό αριθμό τεκμηρίων το τμήμα μηχανογράφησης διέθεσε το αρχειοθετημένο υλικό του στην έρευνα των Θεατρολογικών τμημάτων που εκείνη την εποχή άρχισαν να ευδοκιμούν στο
ελληνικό πανεπιστήμιο. Το μηχανογραφημένο αρχείο, μέσω ενός
προγράμματος ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του ΚΜΕΕΘ και
με την δυνατότητα επέκτασης και προσαρμογής στις ανάγκες των
ερευνητών. Ήταν σε θέση να εντοπίσει στοιχεία που αφορούσαν
την δραστηριότητα των προσώπων, των έργων και των παραστάσεων του ελληνικού θεάτρου. Ακόμα και αν δεν ήταν γνωστή
επαρκώς η ιδιότητα ενός προσώπου (σκηνοθέτης, μεταφραστής,
σκηνογράφος, συγγραφέας ηθοποιός κ. ο. κ). Το πρόγραμμα το
οποίο ξεκίνησε την πρώτη περίοδο να λειτουργεί σε περιβάλλον
Unix και στη συνέχεια αναπροσαρμόστηκε και αναβαθμίστηκε για
να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, μέσα από την διαδικασία
μιας τρίπτυχης λειτουργίας καταχώρησης – αναζήτησης – εντοπισμού, με έναν ελαφρώς περίπλοκο χειρισμό παρείχε τις ιδιότητες
με τις οποίες εμφανίζεται το συγκεκριμένο πρόσωπο στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου απαριθμώντας τις παραστάσεις στις
οποίες συμμετείχε ανά ιδιότητα. Στη συνέχεια ο ερευνητής θα
μπορούσε να αντλήσει αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε μια
από τις παραστάσεις, ξεκινώντας από τα στοιχεία ταυτότητας της
παράστασης, όπως την διάκριση σε σχέση με το αν η παράσταση
ήταν επαγγελματική, ερασιτεχνική, μαθητική, έκτακτη- επετειακή, την μορφή της παράστασης ως προς το θεατρικό είδος δηλ.
παράσταση πρόζας, αρχαίου θεάτρου, μιούζικαλ, επιθεώρησης,
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κωμειδυλλίου, όπερας, οπερέτας, κλπ. Επιπλέον καταγραφόταν η
έναρξη και η λήξη της παράστασης. Όλα αυτά τα πεδία είχαν την
δυνατότητα αναζήτησης. Οπότε θα μπορούσε κανείς από αυτή τη
βάση να ενημερωθεί για το πόσες και ποιες επιθεωρήσεις παίχτηκαν για παράδειγμα στην ελληνική σκηνή κάποια συγκεκριμένη
σαιζόν, χρονιά, χρονική περίοδο. Η κάθε «καρτέλα» παράστασης
έφερε μαζί της τέσσερα πεδία:
• το πεδίο θεατρικού έργου, όπου μπορούσε να εντοπιστεί η
εργογραφία των προσώπων, καθώς και οι μεταφράσεις, διασκευές, αποδόσεις των κειμένων.

• το πεδίο των συντελεστών, όπου μπορούσε να εντοπιστεί
το κάθε πρόσωπο με την ιδιότητα που εμφανιζόταν στα θεατρικά
προγράμματα, όπως σκηνοθέτης, σκηνογράφος, χορογράφος κλπ.
• το πεδίο της διανομής των ρόλων, όπου μπορούσε να εντοπίσει τους ηθοποιούς και τους ρόλους που ερμήνευσαν. Επίσης
έδινε την δυνατότητα εντοπισμού των ρόλων που ερμήνευσε ένας
ηθοποιός, αλλά και τους ηθοποιούς που ερμήνευσαν έναν συγκεκριμένο ρόλο.

• το πεδίο υλικών αρχείου, στο οποίο καταγράφαμε και ψηφιοποιούσαμε τις εικόνες των «υλικών» μιας παράστασης. Δηλαδή
τις ψηφιοποιημένες εικόνες των: προγραμμάτων, αφισών, φωτογραφιών, κοστουμιών, dvd, αποκομμάτων από τον τύπο (αναγγελίες, κριτικές, συνεντεύξεις).
Το τελικό στάδιο, το οποίο με την παύση της λειτουργίας του
ΚΜΕΕΘ δεν πρόλαβε να αρχίσει καν, αφορούσε την πλήρη ενοποίηση των βάσεων δεδομένων του μηχανογραφημένου αρχείου με
τις βάσεις δεδομένων της θεατρικής βιβλιοθήκης. Ο κατάλογος της
βιβλιοθήκης είχε μηχανογραφηθεί, ώστε να έχουν οι αναγνώστες
της την δυνατότητα να αναζητούν μόνοι τους, από τερματικούς
σταθμούς, τις θέσεις των βιβλίων τα οποία ήθελαν να μελετήσουν.
Η καταχώρηση των βιβλίων είχε γίνει σε ένα εξειδικευμένο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα το EQILIBRIUM–LIBRETTO το οποίο
ανταποκρινόταν στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας, ήταν
πολυτονικό και κάλυπτε τις περισσότερες βασικές, λειτουργίες,
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σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές προϊόντων σχεσιακής λογικής. Η οικονομική κρίση της χώρας σταμάτησε και το έργο της
βιβλιοθήκης την στιγμή που θα περνούσε στην φάση της ψηφιοποίησης των θεατρικών έργων (χειρόγραφα, δακτυλογραφημένα
ή τυπωμένα) καθώς και των θεατρολογικών μελετών που αναφέρονταν στο εκάστοτε έργο και παράσταση. Παρεμπιπτόντως να
αναφέρουμε ότι η Θεατρική Βιβλιοθήκη (Σταματοπούλου Βασιλάκου, 2007) είναι μοναδική στο είδος της, διότι απαρτίζεται από
χιλιάδες τόμους για το ελληνικό και ξένο θέατρο, τα οποία χρονολογούνται από το 1736 και εκατοντάδες χειρόγραφα από το 1860.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
• Θεατρικά έργα που έχουν εκδοθεί
• Χειρόγραφα θεατρικά έργα
• Δακτυλογραφημένα θεατρικά έργα
• Εκδόσεις ελληνικές και ξένες θεατρολογικών μελετών
• Αρχείο αποκομμάτων εφημερίδων από τον 19ο αιώνα έως
σήμερα
• Περιοδικά θεατρολογικά – επιστημονικά – καλλιτεχνικά
• Θεατρικά λευκώματα
• Εκδόσεις γενικότερου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος

Παρά το ότι αρχειοθετήθηκε το 60% των θεατρικών προγραμμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στο θέατρο πρόζας του 19ου
και 20όύ αιώνα έως τον μεσοπόλεμο, οι ψηφιοποιημένες συλλογές
του ΚΜΕΕΘ είχαν την δυνατότητα να επεκτείνουν την έρευνα πέρα
από τα πλαίσια της καταγραφής των στοιχείων.
Μπορούσαμε με ακρίβεια 90% να χρονολογήσουμε ένα
πρόγραμμα ή μία αφίσα στα οποία δεν αναγραφόταν έτος.
Να προσδιορίσουμε τον τόπο διεξαγωγής της παράστασης.
Να εντοπίσουμε ταυτοπροσωπίες και να διευκρινίσουμε
τις καταγραφές δραστηριοτήτων ατόμων τα οποία εμφανίζονταν
με το ίδιο όνομα και επίθετο.
Να διερευνήσουμε μέσα από τα πρόσωπα των θεατρικών
έργων διασκευές ή αλλαγές τίτλων.
Να αναγνωρίσουμε πρόσωπα σε φωτογραφίες παραστάσεων παλαιών αρχείων που παραδίδονταν στο ΚΜΕΕΘ και οι οποίες δεν συνοδεύονταν από διευκρινιστικές λεζάντες.
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Τα εργαλεία ανεύρεσης μπορούσαν πέρα από τις απλές δυνατότητες μέσω σχετικώς πολύπλοκων διαδικασιών να απαντήσουν σε σύνθετα προβλήματα συνδυάζοντας δεδομένα.
Επίσης βοηθούσαμε σκηνοθέτες και θιασάρχες που αναζητούσαν έργα με βάση το είδος τους (κωμωδία – δράμα ελληνικό ή
ξένο) και τον αριθμό γυναικών και ανδρών που διέθετε ο θίασος.
(Το αναφέρω διότι μας είχε κάνει εντύπωση ο μεγάλος αριθμός
σκηνοθετών που μας έθετε αυτό το ερώτημα, όταν έγινε γνωστό
ότι η βάση μπορούσε να διερευνήσει τέτοια στοιχεία).
Τροφοδοτούσαμε με ερευνητικό υλικό και τα 4 θεατρολογικά τμήματα καθώς επίσης και κάθε ερευνητή ο οποίος εκπονούσε
εργασία με επιστημονικό πεδίο το θέατρο οποιουδήποτε επιπέδου
(προπτυχιακό – μεταπτυχιακό – διδακτορικό – μεταδιδακτορικό)
(Βασιλάκου Σταματοπούλου, 2001).
Ξεναγούσαμε σχολεία που επέλεγαν το Θεατρικό Μουσείο
για εκπαιδευτικές εκδρομές.
Τα αρχεία του ΚΜΕΕΘ τροφοδοτούσαν με πληροφορίες και
υλικό όλες τις θεατρολογικές, αλλά και γενικότερου εύρους μελέτες για την τέχνη και τις επιρροές της.
Από το 2011 το Κέντρο σταμάτησε να συλλέγει υλικό, δεν τροφοδοτεί καμία έρευνα πλέον, δεν ανοίγει τις πόρτες του στους επισκέπτες και τα σχολεία. Έπαυσε ακόμα και των θεσμό των βραβείων Κοτοπούλη κατά τον οποίο απένεμε βραβεία και τιμητικές
διακρίσεις στους ανθρώπους του Θεάτρου ανά διετία. Το αρχείο
του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Δεν
υπάρχει καμία θεατρολογική μελέτη αλλά και έκδοση με θέμα το
θέατρο που να μην έχει ως βιβλιογραφική αναφορά τα αρχεία ή
την βιβλιοθήκη του ΚΜΕΕΘ «Χωρίς το υλικό που διαθέτει δεν είναι
δυνατόν να συνταχθεί διδακτορικό, θεατρική πραγματεία, ιστορικό
άρθρο περί θεάτρου, δημοσιογραφική έρευνα και θεατρικό πρόγραμμα» (Κώστας Γεωργουσόπουλος, 1999, 153). Επίσης και τα
θεατρικά προγράμματα που τύπωναν οι θίασοι για τις παραγωγές
τους περιελάμβαναν υλικό των αρχείων.
Η προσφορά του στην έρευνα ήταν πολύ μεγάλη δεν του άξιζε
τέτοια άδοξη τύχη. Κλειστό τρία χρόνια τώρα σαπίζουν τα αρχεία
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του, παρά τις μακροχρόνιες και επανειλημμένες εκκλήσεις προς το
Υπουργείο Πολιτισμού με πιο πρόσφατη την Παγκόσμια Ημέρα θεάτρου τον περασμένο Μάρτη (27/3/2014) το μοναδικό Θεατρικό
Μουσείο της χώρας που γέννησε το Θέατρο, είναι κλειστό. Η συλλογή άντεξε τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Δικτατορία, εδραιώθηκε ως Μουσείο το 1976 την εποχή της μεταπολίτευσης, για να
κλείσει 33 χρόνια. Το ΚΜΕΕΘ δεν αποτελεί ένα μεγάλο φορέα που
απαιτεί υψηλές επιδοτήσεις και μεγάλα κονδύλια. Λειτουργούσε
με πολλά προβλήματα τόσο λειτουργικά και δομικά, όσο και θεσμικά. Όμως με 3 αιώνων θεατρικό μουσειακό υλικό εκτεθειμένο
στο υγρό και ακατάλληλο υπόγειο του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου της Αθήνας και χιλιάδες τόμους θεατρικών βιβλίων στοιβαγμένων σε μισθωμένο οίκημα στα Πατήσια (οδός Καραμανλάκη
7), προσπαθούσε να επιβιώσει κάτω από την αναλγησία και την
αδιαφορία των κρατικών μηχανισμών και την διοικητική του αμηχανία να ανταπεξέλθει στην νέα εποχή. Παραγκωνίστηκε ως μια
πολύτιμη μεν, αλλά «αποθήκη» δε, θεατρικών αρχείων παραπεταμένη και υποτιμημένη ακόμα και από τους ανθρώπους του θεάτρου. Η συλλογή Σιδέρη κινδυνεύει να πεταχτεί στα σκουπίδια.
Ήδη η εμφάνιση κατσαρίδων, ποντικιών, τερμιτών, η εγκατάσταση μίας γάτας η οποία μπήκε από κάποια τρύπα του κτηρίου και
η οποία εγκατέστησε τα πέντε γατάκια της πίσω από τα ντοσιέ
των αρχείων, όξυνε στο έπακρο τα προβλήματα διότι γέμισε ο χώρος με ψύλλους οι οποίοι καταστρέφουν χαρτιά και υφάσματα14.
Όμως θα πρέπει η θεατρική κοινότητα να αντιδράσει, διότι η καταστροφή που υφίσταται το ΚΜΕΕΘ από την αδιαφορία και την
εγκατάλειψη θα είναι μεγάλη. Η θεατρική ιστορία του τόπου μας
συνδεδεμένη με την πολιτική και κοινωνική ιστορία του θα πρέπει
επειγόντως να διασωθεί.
Βιβλιογραφία

14 Συμπληρωματικά αναφέρω ότι από τον Οκτώβρη μήνα διεξαγωγής του συνεδρίου, έως τον Δεκέμβρη μήνα κατάθεσης των πρακτικών το ΚΜΕΕΘ έχει υποστεί
τέσσερεις φορές διάρρηξη από άστεγους ναρκομανείς, οι οποίοι πέρα από τις καταστροφές που προκάλεσαν (έκοψαν καλώδια, γέμισαν τον χώρο με σκουπίδια)
έκλεψαν μηχανήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βλ. Anna Mavroleon, “Verraten und verkauft: Das griechische Theatermuseum” μετάφραση στα γερμανικά
Andrea Scellinger.
http://www.goethe.de/ins/gr/de/lp/kul/dug/the/20450619.html

Το ψηφιακό αρχείο του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού...

371

Ασημακόπουλος Κώστας: «Θεατρικό Μουσείο, μια ντροπή της πατρίδας». Νέα Ευθύνη, τχ. 22 (Μάρτιος/Απρίλιος 2014): 261-261.
Γεωργουσόπουλος Κώστας: «Γιάννης Σιδέρης». Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Τόμος 9. Εκδοτική Αθηνών (1990).
————: «Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου
– Θεατρικό Μουσείο». Εθνική Πολιτική για το Θέατρο. Υπουργείο
Πολιτισμού Διεύθυνση Καλών Τεχνών (1999).
Μαυρολέων Άννα: Η Έρευνα στο Θέατρο – Ζητήματα Μεθοδολογίας.
Ι. Σιδέρης (2010).
Μαυρομούστακος Πλάτων: Ένα θαμπό χειρόγραφο. Καστανιώτης
(1994).
Παπαϊωάννου Λίνα: «Βιβλιογραφία (επιλογή) των εργασιών του
Γιάννη Σιδέρη για την Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου και
για το Θεατρικό Μουσείο». Η Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου
και το Θεατρικό Μουσείο. Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα
(1972): 41-60.
Σιδέρης Γιάννης: Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου 1794-1944.
Επιμέλεια Πλάτων Μαυρομούστακος. Τόμοι 1ος, 2οςΑ-Β. Καστανιώτης (1990-1999-2000).
Σταματοπούλου Βασιλάκου Χρυσόθεμις (επιμέλεια): Δέκα Χρόνια
τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ergo (2001).
————: «Το νεοελληνικό Θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήμερα (1975-2000)». Παράβαση, τ. 5, (2004): 295-298.
————: Εισαγωγή στη Θεατρική Βιβλιογραφία και πληροφόρηση (σημειώσεις μαθήματος ΕΚΠΑ).
Puhner Walter, Ιστορικά Νεοελληνικού Θεάτρου – έξι μελετήματα,
Παϊρίδη, 1983.

Συνέχειες και ρήξεις στην εξέλιξη του Θεάτρου
για ανήλικους θεατές στην Ελλάδα
Μαρία Δημάκη-Ζώρα *

Το νεοελληνικό θέατρο για ανήλικους θεατές έχει, από τις αρχές
του 20ού αι. έως σήμερα, διανύσει μια πορεία σημαντική, με αναζητήσεις, πειραματισμούς, συνέχειες αλλά και σημαντικές τομές
που σηματοδοτούν ρήξεις με την παράδοση και διαμόρφωση νέων
προοπτικών. Γενικότερα, το θέατρο για ανήλικους θεατές ορίζεται, οροθετείται αλλά και κατεξοχήν προσδιορίζεται ως προς το
περιεχόμενό του, την αισθητική αλλά και τη γενικότερη καλλιτεχνική φυσιογνωμία του από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες
του κοινού στο οποίο απευθύνεται, τους ανήλικους θεατές1. Χωρίς
να είναι ένα «θέατρο υποκατάστατο»2, χρησιμοποιεί τους ίδιους
σκηνικούς και επικοινωνιακούς κώδικες με το θέατρο που απευθύνεται στους ενήλικες, δίνοντας όμως διαφορετική έμφαση όπου
απαιτείται και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι ο ανήλικος θεατής ανα-διαμορφώνει το βασικό σχήμα επικοινωνίας μεταξύ σκηνής και πλατείας με τις πνευματικές και ψυχικές ιδιαιτερότητες
της ηλικίας του.
Ως δημιούργημα των νεότερων χρόνων, το θέατρο για ανήλικο
κοινό έχει άμεση σχέση με την αντίληψη για την παιδικότητα, όπως
κάθε κοινωνία προσλαμβάνει αυτή την έννοια, την αναπτύσσει, την
∗

1
2

Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η ανακοίνωση αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» που
έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ- ΕΚΠΑ «Το
Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση
και την Κοινωνία».
Βλ. Γραμματάς 1999 (α΄ έκδοση 1996), 15-17.
Βλ. Deldime 1996, 61.
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προβάλλει και την ερμηνεύει, στο πλαίσιο των ευρύτερων ιστορικών, πολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών. Στην Ευρώπη οι απαρχές της δημιουργικής πορείας του θεάτρου που απευθύνεται στους
ανήλικους θεατές ανιχνεύονται στις αρχές του 20ού αιώνα, με παραστάσεις όπως αυτή του έργου «Peter Pan» (1904) που σκηνοθέτησε
ο ίδιος ο συγγραφέας του, J. M. Barrie, στο Λονδίνο, ή αυτή του έργου
«Το γαλάζιο πουλί» (1907) του M. Maeterlink αλλά και γενικότερα
με τη γένεση του ενδιαφέροντος που έδειξαν συγγραφείς, διανοούμενοι και σκηνοθέτες στη θεμελίωση της σχέσης του παιδικού κοινού με το θέατρο3.
Στην Ελλάδα, την ίδια σχεδόν εποχή λογοτέχνες και λόγιοι της
Νέας Αθηναϊκής Σχολής, στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειάς
τους για την αναμόρφωση της λογοτεχνίας και τη ρήξη με το παρελθόν του άκρατου ρομαντισμού, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και ευαισθησία απέναντι στην καλλιέργεια της παιδικής λογοτεχνίας αλλά και του θεάτρου. Οι απαρχές του είδους ανάγονται
στην περίοδο αυτή, με εκδόσεις μικρών διαλόγων αρχικά και σύντομων θεατρικών έργων αργότερα από λογίους και λογοτέχνες
της γενιάς του Παλαμά. Συγκεκριμένα, ο ιστοριοδίφης Δημήτριος
Καμπούρογλους (1852 – 1942) εξέδωσε το 1881 έναν μικρό τόμο
με τίτλο Μύθοι και Διάλογοι προς χρήσιν των ανήβων όπου περιλαμβάνονταν δύο πολύ σύντομοι διάλογοι με ήρωες παιδιά.4 Λίγο
αργότερα, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης (1858-1928) δημοσίευσε το
τιτλοφορούμενο Παιδικοί Διάλογοι δια παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών
(1883), το βιβλίο Παιδικά δραμάτια και Κωμωδίαι. Παραφρασθέντα υπό Αριστοτέλους Π. Κουρτίδου, από τις εκδόσεις της «Εστίας»
(1887) καθώς και έναν ακόμη τόμο με τίτλο Θέατρον Οικογενείας
και Σχολείου (1915). Το 1900 είχε δημοσιευθεί ένα ακόμη βιβλίο
με διαλόγους προορισμένους για παιδικό κοινό από τον Ιωάννη
Παπούλια με τίτλο Παιδικοί Διάλογοι ή Τέρπουσα Διδασκαλία της
Παιδικής Ηλικίας5.
Τη σημαντικότερη ώθηση στην προσπάθεια για τη θεμελίωση
του θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα την έδωσε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος με την έκδοση ενός τόμου με «δραμάτια» το 1896 και δύο
3
4
5

Βλ. Deldime 1996, 24-26.
Βλ. Σακελλαρίου 1996, 23-29.
Βλ. Παπούλια, 1900.
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ακόμη τόμων το 19266. Η συμβολή του Ζακυνθινού λογίου υπήρξε
ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο γιατί προσέφερε έναν ικανοποιητικό αριθμό κειμένων που θα αποτελούσαν το υλικό για τις σχολικές και οικογενειακές παραστάσεις, αλλά και γιατί ήταν ο πρώτος
που διατύπωσε θεωρητικές θέσεις που αναδείκνυαν εκτός από
την παιδαγωγική αξία και την καλλιτεχνική φύση του θεάτρου
για παιδιά. Έγραφε χαρακτηριστικά: «το Παιδικόν Θέατρον, όσον
ηθικόν και αν είνε –και πρέπει να είνε–, δεν έχει άλλον κυριώτερον
σκοπόν, παρά την διδασκαλίαν της τέχνης του θεάτρου»7. Στα 38
μονόπρακτα έργα που δημοσίευσε συνολικά ο Ξενόπουλος με τον
γενικό τίτλο Παιδικόν Θέατρον, τα θέματα που επέλεξε να πραγματευθεί προέρχονταν από την καθημερινή ζωή των παιδιών της
αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής του. Τα έργα του δεν είναι βέβαια
απαλλαγμένα από τον διδακτισμό αλλά ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι ο Ξενόπουλος προσέφερε στο παιδικό κοινό έργα γραμμένα με τη φροντίδα του θεατρικού συγγραφέα, που δεν αντιμετώπιζε το θέατρο μόνο ως μέσο επίτευξης άλλων σκοπών αλλά και
ως αυτόνομο καλλιτεχνικό γεγονός με το οποίο τα παιδιά έπρεπε
να εξοικειωθούν8. Η προσπάθεια του Ξενόπουλου επικεντρώθηκε
στη δραματογραφία, αφού η θεατρική πράξη, σε ό,τι αφορούσε
στο παιδικό κοινό, ήταν υπόθεση του σχολείου και των οικογενειών, όπως δήλωνε και ο υπότιτλος των δύο τόμων του: «Δι’ εορτάς σχολείων και οικογενειών». Ο παραστάσεις ήταν αποκλειστική
ευθύνη των δασκάλων, προς τους οποίους μάλιστα ο συγγραφέας
απηύθυνε και ένα κείμενο με συμβουλές για την οργάνωση και την
υλοποίησή τους9.
Σημαντική τομή στη σκηνική πράξη αποτέλεσε η ίδρυση και η
λειτουργία των πρώτων παιδικών σκηνών από την Ευφροσύνη
Λόντου-Δημητρακοπούλου και την Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά.
Η πρώτη, βυζαντινολόγος και παιδαγωγός, με μεγάλο ενδιαφέρον για το παιδί και την αισθητική αγωγή του, ίδρυσε το 1931 την
«Παιδική και Εφηβική Σκηνή», παρουσιάζοντας παραστάσεις από
παιδιά ηθοποιούς για παιδικό κοινό. Τα έργα ήταν γραμμένα από
6
7
8
9

Βλ. Δημάκη-Ζώρα 2014 (υπό δημοσίευση).
Βλ. Καραγιάννη 2013, 69.
Βλ. Δημάκη-Ζώρα 2014 (υπό δημοσίευση).
Βλ. Ξενόπουλος 1926, 169-173.
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την ίδια την Λόντου10 και ο στόχος της ήταν μεταξύ άλλων: η «στηλίτευσις ωρισμένων παιδικών κακιών και η εκρίζωσις μωρών και
ασυνειδήτων κοινωνικών προλήψεων και δεισιδαιμονιών»11.
Έμφαση στη θεατρική πράξη έδωσε και η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, η οποία αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της στην ψυχαγωγία του παιδικού κοινού. Για αρκετές
δεκαετίες ασχολήθηκε με το παιδικό βιβλίο, το θέατρο και τη δραματουργία για παιδιά, επεκτείνοντας την προσφορά της και στην
παραγωγή και την παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
εκπομπών, απ’ όπου έμεινε γνωστή με το ψευδώνυμο «Θεία Λένα».
Η Μεταξά ίδρυσε το «Θέατρο του Παιδιού» το 1933, το οποίο συνέχισε τη θεατρική του δραστηριότητα μέχρι τα χρόνια της γερμανικής κατοχής, εκδίδοντας παράλληλα και τα δικά της θεατρικά
έργα12.
Ωστόσο, ενώ η Λόντου και η Μεταξά έδωσαν μεγάλη βαρύτητα
στη σκηνική πράξη και οργάνωσαν με σοβαρότητα και επαγγελματισμό θεατρικές παραστάσεις από παιδιά για παιδιά, η αισθητική γραμμή της δραματουργίας τους δεν έπαυε να κυριαρχείται
από τον διδακτισμό. Η εικόνα του καλού παιδιού ή γενικότερα του
παιδιού της αστικής οικογένειας που διορθώνει τα ελαττώματά
του με τη συνδρομή και τις νουθεσίες των ενηλίκων υπάρχει ως
κεντρικό μοτίβο στα περισσότερα από τα έργα αυτής της περιόδου και σηματοδοτεί ένα είδος δραματουργίας με διδακτική πρόθεση που κυριάρχησε για αρκετά χρόνια στο ελληνικό θέατρο για
παιδικό και εφηβικό κοινό13. Με εξαίρεση τα έργα και τη θεατρική,
γενικότερα, δραστηριότητα του Βασίλη Ρώτα, ο οποίος είχε μια

10 Βλ. τις σχετικές εκδόσεις Λόντου-Δημητρακοπούλου 1926, Λόντου-Δημητρακοπούλου 1927, Λόντου-Δημητρακοπούλου 1931, Λόντου-Δημητρακοπούλου 1946,
Λόντου-Δημητρακοπούλου 1956.
11 Βλ. Λόντος 1955, 40.
12 Βλ. σχετικά Μεταξά 1971 και Μεταξά 1982.
13 Πρβλ. την άποψη που διατυπώνει ο Λάκης Κουρετζής: «Γιατί έγινε αιτία το «θέατρο της θείας Λένας» να διαμορφώσει, με το περιεχόμενό του και τον τρόπο που
προσφερόταν στο κοινό, μια «αισθητική» και «παιδαγωγική» άποψη για το «θέατρο του παιδιού», που το αποπροσανατόλισε, το αποδυνάμωσε και το μετέτρεψε (ίσως όχι σκόπιμα) σε μέσο αναπαραγωγής της κατεστημένης ιδεολογίας και
ξεπερασμένων παιδαγωγικών συστημάτων. Το χειρότερο είναι πως το είδος αυτό
του παιδικού θεάτρου δημιούργησε επιγόνους και κακούς μιμητές που ταλανίζουν τα παιδάκια μέχρι σήμερα, από ραδιοφώνου μέχρι τηλεοράσεως και σκηνής» (Κουρετζής 1990, 37).
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διαφορετική αντίληψη για την αισθητική των έργων αλλά και τη
σκηνική παρουσίασή τους14, οι δεκαετίες αμέσως μετά τον πόλεμο και μέχρι τις αρχές του ’70 χαρακτηρίστηκαν από τη συγγραφή
έργων με κυρίαρχη τη γραμμή του διδακτισμού και με μετατόπιση
του κέντρου βάρους προς το μαθητικό θέατρο, του οποίου τα έργα
γράφονταν κυρίως από εκπαιδευτικούς και προορίζονταν για παράσταση κατά τη διάρκεια των σχολικών εορτών15.
Είναι λοιπόν αναμφισβήτητο και γενικότερα αποδεκτό από
τους μελετητές ότι μια πραγματικά βαθιά τομή στο θεατρικό είδος
που μας απασχολεί επήλθε, για τα ελληνικά δεδομένα, στα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του 197016. Η επίδραση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο17, σε συνδυασμό με την ωρίμαση των συνθηκών
στο εσωτερικό, οδήγησαν ουσιαστικά στην ανάδειξη του θεάτρου
για παιδιά σε μία νέα μορφή αυτόνομης θεατρικής έκφρασης που
απαιτεί μάλιστα από τους θιάσους που την υπηρετούν ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και προσήλωση18. Επαγγελματίες του είδους
όπως η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Ποταμίτης, ο Γιάννης
Καλατζόπουλος κ. ά. έδωσαν νέα ώθηση στη σκηνική πράξη αλλά
και στη θεωρητική θεμελίωση του Θεάτρου για Παιδιά και Νέους,
όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται το είδος από τη δεκαετία του
’80 και εξής, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο όρο «παιδικό θέατρο»19. Σε αυτό τον τομέα πολύ σημαντική υπήρξε και η ίδρυση του
Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους (1983),
του ελληνικού δηλαδή μέλους της ASSITEJ, της αντίστοιχης Διεθνούς Ένωσης, γεγονός που επέτρεψε να επιτελεσθεί έργο υποδομής για τη συστηματική μελέτη της εξέλιξης του θεατρικού αυτού
είδους στην Ελλάδα, να συγκεντρωθούν πολύτιμα στοιχεία, να γίνουν αξιόλογες εκδόσεις και να προωθηθεί σημαντικά έκτοτε και
η πανεπιστημιακή έρευνα και διδασκαλία του αντικειμένου αυτού.
Έτσι, ξεκίνησε μια περίοδος κατά την οποία άρχισαν να γράφονται έργα με διαφορετική αντίληψη από τις αμέσως προηγούμενες
δεκαετίες, τόσο ως προς τους θεματικούς άξονες όσο και ως προς
την αισθητική, και δημιουργήθηκαν θεατρικές σκηνές που ανέβαζαν
14
15
16
17
18
19

Για το έργο του Βασίλη Ρώτα για παιδιά, βλ. Καραγιάννη 2007.
Πρβλ. και Αναγνωστόπουλος 1982, 144-146.
Βλ. Γραμματάς 1999 (α΄ έκδοση 1996), 32-35.
Βλ. Deldime 1996, 28-30.
Βλ. Τζαμαργιάς 2010 (Γραμματάς 2010 επιμ.), 445-480.
Βλ. Γραμματάς επιμ. 2010, 15-24.
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έργα ειδικά για τα παιδιά20. Οι ανάγκες του παιδιού για ψυχαγωγία,
επικοινωνία, ενεργοποίηση, συμμετοχή και δημιουργική έκφραση
αποτέλεσαν πλέον τις βασικές ορίζουσες που διαμόρφωσαν τους
στόχους και τις επιδιώξεις των δημιουργών του Θεάτρου για τα
παιδιά21, οι οποίοι εργάστηκαν με όπλα τους τη φαντασία και το
χιούμορ, απορρίπτοντας το διδακτισμό και τη σοβαροφάνεια22.
Τι γίνεται όμως σήμερα στο ελληνικό θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό; Η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί τόσο τα τελευταία
χρόνια στο θεατρικό αυτό είδος ώστε να μας επιτρέπει να κάνουμε
λόγο για μια νέα τομή, μια ρήξη με το παρελθόν;
Αρχικά, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι γενικότεροι μετασχηματισμοί που υφίστανται στο χώρο του θεάτρου, με την ανάδυση
της έννοιας του θεατή και την υποβάθμιση –έως και πλήρη έλλειψη μερικές φορές– του δραματικού κειμένου, δεν έχουν αφήσει
ανέγγιχτο και το θέατρο για ανηλίκους, όπου πλέον όλο και περισσότερο επισημαίνεται ότι ο θεατής στην πλατεία διαμορφώνει και
εμπλουτίζει το μήνυμα της θεατρικής επικοινωνίας23 με βάση τις
δικές του αναμονές, τις δικές του προσλαμβάνουσες, τα δικά του
ψυχοπνευματικά γνωρίσματα, κάτω από τις ποικίλες διαθλάσεις
που δημιουργούν οι υλικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες
μέσα στις οποίες ζει24.
Η δραματουργία για παιδιά αγγίζει σήμερα ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως είναι η πραγμάτευση ζητημάτων που έχουν σχέση
με τη σύγχρονη ζωή (τεχνολογία, ζωή στις μεγαλουπόλεις, οικολογικά θέματα, διαδίκτυο), γεγονός όμως που είχε ήδη ξεκινήσει από
τη δεκαετία του ’70 και του ’80, όταν για πρώτη φορά συγγραφείς
όπως ο Γιάννης Ξανθούλης, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, η Μαρούλα
Ρώτα, ο Γιάννης Καλατζόπουλος κ. ά., προσέγγισαν με ευαισθησία αλλά και τόλμη ζητήματα της κοινωνικής και της ευρύτερης
πολιτικής ζωής χωρίς τους εξωραϊσμούς και τις εξιδανικεύσεις
προηγούμενων γενεών. Σήμερα, διευρύνοντας, εμπλουτίζοντας
και επεκτείνοντας αυτή την τάση, συγγραφείς και θεατρικές ομάδες ασχολούνται με ζητήματα οικολογίας και προστασίας του
20
21
22
23
24

Βλ. Γραμματάς 1999 (α΄ έκδοση 1996), 34.
Βλ. Αναγνωστόπουλος 1982, 146-147.
Βλ. Καγγελάρη 1991, 20, Λαδογιάννη 1998, 120.
Βλ. Δημάκη-Ζώρα 2013 (υπό δημοσίευση).
Βλ. Van de Water 2009, 15-21.
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περιβάλλοντος («Για μια φούχτα μπάμιες» του Ευγένιου Τριβιζά),
αλλά και θέματα διατροφικών συνηθειών και υγιεινής ζωής («Οι
σωματοφύλακες της κατσαρόλας» της Λένας Τερκεσίδου, «Θέατρο
της Ημέρας», 2009-2010), ρατσισμού και ξενοφοβίας («Μια γιορτή στου Νουριάν», διασκευή από το έργο του Φόλκερ Λούντβιγκ,
Θέατρο Πορεία, 2011-12), ζητήματα πολιτικής και εξουσίας («Τα
μαγικά μαξιλάρια» του Ευγένιου Τριβιζά, Παιδική Σκηνή Εθνικού
Θεάτρου, 2009-2010), ταυτότητας και ετερότητας («Ο Πεταλουδόσαυρος» του Ευγένιου Τριβιζά, Θέατρο Βεάκη, 2007-08) ή ακόμη
και φιλοσοφικά θέματα, όπως η διάσταση και η βίωση του χρόνου
(Λάκη Κουρετζή, «Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει», Θέατρο της
Ημέρας, 2011-12).
Παράλληλα, μια προσεκτική ματιά στη σύγχρονη δραματουργία
αλλά και στις παραστάσεις για παιδικό κοινό που ανεβαίνουν τα
τελευταία χρόνια, αναδεικνύει το παραμύθι σε κυρίαρχο στοιχείο
του θεατρικού είδους που εξετάζουμε εδώ. Ανιχνεύεται έτσι ισχυρός και ανθεκτικός ο μίτος της συνέχειας που διατρέχει τη δραματική παραγωγή για παιδιά στην Ελλάδα ήδη από την εποχή του
Κουρτίδη και του Ξενόπουλου μέχρι σήμερα. Θα ήταν όμως αβάσιμο να ισχυρισθούμε ότι πρόκειται απλώς για το νήμα μιας συνέχειας που μένει πεισματικά αμετάβλητο στο χρόνο. Αντιθέτως, οι
νεότεροι (αλλά και λίγο παλαιότεροι) συγγραφείς και άνθρωποι
του θεάτρου πειραματίζονται σήμερα με τη χρήση και την αξιοποίηση του παραμυθιού, των μύθων και των λαϊκών αφηγήσεων,
χρησιμοποιώντας παράλληλα στοιχεία του μεταμοντερνισμού και
της σύγχρονης θεατρικής γλώσσας, όπως είναι η διακειμενικότητα («Παραμυθ…issimo», των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά
Μοσχόπουλου, Μικρή Πόρτα, 2008), η διασκευή και οι ανατροπές
της αφηγηματικής δομής του παραδοσιακού παραμυθιού («Η κοιμωμένη ξύπνησε» των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου, Θέατρο Ακροπόλ, 2014), η διαδραστικότητα και η άμεση
συμμετοχή των παιδιών στην παράσταση («Απάνω στην τριανταφυλλιά», Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο, 2004-05), η
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη χρήση της
μάσκας και της κούκλας («Το μπαούλο με τα παραμύθια» του Νίκου
Καμτσή, Παιδική Σκηνή Αερόπλοιο, Θέατρο Τόπος Αλλού, 2008).
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Μία ακόμη τάση που εμφανίζεται έντονα τα τελευταία χρόνια
στο χώρο του θεάτρου για ανήλικους θεατές είναι οι διακειμενικές
συνθέσεις, οι διασκευές και οι δραματοποιήσεις έργων της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η έμφαση στη διακειμενικότητα αναδεικνύει τον διάλογο των παλαιότερων κειμένων με την
επικαιρότητα και προκαλεί τους μικρούς θεατές να γνωρίσουν,
να σχολιάσουν, να προβληματισθούν και να «συν-ομιλήσουν» με
τα κείμενα αυτά μέσα από τους κώδικες της θεατρικής επικοινωνίας («Παραμύθι χωρίς όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα, μεταγραφή
Βαγγέλης Ραπτόπουλος - Τάκης Τζαμαργιάς, Παιδική Σκηνή του
Εθνικού Θεάτρου, 2010-11, «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» της
Άλκης Ζέη, δραματοποίηση Σάββας Κυριακίδης, Τάκης Τζαμαργιάς,
Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 2011-12 και 2012-13). Αλλά
και η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι πάντοτε παρούσα, με διασκευές και δραματοποιήσεις που ξεκινούν από τον Αριστοφάνη
και τον Όμηρο και φτάνουν μέχρι τους τραγικούς ποιητές, με έργα
όπως «Εκκλησιάζουσες … σαν παραμύθι» (1997) της Κάρμεν Ρουγγέρη, «Η χώρα των πουλιών» του Γιάννη Καλατζόπουλου (Παιδική
Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 2003), «Ιλιάδα» της Κέλλυ Σταμουλάκη (2003), και παραστάσεις που απευθύνονται εξίσου σε ανήλικο
και ενήλικο κοινό όπως η «Ιλιάδα» σε σκηνική διασκευή και επεξεργασία Στάθη Λιβαθηνού και Έλσας Αδριανού (2013).
Παράλληλα με τις νέες και μεταμοντέρνες χρήσεις του παραδοσιακού, παρατηρούμε ότι σήμερα οι άνθρωποι που ασχολούνται
με το θέατρο για παιδιά, όλο και περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεαρός θεατής στην πλατεία είναι μια προσωπικότητα
που διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες και έχει τη δική του ψυχοπνευματική συγκρότηση25, αποδεσμεύουν το είδος αυτό από τον ρόλο της διδαχής και του πρόδηλου παιδαγωγισμού και διερευνούν νέες θεματικές και, κυρίως,
νέες τεχνικές θεατρικής έκφρασης για να κάνουν την επικοινωνία
σκηνής και πλατείας αμεσότερη26. Έτσι εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια παραστάσεις με έμφαση στη διαδραστικότητα μεταξύ
ηθοποιών και κοινού, μεταξύ των συντελεστών της παράστασης
και των νεαρών θεατών. Με την παράλληλη αξιοποίηση της μουσικής και της κίνησης και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και
25 Βλ. Γραμματάς επιμ. 2010, 21-22.
26 Βλ. Papakosta 2014, 148-153.
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των ψηφιακών δυνατοτήτων («Γιαπωνέζικοι κήποι – Μια ιστορία
πάνω σε ένα μαγικό χαλί» της Γιάννας Ροϊλού και του Δημήτρη Σεϊτάνη, 2004, «Ακαδήμεια», «Ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου»
των Άννας Παπαμάρκου και Λεωνίδα Ψέλτουρα, Ίδρυμα Μιχάλη
Κακογιάννη, 2012-2013, «Το κορίτσι που ζήτησε μια βελόνα, μια
απλή βελόνα» της Αριστέας Κοντραφούρη από το ομότιτλο βιβλίο
του Χρήστου Μπουλώτη, Θέατρο «Βαφείο», 2012-13 και 2013-14)
επιχειρείται η δημιουργική συμμετοχή των ανήλικων θεατών στο
σκηνικό θέαμα και συνεπώς στη διαδικασία παραγωγής του θεατρικού μηνύματος, με σκοπό την έκφραση των προσωπικών δημιουργικών δυνάμεων των παιδιών. Η συμμετοχικότητα βέβαια,
όταν δεν εξαντλείται σε ακίνδυνες ερωταποκρίσεις μεταξύ ηθοποιών και κοινού όπου τα παιδιά απλώς φωνάζουν ένα «ναι» ή ένα
«όχι», απαιτεί βαθιά γνώση, εμπειρία και ευελιξία στη διαχείριση
της καθοδηγούμενης συμμετοχής από την πλευρά του σκηνοθέτη
και των ηθοποιών-εμψυχωτών.
Οι αποστασιοποιητικές τεχνικές επίσης, με την ευρεία πλέον
χρήση τους γενικότερα στο θέατρο, αποτελούν όλο και περισσότερο τμήμα των παραστάσεων που απευθύνονται σε παιδικό και
εφηβικό κοινό. Οι αλλαγές σκηνικών ή κοστουμιών επί σκηνής, οι
παρεμβάσεις του αφηγητή ή της αφηγήτριας, ο μεταθεατρικός λόγος, ο διαμοιρασμός του ρόλου (role splitting) είναι ορισμένες από
τις τεχνικές που έχουν τις ρίζες τους στη μπρεχτική αποστασιοποίηση και χρησιμοποιούνται στο θέατρο για παιδιά, δημιουργώντας την απαραίτητη σύζευξη μεταξύ του «τότε» και του «τώρα»,
μεταξύ της σκηνικής εικονοποίησης και της πραγματικότητας του
θεατή στην πλατεία, δημιουργώντας μια αίσθηση «συνενοχής» με
τους μικρούς θεατές που συμμαχούν έτσι με τους ηθοποιούς και
συν-διαμορφώνουν το τελικό μήνυμα27 («Ο τυχερός στρατιώτης»,
σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, 2010-11, Μικρή Πόρτα, «Η μικρή Γοργόνα» του Μάικ Κένι σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου,
Μικρή Πόρτα, 2012-13, «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Τζωρτζίνας Κακουδάκη, Θέατρο
του Νέου Κόσμου, 2012-13).
Η ανανέωση και η ρήξη με την παράδοση, που αναζητούμε εδώ,
διαπιστώνουμε ότι σιγά σιγά καταλαμβάνει περισσότερο χώρο
27 Βλ. Δημάκη-Ζώρα 2013 (υπό δημοσίευση).
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στο θέατρο για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, μέσα από την επαφή με ξένες επιδράσεις αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι άνθρωποι που το υπηρετούν από παλιά και κάποιες νέες θεατρικές
ομάδες που εμφανίστηκαν πρόσφατα και δραστηριοποιήθηκαν
στο ενδιαφέρον αυτό πεδίο θεατρικής έκφρασης. Μια νέα ώθηση
στο είδος δίνεται από την ίδια την επέκταση και την νέα οριοθέτηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται το θέατρο αυτό, αφού πλέον
εμφανίζεται και στην Ελλάδα με αξιώσεις το θέατρο για εφηβικό
κοινό από τη μια πλευρά και το θέατρο για βρέφη από την άλλη.
Επιδιώκοντας να δημιουργήσουν γέφυρες καλλιτεχνικής επικοινωνίας με την ομάδα των εφήβων, νέοι σκηνοθέτες και άνθρωποι
του θεάτρου έχουν τα τελευταία χρόνια ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις που απευθύνονται σε αυτή την ιδιαίτερη, ευαίσθητη αλλά
και δεκτική ως προς το νέο και τις ρήξεις με το παρελθόν ηλικιακή
ομάδα. Επιδιώκουν να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα προβλήματα των εφήβων, αναδεικνύοντας την αμφισβήτηση και την επαναστατικότητα, την αμφιθυμία και την αβεβαιότητα, την αποφασιστικότητα και την αυθορμησία, είτε «στη γραμμή ενός πολιτικού
θεάτρου» («Ελεύθερα Ύδατα» του Γιάννη Τσίρου, Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου και της ομάδας Grasshopper, 2012-13) είτε με το χιούμορ και
τη συμμετοχή των ίδιων των εφήβων στη διαδικασία της συγγραφής του έργου («Το τρένο» του Λένου Χρηστίδη, Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών, 2013-14) είτε με τη διασκευή και τη σύγχρονη ματιά σε
κλασικά έργα που μιλούν για τα αιώνια θέματα («Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Τζωρτζίνας
Κακουδάκη, Θέατρο του Νέου Κόσμου, 2012-13).
Στον αντίποδα των ηλικιών, το θέατρο για βρέφη και παιδιά
προσχολικής ηλικίας αποτελεί μία ακόμη διάσταση του θεάτρου
στο οποίο αναφερόμαστε και, αξιοποιώντας την πλαστικότητα και
την εκφραστικότητα της κίνησης, τη μουσική, τη σκηνογραφία και
τον φωτισμό, ενεργοποιεί τη φαντασία και το συναίσθημα των μικρών θεατών και δημιουργεί μια ξεχωριστή θεατρική επικοινωνία
και μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία για τα παιδιά. Πρωτοπόρος και σε αυτό το είδος η Ξένια Καλογεροπούλου, με τις παραστάσεις «Έλα - Έλα» (2010, Μικρή Πόρτα) «Πού είναι;» και «Άκου»
(2014, Μικρή Πόρτα), καθώς και η θεατρική ομάδα Artika («Η δική
μου ομπρέλα», 2007, «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος», 2008, «Ο
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χάρτινος Γρηγόρης», 2009, «Καληνύχτα μέρα», 2014, Studio Μαυρομιχάλη).
Η ενδεικτική και μόνο αυτή καταγραφή κάποιων στοιχείων για
το Θέατρο για Ανήλικους Θεατές στην Ελλάδα σήμερα αναδεικνύει, πιστεύουμε, την πολυμορφία και τον δυναμισμό με τον οποίο
το είδος αυτό εξελίσσεται, προβάλλεται και θεραπεύεται από παλαιότερους αλλά και νεότερους ανθρώπους του θεάτρου. Χωρίς να
παραβλέπουμε ότι ελλοχεύει ακόμη, ιδιαίτερα μέσα στην πληθώρα
των παιδικών σκηνών που λειτουργούν, ο κίνδυνος της προχειρότητας και του «εύκολου κέρδους», δεν μπορούμε να μην θεωρήσουμε ευνοϊκό το κλίμα που δημιουργείται από το αυξημένο ενδιαφέρον γονέων και δασκάλων για το θέατρο που απευθύνεται στο
παιδικό κοινό και ευοίωνο το γεγονός ότι η σχετική δραματουργία
εμπλουτίζεται συνεχώς με αξιόλογα έργα.
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Ασυνέχειες και ρήξεις στην πρόσληψη και προβολή όψεων
της παιδικής ηλικίας στη δραματουργία για ανήλικους θεατές της μεταπολίτευσης
Ιωάννα Μενδρινού *

Η αποτύπωση της σχέσης Θεάτρου και Παιδιού αλλά και των όψεων της εμπειρίας του να είσαι παιδί σε διαφορετικά ιστορικά και
κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα, εγγράφεται διαχρονικά
στο πεδίο της τέχνης του θεάτρου1, παρέχοντας τη δυνατότητα
εξαγωγής συμπερασμάτων τόσο για τη θέση του στην κοινωνική
δομή, όσο και για την εξέλιξη του ιδιαίτερου θεατρικού είδους που
παράγεται για να απευθυνθεί σε ανήλικους αποδέκτες.
Στην παρούσα εισήγηση2 το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην
περίοδο της μεταπολίτευσης και στην ανάδειξη των ασυνεχειών
και των ρήξεων που πραγματοποιούνται στην πρόσληψη και
προβολή της παιδικής ηλικίας στο ελληνικό θέατρο για ανήλικους θεατές.
Μία κατηγορία θεάτρου ―τόσο πρόσφατη, όσο και η αναγνώριση της παιδικής ηλικίας ως «ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία με κοινά
∗

1

2

Ιωάννα Μενδρινού (PhD) Π. Τ. Δ. Ε. Ε. Κ. Π. Α. Email: imendrinou@sch.gr

H παρουσία του παιδιού στο θέατρο, είτε ως δραματικός ήρωας είτε ως ηθοποιός
ή θεατής, συνιστά διαχρονικό φαινόμενο που εντοπίζεται για πρώτη φορά στην
αρχαιοελληνική τραγωδία και αργότερα στο ελισαβετιανό και αναγεννησιακό θέατρο. Ο παιδαγωγικός και προπαγανδιστικός ρόλος του θεάτρου αναγνωρίζεται
και αξιοποιείται καταχρηστικά στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
των ιησουίτικων κολλεγίων το 17ο αιώνα, ενώ στην προεπαναστατική Ελλάδα,
εμφανίζεται ως ερασιτεχνικό, τιθέμενο στην υπηρεσία του έθνους για την απόκτηση εθνικής και φυλετικής ταυτότητας. Μετά την απελευθέρωση παρατηρείται περιορισμός του θεάτρου στο χώρο του σχολείου παγιώνοντας όλο τον 19ο
και αρκετό από το πρώτο μισό του 20όύ αιώνα πρότυπα που αντιμετωπίζουν μονοδιάστατα τη σχέση του παιδιού με το θέατρο (Καγγελάρη 1991, 14-22. Γραμματάς 2010. Γραμματάς 21999, 24-29. Γραμματάς 1997, 121-122. Λαδογιάννη 1998,
33-40. 47. 89-96. Ταμπάκη 1993).
Συνιστά μέρος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υπογράφουσας στο
Π. Τ. Δ. Ε. του Ε. ΚΠ. Α., με τίτλο: «Το Θέατρο για ανήλικους θεατές στο τελευταίο
τέταρτο του 20όυ αιώνα».

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

388

Ιωάννα Μενδρινού

δομικά γνωρίσματα»3― η οποία καθώς φαίνεται δεν αποτελεί άλλο
από μία πολιτισμική “επινόηση” των ενηλίκων του 19ου αιώνα4 επιτελούμενη υπό την επίδραση των ιδεωδών του Διαφωτισμού και
των μετασχηματισμών που επιφέρει η εκβιομηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας στις κοινωνικές μακροδομές5, οδηγώντας το
παιδί από την ανυπαρξία6, στην ιεροποιημένη και ρομαντικοποιημένη αντιμετώπιση7 και ακολούθως, στην αντικειμενοποίηση του
3
4

5
6

7

Μακρυνιώτη 2003, 11. 23-44.
Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα αναγνώρισης της αξίας του θεάτρου που απευθύνεται σε ανηλίκους, τόσο στο εξωτερικό (Deldime 1996, 23-26), όσο και στην
Ελλάδα (Γραμματάς 21999, 29-31), αποδίδονται στα μέσα του 19ου αιώνα ενώ
μόλις στην εκκίνηση του 20όυ αιώνα κινητοποιείται το ενδιαφέρον λογοτεχνών
και ανθρώπων του θεάτρου για το παιδικό θέατρο. Το 1904 παρουσιάζεται στο
Λονδίνο ο Πήτερ Παν του J. M. Barrie, το 1907 ο M. Maeterlinck παρουσιάζει το Γαλάζιο Πουλί, το 1922 ο Alexander Bryantsev δημιουργεί στην Αγ. Πετρούπολη το
πρώτο διαρκώς ανοιχτό θέατρο για ανήλικους θεατές, ενώ στην Ελλάδα ενδιαφέρον για το είδος εκφράζουν οι Δημήτρης Καμπούρογλους, Αριστείδης Κουρτίδης,
Γρηγόριος Ξενόπουλος και το 1901 ο ιδρυτής της “ Νέας Σκηνής” Κωνσταντίνος
Χρηστομάνος (Λεκκάκου 2006).
Qvortrup 2003, 49-66.
Στο Μεσαίωνα η παιδική ηλικία δεν υφίσταται ως δομική μορφή ή ως λόγος που
να φανερώνει την ύπαρξή της (Ariès 1990), ενώ η ανατροφή των ανηλίκων συνδέεται με πρακτικές «εγκατάλειψης» η συμβολική απεικόνιση των οποίων προβάλλεται στις εικόνες «μιας αυστηρής Παναγίας που κρατά ψυχρά τον Ιησού βρέφος»( De Mause 2001, 60).
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα εμφανίζεται στις Η. Π. Α. το κίνημα της «σωτηρίας των παιδιών» με στόχο την πρόληψη, άμβλυνση και ρύθμιση της παραβατικότητας των ανηλίκων-κυρίως των παραμελημένων- κεντρίζοντας το ενδιαφέρον
της επίσημης πολιτείας και οδηγώντας στις πρώτες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
πρόνοιας για το παιδί (Platt 1977). Το παιδί ιεροποιείται (Zeliger 1985). Η παιδική ηλικία διαχωρίζεται ως κοινωνική κατηγορία με ιδιαίτερα ψυχο-βιολογικά
γνωρίσματα, συσχετίζεται με την προ-λογικότητα, απομονώνεται και παραδίδεται στην ορθολογικότητα των ενηλίκων οι οποίοι αναλαμβάνουν την επιτήρηση,
την ηθική διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση των ανηλίκων καθιερώνοντας
την υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Εξέλιξη που χωρίς να μειώνει την αξία των
πολιτιστικών επιχειρημάτων και των ιδεαλιστικών/ανθρωπιστικών ερμηνειών
του διαφωτισμού, καθιστά σαφή τον υλιστικό προσανατολισμό του νέου βιομηχανικού συστήματος σύμφωνα με τον οποίο οι νέοι όροι παραγωγής απαιτούν
την απελευθέρωση των εργαζομένων στο άστυ γονιών από τη φροντίδα των μικρών παιδιών και την αναπαραγωγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Περί
τα τέλη του αιώνα οργανώνονται τα ιδρυτικά συνέδρια νέων εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων όπως αναπτυξιακή ψυχολογία, παιδοψυχιατρική, παιδαγωγική, παιδιατρική, κ. λπ., επιβεβαιώνοντας τη συστηματοποίηση της έρευνας για
το αντικείμενο (Aries 1990. Qvortrup 2003. Hobsbawm 82006).
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ενδιαφέροντος γι’ αυτό8. Μία “επινόηση”, εντασσόμενη στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός σταδιακά εξελισσόμενου και
διευρυμένου πλέγματος επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών προς
τα παιδιά (φροντίδα, εκπαίδευση, επαγγελματική εξειδίκευση,
εκδοτική δραστηριοποίηση, ψυχαγωγία)9 που ακολουθεί παράλληλες διαδρομές με την έννοια της “παιδικότητας” σημειώνοντας
ως δευτερογενής μεταγλώσσα τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις της
κατά τη διάρκεια του 20όυ αιώνα10.
Αντιλαμβανόμενοι γενικότερα το θέατρο,
• ως «μέσο άμεσης διάδοσης σε ευρύτερα σύνολα πολιτισμικών αξιών και εννοιών»11
• ως όχημα «καλλιτεχνικής έκφρασης με ιδιαίτερη ιδεολογική
αποστολή»12
• ως πεδίο ανάδυσης διυποκειμενικών θεωρήσεων της βιωμένης εμπειρίας13 και συνεπώς,
• ως «“δείκτη” της ιστορικής πραγματικότητας»14

καθίσταται σαφές, πως η περίπτωση του Θεάτρου για παιδιά και
νέους, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό πεδίο εγγραφής των αναπαραστάσεων των ενηλίκων για την κοινωνία και τους ανήλικους,
αλλά και των μορφών υποκειμενικότητας που διατίθενται ως κατάλληλες προς υιοθέτηση15. Διότι αν η “κατανάλωση” ως φαινό8

9
10
11
12
13
14
15

Ο 20ός αιώνας έχει ονομαστεί χαρακτηριστικά «Αιώνας του Παιδιού» από τον
τίτλο του ομώνυμου έργου της Εllen Key (Key 1909). Η σύγχρονη και αισιόδοξη
οπτική αντιμετώπισης του παιδιού όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο, συνιστά κάτοπτρο των μετασχηματισμών που συντελούνται τη συγκεκριμένη περίοδο.
Μακρυνιώτη 2001, 29-30.
Ενός αιώνα ευεπίφορου και κατακλυσμικού σε κάθε επιστημονικό, τεχνολογικό
και καλλιτεχνικό πεδίο κατά την εκκίνησή του, που αποδείχθηκε όμως ανέλπιστα
ακραίος, υποθάλπων ιμπεριαλιστικούς δαίμονες, εθνικιστικές αναφλέξεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις (Hobsbawm 82006).
Γραμματάς 21999, 159.
Γραμματάς ό. π.
Αντίστοιχα όπως και το λογοτεχνικό έργο (Αποστολίδου 1997, 113-125).
Τις τελευταίες δεκαετίες πληθαίνουν οι μελέτες που επιβεβαιώνουν την αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης θεάτρου και ιστορικής πραγματικότητας. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής: Γραμματάς 2001. Γραμματάς 2004, 141-150. Γραμματάς
2006. 191-214. Μενδρινού 2006. Μενδρινού 2009. Γραμματάς 2010.
Από τη στιγμή «κατά την οποία υπάρχει γραπτό κείμενο και σκηνική του απόδοση
από ηθοποιούς […] η λανθάνουσα ή φανερή παρουσία του συγγραφέα είναι καθοριστική […] το παρεχόμενο μήνυμα φέρει έκδηλα την άποψη για τον τρόπο με τον
οποίο μία κοινωνία ενηλίκων (εκφραζόμενη από το συγγραφέα) αντιμετωπίζει τα
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μενο της οικονομίας της αγοράς, αποτελεί μέρος της διαδικασίας
παραγωγής, το θέατρο, αντίστοιχα όπως και κάθε άλλο έργο τέχνης, δημιουργείται για να καταναλωθεί από ένα περιορισμένο ή
ευρύτερο, με κοινές ή διαφορετικές προσλαμβάνουσες και προσδοκίες κοινό. Ως εκ τούτου, το δραματικό κείμενο, προϊόν της δημιουργικής και ενσυνείδητης προσπάθειας ενός συγγραφέα ο οποίος
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το ιστορικό και πολιτισμικό συγκείμενο της εποχής του, συνιστά τόπο σημείωσης της δικής του
κοσμοθεώρησης, αλλά και του “ορίζοντα προσδοκίας” των δυνητικών (ανήλικων) αποδεκτών του. Όπως κάθε κείμενο (σύμφωνα
με τη λογοτεχνική θεωρία της πρόσληψης) έτσι και το δραματικό,
«κωδικοποιεί» εντός του -σε σημασιολογικό, συντακτικό και υφολογικό επίπεδο- αυτό που ο Wolfgang Iser αποκαλεί «λανθάνοντα
ή «εννοούμενο» αναγνώστη16. Υπαινίσσεται δηλαδή το είδος του
“δέκτη” που προσδοκεί.
Η δραματουργία για ανήλικους θεατές σύμφωνα με τα παραπάνω:
•
•

ανάγεται σε μέσο κατασκευής της παιδικής ηλικίας και
προβολής των αναζητήσεων της κοινωνίας των ενηλίκων
για το είδος και τα μέσα διαπαιδαγώγησης των μελλοντικών πολιτών της

λειτουργεί έκδηλα ή άδηλα (όπως και το σχολείο) ως ένας
ιδεολογικός μηχανισμός αναπαραγωγής και προώθησης
αισθητικών προτύπων, κοινωνικών αντιλήψεων και πολιτικών σχέσεων κυριαρχίας ή υποταγής, συντήρησης και
εξισορρόπησης του κυρίαρχου συστήματος ή κριτικής και
αποδόμησης της ισχύουσας τάξης πραγμάτων17.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η αποκωδικοποίηση των όψεων της παιδικής ηλικίας στο μεταπολιτευτικό γίγνεσθαι και των ρήξεων με

ανήλικα μέλη της και την εικόνα που θα πρέπει να σχηματίζουν αυτά για ότι εκείνη
θεωρεί καλό/κατάλληλο ή κακό/ακατάλληλο να προσληφθεί» (Γραμματάς 1992,
44).
16 Iser 1978. Ήγκλετον 41996, 121-141. Οικονομίδου 22009, 63-70. Οικονομίδου
2006, 245-269.
17 Σύμφωνα με τον Λουί Αλτουσέρ, «καμιά κοινωνική τάξη δεν είναι σε θέση να διατηρηθεί στην πολιτική εξουσία, αν δεν ασκεί συγχρόνως την ηγεμονία της μέσα
στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους» (Αλτουσέρ 71999, 86. Εκτενέστερη
αναφορά στην έννοια “ιδεολογικοί μηχανισμοί” στις σελίδες: 69-121).
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την προγενέστερη περίοδο ή των ασυνεχειών που διαπιστώνονται
σε σχέση με τη μεταγενέστερη, αποπειράται μέσα από τη συστηματική διερεύνηση της παρουσίας και των ρόλων που καλείται να
υποδυθεί το παιδί εκτός από θεατρικό (υποκριτής του θεάτρου/
πομπός), ως δραματικό (δρώσα δύναμη) και κοινωνικό υποκείμενο (θεατής/αποδέκτης) στη δραματουργική παραγωγή ελλήνων ή
ξένων συγγραφέων που καταξιώνεται στις ελληνικές επαγγελματικές σκηνές από το 1972 έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Για
το σκοπό αυτό επιλέγονται και εξετάζονται18 αντιπροσωπευτικά
δραματικά κείμενα στα οποία πρωταγωνιστούν σύγχρονοι ανήλικοι ήρωες (αγόρια ή κορίτσια παιδικής ηλικίας) διασφαλίζοντας
την αναφορικότητα και επιτυχή πρόσληψη των διατιθέμενων μηνυμάτων μέσα από τους μηχανισμούς ταύτισης θεατή-δραματικού
ήρωα19.
Η ομαλή και καθολικά αποδεκτή μετάβαση στη δημοκρατία μετά
την πτώση της «δικτατορίας των συνταγματαρχών» το 1974, είχε
ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των προοδευτικών δυνάμεων
της χώρας που κατά την μεταπολεμική περίοδο βίωσαν την “ήττα”,
την κατασταλτική δράση του κρατικού συστήματος εξουσίας και
των παρακρατικών μηχανισμών του. Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία
περίοδο που χαρακτηρίζεται από ρηξικέλευθες αλλαγές σε κάθε
18 Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέγεται το Δραματικό Μοντέλο των δρώσων δυνάμεων του A. J. Greimas με το οποίο φωτίζονται σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο οι δομές βάθους των κειμένων. Η εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση
με το ευρύτερο θεατρικό και κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι πραγματοποιείται
στο πλαίσιο μίας κοινωνιοσημειωτικής διαλεκτικής προσέγγισης στην οποία
αξιοποιούνται δεδομένα του ιστορικού συγκείμενου και παρακειμενικά στοιχεία
(προγράμματα παραστάσεων, τύπος, κριτική, κ. λπ.).
19 Χωρίς αυτό να σημαίνει πως όταν στην εστία του υποκειμένου δράσης τοποθετείται μία προσωποποιημένη ή εμψυχωμένη στο πλαίσιο ενός καθολικού ανιμισμού
έμβια (ζώο, φυτό) ή άβια (αντικείμενο, σύμβολο) μορφή, περιορίζεται η αναφορικότητά της στη συνείδηση των ανηλίκων. Σύμφωνα με τη μελέτη σχετικών περιπτώσεων, διαπιστώνεται μία ομοιογένεια με το αναπτυξιακό επίπεδο και την
ψυχοσύνθεση των πραγματικών παιδιών και εφήβων θεατών. Ο παρορμητισμός
και ο ανόθευτος ιδεαλισμός, η ροπή προς το δίκαιο, την αλληλεγγύη, την ελευθερία και την ειρήνη, συνιστούν κοινές παραμέτρους, χαρακτηριστικές της παιδικής
ηλικίας και της νεότητας που επιτρέπουν την ενιαία “ανάγνωση” του εσωτερικού
κόσμου όλων των ηρώων ανεξάρτητα από τη βιολογική και κοινωνική τους υπόσταση (π. χ. ο κόκορας Τζιτζιρής, το Τύμπανο και η Τρομπέτα, ο χιονάνθρωπος
Τουρτούρι, ο σκύλος Σωκράτης και το δέντρο που το έλεγαν Νικόλα, ή το γράμμα
Ρο στη δραματουργία των Γιώργου Αρμένη, Γιάννη Ξανθούλη, Ευγένιου Τριβιζά,
Δημήτρη Ποταμίτη ή Στέλλας Μιχαηλίδου, αντίστοιχα).
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επίπεδο της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής
ζωής20, η επίδραση των οποίων είναι ορατή έως σήμερα. Στη νέα
μεταπολιτευτική πραγματικότητα η “δικαίωση” ενός σημαντικού
μέρους του πληθυσμού και η αναπτέρωση των ελπίδων για έναν
καλύτερο κόσμο ειρήνης, δικαιοσύνης και εξάλειψης των ανισοτήτων, εκφράζεται με ριζοσπαστικό και μαζικό τρόπο που αγγίζει τα
όρια ενός “επαναστατικού” βολουνταρισμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο
επιχειρείται η αναμόρφωση του αξιακού χάρτη της κοινωνίας με
σύγχρονες, ορθολογικά διατυπωμένες αντιλήψεις που αποδομούν
παρωχημένα στερεότυπα και προκαταλήψεις του παρελθόντος,
αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς λειτουργίας του κατεστημένου
πολιτικού και οικονομικού καπιταλιστικού συστήματος και αναδεικνύουν τις έννοιες “ισότητα” και “κοινωνική δικαιοσύνη” ως
κομβικό ζητούμενο, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον. Στο πλαίσιο
αυτό περιλαμβάνεται και το ενδιαφέρον:
•
•
•
•
•

για την αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας ως κοινωνικής
ομάδας με ιδιαίτερα βιολογικά και ψυχοπνευματικά γνωρίσματα
για την εφαρμογή σύγχρονων αντιαυταρχικών και ενεργητικών παιδαγωγικών αρχών στην αγωγή και εκπαίδευση
των ανηλίκων
για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού ως ισότιμου μέλους της κοινωνίας
για τη διαπαιδαγώγηση συνειδητοποιημένων, ενεργητικών
δυνάμει πολιτών με συλλογική συνείδηση
για τη διασφάλιση των αναγκαίων περιβαλλοντικών συνθηκών ως προϋπόθεση της ομαλής και ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών.

Η ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής, αποτέλεσμα της καταιγιστικής εκπομπής και διάχυσης νέων προοδευτικών αντιλήψεων
στην κοινωνία που ταυτίζεται πλέον με την έννοια “λαός” και η
επικύρωση της “αλλαγής” του πολιτικού συστήματος στις εκλογές
του 1981, επιφέρει τη σταδιακή άμβλυνση του ριζοσπαστικού και
πολιτικοποιημένου κλίματος και οδηγεί έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80 στην απο-μαζικοποίηση και στο μετασχηματισμό της
20 Βούλγαρης 42008. Βακαλόπουλος 2004.
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ελληνικής κοινωνίας. Υπό την επενέργεια της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου αλλά και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των
λαϊκών στρωμάτων, οριστικοποιείται η “προσαρμογή” και “αφομοίωση” του μαζικοδημοκρατικού τρόπου σκέψης και ζωής21 επιτρέποντας την “απόλαυση” ή την “απολαβή” των αγωνιστικών και
ακτιβιστικών κεκτημένων· τάση που οδηγεί (παραδόξως) στην
ανάπτυξη φαινομένων α-κοινωνικού ατομικισμού22, και στην «ιδεολογική νομιμοποίηση» και «πρακτική συγκεκριμενοποίηση ηδονιστικών στάσεων»23. Οι εν λόγω μετασχηματιστικές εξελίξεις σημειώνονται εύστοχα και αποκαλυπτικά από τα τέλη της δεκαετίας
του ’80 στη δραματουργία συγγραφέων όπως οι Ειρήνη Μάρρα,
Ευγένιος Τριβιζάς, Δημήτρης Ποταμίτης, Ξένια Καλογεροπούλου,
Στέλλα Μιχαηλίδου και Πασχάλης Τσαρούχας.
Στο χώρο του θεάτρου, η επίδραση του Μάη του ’68, των
αντιαυταρχικών, αντιπολεμικών, αντιρατσιστικών και οικολογικών κινημάτων, των σύγχρονων τάσεων στην παιδαγωγική,
στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην τέχνη, αλλά και των προοδευτικών αντιλήψεων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων όπως τα παιδιά24, είναι καταλυτική. Κομβικές προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός “άλλου”
θεάτρου που θα απευθύνεται με σεβασμό, τολμηρότητα αλλά και
επαγγελματική αρτιότητα στη νέα γενιά, φαίνεται πως είναι η

21 Στο πλαίσιο της απαλλαγής από τα κοινωνικά, ιδεολογικά και ψυχολογικά κατάλοιπα της αστικής εποχής και της επιβολής στάσεων ζωής και νοοτροπιών που
ανταποκρίνονται περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας της μαζικής καταναλωτικής δημοκρατίας, εντοπίζονται σύμφωνα με τον Π. Κονδύλη φαινόμενα όπως:
ταύτιση αντισυμβατικών τάσεων με την έννοια της πρωτοπορίας, κυριαρχία
ηδονιστικών αρχών –η ηδονή εκλαμβάνεται ως στοιχειακό και πρωτογενές ενέργημα– και αιτημάτων αυτοπραγμάτωσης (η αυθόρμητη και απενεχοποιημένη
βίωση του «άμεσου» εκλαμβάνεται ως το τέλος της καταπίεσης του Εγώ και καθίσταται αφετηρία εκδίπλωσης των γνήσιων και πρωταρχικών καταβολών του
ατόμου (Κονδύλης 2007, 268-272).
22 Hobsbawm 82006, 30-32.
23 Κονδύλης, ό. π.
24 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ρώμη, 4/11/1950) Ν. Δ. 53/1974 (ΦΕΚ
Α/256/1974). Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (Νέα
Υόρκη, 16/12/1966) ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997). Διεθνής Σύμβαση για την
κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων (Νέα Υόρκη, 7/3/1966) Ν. Δ.
494/1970 (ΦΕΚ Α/77/1970). Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γ. Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών, 1959. . Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (Νέα
Υόρκη, 20/11/1989) ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α/192/1992).
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επισήμανση στο Festival d’Avignon το 1970, πως «το θέατρο που
απευθύνεται σε παιδικό κοινό πρέπει να πραγματοποιείται από συνειδητούς ενηλίκους κι όχι από ανήλικους-ηθοποιούς», όπως και η
αναφορά στην εμφάνιση μίας νέας μορφής θεατρικής πρακτικής
όπου «ενήλικοι-εμψυχωτές δοκίμαζαν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι με τα παιδιά να αντλήσουν στοιχεία για τη συγγραφή ενός έργου, για τον σχεδιασμό των κοστουμιών και των σκηνικών»25.
Η διάθεση για πειραματική καλλιτεχνική έκφραση και ανανέωση του υπό εξέταση θεατρικού είδους, όπως και το ενδιαφέρον
για διοχέτευση στο ελληνικό ανήλικο κοινό προοδευτικών θεωρήσεων, βρίσκει ήδη από την περίοδο της πρόσκαιρης φιλελευθεροποίησης της δικτατορίας το 197226 πρόσφορο έδαφος προκαλώντας αμφιθυμία στους μετεμφυλιακούς -αστικής ιδεολογικής και
αισθητικής προέλευσης- θιάσους που επιχειρούν αμήχανα ή απρόθυμα σε κάποιες περιπτώσεις, να προσαρμοστούν στις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Η απόσταση ανάμεσα στους φορείς της προόδου και τους θιασώτες του “παιδικού” παραδοσιακού θεάτρου αποτυπώνεται
ακόμη και σε χωροταξικό επίπεδο περιλαμβάνοντας την αναδιαμόρφωση του θεατρικού χώρου (επανεξέταση της σχέσης σκηνής-πλατείας) και την επαναχαρτογράφηση του θεατρικού τοπίου:
•

η πρωτοποριακή (πολιτικοποιημένη στις περισσότερες
περιπτώσεις) καλλιτεχνική δράση συνδέεται με την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη του θεάτρου σε

25 Καγγελάρη 2005.
26 Το 1972, η δικτατορία των «συνταγματαρχών» διεθνώς απομονωμένη και με επισφαλή την προοπτική της, αποδοκιμασμένη τόσο στο εσωτερικό της χώρας από
την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, τους φοιτητές, τους διανοούμενους και
την οργανωμένη αριστερά, όσο και από τη δημοκρατική αντιφασιστική ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αποπειράται μια φιλελευθεροποίηση που ενισχύει την αντίσταση σε πραγματικό και πνευματικό επίπεδο ενάντια στον αυταρχισμό. Ανάμεσα
στην κατάλυση και τυπικά της βασιλείας, στην ανακήρυξη της δημοκρατίας που
προκύπτει από νόθο δημοψήφισμα με πρόεδρο τον Γ. Παπαδόπουλο και στη δέσμευση της κυβέρνησης με πρωθυπουργό το Σπ. Μαρκεζίνη για διεξαγωγή εκλογών, η χορήγηση αμνηστίας στους πολιτικούς κρατούμενους και η χαλαρότερη
άσκηση της προληπτικής λογοκρισίας εντείνει άμεσα ή εμμέσως τη ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων, ενώ η προκήρυξη
φοιτητικών εκλογών δίνει το έναυσμα των πρώτων μαζικών κινητοποιήσεων με
αποκορύφωμα την εξέγερση στο Πολυτεχνείο, το Νοέμβριο του 1973 (Βούλγαρης
4
2008, 63. Βακαλόπουλος 2004, 455-456).
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χώρους που αλλάζουν χρήση και παρέχουν τη δυνατότητα
άμεσης προσέγγισης ή και παρέμβασης των θεατών στα
σκηνικά διαδραματιζόμενα27, ενώ
η δραστηριοποίηση θιάσων που επενδύουν σε παραδοσιακές (α-πολίτικες, ως επί τω πλείστον επιλογές) επενδύοντας στην ανώδυνη διασκέδαση του ευρύτερου κοινού, συσχετίζεται με τις ευρύχωρες αίθουσες ιταλικού τύπου, στο
εμπορικό κέντρο28.

Η συνήθης πρακτική αξιοποίησης ανήλικων ηθοποιών-«ταλέντων»29- σε επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις που απευθύ-

27 Ακολουθώντας το παράδειγμα του Θεάτρου “Στοά” (Ζωγράφου) του Θ. Παπαγεωργίου, ο Δ. Ποταμίτης δίνει δυναμικό παρόν εκτός κέντρου αγοράζοντας το
1972 τον πρώην συνοικιακό κινηματογράφο «Ρέα» στα Ιλίσια, τον οποίο μετατρέπει σε θέατρο 120 περίπου θέσεων με τις καρέκλες των θεατών να βρίσκονται
στις τρεις πλευρές της σκηνής (Στο Θεατρικό Πρόγραμμα: Τριάντα Χρόνια Θέατρο Στοά. 1971-2001. Μποστ, Ακούω ήχον κώδωνος. Θεατρική Εταιρία Στοά 2001.
Μπλέσιος 2011. Κελεσίδου 2008). Η εν λόγω πρωτοποριακή τάση θεσμοποιείται
το 1982 με την ίδρυση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, οικειοποιούμενη κατ’ αυτό τον τρόπο από το νέο πολιτικό σύστημα.
28 Ενδεικτικά, η “Παιδική Θεατρική Πρωτοπορία” του Σώτου Θεοδωρόπουλου (Μαμέλ) που δραστηριοποιείται συστηματικά από τις αρχές της δεκαετίας του ’60,
δίνει παραστάσεις σε μεγάλα κινηματοθέατρα, περιοδείες και κεντρικά εμπορικά
θέατρα της Αθήνας όπως «Ακάδημος» και «Χατζηχρήστου» (από το προσωπικό
αρχείο των Σ. Θεοδωρόπουλου και Τάκη Γεωργέλη).
29 Γεωργουσόπουλος, Κώστας: «Το παρελθόν και το παρόν του Παιδικού Θεάτρου».
Στο Θεατρικό Πρόγραμμα Το Αυγό της Κότας, του Γιώργου Ιωάννου. Εθνικό Θέατρο-Παιδική Σκηνή, 1981-82. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν: Η “Ελληνική
Παιδική Σκηνή” (1953-1958) του Κ. Πιλάβιου, πατέρα του “παιδιού θαύματος”
Νίκου Πιλάβιου που πρωταγωνιστεί στις παραστάσεις πλαισιωμένος από καταξιωμένους επαγγελματίες του θεάτρου (Καγγελάρη 1991. Λεκκάκου 2006, 362).
Όπως επισημαίνεται σε θεατρικό πρόγραμμα του 1976, βασική αρχή του θιάσου
«Παιδικό Θέατρο Χιώνη» (1960-1980;) του Δ. Χιώνη είναι «η ψυχαγωγία και η επιμόρφωση των παιδιών από τα παιδιά». Στο θεατρικό πρόγραμμα της παράστασης
Της μοίρας τα γραμμένα από το “Παιδικό Θέατρο Θεσσαλονίκης” που ιδρύεται το
1956 από την επιτυχημένη κονφερασιέ Μαίρη Σοΐδου, αναφέρεται πως ο θίασος
στα 19 χρόνια λειτουργίας του έχει ανεβάσει 36 έργα στα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει περισσότεροι από 370 μικροί «ηθοποιοί», ενώ τις παραστάσεις έχουν
παρακολουθήσει 120. 000 «παιδιά θεαταί». Στο θεατρικό πρόγραμμα των έργων
Λάκης ο τιμωρημένος και Το τρελοκόριτσο του οικοτροφείου του ίδιου θιάσου πληροφορούμαστε πως οι ανήλικοι-ηθοποιοί πριν τη συμμετοχή τους στις παραστάσεις μαθητεύουν για ένα χρόνο στην προπαρασκευαστική σχολή της Μ. Σοΐδου
όπου διδάσκονταν ορθοφωνία, μιμική, μουσική, χορό και τραγούδι. Παρ΄ όλα
αυτά, στόχος του θιάσου δεν είναι αναδείξει νέους ηθοποιούς αλλά «να ψυχαγωγήσει, να μορφώσει, και να κάνει τον αυριανό άνθρωπο να πορεύεται χαρούμενος
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νονται σε συνομηλίκους θεατές, όπως και η προβολή κάποιων ως
«βεντέτες» για την προώθηση των παραστάσεων, εγκαταλείπεται.
Το παιδί της μεταπολίτευσης απομακρύνεται από την παραγωγική διαδικασία προστατευόμενο από την εργασιακή εκμετάλλευση
και περιορίζεται στο ρόλο του θεατή παραχωρώντας τη θέση του
σε ενήλικες επαγγελματίες ηθοποιούς.
Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως συνιστά ένα από τα οξύμωρα της
περιόδου καθότι η στέρηση της εισφοράς των ανηλίκων και επομένως της δυνατότητας συνδιαμόρφωσης του θεατρικού προϊόντος που προορίζεται για τους ίδιους, υποκαθίσταται με την προώθηση σε δραματικό και παραστατικό επίπεδο παιδοκεντρικών
αντιλήψεων30, κοινωνικοπολιτικών προβληματισμών και πρακτικών ενίσχυσης της συμμετοχικότητας31 που διενεργείται υπό την
επιτήρηση και με τα μέσα που επιλέγουν οι ενήλικοι συντελεστές.
Η προβολή δυναμικών ανήλικων ηρώων, οι αποστασιοποιητικές32
και μεταθεατρικές πρακτικές33, συνιστούν σε κάθε περίπτωση κατασκευές των ενηλίκων που εκσυγχρονίζουν τους μηχανισμούς
προβολής και πρόσληψης σύγχρονων αναπαραστάσεων, αντιλήψεων και ιδεών, αποβλέποντας:
και σωστός» (από το αρχείο του Θεατρικού Μουσείου).
30 Όπως η αναγνώριση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών γνωρισμάτων της παιδικής
ηλικίας, η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και των ενεργητικών μεθόδων προσέγγισης της γνώσης (Piaget 1979).
31 Ένας από τους πρωτεργάτες του “θεάτρου συμμετοχής”-χωρίς να παραβλέπεται
η μετέπειτα συνεισφορά του A. Boal- είναι ο Brian Way. Τα έργα του Πινόκιο και
Παπουτσωμένος γάτος που παρουσιάζονται για πρώτη φορά από την “Παιδική
Σκηνή” Γ. Φέρτη-Ξ. Καλογεροπούλου το 1972 και το 1974 αντίστοιχα, αποτελούν
ενδεικτικές περιπτώσεις που συμβάλουν στην καθιέρωση της επείσακτης αυτής
πρακτικής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Gordon Vallins, εμπνευστή και σκηνοθέτη της πρώτης ομάδας TIE, ο B. Way έβαζε την ομάδα των ηθοποιών μετά το
τέλος της παράστασης να προσκαλεί τα παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες (αυτοσχεδιασμού, γραφής, μουσικής και πηλού) σχετικές με το θέμα
της παράστασης (Vallins 1980, 4).
32 Η μπρεχτική αποστασιοποιητική μέθοδος, η πρόκληση δηλαδή παραξενίσματος ή
ανοικείωσης μέσα από την παρεμπόδιση της ταύτισης τόσο του ηθοποιού με το
ρόλο του, όσο και του κοινού με τα διαδραματιζόμενα, προσβλέπει στην απαλλαγή του ατόμου απ’ την αλλοτριωμένη ματιά του· να το βοηθήσει να δει τα γεγονότα όχι ως φυσικά επακόλουθα, αλλά ως αποτέλεσμα διαδικασιών της ηθικά και
ταξικά κατακερματισμένης κοινωνίας. (Μάρκαρης 1982, 40-41).
33 Όπως: η καταστρατήγηση της θεατρικής ψευδαίσθησης και η αποποίηση των
ηθοποιών από τους ρόλους τους προκειμένου να σχολιάσουν την ίδια τη λειτουργία και τους μηχανισμούς της θεατρικής σύμβασης, οι παραβάσεις και οι ερωτήσεις προς το κοινό ή η δημιουργία “ανοιχτών χώρων” παρεμβατικής συμμετοχής
των θεατών στη δράση σε ρόλο “βοηθών”.
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στην αποδόμηση παρωχημένων προτύπων για την παιδική
ηλικία (αυταρχικών σχημάτων, προκαταλήψεων, κοινωνικών συμβάσεων, στερεοτύπων, κ. λπ.)34 και στην κριτική αποτίμηση των σύγχρονων δεδομένων (αστικοποίηση,
μονογονεϊκή οικογένεια, συνθήκες διαβίωσης, τεχνολογική
πρόοδος)35
στην αποκάλυψη των μηχανισμών λειτουργίας του διεθνούς και εγχώριου καπιταλιστικού συστήματος στην ιμπεριαλιστική ιδιοσυστασία του οποίου αποδίδεται η ευθύνη
για τον πόλεμο36, η περιβαλλοντική ρύπανση37, η κοινωνική
ανισότητα και η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στις
χώρες της περιφέρειας38
στην ανάδειξη και συνειδητοποίηση των ατοπημάτων του
παρελθόντος (δικτατορία, μοναρχία, πόλεμος, διχασμός)
και στην οριστική ανατροπή της κατεστημένης πολιτικής
τάξης πραγμάτων από το δυναμικό προοδευτικό κίνημα το
οποίο στην επόμενη φάση περιέρχεται στην εξουσία39.

Η μετατόπιση που πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση της
ισότιμης αντιμετώπισής του παιδιού ως κοινωνικό και πολιτικό

34 Εντοπίζεται σε κείμενα όπως: Μορμόλης/ Mugnog-Kinder! και Μακαρόνια με κέτσαπ/ Spaghetti mit Ketchup, του R. Hachfeld’s. Μιχάλης ο σφυρίχτρας/ Maximilian
Pfeiferling των Carsten Krϋger & Volker Ludwig. Τζίτζι-μίτζι-μπόμπιρες του Γ. Νεγρεπόντη.
35 Σε κείμενα όπως: Βάσος και η Βιβή / Max und Millie, του Ludvig Volker. Ε, κορίτσι! /
Mensch Mādchen!, του Reisner Stefan. Ο Κεραμιδοτρέχαλος της Α. Ζέη. Μία απίθανη
οικογένεια, του Διονυσίου Β. Δάφνη. Ο Μίστερ Σούπερ Μπαμ και η Ρηνούλα, του
Γιάννη Καλατζόπουλου. Εκπληκτικός Μεκάνικους, της Ειρήνης Μάρρα.
36 Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν τα κείμενα: Το Γαϊτανάκι της Ζωρζ Σαρρή.
Τούρτα στον Ουρανό του Gianni Rodari (διασκ. Ειρ. Μάρρα). Εγώ ρομπότ εσύ; της
Υβόννης Μαλτέζου.
37 Όπως στα κείμενα: Μια φορά κι ένα νερό/ Wasser im Eimer των Reiner Lϋker &
Stefan Reisner. Πςς πςς ή Ζήτω οι μικροί / The plotters of cabbage patch corner και
Ο Εγωιστής Κάβουρας/ Τhe Selfish Shellfish, του D. Wood. Ανέβα στη στέγη να φάμε
το σύννεφο και Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών ή Μέσα στο νερό δασκάλα, του Γιάννη Ξανθούλη.
38 Ενδεικτικά αναφέρονται: Ο Μάγος με τα χρώματα, Τύμπανο Τρομπέτα και κόκκινα
κουφέτα και Μέσα στο νερό δασκάλα, του Γ. Ξανθούλη. Περιπέτειες στην Κοιλάδα,
Ντίλης ο Μεγαλοπρεπής και Ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες, του Γιάννη Ταϊπλιάδη.
39 Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα του Γ. Καλατζόπουλου. Δαβίδ και Γολιάθ της
Μαρούλας Ρώτα. Ο Φίλος μας ο Αίσωπος του Γ. Νεγρεπόντη. Ματίας ο πρώτος της
Α. Ζέη.
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υποκείμενο με δυνατότητες αυτενέργειας, αυτορρύθμισης και
συμμετοχής στη δημόσια σφαίρα, είναι επομένως δυνατόν να εννοηθεί και ως μετάλλαξη των μηχανισμών ιδεολογικής χειραγώγησης και συντήρησης του μετεμφυλιακού φρονηματιστικού και
νοησιαρχικού παραδείγματος προς εξυπηρέτηση των μεταπολιτευτικών, δημοκρατικών δυνάμεων. Η αμφιθυμική αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας τόσο με ουσιοκρατικούς (αναγωγή στη
φύση), όσο και κοινωνικούς / χειραφετικούς (αναγνώριση κοινωνικών συνθηκών) όρους, επιβεβαιώνει το έκδηλο ενδιαφέρον των
επίδοξων διεκδικητών του νέου συστήματος εξουσίας:
•
•

για τον καθορισμό των περιεχομένων και τον έλεγχο των
μέσων διαπαιδαγώγησης των μελλοντικών πολιτών
για την προβολή της άπεφθης παιδικότητας και της προοδευτικής φύσης των ανηλίκων ως πρότυπο συνειδητοποίησης, ενεργοποίησης αλλά και επανα-ηθικοποίησης των
ενηλίκων.

Οι νέες προοπτικές στο Θέατρο για ανήλικους θεατές40 διατυπώνονται έγκαιρα και με σαφήνεια από δύο νέους πρωτοποριακούς
θιάσους: την “Παιδική Σκηνή” των ήδη γνωστών στο θεατρικό και
κινηματογραφικό κόσμο, ηθοποιών Γ. Φέρτη και Ξ. Καλογεροπούλου (1972) και την Παιδική Σκηνή του “Θεάτρου Έρευνας” του
Δ. Ποταμίτη (1973) που συστήνουν στο ελληνικό κοινό κλασικά
ή σύγχρονα κείμενα από το εξωτερικό κομίζοντας πνοή ανανέωσης σε δραματουργικό και παραστατικό επίπεδο, προβάλλοντας
τις σύγχρονες αντιλήψεις για την παιδική ηλικία και αναδεικνύοντας ισόρροπα τη διττή αισθητική/καλλιτεχνική και μορφωτική/
παιδευτική υπόσταση του θεάτρου. Από τις πρώτες παραστάσεις
τίθενται οι βάσεις στις οποίες θα κινηθεί στη συνέχεια η μεταπολιτευτική παραγωγή:
•

αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη οι ψυχοβιολογικές
ιδιαιτερότητες, ανάγκες (φαντασία, χιούμορ, μεταγωγική,

40 Όπως επισημαίνει εύστοχα ο Θ. Γραμματάς, εκδηλώνονται διττά: «από τη μια,
προς μια α-πολίτικη αντιμετώπιση του παιδιού, με έμφαση στην αισθητική και στην
πολιτιστική του καλλιέργεια δια του θεάτρου […] Από την άλλη, προς μια νέο-ιδεολογική αντιμετώπιση του ανήλικου κοινού η οποία […] χωρίς να στερείται παιδαγωγικού περιεχομένου, κατά βάση υπηρετεί ιδεολογικές σκοπιμότητες» (Γραμματάς
2010a: 59).
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ανιμιστική σκέψη, κ. λπ.) και προσδοκίες των ανηλίκων θεατών (ουσιοκρατική προσέγγιση)41
ανανεώνεται η σχέση του παιδιού με το θέατρο μέσα από
την παροχή της «ευκαιρίας» τα παιδιά «να μην παρακολουθούν ως παθητικοί θεατές, αλλά να λαβαίνουν και τα ίδια
ενεργητικό μέρος στην παράσταση»42
εκσυγχρονίζεται η θεματολογία προβάλλοντας την κοινωνική υπόσταση, τα δικαιώματα των παιδιών και τη δυνατότητα ανάληψης από τους ανήλικους ρόλου ρυθμιστή των
κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων και των περιβαλλοντικών
αλλαγών (κοινωνική προσέγγιση)43
δίνεται έμφαση στην αισθητική καλλιέργεια των μελλοντικών θεατών και στην παροχή θεατρικών εμπειριών ανάλογων «με αυτές που προσφέρ[ονται] και στους μεγάλους»44 .

Ακολουθεί η ίδρυση μία πλειάδας νέων σκηνών και θιάσων45 που

41 Η εναρκτήρια παράσταση της “Παιδικής Σκηνής” Γ. Φέρτη & Ξ. Καλογεροπούλου,
Πινόκιο του Brian Way, αποτελεί «μία παράσταση γεμάτη φαντασία, χιούμορ και
μαγεία» (από το Θεατρικό Πρόγραμμα της παράστασης Πινόκιο του Brian Way.
“Παιδική Σκηνή” Γ. Φέρτη & Ξ. Καλογεροπούλου. Θέατρο «Αθηνά», 1972).
42 Από το Θ. Πρόγραμμα της παράστασης Πινόκιο […], ό. π.
43 Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η παρουσίαση του Μορμόλη του Rainer
Hachfeld’s λίγες μέρες πριν την κατάληψη του Πολυτεχνείου (1973). Η εφαρμογή
στρατιωτικού νόμου μετά την κορύφωση της εξέγερσης των φοιτητών διακόπτει τις παραστάσεις για ένα διάστημα, όμως όταν τα μέτρα αίρονται, το «ξύλινο
κουτί με το αστείο όνομα» εκτός από μέσο που παρέχει δυνατότητες για ελεύθερη έκφραση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, αποδόμησης της
αυθεντίας και της υποκρισίας των ενηλίκων, απόρριψης του αυταρχισμού και
γελοιοποίησης του κατεστημένου, νοηματοδοτείται επιπροσθέτως ως σύμβολο
αντίστασης κατά της χούντας προκαλώντας έντονες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
και ενθουσιασμού τόσο στους ανήλικους θεατές, όσο και στους ενήλικους συνοδούς τους (Αναφορά της Ξ. Καλογεροπούλου στην ιστοσελίδα του βερολινέζικου
θιάσου “Grips”, για τον αντιστασιακό χαρακτήρα που εξέλαβε η παράσταση μετά
την εξέγερση στο Πολυτεχνείο: http://www.grips-theater.de/grips/english).
44 Το “Θέατρο Έρευνας” υπηρετώντας την ιδέα της αποκέντρωσης και του θεάτρου
για παιδιά ως πεδίο αισθητικής και πολιτιστικής καλλιέργειας, εξέλιξης της φαντασίας, και διανοητικής ενεργοποίησης, παρουσιάζει το εμβληματικό έργο της
παγκόσμιας λογοτεχνίας Πήτερ Παν του J. M. Barrie προετοιμάζοντας «τους αυριανούς θεατές του Αισχύλου, του Σαίξπηρ, του Μπέκετ και του Ιονέσκο» (από το
θεατρικό πρόγραμμα της παράστασης του Θεάτρου “Έρευνας”, Πήτερ Παν του J.
M. Barrie, 1973).
45 Όπως: Παιδική Σκηνή Θεάτρου “Στοά” Θ. Παπαγεωργίου-Λ. Πρωτοψάλτη (1975),
“Παιδαγωγική Σκηνή” Τζένης Φωτίου (1976), “Θέατρο του Ήλιου” Α. Παπασπύρου-Δ. Βασιλειάδου, “Θέατρο Νεολαίας” Γ. Γαβαλά, “Θέατρο του Παιδιού” Άγγελου
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δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με το είδος ή παράλληλα με τη
λειτουργία άλλης θεατρικής σκηνής για ενήλικες και παρουσιάζουν τουλάχιστον έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80 ξένες μεταφράσεις και πρωτότυπα κείμενα ελλήνων συγγραφέων ανάμεσα
στους οποίους βρίσκονται σημαντικοί δημιουργοί όπως οι Γιάννης Νεγρεπόντης, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Ζωρζ Σαρρή, Άλκη Ζέη,
Γιάννης Καλατζόπουλος, κ. ά. Όσον αφορά τη μεταφρασμένη δραματουργία, τα κείμενα των συγγραφέων του γερμανικού θιάσου
Grips κυριαρχούν ως επιλογή επηρεάζοντας σημαντικά την εγχώρια θεατρική παραγωγή. Τα έργα τους εκπέμπουν μια νέα σκηνική
και δραματουργική γλώσσα, δηλωτική των αντιαυταρχικών και
παιδοκεντρικών αντιλήψεων των δημιουργών τους. Καταπιάνονται με θέματα ταμπού και επενδύουν στο χιούμορ, στη σκηνοθεσία, την προσεκτική επιμέλεια όλων των δευτερογενών κωδίκων
μιας παράστασης (ερμηνεία, σκηνικός διάκοσμος, φωτισμός) και
τέλος στην ουσιαστική συμμετοχή των ανήλικων θεατών κατά τη
διάρκεια της παράστασης. Οι θέσεις τους αποτυπώνονται στο άτυπο μανιφέστο του Volker Ludwig46:
1. Οδηγούμε τα παιδιά να χάσουν τον τελευταίο σεβασμό που
είχαν για τους ενήλικες.

2. Τους διδάσκουμε συμπεριφορά που αν την μιμηθούν θα
τους κτυπήσουν στο σπίτι.
3. Τους βασανίζουμε με το να τους παρουσιάζουμε την φρικτή
αλήθεια για τη ζωή.
Αποκαλυπτική των προβολών που διατίθενται προς το κοινό
αλλά και της άποψης ή των προσδοκιών των συγγραφέων για τον
ανήλικο θεατή, είναι αντιστοίχως η θεματολογία που επιλέγεται
από τους έλληνες δημιουργούς οι οποίοι εστιάζονται σε θέματα
Σιδεράτου, “Καφεθέατρο Αμλετίνος”, “Αλφαβητάρι”, “Θυμέλη” Έλλης Βοζικιάδου
(1980), “Θίασος ’81” (1981), “Αερόπλοιο” Ν. Καμτσή (1985), “Παιδική Αυλαία” Γ.
Καλατζόπουλου (1988), κ. λπ. . Στη διαμόρφωση του νέου τοπίου, σημαντική είναι η συμβολή του ΚΘΒΕ που συστήνει το 1977 την Παιδική του Σκηνή και των
Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗΠΕΘΕ) που από την ίδρυση των πρώτων (1983) έως σήμερα προσφέρουν στο ανήλικο κοινό της περιφέρειας παραστάσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου (Τζαμαριάς 2010, 446-480).
46 http://www.grips-theater.de/grips/english
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σύγχρονης αναφορικότητας αποκλείοντας πλαίσια αναφοράς
όπως η ιστορία κα η θρησκεία σε μία εμμονική προσπάθεια αποδέσμευσης από εθνικοπατριωτικές και αστικές ηθικοδιδακτικές
αγκυλώσεις. Το κλασικό ευρωπαϊκό παραμύθι αντιμετωπίζεται
(κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο) ως εξωραϊστικό της
ρεαλιστικής πραγματικότητας, αποπροσανατολιστικό και ακατάλληλο για τη διαπαιδαγώγηση της σύγχρονης μεταπολιτευτικής
γενιάς47 ή (σπανιότερα) αξιοποιείται εναλλακτικά, ενσωματώνοντας όψεις της αντικειμενικής πραγματικότητας και εκφράζοντας
σαφείς ιδεολογικές θέσεις48. Όπως διακηρύσσει ο Γ. Νεγρεπόντης
στο έργο του Τζίτζι-μίτζι-μπόμπιρες το 1982, το σύγχρονο θέατρο
για ανηλίκους οφείλει να είναι «ένα θέατρο από τη ζωή, για τη ζωή,
από τα παιδιά με τα παιδιά για τα παιδιά»49.
Η διάρθρωση της πλοκής των κειμένων είναι ευθύγραμμη διευκολύνοντας την πρόσληψη του νοήματος από τον πραγματικό
θεατή, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται αναστολές της
δράσης που υπονομεύουν τη θεατρική σύμβαση παρεμποδίζοντας
τη συγκινησιακή μέθεξη, προκαλώντας την κριτική ενεργοποίηση
ή ενθαρρύνοντας την παρέμβαση του κοινού και τη διάδραση σκηνής-πλατείας (παρεμβολή τραγουδιών, σχολίων, έμμεση ή άμεση
πρόσκληση για συμμετοχή). Σε κάποιες περιπτώσεις50, η δράση
δομείται κατά το μπρεχτικό πρότυπο των «διδακτικών έργων»,
με την παρουσίαση κατά την έναρξη δεδομένων καταστάσεων και
ζητούμενο την εκμαιευτική αναζήτηση αιτιών, λύσεων, διαπιστώσεων και κρίσεων στο τέλος51.
Ο λόγος τέλος, που απευθύνουν οι σύγχρονοι συγγραφείς στον
ανήλικο θεατή είναι εύληπτος, οικείος, καθημερινός, με στοιχεία
προφορικότητας, χωρίς γλωσσικούς παλιμπαιδισμούς και βερμπαλιστικές ακρότητες. Η γλώσσα ελευθερώνεται, ζωντανεύει και
47 Ο Λάκης Κουρετζής υποστηρίζει πως «ότι το παραμύθι χαρακτηρίζεται σήμερα
κείμενο κατεξοχήν κατάλληλο για παιδιά … είναι μία ερμηνεία τελείως αυθαίρετη»
(Κουρετζής 1990, 60).
48 Ενδεικτική περίπτωση αποτελούν οι δραματοποιήσεις κλασικών παραμυθιών
(Κοντορεβυθούλης, 1977. Κοκκινοσκουφίτσα, 1978. Σταχτοπούτα, 1979) από τον
Άγγελο Σιδεράτο ιδρυτή του θιάσου “Θέατρο του Παιδιού”.
49 Ανέκδοτο κείμενο, από το προσωπικό αρχείο του Γ. Νεγρεπόντη.
50 Ο Μορμόλης του R. Hatchfeld’s. Μια φορά κι ένα νερό των Reiner Lϋker και Stefan
Reisner. Μέσα στο νερό δασκάλα του Γ. Ξανθούλη. Μία απίθανη οικογένεια του Διονυσίου Β. Δάφνη.
51 Dort 1981, 215-217.
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γίνεται άλλοτε προκλητικά ρεαλιστική ενσωματώνοντας αβίαστα
λαϊκές εκφράσεις, γνωμικά, ιδιωματισμούς και ξενόφερτες λέξεις,
βωμολοχικές ή σκατολογικές εκφράσεις και άλλοτε απρόσμενη και
γοητευτική, περικλείοντας νεολογισμούς, πολυσύνθετες και φανταστικές επινοημένες λέξεις που ενισχύουν τη μετάβαση σε αλληγορικούς κόσμους δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον στο οποίο
καταρρίπτονται οι συμβατικότητες και αποδομείται ο γλωσσικός
καθωσπρεπισμός του παρελθόντος επιβεβαιώνοντας τη διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας με όρους ισότητας και σεβασμού στις ψυχοσυναισθηματικές της ανάγκες.
Περισσότερο όμως έκδηλα, οι όψεις της παιδικής ηλικίας στην
υπό εξέταση δραματουργία, κατασκευάζονται, αποτυπώνονται
και προβάλλονται στη διαγραφή των μικρών ανήλικων ηρώων
και του χωροχρονικού πλαισίου εντός του οποίου αναπτύσσεται
η δράση τους· του πειστικού δηλαδή «μυθοπλασιακού δραματικού
κόσμου» που θα επιτρέψει στο δυνητικό αποδέκτη του τελικού
παραστασιακού κείμενου να «“αναγνώσει” τη θεατρική δράση ως
δραματική αναπαράσταση»52.
Η εξέταση των ανήλικων υποκειμένων της δράσης αποκαλύπτει πως ανεξάρτητα από το φύλο τους, συνιστούν ήρωες ρεαλιστικούς που ελάχιστα διαφέρουν από το θεατή που καλείται να
παρακολουθήσει τις περιπέτειές τους και να ταυτιστεί μαζί τους.
Πρόκειται για παιδιά53 που προέρχονται κυρίως από μικρομεσαίες, πυρηνικές ή μονογονεϊκές οικογένειες -με σπανιότερες τις
περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνεται συμβίωση της οικογένειας με γηραιότερα μέλη54- και κατοικούν σε αστικά διαμερίσματα.

52 Elam 2001, 123.
53 Όπως ο Ρίκη και η Μάντα στο Ο Μορμόλης του R. Hachfeld’s, ο Μιχάλης στο Ο Μιχάλης ο σφυρίχτρας των Carsten Krϋger & Volker Ludwig, οι ομώνυμοι ήρωες στο
Βάσος και Βιβή του V. Ludwig, ο Μήτσος και ο Λάκης στο Μια φορά κι ένα νερό των
Reiner Lϋker & Stefan Reisner, ο Γιαννάκης και η Φιλίτσα στο Όνειρα μέσα στο
δάσος του Γ. Ταϊπλιάδη, οι δίδυμες Μάρω και Μαριώ στο Εκπληκτικός Μεκάνικους
και η Ρίτα και ο Πάολο στο Τούρτα στον Ουρανό της Ειρ. Μάρρα,·ο Νικόλας και η
Μπουμπού στο Μία απίθανη οικογένεια του Δ. Β. Δάφνη, ο Πάνος και ο Τασούλης
στο Μακαρόνια με κέτσαπ του R. Hachfeld’s, τα παιδιά στο Σούπερ Μπαμ και η Ρηνούλα του Γ. Καλατζόπουλου, η Αννούλα στο Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο
και η Αλίκη στο /Μέσα στο νερό δασκάλα του Γ. Ξανθούλη, ή ο Μπόμπιρας στο Ο
Κεραμιδοτράχαλος και τα παιδιά στο Ο Ματίας ο πρώτος της Α. Ζέη.
54 Πρόκειται για κείμενα ελληνικής παραγωγής που σημειώνουν την ιδιαιτερότητα
της ελληνικής, τουλάχιστον έως και τη δεκαετία του ’80 πραγματικότητας. Στο
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Σε αντίθεση με τις κοινωνικές ηθογραφίες της προγενέστερης περιόδου55, δε μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία παρά μόνο ως
αποδέκτες των θετικών και αρνητικών συνεπειών της εργασίας
των γονέων οι οποίοι ως επί τω πλείστον απασχολούνται στον
τριτογενή τομέα παραγωγής. Η εργαζόμενη μητέρα και γενικότερα
το απαιτητικό εργασιακό ωράριο των γονέων, στερεί από πολλούς
την ποιοτική επαφή μαζί τους επιφορτίζοντάς τους επιπλέον επικουρικές οικιακές ασχολίες που περιορίζουν το χρόνο για παιχνίδι, συμβάλλουν όμως στην αυτονόμηση και τη χειραφέτησή τους.
Μέσα από τις αντιξοότητες της καθημερινότητας οι ανήλικοι αυτοί
δραματικοί ήρωες και κατ’ επέκταση οι θεατές στην πλατεία, αντιλαμβάνονται όχι μόνο τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις που υπαγορεύει η διεκδίκηση της ισότιμης αντιμετώπισής
τους στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Από την άλλη, η σύγχρονη ζωή
στην πόλη, οι περιορισμένοι ζωτικοί χώροι, η μοναξιά και η ρύπανση δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους και ιδίως την επαφή με
τους συνομήλικους, οδηγώντας τους στη διεκδίκηση ατομικών και
συλλογικών δικαιωμάτων.
Όσον αφορά τα ψυχικά τους γνωρίσματα, παρατηρείται ομοιογένεια με το αναπτυξιακό επίπεδο και την ψυχοσύνθεση των πραγματικών παιδιών δεδομένου ότι, η αθωότητα, ο ενθουσιασμός, η περιέργεια, η ειλικρίνεια, η ανιδιοτέλεια, και το αίσθημα δικαιοσύνης
συνιστούν κοινές παραμέτρους χαρακτηριστικές της παιδικής ηλικίας. Κάποιοι περισσότερο ώριμοι και δυναμικοί56 ή άλλοι στην εκκίνηση της μυητικής τους πορείας στην κοινωνική ζωή57, έρχονται
Εκπληκτικός Μεκάνικους της Ειρ. Μάρρα και στο μεταγενέστερο Οικογένεια Νώε
της Ξ. Καλογεροπούλου & Θ. Μοσχόπουλου (1996), η οικογένεια συμβιώνει με τον
παππού ενώ στο Μία Απίθανη οικογένεια του Δ. Β. Δάφνη, με τη γιαγιά.
55 Όπως: Το Παιδί του δρόμου του Ε. Λυκιαρδόπουλου, Ο μικρός αόμματος και Ο
αλήτης του λιμανιού του Δ. Χιώνη.
56 Όπως ο Ρίκη και η Μάντα στο Μορμόλης του R. Hachfeld’s, ο Μιχάλης στο Ο Μιχάλης ο σφυρίχτρας των Carsten Krϋger & Volker Ludwig ή η Αννούλα στο Ανέβα στη
στέγη να φάμε το σύννεφο του Γ. Ξανθούλη. Ενδεικτικά για την τελευταία, η δράση
της αποκαλύπτει ένα κορίτσι Ετοιμόλογο, αποφασιστικό, θαρραλέο, εύστοχο και
διορατικό που δεν επηρεάζεται ούτε ξεγελιέται από φανφάρες, εκδηλώσεις κοινωνικής καταξίωσης και αίγλης που συνιστούν συγκάλυψη των ατοπημάτων του
συστήματος και του εφησυχασμού της κοινωνίας.
57 Όπως οι ομώνυμοι ήρωες στο Βάσος και Βιβή του V. Ludwig, ο Πάνος και ο Τασούλης στο Μακαρόνια με κέτσαπ του R. Hachfeld’s, ή ο Μπόμπιρας στο Ο Κεραμιδοτρέχαλος της Α. Ζέη.
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αντιμέτωποι με αυθαιρεσίες και αντιφατικότητες διατηρώντας σε
κάθε περίπτωση την ευδιαθεσία, την αισιοδοξία, την καλοσύνη, την
αμεροληψία και την ευσυνειδησία των αδιάφθορων από την κοινωνική υποκρισία. Προικισμένοι με αρετές όπως γενναιότητα και
αφοσίωση σε αξίες και ιδανικά αλλά και πνευματικά χαρίσματα
όπως οξυδέρκεια, επινοητικότητα και πλούσια φαντασία58, αγωνίζονται ατομικά ή σε συλλογικό επίπεδο, μόνοι ή με την αρωγή
φίλων ή άλλων κοσμικών ή μαγικών συμπαραστατών, για την κατάκτηση προσωπικών και κοινωνικών ζητούμενων. Βρίσκουν έτσι
τη δύναμη να ξεπεράσουν την απειρία ή τους φόβους τους και να
ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους αντιξοότητες.
Από την άλλη, διαθέτουν και αδυναμίες: είναι επιπόλαιοι, αφελείς, σκανταλιάρηδες, εγωκεντρικοί, πεισματάρηδες ή αμφιθυμικοί59. Σε κάποιες (σπάνιες) περιπτώσεις εξαιτίας της παρορμητικότητας ή της αδυναμίας τους να αντισταθούν στις “σειρήνες”
των σύγχρονων καταναλωτικών συνηθειών (όπως η τηλεθέαση),
γίνονται θύματα εξάρτησης ή υιοθετούν ιδέες, απόψεις και αντιλήψεις που τους παραπλανούν απομακρύνοντάς τους από τις ουσιαστικές αξίες της ζωής60. Σύντομα όμως, χάρη στην καθοδήγηση

58 Ο Μπόμπιρας στον Κεραμιδοτρέχαλο της Α. Ζέη αισθάνεται καταπιεσμένος από
τις απαγορεύσεις και τις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς. Επιθυμεί όσο τίποτα τη συντροφιά ενός σκύλου και για το λόγο αυτό επινοεί έναν φανταστικό που τον ονομάζει Μπόμπο. Αλλά και ο εξωπραγματικός ήρωας Στίκης ή Κεραμιδοτρέχαλος,
συνιστά ένα πλάσμα της πληθωρικής φαντασίας του που τον στηρίζει συναισθηματικά –και πρακτικά όταν είναι απαραίτητο- να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις δυσκολίες της καθημερινότητας.
59 Ιδιαίτερα σκανταλιάρης είναι ο Μιχάλης στο Μιχάλης ο σφυρίχτρας των C. Krϋger
& V. Ludwig, ο οποίος εκμεταλλεύεται το κενό από το βγαλμένο δόντι του και το
προνόμιο ενός ανυπόφορου σφυρίγματος για να διεκδικήσει την προσοχή των
μελών της οικογένειάς του, για να αντιμετωπίσει εκείνους που τον ενοχλούν (θεία
Ζηνοβία) ή απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του (κ. Γρουσούδης).
60 Ο Βάσος και Βιβή στην ομώνυμη μετάφραση του έργου του L. Volker από την Ξ.
Καλογεροπούλου, είναι δύο παιδιά προσχολικής ηλικίας διαζευγμένων γονιών. Ο
Βάσος φοβάται το σκοτάδι και θα ήθελε πολύ ένα όπλο, όμως η μαμά δεν του
το επιτρέπει. Η Βιβή είναι «τηλεορασοθεότρελλη» και ιδιαίτερα επηρεασμένη από
τις παιδικές σειρές στην τηλεόραση και κυρίως τις διαφημίσεις. Τα δύο αδέρφια
τσακώνονται συνέχεια δημιουργώντας εντάσεις και αναστάτωση. Φοβούνται το
ξένο, το άγνωστο, μήπως η μαμά φύγει και τους αφήσει όπως ο μπαμπάς και αναστατώνονται με το αγριεμένο αγόρι στην παιδική χαρά μην έχοντας ακόμη ανακαλύψει τους τρόπους αλλά και το θάρρος για να αντιμετωπίσουν απρόοπτες ή
δύσκολες καταστάσεις έξω από το οικογενειακό περιβάλλον. Ανάλογες περιπτώσεις συναντούμε στα κείμενα Εκπληκτικός Μεκάνικους της Ειρ. Μάρρα. Ο Σούπερ
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ή συναισθηματική συμπαράσταση προοδευτικών και με υψηλό
μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο ενηλίκων, οδηγούνται στην
αναθεώρηση εσφαλμένων επιλογών, στη συνειδητοποίηση και τελικά στην αυτοεπιβεβαίωση και κοινωνική επιβράβευση για την
επίτευξη προσωπικών και συλλογικών επιδιώξεων61. Δυστυχώς
βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις η ηλικιακή ανωριμότητα, η απειρία, η έλλειψη γνώσεων και η δυσπιστία των ενηλίκων έχουν ως
επακόλουθο την μετάθεση στο μέλλον της αντιπαράθεσής τους με
αντίρροπες δυνάμεις/φορείς συντήρησης του κατεστημένου συστήματος62. Στον αντίποδα της κατάληξης αυτής, προβάλλεται η
αξία της αγωγής και εκπαίδευσης των ανηλίκων η οποία σύμφωνα
με τη σύγχρονη παιδοκεντρική παιδαγωγική αντίληψη θα πρέπει
να ξεκινά από “από το παιδί” και τις ανάγκες που του δημιουργεί
ο πολιτισμός63.
Ο δραματικός ήρωας που γεννιέται τη στιγμή που συντελείται
η αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν είναι επομένως το αφελές,
ενάρετο, υπάκουο και πειθαρχημένο παιδί μίας κομφορμιστικής
αστικής αντίληψης· ο αμέτοχος από τις εξελίξεις της ιστορικής και
κοινωνικής πραγματικότητας «αιώνιος άνηβος»64, αλλά ένας διεκδικητικός, ιδεαλιστής, συλλογικός, ενίοτε προκλητικός, ζωηρός
και χαριτωμένος ταραξίας. Ένα ενεργητικό και προοδευτικό δρων
υποκείμενο, όχι μόνο με την έννοια της ροπής προς το καλύτερο,
αλλά του πρωτοποριακού και ενίοτε ριζοσπαστικού χαρακτήρα65
61
62

63
64
65

Μπαμ και η Ρηνούλα του Γ. Καλατζόπουλου, Ο Κεραμιδοτράχαλος της Α. Ζέη, Μέσα
στο νερό δασκάλα του Γ. Ξανθούλη.
Η Αννούλα στο Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο του Γ. Ξανθούλη, με την “ακτιβιστική” της δράση καταφέρνει να μετασχηματίσει την οπτική του δημάρχου της
πόλης κ. Τσιμεντόπουλου που κατά την έκβαση εγγυάται την αναμόρφωση της
πόλης.
Ο Μήτσος και ο Λάκης στο Μια φορά κι ένα νερό ή η Ρίτα και ο Πάολο στο Τούρτα στον Ουρανό, δεν αντιπαρατίθενται με τους “παράλογους” ενήλικες καθώς δε
διαθέτουν ούτε τα μέσα, ούτε τη δύναμη ή την πειθώ για να το κάνουν. Τα έργα
παραμένουν αναπόφευκτα ανοιχτά μεταθέτοντας νοερά τη σύγκρουση στο μέλλον όταν τα παιδιά ως ενσυνείδητοι ενήλικες θα αγωνιστούν για την αλλαγή του
κόσμου και τη διασφάλιση ενός ειρηνικού κόσμου.
Bruner 1986, 121-133.
Γραμματάς 2010a: 56. Κατσίκη-Γκίβαλου, 37-47.
Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της Αλίκης στο Μέσα στο νερό δασκάλα του Γ.
Ξανθούλη που παραδίδει μαθήματα «πολιτικής αγωγής» στα ψάρια … συμβάλλοντας στην ιδεολογική και κοινωνική τους χειραφέτηση ή των παιδιών στο Ο Ματίας ο πρώτος της Α. Ζέη που οδηγούνται υπό μορφή αντίστασης στην αδιαφορία
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της δράσης του δεδομένου ότι, αναλαμβάνει όχι μόνο την υποχρέωση της προσωπικής του εξέλιξης αλλά και το βάρος της αναμόρφωσης των παρωχημένων αντιλήψεων της κοινωνίας των ενηλίκων. Ανάγεται σε πρότυπο αναφοράς όχι μόνο της δραματουργίας για ανήλικους θεατές, αλλά και αναπαραστατικός φορέας της
προόδου και των συνταρακτικών αλλαγών που συντελούνται στα
σπάργανα μίας περιόδου ανανέωσης και απελευθέρωσης από το
συντηρητισμό και τα στερεότυπα του παρελθόντος.
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως οι όψεις αναπαράστασης της παιδικής ηλικίας διαθέτουν ρεαλιστική αναφορικότητα, τόσο όσον αφορά στο χώρο και στο χρόνο εκτύλιξης της δράσης των ανήλικων δραματικών ηρώων, όσο και στη διαγραφή των
βιολογικών, κοινωνικών και γενικότερων ψυχο-πνευματικών ιδιοτήτων τους. Ο δραματικός ήρωας ταυτίζεται υπό αυτή την οπτική τόσο με τον εννοούμενο, όσο και τον πραγματικό θεατή. Από την
άλλη όμως, επενδύεται με γνωρίσματα που ελάχιστα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ανεξαρτησία, η ωριμότητα, η προοδευτικότητα, η αγωνιστικότητα και το σθένος που επιδεικνύει
ή η ιδεολογική τοποθέτηση της δράσης του, η γλώσσα και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και παροτρύνει συνομήλικους ή και ενήλικους στη συλλογική αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, συνιστούν εμφανώς
πρακτικές στη διαδικασία κατασκευής προτύπων που διατίθενται
ως παράδειγμα προς υιοθέτηση στους ανήλικους αποδέκτες. Αυτός ο υπερ-κοινωνικός ήρωας, ο «μικρομέγαλος ανθρωπάκος»66 ή
«μικρός παντογνώστης»67, συμπίπτει με τον ιδεατό, τον δυνητικό ή
εννοούμενο από τους συγγραφείς αποδέκτη, αλλά ελάχιστα με τον
πραγματικό. Γνωρίζοντας πως ο πραγματικός θεατής είναι ένας
ανήλικος που βιώνει άμεσα όπως όλη η μεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία, το κλίμα και τις εξελίξεις μίας έντονα μεταβατικής
εποχής, (οι συγγραφείς) αναλαμβάνουν ρόλο διαμεσολαβητή και

και την υποκρισία των ενηλίκων, στην κατάληψη της εξουσίας και στη σύσταση
κυβέρνησης “παιδοκρατίας”. Τέλος, στο Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά, του Γ.
Καλατζόπουλου, οι ανήλικοι θεατές ωθούνται με την καθοδήγηση των ηθοποιών στην ανάληψη ρόλου συμμετοχής στα διαδραματιζόμενα εκφράζοντας από
κοινού την αποδοκιμασία τους στο θεσμό της βασιλείας αλλά και σε κάθε μορφή
αυταρχισμού.
66 Γραμματάς 2010a, 59-63.
67 Από τον τίτλο του ομώνυμου θεατρικού έργου για παιδιά του Διονυσίου Χιώνη.
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ιδεολογικού καθοδηγητή της νέας γενιάς. Η παιδική ηλικία περνά
από την επιτήρηση του προπολεμικού και μετεμφυλιακού φρονηματιστικού και ελεγκτικού συστήματος, στην ελευθερία και τη διακριτικότητα ενός αντιαυταρχικού, βιωματικού και ενεργητικού
ανθρωποκεντρικού μοντέλου που προωθεί εντέχνως την αποδοχή
και υιοθέτηση ριζοσπαστικών αντιλήψεων ως προϋπόθεση για το
μετασχηματισμό του ιδεολογικού και αξιακού χάρτη της ελληνικής
κοινωνίας και την ολοκλήρωση του σοσιαλιστικού οράματος. Το
παιδί της μεταπολίτευσης προετοιμάζεται με κάθε τρόπο προκειμένου να αναλάβει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο: του εγγυητή
της προόδου και της δημοκρατίας.
Λίγο πριν τη λήξη του 20όυ αιώνα και αφού έχει προηγηθεί η
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού που εκτός από την απομυθοποίησή του, ιδεολογική σύγχυση και ανισορροπία επιφέρει
πολιτισμική ανακατάταξη του πληθυσμιακού χάρτη, οι μικροί ανήλικοι δραματικοί ήρωες εκλείπουν, όπως αντίστοιχα περιορίζεται
και η συγγραφή ελληνικών πρωτότυπων δραματικών κειμένων.
Τη θέση τους καταλαμβάνουν αλληγορικές προσωποποιημένες
μορφές (πάσχουσες συνήθως από την κοινωνική αδικία και υποκρισία68), ήρωες μυθικοί και ανυπέρβλητοι69 ή μυθιστορηματικοί
έφηβοι και παραμυθιακοί ήρωες70. Οι οραματιστές συγγραφείς

68 Ο Αχυρούλης στο Το Όνειρο του Σκιάχτρου, ο Φουκαριάρης και ο Γουργουριστός
στο Γουρουνάκια Κουμπαράδες και ο Πεταλουδόσαυρος στο ομώνυμο έργο του
Ε. Τριβιζά. Ο Σωκράτης και ο Νικόλας στο Το λουρί του Σωκράτη και Ένα δέντρο
που το λένε Νικόλα, του Δ. Ποταμίτη. Το γράμμα Ρο στο Το Όνειρο του Ρο της Στ.
Μιχαηλίδου. Η Σαλαμάνδρα στο Χάρτινη πόλη του David Wood.
69 Ο Μ. Αλέξανδρος στο Αθάνατο νερό των Άννα Σωτρίνη & Μαρία Κυριάκη, ο Οδυσσέας στο Οδύσσεια, το παραμύθι των παραμυθιών της Κάρμεν Ρουγγέρη ή στη
θεατρική μεταφορά του έπους από την “ Πειραματική Σκηνής “Τέχνης” Θεσσαλονίκης” του Νικηφόρου Παπανδρέου, η Ανδρομέδα στο ομώνυμο έργο της Μ.
Κυριάκη, ο Φροίξος και η Έλλη στην ομώνυμη όπερα για παιδιά του Τηλέμαχου
Μουδατσάκι, κ. λπ.
70 Το Βασιλόπουλο στο Παραμύθι χωρίς όνομα στη διασκευή του μυθιστορήματος
της Π. Δέλτα από τη Δάφνη Βασιλειάδου. Η Ελίζα στο ομώνυμο έργο που έχει
εμπνευστεί από ένα ελισαβετιανό μυθιστόρημα της Ξένιας Καλογεροπούλου. Η
Τζέην Έυρ στην ομώνυμη θεατρική μεταγραφή της Μ. Κυριάκη. Η Φράνσι στο Ένα
δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν σε δραματοποίηση Παναγιώτη Μέντη. Η Αλίκη
στο Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων στις δραματοποιήσεις των Νίκου Καμτσή
και Δημήτρη Σεϊτάνη. H Ροδόγαλη στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι Η Βασιλοπούλα
Ροδόγαλη και ο Χρουσαητός Άτυς σε δραματοποίηση Τάσου Ράτζου. Η Κοκκινοσκουφίτσα στη διακειμενική σύνθεση Περπατώ εις το δάσος της Στ. Μιχαηλίδου.
Οι εξωπραγματικοί παραμυθιακοί ήρωες στο Παραμυθιάδα του Δ. Σεϊτάνη.
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της μεταπολίτευσης, με εξαίρεση τον αιώνιο έφηβο, τον ιδεοποιό
Δ. Ποταμίτη, κάποιοι έχοντας ολοκληρώσει την πορεία τους, άλλοι
αφομοιωθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα και άλλοι αμήχανοι
απέναντι στους μετασχηματισμούς, τη ρευστότητα και την ασάφεια της εποχής, παραδίδουν τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Οι νεότεροι δημιουργοί αποφεύγουν τις υπερβάσεις του άμεσου παρελθόντος (άμεση καθοδήγηση, επιτηρούμενη αυτενέργεια) και υπό
την επήρεια του μεταμοντερνισμού (διακειμενικότητα, διαθεματικότητα, διαπολιτισμικότητα, μεταθέατρο), αποποιούνται την αυθεντία του συγγραφέα, αναζητούν νεωτερικές μορφές έκφρασης
σε τυπικά σχήματα του παρελθόντος (δραματοποίηση, διασκευή,
διακειμενική σύνθεση) και προσκαλούν τους θεατές σε ένα διανοητικό και σωματικό παιχνίδι διάδρασης στο οποίο ο ανήλικος μετατρέπεται σε «συνδημιουργό του νοήματος».
Το παραμύθι, η αρχαιοελληνική γραμματεία, το μυθιστόρημα ή
η παγκόσμια δραματουργία ανάγονται σε «όχημα σημασίας» για
την αντιμετώπιση του παρόντος και την ενατένιση ενός αβέβαιου -στο πλαίσιο της παγκόσμιας προοπτικής- μέλλοντος71. Η επιστροφή, επανεξέταση και κριτική αποτίμηση αναπαραστάσεων
που εγγράφονται σε κείμενα διαχρονικής και καθολικής εμβέλειας
δεν αποτελεί ή δεν συνιστά μόνο, μία πρόταση διαφυγής από την
πραγματικότητα72. Κοινοποιεί την αγωνιώδη προσπάθεια αναζήτησης σταθερών αξιακών πρότυπων και αρχών αναγκαίων για τη
συγκρότηση ταυτότητας και επανα-ηθικοποίησης του σύγχρονου
ανθρώπου, για την αποκατάσταση σε μία περίοδο ελευθεριακού
πλουραλισμού, μηχανοποίησης, ορθολογικοποίησης και απο-συλλογικοποίησης της κοινωνίας, διαστρεβλωμένων αντιλήψεων για
την έννοια της ειρήνης, της ισότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά και του νοήματος της ουσιαστικής ευτυχίας73.
Η σύγχρονη δραματουργία απεκδύεται τον προπαρασκευαστικό
καθοδηγητικό ρόλο της, ενηλικιώνεται, αναστοχάζεται … ωριμάζει. Αποκτά α-πολίτικες, ψυχολογικές, υπαρξιακές και οικουμενικές
71 Γραμματάς 2010a, 63-69.
72 Μενδρινού 2010, 319.
73 Αντιλήψεις που εγγράφονται σε κείμενα όπως: Λούλης ο Ντροπαλούλης του Τάκη
Καρνάτσου, Εκπληκτικός Μεκάνικους και Τούρτα στον Ουρανό της Ειρ. Μάρρα,
Μία απίθανη οικογένεια του Δ. Δάφνη, Ζήτω το κλειδί του Σολ και Ο Πρίγκιπας της
Γομολάστιχας της Υβ. Μαλτέζου, Τα μαξιλάρια της Ουρανούπολης του Ε. Τριβιζά
Οικογένεια Νώε των Ξ. Καλογεροπούλου & Θ. Μοσχόπουλου.
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προεκτάσεις απευθυνόμενη στο θεατή της ύστερης νεοτερικότητας,
στο μικρομέγαλο παιδί-γέννημα της μαζικής καταναλωτικής κοινωνίας που
• είναι βιοτικά και μορφωτικά πλήρες, ψυχο-συναισθηματικά ώριμο και τεχνολογικά ενήμερο
• αφίσταται του ενθουσιώδους, επιρρεπούς, ιδεαλιστή και
συλλογικού θεατή της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου
και
• διαθέτει τη γνωστική, αντιληπτική, αισθητική επάρκεια και
καλλιέργεια για την παρακολούθηση παραστάσεων αντίστοιχων με εκείνες που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό.

Στην εκκίνηση του 21ου αιώνα, τα ασαφή όρια μεταξύ παιδικότητας-ενηλικιότητας και η προοπτική «εξαφάνισης» της παιδικής ηλικίας με την έννοια της άμβλυνσης του κυρίαρχου νοήματος που
της είχε αποδοθεί74, εγείρουν οντολογικούς προβληματισμούς για
το μέλλον και στην προκειμένη περίπτωση, συζήτηση για τα ειδοποιά γνωρίσματα της εξεταζόμενης κατηγορίας θεάτρου και την
ευρύτητα του ηλικιακού φάσματος των αποδεκτών της (μετάβαση από το “παιδί” στον “ανήλικο” θεατή)75. Ακολουθώντας για
άλλη μία φορά τις διαδρομές των αμφιθυμικών νοηματοδοτήσεων
της παιδικότητας, οι καλλιτέχνες του θεάτρου προσανατολίζονται
σε δύο κατευθύνσεις:


στη δραματουργία που αντιλαμβάνεται την παιδική ηλικία
με σύγχρονους κοινωνικο-πολιτισμικούς όρους και απευθύνεται σε διηλικιακό κοινό76 ή σε κοινό οι ανάγκες και οι
προσλαμβάνουσές του οποίου καθορίζονται από εξωγενείς
παραμέτρους77.

74 Postman 22001, 131-147.
75 Γραμματάς 2010, 15-22. 31-74
76 Όπως οι δραματοποιήσεις: Σκλαβί της Ξ. Καλογεροπούλου. Μαργιεντίνη της Μ.
Κυριάκη. Παραμύθι από χαρτί και Ο μεγάλος βασιλέας του Κ. Καπελώνη. Παραμύθι
χωρίς όνομα και Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου του Τ. Τζαμαργιά.
77 Πρόκειται για μία δραματουργία που εξυπηρετεί ειδικούς κοινωνικούς ή ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς όπως οι παραστάσεις αλληλεγγύης που συστηματικά προσφέρει από το 2001, η κινητή μονάδα του “Θεάτρου του Νέου Κόσμου” σε παιδιά
που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα, αλλά και σε άλλες ευαίσθητες
ομάδες ανηλίκων σε χώρους όπως προσφυγικοί καταυλισμοί, ειδικά σχολεία και
γυναικείες φυλακές. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι παραστάσεις εκείνες οι οποίες δημιουργούνται για να παρουσιαστούν στη σχολική
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στη δραματουργία που λαμβάνει υπόψη τις ψυχο-βιολογικές ανάγκες του ατόμου σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια και απευθύνεται με διαφοροποιημένο τρόπο σε ειδικές
ηλικιακές κατηγορίες ανηλίκων (βρεφικό, παιδικό, εφηβικό
θέατρο)78

Σήμερα, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης σε κάθε επίπεδο κρίσης, το
μικρό παιδί ως έκφραση του άδολου ή ως εχέγγυο διασφάλισης
του μέλλοντος, τίθεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής της
κοινωνίας που αναζητεί τη χαμένη αθωότητά της στις αφετηριακές πηγές της βιο/πολιτισμικής ιδιοσυστασίας της.
Το ερώτημα μένει ανοικτό:

Η διά του θεάτρου προσέγγιση και διερεύνηση των σύγχρονων εκφάνσεων της παιδικής ηλικίας σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια ή κοινωνικοπολιτισμικά στάδια, αποτελεί:
•
•

μία μορφή απενεχοποίησης (της κοινωνίας των ενηλίκων)
για τα αδιέξοδα που της κληροδοτεί ή
μία υποσυνείδητη προσπάθεια αποκατάστασης ασυνεχειών, διερρηγμένων ορίων και βεβαιοτήτων, αναγκαία για
την ανασυγκρότησή της;

τάξη διαθέτοντας κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Ιλιάδος Ίχνευσις των Νίκου
Βουδούρη & Ανέτας Λιάπτση, ΚΘΒΕ 2004. 88 βελανιδιές και μύριες ανεμώνες της
Π. Σέξτου, ΚΘΒΕ 2006. Αντιγόνη του Σοφοκλή του Τ. Τζαμαργιά, Εθνικό Θέατρο
2011).
78 Το “Θέατρο Νέων” είναι μία από τις πρώτες θεατρικές ομάδες που ξεκίνησαν να
παρουσιάζουν έργα για συγκεκριμένες ηλιακές ομάδες θεατών. Παραστάσεις του
θιάσου ειδικά για εφήβους είναι: Το Γέλιο των Θεών, του Lord Dansany, σε μετάφραση Γιάννας Ροϊλού (1998-1999) και το Αν εσύ ήμουν εγώ του Δ. Σεϊτάνη,
και για νηπιακές ηλικίες το Αν μιλούσαν τα ζώα, του Γιάννη Προεστάκη (19992000). Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχει επιδείξει το θέατρο “Πόρτα” της Ξ. Καλογεροπούλου με τις παραστάσεις εφηβικού (Παραμύθι για δύο του Philip Ridley, 1999)
και βρεφικού θεάτρου (Έλα, έλα της Ξ. Καλογεροπούλου, 2010 και Που είναι; της
Ξ. Καλογεροπούλου & Μάρθα; Κλουκίνα, 2012). H νέα αυτή τάση βρίσκεται σε
εξέλιξη: Με βλέπεις; Η δική μου ομπρέλα, Θέατρο ARTICA –Αιμιλίας Ζαφειράτου.
Μήλα, ζάχαρη, κανέλα, Ελεάννας Σαντοριναίου, κ. λπ. Στο χώρο του εφηβικού ή
νεανικού θεάτρου δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια η Τζωρζίνα Κακουδάκη και η Ομάδα 4frontal (Ρισπέκτ-Θάβοντας τον αδελφό σου στο πεζοδρόμιο
του Jack Thorne, Όρνιθες του Αριστοφάνη, Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του W.
Shakespeare) και η Σοφία Βγενοπούλου (Chatroom του Enda Walsh, DNA του Denis Kelly, Το τρένο του Λένου Χρηστίδη).
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Ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας

Η διαμόρφωση των ονοματικών
και ρηματικών συνταγμάτων στα ελληνικά
από τον 5ο μ. Χ. ως το 12ο αιώνα
Henri Tonnet *

Παρ’ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων
σ’αυτή δεν είναι εντελώς ελεύθερη. Εκτός από τις “λέξεις” με τη
συνηθισμένη σημασία του όρου, η γλώσσα περιέχει και συντακτικά σύνολα που θα ονομάσω εδώ “συντάγματα”. Τα συντάγματα
αποτελούνται από τονισμένα ουσιαστικά ή ρήματα και συνήθως
άτονες μονοσύλλαβες λέξεις1, που μπαίνουν σε μια καθορισμένη
σειρά.
Στο ονοματικό σύνταγμα, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής
αντωνυμίας στη γενική, που συνηθίζεται να λέγεται “κτητική
αντωνυμία”, ακολουθεί το ουσιαστικό, όταν αυτό δεν προσδιορίζεται2. Λέμε “το βιβλίο μου” κι όχι *“το μου βιβλίο” ή *“μου το βιβλίο”. Στο ρηματικό σύνταγμα, όταν το ρήμα είναι στην οριστική, η
άρνηση “δεν”, αν υπάρχει, μπαίνει στην αρχή. Ακολουθούν αμέσως
μετά, αν υπάρχουν, το μόριο “θα” και οι μονοσύλλαβες προσωπικές αντωνυμίες. Αν το σύνταγμα περιέχει δύο προσωπικές αντωνυμίες, η αντωνυμία στη γενική προηγείται της αντωνυμίας στην
αιτιατική. Η κανονική σειρά του ρηματικού συντάγματος απαντάει σ’ ένα παράδειγμα όπως: “δε θα σου το δώσω”.
Θα παρουσιάσω σύντομα εδώ τη σταδιακή διαμόρφωση του
ονοματικού και ρηματικού συντάγματος κατά την περίοδο από
∗

1
2

Henri Tonnet, ομότιμος καθηγητής στη Σορβόνη. Τελευταίο δημοσίευμα: Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, Ο Αυθέντης του Μωρέως (κριτική έκδοση Henri Tonnet),
Αθήνα, Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, 2013.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: henri.tonnet@paris-sorbonne.fr

Δε μου ξεφεύγει το γεγονός ότι στο ρηματικό σύνταγμα υπάρχουν και τονισμένες
μονοσύλλαβες λέξεις όπως η άρνηση “δεν” και προσωπικές αντωνυμίες σε ορισμένες περιπτώσεις όπως: “δώσε μού το”.
Δεν παίρνω υπόψη μου εδώ τα συντάγματα τύπου: “ο καλύτερός μου φίλος” όπου
η κτητική αντωνυμία ακολουθεί το επίθετο

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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τον 5ο ως το 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Φυσικά, ως σημείο εκκίνησης, θα αναφερθώ στην αττική διάλεκτο της αρχαιοελληνικής,
αφού στη διάλεκτο αυτή, παρά τις σημαντικές διαφορές της με τη
σημερινή γλώσσα, παρουσιάζονται ήδη οι τάσεις εκείνες, που θα
ολοκληρωθούν στη σημερινή δημοτική. Αντίθετα δε θα συμπεριλάβω εδώ τις νεοελληνικές διαλέκτους στις οποίες διαπιστώνονται, ως προς τη σύνταξη που μας ενδιαφέρει, αρκετές αποκλίσεις
από τη σημερινή κοινή γλώσσα.
Η μελέτη μου βασίζεται στην αποδελτίωση των εξής κειμένων
από την υπό εξέταση περίοδο: το Απόκρυφο Ευαγγέλιο Νικοδήμου,
το Λειμωνάριον του Ιωάννη Μόσχου, (6ος μ. Χ. αι.), η Αποκάλυψη
της Θεοτόκου (8ος-9ος αι,) και το Ποίημα του Μιχαήλ Γλυκά (1ο
μισό του 12ου αι.)3.
Αρχίζω με τη διαχρονική εξέταση του ονοματικού συντάγματος
με την προσωπική αντωνυμία (τη λεγόμενη “κτητική”) στη γενική. Στην αττική διάλεκτο υπήρχαν κτητικά επίθετα (ὁ ἐμός, ὁ σός,
ὁ ἡμέτερος, ὁ ὑμέτερος) και αυτοπαθείς προσωπικές αντωνυμίες
(ἐμαυτοῦ, σαυτοῦ, ἑαυτοῦ κτλ.). Αυτή η ιδιαιτερότητα της αρχαίας
γλώσσας περιόριζε πολύ τη χρήση του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυμίας στη γενική. Η ακόλουθη φράση του Λυσία
είναι χαρακτηριστική για το καθεστώς της κτητικής αντωνυμίας
στα αρχαία: “παράσχου τὴν σαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν”. Στα σημερινά ελληνικά θα βρίσκαμε αντιστοίχως συντάγματα
με άτονες αντωνυμίες: “τη δύναμή σου”, “στη σωτηρία σου”.
Στα αρχαία ελληνικά, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας μπορεί να μην ακολουθεί το ουσιαστικό ή να μην το ακολουθεί αμέσως. Και δεν είναι σπάνιο να έχουμε, για το πρώτο ή το
δεύτερο πρόσωπο, ένα “μου” ή ένα “σου” μπροστά στο ουσιαστικό,
όπως στο εξής παράδειγμα από τον Λυσία: “νῦν δέ σου τὰ ἔργα
φανερὰ γεγένηται”.
Σ’ αυτή την πρώτη φάση της εξέλιξης του ονοματικού συντάγματος, η χρήση της μονοσύλλαβης προσωπικής αντωνυμίας αντί
της κτητικής δεν είναι κανονική. Ως προς τον τύπο της προσωπικής αντωνυμίας στο τρίτο πρόσωπο, αυτός ήταν πάντα δισύλλαβος και μπορούσε να τοποθετηθεί στην πρόταση αρκετά μακριά
από το ουσιαστικό που προσδιόριζε, όπως, π. χ., στην ακόλουθη
φράση του Λυσία: “ἀδελφοὶ ὄντες ἐτυγχάνετε αὐτοῦ”.
3

Η έμμετρη μορφή αυτού του κειμένου δεν επηρεάζει τη θέση των όρων στο “σύνταγμα”.
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Συμπεραίνω από αυτά πως το “ονοματικό σύνταγμα”, όπως το
εννοούμε τώρα, δεν υπήρχε ακόμα στα αρχαία, παρά μόνο στην
υποχρεωτική σύνταξη του οριστικού άρθρου πριν από το ουσιαστικό (“ἡ πόλις” όχι *“πόλις η”4).
Θα μπορούσε ίσως κανείς να υποστηρίξει ότι το “ονοματικό σύνταγμα” διαμορφώθηκε μόνο όταν εμφανίστηκε, το 10ο μ. Χ. αι,
η μονοσύλλαβη προσωπική αντωνυμία του 3ου προσώπου. Στην
πραγματικότητα όμως η κανονική επίταξη της μονοσύλλαβης ή δισύλλαβης προσωπικής αντωνυμίας στη θέση της κτητικής αντωνυμίας εμφανίστηκε πολύ νωρίτερα. Βρίσκεται σχεδόν παντού
στους ελληνικούς παπύρους της Αιγύπτου από τον 2ο ως τον 6ο αι.
μ. Χ. Ιδού μερικά παραδείγματα μεταξύ πολλών άλλων: τον εκτιναγμόν σου (100 μ. Χ.), τὸν υἱόν αὐτοῦ (2ος αι.), το προσκύνημά
σου, την κεντυρίαν μου (2ος αι.), τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, τῷ κυρίῳ μου
(3ος αι.), μετὰ τῶν κτηνῶν αὐτῶν (5ος-6ος αι.), αἱ γυναῖκες αὐτῶν
(6ος αι.).
Το ρηματικό σύνταγμα γνώρισε μία πολύπλοκη εξέλιξη. Στην
αττική διάλεκτο οι αρνήσεις “οὐκ” και “μή” ανήκαν ήδη στο ρηματικό σύνταγμα. Αντίθετα το επιρρηματικό “οὐδέν”, που εξελίχθηκε
στην άρνηση “δεν”, δεν είχε καμία καθορισμένη θέση. Στον Λυσία
(Κατ᾽ Ερατοσθένους) βρίσκουμε σε δύο φράσεις που διαδέχονται η
μία την άλλη: “ἀδικῶ δὲ οὐδέν” και “οὐδὲν αὐτῷ μέλει”. Μου φαίνεται πιθανόν πως η πρόταξη της νεοελληνικής άρνησης “δεν” ἐγινε
κατά το πρότυπο της σύνταξης του αρχαίου “οὐκ”. Εξάλλου για
πολλούς αιώνες το “ουκ” και το “δεν” συνυπήρχαν ως αρνήσεις στη
μεσαιωνική ελληνική.
Ως προς τις προσωπικές αντωνυμίες, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, με κάποια ακρίβεια, τις αλλαγές της θέσης τους μέσα στο
ρηματικό σύνταγμα.
Στην αττική διάλεκτο η τοποθέτηση δύο μονασύλλαβων προσωπικών αντωνυμιών μπροστά σ’ ένα ρήμα στην οριστική είναι σπάνια. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Στην αττική διάλεκτο
και στα μεσαιωνικά ελληνικά (πριν από το 10 μ. Χ. αι.) άτονες προσωπικές αντωνυμίες δεν υπήρχαν παρά μόνο στο πρώτο και στο
δεύτερο πρόσωπο του ενικού: “με”, “σε”, “μοι”, “σοι”, “μου”, “σου”. Οι
άλλοι τύποι ήταν όλοι τονισμένοι: “αὐτόν”, “αὐτήν”, “αὐτῷ”, “αὐτῇ”,
“ἡμᾶς”, “ὑμᾶς”, “ἡμῖν”, “ὑμῖν”.
4

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταξη του οριστικού άρθρου διαφοροποιεί τα ελληνικά από τις λεγόμενες “βαλκανικές γλώσσες”.
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Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας επίσης ότι στα αρχαία ελληνικά
υπάρχει η σύνταξη των ειδικών προτάσεων με απαρέμφατο, πράγμα που περιόριζε τον αριθμό των ειδικών προτάσεων στην οριστική. Γι’ αυτό η σύνταξη ενός ρήματος στην οριστική με προσωπικές
αντωνυμίες ήταν πιο σπάνια από τώρα. Πρέπει ακόμη να προστεθεί
πως οι προσωπικές αντωνυμίες δεν είχαν καθορισμένη θέση στην
πρόταση. Βρίσκονταν είτε μπροστά είτε πίσω από το ρήμα. Για παράδειγμα η φράση “δοκεῖ μοι” εναλλάσσεται με τη φράση “μοι δοκεῖ”. Σε πενήντα σελίδες του Λυσία και του Ξενοφώντα επισήμανα
έντεκα φορές την πρόταξη της προσωπικής αντωνυμίας και εννέα
φορές την επίταξή της. Μερικές φορές μάλιστα έχουμε την επίταξη
δύο προσωπικών αντωνυμιών, όπως: “παρέδωσάν σε ἐμοῖ”.
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η επίταξη της προσωπικής αντωνυμίας γίνεται συστηματική. Από τότε καμία τονισμένη λέξη δεν μπορούσε πια να μπει ανάμεσα στο ρήμα και τις άτονες προσωπικές
αντωνυμίες. Έτσι διαμορφώθηκε τότε μία υποτυπώδης μορφή του
νεοελληνικού ρηματικού συντάγματος. Η γλώσσα του Απόκρυφου
Ευαγγελίου του Νικόδημου (5ος αι.) είναι χαρακτηριστική γι’ αυτή
την νέα τάση της γλώσσας. Σ’ αυτό το κείμενο, η επίταξη της προσωπικής αντωνυμίας είναι κανονική. Σημείωσα στο κείμενο αυτό
36 φορές την επίταξη της αντωνυμίας και μόνο 4 φορές την πρόταξή της. Επίσης, στο ίδιο αυτό κείμενο, το “οὐδέν” λειτουργεί περίπου όπως το νεοελληνικό “δεν”· προηγείται κανονικά του ρήματος: “οὐδὲν ἐλαλοῦσαν”, “οὐδὲν ἀποκρίνεσθε”. Κι ακόμη, όπως στά
τέσσερα κανονικά Ευαγγέλια, ο σύνδεσμος “ἵνα” εισάγει ειδικές
προτάσεις και αποτελεί πια ένα αναπόσπαστο μέρος της ρηματικής σύνταξης. Αν και το μόριο “να” δεν υπήρχε ακόμα, η σύνταξη
“ἵνα + ρήμα στην υποτακτική” αποτελούσε μία πρώτη μορφή του
κατόπιν νεοελληνικού ρηματικού συντάγματος. Αυτό είναι φανερό σε παραδείγματα όπως τα ακόλουθα: “παρεκάλεσε τὸν Ἰησοῦν
ἵνα ἐπιβῇ” και “βουλόμεθα ἵνα σταυρωθῇ”.
Η κατάσταση της γλώσσας είναι περίπου η ίδια, τον 6ο αιώνα, στο Λειμωνάριον του Ιωάννη Μόσχου. Ο σύνδεσμoς “ἵνα” δε
διαφέρει στη χρήση του από το σημερινό “να”: “συμφέρει σοι ἵνα
ἀρνήσῃς”. Στο Λειμονάριον επίσης, η προσωπική αντωνυμία του
τρίτου προσώπου ακολουθεί πάντα το ρήμα: “παρεκάλει αὐτούς,
ἐπολέμει αὐτόν, τέθηκεν αὐτό, ἔφαγεν αὐτόν”. Την ίδια σύνταξη
συναντούμε επίσης σε κείμενα του 9ου και του 10ου αιώνα, όπως
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η Αποκάλυψη της Θεοτόκου και τα ψυχωφελή γραπτά του Παύλου
της Μονεμβασίας.
Την ίδια εποχή, γύρω στο 10 αι., εμφανίζεται η μονοσύλλαβη
προσωπική αντωνυμία του 3ου προσώπου. Τη βρίσκουμε, το 970,
σε δύο γνωστούς στίχους σε λαϊκή γλώσσα:
Θεοφανοὺ ἐπολέμα πίταν καὶ ἡ Καλὴ τὴν ἔφαγε […]
Κι ἂν τὸν φθάσῃ ἐδῶ ὁ χειμώνας, φέρε καὶ τὴν γούναν του.

Σε κείμενα σε απλή γλώσσα του 12ου αι., όπως στους στίχους
του Μιχαήλ Γλυκά, διαπιστώνουμε ότι οι άτονες προσωπικές
αντωνυμίες “τον”, “την” , “το” και το μόριο “να” έχουν γενικευτεί.
Τα ρηματικά συντάγματα του σημερινού νεοελληνικού τύπου
αποτελούσαν πια τη βασική δομή της γλώσσας. Ωστόσο η θέση
των προσωπικών αντωνυμιών στο ρηματικό αυτό σύνταγμα δεν
είχε σταθεροποιηθεί ακόμα. Όταν έλειπε το μόριο “να”, η επίταξη των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας ήταν τότε
κανονική. Αντίθετα, στην υποτακτική, οι μονοσύλλαβες προσωπικές αντωνυμίες είχαν ήδη τη σημερινή τους θέση, δηλαδή μετά
το “να” ή το “να μην” και πριν από το καθαυτό ρήμα. Συναντούμε
παντού αυτή τη σύνταξη στο ποίημα του Γλυκά: “να το έχεις”, “να
το εύρεις”, “να τον φανερώσεις”, “να σε αγαπούσιν”, “να τα μάθεις”.
Μερικές φορές μάλιστα δύο άτονες προσωπικές αντωνυμίες προηγούνται του ρήματος όπως στα σημερινά ελληνικά: “μην του το
δώσεις”. Την εποχή του Γλυκά οι αρνήσεις “οὐκ” και “οὐδέν” χρησιμοποιούνταν με την ίδια συχνότητα. Η θέση του “ουδέν” μπροστά
στο ρήμα ήταν κανονική, όπως στα εξής παραδείγματα: “οὐδέν
ἰσχύω”, “οὐδέν λανθάνεις”.
Αν παρακολουθούσαμε τις τύχες του ρηματικού συντάγματος
μετά το 12ο αι., θα έπρεπε να πάρουμε υπόψη μας και τις διάφορες εκφράσεις του μέλλοντα : “θέλω + απαρέμφατο” και “θενά +
υποτακτική”. Θα έπρεπε επίσης να εξετάσουμε τη γενίκευση της
πρόταξης των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας στα
βοριοανατολικά ιδιώματα της Πελοποννήσου. Υποθέτω, χωρίς να
έχω απόδειξη γι’ αυτό, ότι η επικράτηση της σημερινής νεοελληνικής σύνταξης “του το είπα” έγινε κατ’ αναλογία της ήδη κανονικής
μεσαιωνικής σύνταξης “να του το πω”.
Συμπεραίνοντας μπορούμε να συνοψίσουμε έτσι την ιστορία
του ονοματικού και του ρηματικού συντάγματος από την αρχαιότητα ως το 12ο μ. Χ. αιώνα.
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Το ονοματικό σύνταγμα που αποτελείται από ένα όνομα και μία
μονοσύλλαβη προσωπική αντωνυμία στη γενική ήταν σπάνιο στα
αρχαία. Αυτό οφειλόταν στην ύπαρξη κτητικών επιθέτων (ὁ ἐμός,
ὁ σός, ὁ ἡμέτερος, ὁ ὑμέτερος) και αυτοπαθών αντωνυμιών που
παρεμβάλλονταν ανάμεσα στο άρθρο και το όνομα. Όταν χρησιμοποιούνταν οι μονοσύλλαβες αντωνυμίες “μου” και “σου”, δεν τοποθετούνταν αναγκαστικά αμέσως μετά το όνομα.
Αντίθετα στα ελληνικά των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων,
τα κτητικά επίθετα και οι αυτοπαθείς αντωνυμίες είχαν εξαφανιστεί, ενώ η επίταξη των τύπων “μου, σου, ἡμῶν, ὑμῶν, αὐτῶν”
ήταν πια κανονική.
To 10ο αιώνα, οι τριτοπρόσωποι “του” και “της” έρχονται να
προστεθούν στους άλλους μονοσύλλαβους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. Έτσι το σύνταγμα του ουσιαστικού με την “κτητική” αντωνυμία έγινε συμπαγές, όπως είναι και σήμερα.
Στο αρχαιοελληνικό ρηματικό σύνταγμα, η άρνηση “οὐκ” προηγείτο πάντα του ρήματος. Αντίθετα, το επιρρηματικό “οὐδέν” δεν
είχε καθορισμένη θέση σε σχέση με το ρήμα της πρότασης. Το 12ο
αι. η χρήση του δισύλλαβου “ουδέν” δε διέφερε πια από εκείνη της
άρνησης “οὐκ”. Η θέση της είχε δηλαδή σταθεροποιηθεί κανονικά
πριν από ρήμα.
Στα αρχαία οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας δεν
έχουν καθορισμένη θέση μπροστά ή πίσω από το ρήμα στην οριστική έγκλιση. Η κατάσταση συγκεκριμενοποιείται στους πρώτους βυζαντινούς αιώνες. Τότε η τοποθέτηση του αδύνατου τύπου
της προσωπικής αντωνυμίας πίσω από το ρήμα γίνεται κανονική.
Αυτή η κατάσταση άλλαξε το 10ο αι., λόγω της αντικατάστασης
του απαρεμφάτου με την υποτακτική αφενός και της δημιουργίας
της μονοσύλλαβης προσωπικής αντωνυμίας του τρίτου προσώπου
αφετέρου. Από την εποχή αυτή, οι τρεις αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας λειτουργούν ως “δορυφόροι” του ρήματος.
Το ίδιο ισχύει και για το μόρφημα “να”, που διαφέρει λίγο από
ένα πρόθημα. Αυτή η σημαντική αλλαγή είχε προετοιμαστεί κατά
τη διάρκεια των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων χάρη στην
εξέλιξη του αρχικά τελικού “ἵνα” σε υποτακτικό σύνδεσμο των
ειδικών προτάσεων. Αυτός ο σύνδεσμος εξελίχθηκε σταδιακά σε
προκλιτικό μόρφημα της υποτακτικής.
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Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως η παγίωση των “συνταγμάτων”, που αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, την κυριότερη συντακτική
καινοτομία των νέων ελληνικών σε σχέση με τα αρχαία, έγινε το 10
μ. Χ. αι.
*
Η μακραίωνη εξέλιξη που κατέληξε στη δημιουργία των “συνταγμάτων” αυτών φανερώνει τη φαινομενικά αντιφατική διαδικασία συνέχειας και ασυνέχειας που χαρακτηρίζει διαχρονικά
την ελληνική γλώσσα και γενικά τον ελληνικό πολιτισμό. Καμία
σημαντική γλωσσική αλλαγή δε γίνεται ποτέ ξαφνικά. Προετοιμάζεται πολύ πριν από την οριστική επικράτησή της. Μερικές φορές
οι πρώτες ενδείξεις της μελλοντικής αλλαγής ήταν ήδη αισθητές
τον 5ο π. Χ. αι. στην αττική διαλεκτο. Έτσι η επίταξη των τύπων
“μου” και του “σου” παρατηρείται ήδη στα αρχαία ελληνικά, χωρίς όμως να είναι κανονική. Αυτό που είναι καινούγιο στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες είναι η κανονική επίταξη όλων
των “κτητικών αντωνυμιών”. Κατά την ίδια περίοδο εμφανίζεται
μια στοιχειώδης μορφή του ρηματικού συντάγματος στις ειδικές
προτάσεις που εισάγονται με το σύνδεσμο ἵνα. Στις ίδιες προτάσεις
επισημαίνουμε μερικές φορές μετά το 10ο αιώνα, πιο πολύπλοκα
συντάγματα με δύο αδύνατες προσωπικές αντωνυμίες. Όμως, στη
μεσαιωνική ελληνική (και σε αρκετές νεοελληνικές διαλέκτους), οι
αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας ακολουθούν το ρήμα
στην οριστική.
Ως γνωστόν όμως στην κοινή νεοελληνική η σύνταξη των προσωπικών αντωνυμιών είναι διαφορετική· οι μονοσύλλαβες αντωνυμίες προηγούνται του ρήματος και στην οριστική και στην υποτακτική. Μόνο στην προστακτική οι αντωνυμίες ακολουθούν το
ρήμα.
Υποθέτω πως αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται σε μια ιδιαιτερότητα των πελοποννησιακών ιδιωμάτων, που αποτελούν, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, την προφορική βάση της σημερινής
νεοελληνικής κοινής.

Συνέχειες ή ασυνέχειες στην κωμική γλώσσα;
Ο ρόλος των πραγματολογικών μορίων στις (νεοελληνικές)
μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας
Anna Lazarova *

Η αρχαία ελληνική γλώσσα αφθονεί σε μόρια, δηλαδή σε μικρές
άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες που τροποποιούν
το νόημα ενός όρου ή και όλης της πρότασης στην οποία ανήκουν.
Λειτουργούν κατά περίπτωση ως σύνδεσμοι, επιρρήματα, προθέσεις και γενικά δηλώνουν βεβαίωση, άρνηση, δισταγμό, πιθανότητα, ερώτηση, ευχή, προτροπή, επίταση κ. ά. Ανάλογα με τις πιο ευδιάκριτες λειτουργίες τους – «να παραπέμπουν στα προηγούμενα
ή τα επόμενα (που προϋποθέτει μια συνολική εποπτεία του ευρύτερου συγκειμένου), να οργανώνουν τον διάλογο ή να προσδίδουν
μια ορισμένη νοηματική χροιά των λεγομένων από τη μεριά του
ομιλητή» (Καρανάσιος & Ευαγγέλογλου 2012, §7. 71) – θα μπορούσαμε να πούμε ότι απαντούν στην μοντέρνα σήμερα κατηγορία
των δεικτών λόγου, η οποία άνετα συμπεριλαμβάνει όποια ετερογενή λεκτικά στοιχεία με παρόμοιες σημασιολογικές λειτουργίες. Η
κατηγορία αυτή καθιερώθηκε στην αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία με την κλασική μελέτη της Schiffrin με τίτλο “Discourse
Markers” (1987). Ξεκινώντας από τον ορισμό της Schiffrin και
συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των γλωσσικών
στοιχείων που διαπιστώνονται και στα ελληνικά, η Γεωργακοπούλου και ο Γούτσος τα περιγράφουν ως «συνδετικά στοιχεία που
∗
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δε λειτουργούν απλά ως μηχανισμοί συνοχής, αλλά υποδηλώνουν
κειμενικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα του λόγου ανάμεσα σε ό,τι
λέγεται, ό,τι πράττεται και ό,τι γίνεται αντιληπτό». Οι δείκτες λόγου χαρακτηρίζονται από πολλαπλότητα των λειτουργιών και οι
σχέσεις που συνήθως υποδηλώνουν είναι λογικής πληροφορίας,
διαδοχικότητας και προθετικότητας μεταξύ των ενοτήτων του λόγου (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999, 129).
«Στα αρχαία ελληνικά βρίσκουμε πάρα πολλά μόρια με ποικίλες χρήσεις και σημασίες, που όμως διαφοροποιούνται σε μεγάλο
βαθμό ανάλογα με την εποχή, τη διάλεκτο, το κειμενικό είδος και
τον συγγραφέα. Έτσι, στον Όμηρο, παρατηρείται μια σχετική ρευστότητα και ασυνέπεια στη χρήση των μορίων, ενώ στα κλασικά
χρόνια – ακρίβεια και συστηματικότητα· ο διάλογος χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη συχνότητα και πολυμορφία των μορίων, ενώ ο
συνεχής λόγος όχι τόσο· στην κωμωδία βρίσκουμε περισσότερα
μόρια απ’ ό,τι στην τραγωδία και μάλιστα ο Ευριπίδης τα χρησιμοποιεί περισσότερο από τον Σοφοκλή και τον Αισχύλο· [...] και ούτω
καθεξής. Αυτές οι διαφορές στη χρήση των μορίων χρησιμεύουν
σήμερα ως κριτήριο χρονολόγησης ή ταύτισης των αρχαίων κειμένων. » (Καρανάσιος & Ευαγγέλογλου 2012, §7. 72)
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της γλώσσας, όμως,
η ποικιλία των μορίων όπως και η συχνότητα χρήσεώς τους γενικά μειώνεται. Ήδη στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης παρατηρείται η τάση αυτή, όπως περιγράφεται από την Margaret Thrall
(1962) στο βιβλίο της “Greek Particles in the New Testament”. Συγκρίνοντας τη χρήση μορίων στην κλασσική (αττική) γλώσσα και
στην κοινή ελληνιστική η Thrall σχολιάζει πως η διαφορά αυτή θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως γλωσσικός εκφυλισμός (linguistic degeneration) αφού η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι η έκφραση υπολείπεται σε γλαφυρότητα. Εκτός από την εξαφάνιση
κλασσικών συνδυασμών μορίων, όμως, παρατηρούνται, βέβαια,
και νέοι συνδυασμοί, αλλαγές στη σημασία ορισμένων μορίων και
σχηματισμός μορίων από άλλα μέρη του λόγου – φαινόμενα που
συνήθως ορίζονται ως ανάπτυξη της γλώσσας (linguistic growth)
(Thrall 1962, 39-40).
Παρά την παρατηρούμενη σχετική μείωση στη χρήση μορίων,
ο αριθμός τους στη Νέα Ελληνική επίσης δεν είναι ασήμαντος,
όπως το αποδεικνύει ο Τζάρτζανος στο τέταρτο κεφάλαιο της
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«Νεοελληνικής Συντάξεώς» του. Αρκετά «προέρχονται από την
αρχαία γλώσσα, [...] άλλα είναι δημιουργήματα της Νέας Ελληνικής ή δάνεια από ξένες γλώσσες. (Τζάρτζανος 1996, 130).
Η παρούσα μελέτη εστιάζεται σε ένα υποσύνολο της γενικότερης κατηγορίας των παραδοσιακών μορίων ή των μοντέρνων
δεικτών λόγου, για το οποίο προτίμησα τον πιο διαδεδομένο στις
πρόσφατες σχετικές μελέτες όρο – πραγματολογικά μόρια (Тишева & Хауге 2004). Στην παραδοσιακή κατανομή κατά μέρη του
λόγου συχνά εντάσσονταν είτε στα επιφωνήματα είτε στα μόρια
και αργότερα στην κατηγορία μεταγλωσσικών εκφράσεων. Πρόκειται για αποκλειστικά διαλογικά συστατικά που δεν επιτελούν
μόνο φατική λειτουργία και προωθούν την επαφή ανάμεσα στους
συμμετέχοντες σε μια επικοινωνιακή περίσταση. Παρουσιάζουν
επιπλέον και χαρακτηριστικά επιφωνήματος, αλλά δεν είναι ακριβώς πρωτογενή/βασικά επιφωνήματα (primary interjections) με
την έννοια των response cries του Goffman (1978, 800), δηλαδή
του ωχ για παράδειγμα που αποτελεί αυτόματη, ενστικτώδη αντίδραση στο ερέθισμα του πόνου. Μερικά θα μπορούσαν να ενταχθούν στα δευτερογενή/δευτερεύοντα επιφωνήματα (secondary
interjections) τα οποία σχετίζονται με άλλα μέρη του λόγου με
σαφές σημασιακό περιεχόμενο, όπως τα παράγωγα του επιθέτου
μωρός – βρε, μπρε, μωρέ, μωρή, ωρέ και ρε. Γι’ αυτό ο ελληνικός όρος επιφωνηματικά μόρια, ο οποίος υποδεικνύει τις επιφωνηματικές τους λειτουργίες χωρίς να τα «υποβαθμίζει» σε απλά
επιφωνήματα, εμφανίζεται εξίσου επιτυχής. Η σημασιολογία τους,
όσο και «διάχυτη» αν είναι μερικές φορές, αναφέρεται σε τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση ή νοητική πράξη του ομιλούντος
και στην απλοποιημένη μεταγλώσσα σημασιολογικής περιγραφής
της Wierzbicka (1986) αποδίδεται με «εγώ αισθάνομαι…», «εγώ
θέλω…», «εγώ νομίζω…» ή «εγώ ξέρω…». Για τον κοινό χρήστη της
γλώσσας τα πραγματολογικά μόρια αυτά αποτελούν συντομότατα
γλωσσικά μέσα για συναισθηματική αντίδραση, με τα οποία μπορεί να εκφράσει τη στάση του απέναντι στον συνομιλητή του ή
στην κατάσταση. Ορισμένα απ’ αυτά συνηθίζονται στην καθομιλουμένη κυρίως με μία μόνο σημασία, όπως π. χ. τα προτρεπτικά
άντε και για, τα οποία αντιλαμβάνονται πλέον ως «δείκτες προστακτικής» (Μπαμπινιώτης 1998, 203). Άλλα χαρακτηρίζονται
από πολυλειτουργικότητα, όπως το αποφατικό μπα το οποίο
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εκτός από εμφατική άρνηση μπορεί να δηλώσει και έντονη απορία
ή έκπληξη, αποδοκιμασία, δυσφορία και αγανάκτηση (Τζάρτζανος
1996, 175-176 / Μπαμπινιώτης 1998, 1139), και συχνά «χρησιμοποιείται και με ειρωνική χροιά» (Τζάρτζανος 1996, 175). Ή, για
παράδειγμα, το νεοελληνικό κλητικό βρε του οποίου η σημασιολογική συμβολή στο εκφώνημα δεν εξαντλείται με την επίταση ή την
αντικατάσταση της προσφώνησης, ούτε με την «έκφραση οικειότητας και συναισθηματικής προσέγγισης» (Μπαμπινιώτης 1998,
392 / Greenberg 1996, 58)1.
Τι πιο κατάλληλο για τη μελέτη των δυναμικών μέσα σ’ ένα
γλωσσικό σύστημα από τις ενδογλωσσικές μεταφράσεις; Και όταν
το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε διαλογικά στοιχεία της
καθημερινής λεκτικής διεπίδρασης, η στροφή στην κωμωδία είναι
λογική. Η κωμική γλώσσα, εκτός άλλων, ξεχωρίζει και για τη συχνή
χρήση μορίων και επιφωνηματικών στοιχείων. Στη μεταγλώττιση
του λόγου των αρχαίων κωμωδιογράφων, παρατηρείται η εμφάνιση πραγματολογικών μορίων, όπως τα άντε, για, μπα, μωρέ, βρε
και ρε, χαρακτηριστικών για τη γλωσσική συμπεριφορά των σύγχρονων Ελλήνων, τα οποία, όμως, πολλές φορές δεν έχουν ακριβή
αντίστοιχα στο πρωτότυπο κείμενο, ούτε μόρια, ούτε άλλα μέρη
του λόγου. Μερικά από τα εν λόγω μόρια (ελληνικής ή τουρκικής
προέλευσης) εμφανίζονται – ή έχουν ακριβέστατα λειτουργικά
αντίστοιχα – και σε άλλες βαλκανικές γλώσσες όπως τη Βουλγαρική, και προστίθενται στις αντίστοιχες διαγλωσσικές μεταφράσεις
αρχαίων ελληνικών κωμωδιών.
Για τη μελέτη της συγκεκριμένης μεταφραστικής στρατηγικής
αυτής – δηλαδή της προσθήκης πραγματολογικών μορίων στις
σύγχρονες μεταφράσεις έργων αρχαίων κωμικών ποιητών – χρησιμοποίησα μερικές από τις νεοελληνικές μεταφράσεις και τις λίγες βουλγαρικές μεταφράσεις2 της Αριστοφανικής κωμωδίας «Βάτραχοι».
Από τις πολλές νεοελληνικές μεταφράσεις των «Βατράχων» η
προκαταρκτική αυτή μελέτη περιορίζεται σε μόνο τέσσερις: του
1
2

Για τη σημασιολογία και τις πραγματολογικές λειτουργίες των μορίων παράγωγων του επιθέτου μωρός στην Ελληνική και στη Βουλγαρική και για τα μεταφραστικά τους αντίστοιχα στις δύο γλώσσες βλ. Lazarova (2010) και Лазарова
(2014α)
Βλ. Лазарова (2014β).
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Δημητρακόπουλου (Αριστοφάνης 1910), του Σταύρου (Αριστοφάνης 1991), του Μάτεσι (Αριστοφάνης 1997) και του Μαυρόπουλου
(Αριστοφάνης 2008). Παραδέχομαι πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
αποτελούσαν η ποιητική έμμετρη μετάφραση του Βάρναλη (Αριστοφάνης 1971) και η πεζή ρυθμική του Ταχτσή (Αριστοφάνης
1982), όπως και η διασκευή του σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα3 για
την πρόσφατη (2014) παραγωγή του Εθνικού θεάτρου, οι οποίες
δυστυχώς αποδείχθηκαν δυσεύρετες.
Ο θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και δημοσιογράφος Πολύβιος Δημητρακόπουλος μεταφράζει τους «Βατράχους» στις αρχές
του 20ού αιώνα σε γλώσσα δημοτική. Η «έμμετρη παράφρασή»
του – όπως ορίζεται στην έκδοση (Αριστοφάνης 1910) – εντάσσεται στη Σειρά των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων των Εκδόσεων
Φέξη, η οποία για πρώτη φορά προσέφερε συστηματικά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό την αρχαία ελληνική σκέψη στην πιο
σύγχρονη μορφή που πήρε εξελισσόμενο το γλωσσικό της όργανο.
Στη μετάφραση του Δημητρακόπουλου του 1910 βρίσκουμε τα
εξής νεοελληνικά πραγματολογικά μόρια: βρε, ε, για, μπα, μωρέ
και χεμ.
Η ποιητική έμμετρη μετάφραση του Θρασύβουλου Σταύρου
του 1967 προορίζεται για το θέατρο και στον πρόλογό της ο μεταφραστής μάς πληροφορεί πως κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες
η μετάφρασή του να είναι «άμεσα κατανοητή, με το πρώτο άκουσμα» (Αριστοφάνης 1991, 7) και ότι στην πολύχρονη εργασία του
τον συνόδευε πάντα ένας σεβασμός «προς τη νέα γλώσσα και τους
νόμους που η φύση της επιβάλλει στη στιχουργία» (Αριστοφάνης
1991, 27). Και λίγο πιο πριν στην Εισαγωγή της έκδοσης αναφέρει
και το μεταφραστικό του ιδανικό: «να ξαναπλάσεις το έργο και να
του δώσεις τη μορφή που θα του έδινε ο ποιητής του, αν γινόταν το
θάμα να είχε τη δική σου γλώσσα, ενώ ως προς τα άλλα θα έμενε ο
ίδιος, όπως ήταν, μέσα στην εποχή του, με την προσωπικότητά του
αμείωτη και απαραχάραχτη. Αυτό δε σημαίνει δουλική προσκόλληση στο κείμενο· γιατί η άλλη γλώσσα φέρνει αναγκαστικά και
3

Σελλά, Όλγα: «Οι «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη ενθουσίασαν - Sold out η
παράσταση του Σαββάτου». Καθημερινή 4 Αυγούστου 2014. Το άρθρο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:
http://www.kathimerini.gr/778702/article/politismos/8eatro/oi-vatraxoi-toyaristofanh-en8oysiasan---sold-out-h-parastash-toy-savvatoy
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σε άλλες αλλαγές και ελευθερίες» (Αριστοφάνης 1991, 26). Κάνει
εντύπωση πως για τον Σταύρου η γλώσσα είναι το μοναδικό σχεδόν επιτρεπτό μέσο εκσυγχρονισμού ενός αρχαίου έργου και για
να πετύχει η θεατρική παράσταση ο λόγος πρέπει να είναι ζωντανός, κουβεντιαστός, ακόμα και σύντομος, για να αντιλαμβάνεται
εύκολα ακουστικά. Τα πραγματολογικά (επιφωνηματικά) μόρια
ως συντομότατα και χαρακτηριστικά συστατικά της φυσικής ομιλίας των σύγχρονων Ελλήνων με συχνά περίπλοκο σημασιολογικό
περιεχόμενο και συναισθηματικό φορτίο ικανοποιούν απόλυτα τις
παραπάνω ανάγκες. Η χρήση τους σχετίζεται με τη λαϊκή μιλιά που
βρίσκουμε σχεδόν σε κάθε έργο που έχει ως σκοπό να διασκεδάσει. Επομένως, σύμφωνα με τον Σταύρου αν γινόταν ο Αριστοφάνης να είχε τη σύγχρονη Ελληνική γλώσσα, θα χρησιμοποιούσε τα
άντε, βρε, για, ε (εε), μωρέ και μπα.
Ως ειδικός στον τομέα της νεοελληνικής μετρικής ο Σταύρου
(1930) σχολιάζει και τις σχετικές προκλήσεις υπογραμμίζοντας ότι
η τονική βάση της νεοελληνικής στιχουργίας αποκλείει το πλάσιμο ρυθμών που να αντιστοιχούν προς όλους τους ρυθμούς της αρχαίας μετρικής» (Σταύρου 1991: 27-28). Χωρίς να έχω διερευνήσει
ιδιαίτερα το θέμα, αλλά με βάση τις παρατηρήσεις μου πάνω στη
βουλγαρική έμμετρη μετάφραση των «Βατράχων» του Αλεξάνταρ
Νίτσεφ (Аристофан 1985), υποθέτω πως η προσθήκη πραγματολογικών μορίων διευκολύνει τη μεταφορά των στίχων από τα αρχαία μετρικά σχήματα στα αντίστοιχα σύγχρονα.
Τα περισσότερα νεοελληνικά πραγματολογικά μόρια όσον αφορά στην ποικιλία και στη συχνότητα χρήσης τα βρίσκουμε – αναμενόμενο θα έλεγα – στη μετάφραση του θεατρικού συγγραφέα
με εμπειρία ηθοποιού, βοηθού δραματουργού και σκηνοθέτη Παύλου Μάτεσι. Στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών
(Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014) η Λίζα Μαμακούκα4 παρουσίασε πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για τις τολμηρές γλωσσικές
επιλογές του, για την προσκόλλησή του στην προφορικότητα και
4

Μαμακούκα, Λίζα. «Λέξεις -ασπάλακες», «λέξεις- φουρνέλα»: Οι γλωσσικές επιλογές ως μέσο κατάλυσης θεσμών στα μυθιστορήματα του Παύλου Μάτεσι». Ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5
Οκτωβρίου 2014) «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (12042014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία». Η περίληψη είναι διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ στον σύνδεσμο: http://www.eens.org/wordpress/wpcontent/uploads/2013/03/EENS_5_Programme.pdf
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την προσπάθειά του να μιμηθεί ακόμα και εκείνη τη «μιμόγλωσσα» που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο ελληνικό προφορικό λόγο.
Όντως αρκετά από τα εν λόγω μόρια συχνά συνοδεύονται από ή
λειτουργούν ως χειρονομίες. Τα προτρεπτικά άντε και για είναι
ένα ελαφρύ χτύπημα στον ώμο, ενώ το βρε, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και τις προθέσεις του ομιλούντος, μπορεί
να είναι και μια φάπα.
Στην ελεύθερη σκηνική διασκευή του Μάτεσι εμφανίζεται επιτέλους – και μάλιστα με σχετικά μεγάλη συχνότητα και – το πιο
αντιπροσωπευτικό επιφωνηματικό μόριο της σύγχρονης ελληνικής καθομιλουμένης – το ρε.
Επιπλέον ο Μάτεσις επιχειρεί μια τολμηρή επέμβαση στο ηχομιμητικό «Βρεκεκεκέξ κοάξ κοάξ» (Aristophanes 1907) του παραχορηγήματος Βατράχων συσχετίζοντάς το με τα βρε και μωρέ.

(στ. 220-225)
[Αριστ.]
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
		
220
[Ματ.]
Aχ βρε, αχ βρε, αχ βρεκεκεκέξ, κοά κοά, μωρέ, κοάξ.
[Αριστ.] Διόνυσος ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι
[Ματ.]
Βρε, τι κοάξ, ε, τι κοάξ; Εδώ πονάει ο κώκυξ!
[Αριστ.]
τὸν ὄρρον ὦ κοὰξ κοάξ·
[Ματ.]
Το οπίσθιο και μαλακό μου μόριο παθαίνει θλάση
[Αριστ.]
ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει.
[Ματ.]
τι κουά κουά και ύμνο αρχινάτε, βρε;
[Αριστ.] Βάτραχοι
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ. 		
225
[Ματ.]
Βρε, αχ, βρε, βρεκεκέξ, βρε κοά, βρε, αχ βρε!

Επιχειρηματολογία για την προσέγγιση αυτή βρίσκουμε στον
πρόλογο της έκδοσης, όπου ο μεταφραστής εκθέτει συστηματικά
τις απόψεις του πάνω στις μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών
κειμένων. «Για να ιχνεύσουμε τον λογισμό του Αριστοφάνη, πρέπει πρώτα να εισέλθουμε στη γλώσσα του. Να εκκινήσουμε από
τον ήχο της ελληνικής. (Αριστοφάνης 1997, 9) [...] Η αριστοφανική
γραφή συνιστά μουσική. Και αυτή η μουσική πρέπει να περισωθεί
κατά τη μετάφραση, έστω και με μέσα αιρετικά. » (Αριστοφάνης
1997, 13) πιστεύει ο Μάτεσις. «Ο ήχος της λέξης πρέπει να μεταδοθεί μαγικά. Το πρωτότυπο έχει τους ρυθμούς της τότε γλώσσας.
[...] Η λέξη γενικά στην ποίηση έχει την ιδιότητα, εκφερόμενη, να
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ανακαλεί υποσυνειδήτως άλλες λέξεις, διαφορετικού νοήματος,
αλλά παρεμφερούς ήχου. [...] Και το διαφορετικό νόημα ενεδρεύει
συχνά για [...] να γελοιοποιήσει. » (Αριστοφάνης 1997, 12).
Μιλώντας για τον γλωσσικό ήχο – ως ρυθμός, συλλαβή, επιφώνημα, μορφή χωρίς οριοθετημένο λεξικό νόημα – ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρομοίωση της χρήσης αυτών των
μορίων με τη μαγική χρήση της γλώσσας και την πρώιμη παιδική
γλώσσα. Όπως παρατηρεί ο Α. Φ. Χριστίδης (1993) πρόκειται για
«οριακές δομές, τόσο από άποψη μορφής όσο και από άποψη περιεχομένου, δείκτες συγκινησιακών καταστάσεων που βρίσκονται
έξω από το κατηγοριακό ιστό της προτασιακής γλώσσας: δεν είναι
ούτε λέξεις ούτε προτάσεις αλλά ολοφράσεις. » Κάποια από αυτά
λειτουργούν ως «λεκτικά βλήματα» που ξεπηδούν από το λόγο και
ασκούν τη μαγική τους επιρροή στους ανθρώπους και τα πράγματα (Malinowski 1965, 261).
Στην πιο πρόσφατη μετάφραση της κωμωδίας – αυτή του Θεόδωρου Μαυρόπουλου του 2008 – αντίθετα στις προσδοκίες δεν
χρησιμοπούνται καθόλου νεοελληνικά πραγματολογικά μόρια. Ο
μοναδικός δείκτης προφορικότητας που αφθονεί είναι το λοιπόν.
Ίσως η έλλειψη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η μετάφραση είναι
προφανώς σχολική και ως τέτοια οφείλει να είναι σεμνή και πιστή,
έστω και λίγο πολύ βαρετή.
Ας δούμε, λοιπόν, πώς αποδίδουν στα νέα ελληνικά οι τέσσερις
μεταφραστές ένα από τους στίχους της σκηνής Α’ του Προλόγου.
[Αριστοφάνης, στ. 20-25 (Aristophanes 1907)]
Διόνυσος
		
		
		
Ξανθίας
Διόνυσος

εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πολλὴ τρυφή,
ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ὢν Διόνυσος υἱὸς Σταμνίου
αὐτὸς βαδίζω καὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ,
ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδ᾽ ἄχθος φέροι;
οὐ γὰρ φέρω ‚γώ;
πῶς φέρεις γὰρ ὅς γ᾽ ὀχεῖ;

[Δημητρακόπουλος (Αριστοφάνης 1910)]
Ξανθίας
Διόνυσος

Και πώς; δεν φέρνω απάνου μου μια φορτωσιά μεγάλη;
Πώς φέρνεις, βρε, που φέρνεται σε άλλο πράμα πάλι;

[Σταύρου (Αριστοφάνης 1991)]
Ξανθίας
Δὲ σηκώνω;		
Διόνυσος
Φυσικά, ἀφοῦ πᾶς καβάλα.
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[Μάτεσις (Αριστοφάνης 1997)]
Ξανθίας
Δίχως βάρη!		
Διόνυσος
Μάλιστα! Δε σ’έχω, ρε, καβάλα;
[Μαυρόπουλος (Αριστοφάνεις 2008)]
Ξανθίας
Δεν είμαι λοιπόν φορτωμένος;
Διόνυσος
Πώς είσαι, αφού καβαλικεύεις;

Στη βουλγαρική μετάφραση για την οποία ο Νίτσεφ δηλώνει πως
την έκανε απευθείας από το αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο, επίσης
παρατηρείται προσθήκη του βουλγαρικού αντίστοιχου βρε – бре.
[Ничев (Аристофан 1985)]
КСАНТИЙ:
Не нося ли?
ДИОНИС:
Как носиш, като яхаш, бре!

Στον στίχο 25 του πρωτότυπου κειμένου («πῶς φέρεις γὰρ ὅς γ᾽
ὀχεῖ;») υπάρχουν δύο μόρια γάρ και γε, αλλά το βρε και το ρε δεν
αντιστοιχούν σ’αυτά. Πιο κοντά τους λειτουργικά είναι το αφού
και το λοιπόν. Το βρε και το ρε εκφράζουν στάση απέναντι στον
συνομιλητή ή/και στην κατάσταση, δηλώνουν οικειότητα και
παίρνουν υβριστική χροιά. �
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το μωρέ δε χρησιμοποιείται ούτε μια φορά στο πρωτότυπο κείμενο του Αριστοφάνη,
παρ’όλο που ο τύπος της κλητικής πτώσης του επιθέτου μωρός,
όπως αναφέρεται στο «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» χρησιμοποιούνταν ήδη από τους κλασικούς, από τον Πλάτωνα και τον
Αρριανό, «για να προσφωνήσει κανείς κάποιον επιτιμητικά ή μειωτικά» (Μπαμπινιώτης 1998, 329).
Ποιος ο ρόλος, λοιπόν, των προστιθέμενων πραγματολογικών
μορίων στις νεοελληνικές μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας;
Πρώτα απ’ όλα δεν πρόκειται για ακριβή λειτουργικά αντίστοιχα
των αρχαιοελληνικών μορίων που έχουν περισσότερο γραμματική
ή ακόμα συντακτική λειτουργία, αλλά για ένα νέο υβριδικό είδος
γλωσσικών μορφωμάτων που εμφανίζουν σύνθετες σημασίες και
επιτελούν ποικίλες λειτουργίες στη συνομιλία. Οι ηχητικές χειρονομίες αυτές, εκτός από τη συναισθηματική στάση του ομιλητή, δηλώνουν και συνοπτικό σιωπηρό/έμμεσο σχόλιο και προκαλούν τον
συνομιλητή. Είναι αποκλειστικά διαλογικά συστατικά και σε ένα
γραπτό κείμενο λειτουργούν ως δείκτες προφορικότητας. Συνήθως
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τα πραγματολογικά μόρια αντιλαμβάνονται ως αυθεντικότατα και
συχνά ανεπίδεκτα μετάφρασης στοιχεία της μητρικής γλώσσας και
ως τέτοια προσδίδουν ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα
στον λόγο. Έχοντας υπόψη και την προαναφερθείσα παρατήρηση του Σταύρου, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι λόγω της συντομότητάς τους και του ότι τα περισσότερα εμφανίζονται εγκλιτικά ή προκλιτικά, τα μόρια αυτά βοηθούν στην αντιμετώπιση
προβλημάτων μετρικής όσους επιχειρούν έμμετρες μεταφράσεις
αρχαίων ελληνικών κειμένων. Αναφερόμενοι στο μέτρο, και στα
σχόλια του Μάτεσι περί της μουσικότητας της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα επιφωνηματικά μόρια
παίζουν ρόλο και στον χαρακτηριστικό ρυθμό της νεοελληνικής
καθομιλουμένης.
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Continuities or discontinuities in Greek legal language (19742014)
Abstract: Languages for Specific Purposes (LSPs) such as Legal Language are parts of national languages. They may be deemed parts
of language systems because they are based on certain national,
general linguistic grammar and they have become mutually intermingled. Even specific terms used in the frame of a certain LSP is
created on the basis of the grammatical rules of the general language; thus one cannot deem legal language may not be considered
to be an isolated, independent language. Moreover, even from a
functional point of view legal language has rules correlated with
its general language as they both describe a certain reality and are
used for linguistic communication. Obviously Legal language and
other LSPs refer to various realities and specific communicational situations, but their general functions are the same as the functions of the general, ethnic language. These assumptions lead to the
conclusion that as any ethnic language can be investigated for their
continuity and discontinuity, so LSPs within this general language
can be investigated the same way. Moreover such investigations can
enrich the knowledge of changes in the specific ethnic language.
The study is intended to present the parametric method for investigating the phenomena of continuity and discontinuity from the
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diachronic (historical) point of view. When examining certain patterns of Greek legal languages the interdisciplinary approach is
needed. Thus the investigation is based on linguistic and legal arts
and methodology. The investigation is a comparative study based
on two groups of textual corpuses. The corpuses are legislative acts
(constitutions, laws, decrees), which have been changed during the
period 1974-2014. The linguistic and legal-linguistic phenomena
are investigated using a comparative criterion. The parameterisation then enables provision of the third element of the comparison
“tertium comparationis”, which is a set of relevant dimensions. As
methodology has an interdisciplinary character thus the results
throw new light not only on linguistics, but also on jurisprudence
and social sciences. When discussing the results, some fields of application for the results are given.
Key words: Greek language, Greek legal language, legal linguistics, legal language, historical linguistcs, pararmetrisation, comparative study of legal language, jurisprudence
Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το 1974, ως όριο της παρούσας έρευνας, δεν επιλέχθηκε τυχαία
καθώς μπορούμε να πούμε ότι το έτος αυτό συμβολίζει το τέλος
και, ταυτόχρονα, την αρχή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας (μιας
άλλης εποχής)1. Κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια έλαβαν μέρος
κάποια σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα, από τα οποία αξίζει να
αναφερθούν:

1
2

1. η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος το 1975, οπότε και
μετά την περίοδο της Χούντας αποκαταστάθηκε το δημοκρατικό καθεστώς2,
2. η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (και στη
συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και οι συνακόλουθες
πολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές, τεχνολογικές και
κοινοτικές μεταβολές στην Ελλάδα (π. χ. αντικατάσταση
των δελτίων ταυτότητας, αλλαγή του νομίσματος κλπ.),
3. η οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη, η
οποία έφτασε στο απόγειό της με τη διοργάνωση των

Kiesling 2014, IX.
Κασιμάτης 2005, 53.
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Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα,
4. η οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία ξεκίνησε περίπου
στα μέσα του 2009.

Τα προαναφερόμενα έχουν δημιουργήσει μια καινούρια πραγματικότητα εντελώς νέων οικονομικών, νομικών και κοινωνικών
συνθηκών.
Καθώς λοιπόν ο νόμος είναι πανταχού παρών και ρυθμίζει κάθε
ανθρωπινή ζωή3, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, αλλά ακόμη και
πέραν αυτού, αν σκεφτούμε κληρονομικά θέματα, όλα τα παραπάνω γεγονότα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το νόμο. Ο νόμος όχι
μόνο ρυθμίζει τη ζωή μας, αλλά και ανταποκρίνεται στις ανάγκες,
στις προσδοκίες των πολιτών μιας χώρας ή ενός ορισμένου περιβάλλοντος. Έτσι, οι αλλαγές στη ζωή μιας χώρας αντανακλώνται
στους νόμους της, οι οποίοι αλλάζουν τους ανάλογους θεσμούς.
Τα πιο εμφανή αποτελέσματα των μεταβολών της ελληνικής
κοινωνίας (όπως η μετάβαση της Ελλάδας στη δημοκρατία)
βρίσκονται τόσο στους θεμελιώδεις όσο και στους συνήθεις
νόμους. Ας αναφερθεί το θέμα της ισότητας των φύλων κατά τα
τελευταία χρόνια το οποίο άρχισε να απασχολεί τον ελληνικό νόμο
ήδη από το Σύνταγμα του 19274 όπου στην ερμηνεία του έκτου
άρθρου αναφέρεται: «η δε λέξις ‘πολίτης’ και εις το άρθρο τούτο
ως και εις τα άλλα άρθρα έχει την έννοιαν του Έλληνος υπηκόου,
του έχοντος δηλαδή ελληνικήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου ή
ηλικίας»5. Στην πραγματικότητα όμως η ισότητα των δύο φύλων
άρχισε να εφαρμόζεται με το Σύνταγμα του 1975, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 26 και στη συνέχεια βάσει
των διατάξεων του αναθεωρημένου Αστικού Κώδικα7, οπότε οι
γυναίκες και οι άντρες άρχισαν να έχουν τα ίδια δικαιώματα ως
πολίτες χωρίς εξαιρέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα στην
Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στα κράτη της Κοινότητας, το 1976
3
4
5
6

7

Φεφές 2004, 21.
Παυλόπουλος 309.
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας 1927, 765.
Η προθεσμία έναρξης ισχύος αυτών των διατάξεων ορίστηκε από το Σύνταγμα
στο άρθρο 116 και ήταν συνδεδεμένη με την προσαρμογή της νομοθεσίας στην
αρχή της ισότητας των φύλων. Στην ουσία η προσαρμογή αυτή έγινε κατά την περίοδο 1983-1984. Cf. Σύνταγμα της Ελλάδας 1975, 662; Νόμος 1250/1982, 381383; Νόμος 1329/1983, 427-448.
Αστικός Κώδικας 1984 cf Προεδρικό Διάταγμα 456 του 1984, 1909-2007.
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ψηφίστηκε η Οδηγία του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976
περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών
και γυναικών, όσον άφορα την πρόσβαση σε απασχόληση, την
επαγγελματική εκπαίδευση και την προώθηση και τις συνθήκες
εργασίας (76/207 /ΕΟΚ)8. Με βάση τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις για τη νομοθεσία, επιβεβαιώνεται η προηγούμενη
υπόθεση για τη στενή σχέση του νόμου και της ζωής, όπου ο νόμος,
ως εργαλείο ρύθμισης της ζωής, πρέπει να εκπληρώσει τις ανάγκες
που δημιουργούνται μαζί με τις αλλαγές στην πνευματική και στη
φυσική μεταβολή της ανθρώπινης ζωής.
Γιατί αξίζει να ασχοληθούν οι γλωσσολόγοι με το νόμο; Κατά
τη γνώμη μου, οι γλωσσολογικές έρευνες της νομικής γλώσσας
μπορούν να παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα sτο πεδίο της γλωσσολογίας [π. χ. στο πεδίο της επικοινωνίας, των εξειδικευμένων
γλωσσών (Languages for Specific Purposes / LSP), στη χρήση της
γλώσσας ως εργαλείου (βλ. π. χ. Bühler9) και στο πεδίο της νομικής
(π. χ. ορθή χρήση της γλώσσας, συμβατότητα της νομικής γλώσσας
με την κοινή εθνική γλώσσα – η νομική γλώσσα είναι ένα λειτουργικό ύφος της εθνικής γλώσσας στο πλαίσιό της κλπ.)]. Επομένως,
η νομική γλωσσολογία μπορεί να έχει εφαρμογή και στο διεθνικό
επίπεδο κατά τη σύγκριση των ξένων εξειδικευμένων γλωσσών π.
χ. για του σκοπούς της θεωρίας και της πράξης της μετάφρασης ή
της συγκριτικής νομικής. Μια διαχρονική (ιστορική) μελέτη μιας
ορισμένης εθνικής, νομικής γλώσσας μπορεί να παρέχει τεκμήρια
που δίνουν μια εξήγηση στην απορία του αν η νομική γλώσσα άλλαξε παράλληλα με την ιστορική πορεία ενός κράτους, ακόμη κι
αν είναι γνωστό το γεγονός ότι η αλλαγές στη νομική γλώσσα10
δεν γίνονται αυτομάτως. Έτσι, η σύγχρονη μελέτη μιας εθνικής νομικής γλώσσας μπορεί να δείξει τα γλωσσικά ήθη του νομοθέτη,
τους τρόπους με τους οποίους έχουν συνταχτεί νομικά κείμενα και,
ακόμα, να οριστεί μια μέθοδος-οδηγός για μελλοντικούς νομοθέτες ενός ορισμένου κράτους καθώς και να οριστούν οι αρχές ορθής
χρήσης της εθνικής γλώσσας στη νομική πράξη με την ευρεία έννοια της πράξης11.
8
9
10
11

Οδηγία 76/207 /ΕΟΚ, 70-72.
Bühler 2004.
Εδώ εννοείται ως γλώσσα των νόμων κατά την Παναρέτου 2009.
Π. χ. νομοθεσία, δικαστική και νομική πράξη.
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Στην παρούσα μελέτη, οι συνέχειες ή ασυνέχειες της (ελληνικής)
νομικής γλώσσας εξετάζονται υπό το πρίσμα της νομικής γλωσσολογίας (legal linguistics), η οποία ως επιστημονικός κλάδος ασχολείται με τα γλωσσολογικά φαινόμενα του νόμου σε κάθε πεδίο
εφαρμογής του. Η γλώσσα αποτελεί ένα εργαλείο νόμου και ταυτόχρονα δίνει μορφή στο νόμο, όπως παρατηρούν οι Grewendorf και
Ratherd «Law always has a linguistic form; there would be no law
without language»12. Έτσι τα νομικά κείμενα μπορούν να χαρακτηριστούν ως γλωσσολογικό και νομικό-πραγματικό φαινόμενο. Ο
μικτός χαρακτήρας της νομικής γλώσσας είναι ένα φαινόμενο που
καταλαβαίνουν και υπογραμμίζουν τόσο οι νομικοί π. χ. Melinkoff,
Tiersma13 όσο και οι γλωσσολόγοι π. χ. Mattila, Galdia14 και άλλοι
επιστήμονες. Αυτή η θέση υποστηρίζεται από την εκτελεστική λειτουργία των νομικών κειμένων15 και συγκεκριμένα στην Ελλάδα
αυτά είναι οι νόμοι και το Σύνταγμα της Ελλάδας που είναι πηγές
του δικαίου16 διότι τα κείμενα αυτά δεν έχουν μόνο πληροφοριακή-επικοινωνιακή λειτουργία, αλλά έχουν και υποχρεωτικό (επιτακτικό) χαρακτήρα17.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία διαχρονική νομική-γλωσσολογική έρευνα της ελληνικής νομικής γλώσσας στο πλαίσιο
της νομικής γλωσσολογίας, καθώς ο σκοπό της μελέτης αποτελεί η προσπάθεια να δοθεί μία απάντηση στο εξής ερώτημα: είναι η ελληνική νομική γλώσσα συνεχής από το 1974 μέχρι σήμερα; Η μελέτη αρχίζει με την επεξήγηση της βασική ορολογίας η
οποία εφαρμόζεται στη μεθοδολογία της έρευνας. Στη συνέχεια
στις μεθοδολογικές παρατηρήσεις αναφέρεται ο τρόπος με τον
οποίο πραγματοποιείται η έρευνα, ενώ παρουσιάζεται και ο
διεπιστημονικός χαρακτήρα της μελέτης. Περνώντας στο εμπειρικό
μέρος, παρουσιάζονται παραδειγματικές αναλύσεις των οποίων
τα αποτελέσματα συζητούνται στο επόμενο βήμα της έρευνας. Στο
τέλος προτείνονται πεδία εφαρμογής των συμπερασμάτων που
προκύπτουν από τη μελέτη καθώς και μια προοπτική ανάπτυξης
της έρευνας. Υπογραμμίζεται όμως ότι η παρούσα μελέτη δεν
12
13
14
15
16
17

Grewendorf & Ratherd 2009, 1.
Cf. Melinkoff 1963, Tiersma 1999.
Cf. Mattila 2006, Galdia 2009.
Gortych-Michalak 108.
Φεφές 2004, 23-24.
Μόζερ και Παναρέτου 2009, 1014.
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αντικαθιστά τις παρούσες διαχρονικές γλωσσολογικές και νομικές
έρευνες που αφορούν στην καταγραφή18 ή στη μεταγραφή19
της ελληνικής γλώσσας στη νομική χρήση μετά το 197420, όπως
αναφέρεται λεπτομερώς στη συνέχεια.
1. Βασικές έννοιες

Ο όρος νομική γλώσσα που προτείνεται για χρήση στην παρούσα
μελέτη έχει επιλεχθεί βάσει των παρόντων ορισμών στην ελληνική επιστήμη, τόσο στα νομικά όσο και στη νομική φιλολογία21
που αξίζει να αναφερθούν. Ο Κριαράς22 αναφέρει τον όρο νομική
γλώσσα σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη νομική
θεωρία και τη νομική πράξη, ενώ ο Σταυράκης23 αναφέρει τον ίδιο
όρο γράφοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική γλώσσα, αλλά είναι
ένα ύφος – μια ειδική γλώσσα της νομικής χρήσης εν γένει. Επίσης σε σχετικές μελέτες υπάρχουν και άλλοι όροι που αναφέρουν
το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιείται τόσο στη νομοθεσία,
αλλά και σε άλλα νομικά πεδία. Έτσι μπορούν να αναφερθούν οι
εξής όροι: 1) γλώσσα του πολιτεύματος και των νόμων24, 2) γλώσσα της νομικής πράξης στα κείμενα του Συντάγματος, των νόμων,
των διοικητικών πράξεων, των δικαστικών αποφάσεων κ. λπ.25, 3)
γραπτός νομικός λόγος και οι κατηγορίες του: νομοθεσία, νομολογία, δικαστηριακή γενικότερα πράξη, εξωδικαστηριακή νομική
πρακτική και νομική φιλολογία26, 4) νομικός λόγος – η γλώσσα
των νόμων27, 5) γλώσσα των νομικών κειμένων28.
Στη μελέτη αυτή εξετάζονται διαφορετικά είδη νομικών κειμένων: τα περισσότερα από αυτά είναι οι νόμοι και το Σύνταγμα,
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και άλλα κείμενα (π.
χ. φορολογικά έντυπα, νομολογία, ερμηνεία), ωστόσο από τους
18 Μέξης 600-605.
19 Ευρυγένης 1976, 21-27.
20 Αναφορά τους μαζί με συγκεκριμένη βιβλιογραφία βρίσκεται π. χ. στο Gortych-Michalak 2013, 44-55.
21 Τον όρο «νομική φιλολογία» τον πρότεινε ο Ευρυγένης 1976, 26.
22 Κριαράς 1982, 113-117.
23 Σταυράκης 1995, 74-78.
24 Αγγελίδης 7-13.
25 Μανέσης 1999.
26 Ευρυγένης 1982.
27 Παναρέτου 2009.
28 Σταυράκης 1995.
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παραπάνω όρους το σύνταγμα «νομική γλώσσα» φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο στην παρούσα μελέτη ειδικά όταν βασίζεται
στη έννοια του Κριαρά29. Ο όρος αυτός έχει μια πολύ ευρεία έννοια,
γιατί σημαίνει τη γλώσσα στο νοµικό χώρο, δηλαδή η γλώσσα που
χρησιμοποιείται στη νομοθεσία, στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου, στη νομική επιστήμη, στην επαγγελματική ζωή των νομικών. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι το αντικείμενο της έρευνάς
δεν είναι η γλώσσα, αλλά τα κείμενα που γράφτηκαν/συντάχθηκαν με την χρήση της συγκεκριμένης, ειδική γλώσσας εννοούμενης
ως υποσύστημα της εθνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται για ειδικούς λόγους (νομική θεωρία και πράξη).
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα σημαντικό ρόλο παίζει και ένας άλλος όρος, ο νομικός λόγος, τον οποίο
εισήγαγε η καθηγήτρια, Ελένη Παναρέτου, η οποία γράφει: νοµικός λόγος (...) η γλώσσα των νόµων30 και έτσι προκύπτει ότι ο όρος
«νομική γλώσσα» είναι υπερώνυμο σε σχέση με τον όρο «νομικός
λόγος». Οι διαιρέσεις της νομικής γλώσσας είναι παρούσες στη βιβλιογραφία εδώ και χρόνια31 και βασίζεται σε πολλά κριτήρια από
τα οποία η λειτουργία νομοθεσία πάντα χωρίζει τη γλώσσα τον
νόμων (κειμένων των νόμων)32 από τις άλλες υποκατηγορίες της
νομικής γλώσσας.
Άλλα φαινόμενα στα οποία πρέπει να αναφερθώ είναι οι ασυνέχειες και οι συνέχειες της ελληνικής νομικής γλώσσας. Τι εννοείται
με τους όρους αυτούς στην παρούσα μελέτη; Τους χρησιμοποιώ
ονομάζοντας γλωσσικά και νομικά φαινόμενα εκείνα τα οποία
βρίσκονται στα αναλυόμενα τουλάχιστον κείμενα. Ο ρόλος τους
είναι να τεκμηριώσουν αν το μεταγενέστερο κείμενο έχει συνεχή
ή ασυνεχή χαρακτήρα σε σχέση με το προγενέστερο κείμενο. Λόγω
του διεπιστημονικού χαρακτήρα της έρευνας και τα φαινόμενα που
ονομάζονται ασυνέχειες και συνέχειες εδώ, έχουν διεπιστημονικό
χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν γλωσσικό-κειμενικό
χαρακτήρα ακόμη και νομικό πραγματικό κάποτε.
29
30
31
32

Κριαράς 1982.
Παναρέτου 2009, 15-18.
Cf. Šarčevič 1997, 11. Mattila 2006, 4-5, Cao 2007 9-10, Galdia 2009, 91.
Cf. Kielar 1977, Kurzon 1989, Trosborg 1995, Roszkowski 1999, Tiersma 1999.
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2. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις
Η νομική γλωσσολογία έχει διεπιστημονική (interdisciplinary)
φύση γιατί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα νομικά κείμενα δεν
έχουν μόνο τον πληροφοριακό-επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά
ρυθμίζουν και ακόμη δημιουργούν τις συνθήκες της ανθρωπινής
ζωής. Για μια πληρέστερη κατανόηση των νομικών κειμένων χρειάζεται όχι μόνο η γλωσσική ικανότητα, αλλά και η νομική γνώση33.
Βάσει αυτής της προϋπόθεσης, η μεθοδολογία της έρευνας έχει
εκλεκτικό (eclectic) χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνονται
υπόψη στοιχεία της γλωσσολογικής και της νομικής επιστήμης.
Στη μελέτη αυτή συγκεκριμένα εφαρμόζεται η μεθοδολογία της
παραμετροποίησης (parametrisation) η οποία έχει εφαρμοστεί
επίσης στις νομικές-γλωσσολογικές έρευνες34. Η μεθοδολογία αυτή
βασίζεται στον ορισμό των γλωσσικών-νομικών παραμέτρων ενός
ορισμένου γλωσσικού φαινόμενου. Στη μελέτη αυτή το φαινόμενο
είναι οι νομικοί θεσμοί που ορίζονται μέσα σε (με κειμενικά κομμάτια) και μέσα από ορισμένα νομικά κείμενα. Οι παράμετροι βασίζονται στο μοντέλο της νομικής επικοινωνίας35 όπου υπάρχουν
τρεις βασικοί πυρήνες: 1) αποστολέας, 2) μήνυμα, 3) παραλήπτης.
Οι παραμέτροι περιέχουν σχετικές διαστάσεις (dimensions) και
χαρακτήρες (attributes) που αποτελούν μια φόρμα η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγκριση ορισμένων νομικών θεσμών.
Στη φόρμα αυτή λαμβάνονται υπόψη τόσο σχετικά γλωσσικά φαινόμενα όσο και νομικά. Σε κάθε αναλυόμενο νομικό θεσμό εφαρμόζεται το ίδιο μοντέλο που αποτελεί το λεγόμενο «τρίτο στοιχείο
σύγκρισης (tertium comparationis)».
Το σώμα των κειμένων είναι βασικά μια ομάδα κειμένων νόμων
που ίσχυαν κατά την περίοδο 1974-2014, συμπεριλαμβανομένου
και του Συντάγματος. Το βασικό γέγονος είναι ότι οι αναλυόμενοι
νόμοι ισχύουν μέχρι τώρα και είναι εκτελεσμένες νομικές πράξεις,
αλλά η μορφή τους έχει τροποποιηθεί εν μέρει (π. χ. καταργήσεις,
τροποποιήσεις κειμένων των νόμων) από την πρώτη στιγμή που
δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ μέχρι σήμερα. Καθώς υπάρχει η υπόθεση που υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο ελληνικό
κράτος, η νομική γλωσσα της χώρας είναι μια συνέχεια και αυτήν
33 Galdia 2009, 32.
34 Nowak-Michalska 2013, 23-37.
35 Sandrini 34-36.
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τη θέση θα επιχειρήσω να αποδείξω. Το άλλο κριτήριο επιλογής
κειμένων είναι το γεγονός ότι οι κανόνες δικαίου που είναι γραμμένοι στα κείμενα νόμων έχουν απόλυτη και γενική ισχύ, καθώς
αφορούν όλους τους πολίτες, γιατί είναι πηγές γενικού δικαίου.
Έτσι μπορεί να μας δώσουν μια πολύ γενική εικόνα μιας κατάστασης και όχι μόνο ένα κομμάτι μιας πραγματικότητας.
Η πρώτη φάση της έρευνας βασίζεται στις παρατηρήσεις που
προκύπτουν από τη μελέτη των κειμένων νόμων και των ερμηνειών τους από την περίοδο 1974-2014. Η σειρά παρατηρήσεων
(findings) οδηγεί σε μια κατηγοριοποίηση μεταβολών που έγιναν
στα κείμενα των νόμων η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει επαγωγής (induction). Έτσι υπάρχει δυνατότητα να κατηγοροποιηθούν
οι τύποι των λεγόμενων συνεχειών και ασυνεχειών που είναι ορατές στα σχετικά παραδείγματα. Οι τύποι συνέχειας που ορίζω είναι οι εξής: 1) συνέχεια μετά μόνο γλωσσικές μεταβολές, 2) μερική
συνέχεια – επέκταση, 3) μερική συνέχεια – μείωση, 4) φαινομενική
ασυνέχεια.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι εμφανίστηκαν οι μεταβολές στη γλώσσα των κειμένων, ορίζω τα σημεία σύγκρισης ορισμένων φαινομένων όπου εφάρμοσα τη νομική μεθοδολογία ερμηνείας. Το σημείο
σύγκρισης αποτελεί η στιγμή που αρχίζει να ισχύει ένα καινούριο
κείμενο νόμου (π. χ. δημοσιέυση ενός νόμου ο οποίος αλλάζει έναν
άλλο νόμο) στο ΦΕΚ. Έτσι υπάρχει ένα χρονικό (πραγματικό) σημείο αναφοράς της σύγκρισης ορισμένων νομικών θεσμών που
έχουν σχέση με την ιδιωτική ζωή σχεδόν κάθε Έλληνα πολίτη. Το
σημείο αυτό είναι η ημερομηνία τέλους ισχύος ενός θεσμού ή η αρχή
ισχύος ενός καινούριου θεσμού. Για κάθε παράδειγμα το χρονικό
σημείο ορίζεται ξεχωριστά – σε εξάρτηση από την πραγματική
ημερομηνία δημοσίευσης ή μετατροπής ή κατάργησης κειμένου.
Στη συνέχεια, η σύγκριση κειμένων γίνεται στη βάση της παραμετροποίησης (parametrisation) ορισμένων νομικών θεσμών.
Καθορίζω τότε σχετικές παραμέτρους (parameters), οι οποίες περιείχαν σχετικές διαστάσεις (dimensions) και γλωσσικές και νομικές-πραγματικές και έτσι υπήρξε μια βάση σύγκρισης που είναι
πολύ ακριβής και δίνει καθαρές πληροφορίες τύπου ένα-μηδέν
(στα μαθηματικά 1-0).
Η πρώτη παράμετρος αφορά την πηγή από την οποία προέρχεται ένα ορισμένο κείμενο. Βεβαίως ο Έλληνας νομοθέτης είναι ένα
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αφηρημένο όν και στην ουσία είναι όλο το σύστημα ανθρώπων και
κρατικών φορέων που αποτελούν τον λεγόμενο «αποστολέα». Οι
διαστάσεις αυτής της παραμέτρου είναι ως εξής:

1. 1. νομικό σύστημα (εθνικό / διεθνές)36,
1. 2. τύπος νομικού συστήματος (αστικό δίκαιο (civil law) /
εθιμικό δίκαιο (common law) / άλλο π. χ. θεοκρατικό)
1. 3. τύπος προσωπικότητας (φυσικό / νομικό πρόσωπο),
1. 4. εξουσία (νομοθετική / δικαστική / εκτελεστική)
1. 5. αρμοδιότητα (παναρμοδιότητα / μερική αρμοδιότητα),
1. 6. ρόλος / θέση στο νομικό σύστημα,
1. 7. φάσμα αρμοδιότητας του αποστολέα,
Η δεύτερη παράμετρος αφορά το κείμενο – μήνυμα και περιλαμβάνει τις διαστάσεις που το χαρακτηρίζουν. Το μήνυμα, αντίθετα με τον αποστολέα του, έχει πραγματική φύση η οποία εξ ορισμού είναι προσιτή για όλους τους πιθανούς παραλήπτες του. Οι
διαστάσεις της παραμέτρου είναι οι εξής:

2. 1. γλώσσα (εθνική / αποκλειστικό ύφος (καθαρεύουσα) /
δημοφιλής τύπος (δημοτική)
2. 2. γλωσσικό φαινόμενο (λέξη, σύνταγμα, πρόταση, κειμενικές
μονάδες: π. χ. διάταξη, παράγραφος, έδαφος, άρθρο, κεφάλαιο,
μέρος βιβλίου κλπ.),
2. 3. σημασία στο νομικό πεδίο (εντολή / απαγόρευση /
εξουσιοδότηση),
2. 4. γλωσσικό ύφος (γενική / εξειδικευμένη γλώσσα),
2. 5. τύπος νομικής γλώσσας (βάσει των ειδών των νομικών
κειμένων που υπάρχουν στη νομική επιστήμη),
2. 6. είδος νομικού κειμένου (βάσει της νομικής επιστήμης),
2. 7. μορφή αποστολής κειμένου (γραπτή – προφορική)37,
2. 8. φάσμα λειτουργίας (γενικό δίκαιο / κλάδος δικαίου),
2. 9. ισχύς (ημερομηνία / γεγονός έναρξης ισχύος).
Η τρίτη παράμετρος αφορά τον παραλήπτη του κειμένου. Ο
ρόλος της παραμέτρου είναι να οριστούν τα χαρακτηριστικά των

36 Στην παρένθεση αναφέρονται ορισμένα, πιθανά χαρακτηριστικά (attributes).
37 Η διάσταση αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή στο ελληνικό νομικό σύστημα στην
περίπτωση που π. χ. ο Άρειος Πάγος εκδίδει την απόφαση διαβάζοντάς την
δυνατά στη συνεδρίαση.
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πιθανών παραληπτών του μηνύματος από την πραγματική και
νομική άποψη. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά δεν παίζουν ρόλο σε
αυτήν την παράμετρο γιατί κατά το ελληνικό νομικό σύστημα τα
υποκείμενα μιας εξουσίας υποχρεούνται να γνωρίζουν τον νόμο,
σύμφωνα με την λατινική παροιμία «Ignorantia iuris nocet». Έτσι
στην πραγματικότητα είναι πρόβλημα του παραλήπτη το πως θα
μάθει το νόμο και τα δικαιώματά του. Στη νομική επικοινωνία πρέπει όμως να διαχωριστεί ο παραλήπτης κειμένου από τον παραλήπτη νόμου. Ο πρώτος έχει μόνο την υποχρέωση να ξέρει τον νόμο,
ενώ ο δεύτερος υποχρεούται να εφαρμόσει ορισμένους νόμους38.
Στην παρούσα έρευνα η παράμετρος του παραλήπτη αφορά τον
δεύτερο, προαναφερόμενο τύπο, δηλαδή το υποκείμενο που
υποχρεούται να εφαρμόσει έναν συγκεκριμένο νόμο. Οι διαστάσεις
ενός τέτοιου παραλήπτη είναι ως εξής:
3. 1. τύπος προσωπικότητας (φυσικό / νομικό πρόσωπο),
3. 2. ομάδα παραληπτών (όλοι οι πολίτες / ορισμένη ομάδα
πολιτών),
Το αντικείμενο της έρευνας στα παραδείγματα αποτελούν οι
μονάδες κειμένου όπου εμφανίζεται το αναλυόμενο φαινόμενο.
Αυτές μπορούν να είναι: 1) όλο το κείμενο, 2) μια δομική μονάδα
του κειμένου π. χ. κεφάλαιο, άρθρο, παράγραφος.
3. Ανάλυση - παραδείγματα

Σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις η ανάλυση απο-τελείται
από τέσσερα φαινόμενα: 1) συνέχεια μετά μόνο από γλωσσικές μεταβολές, 2) μερική συνέχεια – επέκταση, 3) μερική συνέχεια – μείωση, 4) φαινομενική ασυνέχεια. Κάθε φαινόμενο παραμετροποιείται με τη χρήση των ίδιων παραμέτρων και διαστάσεων. Μετά
από κάθε μερική ανάλυση συγκεκριμένου κριτηρίου αναφέρονται
οι παρατηρήσεις (κάτω από κάθε πίνακα).
3. 1. Συνέχεια μετά μόνο γλωσσικές μεταβολές

Στο ελληνικό νομικό σύστημα υπάρχουν ορισμένοι νόμοι οι
οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν από άλλους νόμους ή διατάγματα.
Έχουν όμως μεταβληθεί κατά την περίοδο 1974-2014. Το πιο
38 Gortych-Michalak 2013, 96-109.
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χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας του
1968 το οποία ίσχυσε μέχρι το 1975 όποτε και ψηφίστηκε το νέο
Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 1975 ισχύει μέχρι σήμερα μετά τις
τροποποιήσεις του το 1986 και το 2001.
Από όλο το κείμενο επιλέχτηκε ένα δείγμα που δείχνει τις διαφορές μεταξύ των εξεταζόμενων συνταγμάτων και αποτελεί όλη
τη διάταξη που έχει μορφή πρότασης. Το χρονικό σημείο αναφοράς
της σύγκρισης είναι η ημερομηνία 11/07/1975 οπότε άρχισε να
ισχύει το Σύνταγμα του 1975.
Πίνακας 1. Συνέχεια νομικής πραγματικότητας, γλωσσικές
αλλαγές *
Σύνταγμα 1968

(Μέρος Ι, άρθρο 7, παρ. 6)
Πας Έλλην, δυνάμενος να φέρη
όπλα, υποχρεούται να συντελή εις
άμυναν της Πατρίδος, κατά τους ορισμούς των νόμων.
Παράμετρος

Διάσταση

1. αποστολέας

1. 2. τύπος νομικού
συστήματος

1. 1. νομικό σύστημα

1. 3. τύπος
προσωπικότητας
1. 4. εξουσία

1. 5. αρμοδιότητα

1. 6. ρόλος / θέση
στο νομικό σύστημα

∗

1. 7. φάσμα
αρμοδιότητας του
αποστολέα1

Σύνταγμα 1975 (στη σημερινή του
μορφή)

(Μέρος ΙΙ, άρθρο 4, παρ. 6)
Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει
όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
Χαρακτηριστικό
εθνικό
διεθνές
αστικό δίκαιο

άλλο
θεσμός
νομικό πρόσωπο
φυσικό
πρόσωπο
νομοθετική
εκτελεστική
δικαστική
παναρμοδιότητα
μερικής
αρμοδιότητας
Νομοθέτης
Άλλος

όλο το κράτος
διοικητική
μονάδα

Σύνταγμα
1968
+
+

Σύνταγμα
1975
+
+

+
-

+
-

-

-

+
+

+
+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

Οι σημειώσεις των πινάκων ακολουθούν αυτοτελή αρίθμηση και παρατίθενται
στο τέλος του κειμένου, πριν από τη βιβλιογραφία.
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2. μήνυμα

2. 1. εθνική γλώσσα
2. 2. γλωσσικό
φαινόμενο
2. 3. σημασία στο
νομικό πεδίο

2. 4. γλωσσικό ύφος
2. 5. τύπος νομικής
γλώσσας
2. 6. είδος νομικού
κειμένου
2. 7. μορφή
αποστολής κειμένου
2. 8. φάσμα
λειτουργίας
2. 9. ισχύς

3. παραλήπτης

3. 1. τύπος
προσωπικότητας
3. 2. ομάδα
παραληπτών

ελληνική
(καθαρεύουσα)
ελληνική
(δημοτική)
πρόταση απλό (1
ρήμα)
πρόταση
σύνθετο (πολλά
ρήματα)
εντολή2
απαγόρευση
εξουσιοδότηση
γενική γλώσσα
ειδική γλώσσα
γλώσσα νόμων

+

-

-

+

+

-

-

+

+
+
+

+
+
+

νόμος/σύνταγμα
διάταγμα
νομολογία
κείμενο νομικής
πράξης
γραπτή στο ΦΕΚ

+
-

+
-

-

-

+

+

προφορική
Άλλη

-

-

γενικό δίκαιο

+

+

μετά από
δημοσίευση
από
συγκεκριμένη
μέρα
φυσικό
πρόσωπο
νομικά πρόσωπα
όλα τα
υποκείμενα
δικαίου
ορισμένη
κατηγορία
υποκειμένων

+3

-

-

+4

+

+

+

+

-

-

άλλος τύπος

+

+
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Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι
διαστάσεις είναι ίδιες για τις δύο υπό εξέταση μονάδες. Υπάρχουν
όμως μικρές διαφορές από τις οποίες μια αφορά τη διάσταση «2.
1. εθνική γλώσσα». Η διαφορά στην εκδοχή της εθνικής γλώσσας
επηρεάζει και τη διάσταση «2. 2. γλωσσικό φαινόμενο» όπου η
διαφορά είναι πιο καθαρή από γλωσσική άποψη. Η διαφορά είναι
αποτέλεσμα της πασίγνωστης ασθενούς διγλωσσίας39 η οποία
άφησε τα σημάδια της σε όλη την ελληνική γλώσσα, σε όλους
τους τομείς της ζωής των Ελλήνων40. Μετά το 1974, πολλά νομικά
κείμενα μεταγράφηκαν από την καθαρεύουσα στη δημοτική ή
καλύτερα στην κοινή γλώσσα. Έτσι υπό το πρίσμα της λειτουργίας
της αναλυόμενη διάταξης στο ελληνικό νομικό σύστημα δύο
συγκρινόμενα τμήματα κειμένου είναι ισοδύναμα. Σε αυτήν την
περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να ονομαστεί αυτό το φαινόμενο
«συνέχεια» από τη νομική άποψη και «μεταβολή» από τη γλωσσική
άποψη, γιατί οι δύο γλωσσικές εκδοχές περιλαμβάνονται σε μια
εθνική γλώσσα - την ελληνική. O Horrocks επιβεβαιώνει αυτήν τη
θέση γράφοντας «it was only in 1986 that ‘demotic’translation of the
Constitution was ratified»41, ενώ ακόμη και μετά το 1986 το γνήσιο
κείμενο του Συντάγματος του 1975 χρησιμοποιούνταν από τους
νομικούς για λόγους ερμηνείας42.
Εκτός από τη διαφορά στο γλωσσικό επίπεδο παρατηρείται
ακόμη και η διαφορά που αφορά τη διάσταση «2. 7. ισχύς». Στη
νομοθετική πρακτική της Ελλάδας οι δύο εφαρμοζόμενες λύσεις
είναι εναλλακτικές, από τις οποίες η λύση του Συντάγματος είναι
το πιο συνεχές φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά ο χρόνος θέσης σε
ισχύ είναι λίγο διαφορετικός, αλλά πάντα μετά από δημοσίευση και
αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο κειμένων.
3. 2. Μερική συνέχεια – επέκταση

Με τη φράση «μερική συνέχεια» εννοώ τη συνεχή παρουσία ενός
νομικού θεσμού. Η παρουσία αυτή μπορεί να μεταβληθεί – να αυξηθεί
ή να μειωθεί- ανάλογα με τις τροποποιήσεις του συγκεκριμένου
κειμένου που αποτελεί θεμέλιο έναρξης και «ζωής» ενός νομικού
39
40
41
42

Fergusson 1959.
Tseronis 2002.
Horrocks 2010, 462.
Mackridge 1990, 18.
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θεσμού. Στην παρούσα παράγραφο αναφέρεται ένα παράδειγμα που
δείχνει το πεδίο επέκτασης της σημασίας του νομικού ορισμού των
ληξιαρχικών βιβλίων και πράξεων. Το χρονικό σημείο αναφοράς της
σύγκρισης είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του μεταβλημμένου
κειμένου του νόμου 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων.
Πίνακας 2. Επέκταση: αλλαγές στη νομική πραγματικότητα
και στο γλωσσικό κείμενο (απόσπασμα)
Νόμος 344/1976 μέχρι
17/04/2013

Άρθρο 8.
Ληξιαρχικά βιβλία - Ληξιαρχικαί
πράξεις

Παράμετρος

1. αποστολέας

Διάσταση

1. 1. νομικό
σύστημα

1. 2. τύπος νομικού
συστήματος
1. 3. τύπος
προσωπικότητας
1. 4. εξουσία
1. 5. αρμοδιότητα

1. 6. ρόλος / θέση
στο νομικό σύστημα
1. 7. φάσμα
αρμοδιότητας του
αποστολέα9

Νόμος 344/1976 μετά από
18/04/20135

Άρθρο 8 Ληξιαρχικά βιβλία Ληξιαρχικαί πράξεις
Άρθρο 8Α Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων6
Νόμος
344/19767

Νόμος
344/19768

αστικό δίκαιο

+

+

άλλο

-

-

θεσμός
νομικό πρόσωπο

+
-

+
-

φυσικό πρόσωπο
νομοθετική

+

+

εκτελεστική

-

-

-

-

παναρμοδιότητα

+

+

-

-

Νομοθέτης
Άλλος

+
-

+
-

+

+

-

-

Χαρακτηριστικό
εθνικό

διεθνές

δικαστική

μερικής
αρμοδιότητας

όλο το κράτος
διοικητική
μονάδα

+
-

+
-
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2. 3. σημασία στο
νομικό πεδίο

2. 4. γλωσσικό ύφος
2. 5. τύπος νομικής
γλώσσας
2. 6. είδος νομικού
κειμένου

2. 7. μορφή
αποστολής κειμένου
2. 8. φάσμα
λειτουργίας

3. παραλήπτης

2. 9. ισχύς
3. 1. τύπος
προσωπικότητας
3. 2. ομάδα
παραληπτών

ελληνική
(καθαρεύουσα)
ελληνική
(δημοτική)

+

+

-

+

+

-

-

+

+
+
+

+
+
+

νόμος/σύνταγμα
διάταγμα
νομολογία
κείμενο νομικής
πράξης
γραπτή στο ΦΕΚ
προφορική
άλλη

+
-

+
-

-

-

+
-

+
-

+

+

ημερομηνία
δημοσίευσης

-

+11

-

-

-

+

+

άρθρο μονό

άρθρο σύνθετο
(εκτεταμένο)
εντολή10
απαγόρευση
εξουσιοδότηση
γενική γλώσσα
ειδική γλώσσα
γλώσσα νόμων
άλλος τύπος

γενικό δίκαιο

από συγκεκριμένη
μέρα
φυσικό πρόσωπο
νομικά
πρόσωπα13
όλα τα
υποκείμενα
δικαίου
ορισμένη
κατηγορία
υποκειμένων

+12

+

+

Ασυνέχειες ή συνέχειες της ελληνικής νομικής γλώσσας (1974-2014)

455

Από την παράγραφο 3. 1 και από την παραπάνω ανάλυση
προκύπτει ότι υπάρχουν μερικές αλλαγές μεταξύ των συγκρινόμενων κειμένων. Η πρώτη διαφορά είναι ορατή στη διάσταση «2. 1.
εθνική γλώσσα» γιατί ένα μέρος του νόμου 344/1976 που ισχύει
σήμερα είναι έχει συνταχθεί στην καθαρεύουσα. Έτσι ένα πιθανό
ενοποιημένο κείμενο αυτού του νόμου έχει καθαρά μεικτό χαρακτήρα από την άποψη της εκδοχής της γλώσσας. Σε αυτές τις περιστάσεις είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υπάρχει καθαρή διαφορά
μεταξύ των κειμένων και έτσι προτείνεται να ονομαστεί αυτό το
φαινόμενο «συνέχεια».
Εκτός από τον μεικτό χαρακτήρα του κειμένου παρατηρείται η
συνέχεια στους αριθμούς των άρθρων, γιατί τα νέα κομμάτια του
κειμένου, τα άρθρα, δεν έχουν κανένα νέο αριθμό, αλλά αποτελούν
επέκταση του προηγούμενου αριθμού: 8 και 8Α. Ο καινούριος θεσμός τότε δεν είναι απολύτως ανεξάρτητος από το παρόν ισχύον
νομικό σύστημα και ο νομοθέτης δείχνει ότι αναπτύσσεται ο μέχρι
τις 18. 04. 13 ισχύων νομικός θεσμός.
Ανάλογα, στην παράγραφο 3. 1. της παρούσας μελέτης παρατηρείται η διαφορά που αφορά τη διάσταση «2. 7. ισχύς». Οι δύο
ημερομηνίες, αν και διαφορετικές, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, διότι οι νόμοι αρχίζουν να ισχύουν μετά τη δημοσίευση. Ο νόμος
4144/2013 από τη στιγμή της δημοσίευσής του στο ΦΕΚ, ενώ ο νόμος 344/1976 έξι μήνες από τη δημοσίευσή του. Αξίζει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι οι δύο νόμοι ισχύουν ταυτόχρονα και πρέπει
να εφαρμοστούν από τους παραλήπτες τους.
3. 3. Μερική συνέχεια – μείωση

Αντίθετα με την προηγούμενη περίπτωση, στη νομική γλώσσα και
ιδίως στα νομικά κείμενα, υπάρχουν και περιπτώσεις περιορισμού
του φάσματος της σημασίας και της λειτουργίας ενός ορισμένου
νομικού θεσμού. Το παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι
ορατό στο Προεδρικό Διάταγμα Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών
της 16-22. 01. 1930. Από τη μορφή του σημερινού κειμένου του
διατάγματος προκύπτει ότι το φάσμα του πρώτου άρθρου αυτού
του διατάγματος μειώθηκε για τελευταία φορά από το Προεδρικό
Διάταγμα αριθ. 409 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
περί Ανωνύμων Εταιριών (Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων
Εταιριών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β. Δ. 174/1963), προς
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το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της
Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου
1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
13ης Δεκεμβρίου 1976, της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και, μερικώς, της Έβδομης
Οδηγίας 83/349/EΟK του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983.
Πίνακας 3. Μερική συνέχεια – επέκταση
Π. Δ. της 16-22. 1. 193014 κείμενο του 1930

Άρθρο 1. — Eις ειδικόν της Εφημερίδος της
Κυβερνσήσεως, φέρον τον τίτλο «Εφημερίς
της Κυβερνήσεων Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών», θέλουσι καιαχωρίζεσθαι τα κάτωθι
δημοσιεύματα:
α) Υπουργικαί σποφάσεις περί συστάσεως
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών,
β) Υπουργικαί σποφάσεις περί εγκρίσεως
τροποποιήσεως καταστατικού Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών,
γ) Υπουργικαί αποφάσεις περί ανακλήσεως ή συστάσεως ελληνικών ανωνύμων
εταιριών,
δ) αποφάσεις περί παροχής αδείας εφαρμογής των ειδικών διατάξεων των ανωνύμων εταιριών,
ε) υπουργικοί αποφάσεις περί ανακοινώσεων διορισμού αντικλήτου αλλοδαπών
ανωνύμων εταιριών,
στ) Υπουργικαί σποφάσεις περί συστάσεις
Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών,
ζ) υπουργικοί αποφάσεις περί εγκρίσεως
τροποποιήσεων καταστατικών ελληνικών
και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών,
η) υπουργικοί αποφάσεις περί παροχής
αδείας ενεργείας ασφαλιστικών πράξεων
εν Ελλάδι εις ελληνικά$ και αλλοδαπάς
ασφαλιστικάς εταιρίας, ως και μεσίτας των
αγγλικών Λλόυδς,
θ) υπουργικοί αποφάσεις περί αποδόσεως
εγγυήσεων κ. λπ. νομίμου εν Ελλάδι εργαζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
ι) παν άλλο δημοσίευμα καταχωρούμενον
μετ’ αποφάσιν του Υπουργού της Εθνικής
Οικονομίας.

Π. Δ. της 16-22. 1. 1930 όπως ισχύει
σήμερα15
Άρθρο 1. — Eις ειδικόν της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, φέρον τον τίτλο «Εφημερίς
της Κυβερνήσεων Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών», θέλουσι καιαχωρίζεσθαι τα κάτωθι
δημοσιεύματα:
(α-ß) (Καταργήθηκαν με το άρθρο 43 π. δ.
409/1986).
γ) Υπουργικαί αποφάσεις περί ανακλήσεως
ή συστάσεως ελληνικών ανωνύμων εταιριών,
δ) Αποφάσεις περί παροχής αδείας εφαρμογής των ειδικών διατάξεων των ανωνύμων
εταιριών,
ε) Υπουργικοί αποφάσεις περί ανακοινώσεων διορισμού αντικλήτου αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών,
στ) (Καταργήθηκε με το άρθρο 43 π. δ.
409/1986.)
ζ) Υπουργικοί αποφάσεις περί εγκρίσεως
τροποποιήσεων καταστατικών ελληνικών
και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών,
η) Υπουργικοί αποφάσεις περί παροχής
αδείας ενεργείας ασφαλιστικών πράξεων εν
Ελλάδι εις ελληνικάς και αλλοδαπάς ασφαλιστικάς εταιρίας, ως και μεσίτας των αγγλικών Λλόυδς,
θ) Υπουργικοί αποφάσεις περί αποδόσεως
εγγυήσεων κ. λπ. νομίμου εν Ελλάδι εργαζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
ι) Παν άλλο δημοσίευμα καταχωρούμενον
μετ’ αποφάσιν του Υπουργού της Εθνικής
Οικονομίας.
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Παράμετρος

Διάσταση

1. 1. νομικό σύστημα
1. 2. τύπος νομικού
συστήματος

1. αποστολέας

1. 3. τύπος
προσωπικότητας

1. 4. εξουσία

1. 5. αρμοδιότητα
1. 6. ρόλος / θέση στο
νομικό σύστημα
1. 7. φάσμα
αρμοδιότητας του
αποστολέα18
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Π. Δ. της
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αστικό δίκαιο

+

+

άλλο
θεσμός

+

+

νομικό πρόσωπο

-

-

φυσικό πρόσωπο

-

-

νομοθετική

-

-

εκτελεστική

-

-

δικαστική

-

-

+

+

παναρμοδιότητα

+

+

-

-

Νομοθέτης

-

-

Άλλος

+

+

όλο το κράτος

+

+

διοικητική μονάδα

-

-

Χαρακτηριστικό
εθνικό

διεθνές

ρυθμιστή του
πολιτεύματος

μερικής
αρμοδιότητας

-

-
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2. 4. γλωσσικό ύφος
2. 5. τύπος νομικής
γλώσσας
2. 6. είδος νομικού
κειμένου
2. 7. μορφή αποστολής
κειμένου

2. 8. φάσμα λειτουργίας
2. 9. ισχύς

3. παραλήπτης

3. 1. τύπος
προσωπικότητας
3. 2. ομάδα παραληπτών

ελληνική
(καθαρεύουσα)
ελληνική
(δημοτική)
Άρθρο με
παραγράφους α-ι
Άρθρο με
παραγράφους γ-ε
και ζ-ι
εντολή19
απαγόρευση
εξουσιοδότηση

γενική γλώσσα
ειδική γλώσσα
γλώσσα νόμων
γλώσσα
εκτελεστικών
κειμένων
νόμος/σύνταγμα
διάταγμα
νομολογία
κείμενο νομικής
πράξης
γραπτή στο ΦΕΚ
προφορική
Άλλη
γενικό δίκαιο
ημερομηνία
δημοσίευσης
από συγκεκριμένη
μέρα
φυσικό πρόσωπο
νομικά πρόσωπα
όλα τα υποκείμενα
δικαίου
ορισμένη
κατηγορία
υποκειμένων

+

+

-

-

+

-

-

+

+
-

+
-

+
+

+
-

+
-

+
-

-

-

+
+
+20

+
+
-

+

+

-

+

+21

-

+

+

+
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Το αναλυόμενο κείμενο του διατάγματος, σε αντίθεση με τα
προηγούμενα παραδείγματα, έχει την ίδια τιμή (θετική), που έχει
η διάσταση «2. 1. εθνική γλώσσα». Αυτό είναι αποτέλεσμα του
γεγονότος ότι η τελευταία μετατροπή του κειμένου του διατάγματος
κατήργησε κάποιες κειμενικές μονάδες, ενώ η προγενέστερη (Β. Δ.
20-28. 5. 103943) τροποποίηση, βάσει της οποίας προστέθηκε το
άρθρο 7, ήταν ακόμη γραμμένη στην καθαρεύουσα.
Η βασική διαφορά υπάρχει στο επίπεδο του περιεχομένου, το
οποίο περιορίστηκε από ένα άλλο διάταγμα (Π. Δ. 409/1986). Ακόμη
και όταν τα εδάφια α-β και στ΄ καταργήθηκαν με το νέο διάταγμα,
τα ίχνη τους έμειναν ορατά μέσα στο ενοποιημένο κείμενο. Αυτά
είναι: 1) συνεχείς αριθμοί εδαφίων της προγενέστερη εκδοχής και
2) η φράση «Καταργήθηκε με το άρθρο 43 του π. δ. 409/1986)
αντί για κείμενο στα εδάφια 1-β και στ . Αυτά τα ίχνη βρίσκονται
στο κυρίως κείμενο (όχι στη νομολογία, στις παρατηρήσεις ή στις
αναφορές) του διατάγματος και δείχνουν ότι 3 στα 10 εδάφια του
πρώτου άρθρου διαγράφτηκαν. Στην ουσία όμως αυτό σημαίνει
ότι ορισμένες αποφάσεις δεν έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ από την
1η Ιανουαρίου 1987. Αυτό το φαινόμενο δείχνει τη «συνέχεια» του
αναλυόμενου κειμένου που είναι εμφανής στους αριθμούς των
εδαφίων και του κειμένου στην παρένθεση, αλλά ταυτόχρονα η
συνέχεια αυτή οδηγεί στη μείωση του φάσματος της σημασίας και
του ρόλου του θεσμού της ΦΕΚ σε σχέση με τις Ανώνυμες Εταιρείες.
Επιπλέον παρατηρείται στην περίπτωση 3. 2 μια παρόμοια
κατάσταση σε σχέση με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
διατάγματος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία που ορίζεται σε
κάθε αναλυόμενο κείμενο διατάγματος, το διάταγμα ως πράξη
είτε σε μορφή ενοποιημένου κειμένου είτε σε μορφή μίας ενότητας
όλων των σχετικών διαταγμάτων που αλληλοσυμπληρώνονται,
ισχύει συνεχώς από την παλιότερη ημερομηνία μέχρι σήμερα,
ενώ οι αλλαγές του ισχύουν από τη συγκεκριμένη, μεταγενέστερη
ημερομηνία.
3. 4. Φαινομενική ασυνέχεια

Η τελευταία κατηγορία φαινομένων που μπορεί να δείχνουν
τη συνεχή ή ασυνεχή φύση της ελληνικής νομική γλώσσας είναι
43 ΦΕΚ, τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 208.
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η λεγόμενη φαινομενική συνέχεια. Ως παράδειγμα αυτού του
φαινομένου εφαρμόζεται ο θεσμός της προίκας στο αστικό
δίκαιο. Το κείμενο αναφοράς είναι ο Αστικός Κώδικας πριν από το
1983 (από το 1940) και μετά το 1983. Κατά το έτος αυτό έγιναν
μεταβολές στο ΑΚ με τις οποίες αφαιρέθηκε η προίκα. Έτσι όλα τα
κομμάτια του ΑΚ είναι σχεδόν μεγάλα και ο σκοπός της μελέτης
αυτής δεν είναι η καταγραφή των εύκολα προσιτών κειμένων,
στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πιο συμβολικά κομμάτια
του κειμένου του ΑΚ.
Πίνακας 4. Φαινομενική ασυνέχεια – προίκα στο νόμο και έξω
από το νόμο
Αστικός Κώδικας πριν από το
198322

Κεφάλαιον τέταρτον. Προσωπικαί
σχέσεις μεταξύ των συζύγων.
Κεφάλαιον πέμπτον. Περιουσιακαί
σχέσεις των συζύγων εν γλενει.

Κεφάλαιον έκτον. Προίξ.

Κεφάλαιον έβδομον. Διαζύγιον.

Αστικός Κώδικας μετά το 198323

Κεφάλαιο τέταρτο24. Σχέσεις των
συζύγων από το γάμο. 25
Κεφάλαια Τέταρτο και Πέμπτο του
Τέταρτου
Βιβλίου του Αστικού Κώδικα συγχωνεύονται σε ενιαίο τέταρτο Κεφάλαιο με τίτλο: “Σχέσεις των συζύγων από τον γάμο”.

Καταργούνται όλες οι διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του
Τέταρτου Βιβλίου του Αστικού
Κώδικα (άρθρα 1406 έως 1437),
που αφορούν την προίκα. Κάθε
περιουσιακή επίδοση που αποτελεί σύσταση προίκας είναι άκυρη
από την έναρξη ισχύος αυτού του
νόμου26.
Κεφάλαιο έβδομο. Διαζύγιο. 27
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Παράμετρος
1. αποστολέας

Αστικός
Κώδικας
πριν από
το 1983
+

Αστικός
Κώδικας
μετά το
1983
-

Πράξη
διοικητικού
προσδιορισμού
φόρου
προίκας28

-

-

-

αστικό δίκαιο

+

-

-

-

+

θεσμός

+

-

+

νομικό πρόσωπο

-

-

-

φυσικό πρόσωπο

-

-

-

νομοθετική

+

-

-

εκτελεστική

-

-

+

δικαστική

-

-

-

παναρμοδιότητα

+

-

+

-

-

-

Νομοθέτης

+

-

-

-

-

+

όλο το κράτος

+

-

+

-

-

-

Διάσταση

Χαρακτηριστικό

1. 1. νομικό
σύστημα

εθνικό

1. 2. τύπος
νομικού
συστήματος

1. 3. τύπος
προσωπικότητας
1. 4. εξουσία
1. 5. αρμοδιότητα
1. 6. ρόλος /
θέση στο νομικό
σύστημα

1. 7. φάσμα
αρμοδιότητας
του αποστολέα29

διεθνές

Φορολογικό
δίκαιο

μερικής
αρμοδιότητας
Εκτελεστής
διοικητική
μονάδα

+
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2. μήνυμα
2. 1. εθνική
γλώσσα
2. 2. γλωσσικό
φαινόμενο

2. 3. σημασία στο
νομικό πεδίο
2. 4. γλωσσικό
ύφος

2. 5. τύπος
νομικής γλώσσας
2. 6. είδος
νομικού κειμένου
2. 7. μορφή
αποστολής
κειμένου

2. 8. φάσμα
λειτουργίας
2. 9. ισχύς
3. παραλήπτης

3. 1. τύπος
προσωπικότητας
3. 2. ομάδα
παραληπτών

ελληνική
(καθαρεύουσα)
ελληνική
(δημοτική)
άρθρο τίτλος και
περιεχόμενο

+

-

-

-

-

+

+

-

-

Έντυπο - τίτλος

-

-

+

+
-

-

+
-

ειδική γλώσσα
γλώσσα νόμων
γλώσσα νομικής
πράξης
νόμος/σύνταγμα
Διάταγμα

+
+

-

+
-

-

-

+

+
-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

εντολή30
απαγόρευση
εξουσιοδότηση
γενική γλώσσα

Νομολογία

κείμενο νομικής
πράξης
γραπτή στο ΦΕΚ

-

Προφορική

-

γενικό δίκαιο

-

-

-

+

Άλλη

+

-

ημερομηνία
δημοσίευσης

-

-

φυσικό πρόσωπο

+31
+

-

+32

-

+

-

-

-

-

+

-

+

από
συγκεκριμένη
μέρα
νομικά
πρόσωπα33

όλα τα
υποκείμενα
δικαίου

ορισμένη
κατηγορία
υποκειμένων

-

-

+
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Ο πίνακας με τις παραμέτρους έχει επεκταθεί με μια πρόσθετη στήλη με σκοπό να παρουσιαστεί μια συνέχεια του θεσμού
της προίκας σε πεδίο άλλο από τη νομοθεσία δηλαδή στη νομική
πράξη. Στη σύγκριση βάσει των παραμέτρων και των διαστάσεων
μεταξύ των δύο εκδοχών του κειμένου του Αστικού Κώδικα (πριν
και μετά το 1983) υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που βασίζεται στο
θεμελιώδες κριτήριο παρουσίας ενός ορισμένου θεσμού (εδώ της
προίκας) στο εθνικό σύστημα εν γένει. Ο ΑΚ μετά από το 1983 δεν
προβλέπει καμία δυνατότητα παρουσίας της προίκας στο αστικό
δίκαιο. Έτσι, στη στήλη του υπάρχουν μόνο αρνητικά σύμβολα
που δείχνουν ξεκαθαρά ότι ο εν λόγω θεσμός απλώς δεν υπάρχει
στο νομικό σύστημα της Ελλάδας μετά το 1983.
Έτσι στη σύγκριση του Αστικού Κώδικα με την Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου προίκας παρατηρούνται μερικές διαφορές που αφορούν τις εξής διαστάσεις:
- «1. 2. τύπος νομικού συστήματος» γιατί μετά το 1983 η προίκα έγινε μόνο το αντικείμενο του φορολογικού δικαίου της
Ελλάδας,
- «1. 4. εξουσία» γιατί μετά το 1983 η προίκα έγινε αντικείμενο
της εκτελεστικής εξουσίας μόνο και όχι της νομοθετικής,
- «1. 6. ρόλος / θέση στο νομικό σύστημα» (του αποστολέα)
γιατί σε σχέση με την παραπάνω διάσταση ο Υπουργός Οικονομικών που εξέδωσε την απόφαση συμπεριλαμβανομένου
του παραδείγματος της σχετικής πράξης είναι όργανο της
εκτελεστική εξουσίας και όχι της νομοθετικής,
- «2. 1. εθνική γλώσσα» όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα που αναλύθηκαν, ο Αστικός Κώδικας του 1940 είναι το
κείμενο που δεν έχει μεταγραφεί πλήρως στην κοινή γλώσσα,
ενώ η πράξη του 2014 είναι προϊόν της σημερινής ελληνικής
ειδικής γλώσσας νομικής χρήσης,
- τις συνδεδεμένες διαστάσεις: «2. 5. τύπος νομικής γλώσσας»,
«2. 6. είδος νομικού κειμένου» οι οποίες έχουν διαφορετικές
τιμές (αρνητικό/θετικό σύμβολο δίπλα στο σχετικό χαρακτηριστικό)· η κατάσταση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι
η προίκα δεν είναι αντικείμενο της νομοθεσίας μετά από το
1983 και έτσι δεν βρίσκεται στο κείμενο νόμου που συντάσσεται με τη γλώσσα των νόμων.
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Από την πρώτη φάση της σύγκρισης προκύπτει το συμπέρασμα
που υποδεικνύει ότι ο θεσμός της προίκας έπαψε να υπάρχει στο
ελληνικό νομικό σύστημα και ταυτόχρονα στη νομική ελληνική
γλώσσα μετά το 1983. Όμως η επέκταση της σύγκρισης σε νομικά κείμενα άλλης χρήσης έδειξε ότι υπάρχει μερική συνέχεια του
θεσμού αυτού και γι’ αυτό το λόγο το φαινόμενο αυτό μπορεί να
ονομαστεί φαινομενική συνέχεια η οποία δεν είναι μια πραγματική, απόλυτη ασυνέχεια.
4. Συμπεράσματα

Οι παράμετροι των εξεταζόμενων φαινόμενων της νομικής γλώσσας δείχνουν καθαρά τις αλλαγές που έλαβαν μέρος στο ελληνικό
νομικό σύστημα στα τελευταία σαράντα χρόνια. Θετικά και αρνητικά σύμβολα δίπλα σε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι μια
ομάδα δεδομένων που βοηθούν στην αξιολόγηση της κατάστασης
και δίνουν μια απάντηση στο αρχικό ερώτημα για τον συνεχή ή
ασυνεχή χαρακτήρα της νομικής ελληνικής γλώσσας κατά τα έτη
1974-2014. Όπως προκύπτει από τις τέσσερις κατηγορίες των
υπό εξέταση φαινομένων στη νομική γλώσσα, η συνέχεια είναι
κυρίαρχο φαινόμενο στη νομική ελληνική γλώσσα. Παρατηρείται
ακόμη ότι δεν βρέθηκαν παραδείγματα απόλυτης συνέχειας π. χ.
ένα νομικό κείμενο που να ισχύει χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή από
το 1975 (ή προγενέστερα) μέχρι σήμερα, καθώς και δε βρέθηκε
παράδειγμα μια απόλυτης ασυνέχειας, εννούμενης ως μια διακοπή
της παρουσίας ενός συγκεκριμένου θεσμού. Βεβαίως δεν αναφέρονται στη μελέτη θεσμοί που εμφανίστηκαν στο ελληνικό νομικό
σύστημα μετά το 1974 από μηδενική βάση.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σίγουρα υπήρξαν αλλαγές
στην ελληνική νομική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα η μελέτη της
φυσικής μορφής των νομικών κειμένων δείχνει ότι παρόλα αυτά
υπάρχουν πολλές σχέσεις μεταξύ των διαφοροποιημένων κειμένωνκαι οι αλλαγές που έγιναν δεν έχουν ακραίο χαρακτήρα και δεν
μηδενίζουν έναν ορισμένο θεσμό. Βάσει των ευρημάτων μπορεί να
δοθεί η απάντηση στο βασικό ερώτημα και εύκολα μπορούμε να
πούμε ότι η νομική ελληνική γλώσσα είναι μια συνέχεια. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν προκύπτουν από τις
κοινωνικές μεταβολές (ισότητα φύλων όσον αφορά την προίκα) ή
τις τεχνολογικές μεταβολές (συγκρότηση των ψηφιακών βάσεων
δεδομένων), πολιτιστικές μεταβολές κλπ.
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Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα όχι μόνο για του
νομικούς γλωσσολόγους, αλλά και για τους νομικούς, καθότι παρέχουν ένα εργαλείο που διευκολύνει την ερμηνεία των νομικών
κειμένων. Τα συμπεράσματα δείχνουν ακόμη πως άλλαξε η νομική
ζωή των Ελλήνων κατά τις τελευταίες δεκαετίες – ενώ επιπλέον
αποτελούν μια πηγή πληροφοριών και για τους κοινωνιολόγους
και (λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση της γλώσσας με τη νομική ζωή)
και για του κοινωνιογλωσσολόγους. Η προτεινόμενη μέθοδος παραμετροποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ερευνών
για τους επιστήμονες και τους ερευνητές που ασχολούνται με την
ιστορική σύγκριση των ειδικών γλωσσών και των κειμένων και
συγκεκριμένα για τους συγκριτικούς νομικούς και γλωσσολόγους.
Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η εφαρμοζόμενη στη μελέτη μέθοδος εμπλουτίζει τις μέχρι τώρα υπάρχουσες έρευνες που αφορούν
στην ελληνική νομική γλώσσα από ιστορική άποψη και μπορεί να
αποτελέσει ακριβές όργανο μέτρησης και ταξινόμησης των μεταβολών.
Τελικές παρατηρήσεις

Η μελέτη είχε ως σκοπό να δώσει μια απάντηση στο ερώτηημα:
είναι η ελληνική νομική γλώσσα συνεχής από το 1974 μέχρι σήμερα;
Βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση: ναι, η ελληνική νομική
γλώσσα είναι συνεχής από το 1974 μέχρι σήμερα. Η εφαρμοσμένη
μεθοδολογία παραμετροποίησης παρέχει έτσι με ακρίβεια, σχεδόν
μαθηματικά, δεδομένα που υποστηρίζουν αυτήν την απάντηση.
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της μελέτης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στη γλωσσολογική όσο και στη νομική επιστήμη, αλλά
ταυτόχρονα τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα και στους
φιλολόγους και στους νομικούς και σε άλλους επιστήμονες. Αξίζει
να αναφερθεί εδώ ότι η παραμετροποίηση, η οποία εφαρμόστηκε στη μελέτη, είναι ακόμη μία μέθοδος ακριβούς σύγκρισης και
στις σύγχρονες συγκριτικές έρευνες π. χ. φαίνεται να είναι χρήσιμη
ακόμη στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών νομικών συστημάτων
και νομικών γλωσσών. Αυτός ο τρόπος στην παρούσα φάση εξετάζεται σε μια ομάδα επτά γλωσσών (πολωνική, αγγλική, ουγγρική, ελληνική, σουηδική, ισπανική και κινέζικη) από την άποψη της
νομικής μεταφρασεολογίας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Παραμετροποίηση της νομικής μεταφρασεολογίας του αστικού δικαίου
και της πολιτικής δικονομίας».
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3
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26
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27
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Ο Γιάννης Ψυχάρης και η Γλωσσολογική Εταιρεία
των Παρισίων
Milena Jovanović * - Πολύδωρος Γκοράνης **

Γλώσσα καὶ πατρίδα εἶναι τὸ ἴδιο.
Τὸ ταξίδι μου, Δυὸ λόγια

Ο Γιάννης Ψυχάρης, ή υποκοριστικά Βάνια (είναι πιο γνωστός με
τη Γαλλική εκδοχή του ονόματός του Jean Psichari), γεννήθηκε το
1854 στην Οδησσό και προέρχεται από μια αξιόλογη και αξιοσέβαστη οικογένεια και απέκτησε εξαιρετική μόρφωση, βασισμένη
στην κλασική παιδεία, το οποίο σήμαινε, ότι γνώριζε άριστα την
Αρχαία Ελληνική και Λατινική γλώσσα και σαφώς τη Γραμματεία
τους.
Ο Ψυχάρης νεότατος έφτασε στο Παρίσι (1867/8), όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του (Σχολικές και Πανεπιστημιακές). Κατά
τη διάρκεια του έτους 1879-80 ο Ψυχάρης ως πτυχιούχος Φιλολογίας (licencié-ès-lettres) παρακολούθησε σεμινάριο Λατινικής
γλώσσας στον Λουί Αβέ στην Πρακτική Σχολή Ανωτέρων Σπουδών
(École pratique des hautes études)1.

Ήταν τόσο «παθιασμένος» με τη Λατινική γλώσσα και με τον καθηγητή του Λουί Αβέ, που πίστευε ότι θα ασχοληθεί με τη Λατινική
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Cf.
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/ephe_00000001_1879_num_1_1_18511
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γλώσσα και θα ακολουθήσει καριέρα λατινιστή2. Το επόμενο έτος,
το 1880-1881, ξανασυναντιέται με τον Λουί Αβέ, ο οποίος με τους
φοιτητές του, μεταξύ των οποίων και ο Φερντινάντ Ντε Σωσσύρ, ερμηνεύει τα αρχαϊκά Λατινικά κείμενα και αποκωδικοποιεί τις Λατινικές επιγραφές3. Την ίδια χρονιά παρακολούθησε και τα μαθήματα
του Μ. Μπρεάλ (Συγκριτική Γραμματική).
Ο Λουί Αβέ (1849-1925) καθηγητής, λίγο μεγαλύτερος από τους
φοιτητές του, κατέστη εξαιρετικός φίλος του, αυτός ο οποίος εισήγαγε τον Ψυχάρη στις μυστικές επιστήμες περί γλώσσας, όπως
αναφέρει ο Ψυχάρης στην αφιέρωσή του: «J’ai souvent besoin de
me retremper à votre enseignement. Je vous retrouve toujours tel
que je vous connus autrefois.» (Psichari 1897, II). «Vous remontiez,
de marche en marche, le long des siècles et vous arriviez ainsi, à
travers les transmissions divergentes, aux paroles véritables qu’il y
a deux mille ans le poète latin dont vous faisiez l’étude avait écrites
de sa main.» (ibidem)

Ο Ψυχάρης δημοσίευσε το έργο του Τερεντίου Τα δύο Αδέρφια
(Αδερφοί) το 1881 υπό την καθοδήγηση του Εουζέν Μπενουά4,
αλλά σταδιακά η ιδέα να γίνει λατινιστής εξαφανίστηκε (1883):
« Après une édition des Adelphes de Térence pour les classes et les
examens supérieurs, chez Hachette, édition qui n’a pas encore en
1928 où nous sommes, succombé sous le poids des années — elle
est de 1880 ! — après avoir été reçu agrégé de l’Université, ce qui
signifiait alors agrégé de grammaire, je me dirigeai du pas allègre
d’un agrégé doublé d’un cacique de licence ès-lettres, vers une
terre plus inconnue que la chère terre latine: c’était la terre natale,
2
3
4

«Après avoir songé un instant à se vouer à l’étude de la littérature française du XVII
e siècle tout en écrivant des romans en français, Jean Psichari — c’est lui-même
qui nous l’apprend — se tourne vers l’Orient, sur le conseil de Renan.» (Rouillard
1930, 3).
Cf.
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/ephe_00000001_1880_num_1_1_18494
« Parti, en mes tout premiers commencements, pour faire du latin sous la direction
de l’excellent M. Eugène Benoist — un professeur qui s’enflammait pour ses élèves
et qui savait, donc, les enflammer — j’étais, transfuge hellène, tout à Rome. »
(Psichari 1930, I)
URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6527575k/f23.image.r=Cin%C3%
A9ma.langFR

Ο Γιάννης Ψυχάρης και η Γλωσσολογική Εταιρεία των Παρισίων

475

la terre maternelle, la divine Hellade, je ne parle pas seulement de
l’ancienne, mais surtout de la moderne. » (Psichari 1930, I)
Ο Ψυχάρης με αφετηρία το 1884 συμμετείχε με εισηγήσεις, οι
οποίες αφορούν στη Νεοελληνική φωνητική. Ξεκίνησε να δημοσιεύει και άρθρα στο Mémoires de la Société de linguistique και σε
άλλα επιστημονικά περιοδικά. Δημοσίευσε το 1886 το Essais de
grammaire historique néo-grecque5 στη Γαλλική, ίσως το πιο σημαντικό έργο για τη γλωσσολογία, στο οποίο εξέθεσε την «ανατρεπτική» του θεωρία περί δημοτικισμού6 (π. χ., τη θεωρία για την
εξέλιξη της γλώσσας). Την ίδια χρονιά, το 1886, για πρώτη φορά
ταξίδεψε στην Ελλάδα, όπου συνειδητοποίησε ιδίοις όμμασι την
Ελληνική πραγματικότητα σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα.

Το πιο σημαντικό έργο του Ψυχάρη και ταυτοχρόνως το πιο
αμφιλεγόμενο ήταν Το Ταξίδι μου (1888), το οποίο σηματοδότησε τη νέα μάχη αναφορικά με το ερώτημα της γλώσσας7, και θα
μπορούσε να θεωρηθεί μανιφέστο, που προκάλεσε αίσθηση. Του
χρειάστηκε εξαιρετικό θάρρος για μια τέτοια και τέτοιου είδους
μάχη από το οποίο πηγάζει, ότι ο Ψυχάρης για τη χώρα καταγωγής του θεωρούνταν ο πατέρας της δημοτικής. Από αυτόν πήρε το
όνομά του το κίνημα πολιτικόν στην Ελλάδα, ο ψυχαρισμός ως κοινωνικό – πολιτικό κίνημα. Αυτός επικεντρώθηκε στον πεζό λόγο
όργανο ζωτικής σημασίας για όλα τα επίπεδα της Ελληνικής κοινωνίας και των Ελληνικών θεσμών εκείνης της περιόδου. Αυτή η
μάχη, ήταν μια αξιόλογη ένδειξη σεβασμού από μέρους του για να
απελευθερώσει τον ελληνισμό από τους δικούς του πνευματικούς
φραγμούς, ένθερμος τρόπος τον οποίο χρησιμοποίησε για να υπερασπιστεί την Ελληνική γλώσσα: «Θέλω δόξα και γροθιές!»8
5
6
7
8

Psichari 1886 (étude dédiée à Michel Bréal (1832-1915), cf. Κριαράς 1981, «Ο
γλωσσολόγος Ψυχάρης», σς. 173-4 ; Psichari 1889, 1892.
Roïdis, dans une longue étude, rend hommage à Psichari et pour ses théorie et
pour son œuvre; lui aussi avait annoncé, depuis des années, une étude sur les
questions de la langue. Elle ne paraît qu’en 1893, et s’intitule Les Idoles. (Dimaras
1965-1966, 385)
«Si j’étais seulement philologue, je n’aurais jamais osé intervenir. » écrivait-il
quelques années plus tard. (Dimaras 1965-1966, 384)
Psichari 1905, Το ταξίδι μου. Α’ Πόθος κρυφός. http://www.sarantakos.com/
kibwtos/mazi/psuxarhs_taksidi. htm#_Toc240729135
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Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό, η πρόθεσή του ήταν πολύ πιο
φιλόδοξη, όταν έλεγε: «Encore un dualisme non moins troublant
que le premier, non moins funeste sans doute aux yeux de nos
contemporains ! J’ai tâché pourtant de tout concilier. Et c’est pourquoi j’ai fait du grec. Et c’est aussi pourquoi, oui, c’est là pourquoi
j’ai fait de la science et de la littérature. » (Psichari 1897, XI). Η
μεγαλύτερη επιθυμία του Ψυχάρη ήταν να επιτύχει υψηλό ύφος
και στην πραγματικότητα να δημιουργήσει λογοτεχνικά έργα ως
«υποδειγματικά μοντέλα», τα οποία λείπουν από τον λαό που ομιλεί τη δική του γλώσσα.
Το έτος 1884 ο Ζαν Ψυχαρί, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής9
Νεοελληνικών στην Ecole Pratique des Hautes-Études (EPHE). Ο
Ψυχάρης ασχολήθηκε με τη διδασκαλία περισσότερο από τριάντα χρόνια στο Παρίσι: από το 1885 ήταν Επίκουρος Καθηγητής
Νεοελληνικής Γλώσσας (αργότερα Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας στην Ecole Pratique des Hautes-Études (EPHE) σχεδόν μέχρι τον θάνατό του το 1929 (το 1896 διορίστηκε Διευθυντής Σπουδών). Ο Ψυχάρης δίδασκε από τις 20 Φεβρουαρίου 1904
στην Ειδική Σχολή ζωντανών γλωσσών της Ανατολής (Langues O,
INALCO σήμερα), διαδέχτηκε σε αυτή τη θέση τον μεγάλο Γάλλο
Νεοελληνιστή E. Legrand, του οποίου ήταν βοηθός το 1887-1888.
Πρέπει να τονιστεί ακόμα ένας οργανισμός, ο οποίος θα λέγαμε
ήταν εξαιρετικά σημαντικός και ευεργετικός για τις γλωσσολογικές έρευνες του Ψυχάρη. Πρόκειται για το Société de linguistique de
Paris – SLP, που ιδρύθηκε το 1864, με φήμη «θέσης par excellence»
για τις γλωσσολογικές μελέτες στη Γαλλία», ο οποίος συνένωσε
τους πιο επιφανείς επιστήμονες στον τομέα της φιλολογίας και
της γλωσσολογίας (μετά τη μεταρρύθμιση του 1876). Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Εταιρείας (SLP) περιλαμβάνουν τους
καταλόγους των μελών, οι οποίοι πρωτίστως είχαν παρουσιαστεί
(σε μια συνέλευση), και έπειτα γίνονταν δεκτοί στην επόμενη συνεδρία.
Στα Πρακτικά από τις συνελεύσεις της Εταιρείας τηρούσαν
αρχείο περί των παρουσιάσεων και αποδοχής νέων μελών. Ο
9

Maître de conférence.
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Φερντινάντ ντε Σωσσύρ (ο οποίος κατέστη μέλος της SLP από τις
13 Μαΐου του 1876) και ο Στάνισλας Γκιγιάρ πρότειναν τον Ψυχάρη στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου του 188410, ως Επίκουρο
Καθηγητή στη Σχολή Ανώτατων Σπουδών. Εξελέγη τακτικό μέλος
στις 16 Φεβρουαρίου του ιδίου έτους11, καθώς και επίσημος εκπρόσωπος της Γλωσσικής Εταιρείας, και εκλεγμένος Διοικητής της ΓΕΠ
για το έτος 188512.
Η Γλωσσική Εταιρεία των Παρισίων αποτελούσε ένα πραγματικά εξαιρετικό επιστημονικό περιβάλλον, διότι το κάθε μέλος είχε
τη δυνατότητα να εκθέσει το θέμα με το οποίο ασχολείται και εκεί
να βρει ικανούς και αξιόλογους συνομιλητές.

SÉANCE DU 29 MARS 1884
M. Psichari traite du futur composé du grec moderne et des formes
successives par lesquelles a passé la particule θα qui entre dans
la composition de ce temps. Des observations sont faites par M.
d’Arbois de Jubainville.
SÉANCE DU 7 JUIN 1884.
M. Psichari fait une communication sur le présent du verbe substantif
en grec moderne, et sur le rapport de la 3° pers. sing. εἶναι avec
l’ancien ἔνι. Des observations sont faites par MM. Bréal, Nommés.

10 SLP, Séance du 2 février 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXIV : «Psichari (Jean),
maître de conférences de langue néogrecque à l’École pratique des hautes études,
96, rue de Rennes, Paris, et M. H. Pognon, consul suppléant de France à Beyrouth. »
11 SLP, Séance du 16 février 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXVII.
SLP, Séance du 8 novembre 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXCII) ;
BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXCIX : « Bureau de 1885. Le scrutin est ouvert pour
le renouvellement du bureau. Sont élus: … Secrétaire-adjoint: M. de Saussure.
Administrateur: M. Psichari… SLP, Séance du 20 décembre 1884. [En ligne], URL:
(http://www.archive.org/stream/bulletin0305sociuoft#page/16/mode/2up),
BSL T5, 1875 (T3, N13) -1885 (T5, N26), p. CXCI / [En ligne], URL: http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32176k.image.f256.langFR.pagination, pp. 448 / 467.
12 SÉANCE DU 21 JUIN 1884. Bureau de 1885. Le scrutin est ouvert pour le
renouvellement du bureau. Sont élus: Secrétaire-adjoint: M. de Saussure.
Administrateur: M. Psichari.
A la même séance du 21 juin 1884: Présentation. MM. Psichari et de Saussure
présentent pour être membre de la Société: M. D. Bikélas, 4, rue de Babylone, Paris.
Séance du 5 Juillet 1884. Election. Est élu membre de la Société : M. D. Bikélas.
(Dimitrios Vikelas).
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Σε μια επιστολή που απευθυνόταν στον Φερντινάντ ντε Σωσσύρ στις 9 Νοεμβρίου του 188913 ο Ψυχάρης αναφέρει το νέο σεμινάριο, συγκεκριμένα μια διάλεξη, σχεδιασμένη «ειδικά» για τον
Σωσσύρ, και έπειτα μιλάει για το σχέδιό του, το οποίο ανήκει στον
ίδιο προσωπικά, και το οποίο θα σήμαινε ότι οι αποφάσεις θα ήταν
δικές του, ειδικότερα όταν στην επιστολή στον Σωσσύρ γράφει:
«Θα έπρεπε να μου επιτρέψετε να μιλήσω κατά τη διάρκεια του
επόμενου έτους σχετικά με αυτό το σχέδιο, που είναι δικό μου,
όπως διαπιστώνετε, για να μη σας κατηγορήσουν ότι το σχεδιάσατε εσείς. Σας παρακαλώ, μην επιτρέψετε αυτή η εργασία να παραμείνει απλά μια σκέψη σε επίπεδο σχεδίου. »

Τα λόγια του Ψυχάρη, λοιπόν, δεν ήταν μια απλή φιλική προσπάθεια πειθούς, όχι μόνο επειδή δεν ήταν του χαρακτήρα του14,
αλλά σήμαιναν ότι είχε κάτι «σπουδαία» σχέδια15, που το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτός αραίωσε τη συμμετοχή στις εργασίες της Εταιρείας: κανονικά ερχόταν έως και τις 27 Απριλίου του
1889, και έπειτα εμφανίστηκε μόνο στις 16 Νοεμβρίου (μια εβδομάδα νωρίτερα συνέταξε επιστολή16 στον Σωσσύρ), επιπλέον, είναι αρκετό να λεχθεί ότι προσήλθε μόνο σε δύο συνεδριάσεις τον
Μαΐο και τον Ιούνιο του 1890 και δεν εμφανίστηκε έως και τις 13
Φεβρουαρίου του 1892.

Το 1892 δημοσίευσε το Études de philologie néo-grecque:
recherches sur le développement historique du grec, που σχετίζεται
με το πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών. Το βιβλίο το αφιέρωσε, πιθανώς στον πιο αγαπημένο του καθηγητή, Γκαστόν Παρί.
Στην πρώτη πρόταση του Προλόγου του, αναφέρει ότι το βιβλίο
θα χρησιμεύσει ως εισαγωγή στις Νεοελληνικές Σπουδές: «Ce volume est destiné à servir d’introduction aux études néo-grecques:
13 Cf. Jovanović 2011, 2013.
14 «Quand il s’agit de l’Idée, ni père ni mère, ni quoi que ce soit ne peut compter au
monde. (J. Psichari, Ta généalogika mou, p. 869, d’après Chantzou, 29).
15 Cf. Jovanović 2011, 2013.
16 Bibliothèque publique et universitaire de Genève (BPU), Département des
manuscrits : Archive de Saussure 368/enveloppe 1, f. 2 (Correspondance adressée
à Ferdinand de Saussure. Correspondants non identifiés.) Cf. Jovanović 2011,
2013.
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je n’entends point par-là les études grammaticales seulement,
mais aussi les études historiques ou littéraires dont le néo-grec
peut devenir l’objet. Le présent recueil essaye de tracer les frontières scientifiques de notre domaine, ou plutôt tente de découvrir
quelques-unes des innombrables directions où courent ces études
encore récentes. » (Psichari 1892, I).
Το βιβλίο από σχεδόν εξακόσιες σελίδες (CCXII+ 377) μπορεί να
χωριστεί στο τμήμα το οποίο ο Ψυχάρης έγραψε μόνος του (212
σελίδες) και στο τμήμα που συνέγραψαν οι συμμετέχοντες στη διάλεξη, αλλά κάτω υπό τη δική του επίβλεψη (374 σελίδες). Μπορούμε να συμπεράνουμε από τις λέξεις του ίδιου του Ψυχάρη, ότι οι
μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν τα σεμινάρια και τις συζητήσεις
των διαλέξεων γίνονταν κατά τη διάρκεια του 1889-1890 και ότι
του χρειάστηκε παραπάνω από ένας χρόνος για να ετοιμάσει το
βιβλίο προς έκδοση. Στο σχετικό κεφάλαιο για τις εισηγήσεις των
συμμετεχόντων της διάλεξης ο Ψυχάρης παρουσίασε κάθε άρθρο
που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο: « L’année scolaire 1889-1890 a
été bonne à nos études. Je dois remercier ici tout spécialement mes
collaborateurs. Ils ont fait preuve de beaucoup de zèle, de beaucoup
de bonne volonté. Nous avons passé ensemble quelques mois excellents. Ce volume, sorti de nos conférences, consacre le souvenir
de ces heures. Il ne faut pas que ces Messieurs s’en tiennent là. »
(Psichari 1892, CVI).

Από μόνη της η Γραμματική δεν είναι αρκετή για να οριοθετηθεί
ο επιστημονικός τομέας, είναι απαραίτητη, λοιπόν, η γεωγραφία, η
ιστορία, η λογοτεχνία εν συντομία οι δευτερεύουσες πηγές, αξιόπιστες και ανεξάρτητες: «Nous avons cette chance inouïe de posséder
depuis trois mille ans des textes qui constituent une tradition écrite
ininterrompue.» Σύμφωνα με τους κανόνες ρητορικής εξέφρασε τον φόβο μπροστά από τους «αχανείς χώρους» που πρέπει να
κατακτηθούν: «En vérité, on se sent pris, devant nos études, d’un
profond découragement, quand on voit leur étendue immense et
que c’est à peine si l’on peut s’arrêter un instant à méditer devant
chacun de ces horizons infinis.» (Psichari 1892, III-IV)
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Κατόπιν εξηγεί, πως η επιλογή των εργασιών στο βιβλίο («divers
travaux qui composent ce volume») που επέλεξε δεν είναι τυχαία
(«n’ont pas été choisis au hasard»), όλα αυτά πρωτίστως είχαν
επαληθευθεί στα μαθήματα, ήταν θεματικά επιλεγμένα, έπειτα
κατανεμημένα στους συμμετέχοντες – φοιτητές συχνά με προσχεδιασμένο πλάνο («d’abord en partie traités à ses cours, distribués
ensuite, souvent avec un plan tracé d’avance aux auteurs»), έτσι
ώστε στον καθένα να γινόταν σαφές τι αναμένεται. Πριν μεταβεί σε
συγκεκριμένες προτάσεις θα εκθέσει μερικές θεωρητικές σκέψεις,
θα προβεί σε γενική επισκόπηση του συνόλου, τι συνδέει τις μελέτες και ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν: «Je voudrais
pour le moment me laisser aller, à leur propos, à quelques réflexions
générales, montrer le lien qui unit ces travaux l’un à l’autre, et les
conclusions qui peuvent se dégager de leur ensemble.» (Ibidem)

Τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου περιλαμβάνουν την ιστορία
της Ελληνικής γλώσσας συμπεριλαμβανομένης και της ιστορικής
γραμματικής, «avec une continuité saisissante depuis ses origines
jusqu’à nos jours» (Χέσελινγκ), τις αρχαίες διαλέκτους, τα μοντέρνα ιδιώματα, τις σχέσεις των Ελλήνων με τους Ρωμαίους και με
τους άλλους λαούς, το Βυζάντιο, τα Ελληνικά γλωσσικά δάνεια
στα οθωμανικά Τουρκικά, το κεφάλαιο που ήταν αφιερωμένο
στους συμμετέχοντες της διάλεξης και τα συμπεράσματα (État de
nos études, État de nos linguistes, Polémique athénienne, Troubles
linguistiques, Les dialectes à la course, Notation grecque des patois,
Dialectes et langue nationale, Philologie et littérature).
Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο Ψυχάρης ουσιαστικά προετοίμασε όλο το βιβλίο ή τουλάχιστον εξ ολοκλήρου το συνέταξε:
« Maintenant que nous avons parcouru le cycle des multiples sujets
qui constituent nos études, et que nous avons passé en revue les
différents Mémoires, qui représentent chacun une des directions
de notre philologie, j’ai de la peine à me consoler de toutes les
lacunes que nous laissons derrière nous, et je considère avec
tristesse l’effort tenté jusqu’ici. Que de choses passées sous silence,
indiquées en courant seulement, d’un mot ou d’une allusion servant
de rappel. J’ai essayé de boucher quelques-uns de ces trous dans
l’Index bibliographique qui suit cette Préface. Cet Index ayant été
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fait dans des conditions particulières et ayant un objet spécial, il
est nécessaire que j’en parle ici. C’est, dans ma pensée, autre chose
qu’un simple Index [pp. CXX-CCIII]; c’est un Mémoire au même titre
que les autres.» (Psichari 1892, CXVI).
Την πρώτη εισήγηση έγραψε ο Ντ. Χέσελινγκ, όμως, προκαλείται η εντύπωση ότι ο Ψυχάρης λυπήθηκε πάρα πολύ επειδή δεν πέτυχε να πείσει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση να εργαστούν σε
ένα κοινό έργο, σε μια μονογραφία, που μέχρι τότε δεν είχε γραφτεί,
στην οποία αναφέρεται στην επιστολή του στον Σωσσύρ. Τέλος,
πιθανώς να εννοούσε τέτοιου είδους μονογραφία, όταν προσπαθούσε να πείσει17 τον Σωσσύρ να αποδεχτεί την πρόταση και να
συγγράψει τη μονογραφία: «Je regrette de n’avoir pu donner place
dans ce volume au travail qui avait suscité celui de D. Hesseling.»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Ψυχάρης τοποθέτησε τα θεμέλια των Νεοελληνικών σπουδών
ορίζοντας το αντικείμενό τους και τη μεθοδολογία τους, όπου κεντρική θέση κατέχει το «γλωσσικό ζήτημα» στο πλαίσιο της ιστορίας της (Ελληνικής) γλώσσας: (η δική του) εξέλιξη από τις απαρχές μέχρι σήμερα αποτελεί αντικείμενο μελετών όχι μόνο γλωσσολογικών.
Η ιστορία της Ελληνικής είχε την πρώτη θέση, διότι η συνέχειά
της απέδειξε ότι πρόκειται για μια μοναδική γλώσσα («grec ne se
laisse pas scinder en deux», σελ. 372). Επιπροσθέτως, αποφασιστικά απέρριψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «καθαρεύουσα» ή
καθαρό ιδίωμα και προέβλεψε: «l’unité finira par s’imposer». (σελ.
119). Θα μπορούσε να λεχθεί ότι αυτός ήταν κατά κάποιον τρόπο
προκάτοχος νέων προσεγγίσεων της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης.

Με αυτόν τον τρόπο είναι απολύτως ασήμαντο το ότι εξ ορισμού εφάρμοζε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας – έκανε ένα
επαναστατικό βήμα απορρίπτοντας το βασικό στοιχείο της παραδοσιακής μεθόδου, και αυτό είναι διδασκαλία με αποκλειστικά
17 Cf. Jovanović 2011, 2013.
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λογοτεχνικά μοντέλα ή μορφές με τα οποία απέβαλλε τη διγλωσσία
που είχε επιβληθεί: « Roïdis a fait une remarque extrêmement juste
le jour où il a dit que nous étions dans un état de diglossie. » (119).
Τη ψυχαρική διαισθητική ιδιοφυία δεν την μειώνει η δική
του επιθυμία να καταστεί η δική του λογοτεχνική γλώσσα
υπόδειγμα, διότι αυτό ακριβώς σήμαινε ριζοσπαστική ρήξη με
τη «λόγια και βαρβαρική» γλώσσα στην οποία επιβλήθηκε η νέα,
της οποίας πατέρας ήταν η κλασική (Αρχαία Ελληνική) γλώσσα,
η οποία βρίσκεται μακριά από αυτό που ο Ψυχάρης ονομάζει
σχολαστικιστική Ελληνική γλώσσα, όπως ακριβώς και η Γαλλική
από τη σχολαστικιστική Λατινική γλώσσα.
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Η μαχόμενη δημοτικίστρια Σίτσα Καραϊσκάκη και
η σχέση της με τον εθνικοσοσιαλισμό. Συνέχεια ή ρήξη;
Η αλληλογραφία με τον Στρατή Δούκα
Βούλα Ποσάντζη *

Όπως είναι γνωστό, η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για την πολιτική ιστορία του νεοελληνικού Κράτους
αλλά και για την πνευματική ζωή του Ελληνισμού στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ιδιαίτερα κρίσιμη στάθηκε για τους Μικρασιάτες
λογοτέχνες η απώλεια της πολυπολιτισμικής κουλτούρας της Αυτοκρατορίας και η προσπάθεια συντονισμού τους με την κίνηση
ιδεών στο πλαίσιο του εθνικού ελληνικού κράτους (Μπαζούκης,
268-286). Η πάλη για την επιβίωση, στην οποία αποδύθηκαν οι
περισσότεροι από αυτούς, υπήρξε ευθυγραμμισμένη με τον αγώνα
να καταξιωθούν ισότιμα με τους γηγενείς λογίους, που συγκροτούσαν ένα στέρεα συγκροτημένο πνευματικό κατεστημένο.
Για τους μαχόμενους δημοτικιστές του μικρασιατικού χώρου οι
συνθήκες προσαρμογής στη νέα πατρίδα ήταν ακόμη δυσκολότερες, καθώς στην Αθήνα ειδικότερα ο ακαδημαϊκός λογιoτατισμός
∗
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ήταν ακμαίος και τα περιθώρια αντιδράσεών του ευρύτατα. Το
τραυματικό βίωμα μιας οριστικής ήττας, επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί από τη διαμόρφωση αντισταθμισμάτων, που θα δημιουργούσαν την πεποίθηση ότι παρά την Καταστροφή δεν υπήρξε ρήξη
στην πνευματική συνέχεια του μικρασιατικού πολιτισμού, αφού οι
φορείς του ως Έλληνες θα τον καθιστούσαν οργανικό τμήμα του
πολιτιστικού οικοδομήματος στο νεοελληνικό Κράτους (Μπαζούκης, 268, αρ. σημ. 2).
Αξιοπρόσεκτη είναι η παραπάνω προσπάθεια στο πλαίσιο της
αστικής τάξης από την οποία προέρχονταν στο σύνολό τους οι Μικρασιάτες δημοτικιστές. Η τάξη αυτή υπέστη ίσως περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη τις οδυνηρές συνέπειες της προσφυγιάί κυρίως εξαιτίας της ταραχώδους πολιτικής ζωής στην Ελλάδα κατά
τον Μεσοπόλεμο. Οι δημοτικιστές αστοί, με συνεχή πνευματική
δράση, ως πρόσφυγες δεν δίστασαν συχνά να προσχωρούν στην
πολιτική πρωτοπορία και να εντάσσονται συχνά στην Αριστερά,
πιστεύοντας ότι θα κέρδιζαν στην Ελλάδα την «υπόθεση Άνθρωπος» που χάθηκε στα ερείπια της Σμύρνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Στρατής Δούκας, που έθεσε ανιδιοτελώς το
πολύπλευρο ταλέντο του στην υπηρεσία αυτής της υπόθεσης.
Αν το παράδειγμα του Στρατή Δούκα είναι μάλλον ευνόητο και
έχει απασχολήσει την έρευνα, η περίπτωση της Σίτσας Καραϊσκάκη είναι συνθετότερη και πολύ λιγότερο γνωστή. Η συνεξέταση,
μάλιστα, αυτών των δύο αποβαίνει διαφωτιστικότερη για τη μικρασιατική πνευματική ζωή, αν στηριχθεί στις πληροφορίες, που
παρέχει μέρος της έως σήμερα ανέκδοτης αλληλογραφίας τους.
Πρόκειται για δύο επιστολές της Σίτσας Καραϊσκάκη στον Στρατή
Δούκα, που φυλάσσονται στα Αρχεία του ΕΛΙΑ.1
Οι επιστολές έχουν ημερομηνία 14 Ιουνίου και 3 Σεπτεμβρίου
1969 και φαίνεται ότι ανήκουν σε μια σειρά επιστολών, που αντάλλαξαν οι δύο λογοτέχνες, με πρωτοβουλία της Καραϊσκάκη. Αν και
οι απαντητικές επιστολές του Στρ. Δούκα δεν έχουν έως σήμερα
εντοπιστεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Καραϊσκάκη, γίνονται
φανερές και οι θέσεις του Στρ. Δούκα. Το γεγονός που καθιστά τις
1

Οι δύο δακτυλόγραφες επιστολές, γραμμένες το 1969 σε χαρτί γραφομηχανής με
μαύρη μελάνη, υπάρχουν στο αρχείο του Στρατή Δούκα. Στο επάνω δεξιό μέρος
είναι τυπωμένα το όνομα «Σίτσα Καραϊσκάκη – Μπάχμαν» και η επαγγελματική
ιδιότητα «δημοσιογράφος»: Αρχείο Στρατή Δούκα, κουτί, αρ. 5, φάκ. 5. 2, Ε. Λ. Ι. Α.
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επιστολές αυτές σημαντικές, είναι ότι συντάσσονται σχεδόν μισό
αιώνα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, όταν αυτοί οι λογοτέχνες, πρόσφυγες, έχουν σε μεγάλο βαθμό διαγράψει την πνευματική τροχιά τους και έχουν απόλυτη συνείδηση της τραγωδίας που
υπέστησαν, ξεκινώντας ως παιδικοί φίλοι από τα Μοσχονήσια, για
να καταλήξουν, ώριμοι πλέον, σε αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα στην Ελλάδα.
Το οικείο ύφος των επιστολών, που στηρίζεται στην ανάμνηση
των αλησμόνητων πατρίδων, δεν είναι δυνατόν να αποκρύψει τους
διακριτούς ρόλους στην επικοινωνία τους. Ο Στρ. Δούκας αναλαμβάνει τον ρόλο του τιμητή και η Σίτσα Καραϊσκάκη αναγκάζεται
να απολογηθεί για τα πεπραγμένα της ως Ελληνίδα λογία. Συγκεκριμένα, η Καραϊσκάκη, εγκαταλείποντας την Ελλάδα μαζί με τα
κατοχικά στρατεύματα, καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο ως
συνεργάτιδα των Γερμανών από έκτακτο ελληνικό στρατοδικείο.
Αφού έλαβε οριστικά χάρη το 1962, επέστρεψε στην Ελλάδα την
περίοδο της δικτατορίας των Συνταγματαρχών, το 1968, από την
Ανατολική Γερμανία, όπου διέμενε μετά τη λήξη του πολέμου σε
καθεστώς ιδιόμορφης πολιτικής και οικονομικής ασυλίας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1944 και το 1945 από Ειδικό Δικαστήριο
Δωσίλογων και, αφού αμνηστεύτηκε με δύο βασιλικά διατάγματα,
το 1951 και το 1952, έλαβε οριστικά χάρη το 1962 (Δεληγιώργης,
1965, 87). Για λόγους ευνόητους απέφυγε την πρωτεύουσα και
εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη, όπου οι πιθανότητες να επανεκτεθεί πολιτικά ήταν λιγότερες. Επιχειρώντας να ανασυγκροτήσει το
πλαίσιο των κοινωνικών αναφορών της, απευθύνεται στον Στρατή Δούκα, αρχικά για να πληροφορηθεί από ένα παιδικό φίλο της
όσα έχουν συμβεί στην πατρίδα κατά το διάστημα της πολυετούς
απουσίας της, όπως η ίδια παρουσιάζει την αναγκαστική αυτοεξορία της ως δωσίλογος.2
Φαίνεται όμως ότι ο απώτερος σκοπός της ήταν διαφορετικός.
Ετοίμαζε ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις της από τα Μοσχονήσια και
ο συντοπίτης ομότεχνός της και παιδικός φίλος της θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδανική πηγή πληροφοριών εκτός εκείνων
2

Η Σίτσα Καραϊσκάκη λίγο πριν από την απελευθέρωση φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό όπου συνεργάστηκε με την εξόριστη κυβέρνηση των δωσίλογων Ε. Τσιρονίκου – Ι. Πασσαδάκη – Κ. Γούλα έως το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
(Δεληγιώργης, 1965, 87)
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που είχε η ίδια θησαυρίσει από τα προσωπικά βιώματα και την
έρευνά της.3 Η δραστηριοποίηση, άλλωστε, του Στρατή Δούκα
στην πνευματική αναγέννηση των προσφύγων και η επιτυχία μιας
κατεξοχήν μικρασιατικής λογοτεχνικής μαρτυρίας, όπως η Ιστορία
ενός αιχμαλώτου, ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, τον καθιστούσαν παράδειγμα λογίου που μοχθούσε για την προσφυγική
ενσωμάτωση στην ελλαδική κοινωνία, για τη σφυρηλάτηση της
πνευματικής σύνδεσης του μικρασιατικού με τον μητροπολιτικό
Ελληνισμό. Η Καταστροφή του 1922 από απειλή ρήξης γινόταν
αφορμή ανάδειξης των στοιχείων συνέχειας της ελληνικής παράδοσης στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Σε αυτά τα ίχνη επεδίωκε να
βαδίσει η Σ. Καραϊσκάκη (Τσαλδάρη, 1964, 90).
Ο Στρατής Δούκας, αν και δεν ήταν δυνατόν να μη γνώριζε το
πολιτικό παρελθόν της παιδικής φίλης του, όπως τον ηγετικό ρόλο
της στον επίσημο μηχανισμό προπαγάνδας της δικτατορίας του
Μεταξά και τις υπηρεσίες της στο ελληνικό τμήμα της Γκεστάμπο,
δεν απέφυγε να απαντήσει. Της απέστειλε μάλιστα βιβλία του και
οικογενειακές φωτογραφίες και της έδωσε πληροφορίες για τα Μοσχονήσια και την Αθήνα. Όπως, όμως, αποδεικνύεται από την επιστολή της Καραϊσκάκη στις 14 Ιουνίου 1969, ο Δούκας τεχνηέντως
επιχείρησε να την οδηγήσει σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση κυρίως
για τα σκοτεινά χρόνια της ζωής της μακριά από την Ελλάδα:
«Και τώρα αφού το ζητάς ας σου μιλήσω για τον εαυτό μου πράγμα
που δεν κάνω στον καθένα. Μου μιλάς για περιπέτεια. Μα η ζωή μου
εκεί στα ξένα δεν είχε σχέση με περιπέτειες. Εγώ λέγω ότι η ξενητιά
για μένα ’τανε μια ευτυχία. Πρώτα γιατί έμαθα τόσα πράγματα και
γνώρισα με τα ταξίδια μου τόσες χώρες που ήτανε αδύνατο να τα
μάθω και να τα δω σαν έμενα στην Ελλάδα. Έπειτα γνώρισα καλύτερα και τη μεγάλη μου πατρίδα την Ελλάδα γιατί είχε μακρύνει με
τα χρόνια η προοπτική της και ξέρεις συ πιο καλά από μένα ότι χρειάζεται πάντα αρκετή απόσταση για να δει κανείς καλά μια εικόνα».4

Ο νοσταλγικός τόνος της παραπάνω αναπόλησης προσδίδει στην
εξομολόγηση της Καραϊσκάκη περισσότερο τον χαρακτήρα της
απόκρυψης παρά της ομολογίας. Παρουσιάζει, δηλαδή, τον εαυτό
3
4

Το βιβλίο τελικά εκδόθηκε το 1973: Σίτσα Καραϊσκάκη, Μοσχονήσια-η Πατρίδα
μου, Αθήνα, χ. ε., 1973.
Σίτσα Καραϊσκάκη, «Επιστολή της 14 Ιουνίου 1969», Αρχείο Στρατή Δούκα, ό. π.
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της αμέσως μετά το 1922 να διακατέχεται από μια «άσβεστη δίψα
για γνώση», που την οδηγεί για σπουδές στην Ευρώπη υπό την
προστασία των ελληνικών διπλωματικών αρχών. Η επιλεκτική
μνήμη της εμμένει στον ελληνικό προσανατολισμό της κοσμοπολίτικης ζωής της μακριά από την Ελλάδα, ακόμα και όταν μετά τον
γάμο της με τον Γερμανό «ελληνολάτρη» βιομήχανο φον Μπάχμαν
μεσουρανούσε στα μεγαλοαστικά σαλόνια της ναζιστικής Γερμανίας. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η πρόσφυγας Καραϊσκάκη αντιμετώπισε την πνευματική περιπλάνηση και την κοινωνική ανέλιξή
της ως συνεπή προσπάθεια αναδοχής και περαιτέρω προβολής της
οικουμενικής διάστασης του ελληνικού πνεύματος, το οποίο εκπατρισμένο από τις ακτές της Ιωνίας έβρισκε ερείσματα στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου.
Για τον λόγο αυτόν, ίσως, η Καραϊσκάκη στη δεύτερη επιστολή
της, στις 3 Σεπτεμβρίου 1969, επιμένει ότι η καρδιά της «έμεινε
καθαρή, αλέκιαστη, μοσχονησιώτικη, ελληνική».5 Η εμμονή στο
ιδεολόγημα της αγνής, ανιδιοτελούς αφιέρωσης στην εθνική ιδέα,
προσωπικό δείγμα του ενοχοποιημένου ψυχισμού της και διαχρονικό άλλοθι κάθε εθνικιστή, συνιστά αντίδραση στην απάντηση
του Στρατή Δούκα στην πρώτη επιστολή της.
Φαίνεται ότι ο Δούκας εξοργισμένος με την προσπάθεια της Καραϊσκάκη να αποκρύψει την αλήθεια και κυρίως με τη διαφαινόμενη αμετανοησία της, της επιτέθηκε δριμύτατα. Αν και η επιστολή
του, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει εντοπιστεί έως σήμερα, από τις
επιστολές της Καραϊσκάκη γίνονται φανερές οι κατηγορίες του
Δούκα. Καταρχάς, λοιπόν, της υπενθύμισε το χιτλερικό παρελθόν
τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της και τη συνεργασία της με
τη Γκεστάμπο τα χρόνια της Κατοχής. Κυρίως, όμως, η επίθεσή του
επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι η Καραϊσκάκη ως επήλυδας στη
Γερμανία μετά την Καταστροφή του 1922, αντί να διαφυλάξει τη
μικρασιατική ελληνικότητά της, αφομοιώθηκε από το «τευτονικό
πνεύμα».6 Η προδοσία της δεν ήταν, λοιπόν, συμπτωματική ή συμφεροντολογική επιλογή αλλά το προϊόν μιας συστηματικής πολιτισμικής διάβρωσης, εξαιτίας της οποίας έχασε όχι μόνο την εθνική
αλλά και την ηθική συνείδησή της.
5
6

Σίτσα Καραϊσκάκη, «Επιστολή της 3 Σεπτεμβρίου 1969», Αρχείο Στρατή Δούκα, ό.
π.
Ό. π.
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Ο ζωτικός μύθος της Καραϊσκάκη, λοιπόν, για τη διάσωση και
την ανατροφοδότηση του προσφυγικού ελληνικού πνεύματος
μέσω μιας κοσμοπολίτικης ελληνικότητας καταρρακώθηκε από
τον Στρατή Δούκα με ένα εύστοχο πλήγμα. Ο Δούκας, δηλαδή, θεωρούσε την προσχώρηση της Καραϊσκάκη στο μεσσιανικό όραμα
του ναζισμού, όχι προσπάθεια ανάδειξης της οικουμενικής διάστασης του ελληνικού πολιτισμού μέσω της δράσης των προσφύγων
φορέων του αλλά δείγμα ανίερου πολιτισμικού εγκιβωτισμού και
εντέλει ρήξη με τις θεμελιώδεις αξίες της προγονικής κληρονομιάς
των Ελλήνων, προσφύγων και γηγενών.
Δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εντοπιστούν και να ανασκευαστούν τα επιχειρήματα, που χρησιμοποιεί η Καραϊσκάκη, για να
αντικρούσει τον αμείλικτο έλεγχο του Δούκα. Πρόκειται για κοινοτοπίες, αναμενόμενες από μια απολογούμενη για συνεργασία με
τον Κατακτητή:

«Σ’ εκείνη τη θέση, που ήμουνα στον πόλεμο, ήμουνα μόνο για να
μπορώ το κατά τη δύναμή μου να κάνω κάποια καλά στους πατριώτες μου. Κι έκανα πολλά καλά, που εσύ δεν τα ξέρεις ανεξάρτητα
σε ποια όχθη στέκονταν τότε εκείνοι, για τους οποίους ίδρωσα κι
αγωνίστηκα και κάποιος στρατηγός να μου πει, ότι ήμουνα για το
Χαϊδάρι και ότι ενώ με διώχνει από την πόρτα πάλι εμφανίζομαι
μπροστά του από το παράθυρο. Δεν είχε σχέση αν που για τα παιδιά που παρακαλούσα ήτανε δεξιοί και αριστεροί. Για μένα εκείνη
την εποχή ήτανε όλοι Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί σήμερα στην Αθήνα και ζουν και βασιλεύουν. Λοιπόν, μη μιλάς αβασάνιστα, Στρατή,
γιατί ποτέ μια μοσχονησιώτισσα σαν τη Σίτσα δεν είναι δυνατόν να
αφομοιωθεί από ξένες ράτσες. Μπορώ να πω ότι ο κ. Μπάχμαν έγινε
Έλλην γιατί τόσο αγαπούσε την Ελλάδα, αρχαία και νέα, και όχι εγώ
Γερμανίδα».7

Ιδιαίτερο, ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Δούκα
απέναντι στη δράση που ανέπτυξε η Καραϊσκάκη μετά της Καταστροφή του 1922, κυρίως η μεταστροφή της από τον σοσιαλισμό στον εθνικοσοσιαλισμό και η συμμετοχή της στο ελληνικό
φασιστικό κίνημα, πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Καθώς φαίνεται, από όσα υποστηρίζει η Καραϊσκάκη στη δεύτερη
7

Ό. π.
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επιστολή της, γνωρίζει ότι ο Δούκας της ασκεί κριτική από την
αντίπαλη παράταξη, δηλαδή την Αριστερά, η οποία, όταν συντάσσεται η επιστολή, βρίσκεται υπό διωγμό από τη δικτατορία των
Συνταγματαρχών.
Συγκεκριμένα, η Καραϊσκάκη συμμετείχε ενεργά στη διάδοση
της γερμανικής φασιστικής προπαγάνδας στην Ελλάδα με την
αρθρογραφία της και το συγγραφικό έργο της έως το 1936, όταν
μετά την 4η Αυγούστου, υπηρέτησε τον Μεταξά ως ενεργό μέλος
της ΕΟΝ και υπεύθυνη λογοκρισίας του δικτατορικού καθεστώτος (Κουλαπίδης 1938, 38 και Καλλονάς, β΄έκδοση, 1939, 239). Αν
και την ακριβή δράση της στη Γερμανία πριν και μετά τον πόλεμο δικαιολογημένα δεν φαίνεται να γνωρίζει ο Δούκας, αφού σε
πολλές περιπτώσεις ήταν συνωμοτική, η ανάμιξη της στο μεταξικό
καθεστώς ήταν απροκάλυπτη. Είχε δημιουργήσει, μάλιστα, αλγεινές εντυπώσεις στους κύκλους των Μικρασιατών δημοτικιστών η
προσχώρησή της στον εθνικοσοσιαλισμό, όταν σπούδαζε στο Μόναχο μετά το 1922, αφού έως τότε ήταν στρατευμένη στον σοσιαλισμό και φεμινίστρια με ανανεωτικές καλλιτεχνικές επιλογές. Ας
σημειωθεί ότι η Σίτσα Καραϊσκάκη, πριν και μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή αρθρογραφούσε σε νεανικά περιοδικά της Αριστεράς και πρωτοστατούσε στην καλλιτεχνική πρωτοπορία (Τσικνάκης 1986, 203-204 και 231-232).
Όταν ο Δούκας την ελέγχει για τον αντιανθρωπιστικό χαρακτήρα των επιλογών της και υποστηρίζει ως αριστερός τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του σοσιαλισμού, η Καραϊσκάκη υπερασπίζεται
τον εαυτό της με παρρησία. Εκθέτει, βέβαια, ελλιπώς την πνευματική πορεία της, αποσιωπώντας κατ’ ουσίαν τον προσανατολισμό
της πριν το 1922 και εξωραΐζοντας τον αναπροσανατολισμό της
μετά το 1922 :
«Μα δεν είμαι φανατική και σε τίποτα. Σου είπα μισώ τη βία. Κι
όταν κατάλαβα τον κόσμο και μελέτησα πολλά και είδα ακόμα
περισσότερα σχημάτισα κι εγώ την κοσμοθεωρία μου. Αυτό όμως
κατόπιν βαθειάς επιστημονικής μελέτης και βαθειάς εμπειρίας.
Και τις σκέψεις μου πάνω σε αυτό τις μεταφέρω στα χαρτιά μου.
Γιατί θεωρώ άτολμο και αναιμικό έναν μορφωμένο άνθρωπο, που
δεν έχει το θάρρος να πει τη γνώμη του […] Δεν είμαι σου είπα
σε τίποτα φανατική, γιατί θεωρώ τον φανατισμό ένα δεδομένο
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των υπανάπτυκτων εγκεφάλων Ο άνδρας μου ήτανε ένας πολύ
μορφωμένος και κοσμογυρισμένος άνθρωπος και σ’ αυτόν γνώρισα
τον καλό γερμανό, τον γεμάτο φιλαλληλία και ανθρωπιά. Δεν
μπορεί κανείς μόνο για τον εαυτό του να επιστρατεύει αυτή τη
λέξη, που σήμερα στα χείλη μερικών έχει χάσει της σημασία της […].
Σήμερα πια και ποιος δεν είναι σοσιαλιστής; Μα όχι να μου ανοίξεις
δια της βίας το στόμα και να μου χύσεις το σοσιαλισμό που μυρίζει
κατάκτηση και σπάσιμο της προσωπικότητάς μου».8

Η παρρησία της Καραϊσκάκη που αγγίζει τα όρια της φραστικής
αντεπίθεσης, καθίσταται δυνατή, επειδή ο έλεγχος του Δούκα δεν
επεκτείνεται στον ρόλο της αναφορικά με τη διαμόρφωση των
συνθηκών εκείνων που κατέστησαν την ελλαδική κοινωνία ευεπίφορη στη φασιστική προπαγάνδα και περαιτέρω στη συμμετοχή
της σε μια στυγνή εθνικοσοσιαλιστική δικτατορία, όπως αυτή του
Ι. Μεταξά. Με άλλα λόγια, η κρίσιμη δεκαετία για την ιδεολογική
διαμόρφωσή της, που εκκινεί μετά το 1922, φαίνεται ότι συσκοτίζεται όχι μόνο από την ίδια αλλά και από τον Δούκα. Στην ίδια
ακριβώς δεκαετία οριστικοποιείται και η ιδεολογική προσχώρηση
του Δούκα στην Αριστερά (Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό 1988,
304 και Κόρφης, 1988).
Σε δύο παράγοντες, που εντάσσονται σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια
της ιδεολογικής ωρίμανσής της ίσως αναφέρεται η Καραϊσκάκη, μιλώντας συνοπτικά και αόριστα για «βαθειά επιστημονική μελέτη
και βαθειά εμπειρία». Η επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνεται από
τις σπουδές της στα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του Μεσοπολέμου, οι οποίες πράγματι υπήρξαν εμβριθείς και πολυμερείς,
από τη βυζαντινή φιλολογία έως τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη
δημοσιογραφία και τη φιλολογική κριτική (Karaiskakis, 1-66). Οι
φιλοσοφικές εργασίες της, αν και στρατευμένες στο ναζιστικό ιδεολόγημα, επιβεβαιώνουν την κατάρτισή της (Καραϊσκάκη, 2011).
Η «βαθειά εμπειρία», όμως, και μάλιστα ως συντελεστικός παράγοντας της εθνικοσοσιαλιστικής στράτευσής της δεν είναι αναλόγως αυταπόδεικτη ή συναφής με την επιστημονική κατάρτισή της
στην Εσπερία.
Οι πρώτες σαφείς ενδείξεις προσανατολισμού προς τον φασισμό εκδηλώνονται κατά την περίοδο 1923 έως 1925, που σπουδά8

Σίτσα Καραϊσκάκη, «Επιστολή της 3 Σεπτεμβρίου 1969», ό. π.
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ζει στο Μόναχο, όταν όμως ο εθνικοσοσιαλισμός αποτελεί ακόμη
για το γερμανικό ακαδημαϊκό κατεστημένο, το αντίπαλον δέος
(Κουλαπίδης 1938, 38, αρ. σημ. 1). Οι θέσεις, άλλωστε, του πολιτικά τότε ανερχόμενου Αδόλφου Χίτλερ για τους μετανάστες στη
Γερμανία, ειδικά τους μορφωμένους και ειδικότερα για τις γυναίκες απειλούσαν άμεσα την Καραϊσκάκη (Παρασίου 1989, 28). Η
εμπειρία της, επομένως, δεν προερχόταν από τις σύγχρονες προσλαμβάνουσες της.
Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται, αν συνυπολογιστεί ότι μετά το
Μόναχο, κατά το διάστημα 1925-1929, η Καραϊσκάκη συνέχισε τις
σπουδές της στην Ελβετία, στην Αυστρία και στην Τσεχία (Τουρίκης1937, 47). Εκεί εκδήλωνε πλέον ανοιχτά τη φασιστική κοσμοθεωρία της σε πνευματικούς κύκλους, όπου η επιλογή αυτή ήταν
μειοψηφική, αν και δεν είχε διακόψει εντελώς τους δεσμούς της με
την Αριστερά στην Ελλάδα (Τουρίκης1937, 47). Η σχέση της, μάλιστα, με τον Μπάχμαν και ο γάμος της το 1932 έγιναν πριν η οικογένεια αυτή να εκδηλωθεί υπέρ του ναζισμού το 1934 (Lane 1961,
68). Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανό η Καραϊσκάκη να συνέβαλε στην
προσχώρηση του γερμανού συζύγου της στο ναζιστικό κόμμα και
όχι το αντίστροφο.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η βαθιά εμπειρία ζωής που έστρεψε
τη νεαρή Καραϊσκάκη στον εθνικοσοσιαλισμό, αποτελούσε στην
πραγματικότητα ένα προσωπικό βίωμα, που μετέφερε ως πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία στην Ευρώπη. Ήταν η προσωπική οδύνη και το «τραύμα» από την Καταστροφή του 1922, που μετουσιώθηκαν σε κίνητρα δικαίωσης μέσα από μια ιδεολογική επιλογή
ιστορικής εκδίκησης.
Το γεγονός ότι η Καραϊσκάκη υπογραμμίζει, απευθυνόμενη στον
Δούκα, ότι απεχθάνεται τη βία, δεν αντιφάσκει με την προσχώρησή
της στον φασισμό. Σύμφωνα με την ναζιστική κοσμοθεωρία, η δυναμική επιβολή του φυλετικά υπέρτερου δεν αποτελεί πράξη βίας
αλλά ηθικό νόμο κατοχυρωμένο από τη λογική ενός κοινωνικού
δαρβινισμού (Παρασίου 1989, 56-57). Η βία είναι η αφύσικη ιστορική επιβολή του φυλετικά κατώτερου, που υπαγορεύεται από τη
δυσαρμονία ανάμεσα στη Φύση και την Ιστορία, δυσαρμονία την
οποία ακριβώς στοχεύει να καταργήσει ο εθνικοσοσιαλισμός.
Αν στο παραπάνω ερμηνευτικό σχήμα εγγραφεί ο μικρασιατικός πόλεμος με πρωταγωνιστές τους Έλληνες και τους Τούρκους,
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γίνεται αντιληπτό ότι η προσχώρηση της Καραϊσκάκη στην ιδεολογία αυτή της έδινε την ευκαιρία να οραματίζεται τη δικαίωση
της υπέρτερης ελληνικής φυλής. Έτσι, ο εθνικοσοσιαλισμός αποτελούσε τη συνέχεια και το επιστέγασμα ενός ιδιότυπου μικρασιατικού αλυτρωτισμού.
Την ίδια περίοδο κατά την οποία η Καραϊσκάκη περιπλανώμενη στην Ευρώπη διαμορφώνει την ιδεολογία της, ο Δούκας περιπλανιέται στους διάσπαρτους ανά την Ελλάδα προσφυγικούς
καταυλισμούς, εργαζόμενος στις υπηρεσίες της «Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων». Οι περιπλανήσεις αυτές στάθηκαν
καθοριστικές για την διαμόρφωση όχι μόνο της ιδεολογικής του
ταυτότητας αλλά και του λογοτεχνικού ύφους του.9
Συγκεκριμένα, ως μαχόμενος δημοτικιστής –«πεισματικό νεανία λιβελλογράφο» τον χαρακτηρίζει σε μια από τις επιστολές της
η Καραϊσκάκη–,10 υποστηρίζει σταθερά τις μεγαλοϊδεατικές επιδιώξεις του Ελ. Βενιζέλου, που εκφράζουν τα οράματα της ελληνικής
αστικής τάξης στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Η Μικρασιατική Καταστροφή τον οδηγεί από τα Μοσχονήσια στην Αθήνα. Η οικογένειά του, ωστόσο, αναχωρεί για την Ελλάδα, πριν από την οριστική κατάρρευση του μετώπου. Οι σχέσεις του με τους δημοτικιστές
στη μητροπολιτική Ελλάδα τον βοηθά να ενταχθεί ομαλά στους
πνευματικούς κύκλους της Αθήνας (Μυκονιάτης1966, 45).
Έτσι, ο Δούκας αρχικά δεν κατορθώνει να διαμορφώσει συνολική εικόνα για το μέγεθος της συμφοράς. Θα χρειαστεί να αναλάβει
καθήκοντα «επόπτη ανοικοδομήσεως» στις υπηρεσίες της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε. Α. Π.), για να συνειδητοποιήσει, μετακινούμενος ανά την Ελλάδα, τις διαστάσεις της Καταστροφής. Οι κακουχίες των προσφύγων, η κοινωνική περιθωριοποίησή τους, ο εργασιακός αποκλεισμός τους και η αδυναμία ή η
απροθυμία αρωγής από τη μητέρα Ελλάδα, έγιναν αντιληπτά από
τον Δούκα σαν ένα ιστορικό δράμα με θύμα τους πρόσφυγες και
θύτες όχι μόνο τους Κεμαλικούς αλλά και τους Ελλαδίτες (Birtek,
83-103).

Αποτέλεσμα αυτών των περιπλανήσεων υπήρξε η συγγραφή της Ιστορίας ενός
αιχμαλώτου, που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1929: Στρατής Δούκας, Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Αθήνα, εκδ. Χρ. Γανιάρης, 1929. Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου έχει κάνει
έως σήμερα 28 εκδόσεις από τον εκδοτικό οίκο Κέδρο. Βλ. το «Ιστορικό» της Ιστορίας ενός Αιχμαλώτου, όπως παρατίθεται στην εικοστή όγδοη έκδοση του έργου:
Στρατής Δούκας, Ιστορία ενός Αιχμαλώτου, Αθήνα 281997: 65-68.
10 Σίτσα Καραϊσκάκη, «Επιστολή της 3 Σεπτεμβρίου 1969», ό. π.
9
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Με όχημα τον σεβασμό στη δημοτική, τη γλώσσα του λαού, επιτελείται ο ιδεολογικός μετασχηματισμός του Δούκα. Ο Μοσχονησιώτης έμπορος περνά από τον αστικό φιλελευθερισμό στην Αριστερά, της οποίας τα οράματα και οι πολιτικοί αγώνες έκρινε ότι
θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν την ιστορική αδικία σε βάρος
των προσφύγων.
Η πολιτική διάσπαση, μάλιστα, της αστικής τάξης αμέσως μετά
την Καταστροφή και ο σταδιακός προσανατολισμός της στον εθνικισμό ξενίζουν τον Δούκα, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι το πολιτικό καταστημένο στην Ελλάδα και την Τουρκία πλειοδοτεί στην
εθνικιστική πόλωση, για να αποσείσει τις ευθύνες του για την Καταστροφή, που ήταν πλήγμα, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και
για τους Τούρκους, αφού με τη Συνθήκη της Λοζάννης, ξεριζώθηκαν αμοιβαία από τις πατρογονικές εστίες τους. Η πάγια, λοιπόν,
θέση της Αριστεράς για τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του μικρασιατικού πολέμου απέκτησε μετά το 1922 για τη συνείδηση του
πρόσφυγα Δούκα τις διαστάσεις μιας έγκυρης και δίκαιης ιστορικής ερμηνείας (Μηνόπουλος, 2-3).
Η ιδεολογική στροφή προς την Αριστερά συμπορεύεται με την
πνευματική στροφή στον λαϊκό πολιτισμό, τη λαϊκή δημιουργία
ακόμη και τη λαϊκή θρησκευτική παράδοση11 και αποτυπώνεται
στις διαρκείς επανεκδόσεις της Ιστορίας ενός αιχμαλώτου, ενός λογοτεχνικού ντοκουμέντου, της οποίας το υλικό συγκεντρώνεται
από την καταγραφή της μαρτυρίας ενός λαϊκού αφηγητή σε ένα
προσφυγικό χωριό της Κατερίνης (Βελουδής1981, 54-67). Μέριμνα του Δούκα ήταν σε κάθε επανέκδοση το έργο του να προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο τον αυθόρμητο ανεπιτήδευτο λαϊκό
λόγο (Δούκας 1997, 65-68).
Ο Δούκας, λοιπόν, αντιμετώπισε το ιστορικό «τραύμα» της Καταστροφής, εγκαταλείποντας την προνομιούχο θέση, που του εξασφάλιζε η αστική καταγωγή του. Η προσχώρηση του στην Αριστερά, αν και συνιστούσε ρήξη με την ατομική ταξική υπόστασή του,
αποτελούσε γι’ αυτόν τη μοναδική ευκαιρία πολιτισμικής διάσωσης στο πλαίσιο προσφυγικού λαού, τη μοναδική λύση, για να μην
καταντήσει ένας «εμιγκρέ», γραφικός διανοούμενος (Μυκονιάτης
1966, 45).
11 Τις ιδεολογικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές θέσεις του Στρατή Δούκα βλ. Στρατής
Δούκας, Εις εαυτόν, [α΄ έκδοση ιδιωτική], Αθήνα 1930 και [β΄ έκδοση] Ε. Ι. Α., Αθήνα 1981.
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Οι διαφορετικές και σε πολλά σημεία αντίθετες πορείες που διέγραψαν μετά το 1922 ο Δούκας και η Καραϊσκάκη, παρά την κοινή πνευματική και κοινωνική αφετηρία τους από τα Μοσχονήσια,
δεν ακυρώνουν την ακόλουθη ομοιότητα: η Καραϊσκάκη με τον
εθνικοσοσιαλιστικό αναπροσανατολισμό της και ο Δούκας με τον
μαρξιστικό έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να προασπιστούν,
να διασώσουν και να κληροδοτήσουν στην ευρωπαϊκή και στην
ελληνική συλλογική μνήμη τον μικρασιατικό πολιτισμό.
Ίσως γι’ αυτό ο Δούκας, αποκαλύπτοντάς την ως δωσίλογο, περιορίζεται να την καταγγείλει για τη συνεργασία της με τους Χιτλερικούς και όχι για το φασιστικό παρελθόν της κατά τον Μεσοπόλεμο, το οποίο νομοτελειακά την οδήγησε στη συνεργασία αυτή.
Αν ο Δούκας αντιλαμβανόταν τον ιστορικό τραυματισμό του 1922
ως αιτία ιδεολογικού αποπροσανατολοσμού της Καραϊσκάκη, δεν
ήταν καθόλου πρόθυμος να τη δικαιολογήσει, γιατί επέτρεψε στον
εαυτό της να απαλλαγεί από την ανθρώπινη οδύνη του πρόσφυγα,
προκαλώντας πόνο στον Άνθρωπο, συνεργαζόμενη με την Γκεστάπο (Τσαλδάρη 1964, 91). Αυτή η επιλογή συνιστούσε ρήξη με τις
θεμελιώδεις αξίες, που υπεράσπιζε ο ίδιος ως Έλληνας Μικρασιάτης, και γι’ αυτό απερίφραστα την καταγγέλλει αλλά και γι’ αυτό
η ίδια εμμένει στο γεγονός ότι η «καρδιά της», παρ’ όλα όσα της
καταλογίζει ο Δούκας, «έμεινε καθαρή, αλέκιαστη, μοσχονησιώτικη, ελληνική».12
Επιλογικά, αξίζει να αναφερθούν όσα η Καραϊσκάκη υποστηρίζει, για να υπερασπίσει την ιδεολογία της, σε σχέση με την μικρασιατική καταγωγή της:
«Σήμερα, αγαπητέ Στρατή, πρέπει κανείς να βλέπει με δεκατέσσερα
μάτια και ν’ ακούει με σαράντα τέσσερα αυτιά. Οι λαοί είναι αμέτοχοι σε κάθε παραστράτημα μιας ιδέας καλής στα χέρια των φορέων.
Οι λαοί είναι αμέτοχοι στις καταστροφές των πολέμων. Τι έφταιξε ο
Σουλεϊμάν για το ξερρίζωμά [sic] μας; Και όμως, τέσσερες αιώνες οι
δικοί του καταδυνάστευαν την ελληνική φυλή και παρ’ ολίγο να την
εξοντώσουν . Τέσσερες αιώνες εκείνοι, τέσσερα χρόνια οι Γερμανοί
δεν μπόρεσαν τίποτα να κάνουν. Βέβαια στις τέτοιες ανεμοζάλες
δεν φταίνε ούτε ο Σουλεϊμάν […] ούτε η Σίτσα ούτε ο Πέτερ»13

12 Σίτσα Καραϊσκάκη, «Επιστολή της 3 Σεπτεμβρίου 1969», ό. π.
13 Ό. π.
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Το αξιοσημείωτο στο παραπάνω χωρίο δεν είναι η άμβλυνση
των εχθρικών αισθημάτων απέναντι στον τουρκικό λαό, καθώς
όταν συντάσσεται η επιστολή το 1969, η Καταστροφή αποτελεί
μια οδυνηρή αλλά μακρινή ανάμνηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ως
συνεπής εθνικοσοσιαλίστρια η Καραϊσκάκη αντιμετωπίζει τις
προσωποπαγείς απολυταρχίες των εκάστοτε ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπως ο οθωμανικός οικουμενισμός του Σουλεϊμάν ή
ο ναζισμός του Χίτλερ, ιστορικά αδικαίωτες κατά την εφαρμογή
τους, αμνηστεύοντας όχι μόνο τον εαυτό της αλλά και τους ηγέτες που τις ενσάρκωσαν. Έτσι, η ηχηρή δικαίωση του Σουλεϊμάν,
επικαλύπτει αλλά δεν αποκρύπτει τη σιωπηρή δικαίωση του Αδ.
Χίτλερ. Σε αυτό το πλαίσιο ιστορικής ερμηνείας η ρήξη της Καραϊσκάκη, όπως την αντιλήφθηκε ο Δούκας, αποτελεί για την ίδια αδιάψευστη μαρτυρία συνέχειας.
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The perpetual return of the living-dead (languages):
Spectres of (dis)continuity
Akis Gavriilidis *

In September 2013, for the umpteenth time, a large and heated
discussion was fuelled in the Greek-speaking public (and cyber-)
space, after Maria Repoussi, an MP belonging to the small DIMAR
[Democratic Left] party, stated at Parliament that “ancient Greek
[in the original: “ta arkhaía”, literally “the ancient ones”] is a dead
language” and should not be taught throughout the educational
system, but only to specialized students.
This statement produced many negative reactions, with various
sexist epithets and hate speech being used against the MP. For
example, right underneath the publication of the story in a large
Athens daily (TA NEA 2013), a space for comments opened, where
–until the time this article is being written- a total of 331 comments
has been published, one of which goes:
“He, who feels dead as a Greek, considers dead the ancient Greek
language as well. (…) What has been mortified is the ideology of the
communist left. From the dead we can not expect living words since
they experience everything as dead”1.

But the accusations against her were not only based on this anticommunist premise. Other people opposed her views, quite the
contrary, as diverging from, even betraying the true values of the
left, which has always cherished national and popular traditions (To
Vima 2013), or, more specifically, as directly serving the austerity/
∗
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cr33396@telenet.be,https://nomadicuniversality.wordpress.com
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“Λεμεσός” [Limassol, the city in Cyprus].
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neoliberal politics of the “Memorandum” through their “parochial
functionalism” (Sevastàkis 2013).
When different people draw the same conclusions departing from
different, even contradictory premises, we must suspect that
these are not real premises but just pretexts, and that this alleged
conclusion was a decision already taken beforehand for other
reasons, not present in the discourse. In what follows I would
like to discuss this presence/ absence of these reasons, and the
mechanism constantly producing this rationalization. Keeping of
course in mind that no claim and no public position can possibly
contain in itself the totality of the grounds which led to it.
A cyber-discourse formation

As is known, questions concerning the status of the Greek language
(GL) have always been very central in the public debate in Greece.
But during the past years, I believe we witness the development
of a new phenomenon: the large diffusion of a “lay” discourse
about the status of the Greek language, or of different versions of
it –and the relationship and hierarchy between them. The space
for this diffusion, and the instrument that made it possible, is of
course the Internet. In and through it, a practically infinite number
of posts are circulating, which contain a variable set of celebratory
and glorifying, not always coherent, assertions about presumed
qualities of this language. I believe that we already have a large
corpus of Internet posts in the Greek language –occasionally also in
English- about the Greek language, and that this corpus constitutes
a sort of a “discourse formation” –to use a term introduced by Michel
Foucault (1987). Studying this valuable material could reveal new
elements in the way in which people give sense to language, to what
the GL is, and what it means to be a speaker of it.
The novelty of this phenomenon could be expressed as follows.
In the great debates of the 19th and the 20th century, it was mainly
academicians and intellectuals who took the floor. Hence, any
positions expressed had to be coded in a “scientific” vocabulary,
where the affective content was only indirectly present –translated
into the language of detached objectivity. The presence of a
universally accessible means of publication gave the possibility
of speech to new people who do not always feel bound by the
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conventions of scholarship. On occasions, we have a lay discourse
which presents itself as scientific, or vice versa; or a strange hybrid
between lay and allegedly scientific discourse.
“According to researchers …”

This could be seen more clearly with some practical examples. The
one that follows is taken from the abstract of a paper presented
at the Second International Conference of the International
Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI),
which took place in Athens in September 2014.
According to researchers the formation of the Greek language follows
patterns and functions attributed to the formation of nature and the
cosmos. The key to decipher these patterns is the Greek Alphabet.
Its letters bear a univocal meaning-interpretation and their shape is
also connected to their meaning and inner symbolism. This univocal
meaning is apparent in every single Greek word (Fourioti 2014).

In terms of scientific methodology, it is obviously a disgrace that
papers such as this get accepted in conferences. But in terms of the
information it contains, this is an extremely rich source for us to see
these argumentation strategies in action.
This sample follows what we could call a pseudo-scientific style. We
have here the imitation of formal aspects of scholarly discourse
such as the reference to (non-identified) “researchers”, and the
author’s CV and credentials2; at the same time, this simulation of
science is mobilized to serve a totally irrational-mysticist content.
We can also see a reference to the ability of the Greek language to
influence foreign ones (since its “hidden symbolism” can be seen
“in Greek words people use today either as native speakers or in
many different languages worldwide”).
2

According to which “Maya Fourioti is a Greek freelancer living permanently in
Greece. She first studied English-French Translation in the Department of Foreign
Applied Languages of LYON 2-Louis Pasteur University, France and specialized in
Semiology. She also studied History of Art in the same University and specialized in
National Heritage Conservation and Museum Organization”. Two more paragraphs
follow, informing about the speaker’s “own freelance business in Corinth,
Greece” and her capacities as the “Secretary General of the Hellenic Federation
of Mountaineering and Climbing” and as “a social and civil rights activist and a
volunteer in pressure groups”.
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This reference is very common in many other electronic samples
from this discourse formation. Not only electronic: recently, a book
came out as well, entitled You Speak Greek, you Just don’t Know it
(Stefanides 2010). Annie Stefanides, according to an online CV of
hers, has studied electrical engineering and piano, and currently
works as a Creative Director in advertisement. In its own selfdescription, this sample is more honest, as it admits it “is not a
scientific lexicon. It is a selection of more than 6. 000 Greek words
that probably all of you, dear English speaking friends, use quite
often in your everyday vocabulary”.

Indeed the book seems to serve a public relations goal, already
from its cover which tries to capture the clients’ attention through
the use of colors and visual effects. The problem is that, despite this
waiver from scientific ambitions, the very enunciation of this goal
takes for granted certain points that would need some theoretical
discussion before being accepted.
Exceptionalities

On the back cover, the author addresses the prospective reader
using the first person, with the following words:
Let me guide you through a wonderful journey into the magic of an
exceptional language, the Greek language.
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In every respect, the Greek language is one of the richest, most
accurately structured and logical languages of all times. It is a
language where every word has a reason for its existence. There is
a direct connection between the “word” and the “meaning” of the
word (my italics).

To begin with, it is remarkable that this address adopts not only a
commercial but, more specifically, a travel agency vocabulary. The
GL is presented as an exhibition item, to be visited in a museum or an
archaeological site –preferably with the assistance of a guide. The
invitation destined to arouse the interest of the “English speaking
friends” for this language seems to be modeled on the successful
precedent of tourist brochures.
This goes for the first phrase of the above passage. The second, on
the other hand, introduces a new theme, which also abounds in the
literature we are examining. The term “rich” serves both rhetorical
schemes; sets of exhibits can be described – and compared- in
terms of their “richness”. Languages can as well, and are quite
often. However, here is where problems start: there is no common
measure for the “wealth” of languages, and it takes a degree of
arbitrariness in order to decide if one is richer than others.
In this particular case, it is clear what this measure of wealth consists
in: numbers. Numbers of words, more precisely. Possessing “many”
words, so many that you can even lend some to other languages,
is construed as a sign of “richness”. Here, the counting stops at “6.
000 words”, a simple and clear number, multiple of one thousand,
easy to be impressed on the clients’ memory. Elsewhere, in posts
willing to give a more “scientific” appearance to this quantification,
more complex figures appear. E. g. a really viral text published on
innumerable blogs and sites, starts with the phrase:
The English language has 490,000 words, out of which 41. 615 words
are from the Greek language ... Guinness Book) [sic]3.

What these numbers are intended to show is the potency of the
GL, understood as its ability to influence other languages and
3

I took this specific quotation from a post entitled “Η Ελληνική Γλώσσα είναι η
Αρχαιότερη στον Κόσμο!” [The Greek language is the most ancient in the world!],
published at a blog with the very telling name Secret Real Truth (in English in the
original). http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/10/blog-post_949.html.
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produce new results on (in) them. Apart from the economic
vocabulary (words as possessions and loans), a sexual imagery is
also mobilized to describe the traveling of terms across languages.
In these discourses, a seminal character is attributed to the Greek
language, indeed a fertilization of other languages.

In this phallic metaphor, the GL is posited as the absolute origin,
the starting point of any linguistic traveling. The point of arrival
is to be found in other Western European languages, and most of
all English, which is the privileged target of this procreation/ borrowing narrative. This targeting is also served by translating –or
directly drafting- many of these texts in this very language. Not only
that: another urban legend trafficked by similar discourses claims
that the Britons themselves (and not just any Britons, but business
leaders among them –whose identity however is typically never revealed), appreciate the strength of GL and its potential as a magical
potion. This absurd claim even found its way into the pages of TO
VIMA, one of the oldest and most respected Greek dailies, through
an article signed by a “philologist [who] holds a degree in Philosophy, Education, Psychology from the University of Athens and [is]
a Master’s student in Psychology program at the same University”.
This article, using as its title a much cited verse by the poet Odysséas Elytis, asserts its readers that
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British entrepreneurs urge their senior officials to learn ancient
Greek, because this language contains a philosophy with a special
significance in the areas of organization and management that
enhances business logic, while stimulating leadership skills
(Karambali 2012).

Picking up specifically English as the direct competitor of GL, and
underlining the respective “leadership skills” of each language,
testifies for no less than an ambition –or a nostalgia- for world
domination (as one should naturally expect from “the most
perfect language”). Everybody who believes in the existence of a
global hierarchy of languages, accepts English as occupying the
top position in it; if it comes out that English is inferior (indebted
to/ penetrated by) Greek, then obviously a rearrangement in the
classification is imposed.
From the “non arbitrary language sign” to sign language

The obscure reference to the “Guinness Book”, with quotation
marks closing without having ever opened before, is not the only
false quotation in the “41. 615 words” post. Another one follows
suit, attributed to nobody less than Bill Gates, who is supposed to
have declared:

Greek with its mathematical structure is the language of information
technology and the new generation of sophisticated computers,
because only in this [language] there are no limits (my italics).

Mathematics is always invoked as an important basis for the richness/ superiority of GL, not only in terms of counting the large quantity of its words, but also in terms of constituting an inherent quality,
indeed its very nature. In the previous example we already saw the
claim that GL is “one of the most accurately structured and logical
languages of all times”; here, we see another, much diffused short
expression of this accuracy: the mathematical structure of GL.
What exactly do people mean by this expression?
First of all, they mean that it has a necessary, non accidental existence.
The Greek language is not random [τυχαία] ... it was built on
mathematics, and still what few people know is that every word in
Greek has a mathematical background (ΞΥΠΝΗΣΤΕ PE 2014).
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More specifically, the “mathematical structure” also means that the
GL is not a social construction based on mutual agreement, which
makes for its exceptionality:
The Ancient Greek language is the only one that is not based on the
fact that some people just sat down and agreed to call an object ‘x’
or ‘y’ as all the other sterile world languages. The Greek language is a
mathematical masterpiece (ΞΥΠΝΗΣΤΕ PE, ibid.)

So it is another way to say that, in the seminal (ancient) GL, as opposed to other impotent conventional languages, there is a univocal correspondence “between the ‘word’ and the ‘meaning’ of the
word”, as Stephanides put it.
Other (cyber)authors opt for more scientific-sounding terminology
here as well.
In the language we have the signifier (the word) and the signified (the
concept). In the Greek language the two have a primary relationship, as,
unlike in other languages, the signifier is not a random sequence of letters. In a conventional language such as English we can all agree to call the
cloud car and the car cloud, and once we agree, this will apply. In Greek
this is impossible. For this reason, many single out Greek as a “conceptual”
language as opposed to the other “semantic” languages4.

Accordingly, the “arbitrariness of the language sign”, as proclaimed
by Ferdinand de Saussure, is valid for all other languages, except
Greek; in it, signs are fixed and one-dimensional: every signifier has
only one signified, and vice versa.
Needless to say, these pseudo-scientific assertions are pure nonsense as well; most of all, the supposed distinction between “conceptual” and “semantic” languagesis not only unheard of, but even
ridiculous, since the term νοηματική γλώσσα used in the original,
which I rendered here as conceptual following the author’s (presumed) intention, already has a use and a meaning in Greek, which
is very clear and simple but totally irrelevant: it denotes the sign
4

This is also a “viral” passage. I found it at a multilingual site called “A better Greece”,
created mainly for tourist purposes, whose Greek version –written in very poor
Greek indeed- present itself as «ENΑΣ ΠΛΗΡΕΣ [sic] ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
including a section about «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» (http://www.abettergreece.
com/Greek%20the%20Greek%20language.html).
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language used for the deaf (νόημα meaning both “meaning, sense”
and “gesture, sign”).
What is arguably even more incoherent is that this “necessary/
non-accidental” nature of GL is not only combined and co-existing
with its supposed procreative activity, but is also causally linked to it.
foreign dialects were defined by agreement, that is some people
agreed that such and such object they will call “X”, which makes languages sterile, so they can not give birth to new words (from same
post).

But the “mathematical structure” of the GL, in the sense it is
understood within this discourse formation, is incompatible with
“richness” and “fertility”. A univocal language where only literal
meanings and no metaphors are possible may indeed be suitable
for mechanical operations, as the quotation attributed to Bill Gates
claims, but leaves no space at all for poems, or for jokes, or for any
activity we usually conceive under the term “culture”. Not to mention that it also goes counter to the very rhetoric and narrative
techniques of this discourse formation, which as we already saw
is practically premised upon allegories, equivocal utterances, and
loose or plainly inaccurate use of theoretical and other terms.
Language as God

But there is an additional, “deeper” meaning of the mathematics of
language.
This is introduced in a larger passage I will quote, which recapitulates almost all of the motifs identified up to now and, towards its
end, provides their “crowning” as an apotheosis –figuratively and
literally. This too is taken from the “ksipnistere” post.

That the Alphabet cannot possibly have been copied from somewhere else, appears clearly from the fact that in the year 2300 BC.
Homer already has access to 6,500,000 primary words (first person
singular & present tense), which, if you multiply by 72 (the number
of declinations), you get a huge number which is not yet the final,
because, remember, the Greek language is not sterile –IT BEARS.

Now if we compare e. g. the English language that has 80,000
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words –of which 80% are Greek, as we are informed by the
University of Wales-, and if we measure that this sterile language evolves for 1000 years, we can naturally draw the conclusion that Homer receives a language whose temporal depth
must be placed at 100,000 BC? 500,000 BC? Who knows ...
But the ultimate proof is its mathematical character itself, which exists in no other language on the planet. Do not forget also that the
Creator used mathematics for his creation, so our language is necessarily related to the source (root-0/1). (my italics)

In other words: in this discourse formation we can identify a clear
tendency towards the deification of the Greek language, through the
attribution to it of such divine qualities as perfection (omniscience/
omnipotence), necessity, and eternity.
The GL is eternal in that it was never created, or in any case its existence is much older than any other existing language; it was not
born at any specific point in time, but on the contrary it is she5 who
practically gave birth to all other languages, and to civilization at
large. And also in that it is immortal, it can never die; even in specific historical periods when this seemed to be the case, when it was
in bad shape, it miraculously resurrected. And, of course, it has its
own elect people.
These ideas are expressed, directly or implicitly, in several other
posts, such as the following:
The Greek language is perfect, it is the creation of the divine word,
it is the miracle of miracles, it is a language of Harmony and has
Mathematical structure. Nobody can question all these.
Our language is sacred, since it overcame the barrier of time. It is Holy
because if people consider saints those who served the Creator, our
Language has served mankind from the depths of time. It is the key
to the book of knowledge; without this key we could not be taught
culture and even the existence of our God Almighty (e-rodios 2013).

Αctually, in this delirious and, in religious terms, clearly blasphemous
passage, GL is declared mightier than this “God Almighty”; even if this
latter does exist, he still depends on GL in order for his existence to be
known to humans, without which his existence would be pointless.
5

Nouns in Greek are gendered, and the word for language (γλώσσα) is feminine.
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The petrification of culture
… because there can be no counterfeit where there is no original, does
it in any manner follow that any undemonstrated original exists? In
seeing a spurious coin we know it to be such by comparison with coins
admitted to be genuine; but were no coin admitted to be genuine,
how should we establish the counterfeit, and what right should we
have to talk of counterfeits at all? (…) A man, for instance, may feign
himself a sphynx or a griffin, but it would never do to regard as thus
demonstrated the actual existence of either griffins or sphynxes.
Edgar Allan Poe (1846), 247; also quoted (partially) in Derrida
(1991), 139

At this point, I would like to remind the reader that the expression
ta arkhaía, i. e. the neutral adjective in the plural, without a noun,
used colloquially to describe Ancient Greek in Modern Greek,
does not have only this meaning; disproving in practice the theory
about the univocal correspondence between signifier and signified
in “every Greek word”, this very adjective is also used to connote
ancient (material) monuments. It practically means “antiquities”.
I would also like, in this respect, to invoke the key thesis put forward
by Hamilakis (2009), that, in modern Greece, the relationship with
ancient monuments has developed into a kind of a secular religion.
According to this interpretation, these arkhaía, these “ancient
things”, are seen as remnants that permit us to communicate with
the dead ancestors. They are turned into objects with a borderline
status, at the same time dead and living.
I claim that the same happened with language and culture in general.
I think we can expand this consideration onto the relationship not
only with material monuments, but with immaterial ones as well.
And notably with this immaterial monument constituted by the
ancient Greek language seen as one big material monument, a stone.
I can find no better expression for this petrification of culture than a
phrase used by the scholar Evànghelos Kofòs in 1993, when speaking to a US daily. Kofòs, who has served as a senior expert advisor to
the Greek Foreign Ministry for decades in matters of Balkan history
and policy, compared the use of the name Republic of Macedonia by
the “Slavs” to a burglary and went on to affirm:
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It is as if a robber came into my house and stole my most precious
jewels –my history, my culture, my identity (Danforth (1997) 35).

In a phrase consisting in only 22 words, five out of them are the first
person singular possessive pronoun. Not bad: this obsessive-possessive repetition installs a treatment of words, in particular of
names, as stones, hence as fetishes, as objects with magical-mystical
qualities. The Name, as a fetish, is possessed. This possession must
be understood in at least two senses: Kofòs –and the nation on behalf of which he is speaking- are the masters, the legitimate owners
of the fetish/ jewel/ Name (of the fathers). But also, the jewel is
haunted by spirits, by the ghosts of the dead fathers. The jewels –
material or linguistic remainders, marbles or words- permit us to
communicate with our ancestors. The latter may be dead, but what
they left behind is not only alive, but also still bearing offspring.
This is why the language fetishists refuse to tolerate any thought
of these remainders being “dead” and insist on keeping open this
intermediate zone between life and death.
We are of course here totally in the element of spectrality, as Jacques
Derrida defined it in his Specters of Marx.
As is well known, Marx always described money, and more precisely
the monetary sign, in the figure of appearance or simulacrum, more
exactly of the ghost. (…) The Critique of Political Economy explains
to us how the existence (Dasein) of money, metallic Dasein, gold or
silver, produces a remainder. This remainder is –it remains, precisely- but the shadow of a great name [my emphasis]: “Was übrigbleibt
ist magni nominis umbra”. (…) Later he will compare this spectral
virtue of money with that which, in the desire to hoard, speculates
on the use of money after death, in the other world (nach dem Tode
in der andern We1t) (Derrida (1994) 55-56).

No wonder, then, if the Name, and the culture for which it stands
as a synecdoche, are an asset, a possession; but an invaluable asset that money cannot buy. At the same time they are outside any
possible exchange or alienation; on the contrary, the Name is that
which renders every exchange possible, since it is an absolute value, hence a measure for all (relative) values. Its jewel-like nature
turns it into a treasure, into something we (must) keep away from
the gaze and touch of others –and from commerce and business.
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The metamorphosis of commodities (die Metamorphose der Waren) was already a process of transfiguring idealization that one may
legitimately call spectropoetic. When the State emits paper money
at a fixed rate, its intervention is compared to “magic” (Magie) that
transmutes paper into gold. The State appears then, for it is an appearance, indeed an apparition; “seems now to transform paper into
gold by the magic of its imprint [scheint jetzt durch die Magie seines
Stempels Papier in Gold zu verwandeln; Marx is referring to the imprint that stamps gold and prints paper money]. ” This magic always
busies itself with ghosts, it does business with them, it manipulates
or busies itself, it becomes a business, the business it does in the
very element of haunting. And this business attracts the undertakers, those who deal with cadavers but so as to steal them, to make
the departed disappear, which remains the condition of their apparition. Commerce and theater of gravediggers. In periods of social
crisis, when the social “nervus rerum” is, says Marx, “buried [bestattet] alongside the body whose sinew it is”, the speculative burying
of the treasure inters only a useless metal, deprived of its monetary
soul (Geldseele). This burial scene recalls not only the great scene of
the cemetery and gravediggers in Hamlet, when one of them suggests that the work of the “grave-maker” lasts longer than any other: until Judgment Day. This scene of burying gold also evokes more
than once, and still more exactly, Timon of Athens. In Marx’s funerary rhetoric, the “useless metal” of the treasure once buried becomes
like the burnt-out ashes (ausgebrannte Asche) of circulation, like its
caput mortuum, its chemical residue. In his wild imaginings, in his
nocturnal delirium (Hirngespinst), the miser, the hoarder, the speculator becomes a martyr to exchange-value. He now refrains from
exchange because he dreams of a pure exchange (p. 56-57)

Indeed, the nexus treasure/ burial/ inheritance/ cultural (and other)
values seems to have a particular relevance not only for Timon, but
also for Athens in general. It may be no coincidence that, in this
period of social (and also financial) crisis, in the summer and fall of
2014, arguably the most popular and respected person in Greece is
a gravedigger6: Mrs Peristeri, the archaeologist who is excavating a
tomb in Amphipolis, northern Greece, looking forward impatient6

On this, I permit myself to refer the reader to Gavriilidis (2014).
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ly to finding a cadaver, or some ashes or other chemical residues
testifying for the identity of the buried person –the “inhabitant”
[énoikos] of the grave, as everybody in Greece calls him/ her. Practically everybody –including mass and social media and the Prime
Minister himself- nurture the Messianic expectation for something
“big” to be found in this respect. “Big” here meaning nothing less
than the corpse of Alexander the Great.
The reason why they do not give up this irrational hope, in the absence of any scientific backing, is, as with any Messianism, a feeling
of redemption they expect to obtain in the event that Alexander’s
cadaver –or at least some “national treasure” of comparable valuebe found7. Such a finding, they believe, will silence once and for all
the claims of the “robbers”: if remains of Alexander are found on
Greek territory, the subtext goes, this will leave no doubt as to the
Greekness of both modern and ancient Macedonia(ns) and disprove
the “falsification of history” by the Republic of Macedonia. So once
more we have to do here with the “magic that transmutes paper
into gold”: in Greek propaganda, the people who claim to belong
to the Macedonian nation are typically accused as “plastogràfoi”8
[forgers], or, even more clearly, as “paraharàktes” [counterfeiters]9.
The latter term, in its literal sense, is used exclusively in relation to
faking currency, to producing coins or banknotes without the relevant (State) authorization –without an “entitlement”, as Derrida
(1991:109 and passim) would note10.
Speaking of entitlements, it is interesting to note that Mrs Peristeri’s supervising minister, Mr Tasoulas, stated that the findings at
Amphipolis are “the good news [ta kalà néa] the Greek people are
entitled to” (Athens Voice 2014).
7

This is why Hamilakis (2014) spoke in this connection of “ethnikì thisavrothirìa”
[national treasure-hunting].
8 See e. g. Martis (1983).
9 See on this: «Ο Μεγαλέξανδρος “χαστουκίζει” τους Σκοπιανούς παραχαράκτες της
ιστορίας, από τον τάφο του!» [Alexander the Great ‘slaps in the face’ the Skopjean
counterfeiters of history from his grave!], http://www.makeleio.gr/?p=151198.
“His grave” in this context meaning Amphipolis.
10 Additionally, some useful remarks on the linguistic dimension of the State
guaranteeing for the authenticity of money, and more particularly on the
performative nature of this “speech act”, are to be found in Marazzi (2013), esp.
p. 189. This approaching is no surprise, as performativity is linked to the magical
aspect of language, to what permits one to “do things with words”.
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It is a rather bizarre choice, almost an antinomy, to call the results
of a scientific research operation “news”, whether good or bad.
In any field, but even more so in archaeology, which by definition
deals with the past, with “the ancient ones”, not “ta néa” –the new
ones. This is an expression we would normally use for an open
question on which we have an affective investment, a hope or a fear.
But also, why declare that “the Greek people” are “entitled” to these
néa about the arkhaía? There is a missing part in the message, that
the listener/ reader is expected to fill in as follows: “in these times
of crisis, the Greek people have gone through a lot of hardship, so it
was about time for them to hear something uplifting”. Note that the
gain expected from the findings is not material, at least according
to the explicit content of the ministerial statement, but moral: the
very next sentence reminds us that “The ancient Greek culture and
history are a source of pride for the Greeks” (ibid.; my emphasis).
What is more relevant to our point, is that this official discourse
faithfully reproduces the double structure of “economical theology”
(Agamben 2011) in its reading of the relationship between modern
and ancient Greek culture: the remnants of the past are construed
as an evangelism (Evangélion meaning literally “good news”), and
simultaneously as a reward for one’s sacrifices, a compensation/
consolation in the world of the dead for suffering in the real one.
This “double bind” is, I believe, linked to what we could call, in
Derrida’s terms, the ambiguity of inheriting. Ancient Greek cultural
heritage is indeed a source of pride for modern Greeks, but at the
same time it is a burden, a source of awkwardness, embarrassment,
superegotic anxiety. Culture is primarily immaterial, abstract; after one has raised his status by affirming “my ancestors created a
great civilization”, he/she is faced with the question –put by others or, most probably, by himself-: “well, why is this civilization so
great? Why is this practically relevant today to our lives, how does
it help us?”. This question opens an unbearable gap: asserting that
“ancient Greeks invented democracy, drama, philosophy etc. some
thousand years ago”, produces a rather faint enjoyment in the lives
of today’s people. But by adopting and advertising tangible, material things: marbles, statues, stones, or words and ideas turned into
stones, one is at last capable of putting something rather than nothing in the place of this void, of blocking the leakage of enjoyment
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and fixing its fluidity. “You see? we are important because you still
use our words today! Here they are, we can even count them”.
In this sense, the quantification/ petrification and the language cult
I tried to analyze in what precedes serve as means to block the deleterious effects of this gift/ pharmakon constituted by the “glorious
ancestors” narrative.
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Συγκριτικές και διαλεκτολογικές προσεγγίσεις

Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα στο σταυροδρόμι ανάμεσα
στις «μικρές» και «μεγάλες» γλώσσες
(συμβολή στη θεωρία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας)
Predrag Mutavdžić *, Αναστάσιος Καμπούρης **

Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική
γλώσσα μας βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε την δική μας
γλώσσα.
Jacqueline Worms de Romilly

Η γλώσσα των Ελλήνων, σε ποικιλία, απλότητα, ευλυγισία και
πιστότητα ξεπερνά κάθε άλλη.
Mary Shelley

Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο στηριζόμαστε ακόμη στην
Ελληνική, για να μιλήσουμε για οντότητες και γεγονότα που
βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής.
David Crystal

1. Τα ελληνικά ως γενική διεθνής γλώσσα επικοινωνίας

Η ιδέα των ελληνικών ως κρίσιμου επικοινωνιακού μέσου στην
Ευρώπη δεν είναι καινούρια. Μιλώντας τυπικά, ανάγεται λίγο
μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ορισμένοι λόγιοι, όπως ο Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) και οι οπαδοί
του, θεώρησαν ότι η επιλογή της Ελληνικής ως διεθνούς γλώσσας
επικοινωνίας αντί της Αγγλικής, της Γερμανικής, της Ρωσικής ή
∗
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οποιασδήποτε άλλης, θα συνεισέφερε σημαντικά στην επίλυση
όλων των διενέξεων και θα οδηγούσε τους λαούς προς μία μόνιμη συμφιλίωση1. Το όραμά τους θα μπορούσε να ερμηνευτεί με
το ό,τι η αποδοχή της Ελληνικής θα ήταν αποκλειστικά και μόνο
μία πολιτιστική και εκπολιτιστική πράξη και όχι πολιτική, αφού οι
Έλληνες ίδρυσαν τη σύγχρονη δημοκρατία και δημιούργησαν την
πολιτισμένη εικόνα της Ευρώπης μέσω της γνώσης και του πολιτισμού τους. Από αυτήν την άποψη, η πρότασή τους ήταν τόσο υπερεθνική όσο και υπεργλωσσική. Μια σχεδόν παρόμοια πρόταση
είχε τεθεί το 1864 στο Παρίσι και από τον φιλέλληνα φιλόσοφο
και δημοσιογράφο Βαρώνο Gustavе d’Eichthal (1804–1886) στο
σύντομο φυλλάδιό του με τίτλο De l’ usage pratique de la langue
grecque που δημοσίευσε ο οίκος Hachette2. Τόσο ο Eichthal όσο και
ο Σικελιανός, όπως και ο Βολταίρος πριν από αυτούς, παρουσίασε την θέση του σύμφωνα με την οποία τα Ελληνικά έπρεπε να
αποτελέσουν την παγκόσμια γλώσσα κάθε μορφής επικοινωνίας
σε διεθνές επίπεδο λόγω των χαρακτηριστικών τους και ιδιαίτερα
τόσο των λεξιλογικών όσο και των σημασιολογικών όρων που χαρακτήριζαν σχεδόν κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Όσον αφορά στα Ελληνικά, ο Eichthal τόνιζε επίσης ότι «η Ελληνική
γλώσσα είναι μία γλώσσα η οποία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά, όλες τις προϋποθέσεις μιας διεθνούς γλώσσας... εγγίζει αυτές
τις ίδιες τις απαρχές του πολιτισμού... η οποία όχι μόνον δεν υπήρξε ξένη προς καμία από τις μεγάλες εκδηλώσεις του ανθρωπίνου
1

2

Ο Σικελιανός ίσως είχε στο νου την ιδέα την οποία ο Crystal μερικές δεκαετίες
αργότερα εξήγησε: «There is the closest of links between language dominance
and economic, technological and cultural power … Without a strong power-base,
of whatever kind, no language can make progress as an international medium of
communication. Language has no independent existence, living in some sort of
mystical space apart from the people who speak it … A language has traditionally
become an international language for one chief reason: the power of its people»
(Crystal 2003, 7-9).
Το εν λόγω δημοσίευμα μεταφράστηκε στα ελληνικά (Περὶ τῆς πρακτικῆς χρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης) από τον Μάρκο Ρενιέρη, Έλληνα Πρεσβευτή στην
Κωνσταντινούπολη και μετέπειτα Κυβερνήτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Τυπώθηκε στην Αθήνα και ακολούθως επανατυπώθηκε στο γαλλικό πρωτότυπο
μαζί με άλλα άρθρα, στις σελίδες 107-109 σε ένα βιβλίο δημοσιευμένο μετά θάνατον με τίτλο: Gustavе d’Eichthal: La langue grecque, mémoires et notices (18641884), précédé d’une notice sur les services rendus, par m. Gustave d’Eichthal, à la
Grèce et aux études grecques, par le Marquis de Saint-Hilaire, Paris: Hachette,
1887, 426.
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πνεύματος, στην θρησκεία, στην πολιτική, στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, αλλά υπήρξε και το πρώτο εργαλείο, – προς
ανίχνευση όλων αυτών – τρόπον τινά η μήτρα... Γλώσσα λογική και
συγχρόνως ευφωνική, ανάμεσα σε όλες τις άλλες... ». Σύμφωνα με
τον Βολταίρο «είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των
λαών. »
Στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών στο Montreux, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1947, ο Σικελιανός εκφώνησε ένα λόγο όπου τόνιζε ότι,
καθώς εξέταζε το ζήτημα της επιλογής επίσημων γλωσσών, διαπίστωσε πως η επιλογή μιας γλώσσας που χρησιμοποιείται από ένα
μεγάλο έθνος θα προκαλούσε δυσαρέσκειες και θα δημιουργούσε
διαφωνίες, ενώ η υιοθέτηση μιας τεχνητής γλώσσας, όπως λ. χ. της
Εσπεράντο, θα αποτελούσε άρνηση της αρχής της δημιουργικότητας που θα πρέπει να αντανακλάται στην ίδια την παγκόσμια ομοσπονδία από τη συγκρότησή της. Έτσι, η υιοθέτηση της Ελληνικής,
σύμφωνα με τον Σικελιανό, θα ήταν πιο κατάλληλη αφού “όλοι οι
πολιτισμένοι άνθρωποι άντλησαν και συνεχίζουν να αντλούν χυμούς από τα Ελληνικά, ως την πηγή όλων των πηγών, προκειμένου
να βρουν τα θεμέλιά τους και το αληθινό νόημα του ανθρώπινου
πολιτισμού στην ουσία του” (Sikelianos 1947, 14–15).
Ωστόσο, η σύγχρονη ελληνική γλώσσα δεν έτυχε εκτενέστερης
παρουσίας και διάδοσης πριν την είσοδο της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981, πρωτίστως
λόγω του γεγονότος ότι τότε έγινε και μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.
2. Περί Νέας Ελληνικής από κοινωνιογλωσσολογική άποψη

Οι σχέσεις μεταξύ γλωσσών ως μορφή σχέσεων μεταξύ λαών, κοινωνιών και κρατών είναι σήμερα ένα από τα πλέον τρέχοντα κοινωνιογλωσσολογικά ζητήματα, από θεωρητική άποψη εντός των
ορίων μιας σχετικά νέας επιστήμης, της γλωσσολογικής οικολογίας (ecology of language). Συμπίπτει με την οικολογία στη στενή της
σημασία, όταν αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου και
του περιβάλλοντός του. Ο όρος γλωσσολογική οικολογία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε επιστημονική γλωσσολογική έκδοση
το 1967 στο άρθρο The language situation in Arizona as part of the
Southwest culture area (Voegelin-Voegelin-Schutz, 1967) και έτυχε
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εκτενέστερης εξέτασης από τον Haugen μερικά χρόνια αργότερα στο βιβλίο του The Ecology of Language: Language science and
national development (1972)3.
Αυτό που αναδείχθηκε κρίσιμο πρόβλημα εντός της γλωσσολογικής οικολογίας ως τμήματος της κοινωνιογλωσσολογίας είναι η σχέση μεταξύ των λεγομένων ισχυρών (μειζόνων, μεγάλων)
και ασθενών (ελασσόνων, μικρών) γλωσσών (major και minor
languages). Μέχρι σήμερα κανένα κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο δεν έχει καταφέρει να περιγράψει επιτυχώς την προαναφερθείσα σχέση, αφού είναι γενικώς αποδεκτό πως απέχουμε πολύ
από εκείνη την ευχάριστη στιγμή της εξεύρεσης του κατάλληλου
προτύπου. Επιπλέον, υπάρχει μία ακόμη κοινωνιογλωσσολογική
έκφραση στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία εξουδετερώνει την
έντονα πολωμένη διάκριση του Charles Fergson (Ferguson, [1966]
1996: 269–270) – η λεγόμενη “μεσαία γλώσσα” η οποία θα εξεταστεί παρακάτω. Το ερώτημα για το εάν μια γλώσσα είναι ασθενής,
μεσαία ή ισχυρή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εξετάζεται η δεδομένη γλώσσα. Το κύριο κοινωνιογλωσσολογικό κριτήριο
είναι, από κάθε άποψη, ο συνολικός αριθμός των ομιλητών της,
τόσο των φυσικών όσο και αυτών που την μιλούν ως ξένη γλώσσα.
Όταν καταμετρώνται οι γλώσσες, η αλήθεια είναι ότι μόνο οι ζωντανές λαμβάνονται υπ΄ όψη. Δυστυχώς, δύο ερωτήματα παραμένουν ακόμη αναπάντητα: πόσες ακριβώς γλώσσες έχουν ήδη εξαφανιστεί, δηλαδή πόσες έχουν πεθάνει και υπό ποιες (κοινωνικές,
πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές κ. λπ.) συνθήκες προκάλεσαν την εξαφάνισή τους. Η μελέτη των αιτιών που προαναφέραμε
θα μπορούσε να είναι πολύ διδακτική για τη επιβίωση γλωσσών
που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι ορισμένες διαδεδομένες γλώσσες έχουν σήμερα υποστεί συρρίκνωση
και έχουν περιοριστεί σε πολύ περιορισμένες περιοχές (όπως τα
Ελληνικά), όπως επίσης και ότι ορισμένες ασθενείς γλώσσες έχουν
με το πέρασμα των χρόνων σταδιακά περιοριστεί (λ. χ. Πρωσικά),
3

Το κύριο αντικείμενο της γλωσσολογικής οικολογίας συμπεριλαμβάνει τη μελέτη
των σχέσεων μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπινων κοινοτήτων και του περιβάλλοντός τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ γλώσσας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτή υφίσταται και λειτουργεί. Εκτός από το γεγονός ότι
το εν λόγω περιβάλλον συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις ποικίλων άλλων γλωσσών
και συγκεκριμένων κοινωνικών θεσμών, σύμφωνα με κάποιες απόψεις φυσικοί
παράγοντες και πρωτίστως γεωγραφικοί, είναι βεβαίως εξίσου σημαντικοί.
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ενώ άλλες επεκτάθηκαν τόσο πολύ ώστε να γίνουν ισχυρές (κλασικά Λατινικά, Ισπανικά, Αγγλικά). Κοινός παρονομαστής όλων
των νεκρών γλωσσών, ασχέτως με τα εάν υπήρξαν ισχυρές ή ασθενείς, είναι ότι κατέληξαν ασθενείς και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, ορισμένες χωρίς καν να αφήσουν πίσω τους κάποιο ίχνος της
ύπαρξής τους.
Γι’ αυτό το λόγο οι εκφράσεις “μείζονες”, μεσαίες” και “ελάσσονες” γλώσσες γίνονται κατανοητές ως όροι που δεν έχουν προσδιοριστεί επαρκώς με κατάλληλα λήμματα στα μεγαλύτερα λεξικά
ορολογίας. Μόνο ο όρος “ελάσσονες” γλώσσες θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι εμφανίζει αυξημένη συχνότητα στην πρόσφατη βιβλιογραφία, ενώ η έκφραση “μείζονες γλώσσες” αναφέρεται σε όσες
διαθέτουν τη σφραγίδα καθαρότητας του κυρίαρχου, που οφείλεται σε διάφορες κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές
και πολιτισμικές αιτίες. Συνεπώς, τέτοιες γλώσσες αναφέρονται
σαν “παγκόσμιες γλώσσες”, “γλώσσες διεθνούς επικοινωνίας” κ.
λπ. Επίσης, η έκφραση “ελάσσονες γλώσσες” έχει, υποθετικά μιλώντας, τη συνώνυμή της στη δομή “λιγότερο χρησιμοποιούμενες
γλώσσες” όμως τότε τίθεται το ερώτημα, αν οποιαδήποτε γλώσσα μπορεί να ταξινομηθεί ως τέτοια και αν ναι, κάτω από ποιες
συνθήκες. Μέσα σ’ αυτή το πλαίσιο η Ελληνική θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι ανήκει στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες αν
εξεταστεί από την άποψη των ευρωπαϊκών γλωσσών. Συνεπώς,
στην πρώτη περίπτωση τα Ελληνικά αποτελούν ελάσσονα γλώσσα, ενώ στη δεύτερη, μια γλώσσα με μικρότερη συχνότητα χρήσης,
με την πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική έννοια στην ευρωπαϊκή χερσόνησο· ως εκ τούτου, από αυτή την άποψη είναι σχεδόν
ισοδύναμη με κάθε ελάσσονα ευρωπαϊκή γλώσσα, παρόλο που θα
μπορούσε να μην θεωρηθεί τέτοια.
Αν μία γλώσσα είναι μείζων ή ελάσσων εξαρτάται, όπως προηγουμένως προσδιορίσαμε, από τον αριθμό των ομιλητών της. Ενώ
τα Κινεζικά είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, υπάρχει τεράστιος αριθμός γλωσσών με σχετικά μικρό ή πολύ μικρό αριθμό ομιλητών. Για
παράδειγμα στις Αλεούτειες Νήσους, περίπου ενενήντα άτομα που
τα χωρίζει μια οροσειρά, μιλούν δύο διαφορετικές διαλέκτους. Η
σύγχρονη Ελληνική, με περίπου 13 εκατομμύρια ομιλητές στην
Ελληνική Δημοκρατία και την Κύπρο, κατατάσσεται στην ομάδα των ελασσόνων και των μεσαίων γλωσσών, η επιβίωση των
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οποίων είναι, χωρίς αμφιβολία, εξασφαλισμένη αφού δεν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης της στο εγγύς μέλλον ή αντικατάστασής της από κάποια άλλη γλώσσα. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι
μείζονες γλώσσες τροφοδοτούνται από τις ελάσσονες με το να
αυξάνουν τον αριθμό των ομιλητών τους, μεταξύ άλλων και ανθρώπων που αποκηρύσσουν τις ελάσσονες και άνευ γοήτρου μητρικές τους γλώσσες κατά τη διάρκεια της αφομοίωσης. Η γλωσσοφαγία (όπως αναφέρεται για πρώτη φορά στον Calvet 1974, βλ.
Calvet 2002; 2005) είναι ένα είδος συλλογικού πολιτιστικού και
πνευματικού κανιβαλισμού που δεν στοχεύει στην καταστροφή
της φυσικής οντότητας των ανθρώπων αλλά μάλλον στο πλέον
ουσιώδες στοιχείο της ύπαρξής τους, και αυτό είναι η καταστροφή της γλώσσας τους. Η μοίρα πολλών εξαφανισμένων γλωσσών
έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η γλωσσοφαγία είναι μάλλον ένα
αρχαίο φαινόμενο, όπου το status πολλών σύγχρονων ελασσόνων
γλωσσών στην ακμή της επιβίωσης, δείχνει ότι η όρεξη των γλωσσοφαγικών γλωσσών ανοίγει. Οι μεσαίες και ελάσσονες γλώσσες
δεν διαφεύγουν εντελώς τον κίνδυνο, αφού -ενώ οι μεσαίες και οι
ελάσσονες γλώσσες απειλούνται από τον κίνδυνο να γίνουν γλώσσες για ιδιωτική χρήση λόγω της πίεσης που δέχονται σε όλες τις
κοινωνικές σφαίρες, με επακόλουθο να καταστούν γλωσσολογικό
μουσειακό είδος (Lehman 1996, 185, 191)- αυτές οι ίδιες γλώσσες,
συχνά τροφοδοτούν τις διαλέκτους τους. Ο αστικο-κεντρικός τρόπος σκέψης έχει επιβληθεί ως ο κυρίαρχος τρόπος, που σημαίνει
ότι οι διάλεκτοι σταδιακά αργοπεθαίνουν και ότι το άτομο σταδιακά εγκαταλείπει την καθομιλουμένη του, που είναι κατανοητή
μέχρι ενός βαθμού τόσο λόγω της συνολικής περιοχής που καταλαμβάνει και της κεντρικής της θέσης μέσα στη μητρική χώρα, όσο
και λόγω του συνολικού αριθμού ομιλητών της. Παρόλο που είναι
φυσικό να αλλάζουν και να χάνονται οι διάλεκτοι, πολλές από
αυτές ίσως εξαφανισθούν στο εγγύς μέλλον λόγω του γεγονότος
πως, υποθετικά μιλώντας, θεωρούνται εμπόδιο στην πρόοδο.
Οι γλώσσες κατατάσσονται σε μείζονες, μεσαίες και ελάσσονες
ανάλογα με το πόσο είναι διαδεδομένη η χρήση τους εντός μιας κρατικής εδαφικής έκτασης. Ως εκ τούτου τα Ρωσικά κατατάσσονται
πριν τα Κινεζικά, επειδή η Ρωσία είναι το κράτος με τη μεγαλύτερη
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εδαφική έκταση παγκοσμίως4. Η Ελληνική, παρόλο που είναι μια
ελάσσων γλώσσα στην παγκόσμια κατάταξη, είναι ακόμη μείζων
εντός των ελληνικών εδαφών, αφού όλες οι επίσημες στατιστικές δείχνουν πως διαθέτει τους περισσότερους ομιλητές εντός
της χώρας.
Το μέγεθος μιας γλώσσας αντανακλάται επίσης και στην λειτουργική διάχυση της χρήσης της ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Η σύγχρονη Αγγλική είναι εξαιρετικά μπροστά σε σχέση
με άλλες από αυτή την άποψη, και απολαμβάνει παρόμοιο status
με εκείνο κάποιων άλλων γλωσσών στο παρελθόν, όπως η κλασική Ελληνική στην αρχαιότητα, η Λατινική στο Μεσαίωνα ή η
Αρχαία Εκκλησιαστική Σλαβονική σε ένα τεράστιο αριθμό Σλαβικών λαών. Σήμερα η σύγχρονη Ελληνική ανήκει στις ελάσσονες
γλώσσες εφόσον η παρουσία της είναι τόσο γεωγραφικώς όσο και
γλωσσολογικώς περιορισμένη σε μια εξαιρετικά μικρή γεωγραφική περιοχή, δηλ. στη Βαλκανική Χερσόνησο. Από την άλλη, τα Ελληνικά είναι ακόμη μια μείζων γλώσσα εντός του συγκεκριμένου
γεωγραφικού πλαισίου, λόγω του γεγονότος ότι προκαλεί ακόμη
κάποιον υπαινιγμό για το κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό και
πολιτικό γόητρό της σε σύγκριση με άλλες γλώσσες που την περιβάλλουν.
Tο μέγεθος μιας γλώσσας γίνεται εμφανές στην οικονομική,
πολιτική και στρατιωτική ισχύ των ανθρώπων που την ομιλούν.
Κατά την διάρκεια των πρώιμων ιστορικών χρόνων, ο όρος “μεγαλύτερος” αποδιδόταν σε διαφορετικές γλώσσες: αν κάποιος τις
παρατηρούσε από την ευρωπαϊκή προοπτική, τέτοιες γλώσσες
ήσαν τα Ελληνικά, τα Λατινικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα
Αγγλικά μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν λάβουμε υπ΄
όψη ότι η Ελλάδα είναι ο ηγετικός οικονομικός συνέταιρος όλων
των βαλκανικών κρατών, τότε μπορεί κανείς να πει πως, από αυτή
την άποψη, η ηγετική γλώσσα ανήκει στην κατηγορία τόσο των
μειζόνων Ευρωπαϊκών γλωσσών όσο και παγκοσμίως.
4

Έτσι, ορισμένες ασιατικές γλώσσες (τα Μπενγκάλι, τα Ιαπωνικά, τα Ινδονησιακά)
δεν είναι μεν μικρότερες γλώσσες σε σχέση με τον αριθμό των ομιλητών τους σε
σύγκριση με τα Ρωσικά (Almanac 1997, 642) αλλά μάλλον σε σχέση με την εδαφική έκταση επί της οποίας μιλιούνται οι γλώσσες που αναφέρθηκαν, και λόγω
κάποιων ακόμη συγκεκριμένων κριτηρίων (πολιτιστικό γόητρο, πολιτικές επιρροές κ. λπ.).

528

Predrag Mutavdžić*, Αναστάσιος Καμπούρης

Οι γλώσσες μπορεί να θεωρούνται είτε ως μείζονες είτε ως
ελάσσονες αναλόγως του κριτηρίου της συνέχειάς τους στον χώρο
και το χρόνο. Συνεπώς, τα Ελληνικά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται μείζων γλώσσα όχι μόνο λόγω της
μέγιστης συνέχειάς της (continuum) αλλά επειδή διαθέτει τη μεγαλύτερη ιστορία σε πολιτισμικούς όρους. Σε σχέση με τα Κινεζικά, η
Ελληνική είναι οπωσδήποτε ελάσσων, από τη στιγμή που η Κινεζική υπήρξε και παραμένει μείζων σε ολόκληρη την ιστορική της
περίοδο σε σχέση με τον πολιτισμό της ανθρωπότητας αλλά και
επίσης λόγω του γεγονότος ότι η Κινεζική είναι μία από τις γλώσσες με τη μεγαλύτερη, ιστορικά καταγεγραμμένη, ανάπτυξη5.
Η διαφοροποίηση γλωσσών σύμφωνα με το βαθμό ανάπτυξης
της λογοτεχνικο-γλωσσολογικής έκφρασης είναι μια ακόμη κοινωνικο-γλωσσολογική διάσταση της κατάταξής τους σε μείζονες, μεσαίες και ελάσσονες. Σύμφωνα με τον Radovanović (Radovanović
1986), κάθε λογοτεχνική γλώσσα υφίσταται υποχρεωτικά πολλά
στάδια κατά τη διάρκεια της εξελικτικής της πορείας μέχρι να φτάσει στο status μιας ανεπτυγμένης, τυποποιημένης/πρότυπης λογοτεχνικής γλώσσας (επιλογή, περιγραφή, τονισμός, εκλέπτυνση κ.
λπ.). Συγχρόνως, μείζονες είναι οι γλώσσες με συνεχή και πλούσια
λογοτεχνική και γλωσσολογική παράδοση· έχουν περιγραφεί σχετικά καλά σε πολυάριθμες γραμματικές και λεξικά και βρίσκονται
πλησιέστερα στην έννοια μιας βέλτιστης τυποποιημένης γλώσσας
(standardised language).
Ακόμη και σχετικά ελάσσονες γλώσσες όπως τα Ελληνικά, τα
Σερβικά και όλες οι βαλκανικές γλώσσες, θα μπορούσαν να σταθούν πλάι-πλάι με τις μείζονες γλώσσες, ακριβώς λόγω του βαθμού της ανάπτυξης των λογοτεχνικών και γλωσσολογικών εκφράσεων και της τυποποίησής τους. Από αυτή την άποψη, αρκεί να θυμηθούμε τους κατόχους του Βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας - τους
Ivo Andrić, Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη – οι οποίοι έλαβαν
5

Βεβαίως, υπάρχουν λιγότερο οικεία παραδείγματα γλωσσών, οι οποίες είναι
ελάσσονες αν εξεταστούν σύμφωνα με τον αριθμό των ομιλητών της, αλλά
μείζονες σύμφωνα με την συνεχή τους διάρκεια, όπως τα Σβαν στον Καύκασο
(με 80. 000 ομιλητές περίπου) για την οποία υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις που
χρονολογούνται πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. (λ. χ. Οι Σβαν, φυλή βορείως των
Κολχιδονίων αναφέρεται από τον Στράβωνα στο μεταίχμιο μεταξύ της αρχαίας
και της νεότερης εποχής, ενώ καταγράφει τους μικρούς λαούς που κατοικούν
στην εν λόγω περιοχή, Klimov 1996).
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το περίβλεπτο βραβείο ακριβώς επειδή συνεισέφεραν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων εθνικών τους γλωσσών. Αυτό σημαίνει ότι
αυτές οι γλώσσες έτυχαν της ύψιστης τιμής μέσω των λογοτεχνών
που τις αντιπροσωπεύουν. Από την άλλη, υπάρχουν και γλώσσες
που δεν μπορούν να θεωρηθούν μείζονες από αυτή την άποψη,
λόγω του σχετικά περιορισμένου βαθμού ανάπτυξης λογοτεχνικών και γλωσσολογικών εκφράσεων, άσχετα από το γεγονός πως
τις ομιλεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ομιλητών (τα Μπενγκάλι,
τα Σουαχίλι, τα Χάουσα) ή λόγω του ό,τι ο αριθμός των ομιλητών
τους είναι μάλλον μικρός (οι έτσι ονομαζόμενες από φιλολογική
άποψη μικρο-γλώσσες).
3. Η θέση της Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας στην Ευρώπη
και τη Βαλκανική Χερσόνησο

Τα κράτη στα οποία τα Ελληνικά χρησιμοποιούνται ως επίσημη
γλώσσα, ήτοι στην Ελλάδα και την Κύπρο, με γεωπολιτικούς και
γεωστρατηγικούς όρους συνιστούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βαλκανικής Χερσονήσου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και, με την ευρύτερη έννοια, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι
κρίσιμες καμπές του 20ου και του 21ου αιώνα επέφεραν αξιοσημείωτες αλλαγές στην Γηραιά Ήπειρο που προκάλεσαν με τη σειρά
τους σημαντική αλλαγή του κοινωνικοπολιτικού ρόλου και της
σημασίας της Ελλάδας, τόσο στην ενωμένη Ευρώπη όσο και στη
Βαλκανική Χερσόνησο:
- τελείωσε οριστικά ο Ψυχρός Πόλεμος,
- ακολούθησε η διάλυση της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου της
Βαρσοβίας,
- θεσμοθετήθηκε η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και εργατικής
δύναμης,
- επεκτάθηκε η οικονομική αγορά,
- ενισχύθηκε η παγκοσμιοποίηση τόσο των ευρωπαϊκών όσο
και των παγκόσμιων κεφαλαίων,
- άρχισε η παγκοσμιοποίηση και η ολοκλήρωση στον τομέα
της πληροφορίας,
- κερδίζει σταδιακά έδαφος μια πολιτική με φιλο-ευρωπαϊκό
προσανατολισμό.
Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και η συγχώνευσή του δημιούργησε τις προϋποθέσεις για άρση των αυστηρών εθνικών συνόρων
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μεταξύ των κρατών, και προκάλεσε έτσι την εγκατάλειψη της παραδοσιακής συνταγής του έθνους-κράτους ως ανεξάρτητης οικονομικής μονάδας. Συγχρόνως, η ανάπτυξη της Πληροφορικής ευνόησε
την αιφνίδια ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ενώ
και τα δύο στοιχεία συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της ελεύθερης
οικονομικής αγοράς.
Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η Αγγλική γλώσσα έχει γίνει πανίερη μέσα από ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, σε σχέση όχι
μόνο με τις οικονομικές αλλά και με όλες τις δραστηριότητες, τόσο
σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού είναι η γλώσσα
ενός από τα κράτη-μέλη της. Την ίδια στιγμή, η Συμφωνία του
Maastricht ορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις για την υποχρεωτική
και την ελεύθερη κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και πληροφοριών εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου6. Ιδιαίτερα, μία
κοινή διεθνής γλώσσα είναι απολύτως επαρκής για την επίτευξη
των συνόλου των στόχων, όμως οι γλώσσες των οποίων η διάδοση είναι μάλλον περιορισμένη, παραμελούνται εκ των πραγμάτων.
Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατ΄ ανάγκη πολυγλωσσική,
αντιμετωπίζει το κρίσιμο πρόβλημα σε σχέση με την προσέγγιση
διαφορετικών γλωσσών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας προκειμένου να αποφύγει τον αποκλεισμό από την οικονομική πορεία
όσων κρατών οι γλώσσες αντιπροσωπεύονται ελάχιστα (Labrie
1992, 112). Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στα Βαλκάνια όπου υπάρχει ξεκάθαρη τάση διατήρησης όλων των επίσημων γλωσσών των βαλκανικών κρατών και όλων των γλωσσών
των μειονοτήτων και των εθνικών ομάδων, τάση που προωθείται
έντονα από εθνικά και κρατικά συμφέροντα. Η ελεύθερη ευρωπαϊκή οικονομική αγορά και η ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θέτουν νέες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κίνηση ανθρώπων και των αναγκών τους για στενότερη επικοινωνία, πράγμα
που συνεισφέρει να δοθεί επιπλέον ροπή στις κοινωνικές αλλαγές.
Μέσα σε όλη αυτή την μάλλον σύνθετη διαδικασία που συνεπάγεται την σταδιακή μεταβολή της δημογραφικής εικόνας της Ευρώπης, το κρίσιμο στοιχείο είναι ενσωματωμένο μέσα στη γλώσσα, εξ
ου και προκύπτει το ερώτημα της ορθής επιλογής, της εκμάθησης
και της γνώσης ξένων γλωσσών εντός ενός κράτους.
6

Για περισσότερες πληροφορίες: Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθ. 3 (3. 1, 3.
2, 3. 3)
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Τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα Βαλκάνια, η Σύγχρονη Ελληνική είναι κατεξοχήν γνωστή ως η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου, που ομιλείται εκτός των μητρικών χωρών
και από ένα σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων. Έχουμε την άποψη
ότι η υποκείμενη αιτία για μια τέτοια κατάσταση πρέπει να αναζητηθεί κρυμμένη μέσα στην ίδια την γλωσσική κατάσταση στην
οποία βρισκόταν ο ελληνικός λαός για περισσότερο από έναν αιώνα. Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα, η δημοτική, ή κοινή νεοελληνική
γλώσσα (ήτοι “κοινή ελληνική διάλεκτος” ή απλώς “Κοινή”), με την
οποία είναι γνωστή και στη μητρική της χώρα, κέρδισε το status
της επίσημης γλώσσας της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά αργά
από ιστορική άποψη, ήτοι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980,
μετά τις θεσμικές αλλαγές που έλαβαν χώρα από τις κυβερνήσεις
του ΠΑ. ΣΟ. Κ. Μέχρι τότε στην Ελλάδα υπήρχε διγλωσσία: η καθαρεύουσα ήταν η επίσημη γλώσσα και η γλώσσα του σχολείου,
της εκκλησίας και της διοίκησης, ενώ η δημοτική, η οποία εισήχθη
στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό τη λαϊκή πίεση το 1917, διδασκόταν στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
4. Προώθηση της Σύγχρονης Ελληνικής τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Βαλκανική Χερσόνησο

Υπάρχει, ωστόσο, μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Βαλκανικής Χερσονήσου σε σχέση με τη διάδοση και την σημασία της Ελληνικής σε ξένα περιβάλλοντα. Βεβαίως, ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχουν οι χώρες του άμεσου
γεωγραφικού της περιβάλλοντος - τόσο στο περιβάλλον της Βαλκανικής Χερσονήσου όσο και σε εκείνο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ουκρανία, Ρωσία, Αρμενία και Γεωργία) - όπου η Ελλάδα
κατείχε κατεξοχήν τον πολιτισμό και τη θρησκεία μέχρι το τέλος
του 19ου αιώνα. Χάρι στις ισχυρές επιδράσεις τους πάνω στις σλαβικές γλώσσες, τα Ελληνικά συνδέθηκαν με την Ευρώπη: η ιδιότητα του κράτους-μέλους έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να
αποτελέσουν τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με φυσικούς
(ήτοι γεωστρατηγικούς) όρους7. Επιπλέον, οι στενές σχέσεις και
οι μακραίωνοι δεσμοί με τους ορθόδοξους λαούς των Βαλκανίων,
7

Η μερική σύνδεση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ το 2004 παρέσχε
στην Ελλάδα τη δυνατότητα μόνο μερικής προσέγγισης.
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με τους Έλληνες επιπροσθέτως να κάνουν μεγάλες επενδύσεις
στις βαλκανικές χώρες, όπως επίσης και η αύξηση των δραστηριοτήτων της εξωτερικής πολιτικής κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δημιούργησαν τις συνθήκες για την ανάγκη της πρακτικής
μελέτης και γνώσης της Σύγχρονης Ελληνικής σ’ αυτές τις χώρες,
και οδήγησαν επίσης και στην παράλληλη ανάληψη της αμοιβαίας μελέτης8 στην Ελλάδα τόσο συγκεκριμένων σλαβικών9 όσο και
μη-σλαβικών βαλκανικών γλωσσών10. Η ελληνική πλευρά έχει διαπιστώσει ότι το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Ελληνικής στις
βαλκανικές χώρες έχει αυξηθεί, πράγμα που εξηγείται είτε λόγω
του παραδοσιακού υψηλού γοήτρου της ελληνικής γλώσσας και
του πολιτισμού είτε λόγω των οικονομικο-πολιτικών κινημάτων,
όπου η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά όλο και περισσότερο. Από αυτή
την άποψη είναι σημαντικό να αναφερθεί και το άνοιγμα πέντε περιφερειακών γραφείων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο
Βουκουρέστι, το Βελιγράδι, τη Σόφια, τα Τίρανα και την Τριέστη
κατά τη διάρκεια δύο μόνο ετών (2007-2009).
Οι αρχές της δεκαετίας του 1990 σηματοδοτήθηκαν από το
άνοιγμα των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, όπως επίσης
και από τον τερματισμό της άρσης του εμπολέμου μεταξύ των δύο
χωρών, που ίσχυε για περισσότερο από μισόν αιώνα. Αυτή η σημαντική στρατηγική κίνηση και από τις δύο πλευρές έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να συνδράμει τις προσπάθειες της ελληνικής μειονότητας να διατηρήσει τη γλώσσα της και την πολιτιστική
της ταυτότητα, ενώ από την άλλη ενθάρρυνε την πλειονότητα του
αλβανικού πληθυσμού να ξεκινήσει την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην εκμάθηση και των δύο γλωσσών στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα επηρεάζουν την εκμάθηση και την εκπροσώπηση και των δύο γλωσσών σε αμφότερες τις χώρες. Πολλοί αιώνες
ανοικτής εχθρότητας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων είχαν ως αποτέλεσμα καμία από τις δύο γλώσσες να μη βρει ευρύτερη στήριξη
8

Για να πούμε την αλήθεια, θα πρέπει να τονιστεί ότι ούτε στην Ελλάδα ούτε στην
Κύπρο δεν διδάσκεται καμία βαλκανική γλώσσα σε ακαδημαϊκό επίπεδο τετραετούς φοίτησης αλλά στη Φλώρινα και το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη οι Βαλκανικές γλώσσες διδάσκονται ως μάθημα επιλογής μόνο για δύο
χρόνια (τέσσερα εξάμηνα).
9 Αυτές είναι τα Ρωσικά, τα Σερβικά και τα Βουλγαρικά.
10 Αυτές είναι τα Αλβανικά, τα Ρουμανικά και τα Τουρκικά.
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στην άλλη πλευρά των συνόρων. Είναι παράδοξο ότι, ενώ υπάρχει
ακόμη μεγάλος αριθμός δίγλωσσων ελληνοφώνων και τουρκοφώνων, η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας είναι αποκλειστικά η Αγγλική, αφού είναι ουδέτερη και για τις δύο πλευρές. Επιπρόσθετα, η
χρήση της Αγγλικής σε ολόκληρο τον κρατικό οργανισμό στην Κύπρο αντιτίθεται εντελώς στα Ελληνικά.
Η επιτυχία της γλωσσικής πολιτικής κάθε χώρας αντανακλάται
στην εξεύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ διατήρησης και διάδοσης
της εθνικής γλώσσας εντός και εκτός των συνόρων του κράτους,
όπως επίσης και στην κατάλληλη επιλογή των ξένων γλωσσών που
πρέπει να εκμάθουν οι πολίτες της. Η επιλογή γίνεται μεταξύ είτε
των Γερμανικών, των Γαλλικών, των Αγγλικών είτε των Ισπανικών
για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μέσα από ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, αλλά μιας γλώσσας γειτονικής χώρας
μέσα στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η καθιέρωση της ελεύθερης διακίνησης εντός
του κοινού χώρου είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή των συνόρων
σε όλα τα κράτη. Συνήθιζαν να βρίσκονται μακριά από διοικητικά
κέντρα και απομονωμένα, ενώ σήμερα αποτελούν κυρίως βασικά κέντρα ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών ανεξαρτήτως του
κράτους και των επιρροών του. Αυτές είναι οι ονομαζόμενες “Ευρωπαϊκές Περιφέρειες” ή “ζώνες” όπως καθορίζονται αυστηρά στη
Συνθήκη του Maastricht με τη μορφή λ. χ. ελεύθερων λιμανιών και
ζωνών εμπορίου. Σ΄ αυτές τις περιφέρειες όπου υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, όπως επίσης και ελεύθερη
μετακίνηση εργατικού δυναμικού (ήτοι προσώπων) είναι εντελώς
φυσιολογικό οι άνθρωποι να είναι ή να γίνονται δίγλωσσοι, εξαναγκασμένοι να εκμάθουν τη γλώσσα του νέου τους περιβάλλοντος.
Οι δίγλωσσοι είναι, ως γνωστόν, κυρίως όσοι ζουν σε περιοχές γειτονικές με τα σύνορα ή που έχουν εκμάθει τις δύο γλώσσες από
την οικογένειά τους, και όπου με ευρωπαϊκούς όρους δίγλωσσοι
θεωρούνται οι Ευρωπαίοι που ανέπτυξαν γλωσσικές ικανότητες
εκμάθησης ξένης γλώσσας και την ικανότητα να αποδεχτούν πολιτιστικές, γλωσσικές, κοινωνικές και άλλες διαφορές. (GoetshySanguin 1995: 35 ff.).
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δώσει η κοινωνιογλωσσολογία στην
κατεύθυνση του εάν και σε ποια έκταση μια κοινωνία στηρίζει,
επικροτεί και προωθεί την ίδια της τη γλώσσα σε διεθνές επίπεδο.
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Γεγονός παραμένει ότι οι ελάσσονες γλώσσες δεν είναι επαρκώς
γνωστές ή τυγχάνουν εντελώς άγνωστες όχι μόνο στο ευρύτερο
κοινό αλλά και στους γλωσσολόγους. Οι υποκείμενοι λόγοι γι΄
αυτή την κατάσταση είναι πολλοί και σύνθετοι. Γι’ αυτό το λόγο,
στο Παρίσι το 2005, υιοθετήθηκε από την UNESCO η Απόφαση για
τη Γλωσσική Στρατηγική (171ΕΧ/Απόφαση 9. 5) η οποία προβλέπει ότι ο εν λόγω Οργανισμός θα προωθεί και θα διατηρεί όλες τις
γλώσσες, δηλ. τη γλωσσική ποικιλομορφία ως προϋπόθεση για
την υποστήριξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας (Άρθρο 23), της
πολυγλωσσίας (Άρθρο 24) όπως επίσης και της προστασίας των
υπό εξαφάνιση γλωσσών (Άρθρο 26). Είναι γεγονός ότι υπάρχουν
μεγάλοι και οικονομικά ισχυροί λαοί που έχουν στη διάθεσή τους
τους κατάλληλους κοινωνικούς μηχανισμούς και τους οικονομικούς όρους που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν επιτυχέστερη
προώθηση και διάδοση των γλωσσών τους παγκοσμίως. Από αυτή
την άποψη, οι μικροί λαοί και οι γλώσσες τους δεν βρίσκονται στην
ίδια θέση. Ωστόσο, η Ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι ελάσσων, θα μπορούσε να καταταγεί στις μείζονες, αφού η διατήρηση
και διάδοσή της υποστηρίζεται από αποτελεσματικούς θεσμούς,
όπως η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση, της οποίας τα Ελληνικά είναι μία από τις επίσημες γλώσσες, παρέχει επίσης κατάλληλη υποστήριξη για την προώθηση της
Ελληνικής σε διεθνές και κυρίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κύριος στόχος της ελληνικής γλωσσικής πολιτικής (του
“γλωσσικού σχεδιασμού”) είναι η προώθηση της Δημοτικής ως
όργανο επικοινωνίας τόσο για τους πολίτες που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπως επίσης και σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, της Βαλκανικής Χερσονήσου και
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Μπαμπινιώτης 1994: 221 ff.). Οι
παραμεθόριες περιοχές στα Βαλκάνια, μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, FYROM, Βουλγαρίας και Τουρκίας έχουν δίγλωσσους ο αριθμός των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένα κατεξοχήν πρόβλημα που σχετίζεται με την
ελεύθερη χρήση των Ελληνικών από τη μία πλευρά των συνόρων
και των Βουλγαρικών, των Μακεδονικών, των Αλβανικών και των
Τουρκικών από την άλλη, αφού καμία από τις πλευρές δεν είναι
ακόμη έτοιμη να απεμπολήσει ισχυρά εθνικά της συμφέροντα.
Γι’ αυτόν το λόγο το ζήτημα των μειονοτήτων στις βαλκανικές
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χώρες είναι φλέγον και προκαλεί τεταμένες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της
Ελληνο-Τουρκικής μεθορίου: οι δίγλωσσοι λαοί από τις δύο πλευρές μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς μεγάλες δυσκολίες, όμως η
απουσία γλωσσολογικής ισότητας, όπως επίσης και σημαντικών
πολιτικών αποφάσεων (οι οποίες θα οδηγούσαν την ακόμη τεταμένη κατάσταση στο Κυπριακό Ζήτημα σε ύφεση) επιβαρύνουν
περαιτέρω και εν τέλει εμποδίζουν την ίδια την γλωσσική πολιτική. Όταν εξετάζουμε τη διδασκαλία της σύγχρονης Ελληνικής στις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Δημοκρατία της Σερβίας ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω
του γεγονότος ότι είναι η μοναδική χώρα που έχει καταφέρει να
οργανώσει τη διδασκαλία της δημοτικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο από το 199511.
5. Συμπέρασμα

Για τους λόγους που προαναφέραμε, το συμπέρασμα που πρέπει
να εξαχθεί είναι ότι υφίσταται μία γενική τάση να γίνουν τα Ελληνικά για μιαν ακόμη φορά μια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, ιδιαίτερα στη σχετικά στενή γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, τη
Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο, παρόλο που
«η νεοελληνική θεωρήθηκε πενιχρό αποβλάστημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» (Μαρωνίτης 1997: 166). Είναι αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλες, αυτή η ευρωπαϊκή περιοχή βρίσκεται υπό την ισχυρή ελληνική γλωσσολογική, πολιτιστική, πολιτισμική και θρησκευτική κυριαρχία για χιλιετίες· συνεπώς η ροπή
των λαών της Βαλκανικής και της Μεσογείου προς τα Ελληνικά
συνιστά φυσιολογική διαδικασία που αντανακλά εν πολλοίς την
κοινωνικοπολιτική σφαίρα των συμφερόντων τους. Η κυριαρχία
των Αγγλικών σε όλους τους τομείς της ζωής και της εργασίας με
κάθε μέσο, συνιστά ένα κίνδυνο που θα ασκήσει έντονες πιέσεις
όχι μόνο στα Ελληνικά αλλά και σε όλες τις ελάσσονες γλώσσες.
Ωστόσο, έχουμε την άποψη ότι η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί μια
καλά σχεδιασμένη γλωσσική πολιτική, η οποία με διεθνείς όρους,
επικυρώνει επιτυχώς, υποστηρίζει και συνηγορεί στη διάδοση και
εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
11 Η Σύγχρονη Ελληνική γλώσσα διδάσκεται μόνο σε προπτυχιακό επίπεδο (σπουδές τεσσάρων ετών) στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου.
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Παρόλο που τα αποτελέσματα που πέτυχε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απολύτως ικανοποιητικά, μπορεί να ειπωθεί
με μεγάλη βεβαιότητα πως είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά σε χώρες γεωγραφικά κοντινές προς την Ελλάδα. Με βάση το
ίδιο το παράδειγμα των Ελληνικών τα πλέον σημαντικά συμπεράσματα που θα πρέπει να εξαχθούν αφορούν στις απαραίτητες κινήσεις, τους τρόπους και τις μορφές προώθησης όλων των άλλων
βαλκανικών γλωσσών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να μπορούν να μελετηθούν και να διδαχτούν πέρα από τα
στενά θεσμικά πλαίσια.
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Η διαπολιτισμική μεταφραστική προσέγγιση
των ιδιωτικών εκφράσεων
(με βάση ιδιωτικές εκφράσεις από το μυθιστόρημα
του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται)

Εισαγωγή

Svetlana Berikashvili

Ο σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί η συγκριτική
ανάλυση των ιδιωτικών εκφράσεων της Ελληνικής και Γεωργιανής γλώσσας με βάση το υλικό από το μυθιστόρημα του Νίκου
Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Είναι μια μεταφραστική
προσέγγιση από την άποψη της διαπολιτισμικότητας. Με τον όρο
αυτό εννοούμε όχι μόνο απλή μεταφορά ενός κειμένου από μια
γλώσσα σε άλλη, αλλά και μια σωστή μετάβαση από μια νοοτροπία
σε άλλη, από ένα πολιτιστικό περιβάλλον σε άλλο. Ο προβληματισμός αυτός προέκυψε κατά την επιμέλεια (2013–2014) της μετάφρασης του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται στα Γεωργιανά (μεταφράστρια: Maia Kakashvili).
H δομή της ανακοίνωσης είναι ως εξής: α) εισαγωγή, β) μεθοδολογία, γ) περιγραφή των ιδιωτικών εκφράσεων και η ταξινόμησή
τους σε διάφορες θεματικές ενότητες (π. χ. σωματικές, μυθολογικές, θρησκευτικές εκφράσεις κτλ.), δ) διάφορες τεχνικές της μετάφρασης (μετάθεση, μετατροπή, ισοδυναμία, προσαρμογή κτλ.), ε)
προβλήματα κατά τη μετάφραση των ιδιωτισμών και πιθανές λύσεις τους, στ) συμπεράσματα. Τα βασικά συμπεράσματα βασίζονται στην εξακρίβωση της περισσότερο αποδεκτής τεχνικής κατά
τη μετάφραση των ιδιωτικών εκφράσεων με διάφορο θεματικό
περιεχόμενο.
Μεθοδολογία

Για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν, συντάχθηκε μια βάση δεδομένων από τις ιδιωτικές εκφράσεις (εν σύνολω:
502) που χρησιμοποιεί ο Νίκος Καζαντζάκης στο μυθιστόρημά
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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του. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ως εξής: μέθοδος συλλογής δεδομένων, μέθοδος ανάλυσης συστατικών λέξεων
της ιδιωτικής έκφρασης, συγκριτική μέθοδος, καθώς και μέθοδος
επιλογής «ισοδύναμου» (method of equivalent selection). Το παρόν υλικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μέρος για τη σύνταξη
γλωσσαρίου ιδιωτικών εκφράσεων από τα μυθιστορήματα του
Νίκου Καζαντζάκη.

Οι ιδιωτικές εκφράσεις και η κατανόησή τους
Ο ορισμός των ιδιωτικών εκφράσεων δεν είναι πάντα ίδιος στη
σχετική βιβλιογραφία, το μόνο χαρακτηριστικό στο όποιο συμφωνούν όλοι οι μελετητές είναι ότι σε αντίθεση με τον ελεύθερο συνδυασμό των λέξεων, οι ιδιωτικές εκφράσεις είναι «σταθερές, παγιωμένες» μονάδες, δηλαδή “λέξεις χωρίς σημασία‘‘, λέξεις-μορφές
που έχουν λειτουργικότητα μόνο στα πλαίσια μιας συνταγματικής
ενότητας, σ’ένα ορισμένο και αυστηρά καθορισμένο γλωσσικό περιβάλλον” (Μότσιου 1994, 60). Συνήθως η σημασία των ιδιωτικών
εκφράσεων δεν είναι ίδια με τη σημασία των μονάδων, από τις
οποίες αποτελείται η έκφραση (Takaishvili 1961, 40), επομένως οι
ιδιωτικές εκφράσεις θεωρούνται να είναι «ομάδα των λέξεων που
έχουν διαφορετική σημασία απ’ ό,τι έχει καθεμία λέξη ξεχωριστά»
(Collins 2000, 767).
Στις γλωσσολογικές έρευνες υπάρχουν και διάφορες αντιλήψεις σύμφωνα με την σημασιολογική σύσταση των ιδιωτικών
εκφράσεων. Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι οι ιδιωτισμοί έχουν μη-συνθετικό (non-compositional) χαρακτήρα, δηλαδή
οι λέξεις από τις οποίες αποτελούνται οι ιδιωτισμοί δεν παίζουν
κανένα ρόλο στη σημασία της ολόκληρης έκφρασης. Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας υπάρχουν τρεις υποθέσεις σε ό, τι αφορά
την κατανόηση της σημασίας τους από τον άνθρωπο: α) υπόθεση
κατανόησης λέξη κατά λέξη (literal first hypothesis), β) υπόθεση
ταυτόχρονης επεξεργασίας (simultaneous processing hypothesis),
καθώς και γ) υπόθεση μεταφορικής κατανόησης (figurative first
hypothesis) (βλ. Lobzhanidze 2014, 220).
Οι υποθέσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές διότι μας δείχνουν τι
γίνεται στο μυαλό του ανθρώπου. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση
(Bobrow 1973) οι ιδιωτικές εκφράσεις αποθηκεύονται σε διαφορετικό λεξικό του μυαλού μας, και πρώτα γίνεται λέξη κατά λέξη
κατανόηση και ύστερα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την ιδιωτική έκφραση στο ε. λ. ιδιωτικό λεξικό. Κατά τη δεύτερη υπόθεση
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(Swinney 1979), η επεξεργασία της λέξης κατά λέξη και μεταφορικής κατανόησης γίνεται ταυτόχρονα στο μυαλό μας και οι ιδιωτικές εκφράσεις δεν αποθηκεύονται ξεχωριστά, ενώ σύμφωνα με
την τρίτη υπόθεση (Gibbs 1980), αμέσως γίνεται μεταφορική κατανόηση των ιδιωτισμών και λέξη κατά λέξη κατανόηση δεν γίνεται
καθόλου.
Απ’ αυτή την άποψη η πρώτη υπόθεση είναι πιο σημαντική κατά
τη μετάφραση, διότι ο μεταφραστής πρώτα μεταφράζει λέξη κατά
λέξη και ύστερα προσπαθεί να βρει ισοδύναμη ιδιωτική έκσφραση
στη γλώσσα-στόχο. Αυτό που πρέπει να πετύχει ένας μεταφραστής είναι η ακρίβεια από τη λεξιλογική, γραμματική και συντακτική άποψη. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει μια σωστή μετάβαση από
μια νοοτροπία σε άλλη, από ένα πολιτιστικό περιβάλλον σε άλλο
(Berikashvili 2011, 308). Αυτό που, κατά τη Σέλλα (Σέλλα 1993,
9), καθιστά τη μετάφραση ενός ιδιωτισμού εφικτή είναι ο συνδυασμός της καταλληλότητας των συνθηκών επικοινωνίας και της
πληρούς αποκρυπτογράφησης του μυνήματος ενός ιδιωτισμού.
Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις ιδιωτικές εκφράσεις
που χρησιμοποιεί ο Νίκος Καζαντζάκης στο μυθιστόρημά του Ο
Χριστός Ξανασταυρώνεται και να ορίσουμε κάποιες νομοτελίες στη
μετάφραση αυτών των εκφράσεων στα Γεωργιανά.
Η ταξινόμησή των ιδιωτισμών σε διάφορες θεματικές ενότητες

Η έρευνα διεξάχθηκε σε τρεις κατευθύνσεις: 1) Συντάχθηκε βάση
δεδομένων από το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός
Ξανασταύρωνεται, με την ισοδύναμη μετάφραση στα Γεωργιανά
και συμφραζομένα από το κείμενο (εν σύνολω 502), 2) έγινε ταξινόμηση των ιδιωτικών εκφράσεων σε διάφορες θεματικές ενότητες (σωματικές, μυθολογικές, θρησκευτικές κτλ.) και 3) μετά την
επιλογή του ισοδύναμου έγινε αντιπαραβολική ανάλυση των Ελληνικών και Γεωργιανών ιδιωτισμών.
Γενικά ο Νίκος Καζαντζάκης χρησιμοποιεί πολλούς ιδιωτισμούς στα μυθιστορήματά του, το πράγμα που προκαλεί πολλές
δυσκολίες κατά τη μετάφραση των έργων του Νίκου Καζαντζάκη. Αυτό εξηγείται με το γεγονός, ότι πολλές ιδιωτικές εκφράσεις
ανήκουν στη νοοτροπία του λαού και έχουν καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Επομένως, η βασική ιδιαιτερότητα των ιδιωτισμών είναι
εκφραστικότητα και ειδικά εθνικά στοιχεία, ό,τι δημιουργεί πολλά προβλήματα κατά τη μετάφρασή τους. Σ’ αυτή τη διαδικασία
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η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε συγκριτικά συμφραζόμενα, στα οποία χρησιμοποιείται η ιδιωτική έκφραση. Επίσης, οι
ιδιωτικές εκφράσεις πολύ συχνά έχουν διάφορες σημασίες και
αυτό, βέβαια, δυσκολεύει ουσιαστικά τη μετάφρασή τους. Επομένως, ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να κατανοήσει
τους ιδιωτισμούς μέσα στα συμφραζόμενα, αλλά και να κάνει την
ανάλυσή τους βάλλοντας υπ’ όψιν τις πολιτιστικές, ιστορικές και
στυλιστικές απόψεις του πρωτότυπου κειμένου. Πολύ συχνά από
τα συμφραζόμενα εξαρτάται και η εννοιολογική απόχρωση του
ιδιωτισμού, ώστε ο μεταφραστής έχει να αποφασίσει πού πρέπει
να δωθεί περισσότερη ένταση, δηλαδή σε ποιο επίπεδο πρέπει να
γίνει η ισοδυναμία. Μπορεί να γίνει η ισοδυναμία σε επίπεδο περιεχομένου, η υφολογική, η μορφική, η λειτουργική, η κειμενική, η
επικοινωνιακή, η πραγματολογική ισοδυναμία κ. οκ.
Η Σελλά-Μαζή (2010, 301) υπογραμμίζει, ότι «στο εν λόγω μεταφραστικό πρόβλημα αυτό που επιζητείται είναι η μεταβίβαση
του νοήματος και της αντίστοιχης αυγκινησιακής φόρτισης, η ανακάλυψη αυτού που θέλει να πει, και όχι αυτού που λέει ο συγγραφέας, και το οποίο κρύβεται πίσω από τα λεξικολογικά συστατικά
στοιχεία του συμπλέγματος που συνιστά τον ιδιωτισμό».
Αναλύοντας τις ιδιωτικές εκφράσεις από το μυθιστόρημα του
Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, τις ταξινομήσαμε σε διάφορες θεματικές ενότητες με βάση τα συστατικά του
συμπλέγματος, κυρίως: σωματικές, θρησκευτικές / μυθολογικές,
ζωομορφικές, αυτές που αφορούν φύση, διανοητικές (mental vocabulary), που αφορούν σκέψη, συλλογή, διανόηση κτλ. καθώς και
αυτές που αφορούν φαγητά. Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και εθνικές ιδιωτικές εκφράσεις, δηλαδή αυτές που έχουν σχέση
με ιστορικό παρελθόν, ή αυτές που εξαρτιούνται από την ειδική
χρήση των μερικών ρημάτων στα ΝΕ.
Η ομάδα πιο συχνής χρύσης είναι αυτή με σωματικές ιδιωτικές
εκφράσεις. Εδώ απαντούνται εκφράσεις με τις λέξεις: καρδιά, μάτι,
μυαλό, αυτί, λαιμός, χέρι, πόδι, κεφάλι, αίμα, στόμα, χείλι, γλώσσα,
μούτρα, δόντι, τρίχα, γόνατο, μύτη, πλάτη, νύχι, κόκαλο, συκώτι. Π. χ.
(1) πήγε η καρδιά στον τόπο της – guli sagules daubrunda
(γύρισε η καρδιά στον τόπο της)
(Χ. Ξ. σελ. 371, XVI)
(2) εγώ έχω τα μάτια μου τέσσερα – asi tvali da asi q’uri makvs
gamobmuli (έχω εκατό μάτια και εκατό αυτιά)
(Χ. Ξ. σελ. 45, ΙΙ)
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(3) δάγκασε τη γλώσσα του – enas kbili daash’ira (έβαζε το δόντι
στη γλώσσα)
(Χ. Ξ. σελ. 147, VI)

Στις σωματικές ιδιωτικές εκφράσεις οι περισσότερες είναι επιμέρους αντίστοιχες φρασεολογικές μονάδες. Δηλαδή στη μετάφραση τους έχουμε λίγες αλλαγές, κάποια συστατικά αλλάζουν.
Στα προαναφερόμενα παραδείγματα: πήγε > γύρισε, δαγκώνω >
βάζω το δόντι, μάτια τέσσερα > εκατόν μάτια κτλ. Επομένως στη
μετάφραση των σωματικών ιδιωτισμών δεν απαντούμε πολλά
προβλήματα, γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται άμεση
μετάφραση, με ελάχιστες λεξιλογικές αλλαγές.
Στην ομάδα με θρησκευτικές λέξεις, την πρώτη θέση κατέχουν
ιδιωτισμοί με τη λέξη Θεό, ύστερα διάολο, και συναντάμε επίσης
λέξεις: ψαλμός, καντήλι, αλληλούια, πίστη κτλ. Υπάρχουν ιδιωτισμοί
θρησκευτικού περιεχομένου που έχουν κοινή πηγή, ώστε αναγνωρίζονται ως καθολικοί και απαντούν σε πολλές γλώσσες,π. χ.
(4) πλένω, ξεπλένω τα χέρια μου – khelebi damibania
(Χ. Ξ. σελ. 177, VII)

Αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται κάποιες εκφράσεις που έχουν ως
βάση κάποιο επισόδιο από την παλιά ή καινή διαθήκη, αλλά δεν
υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Επομένως είναι δύσκολο να βρεθεί
ισοδύναμη έκφραση και γίνεται μόνο μετάφραση της έννοιας, δηλαδή «νόημα» με «νόημα», π. χ.

(5) θα κάμει (χωριό) γης Μαδιάμ – aats’iokebs (θα καταστρέψει)
(Χ. Ξ. σελ. 204, VΙΙΙ)

Υπάρχουν και ιδιωτισμοί από τη μυθολογική ή λαϊκή παράδοση,
όπως είναι:

(6) γλίτωσα από του χάρου τα δόντια – sikvdilis klanch’ebs
gadavurchi (γλίτωσα από τα νύχια του θανάτου)
(Χ. Ξ. σελ. 247, X)
Άλλες ομάδες ιδιωτισμών, όπως είναι ζοωμορφικές, και αυτές
που αφορούν φύση και φαγήτα δεν είναι τόσο μεγάλες. Σε περίπτωση των συστατικών στοιχείων με ζώα, υπάρχουν περισσότερες παροιμίες, παρά ιδιωτικές εκφράσεις, καθαρά ιδιωτικές εκφράσεις είναι, π. χ.
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(7) πεταλώνετε και τον ψύλλο – rts’kilsac gaatq’avebt (θα
βγάλετε τη δέρμα και του ψύλλου)
(Χ. Ξ. σελ. 354, XV)
(8) μπήκαν ψύλλοι στ’ αυτιά του – ech’vma ukbina (τον δάγκασε
η αμφιβολία)
(Χ. Ξ. σελ. 408, XVIII)

Οι περισσότερες δυσκολίες στη μετάφραση προκύπτουν από
τις ε. λ. εθνικές ιδιωτικές εκφράσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε
παρακάτω.
Διάφορες τεχνικές της μετάφρασης

Η μετάφραση είναι διαγλωσσική και ταυτόχρονα διαπολιτισμική
μετάγγιση, είναι προσφορά πληροφοριών σε γλωσσικό και πολιτιστικό επίπεδο. Μερικοί μελετητές (βλ. Reiß & Vermeer 1984,
Παριανού 1998) θεωρούν ότι η πολιτιστική μεταφορά υπερβαίνει
ακόμη και το επίπεδο της γλώσσας, ώστε προσδιορίζουν τη μετάφραση ως μεταφορά από πολιτισμό σε πολιτισμό. Ούτως ή άλλως
ο μεταφραστής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το κοινό για το οποίο
προσδιορίζεται η μετάφραση, για να πετύχει την ίδια απήχηση
στο αναγνωστικό κοινό, όπως εκείνη του πρωτότυπου. Γενικά, θα
μπορούσαμε να ορίσουμε τη μετάφραση ως εξής: το μήνυμα της
γλώσσας και του πολιτισμού-πηγής πρέπει να αντικαθιστεί από
ένα ισοδύναμο μήνυμα της γλώσσας και του πολιτισμού-στόχου.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές της μετάφρασης, άμεσες και έμμεσες. Στις άμεσες ανήκουν οι εξής τρεις τεχνικές: το δάνειο, το
έκτυπο και η κατά λέξη μετάφραση, στις έμμεσες ανήκουν μετάταξη ή μετάθεση (transposition), μετατροπία ή μετατροπή (modulation), ισοδυναμία (equivalence) και προσαρμογή (adaptation)
) (Vinay 1958-1977, Wilss 1982, Παριάνου 1998, Lobzhanidze
2014). O Newmark (1988) στις μεταφραστικές τεχνικές διακρίνει
δάνειο, μετάταξη συμπεριλαβομένη της εξουσεδετέρωσης (neutralization - δηλαδή την αποκατάσταση με ουδέτερες λέξεις)
καθώς και καλλιτεχνική μετάφραση, παραφραστική επεξήγηση,
χρησιμοποίηση της παρόμοιας λέξης ή συνώνυμων.
Για τη μετάφραση ιδιωτικών εκφράσεων όλες οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Θα
σταθούμε περισσότερο στις έμμεσες τεχνικές, διότι αυτές οι τεχνικές γενικά εφαρμόζονται όπως το ορίζει ο Wills (1977) «όταν μια
γλώσσα δεν έχει άμεσες αντιστοιχίες για τα συντακτικά, λεξιλογικά
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και κοινωνιοπολιτιστικά φαινόμενα μιας δεδομένης γλώσσας και
για το λόγο αυτό είναι υποχρεωμένη να επιλέξει συμπληρωματικά
μέσα που είναι η μη κατά λέξη μετάφραση» (βλ. Παριανού 1998,
194–195). Και σε περίπωση των ιδιωτικών εκφράσεων κυρίως
πρέπει να επιλέξουμε αυτά τα συμπληρωματικά μέσα.
Πριν προχωρήσουμε σε συγκεκριμένη ανάλυση θα χαρακτηρίσουμε καθεμία από τεχνικές αυτές και θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε πια τεχνική είναι πιο αποδεκτή κατά τη μετάφραση διάφορων θεματικών ενοτήτων των ιδιωτισμών.
Η μετάταξη συνδέεται με τις γραμματικές αλλάγες, δηλαδή γίνεται αποκατάσταση ενός μέρους του λόγου από ένα άλλο ή συντακτικών-συνταγματικών δομών της γλώσσα-πηγής με άλλες
δομές της γλώσσας-στόχου, χωρίς να αλλάζει το νόημα του μηνύματος, π. χ.

στην έκφραση
(9) το μυαλό του δεν ήταν ποτέ ξουράφι – arts arasdros uch’rida goneba (το μυαλό του δεν έκοβε ποτέ)
(Χ. Ξ. σελ. 167-168, VII)
έχουμε αλλαγή του κατηγορούμενου: ρήμα + ουσιαστικό με το κατηγορούμενο που αποδεικνύεται με ένα ρήμα, ωστόσο η ίδια έκφραση βρίσκουμε και με τη μορφή
κόβει το μυαλό του – goneba uch’ris (κόβει το μυαλό του)
(Χ. Ξ. σελ. 7, Ι)

που έχει ισοδύναμη μετάφραση στη γεωργιανή γλώσσα,
ή σε άλλη έκφραση

(10) ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι – rats itkva, itkva, davivits’q’ot
(ό,τι είπαμε, είπαμε, να ξεχάσουμε)
(Χ. Ξ. σελ. 80, ΙΙΙ)

έχουμε αποκατάσταση της φράσης νερό και αλάτι, δηλαδή ουσιαστικού με το ρήμα, κ. οκ.
(11) πετσί και κόκκαλο – gadzvaltq’avebuli

(Χ. Ξ. σελ. 430, ΧΧ)
έχουμε αποκατάσταση του ουσιαστικού με τη μετοχή, κ. οκ.

Γενικά τέτοια παραδείγματα δεν είναι πολλά στη βάση δεδομενών, διότι εδώ πρόκειται περισσότερο για την τεχνική της
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μεταφραστικής διαδικασίας, όπου προϋποτίθεται η συγγένεια
μεταξύ των δύο γλωσσών τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσου
και λεξιλογίου. Αυτό που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε σε περίπτωση της Ελληνικής και Γεωργιανής.
Η μετατροπή είναι «η αλλαγή της σκοπιάς από την οποία αντιλαμβανόμαστε το μήνυμα περνώντας από τη γλώσσα-πηγή στη
γλώσσα-στόχο, ούτως ώστε να συμφωνεί η απόδοση μας με το
πνεύμα της γλώσσας-στόχου, δηλαδή με τον τρόπο σκέψης του
χρήστη της γλώσσας-στόχου» (Μπατσαλιά & Σελλά 1994, 31). Π. χ.
(12) λίγα πια ήταν τα καρβέλια του – didi dghe aghar ets’era
(δεν του ήταν γραμμένη μεγάλη ημέρα)
(Χ. Ξ. σελ. 13, Ι)
δηλαδή, έδω έχουμε αλλαγή σκοπιάς από την γλώσσα-πηγή: λίγα
ήταν καρβέλια στην γλώσσα-στόχο: δεν ήταν μεγάλη ημέρα.

Η ίδια έκφραση μπορεί να μεταφραστεί και χωρίς περιεχόμενο
ιδιωτισμού misi dgheebi datvlilia (είναι μετρημένες οι μέρες του),
δηλαδή να γίνει εντελώς «απο-ιδιωτισμοποίηση» (ο όρος αυτός
προτάθηκε από το Pergnier (1980), η μετάφραση είναι της ΣελλάΜάζη (2010)).

ή στην έκφραση
(13) ψυχή στο δρόμο – dze khortsieli ar chanda kuchashi
(σωματικός γιός δεν φαινόταν στο δρόμο)
(Χ. Ξ. σελ. 166, VI)
έχουμε αντιπαράθεση: ψυχή – σώμα, και αλλαγή σκοπιάς ψυχή
στο δρόμο – άνθρωπος δεν είναι στο δρόμο.
Η ισοδυναμία σύμφωνα με τους Μπατσαλιά και Σελλά (1994,
31-32) επιτυγχάνεται «στους ιδιωτισμούς, τις παροιμίες, τα ρητά,
τα επιφωνήματα, στις ιδιαίτερες δηλαδή συνθήκες επικοινωνίας
μέσω τελείως διαφορετικών δομικών ή υφολογικών στοιχείων».
Θα παρουσιάσουμε εδώ μερικά παραδείγματα από τις παροιμίες,
που βρήκαμε στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη
(14) κόρακας κοράκου μάτι δε βγάνει – dzaghli dzaghlis tq’avs
ar daxevso (ο σκύλος δεν θα σκίσει το δέρμα του σκύλου)
(Χ. Ξ. σελ. 452, ΧΧΙ)
(15) σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι – shvili mamas
astsavlidao (ο γιος δίδασκε τον πατέρα)
(Χ. Ξ. σελ. 306, ΧΙΙ)
(16) σκαλίζοντας σκαλίζοντας βγάνει η όρνιθα τα μάτια της...
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– tagvma tkhara tkhara kata gamotkhara (το ποντίκι σκάλιζε,
σκάλιζε και έβγαλε τη γάτα)
(Χ. Ξ. σελ. 226, IX)
(17) πούθε να πιάσεις αχινό να μη σε αγκυλώσει – virisgan
ts’ikhli ar unda gets’kinoso (δεν πρέπει να προσβληθείς από την
κλοτσιά του γαϊδουριού)
(Χ. Ξ. σελ. 160, VI)
(18) δεν ξέρει να μοιράσει δύο γαϊδουριών άχερα – or bat’s ver
andob (δεν μπορείς να του εμπιστευτείς δύο χήνες)
(Χ. Ξ. σελ. 49, ΙΙ)
Όπως βλέπουμε σ’όλα αυτά τα παραδείγματα η ισοδυναμία
επιτυγχάνεται μέσω άλλων σημασιολογικών αποχρώσεων, είναι
αυτό που ο Jakobson (1963) ονομάζει «ισοδυναμία στη διαφορά»
(equivalence in difference).
Η προσαρμογή χρησιμοποιείται σε περίπτωση όταν το
μήνυμα της γλώσσας-πηγής δεν υπάρχει στη γλώσσα-στόχο, τότε
χρειάζεται η δημιουργία μιας άλλης ισοδύναμης κατάστασης στη
γλώσσα-στόχο. Π. χ.
(19) του ψήνει το ψάρι στα χείλια – tsetskhlis k’aloshi aq’enebs
(τον βάζει στο αλώνι της φωτιάς)
(Χ. Ξ. σελ. 19, Ι)
(20) να μην πουλάς τον κούκο για αηδόνι – nu gaq’idi tsetskhlis
pasad (μην πουλάς σε τιμή της φωτιάς)
(Χ. Ξ. σελ. 23, Ι)
(21) μη φυτρώνεις ώπου δεν σε σπέρνουν – sxvis sakmeshi
tskhvirs nu chaq’ob (μη βάζεις το μύτη σου στις δουλιές άλλων)
(Χ. Ξ. σελ. 285, XI)
Οι δυσκολίες κατά τη μετάφραση ιδιωτισμών και πιθανές
λύσεις

Οι δυσκολίες που βρίσκουμε κατά τη μετάφραση των ιδιωτισμών
συνήθως απαντούν στην ομάδα ε. λ. εθνικών ιδιωτικών εκφράσεων, διότι αυτές οι εκφράσεις συσχετίζονται με την νοοτροπία του
λαού, με κάποια ιστορικά γεγονότα, ήθη και έθιμα, λαϊκές παραδόσεις, δηλαδή αναφέρονται στην πολιτισμική πραγματικότητα της
συγκεκριμένης γλωσσικής κοινότητας.
Γενικά, όπως το παρατηρούν και άλλοι μελετητές (Φιλιππίδης
1997) ο Καζαντζάκης στα μυθιστορήματά του ενσωματώνει ή μιμείται πολλά στοιχεία λαϊκού λόγου: «παροιμίες ή παροιμιακές
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φράσεις· δημοτικά τραγούδια, κυρίως μαντινάδες· άσεμνα αστεία
ή ευφυολογήματα· παρατακτικό λόγο, συσσωρευτικές φράσεις,
κυρίως το σχήμα ασύνδετο, και γενικότερα προφορικό λόγο· παρατσούκλια και ζωικά επίθετα σε ανθρώπους· λαϊκές ιστορίες και
ανέκδοτα· παρατακτική και αντιπαραθετική διάρθρωση αφηγηματικών μονάδων». Τα στοιχεία λαϊκού λόγου, καθώς και η λαϊκή
νοοτροπία φαίνεται καθαρά από τους ιδιωτισμούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας.
Οι εθνικές ή λαϊκές εκφράσεις σίγουρα χάνουν την αυθεντικότητά τους στη μετάφραση. Π. χ.

(22) αυτά τα ξέρει και η κουτσή Μαρία – eg dzaghlma da ghormats
itsis (αυτά τα ξέρουν και ο σκύλος και το γουρούνι)
(Χ. Ξ. σελ. 354, XV)

ή η έκφραση γίνεται Τούρκος είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα
και έχει σαφή αναφορά στην περίοδο Τουρκοκρατίας. Στον μεταφραστή δεν μένει άλλη λύση παρά να μεταφραστεί νόημα, μπορεί
ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και μια υποσημείωση για την επεξήγηση.
(23) γίνεται Τούρκος – gamkhetsdeba (gadaireva) (θα θυμώσει
υπερβολικά)
(Χ. Ξ. σελ. 373, XVI)
Το ίδιο πρόβλημα συναντάμε και σε περίπτωση πολιτισμικά
φορτισμένων λέξεων, όπως είναι π. χ.

(24) ως την Κόκκινη Μηλιά – tskhra mtas ikit (πέρα από εννέα
βουνά) ή ts’iteli vashlis khemde (ως την Κόκκινη Μηλιά)
(Χ. Ξ. σελ. 45, ΙΙ)

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
παρόμοιες εκφράσεις, αλλά θα χαθεί η απόχρωση της έννοιας. Καλύτερο είναι σε πολιτιστικά φορτωμένες λέξεις ή πολιτιστικές /
ιστορικές ιδιωτικές εκφράσεις να χρησιμοποιηθούν εξωτισμοί, με
επεξηγήσεις.
Στην ομάδα αυτή θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ιδιωτισμούς που τα συστατικά τους αποτελούνται από τα ρήματα όπως
βάζω, βγάζω, κάνω κ. λπ., σχηματίζοντας ειδικές εκφράσεις της νεοελληνικής. Η μετάφραση τους δυσκολεύεται λόγω πολυ-λειτουργικότητας των αναφερόμενων ρημάτων στα νεοελληνικά. Π. χ.
(25) τα κάνω πάστρα – q’velapers gavanadgureb (θα τα χαλάσω
όλα) ή suptaze davsvam (θα τους καθίσω στην πάστρα)
(Χ. Ξ. σελ. 202, VΙΙΙ)
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(26) να τα βάλεις μαζί τους – matze gulis mosvla (μου ήρθε η
καρδιά σ΄αυτούς) ή mat echkhubebi (θα μαλώσεις μ΄αυτούς)
(Χ. Ξ. σελ. 109, ΙV)
Σ΄αυτή την περίπτωση αντίθετα από τους καθαρά εθνικούς
ιδιωτισμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η έμεση τεχνική της
ισοδυναμίας, η οποία όμως εξαρτάται από τα συμφραζόμενα.
Συμπεράσματα

Με βάση τη μελέτη που διεξάχθηκε και που είχε δύο κατευθύνσεις:
την ανάλυση των ιδιωτικών εκφράσεων κατά τις θεματικές ενότητες και την επιλογή των διάφορων μεταφραστικών στρατηγικών,
αποφάνηκε πως κάποιες στρατηγικές είναι πιο δεκτές για ορισμένες θεματικές ενότητες, κυρίως:
α) για τις σωματικές εκφράσεις – άμεση μετάφραση (κατά λέξη
μετάφραση) με ελάχιστες λεξιλογικές (αποκατάσταση με συνώνυμα) αλλαγές.
β) για τις θρησκευτικές / μυθολογικές εκφράσεις – δύο στρατηγικές: για καθολικές (παγιωμένες) εκφράσεις στρατηγική ισοδυναμίας, για ειδικές εκφράσεις – μετάφραση «νόημα» με «νόημα»
γ) για τις ζωομορφικές εκφράσεις – δύο στρατηγικές: για τις
παροιμίες – στρατηγική ισοδυναμίας, για τους ιδιωτισμούς – στρατηγική προσαρμογής
δ) για τις διανοητικές εκφράσεις – μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στρατηγική μετάταξης, ή σε περίπτωση ρημάτων, όπως βάζω, βγάζω στρατηγική ισοδυναμίας.
ε) για τις μικρές ομάδες, που αποτελούνται από τις λέξεις που
δηλώνουν φύση και φαγητά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά λέξη
μετάφραση με συνώνυμα, ενώ
στ) για τους εθνικούς ιδιωτισμούς και πολιτισμένες εκφράσεις
καλύτερα να χρησιμοποιηθούν εξωτισμοί, με επεξηγήσεις.
ζ) η στρατηγική της μετατροπής θα χρησιμοποιηθεί μόνο για
συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις.
Βέβαια, οι στρατηγικές της μεταφραστικής διαδικασίας δείχνουν την τάση που υπάρχει στη γλώσσα, ωστόσο δεν μπορούν να
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και ο μεταφραστής πάντα έχει να
πάρει την ευθύνη πώς να αποδόσει το κείμενο, πρέπει να αναζητήσει την πιστότητα και να την υπηρετήσει μέχρι τέλους.
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Κατάταξη των φρασεολογισμών της ελληνικής γλώσσας:
προσέγγιση στο θέμα
(με βάση τη ρωσική θεωρία της γλωσσολογίας)
Irina V. Tresorukova *

Η φρασεολογία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της γλωσσολογίας. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια σειρά από διαφορετικές θεωρίες
για την κατάταξη των ΦΜ (φρασεολογικών μονάδων) και τη διαφορετική ορολογία για την ονομασία τους [Baranov, Dobrovolsky
2008, 8].
Ο προσδιορισμός της στρατηγικής της φρασεολογικής μελέτης
στην εποχή μας γίνεται όλο και πιο επίκαιρος, δεδομένου ότι η
φρασεολογία ως κλάδος της γλωσσολογίας όλο και περισσότερο
υποτάσσεται στις πολυπαραδειγματικές μελέτες [Alefirenko 2008,
7]. Ενώ στα μέσα του 20ού αιώνα το κέντρο της φρασεολογικής
μελέτης βρισκόταν το φράσημα, στο τέλος του 20ού αιώνα περισσότερη σημασία στη μελέτη αποδίδεται στις σχέσεις των ΦΜ με
διαφοροποιημένα αντικείμενα της επιστημονικής γνώσης, όπως η
ομιλία, η επικοινωνία, η ανθρώπινη δράση, η ψυχολογία, η πολιτισμός και το έθνος.
Στη σύγχρονη φρασεολογία διακρίνονται τέσσερα στάδια κατάταξης των ΦΜ:
α) Το λεγόμενο κλασικό στάδιο (εκπρόσωποι V. Vinogradov, N.
Shansky κ. α.), όταν οι ΦΜ κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα
με τη δομή και της διάρθρωσή τους. Το στάδιο αυτό θα μπορούσαμε
να το αποκαλέσουμε συγκριτική γλωσσολογία, όπου το παράδειγμα της στοιχειώδους ταξινόμησης βασίζεται στον εντοπισμό και
την κατάταξη γλωσσικών (και φρασεολογικών) μονάδων, και τον
κύριο ρόλο διαδραματίζει η σημασιολογία, η οποία και καθορίζει
το χαρακτήρα σχέσεων των ΦΜ με γλωσσικές μονάδες διαφόρων
∗
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επιπέδων της γλώσσας. Είναι τώρα όταν δημιουργούνται οι βάσεις
της συγκριτικής φρασεολογίας (εκπρόσωποι: B. Larin, A. Babkin, V.
Mokienko, A. Birikh, L. Stepanova, R. Eckert, Z. Fink, κ. α.). Συνεπώς,
η προσέγγιση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ταξινομική στην
ταξινόμηση των ΦΜ με βάση τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών
τους για την περαιτέρω κατηγοριοποίηση.
β) Το μετακλασικό στάδιο ή το λεγόμενο παράδειγμα της συστημικής δομής, όπου η σημασία δίδεται πλέον στην αποκάλυψη
της ολικής σχέσης γλωσσικών μονάδων (π. χ. φρασημάτων με λεξήματα, μονάδες γραμματικού και συντακτικού επιπέδου). Η βάση
του νέου παραδείγματος είναι η καθολικότητα και η συστημικότητα. Οι ΦΜ σ’ αυτό το επίπεδο εξετάζονται από την άποψη των
μορφολογικών κριτηρίων τους (N. Amosova, I. Anichkov, A. Kunin,
A. Molotkov, V. Zhukov, N. Shansky, I. Chernyshova κ. α ). Σημειωτέον ότι στο στάδιο αυτό η κατάταξη βασίζεται στα μορφολογικά
κριτήρια με χρήση δομικής ανάλυσης και μελέτη ονομαστικής λειτουργίας των ΦΜ [Kovshova 2006, 8].
γ) Το τρίτο στάδιο περιέχει το παράδειγμα της επικοινωνιακής
πραγματικότητας και ενώνει τρεις γλωσσολογικές θεωρίες: του
προσδιορισμού λεξήματος (theory of nomination), της αναφοράς
(theory of reference) και της γλωσσικής πράξης (theory of speech
act), όπου πλέον μελετούνται οι επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιότητες των φρασημάτων (M. Alexeenko, V. Bondarenko, H.
Walter, A. Melerovich κ. α.).
δ) Το τέταρτο και πλέον σύγχρονο στάδιο, που περιέχει το επικοινωνιακό – γνωστικό παράδειγμα, βασίζεται στην προσέγγιση
του σχετικά νέου κλάδου της πολιτισμικής γλωσσολογίας (linguoculturology), η οποία βασίζεται στην γνωστική ερμηνευτική μέθοδο και επεξεργάζεται το ερμηνευτικό μοντέλο της έννοιας της ΦΜ
[Telia 1996, 14]. Εδώ η γλωσσολογία αποκτά τη δυνατότητα μελέτης των γλωσσικών φαινομένων από την άποψη της ανθρωποκεντρικότητας, αφού συμπεριέλαβε στο σύνολό της τα επιτεύγματα
άλλων επιστημών, όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η φυσιολογία
κ. α. Ως κύριο θέμα πολλών μελετών κατανοείται η μελέτη των
γνωστικών διαδικασιών του φορέα της γλώσσας κατά τη διάρκεια
της εκμάθησής της και η περιγραφή διαφόρων λειτουργιών της
γλώσσας και της σκέψης κατά τη δημιουργία και κατανόηση της
ομιλίας. Με άλλα λόγια, διαμορφώθηκε η γνωστική προσέγγιση την
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οποία διακρίνει η τάση προς τυποποίηση των γνωστικών διαδικασιών με στόχο την εξήγηση της φύσης των ΦΜ και την αιτιολόγηση
της δυνατότητας απόδοσής τους στην άλλη γλώσσα (Ju. Karaulov,
A. Baranov).
Η σχολή της γνωστής Ρωσίδας γλωσσολόγου Β. Τelia διαμορφώνει την ανθρωπο-πολιτισμική προσέγγιση στη μελέτη των ΦΜ,
η οποία εξετάζει τη γλώσσα ως αποθήκη και μέσο διάδοσης των
εθνικών παραδόσεων, γνώσεων και ιδεών. Το πολυσύστοιχο μοντέλο της φρασεολογικής σημασίας επιτρέπει να διαχωριστούν η
σημασιολογία και η πραγματολογία των ΦΜ στη λειτουργία τους.
Πολύ μεγάλη και επίκαιρη σημασία στην μελέτη των ΦΜ αποκτά την τελευταία δεκαετία στη ρωσική επιστήμη η εφαρμογή
της γραμματικής κατασκευών (C. J. Fillmore, Construction grammar). Η βασική της ιδέα στηρίζεται στο ότι το μεγαλύτερο μέρος
των εκφράσεων της φυσικής γλώσσας σχηματίζεται με άτυπους
κανόνες. Όλοι οι σχηματισμοί λέξεων, η σημασία των οποίων δεν
συνάγεται σε ένα απλό άθροισμα των συστατικών τους, ανήκουν
στις κατασκευές, οι οποίες πρέπει να περιγράφονται χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των γραμματικών και των λεξιλογικών μορφών. Συνεπώς, το σύνολο της φρασεολογίας εμπίπτει στο πλήθος
των κατασκευών. Το θετικό μέρος της προσέγγισης αυτής είναι η
ενοποίηση όλων των μέσων της λεγόμενης μεταγλώσσας, δηλαδή
των εργαλείων της μελέτης που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή λεκτικών μορφών. Με τον τρόπο αυτό, η φρασεολογία, η
οποία βρισκόταν κάπου στο περιθώριο της γλωσσολογίας, αποκτά
πλέον ενδιαφέρον για τη γλωσσολογική μελέτη, και με την χρήση
της μεθόδου της γραμματικής κατασκευών πολλές φράσεις τύπου
«δόξα σοι ο Θεός» ή «εκ νέου», που δε συμπεριλαμβάνονταν στο
σώμα της φρασεολογίας, εξετάζονται πλέον υπό το πρίσμα της μελέτης των ΦΜ.
Βεβαίως η εφαρμογή της γραμματικής κατασκευών, η οποία
λεξικοποιεί πολλά γραμματικά φαινόμενα, οδηγεί σε μια αδικαιολόγητη περιπλοκή του μηχανισμού της περιγραφής, αφού ο μελετητής, στην προσπάθειά του να περιγράψει όλες τις υπάρχουσες
παγιωμένες ή στερεότυπες εκφράσεις με τους κανόνες της γραμματικής, αναπόφευκτα αυξάνει τον αριθμό των κανόνων αυτών.
Η μέθοδος αυτή δικαιολογείται μάλλον μόνο σε περιπτώσεις περιγραφής ΦΜ σε μορφή κατασκευών τύπου «…τον ανεβάζει …τον
κατεβάζει», «μου τη δίνει» κ. α.
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Σχετικά με την ελληνική φρασεολογία, φαίνεται χρήσιμο να
εφαρμοστούν όλες οι μεθοδολογίες που υπάρχουν σε διάφορα
στάδια ύπαρξης της φρασεολογίας, δεδομένου ότι, μέχρι στιγμής,
σχεδόν κανείς (με εξαίρεση την Ε. Μότσιου [Μότσιου 2007] και τον
X. Συμεωνίδη [Συμεωνίδης 2000]) δεν έχει ασχοληθεί με την τακτική και μεθοδική κατάταξη των ελληνικών ΦΜ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο στάδιο, γνωστικό και ερμηνευτικό,
όπου η ίδια ΦΜ μπορεί να ερμηνεύεται ως ανήκουσα σε διαφορετικές κατηγορίες νοημάτων (π. χ. ΦΜ τον παίρνω, όπου: α) του τηλεφωνώ, β) κοιμάμαι, γ) κάνω σεξ). Όμως, πρίν κανείς εισχωρήσει
σε βάθος στη μελέτη των ΦΜ χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε προσέγγιση από τα προαναφερθέντα στάδια, επιβάλλεται να δοθεί ο
ορισμός της ΦΜ και να καθοριστεί η σχετική ορολογία.
Στη σύγχρονη γλωσσολογία δεν υπάρχει ενιαία άποψη για τον
ακριβή καθορισμό της φρασεολογικής μονάδας (φρασεολογισμός
σύμφωνα με τη ρωσική ορολογία, ή ιδιωτισμός σύμφωνα με την
ελληνική) ως γλωσσική μονάδα. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις
στον όγκο του συνόλου των ΦΜ και τον χαρακτήρα των γλωσσικών φαινομένων, που χαρακτηρίζονται ως φρασεολογισμοί/ιδιωτισμοί. Την αναγκαιότητα ενός ακριβούς προσδιορισμού επιβεβαιώνουν διάφορα λεξικογραφικά άρθρα, όπου στο λήμμα της λέξης
περιλαμβάνονται ως ΦΜ διάφορες παροιμίες, ρητά και κύρια ονόματα (π. χ. «Μικρά Είσοδος» μαζί με «ή μικρός μικρός παντρέψου ή
μικρός καλογερέψου» και «μικρές αγγελίες» [Μπαμπινιώτης 1998,
1112]) ή μόνο ιδιώματα τύπου «τον έπιασαν κορόιδο». Ένα ακόμη σημαντικό φαινόμενο, που χρήζει προσοχής και μελέτης είναι
η ένταξη της ΦΜ στο λεξικό (πρόκειται για μια σύγχυση από διάφορες γραμματικές μορφές, όπως π. χ. «του πήγε τρεις και πέντε»,
ενώ «μου την έδωσε» κ. α.), γεγονός που μπερδεύει τον αναγνώστη και δεν του δίνει δυνατότητες να αντιληφθεί την γραμματική
ποικιλότητα της συγκεκριμένης ΦΜ.
Στην ελληνική γλωσσολογική παράδοση, δεν υπάρχει μια καθαρά ενοποιημένη σημασιολογική κατάταξη των ΦΜ και είναι
λίγοι οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη θεωρία της φρασεολογίας. Ο Χ. Συμεωνίδης [Συμειωνίδης 2000] κάνει μια εισαγωγή
στην ελληνική φρασεολογία οριοθετώντας μια προσέγγιση στο
θέμα της σημασιολογικής και μορφολογικής κατάταξης των ΦΜ.
Η Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη [Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 2006]
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χαρακτηρίζει όλες τις ΦΜ ως στερεότυπες εκφράσεις και δε δίνει
μια πιο ακριβή ταξινόμηση θεωρώντας ότι η διεθνής ταξινόμηση,
που προτείνεται σε διάφορες επιστημονικές εργασίες, λόγω της
πολυπλοκότητας και αδιαφάνειάς της, επιφέρει περισσότερες δυσκολίες παρά διευκολύνει τη μελέτη.
Ο Νίκος Σαραντάκος [Σαραντάκος, 2013] προτείνει τη δική του
κατάταξη και προτιμά τον όρο «παγιωμένες εκφράσεις» θεωρώντας ότι «παρουσιάζουν έναν βαθμό παγίωσης ή στερεοτυπικότητας» [Σαραντάκος 2013, 11]. Τον ίδιο όρο προτείνει στη διατριβή
της και η Αλεξάνδρα Χιώτη [Χιώτη 2010].
Η ομάδα συντακτών [Δεμίρη – Προδρομίδου κ. α., 2002] και η
Μυτούλα [Μυτούλα, 2006] προτείνουν οι ΦΜ να αποκαλούνται,
κατά κύριον λόγο, ως ιδιωτισμοί και εκφράσεις.
Όλη αυτή η ποικιλία και διαφοροποίηση της ορολογίας προκαλεί μια σύγχυση σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη εικόνα σημασιολογικής κατάταξης των ΦΜ της ελληνικής γλώσσας.
Η δική μας προσπάθεια προσέγγισης και τακτοποίησης της
ορολογίας στη σημασιολογική ταξινόμηση των ΦΜ της ελληνικής
γλώσσας στηρίζεται στη ρωσική θεωρία της φρασεολογίας και
πιο συγκεκριμένα τις πρόσφατες μελέτες των Ρώσων επιστημόνων Baranov και Dobrovolsky [Baranov, Dobrovolsky 2008, 2013].
Όπως έχουμε αναφέρει, η σημερινή σημασιολογική κατάταξη των
ΦΜ θεωρείται πλέον δευτερεύουσα και καθορίζεται από συγκεκριμένες υποθέσεις της μελέτης. Η μελέτη της σημασιολογίας και της
σύνταξης των ΦΜ, η λεξικογραφική περιγραφή τους, η μελέτη της
φρασεολογίας συγκεκριμένων συγγραφέων, καθώς και η ανάλυση
της λειτουργίας των ΦΜ στην ομιλία, με βάση το υλικό μεγάλων
corpora κειμένων, βοήθησαν στην εμφάνιση της κατάταξης, που
στην ουσία είναι απλή, αιτιολογημένη από σημασιολογική άποψη
και με πρακτικούς προσδιορισμούς. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε
ότι η προτεινόμενη κατάταξη ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις
της αντίληψης των μελετητών για την ουσία διάφορων γλωσσικών φαινομένων, που αποτελούν το φρασεολογικό σύστημα της
γλώσσας.
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Η προτεινόμενη κατάταξη περιέχει:
α) Παγιωμένες εκφράσεις (αποδεχόμαστε την πρόταση του Ν. Σαραντάκου και της Α. Χιώτη, διότι ο όρος «στερεότυπες εκφράσεις»
της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, στη σημασιολογική του έννοια περιέχει μάλλον πολύ ευρεία έννοια των ΦΜ και δεν δείχνει την «παγίωση» που απαιτεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός λέξεων). Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη ομάδα των ΦΜ της ελληνικής, η οποία αποτελεί
τον πυρήνα του φρασεολογικού συστήματος οποιασδήποτε γλώσσας, όπου ανήκουν οι εκφράσεις τύπου «διαβόλου κάλτσα», «τενεκές ξεγάνωτος», «τα αρπάζω γερά», «μου τη δίνει» κ. α. Εκτός από
τη συγκεκριμένη ομάδα, διάφοροι επιστήμονες, ανάλογα με τους
στόχους της μελέτης τους, ξεχωρίζουν διάφορους τύπους: συντακτικούς (ρόλος της ΦΜ στην πρόταση – κατηγορούμενο, αντικείμενο κ. α.), λεκτικές κατηγορίες (ονοματικές («τενεκές ξεγάνωτος»,
«ζωντανή εγκυκλοπαίδεια»), ρηματικούς («παίρνω πολύ αέρα»,
«άγομαι και φέρομαι»), προθετικούς («ούτε κατά διάνοια», «επί
τέλους»). Υπάρχουν επίσης οι λεγόμενες σημασιολογικές ομάδες
παγιωμένων εκφράσεων, όπου διακρίνονται λειτουργικές τάξεις
παγιωμένων εκφράσεων-όρων («Μεγάλη Άρκτος»), παγιωμένων
εκφράσεων-κύριων ονομάτων («Μικρά Ασία», «Άπω Ανατολή») κ.
α. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και λεκτικοί τύποι, που μοιάζουν με
λεκτικές φόρμουλες τύπου «Δόξα σοι ο Θεός» κ. α., παγιωμένες εκφράσεις-σχόλια τύπου «πες το ψέματα», «μαθημένα τα βουνά στα
χιόνια» κ. α. (οι ίδιοι λεκτικοί τύποι και φόρμουλες συμπεριλαμβάνονται και στην πέμπτη, καθαρά λειτουργική ομάδα των ΦΜ (βλ.
παρακάτω). Στις εκφράσεις-σχόλια μπορούμε να διακρίνουμε και
το λεγόμενο είδος λεκτικής παρουσίασης της ενέργειας (performative idioms), που εκφράζει κάποια λεκτική πράξη τύπου «Μα τω
Θεώ!» «Λόγω τιμής!» (όρκος) «Τρέχα γύρευε!» (άρνηση), «Κούνια
που σε κούναγε!» (αμφισβήτηση), «Ασήμωσε!» (παράκληση) κ. α.
Στο είδος αυτό εντάσσονται επίσης άλλοι λεκτικοί τύποι των παγιωμένων εκφράσεων τύπου φόρμουλες απάντησης («Μερσί – Η
μύτη σου τουρσί», «Πώς πάει; - Εδώ») και φόρμουλες ερώτησης κ.
α. [Baranov, Dobrovolsky 2008, 78 - 95]
Δεδομένου ότι η σύγχρονη θεωρία της φρασεολογίας δε δίνει
μια σαφή απάντηση στην ερώτηση ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να περιέχουν οι ΠΕ σε σύγκριση με άλλες ΦΜ, φαίνεται
λογικό να εφαρμόζονται διάφορες προσεγγίσεις σε συγκεκριμένες
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ομάδες των ΠΕ, καθεμία από τις οποίες διαθέτει το δικό της σύνολο χαρακτηριστικών στοιχείων [Baranov, Dobrovolsky 2008, 59].
Έτσι, μπορούμε να ξεχωρίσουμε ορισμένους σχετικά γενικούς παράγοντες που λειτουργούν σε περίπτωση κατάταξης των ΦΜ στην
ομάδα των ΠΕ:
- Κριτήριο μεταφορικού μοντέλου: υψηλός βαθμός μεταφορικότητας («μου ανάβουν τα λαμπάκια»).
- Σημασία του αδιαφανούς στοιχείου: σημαντικός παράγοντας είναι το διαφανές (όπως στην ΠΕ «σκληρό καρύδι» το
στοιχείο «σκληρό») και το αδιαφανές στοιχείο (όπως στην
ΠΕ «Γης Μαδιάμ» το στοιχείο «Μαδιάμ»).
- Ασυνήθεια της βασιμότητας της σύγκρισης («του λάσκαρε η
βίδα», «ψώνισε την Αγγελικούλα»)

β) Στερεότυπες εκφράσεις (collocations) οι οποίες δεν παρουσιάζουν τόσο έντονη «παγίωση» μέσα στο λέξημα, δηλαδή μία από
τις λέξεις της έκφρασης διατηρεί την κυριολεκτική της έννοια και
άλλη έχασε, πλήρως ή εν μέρει, την έννοιά της (π. χ. «βρέχει καρεκλοπόδαρα», «ήλιος με δόντια»). Στις στερεότυπες αυτές εκφράσεις, π. χ. στην έκφραση «βρέχει καρεκλοπόδαρα» το ρήμα είναι
ελεύθερο, ενώ η λέξη «καρεκλοπόδαρα» έχει χάσει την έννοιά της
και προσκόλλησε στο ρήμα, έχοντας δημιουργήσει μια ενιαία, στερεότυπη έκφραση. Το ρήμα «βρέχει» μπορεί να παρουσιάζεται και
σε άλλες εκφράσεις τύπου «βρέχει του σκοτωμού» ή «βρέχει τουλούμι», ενώ μια άλλη έκφραση με το ρήμα βρέχω «του τις βρέχω»
ανήκει πλέον στην κατηγορία των ΠΕ, επειδή και το ρήμα πλέον
έχει χάσει την κυριολεκτική του έννοια. Στη μελέτη των στερεότυπων εκφράσεων μπορεί τέλεια να εφαρμοστεί το λεκτικό μοντέλο «Έννοια - κείμενο», που προτείνουν οι Zholtovsky και Melchuk
[Zholtovsky, Melchuk 1967] και σε αυτή την περίπτωση η κατάταξη ομάδων μπορεί να βασίζεται σε είδη των λεκτικών λειτουργιών
και να αναγνωρίζονται στερεότυπες εκφράσεις με λειτουργίες –
MAGN, - OPER-FUNC, – REAL-FACT, -SING, -MULT κ. α.
Η μελέτη των λειτουργιών αυτών προσφέρει γενικά τη δυνατότητα να δοθούν νέες έννοιες στη θεωρία της φρασεολογίας και
της λεξικολογίας και να προσδιορίσει πιο συγκεκριμένες μορφές
δημιουργίας των ΣΕ στην ελληνική γλώσσα. Είναι όμως θέμα ξεχωριστής έρευνας και δεν θα συμπεριληφθεί λεπτομερώς στην παρούσα μας υπόθεση.
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Επίσης υπάρχουν και οι λεγόμενες μεταφορικές στερεότυπες εκφράσεις, όπου το πρώτο στοιχείο της έκφρασης είναι η βάση ενώ
το δεύτερο παίζει το ρόλο της μεταφοράς, π. χ. «τρώω τον άμπακο».

γ) Παροιμίες και παροιμιακά είδη. Σχετικά με αυτή την κατηγορία
συνήθως οι απόψεις διίστανται. Αρκετοί μελετητές δεν συμπεριλαμβάνουν τις παροιμίες στο σύνολο των ΦΜ, άλλοι τις θεωρούν
συγγενικές προς τις ΦΜ [Μυτούλα 2006, 41 - 79]. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη θεωρία των περισσότερων Ρώσων επιστημόνων
[Baranov, Dobrovolsky 2008, Permyakov 2001 κ. α.], που θεωρούν
ότι παροιμίες είναι ΦΜ με σύνθεση της πρότασης και περιέχουν
την ιδέα της καθολικότητας, τη συμβουλή ή τη σύσταση και χαρακτηρίζονται από μια σχετική ανεξαρτησία στα συμφραζόμενα.
Σύμφωνα με την επικρατούσα παράδοση [Μυτούλα 2006, 8089], στην ελληνική γλώσσα ξεχωρίζουν:
- Παροιμίες: η Μυτούλα τις χαρακτηρίζει ως “στερεοτυποποιημένα, παγιωμένα σύνολα που δεν σχηματίζονται κάθε φορά
εκ νέου, αλλά αναπαράγονται ως προϋπάρχουσες, έτοιμες
στη μορφή μονάδες του λόγου και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως: είναι παγιωμένες, αποτελούν σημεία τυπικών
καταστάσεων ή σχέσεων, διαθέτουν ορισμένα κοινά γλωσσικά γνωρίσματα” («Σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου
γνώση»).
- Γνωμικά (ρητά): «μηδέν άγαν», «πάν μέτρον άριστον».
- ΄Επεα πτερόεντα: εκφράσεις από ιστορικές ή λογοτεχνικές
πηγές «Μολών λαβέ», «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα», «Μαζί τα φάγαμε».
Ο τομέας αυτός έχει ερευνηθεί αρκετά καλά, για το λόγο αυτό
θα αποφύγουμε τις λεπτομέρειες ανάλυσης.

δ) Γραμματικοί φρασεολογισμοί. Η ομάδα αυτή συνήθως δεν συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των ΦΜ, οι περισσότεροι μελετητές
την αποφεύγουν και την κατατάσσουν στην κατηγορία «συντακτικές εκφράσεις» ή «προθετικές εκφράσεις».
Κατά την άποψή μας είναι μια ξεχωριστή ομάδα των ΦΜ που
περιέχουν δύο και περισσότερες λέξεις και χαρακτηρίζονται:
- από «παγίωση» της έννοιας από την άποψη σημασιολογίας
(δηλαδή το περιεχόμενό τους και η μορφή τους δεν εξηγούνται με κανονικούς κανόνες) – π. χ. «λες και»,
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από την άποψη της γραμματικής έχουν σχέση με ασυνήθιστη
χρήση γραμματικών κανόνων – π. χ. «άκου λέει»,
είναι συνδυασμός διάφορων βοηθητικών μερών του λόγου –
π. χ. «όχι μόνο, αλλά και», «και λοιπόν»,
μερικές γραμματικές ΦΜ χρησιμοποιούνται ως παραδειγματοποιητές – π. χ. – «φέρ’ ειπείν», «ας πούμε».

Εδώ μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις εξής υποομάδες:
φρασεολογικοί σύνδεσμοι τύπου «ούτε… ούτε», «όχι μόνο….
αλλά και» κ. α.
φρασεολογικές προθέσεις τύπου «με βάση», «σε σύγκριση»,
«σύμφωνα με» κ. α.
επιρρηματικές και επιθετικές προθετικές εκφράσεις τύπου
«εν τάξει», «εν γένει», «εν ενεργεία»

ε) Γλωσσικοί τύποι (φόρμουλες). Εδώ ανήκουν οι ΦΜ που χρησιμοποιούνται σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις και συνήθως
εκφράζουν κάποια αντίδραση ή διαφωνία του συνομιλητή στα
λεγόμενα: «Πώς και έτσι;», «Ε και;», «Ταιριάζουνε και συμπεθεριάζουνε»...
Από την άποψη της σημασιολογίας οι τύποι αυτοί είναι δεικτικοί και έχουν μια συγκεκριμένη εκφραστική δύναμη ή προσδιορίζουν κάποιο εκφραστικό χαρακτηριστικό. Στην ομάδα αυτή προτείνουμε να γίνει διαχωρισμός των εξής υποομάδων:
- τύποι – σχολιασμοί: είναι ολοκληρωμένες εκφράσεις με ένδειξη σε ασυνήθιστα στοιχεία μιας συνηθισμένης κατάστασης – π. χ. «Πού ακούστηκε αυτό;», «Πλάκα-πλάκα».
Εδώ ως σχόλια μπορούν να χρησιμοποιούνται και παροιμίες με
τη διαφορά όμως ότι οι τελευταίες φέρουν μια έννοια καθολικότητας και είναι ανεξάρτητες προτάσεις-δηλώσεις
- τύποι-ευχές, όρκοι: είναι επιδεικτικές ΦΜ που δεν επιδεικνύουν κάποια κατάσταση τον κόσμου, αντιθέτως διαπιστώνουν κάποια σχετική κατάσταση («Φτου σου!», «Μα το
Θεό!», «Να σας ζήσει!»),
- τύποι-παράγοντες συναισθηματικής φόρτισης: δε σχολιάζουν συνήθως την κατάσταση, αλλά αντιθέτως μειώνουν
ή αυξάνουν τη συναισθηματική φόρτιση και έτσι διακόπτουν την ομαλή πορεία της συζήτησης («Έλα;», «΄Αι στο
διάολο!»),
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φόρμουλες απάντησης: κύριο ρόλο παίζει η ατοπία της προηγούμενης λεκτικής πράξης του συνομιλητή. Οι φόρμουλες
αυτές επιφέρουν στην επικοινωνία πρόσθετες σημασίες,
όπως π. χ. έλλειψη βούλησης του συνομιλητή να απαντήσει
στην ερώτηση που του τέθηκε («Μερσί-Η μύτη σου τουρσί»),
φόρμουλες ερώτησης: εκτίμηση κάποιων παραγόντων της
επικοινωνίας, και οι συνθήκες επιτυχίας των γλωσσικών
αυτών τύπων προκαλούνται από την κατάσταση της επικοινωνίας («Τι μύγα τον τσίμπησε;»)

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η προτεινόμενη σημασιολογική κατάταξη των ΦΜ στην ελληνική γλώσσα και η ορολογία που,
κατά τη γνώμη μας, μπορεί να καλύψει με μεγαλύτερη πληρότητα
τα ζητήματα που προκύπτουν στη σωστή οριοθέτηση των ΦΜ, αν
και, όπως είναι φυσικό, είναι ακόμη πολλά τα θέματα που χρήζουν
περαιτέρω έρευνας και βαθύτερης μελλοντικής μελέτης.
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Γλωσσικά στοιχεία ως πολιτισμικοί δείκτες

Η έννοια του «ξένου» μέσα από γλωσσικές παρατηρήσεις.
Συνέχειες και ασυνέχειες
Μαρία Βραχιονίδου *

Η εχθρική αντιμετώπιση του ξένου, του αλλοδαπού και αλλοεθνή,
φαινόμενο που απασχολεί έντονα, τελευταία, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, κάθε άλλο παρά καινούρια είναι.
Ως γνωστόν, η διπολική αντιπαράθεση του «εμείς» και του «οι άλλοι» είναι τόσο παλιά όσο και το ανθρώπινο γένος. Τον «άλλο», τον
«ξένο», τον ορίζει σχεδόν πάντα μια κυρίαρχη ομάδα, ως κάποιον
που δεν ανήκει σ’ αυτήν θέτοντας και τα κριτήρια της διαφοροποίησης, σύμφωνα με τα οποία ο ξένος πάντοτε μειονεκτεί ή έχει χαρακτηριστικά ελαττώματα για τα οποία είναι άξιος περιφρόνησης
και υπόκειται σε διακρίσεις. Στην περίπτωση πάλι που ο ορισμός
του «άλλου» προκύπτει από τον κυριαρχούμενο για τον κυρίαρχο,
πάντα στο πλαίσιο της ενδο-ομάδας, οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί
δεν γίνονται δεκτοί, ή δεν γίνονται δεκτοί ως τέτοιοι, και η υποτίμηση αντιστρέφεται, συχνά με την ίδια ακριβώς ρητορική προς
τον άνωθεν «άλλο» (Staszak 2008, λ. other/otherness).
Από τις διάφορες εκδοχές του «άλλου», η παρούσα ανακοίνωση
εστιάζει στον εθνικό «άλλο», δηλ. στον ανήκοντα σε διαφορετική
εθνική ή εθνοτική ομάδα, τον κατεξοχήν «ξένο» και στα γλωσσικά
δεδομένα γύρω από αυτόν. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί και να μελετηθεί γλωσσικό υλικό που προέρχεται αφενός από την παραδοσιακή ελληνική κοινωνία και αφετέρου από τη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να καταδειχτούν
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οι συνέχειες αλλά και οι τομές στις αντιλήψεις περί «ξένων». Το πρώτο αντλείται α) από το ανέκδοτο διαλεκτικό υλικό του Αρχείου του
Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της
Ακαδημίας Αθηνών1, β) από σχετικές με το θέμα της πρόσληψης του
ξένου λαϊκές ρήσεις (μέσα σε παροιμίες, γνωμικά, ανέκδοτα, παραμύθια κ. λπ.) και γ) από βιβλιογραφικές πηγές (κυρίως τις τρεις μελέτες του Νικόλαου Κοντοσόπουλου για τα εθνικά ονόματα) ενώ
το δεύτερο από σύγχρονα δημοσιεύματα του τύπου και του Διαδικτύου, τα λεξικά της νεοελληνικής και τα προσωπικά ακούσματα.
Θα ξεκινήσω με μια μικρή αναφορά στην αντίληψη που επικρατούσε για τους ξένους κατά την ελληνική αρχαιότητα. Ο γενικός
όρος για τον ξένο, τον μη Έλληνα, ήταν, όπως γνωρίζουμε, βάρβαρος. Δεν είμαστε σίγουροι αν η ηχομίμητη αυτή λέξη που αρχικά
σήμαινε τον αλλόγλωσσο και τον αμέτοχο της ελληνικής παιδείας
χρησιμοποιούνταν και αξιολογικά, περίπου όπως σήμερα, δηλ. με
την έννοια του ‘άξεστος, απολίτιστος’. Βεβαίως υπάρχει το ρητό
που όλοι γνωρίζουμε: Πας μη Έλλην βάρβαρος. Παρόλη τη σημερινή διάδοσή του όμως και παρά την αναπαραγωγή του ως αρχαίου
ρητού σε έγκριτα λεξικά, είναι αβέβαιης προέλευσης και μάλλον
πρόκειται για πολύ νεότερο αρχαιοφανές γλωσσικό κατασκεύασμα (Σαραντάκος 9/8/2009). Ασφαλώς η αξιολογική διχοτόμηση
ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους με πρόκριση των πρώτων
υπήρχε στην αρχαιότητα, άλλωστε ο Ξένιος Δίας και όλο το συνεπακόλουθο τελετουργικό απευθυνόταν μόνο σε Έλληνες και όχι σε
αλλοδαπούς.2 Παρόλ’ αυτά, πολλοί αρχαίοι συγγραφείς δείχνουν
το θαυμασμό τους για τα επιτεύγματα των ξένων και το ενδιαφέρον τους για τις συνήθειές τους.
1
2

Εξετάζοντας τώρα τις αντιλήψεις του παραδοσιακού ελληνικού
Το υλικό αυτό προέρχεται από αποδελτιωμένα χειρόγραφα, τα οποία έχουν συλλεγεί κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων περίπου 100 χρόνων. Στο μεγαλύτερο μέρος του απηχεί τη γλωσσική πραγματικότητα του ελλαδικού χώρου
πριν την αστικοποίησή του.
Σχετικό είναι και το περιστατικό που μας παραδίδει ο Πλούταρχος (Σόλων, 5)
μεταξύ του Σκύθη βασιλιά Ανάχαρση και του Αθηναίου Σόλωνα, όταν ο πρώτος
επισκέφτηκε τον δεύτερο στην Αθήνα και του ζήτησε να τον φιλοξενήσει. (βλ.
Λυπουρλής 2004: Ανάχαρσις, 1. 101:
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.
html?text_id=52&page=20)
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κόσμου για τους αλλοεθνείς με τους οποίους ήρθε σε επαφή κατά
καιρούς, όπως εμφανίζεται κυρίως μέσα στο διαλεκτικό γλωσσικό υλικό, διαπιστώνουμε ότι κοντά στα κυρίαρχα κοινά αρνητικά
πρότυπα περί εθνών και εθνοτήτων, που αναπαράγονται, κάποιες
φορές εμπλουτισμένα και με νέα, πρωτότυπα χαρακτηριστικά,
υπάρχουν αρκετά λεξιλογικά και φρασεολογικά στοιχεία που μαρκάρουν με θετικό πρόσημο τους αλλοεθνείς. Πριν φέρω μερικά παραδείγματα, μιλώντας για την κάθε μια από τις αλλοεθνείς ομάδες
ξεχωριστά, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το πώς
εκφράζεται η συμπάθεια ή έστω η ουδετερότητα απέναντι σε συμβιώσαντες λαούς.
Ένας πρώτος τρόπος είναι τα υποκοριστικά επίθετα. Με τον
υποκορισμό υποδηλώνεται θετική αντιμετώπιση και αποδοχή.
Μπορεί το επίθετο να δηλώνει τη νεαρή κοπέλα ή αγόρι, οπότε ο
«ξένος» γίνεται εξωτικός και το σμίξιμο μαζί του αποτελεί ένα δύσκολο αλλά επιθυμητό κατόρθωμα: π. χ. ‘Χριστόδουλους αγάπ’σι
μια κόρ’ Ουβριουπούλα... ’ ή να αποτελεί μια μεταφορά: π. χ. αραπίτσος = πήλινο μαύρο από τη φωτιά σκεύος μαγειρικής, φραγκάκι
= παιδί με παντελόνια την εποχή που τα άλλα φορούσαν βράκες.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι, κοντά στην στερεοτυπικά αρνητική φρασεολογία για τους ξένους, βρίσκουμε κάποτε και παροιμίες, φράσεις ή έννοιες που δηλώνουν συμπάθεια ή διάθεση αστεϊσμού ανάμεικτου με τρυφερότητα. π. χ. αραπομοίρη –α αποκαλούσαν το δυστυχή, που έχει μοίρα μαύρη σαν τον αράπη, ή για τους
Φράγκους λέγανε πως ‘είναι ευλαβιόζοι’ (Νάξος). Η παροιμία ‘Στου
Εβραίου φάγε και στου Αρμένη κοιμήσου’ αναφέρεται στην καθαριότητα της τροφής στους Εβραίους και της κλίνης στους Αρμενίους,
ενώ τα στερεότυπα του εξωτισμού βρίσκουμε και στις ονομασίες
φαραωνιά που λέγεται για την όμορφη ξενόφερτη γυναίκα (Κάρπαθος, Κως, Κύπρος), λέξη που αρχικά ονοματίζει την τσιγγάνα και
κιρκέζα [Τσερκέζα]= λυγερόκορμη κοπέλα, μτφ. αγαπημένη.
Κατά τρίτο λόγο, είναι χαρακτηριστικό το πλήθος των κυριώνυμων από εθνωνύμια αλλοεθνών, είτε πρόκειται για επώνυμα και
παρωνύμια, είτε για τοπωνύμια. Φυσικά δεν γνωρίζουμε πάντα αν
π. χ. στα παρωνύμια τονίζεται μια θετική ή μια αρνητική ιδιότητα,
ούτε ποια ιστορία κρύβεται πίσω από κάθε τοπωνύμιο ή επώνυμο.
Ωστόσο, το πλήθος και η επιμονή αυτών των κυριώνυμων δηλώνει πόσο έντονη είναι η ανάμνηση της συμβίωσης με αυτούς τους
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πληθυσμούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα Εβραίικα μνήματα
στη Θεσσαλονίκη που εξακολούθησαν να λέγονται έτσι ακόμα κι
όταν πια δεν υπήρχε κανένα εβραίικο μνήμα στην εν λόγω περιοχή,
οι Εβραίοι είχαν εξαφανιστεί (λόγω ολοκαυτώματος) και ο χώρος
είχε χτιστεί και μετονομαστεί.
Τεράστιος είναι και ο αριθμός των φυτωνυμίων και ζωωνυμίων
που προκύπτουν από εθνικά ονόματα. Αρκετές φορές αυτά δηλώνουν μια αρνητική ιδιότητα, λ. χ. την καχεκτικότητα ή τη μη εδωδιμότητα, π. χ. Εβραίος = μη εδώδιμος αχινός, κι άλλοτε κάτι ουδέτερο, όπως κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό, π. χ. το Τουρκαλάς
= μεγάλο κόκκινο μυρμήγκι (από το κόκκινο φέσι της τουρκικής
φορεσιάς), φραγκοκαπελάς = το μανιτάρι (σε αίνιγμα) κοκ.
Εβραίοι

Θα περάσουμε τώρα στην εξέταση των γλωσσικών δεδομένων
για κάθε λαό ξεχωριστά, ξεκινώντας από τους Εβραίους, οι οποίοι
για αιώνες συμβίωναν με τους Έλληνες στους ίδιους τόπους. Τα
στερεοτυπικά αρνητικά χαρακτηριστικά τους, όπως η φιλαργυρία,
η δολιότητα με την οποία υποτίθεται ότι αποκτούν πλούτο και δύναμη, η ψευτιά και η εξαπάτηση, η εμπλοκή τους σε μαγικά τελετουργικά και η έχθρα απέναντι στη χριστιανική πίστη αποτελούν
κοινό τόπο στο πλαίσιο τόσο της παραδοσιακής αντίληψης όσο
και της εικόνας του Εβραίου μέσα από τα λαϊκά παραμύθια και τη
λογοτεχνία (Μαργαρώνη, 52-55). Στο γλωσσικό υλικό που διαθέτουμε αυτά τα στερεότυπα αναπαράγονται. π. χ. εβραιόπιασμα =το
νευρικό και ανήσυχο παιδί (Λευκάδα), ουβρέικος στα Γιάννενα είναι ο δυσοίωνος.
Το υλικό ωστόσο των ιδιωμάτων μάς προμηθεύει και με λεξικολογικά στοιχεία που σχεδιάζουν, έστω αρνητικά σημειωμένη, μια διαφορετική εικόνα των Εβραίων: όχι πια Εβραίων πλούσιων και εκμεταλλευτών αλλά Εβραίων φτωχών, καχεκτικών, ρυπαρών και κακομοίρηδων. Π. χ. εβραιίδα και εβραιίλα λένε μειωτικά τους πολλούς
μαζεμένους Εβραίους· ‘Έχ’ ψείρις εβριακή’ (=πάμπολλες) λένε στη
Μύκονο, εβραιόλυχνος λέγεται στα Χανιά ο μη μπακιρένιος λύχνος, ο
ψεύτικος. Ενδιαφέρουσες είναι τέλος οι λέξεις συνθηματικών γλωσσαρίων που σημαίνουν τον Εβραίο, όπως: Ζαφείρης: συνθηματικά,
που σημαίνει επίσης και το ποντίκι, οπότε ο Εβραίος θεωρείται ότι
έχει όψη ποντικού, Παντζαδερός < παντζάδα/ πατσάδα =γενειάδα
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(Μακεδονία, Ήπειρος), προφανώς από τις μακριές γενειάδες που
άφηναν οι Εβραίοι, δηλ. από ένα διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό
της εμφάνισής τους, Παρτακέλας και ακόμα πιο μεταμφιεσμένο φωνητικά Πορτοκέλης (συνθ. λ. χτιστών χωριών Σαμάκοβο και Βιζύης,
πιθ. από τη φρ. ‘πάρ’τα κι έλα’), από την στερεοτυπική αντίληψη
περί τσιγγουνιάς και φιλοχρηματίας των Εβραίων.
Πριν περάσουμε στην επόμενη εθνοτική ομάδα, αξίζει εδώ να
κάνουμε μνεία στην ιστορία της λέξης τσιφούτης. Στα ελληνικά
σημαίνει όπως γνωρίζουμε όλοι, ‘τσιγγούνης, φιλάργυρος’. Η λέξη
προέρχεται από την τουρκική çΙfΙt (=απατεώνας, εκμεταλλευτής)
< τουρκ. çΙfΙt (=Εβραίος) < περσική çΙfΙt [ǰahud, ǰuhud] (=Εβραίος),
δηλαδή από παραφθορά του λ. Ιουδαίος. (Nisanyan 2007, λ. çΙfΙt). Η
έννοια του Εβραίου πια έχει ξεχαστεί. Η λέξη όμως χρησιμοποιείται
μεταφορικά για να δηλώσει και πάλι τον (φιλάργυρο) Εβραίο, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται λεκτικοί πλεονασμοί, π. χ. Τσιφούτ
- Οβριός (Αντικύθηρα, Κρήτη), Τσιφούτ - Παζαρί (=εβραίικο παζάρι
και μεταφορικά η ακαταστασία), ή τσιφούτ - καβγάς, τσιφούτ – πατιρτί φράσεις που λέγονται για όσους μαλώνουν χωρίς λόγο.
Τσιγγάνοι/Γύφτοι

Μια δεύτερη εθνοτική ομάδα που παρουσιάζεται με πλήθος λεξιλογικών και φρασεολογικών στοιχείων με αρνητικό πρόσημο είναι αυτή των Ρομ/ Ρομά. Η ονομασία Ρομ που σημαίνει στη γλώσσα των Ρομά ‘άνδρας, σύζυγος’ είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι
ίδιοι για να αυτοπροσδιοριστούν. Αυτός είναι και ο μόνος όρος που
χρησιμοποιείται επισήμως σήμερα για να τους προσδιορίσει, χωρίς
να είναι μειωτικός και όντας εναρμονισμένος με το πνεύμα της πολιτικής ορθότητας. Ωστόσο, λαϊκά, δεν απαντάται καθόλου, ενώ οι
δυο πιο διαδεδομένες ονομασίες τους στα ελληνικά είναι Τσιγγάνοι
και Γύφτοι, ονομασίες και οι δύο μειωτικές. Ο όρος τσιγγάνος, όπως
γνωρίζουν οι περισσότεροι, προέρχεται από τη μεσαιωνική ελληνική λ. αθίγγανος =ανέγγιχτος, λέξη που αποδόθηκε τον 5ο αι. μ. Χ.
στους οπαδούς μιας μανιχαϊστικής αίρεσης της Φρυγίας, οι οποίοι
ταυτίστηκαν με το νομαδικό λαό των τσιγγάνων που μετοίκησε
από τη Β. Ινδία στην Ευρώπη. Για την ιστορία, να πούμε εδώ, ότι με
τον τσιγγάνο συνδέεται ετυμολικά και η λ. τσιγγούνης –ιδιότητα για
την οποία συχνά μέμφονται τους τσιγγάνους-, καθώς ο τσιγγούνης
αποτελεί αντιδάνειο, μέσω του τουρκ. çingene (= τσιγγάνος) του
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τσιγγάνου.3 Ο όρος Γύφτος πάλι προκύπτει από το Αιγύπτιος γιατί θεωρήθηκε ότι οι τσιγγάνοι πέρασαν στην Ελλάδα είτε από την
Αίγυπτο είτε από τη Μικρά Αίγυπτο, δηλ. την Κιλικία της Μ. Ασίας.
Οι ονομασίες αυτές χρησιμοποιούνται παραλλαγμένες και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες για να χαρακτηρίσουν την εν λόγω
φυλή, όπως και πολλές άλλες, τις οποίες δεν θα αναλύσουμε τώρα.
(βλ. και Καλογερόπουλος, χ. σ.). Θα προσθέσουμε μόνο και την τρίτη γνωστή ονομασία τους στα ελληνικά, κι αυτή μειωτική, δηλ. το
κατσίβελος, που προέρχεται από το αρωμουνικό captivel < λατ. captivus = αιχμάλωτος/ μεταφ. άθλιος, δυστυχής.
Όπως είναι αναμενόμενο, όλα σχεδόν τα επίθετα για τη συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα είναι αρνητικά. Τα αρνητικά στερεότυπα που αναπαράγονται είναι αυτά του μαύρου στο δέρμα ανθρώπου (ως στοιχείο ασχήμιας), του βρόμικου και ακατάστατου,
του λιπόσαρκου και κουρελιάρη, του αιωνίως περιπλανώμενου,
του κλέφτη και απατεώνα, του ζητιάνου και ζήτουλα, του μάγου
και μάντη (κυρίως για γυναίκες: της μάγισσας και μάντισσας, ιδιότητες περιβαλλόμενες από κίνδυνο και καχυποψία για τα μέσα
που χρησιμοποιούν και για την απάτη που προκαλούν). Επίσης
τα αρχικά ουδέτερα σημαινόμενα του σιδερά, χαλκωματή, κατασκευαστή κόσκινων και μουσικού (επαγγελμάτων συχνών στη
συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα) καταλήγουν να αντιμετωπίζονται
ως αρνητικές ιδιότητες ή να περιβάλλονται με περιφρονητικά και
αρνητικά σχόλια. Ας φέρουμε μερικά παραδείγματα: τσιγγανερός =
λιπόσαρκος ατσιγγανόπετσο = πολύ μελαχροινός, τσιγγανοφορεμένος =αυτός που φορά ρυπαρά ρούχα εξαιτίας πένθους. Συνώνυμα
του τσιγγάνου, προερχόμενα από ονομασίες επαγγελμάτων είναι:
καζανάς δηλ. γανωματής, καλαντζάκος δηλ. χαλκωματής, κοσκινάς και κοσκινού, αρκουδόγυφτος ή μαϊμουδιάρης (επειδή αρκετοί
Ρομά είχαν ως επάγγελμα την περιφορά μιας αλυσσοδεμένης αρκούδας που χόρευε είτε μιας μαϊμούς που εκτελούσε ακροβατικά),
νταούλας < νταούλι, οργανόγυφτος = γύφτος που παίζει το νταούλι,
αλλά και ο πολύ μελαμψός (Μακεδονία). Το παίξιμο κάποιου μουσικού οργάνου θεωρείται αυτονόητο για τη συγκεκριμένη ομάδα,
γι’ αυτό λέγεται και η παροιμία ‘σαράντα χρόνια γύφτος, βιολί δεν
3

Αντίστοιχα και το καρμοίρης προέρχεται από το αρχ. εθνωνύμιο Καριμοίροι < Κάρες = λαός της Μ. Ανατολής που οι άνδρες του υπηρετούσαν ως μισθοφόροι ή
ήταν δούλοι + μοίρα (βλ. ΛΝΕΓ, λ. τσιγγούνης).
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μαθαίνει’ (για όσους δεν μαθαίνουν τα αυτονόητα). Επίσης από
την υποτιθέμενη συχνή ενασχόληση των τσιγγάνων με κόλπα που
εξαπατούν και με τη μαγεία προκύπτουν οι ονομασίες: ντόρτης
(Στερεά Ελλάδα) < πιθ. ντόρτια= τα τεσσάρια στα ζάρια από τη
συνήθεια των τσιγγάνων να παίζουν τυχερά παιχνίδια με ζάρια εξ
ού και ντόρτικα = η γλώσσα των τσιγγάνων συνθηματικά, μοιρού =
γύφτισσα που λέει τη μοίρα, που προβλέπει την τύχη των ανθρώπων, μάγισσα (Ικαρία).
Και τα περισσότερα παράγωγα και σύνθετα με τις λέξεις γύφτος,
κατσίβελος, τσιγγάνος είναι μειωτικά και δηλώνουν κάτι άσχημο,
βρόμικο, κακής ποιότητας ή ευτελούς αξίας, ή, αν αναφέρονται
σε αντικείμενα αφορούν κάποια παραδοσιακή ενασχόληση των
Ρομά. π. χ. τσιγγανόπετρα (Ικαρία) = παλιόπετρα που δεν κάνει
για τίποτα, κατσιβελόκαιρος = άσχημος, συννεφιασμένος καιρός. Η
υποτίμηση για την ομάδα των Ρομά πάντως είναι φανερή και από
τις κοινότατες και πολύ συχνές λέξεις και φράσεις της ΝΕΚ, όπως:
γύφτουλας, γυφταρειό, γύφτικο σκεπάρνι, γυφτιά, καράγυφτος κ. α.
και των ιδιωμάτων π. χ. γυφτογάιδουρο = μικρό και ελαττωματικό
γαϊδούρι, γυφτοπρόξενος = ο φαντασιόπληκτος γυφτοσάγανο = ο
άνθρωπος που παρασιτεί Επίσης υπάρχουν αμέτρητες παροιμίες,
π. χ. ‘γύφτικους γάμους γένιτι κι βιο δε λουγαριάζιτι’ που λέγεται
ειρωνικά για τους φτωχούς που στην ευθυμία τους σπαταλούν και
τα λίγα τους υπάρχοντα.
Κοντά πάντως στα τόσα αρνητικά, εμφανίζονται κάποτε και κάποιες εκφράσεις συμπάθειας προς τους τσιγγάνους, όπως δείχνει
η παροιμία: ‘Των Ατσιγγάνων η κακιά από σπέρας ως ταχειά’ (δηλ. η
έχθρα των τσιγγάνων είναι βραχείας διάρκειας), αλλά και θετικά
στερεότυπα, συχνά ενδεδυμένα το μανδύα του εξωτισμού, όπως
αυτά περί ελεύθερου φρονήματος, καλλιτεχνικού πνεύματος και
φλογερής ψυχής των τσιγγάνων, που γνωρίζουμε όλοι μέσα από
δημοφιλή άσματα και λογοτεχνικά έργα.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει πως πολλές λέξεις των Ρομά
χρησιμοποιούνται σε συνθηματικά λεξιλόγια π. χ. μόλ =κρασί
(Ευρυτανία), μπακρό το = αρνί / κότα (στη συνθημ γλώσσα των
χαλκέων), μπαλαμίνα η = γυναίκα κ. ά. –άλλωστε οι περισσότεροι
γνωρίζουν ότι τα καλιαρντά, δηλ. το ειδικό λεξιλόγιο των ομοφυλόφιλων, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα των Ρομά (βλ.
και Πετρόπουλος 1971).
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Τούρκοι - Φράγκοι
Για τις γλωσσικές αποτυπώσεις των αντιλήψεων για τους Τούρκους και τους Φράγκους, τις δύο δηλαδή ομάδες που λειτούργησαν ως ηγεμόνες και κυρίαρχοι απέναντι στους κυριαρχούμενους
Έλληνες, θα γίνει λόγος στη συνέχεια μόνο περιληπτικά, εφόσον
έχουν μελετηθεί διεξοδικά στο παρελθόν σε δύο πονήματα του Νικόλαου Κοντοσόπουλου.
Το εθνωνύμιο Τούρκος εμφανίζεται, αυτονόητα, μετά από 400
χρόνια σχέσης κατακτητή – κατακτημένου, με αρνητικό πρόσημο.
Ο Τούρκος σημειώνεται ως ο απόλυτος εχθρός, ο κατεξοχήν «άλλος», και συνήθως συγχέεται με τον οποιοδήποτε μουσουλμάνο.
Άλλωστε, και στη ΝΕΚ, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως ο
όρος Τουρκοκρατία αντί του ορθότερου Οθωμανοκρατία. Τα λεξικολογικά και φρασεολογικά δεδομένα παρουσιάζουν τον Τούρκο
ως άγριο και σκληρό, ασεβή, βασανιστή, οργίλο, απολίτιστο και
παραδόπιστο. Στη ΝΕΚ παραμένουν κάποιοι τέτοιοι δυσφημισμοί
ωστόσο είναι αρκετά ήπιοι και λίγοι αν αναλογιστεί κανείς το
χρονικό διάστημα της υποδούλωσης. π. χ. είναι κοινές οι μειωτικές φράσεις: γίνομαι Τούρκος = θυμώνω, τουρκεύω, κωλότουρκος,
Τουρκιά. Διαλεκτικά βρίσκουμε πρόσθετους μειωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως τουρκοδουλειά = προχειροδουλειά, τουρκοσάβανος
= ο στριμμένος άνθρωπος, ενώ η φρ. ‘θα τους κάμουμε τουρκοθημωνιά’, που λέγεται, όταν, τα παιδιά παλεύουν και όσα από αυτά
επικρατούν στοιβάζουν τα δαρμένα παιδιά σε σωρό, προκύπτει
προφανώς από τη μακραίωνη επιθυμία των Ελλήνων να σκοτώσουν Τούρκους και να τους στοιβάσουν σε σωρό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνθηματικές λέξεις, που
χρησιμοποιούνταν για τον Τούρκο και την Τουρκάλα, όπως ζερβός/-ισσα στην Καππαδοκία ή αριστερός στον Πόντο, σε αντιδιαστολή προς τον δεξιό/-ισσα, που σήμαινε τον Έλληνα/-ίδα, νταβάρης στη Σάμο, λέξη που σήμαινε αρχικά τον βραδυκίνητο (< τουρκ.
davar ‘υποζύγιο, αιγοπρόβατα’), κουτσουλός ‘κολοβός’, περιφρονητικά λόγω της μουσουλμανικής περιτομής, αλεπού, Τσίνας (από
παρωνύμιο στην Κοζάνη που σήμαινε τον βρικόλακα, πιθ. < cin
‘δαιμόνιο, στοιχειό’), μεσημεράς ‘φάντασμα που γυρνά τα μεσημέρια και παίρνει, όποιο παιδί δεν κοιμάται’ και συνεκδοχικά ο φανατικός Τούρκος αγάς, που συνήθιζε να κάθεται όλη τη μέρα στο
καφενείο (Χανιά), Κεμάλης (Βιθυνία Μ. Ασίας), μπούλα ‘Τουρκάλα’
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(Μακεδονία), λόγω του φερετζέ, πλυνόκωλος, προφανώς από τη
συνήθεια των Τούρκων να πλένονται μετά την αφόδευση (Κοραής
1829, 5) (σημειωτέον ότι ακόμα και σήμερα, σε δημόσιες τουαλέτες στην Τουρκία κανείς βρίσκει ευκολότερα ένα τσίγκινο δοχείο
δίπλα σε νερό, παρά χαρτί υγείας).
Για τους Φράγκους, ονομασία με την οποία αποκαλούνταν συλλήβδην οι δυτικοευρωπαίοι, δεν βρίσκουμε νομίζω πολλά αρνητικά σχόλια, ούτε υπάρχουν τόσα στερεότυπα. Προφανώς γιατί δεν
υπήρχαν επί Τουρκοκρατίας άμεσα εχθρικές σχέσεις μαζί τους,
ή γιατί η Φραγκοκρατία θεωρήθηκε πολύ ‘ελαφρότερη’ από την
Τουρκοκρατία. Οι λίγοι αρνητικοί χαρακτηρισμοί που βρίσκουμε
έχουν να κάνουν περισσότερο με ειρωνικά σχόλια και αστεϊσμούς,
κυρίως για την εμφάνιση και τους τρόπους, παρά με πραγματική
απέχθεια. Έτσι π. χ. στη ΝΕΚ αποκαλούμε κουτόφραγκο τον αφελή, τον στερούμενο την υποτιθέμενη ανατολίτικη πονηριά και εξυπνάδα· διαλεκτικά βέβαια βρίσκουμε και υβριστικές φράσεις όπως
φραγκόσκυλο, σκυλόφραγκος, φραγκοπουτανάρα (Νάξος) -προφανώς γιατί οι Φράγκισσες θεωρούνταν πιο ‘ξεπεταγμένες’-, Όσο για
τους ‘φράγκικους τρόπους’ και τα ‘φράγκικα ρούχα’, φαίνεται ότι
θεωρούνταν από τους Έλληνες μάλλον ως ένδειξη υπερβάλλοντος
μοντερνισμού, άξιου ειρωνικών σχολίων: π. χ. ειρωνικά ήταν και
τα φραγκοφορεμένος και τα συνώνυμα υποκοριστικά τσιτωμενάκι
και τσιτοκωλάκι (Σάμος), λόγω του ότι το ευρωπαϊκό παντελόνι
τσίτωνε στα οπίσθια.

Σαρακηνός Μειωτικό χαρακτήρα έχουν και ονόματα που δίνονται σε άλλους λαούς με τους οποίους ήρθαν σε επαφή οι Έλληνες. Έτσι, ο Σαρακηνός4 με πρώτη σημασία τον Άραβα πειρατή
ερμηνεύεται επίσης και ως άνθρωπος άσχημος (Άνδρος), κακοποιό
δαιμόνιο (Κρήτη) ενώ δινόταν ως βαπτιστικό σε αγόρι μιας μάνας
που της πεθαίνουν τα παιδιά ή σε ασθενικό παιδί για να ζήσει.

Αρβανίτης-Αρναούτης Ο Αρβανίτης σημαίνει μεταφορικά τον
θορυβοποιό, οξύθυμο, πείσμωνα, βλάκα (εξ ού και κουταρβανίτης),
τον βίαιο και τυραννικό, τον άδικο και δόλιο, όπως δηλώνουν και
οι φράσεις ‘αρβανίτικο γινάτι’, ‘τον έπιασε τ’ αρβανίτικο’ (για τους
4

Σαρακηνός < αραβ. šarq = ανατολή ηλίου, που αναφερόταν στην προέλευση των
μουσουλμάνων νομάδων κατά την περίοδο του Βυζαντίου και των Σταυροφοριών
(ΛΝΕΓ, λ. Σαρακηνός).
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πείσμονες), ‘αρβανίτικο μοιράσι’ = άδικη διανομή κ. ά. Ο Αρβανίτης
και η Αρβανιτιά ωστόσο θεωρούνται και συνώνυμα του Ηπειρώτη
και της Ηπείρου αντίστοιχα. Γι’ αυτό όταν γίνεται λόγος περί Αρβανιτιάς, είναι συγκεχυμένο αν πρόκειται για εχθρούς ή συμμάχους.

Αρμένης Ο Αρμένης επίσης περιβάλλεται με διάφορες αρνητικές ιδιότητες, όπως η νωθρότητα, το πείσμα, η φλυαρία, π. χ.
‘άμον Αρμένης’ = αργός (Πόντος), ‘αρμένικη βίζιτα’, ενώ συχνά οι
Αρμένιοι συνδέονται με υπερφυσικά πνεύματα. Έτσι στην Αδριανούπολη της Θράκης Αρμένης είναι και ‘ο δαίμονας, το ξωτικό’ και
Αρμένισσα ‘η λεχώνα που βρίσκεται υπό την επήρεια κακοποιού
δάιμονα’.

Βούλγαρος Ένα άλλο εθνωνύμιο με αρνητικές συνδηλώσεις είναι ο Βούλγαρος, που ονομάζεται επίσης και: στότσης μάλλον από
τη φρ. στότσι [υποθέτω ότι προκύπτει από την πολύ κοινή σλαβική φράση što ty ή što eta = λοιπόν;], και (ξυλο)πίνακας –(ξυλο)
πινάκα = ακαλλιέργητος, στενοκέφαλος, ξύλο απελέκητο. Τέλος η
παροιμία ‘Βούλγαρο αν κάμης φίλο, βάστα κι ένα κομμάτι ξύλο!’ που
προειδοποιεί για την υποτιθέμενη δολιότητα των Βουλγάρων, λέγεται όμοια και για τους Αρβανίτες και τους Τούρκους.

Άραβας-Αράπης Ακόμη, στο ιδιωματικό υλικό, τα εθνωνύμια
Άραβας και Αράπης χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Έτσι
τα παραδείγματα με την προσωνυμία Άραβας (και συγκεκριμένα
Άραβος και θηλ. Άραβη) αναφέρονταν κυρίως στους Αιγυπτίους
που συμμάχησαν με τους Τούρκους κατά την ελληνική επανάσταση (εξάλλου χρησιμοποιούνταν ως συνώνυμο και το Τουρκάραβας)
και φυσικά σημειώνονται αρνητικά. Συνώνυμα του Άραβας ήταν
επιπλέον τα: φελάχος (θηλ. φελαχού), φαραώνης –ισσα, και χράμης,
ειρωνικά, καθότι ο Άραβας περιβαλλόταν με χράμια, δηλ. χαλάκια,
Ο Αράπης πάλι, αν και προέρχεται από το ίδιο έτυμο με τον Άραβα,
λειτουργεί ως υπερώνυμο. Έτσι, π. χ. στην Κύπρο, βρίσκουμε τον
όρο Αραπο ύ= Αράβισσα παρθένα σε αντιδιαστολή με το Αράπισσα
= Αράβισσα έγγαμη. Στην Κάσο αραποχώρι = αραβικό χωριό και
αράπικα = η αραβική γλώσσα, ενώ στραβάραπας και στραβοφελλάς
ονομάζεται υβριστικά ο Τουρκοαιγύπτιος. Συνήθως όμως ο Αράπης αναφέρεται είτε στον Αιθίοπα είτε στον άνθρωπο αφρικανικής καταγωγής και με αφρικανικά χαρακτηριστικά. Μεταφορικά,
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ο όρος Αράπης σημαίνει ωστόσο και πάμπολλες άλλες αρνητικές
ιδιότητες με αποτέλεσμα οι σκωπτικοί, υβριστικοί και μειωτικοί
όροι του αράπη να είναι ουσιαστικά οι επικρατούντες. Άλλωστε, ο
‘αράπης’ αποτελεί συχνά συνώνυμο για το φόβητρο των παιδιών,
όπως φαίνεται στις φράσεις ‘της Αράπας τα μαλλιά’ = η ακατάστατη κόμη (Κωνσταντινούπολη)., ‘μπήκε ο Αράπης στον τέντζερε’ =
κάηκε το φαΐ (Θεσσαλονίκη). Ο Αράπης με την έννοια ‘δαίμονας,
κακοποιό φάντασμα, μπαμπούλας’ είναι συνηθέστατος. Εξ ού και
η μετονομασία στη Σαλαμίνα του αρχαίου τεμένους της Σκιράδος
Αθηνάς σε ‘Σπίτι του Αράπη’ (γιατί θεωρείται κατοικία δαιμόνων).

Διάφοροι άλλοι Τέλος, διαλεκτικά υπάρχουν μειωτικοί ή ειρωνικοί όροι και για άλλους λαούς όπως: Αλαμάνος, δηλ. Γερμανός,
που δηλώνει τον άγριο και φοβερό, Μαμαλούκος5 = φαγάς, κουτός,
υποτακτικός, Αργεντίνος = απατεώνας, από την απαγόρευση παλιά της κυκλοφορίας χάλκινων δεκάλεπτων από την Αργεντινή,
χιρβάτης (= Κροάτης) = Σλάβος αλλά και άνθρωπος κατώτερης
τάξης. Σήμερα βέβαια οι εθνικές προελεύσεις τέτοιων μειωτικών
χαρακτηρισμών έχουν αλλάξει. Έτσι, π. χ. Σκοτσέζος = τσιγγούνης,
Φιλιπιννέζα = υπηρέτρια, Αλβανός = απατεώνας ή πολύ φτωχός
(θυμίζω το λεγόμενο παλιότερα ως ‘πιο σύντομο ανέκδοτο’, δηλ.
‘Αλβανός τουρίστας’), Πακιστανός και Πακιστανό, το = φτωχός,
βρόμικος, απολίτιστος, βάρβαρος, Ρωσίδα = γυναίκα ελευθερίων
ηθών, ξελογιάστρα κ. ο. κ.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό διαφοροποίησης παραδοσιακά ανάμεσα στο ‘εμείς’ και ‘οι άλλοι’ είναι αυτό της θρησκευτικής
ταυτότητας. Αυτό εκφράζεται κυρίως με δύο τρόπους. Πρώτον,
με την κατασκευή μειωτικών επιθέτων που παράγονται από ένα
χαρακτηριστικό της θρησκείας των αλλόθρησκων που χρησιμοποιείται κοροϊδευτικά. π. χ. α. για τους Εβραίους βρίσκουμε τα
επίθετα χαχαμίκος (Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα) < χαχάμης ο (ουσιαστικό) < τουρκ. λ. haham = τίτλος του θρησκευτικού αρχηγού
5

«Μαμελούκος ή Μαμαλούκος =1. ΙΣΤ. μέλος στρατιωτικών δυνάμεων που αποτελούνταν από δούλους διαφόρου καταγωγής, οι οποίες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους διάφορα μουσουλμανικά κράτη κατά το Μεσαίωνα και εγκατέστησαν
δική τους δυναστεία στην Αίγυπτο (1250-1517). 2. (ως προσηγορικό –σκωπτ.)
ο βάρβαρος, ο άξεστος. <μεσν. Μαμελούκος < αραβ. mamlūk = δούλος, σκλάβος»
(ΛΝΕΓ).
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των Εβραίων ισπανικής προέλευσης6, ρεμπί = <μετγν. ῥαββί < εβρ.
rabbī) ‘θρησκευτικός λειτουργός των Εβραίων, κατηχητής, διδάσκαλος’ (Ήπειρος) β. για τους Τούρκους: κουτσουλός δηλ. κολοβός, με κομμένη μύτη, λόγω της περιτομής, η οποία, ως στοιχείο
της μουσουλμανικής –αλλά και της εβραϊκής- πίστης, θεωρείται
εκτός από χαρακτηριστικό διαφορετικότητας, μέσο για ειρωνικά
και κοροϊδευτικά σχόλια. Δεύτερον, ιδιαίτερα αρνητική θέση κατέχει η αλλαξοπιστία που συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχα μειωτικό λεξιλόγιο, π. χ.: εβραιεύω, φραγκεύω, τουρκανάμιχτος, τουρκογύρισμα, ντονμές, ο = προδότης. Η λέξη ντονμές αρχικά σήμαινε
‘εξισλαμισμένος Εβραίος’, δηλ. δεν είχε σχέση με τους χριστιανούς,
ωστόσο, η αλλαξοπιστία, ακόμα και των αλλοθρήσκων, αντιμετωπιζόταν πάντα αρνητικά με αποτέλεσμα η λ. να παίρνει τη σημασία
‘προδότης’7. Το μόνο αντίθετο παράδειγμα: είναι η λ. κεντριστός
που σημαίνει αρχικά δέντρο μπολιασμένο, και μεταφορικά αυτόν
που από Τούρκος έγινε Χριστιανός (Κρήτη), εφόσον ο εκφέρων το
χαρακτηρισμό είναι χριστιανός και καθώς ο αλλαξόπιστος είναι ο
6

7

Το χαχάμης, εκτός από την κοινή σημασία ‘ο ραββίνος των Εβραίων’, αποκτά επίσης αρκετές πρόσθετες μειωτικές σημασίες, όπως ‘το αβάφτιστο βρέφος’ (Σηλυβρία, Μακεδονία). Με την ίδια σημασία έχουμε και τον τύπο χαχάμι, το (Μακεδονία) ‘ ο ανόητος’, πιθ. με παρετυμολογική επίδραση του χαχανίζω, ‘ο άσχημος’
(Εύβοια), ‘ο αδύνατος άνθρωπος που μόλις έχει αναρρώσει από ασθένεια’ (Καλάβρυτα) - η τελευταία αυτή σημασία ίσως μας δίνει εικόνα για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των Εβραίων, που ήταν στην πλειονότητά τους άσχημη, με
επακόλουθο να είναι συχνά αδύνατοι και άρρωστοι και όχι πλούσιοι, όπως συχνά
πιστεύεται σε νεότερα χρόνια.
«Ως Ντονμέ (Dönme) επίσης Ντονμέχ ή αλλιώς Σαββατιανοί ονομάζονταν κυρίως
οι εξισλαμισμένοι Εβραίοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τον 17ο αιώνα
αναπτύχθηκε μεσσιανικό κίνημα στις εβραϊκές κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που οδήγησε σε ακραίες μαζικές εκδηλώσεις. O Σαμπατάι Ζεβί, αν και
υποσχέθηκε να εκπληρώσει τις μεσσιανικές προσδοκίες των Εβραίων της εποχής
του, εντέλει υπό την απειλή του θανάτου ασπάστηκε το Ισλάμ. Παρόλο που οι
οπαδοί του αλλά και καθοδηγητές αυτού του μεσσιανικού κινήματος υπέστησαν
σοκ με τη μεταστροφή, συνέχισαν να πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία σε όλη τη
διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, φέρνοντας το κίνημα ως τις παρυφές του
20ου αιώνα. Το 1924 αναγκάστηκαν, ως ανταλλάξιμοι, να μεταναστεύσουν στην
Κωνσταντινούπολη. Διατήρησαν πολλά ιουδαϊκά έθιμα και ακολούθησαν έναν
ιδιαίτερο δρόμο στους κόλπους του Ισλάμ, μη γενόμενοι αποδεκτοί από τον ορθόδοξο μουσουλμανικό κόσμο ως αυθεντικοί μουσουλμάνοι. Διατήρησαν σχέσεις
με πολλές εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης και συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα
των Νεοτούρκων. Στη Θεσσαλονίκη σώζεται ακόμη το Τζαμί των Ντονμέ, γνωστό
ως Γενί Τζαμί. Στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα ο όρος είναι ταυτόσημος του εξισλαμισθέντος. » (Βικιπαίδεια, λ. ντονμέ)
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κατακτητής, που αλλάζει την πίστη των ηγεμόνων με την πίστη
των ηγεμονευόμενων.
Η αντιμετώπιση του ‘άλλου’, η στάση και οι προθέσεις απέναντί του συχνά γίνονται φανερές και από γλωσσικές επιλογές που
έχουν να κάνουν με τη μορφολογία, η οποία αλλάζει ασφαλώς την
υφολογική χροιά των εκφερόμενων. Χαρακτηριστικά είναι δύο
τέτοια μορφολογικά στοιχεία: α) η επιλογή των επιθημάτων των
εθνωνυμίων και β) ο τονισμός τους. Έτσι, π. χ. το θηλ. του Τούρκου
Τουρκάλα ή Τούρκα είναι το μόνο θηλυκό εθνωνύμιο με αυτό το
επίθημα που ασφαλώς διαφοροποιεί και το υφολογικό αποτέλεσμα· άλλη εντύπωση δημιουργεί δηλ. το Ιταλίδα, Ρωσίδα, Αγγλίδα
κι άλλο το Τουρκάλα. Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο πιο ουδέτερος
τύπος Τούρκισσα, που βρίσκουμε σε διαλέκτους και το οποίο χρησιμοποιούσαν κυρίως οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της
Μ. Ασίας που είχαν πιο στενές επαφές με Τούρκους, θεωρώντας το
κομψότερο. Αντίστοιχα λειτουργεί και ο τονισμός, όταν αναφερόμαστε σε γλώσσες. Έτσι διαφορετική εντύπωση προκαλεί το εγγλέζικα σε σχέση με το αγγλικά, τα ιταλιάνικα με τα ιταλικά, τα ρώσικα
με τα ρωσικά, τα τούρκικα με τα τουρκικά κ. λπ. Αξιοπερίεργο ότι
στον κατάλογο γλωσσών για τη Μετάφραση του Google ενώ όλες
οι γλώσσες διατηρούν το λογιότερο τύπο με τονισμό στη λήγουσα
αυτό δεν ισχύει για τα τουρκικά που αναφέρονται ως τούρκικα. Να
υποθέσουμε ότι πρόκειται για λανθάνουσα υποτίμηση;
Είναι επίσης γεγονός ότι πρόκειται για παγκόσμια πρακτική να
περιβάλλονται οι αυτοαναφορικοί όροι με θετικά χαρακτηριστικά
σε αντίθεση με την ονομασία των άλλων, πράγμα που ισχύει και
για τη μητρική γλώσσα σε σχέση με κάθε ξένη. Έτσι, οι Εβραίοι
αποκαλούσαν εθνικούς (γκογίμ) τους μη Εβραίους, ονομασία που
κατά καιρούς πήρε μειωτικές σημασίες· οι Άραβες αποκάλεσαν
ατζέμ τους Πέρσες, λέξη που με τον καιρό έγινε επίσης μειωτική.
Από εκεί άλλωστε προέρχεται και ο δικός μας ατζαμής με μια αντίστοιχα ενδιαφέρουσα γλωσσική πορεία: δηλ. η λ. aτζαμής ή ατζέμης προέρχεται από την αραβική Ατζέμ, που σημαίνει Πέρσης, γενικά όμως χαρακτηρίζει ‘τον άπειρο, τον αγύμναστο και τον αμαθή’.
Κατά το «πας μη Έλλην, βάρβαρος», για το οποίο κάναμε λόγο παραπάνω, και οι Άραβες χαρακτήριζαν «πάντα μη Άραβα, Ατζαμή».
Βαθμιαία η λέξη περιορίστηκε μόνο στους Πέρσες, τους οποίους
οι Άραβες θεωρούσαν άσπονδους εχθρούς, καθώς και αιρετικούς
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(σιίτες), αποδίδοντάς τους χαρακτήρα χυδαίων και απολίτιστων,
ενώ οι ίδιοι επαίρονταν ως οι μόνοι ευγενείς και πολιτισμένοι (με
αυτή τη σημασία καθιερώθηκε, λοιπόν, η λέξη και στην ελληνική
δημώδη γλώσσα (βλ. Βικιπαίδεια, λ. ατζαμής).8 Ακόμα και Ρομά, οι
οποίοι συνοδεύονται από τα περισσότερα ίσως διεθνώς αρνητικά
στερεότυπα αυτοπροσδιορίζονται με την ονομασία που σημαίνει
τον ‘άνθρωπο’ ενώ ονομάζουν κάθε ξένο, μη Ρομά γκατζό δηλ. άξεστο.
Πάντως, τα όρια ανάμεσα στο ‘εμείς’ και το ‘οι άλλοι’ αλλάζουν
με την περίσταση, θέτοντας, κάθε φορά, ευρύτερο ή στενότερο
των εθνικών ορίων πλαίσιο. Έτσι συχνά βρίσκουμε αρνητικούς
χαρακτηρισμούς ενδοτοπικά. Τέτοιοι είναι π. χ. όσοι αναφέρονται
στους Βλάχους, οι οποίοι πουθενά δεν γίνονται αντιληπτοί ως αλλοεθνείς και σε άλλες τοπικές ομάδες, π. χ. Μανιάτης = μνησίκακος,
εκδικητικός, Κραβαρίτης = επίμονος, ασυνενννόητος κ. ά. Η γλωσσική αυτή συνήθεια βέβαια είναι γνωστή και από την αρχαιότητα,
όπου αντίστοιχα σκωπτικά σχόλια λέγονταν για τους Αβδηρίτες ή
τους Βοιώτιους.
Θα κλείσω με μια γενικότερη αποτίμηση της έννοιας του ξένου.
Αλλότριος, λουδαπός (= αλλοδαπός), ξένος, αλλοκοσμίτης, ξενομερίτης, αλλόφυλος, καρίπης (< αραβ. garib), λαχιτικός, (αλ)λούτερος,
ξανάφαντος, μηδιαγόρατος (< μηδέ + ορατός, αυτός που δεν τον
«βλέπουν») είναι μερικές από τις λαϊκές ονομασίες του ξένου, αλλά
και ξενάκης, ξενικάκης, ξενούτσικος, παντάξενος, λέξεις που προσδίδουν μια χροιά συμπόνοιας και προστατευτικότητας. Υπάρχουν
βέβαια και επίθετα που δηλώνουν μια απόσταση, μια περιχαράκωση του οικείου χώρου, όπως ξενοαίματος, σκατοσυμμαζωτάρι, υβριστικός χαρακτηρισμός σε ξένο, πλατογωνιάζω = κάθομαι σε ξένο
σπίτι, φερτός και φερτάσης = ο ξένος σε σχέση με τον ντόπιο. Ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, νομίζω ότι προβάλλει όχι
τόσο η απέχθεια προς το ξένο και διαφορετικό όσο η ανάγκη για
ύπαρξη μιας πατρίδας, ενός οικείου χώρου, μιας εστίας. Άλλωστε
και η ίδια η λέξη «ξένος», παραδοσιακά, σχετίζεται περισσότερο
με τον ξενιτεμένο και έτσι περιβάλλεται με συμπάθεια, οίκτο και
νοσταλγία για την πατρίδα: ‘Ο ξένος και ο ποταμός τον τόπο τους
8

Σύμφωνα με το ΛΝΕΓ (λ. ατζαμής) η πορεία της λέξης είναι λίγο διαφορετική,
δηλ. ατζαμής < μεσν. ατζαμής, αρχική σημ. ‘χριστιανός επιστρατευμένος από τους
Οθωμανούς· συνεπώς, ανεπαρκώς εκκπαιδευμένος και ανεπιτήδειος στον πόλεμο» < από το τουρκ. acemi [που σύμφωνα με τουρκικά λεξικά < acem ‘Πέρσης’]
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γυρεύουν’, λέει μια λαϊκή παροιμία. Η έννοια της ξενιτιάς άλλωστε
είναι από τους πιο γνωστούς και παλιούς καημούς των Ελλήνων.
Ας τονίσουμε ότι οι περισσότερες λέξεις που σχετίζονται με την ξενιτιά έχουν ως πρώτο συνθετικό το έξω- (το μέσα είναι το οικείο,
αγαπητό, δικό σε αντίθεση με το έξω που είναι το άγνωστο, εχθρικό, ξένο) ή το ξε- που είναι μόριο άρσης μιας (καλής εν προκειμένω) κατάστασης. π. χ. *εξώτοπα =μακριά, ξένος τόπος (σε τύπο:
ότουπα), ξεπατρίζω = πηγαίνω στην αλλοδαπή (Μήλος, Νίσυρος),
ξεδουλευτής ο = ο εργαζόμενος σε ξένο τόπο (Πελοπόννησος), ξεθοσούρα η = το ξένο κρεβάτι πάνω στο οποίο κοιμάμαι (Κάρπαθος). Παρόμοιο συγκινησιακό φορτίο περικλείουν και οι λέξεις που
αφορούν την ξενιτιά, όπως ξενεύω = αισθάνομαι ξένος (΄Ηπειρος,
Στερεά Ελλάδα, Κρήτη κ. α), ξενικά = τα ξένα (Σύμη, Σίφνος) και τα
αντίστοιχα άσματα: ‘Κάλλια ’χω ’γω στο σπίτι μας ελιές και παξιμάδι παρά στο ξένο ζάχαρη και να μ’ ορίζουν άλλοι’. (Κρήτη) ή ‘ξένος
είμαι ποιος με πιάνει, σαν με πάρει το ποτάμι;» (Πελοπόννησος).
Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, παρά τα, παραδοσιακά, γνωστά στερεότυπα για συγκεκριμένες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες όπως αυτά που ήδη αναφέραμε, παρά τον κοινό, διαχρονικά, εκ πρώτης, αρνητισμό για τον «άλλο», υπάρχουν ασυνέχειες που δημιουργούν τομές. Και που μας οδηγούν σε σκέψεις
για το πόσο όμοιες είναι οι αντιμετωπίσεις του «ξένου» άλλοτε και
τώρα, ποιοι και με ποιο τρόπο είναι οι αποδέκτες του γλωσσικού
ρατσισμού, αν και πώς επανέρχονται τα παραδοσιακά στερεότυπα
για διάφορες εθνικές και εθνοτικές ομάδες. Και κατά πόσο, τελικά,
κοινωνίες όπου το πολιτικά ορθό ήταν έννοια άγνωστη, μπορεί να
αντιμετώπιζαν τον «άλλο» με θετικότερο τρόπο από σήμερα.
Βιβλιογραφία

Staszak, Jean- François: “Other/ otherness”, International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier: 2008.
http://www.unige.ch/ses/geo/collaborateurs/publicationsJFS/OtherOtherness.pdf
Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και
Ιδιωμάτων (ΚΕΝΔΙ - ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών.
Βικιπαίδεια, λ. ατζαμής. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%
CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CF%82

582

Μαρία Βραχιονίδου

Βικιπαίδεια, λ. ντονμέ.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE
%BD%CE%BC%CE%AD
Γιακουμάκη, Ελευθερία: Ευφημισμός. Γλωσσική προσέγγιση. Παραδείγματα από τη νεοελληνική κοινή και τις διαλέκτους. (διδακτορική διατριβή), Αθήνα: Τυπογραφείο Γραφικές Τέχνες Ε. Μπουλούκος - Α. Λογοθέτης Α. Ε 2000.
Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης
και των ιδιωμάτων, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 1933 (τόμ. Α΄) 1989 (τόμ. Ε΄2).
Καλογερόπουλος, Γιώργος «Γλωσσικές περιπέτειες των Ρομά».
Στο 24 Γράμματα, χ. χ., χ. σ.
http://www.24grammata.com/?p=24593.
Κοντοσόπουλος Νικόλαος: «Ο Έλληνες και οι άλλοι», Επετηρίδα
του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 29-30 (19992003), Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2004: 283-300.
Κοντοσόπουλος Νικόλαος: «Το εθνικό όνομα Τούρκος και τα παράγωγά του», Λεξικογραφικόν Δελτίον 20 (1996): 43-66
Κοντοσόπουλος Νικόλαος: «Το εθνικό όνομα Φράγκος και τα παράγωγά του», Λεξικογραφικόν Δελτίον 18 (1993): 79-94.
Κοραῆς, Ἀδαμάντιος: Ἄτακτα ἤγουν παντοδαπῶν εἰς τὴν ἀρχαίαν
καὶ τὴν νέαν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν αὐτοσχεδίων σημειώσεων καὶ
τινῶν ἄλλων ὑπομνημάτων αὐτοσχέδιος συναγωγή, τόμ Β. Ἐν
Παρισίοις: Ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Ἐβεράρτου 1829.
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ). Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μ.
Τριανταφυλλίδη. 1998.
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/
tools/lexica/triantafyllides/
Λυπουρλής, Δημήτριος: Οι Επτά Σοφοί. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος: 2004.
Μαργαρώνη, Μαίρη: «Οι κοινωνικές κατασκευές του «άλλου» στα
ελληνικά λαϊκά παραμύθια σε διάσταση με τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Συμβολή στην Πολιτισμική Εικονολογία». Στο Γεωργογιάννης Παντελής (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγω-

Η έννοια του «ξένου» μέσα από γλωσσικές παρατηρήσεις

583

γική της Δημοκρατίας, 14ο Διεθνές Συνέδριο Βόλος, 13-15 Μαΐου
2011, Πάτρα, 2011: τόμ. 1, 44-58.
http://www.kedek.inpatra.gr/volos1.pdf
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος: Λεξικό Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία των Λέξεων (Με σχόλια και ένθετους
πίνακες). (ΕΛΝΕΓ). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας 2009.
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
(ΛΝΕΓ). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 20124 [1998].
Νişanyan, Sevan: Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik
Sözlüğü (Λέξεις του γενεαλογικού δέντρου: Σύγχρονο Τουρκικό
Ετυμολογικό Λεξικό). χ. τ. .: Adam Yay 20073.
http://www.nisanyansozluk.com/
Πετρόπουλος, Ἠλίας: Τὰ Καλιαρντά. Ἀθῆναι: Νεφέλη 1971.
Σαραντάκος, Νίκος: «Πας μη Έλλην, βάρβαρος - ποιος το είπε;».
Στο ιστολόγιο: Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία. (9/8/2009).
https://sarantakos.wordpress.com/2009/08/09/ellinbarbaro/
Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (ΧΛΝΓ). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2014.

Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα
του Γεωργίου Βιζυηνού:
η σημειωτική συμβολή τους στη αφηγηματική πλοκή
και στην ενίσχυση της αναγνωστικής πρόσληψης

Εισαγωγή

Μαρία Δημάση *

Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει με συντομία τα αποτελέσματα
έρευνας επί του συνόλου των διηγημάτων του Γεωργίου Βιζυηνού
με σημείο αναφοράς τον εντοπισμό και τη λεξιλογική-ερμηνευτική μελέτη των λέξεων από την τουρκική γλώσσας στα κείμενα και
στη συνέχεια την αξιολογική-κριτική αποτίμηση αυτής της χρήσης
στη διαμόρφωση/εξέλιξη της πλοκής -κατά περίπτωση- και στην
αναγνωστική πρόσληψη.
Η γλώσσα της γραφής του Βιζυηνού έχει μελετηθεί σε βάθος
(βλ. ενδεικτικά: Μητσάκης 1982· Δημάση 2013, 21-26). Η χρονική σύμπτωση της συγγραφικής παραγωγής του με μία σημαντική φάση του γλωσσικού ζητήματος επηρέασε άμεσα ή έμμεσα τις
γλωσσικές επιλογές του (Serrano 2006, όπου: Βαλέτας 1937, 285287· Μιχάλης 1997, 48-52· Κουτριάνου 2003, 147-159). Οι διαπιστώσεις των μελετητών συγκλίνουν στην άποψη ότι προσπάθησε
να επιτύχει μία σύζευξη αντίθετων στοιχείων, όπως συμβαίνει και
με τους χαρακτήρες και τη θεματολογία των έργων του (Χρυσανθόπουλος 1994, 29): λόγια και λαϊκά στοιχεία στη γλώσσα (Γκότοβος 1997, 117), χαρακτήρες εγγράμματοι εξευρωπαϊσμένοι και
∗
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αντικείμενο είναι: Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο. Το κείμενο της εισήγησης στο Ε΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014), αποτελεί σύνοψη
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χαρακτήρες λαϊκοί και αγράμματοι, λαϊκοί μύθοι, προκαταλήψεις,
δεισιδαιμονίες, προφητείες, ψυχολογικές αναλύσεις, θρησκευτική
πίστη. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη γλώσσα στο πεζογραφικό
του έργο συνιστά, επίσης, μία σημαντική απόκλιση από την γλωσσική-τυπολατρική μορφολογία της (πνευματικής) εποχής του
(Μαρκάκης 1988, 52), τείνοντας προς τον γλωσσικό φορμαλισμό
της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής.
Στα διηγήματά του εισήγαγε ένα πολύ στοχαστικό σχήμα: την
απλή και θαυμάσια καθαρεύουσα για τις περιγραφές και τη δημοτική για τους διαλόγους μεταξύ των πρωταγωνιστών με την προσθήκη θρακικών διαλεκτικών στοιχείων. Οι δύο γλωσσικοί κώδικες του Βιζυηνού λειτουργούν ως ρεαλιστικά σήματα αλλά και,
κυρίως, ως δείκτες πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών. Καθαρεύουσα μιλούν τα αφηγηματικά πρόσωπα, Έλληνες και ξένοι,
που έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στην εξουσία και στον πλούτο
και τοποθετούνται χωρικά στα αστικά κέντρα και στην ευρωπαϊκή Δύση. Δημοτική γλώσσα χρησιμοποιούν φτωχοί και καταφρονεμένοι, Έλληνες και Τούρκοι, στην ύπαιθρο της ελληνοτουρκικής
Ανατολής (Μουλλάς 2003, σδ΄· Δημάση 2013, 21-26).
Η έρευνα

Με τη χρήση της δημοτικής γλώσσας συνδέεται και η αξιοποίηση τουρκικών λέξεων στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού. Οι
λέξεις αυτές εντάσσονται στη μελέτη του εξωτερικού δανεισμού
της ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα στα μεταγενέστερα
δάνεια τα οποία προέκυψαν μέσω του ιστορικού γεγονότος της
Τουρκοκρατίας (Μπακάκου-Ορφανού 2005, 146) και χαρακτηρίζονται ως λαϊκά δάνεια (Ξυδόπουλος 2009, 100-101). Λέξεις από
την τουρκική γλώσσα υπάρχουν στα τέσσερα «θρακιώτικα» διηγήματά του, τα οποία και αποτέλεσαν το ερευνώμενο υλικό:
– Τό ἁμάρτημα τῆς μητρός μου
– Ποῖος ἦτον ὁ φονεύς τοῦ αδερφοῦ μου
– Τό μόνον τῆς ζωῆς μου ταξείδιον
– Ὁ Μοσκώβ Σελήμ
Στα υπόλοιπα τέσσερα διηγήματα τα ευρήματα είναι ελάχιστα (βλ.
Δημάση 2013).
Οι λέξεις εντοπίστηκαν στα συγκεκριμένα κείμενα και μελετήθηκαν ως προς τα σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά, στο
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πλαίσιο της δηλωτικής και της αναφορικής λειτουργίας τους. Η
αναγωγή των λέξεων σε επίπεδο σημαινόντων και σημαινομένων,
στο κατά περίπτωση περικείμενο, ανέδειξε τη σημαντικότητα της
ποικιλίας των σημασιών, γνωστικής, εκφραστικής-συγκινησιακής
και κοινωνικής, καθώς και της πολυσημίας (Μπακάκου-Ορφανού 2005, 72-115) η οποία εντάχτηκε στη συγκριτική μελέτη των
σημασιών στη δότρια και τη γλώσσα υποδοχής αφενός και στην
εξελικτική πορεία της λέξης στις δύο γλώσσες αφετέρου, στην περίπτωση που αυτή μέχρι και σήμερα ανήκει στο κοινό ελληνοτουρκικό λεξιλόγιο (Δημάση, Νιζάμ 2004).
Για τη μελέτη του «λεξιλογίου» που προέκυψε από την έρευνα
χρησιμοποιήθηκαν πολλά λεξικά για τη σημασία της κάθε λέξης
στην ελληνική1 και στην τουρκική2 γλώσσα, από την εποχή σχε1

2

•Χλωρός, Ἰ. (Α΄: 1899 - Β΄: 1900). Λεξικόν Τουρκο-Ἑλληνικόν, ἐν Κωνσταντινουπόλει: ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου.
•Δημητράκος, Δ. (χ. χ.). Μέγα Λεξικόν ὅλης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τ. ΙΔ΄. Αθήνα:
ΔΟΜΗ.
•Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
•Tuncay, F., Καρατζάς, Λ. (2000). Τουρκοελληνικό Λεξικό (Türkçe-Yunanca Sözlük).
Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού.
•Μπαμπινιώτης, Γ. (2005). Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο
λεξικολογίας.
Για τις σημασίες των λέξεων στη σύγχρονη τουρκική και τη Νέα Ελληνική γλώσσα
χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο:
•Δημάση, Μ., Νιζάμ, Α., (2004). Το Κοινό Ελληνοτουρκικό λεξιλόγιο. Θεσσαλονίκη:
Κυριακίδης.
Α. Για την τουρκική γλώσσα της εποχής (περίπου) της συγγραφής των διηγημάτων
(οθωμανική γλώσσα και γραφή)
•Vefik Paşa, A. (1876). Lehçe-i Osmani, C. 1. 2. İstanbul: Matba’a-i Âmire.
• Χλωρός, Ἰ. (Α΄: 1899 - Β΄: 1900). Λεξικόν Τουρκο-Ἑλληνικόν, ἐν Κωνσταντινουπόλει: ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου.
•Sami, Ş. (1901). Kamus-i Türki. İkdam
•Bahaeddin, M. (1920). Yeni Türkçe Lügat. İstanbul: Evkaf-i İslâmiye Matbaası.
•Devellioğlu, F. (a) (1970). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Doğus
Matbaası.
•Devellioğlu, F. (b) (2002). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın
Kitabevi.
(Τα λεξικά του Devellioğlu καταγράφουν κυρίως την οθωμανική γλώσσα με τη
χρήση των χαρακτήρων της οθωμανικής γραφής για τα λήμματα και της τουρκικής για τα ερμηνεύματα).
Β. Για την τουρκική γλώσσα από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα:
Doğan, M. (2001). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Vadi Yayınları.
•Eyuboğlu, İ. Z. (1998). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. İstanbul: Sosyal Yayınları.
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δόν της συγγραφής μέχρι σήμερα, διαμορφώνοντας έτσι μία βάση
λεξιλογικών/γλωσσικών δεδομένων που καταγράφει την πορεία
των λέξεων ως προς το/τα σημαίνον/σημαινόμενα και επομένως
τη συμβολή τους στην κατανόηση του κειμενικού νοήματος.
Για κάθε διήγημα προέκυψε ένα «γλωσσάριο» και στο τέλος ένα
για το σύνολο των λέξεων τουρκικής προέλευσης. Στο λημματολόγιο
καταχωρήθηκαν οι βασικοί τύποι αναφοράς των λεξημάτων, όπως
ισχύουν για την ελληνική γλώσσα: ο τύπος της ονομαστικής του
ενικού (ή του πληθυντικού) για τα ονόματα, της ονομαστικής
ενικού του αρσενικού για τα επίθετα και του πρώτου προσώπου
της οριστικής του ενεστώτα για τα ρήματα (Μπακάκου-Ορφανού
2005, 31). Όσον αφορά την ορθογραφία αρκετών λέξεων, αυτή δεν
είναι σταθερή στα διηγήματα. Στην εργασία καταγράφονται όπως
ακριβώς παρατίθενται στο αντίστοιχο κείμενο από τον Βιζυηνό.
Τα ευρήματα

1. Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στο διήγημα: Τό ἁμάρτημα
τῆς μητρός μου
Οι λέξεις είναι συνολικά 15 (γραμματική ταξινόμηση στην ελληνική γλώσσα3: 12 κοινά και 2 κύρια ουσιαστικά και ένα επιφώνημα).

3

•Gülensoy, T. (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi
Sözlüğü. C. 2. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
•Şenyapılı, Ö. (2003). Her Sözün Bir Öyküsü Var. 2η εκδ. Ankara: Metu Press.
•Yeni Tarama Sözlüğü (1983). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Γ. Για τη σύγχρονη τουρκική γλώσσα:
•Türkçe Sözlük, (1998). C. I. II. Ankara: Türk Dil Kurumu.
•Tuncay, F., Καρατζάς, Λ. (2000). Τουρκοελληνικό Λεξικό (Türkçe-Yunanca Sözlük).
Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού.
•http://tdkterim.gov.tr/bts
Δ. Εξειδικευμένα λεξικά της τουρκικής γλώσσας
•Aksoy, Ö. A. (1988). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap, C. 2 (λεξικό
εκφράσεων· το C. 1 είναι λεξικό παροιμιών).
•Dilipak, Α., Meriç, Ν. (2000). Ansiklopedik İsim Sözlüğü. İstanbul: Risale Yayınevi
(λεξικό ονομάτων).
•Koçu. R. E. (1969). Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. İstanbul: Sümerbank
Kültür Yayınları (λεξικό ένδυσης και διακόσμησης).
•Pakalın, M. Z. (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 1. 2. 3.
İstanbul: M. E. B. (λεξικό ιστορικών οθωμανικών όρων και εφράσεων).
•Türk Atasözleri ve Deyimleri I, (1992). İstanbul: M. E. B. (λεξικό παροιμιών και
εκφράσεων).
Οι μορφολογικές διαφοροποιήσεις των λέξεων από τη δότρια στη γλώσσα-στόχο,
την ελληνική, καθώς και οι γραμματικές συγκλίσεις και αποκλίσεις αποτελούν το
περιεχόμενο άλλης εργασίας μας η οποία βρίσκεται στο στάδιο της συγγραφής.
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Η χαρτογράφησή τους στην αφηγηματική πλοκή ανά θεματική
ενότητα του διηγήματος (βλ. σχετικά: Δημάση 2013, 47) είναι η
εξής:
Ενότητα 1η

Τουρκία, δράμι, ρακή, μπακάλης, χαμαγλί, σαλαβάτι

Ενότητα 4η

παρᾶς

Ενότητα 2η
Ενότητα 3η
Ενότητα 5

η

μαγκάλι, χράμια, ρουμπιέδες, σαλιβάρι
χράμι, κηλίμι

Καρσιμαχαλάς, χατῆρι, σοῦς!

Εντοπίζονται στην αφήγηση της παιδικής ηλικίας του συγγραφέα-αφηγητή, αφορούν τη διάσταση του χώρου σε μακροεπίπεδο και τα αντικείμενα, τα οποία συνδέουν τα αφηγούμενα με την
καθημερινότητα των προσώπων και ειδικότερα με τη μητέρα και
τις δράσεις της που εγκεντρίζονται στις προλήψεις και τη λαϊκή
θρησκευτικότητα, αποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι και ο τόπος
αποτελούσαν σταυροδρόμι πολιτισμών και αντιλήψεων. Η απουσία τουρκικών λέξεων στην ενότητα που αφηγείται τη συνάντηση
μητέρας-Πατριάρχη θεωρείται ως αναμενόμενη.
2. Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στο διήγημα: Ποῖος ἦτον
ὁ φονεύς τοῦ αδερφοῦ μου

Οι λέξεις είναι συνολικά 79 (γραμματική ταξινόμηση στην ελληνική γλώσσα: 44 κοινά και 27 κύρια ουσιαστικά και 3 επιφωνήματα. Υπάρχουν, επίσης, 2 τροπικά επιρρήματα, 2 επίθετα και 1
ρήμα). Η χαρτογράφησή τους στην αφηγηματική πλοκή ανά σκηνή και επεισόδιο του διηγήματος (βλ. σχετικά: Δημάση 2013, 130131) είναι:
Σκηνή α΄

Επεισόδιο 1ο
α

ἀσκέρι*, ἄτι, Κ(κ)αϋμακάμης,

καϋμές-δες, κονάκι, Λουλεβουργά-

ζ(ι), Μπαλκάνια, μπελᾶς, παρᾶς, τουφέκιον,
τουφεκιά, φέσι-ον,

Με έντονα γράμματα στους πίνακες που παρατίθενται στην εργασία υπογραμμίζονται οι επαναλαμβανόμενες σε περισσότερες από μία ενότητες λέξεις.
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Επεισόδιο 2ο
Επεισόδιο 3ο

Διηγηματικό
ιντερμέδιο
Σκηνή β΄
Επεισόδιο 1ο
Επεισόδιο 2ο
Επεισόδιο 3ο
Επεισόδιο 4ο
Επεισόδιο 5ο

Διηγηματικός
επίλογος
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Βαλινδέ, γιασμάκιον, Ζαπτιές, κέφι, Κιαμήλ-ης,
κιαφίρης, κουρμπάνι, μηντὲρ ἀλτὶ, μουσαφίρης,
Ὀθωμανίς, παπούτσι, σουλτάνα, Σουλτάνε μου,
σοφτάς, Τούρκισσα, Τοῦρκος, φερετζές, χάνι,
χανούμισσα, χατῆρι

ά-λά-τούρκα, καφές, Κιαμήλης, ντζάνουν, τεμενάς,
Τοῦρκος, χάνι, χανούμισσα

Ἀράπης, γιασμάκιον, Κιαμήλης, λαχούρι, Μβαλουκλί,
Μβαλουκλί, Μεφά-μεϊδάνι, μουχαμπέτι, Νδιβὰνγιολοῦ, Ὀθωμανίς, σαρίκιον, τεμενάς, τζαμί,
τσουμπές, χαλί, χανούμισσα, χαρέμιον
ἀσκέρια, Κιαμήλ, Ὀθωμανίς, τεμενάς, χαρέμιον

Βαλινδέ, Ζαπτιές, Κιαμήλης, Νεότουρκοι, Τοῦρκος,
σοφᾶς, χαρέμιον
ἄιντε, ἀφιόνι, βαλιδέ, γελέκι, γιασμάκιον,
γιασμάκιον, (ν)δερβίσης, Ζαπτιές, ἰμάμης,
κανκαρδάσης, Καρά σεβδάς, κεμέρι, Κιαμήλ-ης,
κιόσκι, Μπέης, Ναζιλέ, Ὀθωμανίς, παρᾶς, Πασσᾶς,
Σεΐχης, Σουλτάνε μου, Σουλτάνης, σοφτάς, Τεκές,
τουρκικός-ή-ό, Τοῦρκος, τουφέκι, χανούμισσα,
χατῆρι

Κιαμήλ, σοφᾶς, σοφτάς, Σουλτάνης, ὀθωμανικός-ή-ό,
Ὀθωμανός, Χάνιον, χράμι,
Κιαμήλ-ης, σαρίκιον, Σεΐχης, Τεκές, σοφτάς,
τουλοῦμι, Τοῦρκος, τουφέκι, κεμέρι, παρᾶς,
σουλτανέλης, Καϋμακάμης, Λουλεβουργάζ, Κιαμήλ
ἀμάν, Δερβίσης, καϋμακάμης, καφτάνιον, Κιαμήλης, κιουλάφιον, Μέκκα, μπήλμεσιν, σουλτανήμ,
Σουλτάνε μου

Αφορούν, κυρίως, τη διάσταση του χώρου και πάλι αλλά σε
μακρο- και μικρο-επίπεδο και με σημείο αναφοράς λέξεις με πολιτισμικό φορτίο [βλ. Werzbicka 1997; Γεωργαντίδου 2009· Δημάση (a) 2013, 1]: ιστορικά μνημεία και των δύο λαών, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ενδυμασία, διοίκηση και κοινωνία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσον αφορά τα δρώντα πρόσωπα
οι λέξεις που μελετούμε επικεντρώνονται στον Κιαμήλ και τη μητέρα του και δευτερευόντως στα πρόσωπα της οικογένειας του
αφηγητή (σε σχέση με τα γεγονότα της αφήγησης στη Βιζύη και
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το Λουλεβουργάζ) και στα βιώματά τους στην Πόλη στο πλαίσιο
των σχέσεων με την τουρκική οικογένεια.
3. Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στο διήγημα: Τό μόνον
τῆς ζωῆς μου ταξείδιον

Οι λέξεις είναι συνολικά 67 (γραμματική ταξινόμηση στην ελληνική γλώσσα: 35 κοινά και 14 κύρια ουσιαστικά, καθώς και 12
επίθετα, 1 ρήμα και 4 επιφωνήματα. Η χαρτογράφησή τους στην
αφηγηματική πλοκή ανά θεματική ενότητα του διηγήματος (βλ.
σχετικά: Δημάση 2013, 196) είναι:
Ενότητα 1η
Ενότητα 2η

Ενότητα 3η

Ενότητα 4η

κάλφας

ἀράπης, ἄτι, ἀφερήμ, Βαλιδέ-Σουλτάνα, γιακάς,
γκιαούρικος-η-ο, δαερές-δες, Ἐδιρνέ Καπουσοῦ, ἐσνάφιον, καμτσίκι, Κεμπετσῆ-Χάνιον, Κισλάρ ἀγᾶς, Κισλαραγᾶς,
μεντέρι-ον, μοχαλεμπί, μπακλαβάς, μπόγος, μπουρέκι,
Ντολμᾷ-μπαχτσές, πασ(σ)ᾶς, πεχληβάνης, πιαντές,
Σουλτάνα, Σουλτανήμ, σουλτανικός, Σταμπούλ, τεζιάχιον,
τζαμεκιάνιος, Τσαρσίον, τσουρέκιov, χάνι, χαρέμι-ον
ἄιντε, Μπαήρα, ὀθωμανός, σαψάλης, σουρτούκης,
τεμπέλης, τεμπέλαρος, τουρκικός, χαϊμανᾶς, χαραμοφᾶς,
χουλούζης

Ἄι χάκ, ἀράπης, Βαλιδέ-Σουλτάνα, βασκετίζω,
Γιανιτσαριὸ, Ἰζάμι, ἰμάμης, καβάδι, καβούκι, καυγᾶς, κέφι,
μαδί (ά), μεράκι, μπακήρα, μουσαφίρης, ὀγοῦρι, ὀθωμανός,
Τουρκαλάς, τουρκικός, τσελάτης, τσόχινος, σαλιβάριον,
φιρμάνι, χαβέσι,
χαρέμι-ον, Χατζίδενα

Οι λέξεις από την τουρκική γλώσσα αφορούν τον Γιωργή και
τον παππού. Εντοπίζονται σε δύο κύρια σημεία τη αφηγηματικής
πλοκής:
- στη ζωή του μικρού ραφτόπουλου στην Πόλη (συμβάλλουν στην
περιγραφή και τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων προσώπων
-χαρακτήρων και συμπεριφορών-)
- στη συνάντηση του Γιωργή με τη γιαγιά και στη συνέχεια με
τον παππού (εντοπίζονται στο αφηγηματικό ταξίδι της ζωής τού
παππού και αφορούν την προσωπική, οικογενειακή του ζωή όπως
εγκεντρίζεται στην ιστορία του τόπου και του «γένους», όπου και
προκύπτουν ανακολουθίες ιστορικού-αφηγηματικού χρόνου όσον
αφορά τα αφηγούμενα ιστορικά γεγονότα).
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4. Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στο διήγημα: Ὁ Μοσκώβ
Σελήμ
Οι λέξεις είναι συνολικά 109 (γραμματική ταξινόμηση στην
ελληνική γλώσσα: 72 κοινά και 26 κύρια ουσιαστικά, καθώς και
3 επίθετα, 3 ρήματα και 5 επιφωνήματα. Η χαρτογράφησή τους
στην αφηγηματική πλοκή ανά θεματική ενότητα του διηγήματος
(βλ. σχετικά: Δημάση 2013, 276-277) είναι:
Τούρκος

Εισαγωγή

Ενότητα 1

η

Ενότητα 2η
Ενότητα 3η
Ενότητα 4η

Ενότητα 5

η

Ενότητα 6η

Ἀγά(ᾶ)ς, βάι, ζυγκιά, ἰνσαλλάχ, Καϊνάρτζα, καλπάκι,
καφές, κηνιασμένος-η-ο, μιναρές, Μπέης, ντέρτι/α, Ροῦμ,
σειρίτι-ον, Σελήμ, τενεκές, τζισβέδες, Τουρκία, Τοῦρκος,
τσάι, φέσι-ον, χαΐρι, χαρέμι
ἄτι, ἀσκέρι, ἀφιόνι, ἄχτι, ἀμάν, ἀχοῦρι, βάι, ἰμάμης,
γκιαούρης, Ἰνσαλλάχ, καρίζι, κισμέτ-ι, κονάκι, μεντέρι,
μπαϊράκι, μπαϊράμι, μπαριακτάρης, μπέης, μπελᾶς,
μπερμπατιά, παρᾶς, ποτούρι, σελαμλίκι, Σερασκέρης,
Σουλτάνος, τακρίρι, τζαμεντάνια, τιπελίδικος-η-ο,
τοζλούκι, τουμπελέκι, φέσι-ον, χανούμισσα, χαρέμι,
Χασάν-ης

Βαλκάνι-α, κεμέρι, κισμέτ-ι, ντοβλέτι, ντουφέκι, παρᾶς,
ποτούρι, Σερασκέρης, Σουλτάνος, χαλάλι
Καλίφης, κισμέτ-ι, κονάκι, μεντέρι, μετερίζι, μικιάνι,
μουφτῆς, μπέης-ἐφέντη, νικιάχι, παποῦτσι, ρακί,
Σακήρμπαμπας, σελαμλίκι, Σελήμ, Σερασκέρης,
σεριανίζω, σκεντζεύω, σουβαρῆς, Σουλτάνος, τόπακας,
τουρκικός-ή-όν, τρουβᾶς, τσαπράζ - ντιβάνι, Τοῦρκος,
τσιμποῦκι, τσιράκι, χάλι, χαμπάρι/χαμπέρι, χανούμἘφέντη, χανούμισσα, Χασάν-ης

Ἀλλάχ! Ἀλλάχ!, Γαζῆ Ὀσμάν πασσᾶς, Ἰσλάμ, κουρμπάνι,
Μπαλκάνια, μπελᾶς, Μωάμεθ, ντοβλέτι, χαραμοφαγάς,
ντουφέκι, Ὀσμάν-πασᾶς, πασσᾶς, Σελήμ, Σερασκέρης,
Σουλτάνος, ταμποῦρι, τσαούσης, Τάταροι, Τζερκέζιδες

ἀφερήμ, γιακάς, ζεῦκι, κουμάρι, Μωάμεθ, Μωαμεθανός,
Ντουνιά, πασσάς, Σελήμ, Τουρκία, Τοῦρκος, τουρκικόςή-ό, τσάι
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Βαλκάνι-α, Γιούσμπασι, ἐτζέλι, ἰσλάμ, μερχαμέτι,
μουφτῆς, Μουχατζήριδες, ντοβλέτι, ὀθωμανικός-ή-ό,
ρακί, σελαμλίκι, Σελήμ, Σερασκεράτο, Σουλτάνος,
σουρμαλίζομαι, τζαμί-ον, Τοῦρκος, Τάταροι, Τζερκέζιδες,
χαΐρι
ἀγᾶς, κισμέτ-ι, μερχαμέτι, Σελήμ, Σελήμ Ἀγᾶς, Τοῦρκος
Σελήμ, Σουλτάνος, Τοῦρκος, χανούμισσα, χαρέμι,
Καλίφης
Ἀλλάχ! Ἀλλάχ!, ἰσλάμ, καφές, Σελήμ, ὀσμανλῆδες,
Σουλτάνος, τεσκερές, Τοῦρκος

Σημασιολογικά καλύπτουν πολλές θεματικές περιοχές. Τα πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν είναι κυρίως ο πρωταγωνιστής Μοσκώβ Σελήμ και δευτερευόντως ο αφηγητής, ο οποίος με τις συγκεκριμένες λέξεις από την τουρκική γλώσσα αναδεικνύει τη διαρκώς διαμορφούμενη και μεταβαλλόμενη ετερότητα του Τούρκου
Σελήμ. Καταγράφεται η πορεία του Μοσκώβ από τη διαταραγμένη
«έμφυλη ταυτότητα», η οποία επικοινωνεί τις συντεταγμένες που
ορίζουν τη δομή μιας οθωμανικής οικογένειας, προς την ταυτότητα
του Τούρκου (στρατιώτη) και τη διαμόρφωση ενός διαπολιτισμικού «εγώ» που διαλέγεται με τον εθνικά και θρησκευτικά «άλλο»
μέχρι την τελική επιστροφή στην αποδοχή των χαρακτηριστικών
της ταυτότητας του Τούρκου, η οποία οδηγεί την αφηγηματική
πλοκή στη λυτρωτική αυτοδήλωση.
5. Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα
Μεταξύ Πειραιῶς και Νεαπόλεως
Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας
Πρωτομαγιά
Διατί ἡ μηλιά δέν ἔγινε μηλέα
Μεταξύ Πειραιῶς και Νεαπόλεως

Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας
Πρωτομαγιά

Διατί ἡ μηλιά δέν ἔγινε μηλέα

καραβάνιον, κιόσκιον, τοκάτ
ἄχ, βάχ, γλέντι, καφές

καμουτσίκι, μπερεκέτι, παραδάκι,
τενεκές, Τούρκος, τουρκικός-ή-ό,
χαϊβάνι
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Οι λέξεις είναι λίγες και χωρίς ουσιαστική συμβολή στη δόμηση
του κειμενικού νοήματος και στην εξέλιξη της πλοκής (βλ. σχετικά:
Δημάση 2013, 287-289).
Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου
Βιζυηνού, οι οποίες ανήκουν στο σύγχρονο κοινό ελληνοτουρκικό
λεξιλόγιο
Από το σύνολο των 230 λέξεων από την τουρκική γλώσσα, οι
οποίες «δρουν» στα διηγήματα του συγγραφέα, οι 116 ανήκουν
στη σύγχρονη ελληνική και στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα, δηλαδή στο κοινό λεξιλόγιο για ελληνόγλωσσους και για τουρκόγλωσσους αναγνώστες του έργου, συνιστώντας έτσι μία σημαντική βάση λεξιλογικού υλικού η οποία, κατανεμημένη σε όλα τα
διηγήματα και υποστηρίζοντας τη διάρθρωση των δομικών μερών
τους, συμβάλλουν στην αναγνωστική πρόσληψη στο πλαίσιο μιας
διαπολιτισμικής αναγνωστικής διαδικασίας/στοχοθεσίας.

1.

Ἀγᾶς

ağa

59.

μπόγος

bohça

4.

ἀμάν

aman

62.

δοβλέτι,ντοβλέτι

devlet

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ἄιντε (ἄντε)
Ἀλλάχ

Ἀ(ἀ)ράπης
ἀσκέρι
ἄτι

ἀφερήμ
ἀφιόνι
ἄχ

ἀχοῦρι
ἄχτι
βάι

Βαλκάνι-α
βάχ

γιακάς

hadi, haydi
Allah
arap

asker
at

aferin
afyon
ah

ahur
ahit
vay

Balkan,
balkanlar
vah

yaka

60.
61.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

μπουρέκι
ντέρτι/α

ντουνιάς

ντουφέκι τουφέκι
ὀγούρι, γούρι
παζάρι

παποῦτσι παπούτσι
παρᾶς παράς

Π(π)ασ(σ)ᾶς πασάς
πεχληβάνης
μπεχλιβάνης,
πεχλιβάνης
ρακί (ή)

σαλ(ι)βάρι-ον
σαλβάρι
σαρίκι-ον

σαψάλης σάψαλο

börek
dert

dünya
tüfek
uğur

pazar

pabuç
para

paşa

pehlivan
rakı

şalvar
sarık

şapşal
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16.

Γιανιτσαριὸ

yeniçeri

75.

σειρίτι-ον σειράδι,
σιρίτι

şerit

18.

γιλέκο,
γελέκο γελέκι

yelek

77.

σεριανίζω σεριάνι

seyretmek,
seyran

17.
19.
20.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

γενίτσαρος
Γιανίτσαρος
γκιαούρης

γκιαούρικοςη-ο
γλέντι

(ν)δ(Δ)
ερβίσης
δράμι

ἐσνάφι(ον)
ζαπτιές

καβούκι

καλπάκι
κάλφας

καμουτσίκι,
καμτσίκι,
καμουτσί
καρσί
μαχαλάς

30.

καυγᾶς

33.

κεμέρι

31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.

καφές

καφτάνιον
κέφι

κιλίμι κηλίμι
κιόσκι

κισμέτ-ι
κονάκι

yeniçeri
gâvur
gâvur

eğlenti
derviş

dirhem
esnaf

zaptiye
kavuk

kalpak
kalfa

kamçı

76.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Σεΐχης, σεΐχης,
Σουλτάνα

Σουλτάνος

σουρτούκης

σοφᾶς, σοφάς
σοφτάς

ταμποῦρι ταμπούρι
Τεκές, τεκές
τεμενάς

τεμπέλης
τενεκές

τζαμί-ον

Karşımahalle

89.

τουλοῦμι, τουλούμι

kahve

91.

Τούρκισσα

kavga

kaftan

kemer
keyif

kilim
köşk

kısmet
konak

90.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

τουμπελέκι
Τοῦρκος

τουφέκι-ον
τσάι

τσακπίνι τσαχπίνης
τσαούσης

τσαπράζ – ντιβάνι
τσιμποῦκι,
τσιμπούκι

şeyh

Sultan
sultan

sürtük
sofa

softa

tabur
tekke

temenna
tembel
teneke
cami

tulum

dümbelek
Τürk
Τürk

tüfek
çay

çapkın

çavuş
çapraz
divan
(durmak)
çubuk
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39.

κουμάρι

kumar

42.

μαγκάλι

mangal

40.
41.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

κουρμπάνι
λαχούρι
μεράκι

μετερίζι

Μεφάμεϊδάνι
μεϊντάνι

99.

τσιράκι

çırak

102.

φερετζές

ferace

kurban

100.

merak

103.

lâhurî

metris

Vefa Meydanı

101.
104.

φέσι-ον
χαϊβάνι

ferman
fes

hayvan

105.

χαΐρι

hayır

μουσαφίρης

misafir

107.

χαλί

halı

μιντέρι
μεντέρι-ον
μουφτῆς

μουχαμπέτι
μοχαλεμπί
μπαϊράκι

minder
müftü

muhabbet
muhallebi
bayrak

106.
108.
109.
110.
111.

bayram

112.

54.

μπακάλης

bakkal

113.

56.

μπακλαβάς

baklava

115.

58.

φερμάνι, φιρμάνι

çüha

minare (από
τα αραβικά:
menâre)

μπαϊράμι

57.

τσόχινος τσόχα

çörek

μιναρές

53.

55.

τσουρέκιov

Μπακήρα
μπακίρι
μπέης

μπελᾶς

bakır
bey

belâ

114.
116.

χαλάλι
χαμαγλί χαϊμαλί

χαμπάρι/χαμπέρι
χάνι-ον

χανούμισσα

χαραμοφᾶς,
χαραμοφαγάς
χαραμοφάης
χαρέμι-ον

χατζίδενα

χατῆρι χατίρι
χράμι-ον

ΣΥΝΟΛΟ: 116 ΛΕΞΕΙΣ

helal

hamaylı
haber
han

hanım

haram
yiyici

harem
hacı

hatır

ihram
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Διαπιστώσεις-Προτάσεις

Οι λέξεις που ερευνήθηκαν σημασιολογικά μελετήθηκαν και ως
γλωσσικά σημεία των κειμένων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της
αφηγηματικής πλοκής με σημείο αναφοράς το κατά περίπτωση
συγκείμενο και το περικείμενο: τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά συμφραζόμενα του χωροχρόνου, ιστορικού και
αφηγηματικού (Για τη σημειωτική προσέγγιση και την ερμηνεία
με στοιχεία κριτικής ανάλυσης λόγου βλ. σχετικά: Μπονίδης 2004,
140-152· Καψωμένος 2008).
Πέραν του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα ευρήματα της
έρευνας [Επισημαίνεται η σημασιολογική ταύτιση σε αρκετές λέξεις (π. χ., άτι, καβγάς κλπ.), η μερική σημασιολογική συμφωνία (π.
χ. φέσι-ον) ή η πλήρης διαφοροποίηση/απόκλιση (π. χ. ασκέρι). Τα
σημαινόμενα των λέξεων και οι διαφοροποιήσεις τους μεταξύ των
δύο γλωσσών συνιστούν υλικό μελέτης στο επίπεδο της απώλειας
ή της διατήρησης του πολιτισμικού φορτίου τους κατά τη διαδικασία της μετάφρασης (Δημάση, Χαρατσίδης 2011) από την ελληνική στην τουρκική4, καθώς και της επίδρασης της διαφοροποιημένης σημασίας κάποιων από αυτές στην πρόσληψη του νοήματος με
σημείο αναφοράς τη γλώσσα της συγγραφής και τη νέα ελληνική
(Δημάση, Νιζάμ 2004)] στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας σημειώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των λέξεων που εντοπίζονται
στο κοινό ελληνοτουρκικό λεξιλόγιο με μία διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και μάλιστα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης στόχων διαπολιτισμικής της αξιοποίησης
(κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου).
Συγκεκριμένα προτείνεται:
- η υποστήριξη της διδασκαλίας των κειμένων του Γ. Βιζυηνού
(βλ. διδακτικές προτάσεις στο Δημάση 2010) που υπάρχουν στα
εγχειρίδια λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημάση
2012) (στόχοι: κατανόηση των αφηγηματικών συμβάσεων, παραγωγή καθοδηγούμενου ή δημιουργικού γραπτού λόγου).
- δημιουργία-αξιοποίηση υλικού άσκησης για τους φοιτητές/
τριες της τουρκικής κατεύθυνσης σε Τμήματα της Τριτοβάθμιας
4

Στη μοναδική μετάφραση των διηγημάτων του Γεωργίου Βιζυηνού στην τουρκική γλώσσα ο μεταφραστής διατηρεί τις λέξεις που εντοπίστηκαν στην εργασία,
αποδίδοντας μορφολογικά τα λεξήματα στην τουρκική (Bleda 1994).
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Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε Τμήματα ελληνικών σπουδών
στην Τουρκία (στόχοι: διευκόλυνση της κατανόησης και της πρόσληψης του κειμένου - μελέτη ζητημάτων μετάφρασης).
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Οι διαπολιτισμικές διαφορές
στο μάθημα μετάφρασης ελληνικών – κινέζικων
μέσω των έργων του Καζαντζάκη

Εισαγωγή

Jingjing Hu *

Ας αρχίσουμε με λίγα λόγια από την διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας στην Κίνα της οποίας η ιστορία είναι μακρόχρονη. Το
αποτέλεσμα όμως δεν είναι καλό. Οι Κινέζοι σπουδαστές και οι διδάσκοντες έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες στην εκμάθηση, την εφαρμογή και τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής σε
ένα μη αγγλόφωνο περιβάλλον λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο γλωσσών.
Η ιστορία της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Κίνα
χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Από την αρχή του 20ού αιώνα
το μάθημα της αγγλικής άρχισε να γίνεται υποχρεωτικό μάθημα
στο σχολείο, ενώ από το 1983 ο βαθμός της αγγλικής γλώσσας
μαζί με τους βαθμούς της κινεζικής και των μαθηματικών υπολογίζεται στις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Έτσι για τους
περισσότερους μαθητές ο σκοπός της εκμάθησης της αγγλικής
γλώσσας είναι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις όχι η καθημερινή επικοινωνία. Πριν από την μεταρρύθμιση της διδασκαλίας της
αγγλικής, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο σκοπός διδασκαλίας της αγγλικής ήταν, σύμφωνα με το Εθνικό Εκπαιδευτικό Περίγραμμα, η βασική εξάσκηση της κατανόησης του προφορικού και
του γραπτού λόγου καθώς και της παραγωγής του γραπτού και του
∗

Η Jingjing Hu είναι λέκτορας νεοελληνικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης. Η συμμετοχή της με ανακοίνωση στο Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του
ίδιου Πανεπιστημίου. Το τελευταίο δημοσίευμά της είναι «Η επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην κινεζική» στο: Καναράκης Γεώργιος (Επιμ.), Η διαχρονική συμβολή της ελληνικής σε άλλες γλώσσες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 2014. Email:
sontorini@gmail.com
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προφορικού λόγου, με έμφαση στην κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου. Με βάση τον σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες
χρησιμοποιούσαν κυρίως την μέθοδο γραμματικής – μετάφρασης
στο μάθημα, δηλαδή δίδασκαν κυρίως τη γραμματική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο. Στα ΑΕΙ εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται
η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας στο μάθημα της αγγλικής με
αποτέλεσμα ότι οι φοιτητές δυσκολεύονταν στην επικοινωνία στη
μελλοντική τους δουλειά.
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην Κίνα άρχισε από
το 1972 και δανείζεται πολύ συχνά τις μεθόδους διδασκαλίας της
αγγλικής. Τον περασμένο αιώνα το διδακτικό υλικό ήταν περιορισμένο και παλιό. Έλειπε το ακουστικό και οπτικό υλικό, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην έχουν αρκετές ευκαιρίες, ώστε να εξασκήσουν την προφορική και ακουστική ικανότητά τους. Εξάλλου,
λόγω της δυσκολίας της νεοελληνικής γλώσσας και της διαφοράς
της από την κινέζικη, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές έδιναν μεγάλη
έμφαση στην εξάσκηση της γραμματικής γράφοντας πολλές ασκήσεις μετά το μάθημα. Η έλλειψη ελληνο-κινεζικού λεξικού προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκμάθηση και την μετάφραση μεταξύ των δύο γλωσσών. Η παραδοσιακή μέθοδος δεν
ικανοποιεί πια τις απαιτήσεις της εποχής.
Όταν το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας ξεκίνησε επίσημα από
το 2003 το Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Προπτυχιακής Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, επόμενο ήταν να επηρεαστεί και η διδασκαλία της
νεοελληνικής γλώσσας – της λεγόμενης ασυνήθους διδασκόμενης
γλώσσας στην Κίνα. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της ικανότητας σύνθετης εφαρμογής της νεοελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα
της κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου αντί για
το γραπτό λόγο. Παράλληλα, για να πραγματοποιηθεί ο ανωτέρω
στόχος οι διδάσκοντες προτιμούν να χρησιμοποιήσουν στο μάθημα την επικοινωνιακή μέθοδο, καθώς και πιο σύγχρονο διδακτικό
υλικό με στόχο να καταρτίζονται οι φοιτητές με επικοινωνιακή δεξιότητα. Εδώ και δέκα χρόνια το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης
είναι φανερά θετικό.
Στην συνέχεια, η προσοχή άρχισε να συγκεντρώνεται όχι μόνο
στο ζήτημα της παραγωγής αλλά της σωστής και γνήσιας παραγωγής του προφορικού λόγου. Πώς να αποφύγουν οι φοιτητές
τον κινέζικο τρόπο σκέψης, πράγμα που προκαλεί μερικές φορές
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παρανοήσεις. Μια μεγαλύτερη κατανόηση των διαφορών μεταξύ
της κινέζικης και μιας ξένης κουλτούρας μπορεί να συνεισφέρει
στη μείωση των προβλημάτων επικοινωνίας. Έχει εμφανιστεί
ένας καινούργιος προσανατολισμός στη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών στην Κίνα, με αποτέλεσμα ο παιδαγωγός να επιδιώκει να
καταρτίζει τους φοιτητές με γλωσσική, διαπολιτισμική, φιλολογική ικανότητα, καθώς και με ερευνητική ικανότητα του πολιτισμού
και της κοινωνίας1. Αυτή τη στιγμή πιο μεγάλη έμφαση δίνεται
στην εξοικείωση και κατανόηση ενός πολιτισμού, διότι μόνο μέσα
από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας κουλτούρας μπορεί
κάποιος να μάθει τη γλώσσα της. Η εισαγωγή της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο μάθημα ενισχύει την πολιτισμική συνείδηση
των σπουδαστών των ξένων γλωσσών ,ώστε να εκφράζονται στην
επικοινωνία με λιγότερες παρανοήσεις.
Στην παρούσα εργασία μου το αντικείμενο μελέτης αποτελείται από την ανάλυση των διαπολιτισμικών διαφορών στο μάθημα
μετάφρασης ελληνικής – κινέζικης γλώσσας με σκοπό να βοηθήσω τους φοιτητές να αφαιρέσουν τα διαπολιτισμικά εμπόδια στην
επικοινωνία με τους Έλληνες.
Κεφάλαιο 1

1. 1 Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Ο διαπολιτισμός είναι κυρίως ένας τρόπος σκέψης. Ο σκοπός
του είναι συγκεκριμένος και έγκειται στο να ανακαλύψει τις πιθανές διαφορές και συμπληρωματικότητες, τις αλληλεπιδράσεις και
τις ολοκληρώσεις ανάμεσα σε πολιτισμούς και γλώσσες που θεωρούνται ασυμβίβαστες και μη συγκρίσιμες. Ανάμεσα στους πολιτισμούς υπάρχουν διαφορές που δεν προϋποθέτουν διαχωρισμούς,
αλλά αντίθετα επιβάλλουν ενώσεις και σχέσεις2.
Με βάση τον παραπάνω όρο οδηγούμαστε στην Διαπολιτισμική
Επικοινωνία που υπάρχει ουσιαστικά στην καθημερινή μας ζωή
χωρίς όμως να τη συνειδητοποιήσουμε. «Είναι η διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα αλλά και σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς διαφορετικών πολιτισμών, όπως οι κυβερνητικές
1
2

(SUN Youzhong, 3-10)
(Μπερέρης 1999, 26)
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υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Μ. Μ. Ε.
Περιλαμβάνει λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μέσω διαφόρων κωδίκων». Η επιστήμη αυτή αναπτύσσεται με βάση την επιστήμη της
επικοινωνίας καθώς προσεγγίζεται διεπιστημονικά, αφού πολλές
επιστήμες ή επιστημονικοί τομείς συνεισφέρουν στη μελέτη της, την
ερμηνεία της και την αξιοποίησή της, όπως η ανθρωπολογία, η ψυχολογία, η γλωσσολογία, η πολιτισμολογία, η κοινωνιολογία κ. ά. Η
λειτουργία της τόσο μέσα στο σχολικό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον φωτίζεται από την επιστημονική έρευνα και τη γνώση διαφόρων επιστημών, των οποίων τα
πορίσματα αξιοποιούμε προς όφελός της3.
Η έρευνά της ξεκίνησε στις ΗΠΑ κατά τις δεκαετίες 40-50 του
ού
20 αιώνα. Οι ΗΠΑ είναι μια μεταναστευτική χώρα, όπου κατοικούν από διάφορες ηπείρους, χώρες και εθνικότητες με διάφορα
ήθη και έθιμα. Για να καλλιεργήσει διπλωμάτες με άριστη γλωσσική ικανότητα και πλούσιες πολιτισμικές γνώσεις του κράτους
όπου θα πάνε, η αμερικανική κυβέρνηση πραγματοποίησε διάφορα προγράμματα καλλιέργειας, προσλαμβάνοντας τους καλύτερους γλωσσολόγους και πολιτισμολόγους για να δώσουν μάθημα.
Ένας πασίγνωστος πολιτισμολόγος ήταν ο Edward T. Hall που
έγραψε το κλασικό έργο και το πρώτο έργο της μελέτης της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας The Silent Language, ο οποίος θεωρείται
ιδρυτής της επιστήμης αυτής.
Στη συνέχεια, όλο και περισσότεροι μελετητές έδωσαν έμφαση
στην έρευνα της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας. Με την έκδοση
του έργου Intercultural communication theory: Current perspectives
του Gudykunst ιδρύθηκε η επιστήμη της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ως μιας ανεξάρτητης επιστήμης. Από κει πέρα, η έρευνά
της άρχισε να γίνεται δημοφιλής με αποτέλεσμα να εμφανιστούν
αρκετοί άριστοι μελετητές της θεωρίας καθώς και να ιδρυθηθούν
πολλά ακαδημαϊκά ινστιτούτα έρευνας της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας. Εδώ και 20 χρόνια, έχουν δημοσιευθεί και έχουν εκδοθεί αρκετά άρθρα και έργα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας γίνεται ήδη ανεξάρτητη και είναι ώριμη
με σημαντική επιρροή4.
3
4

(Νικολάου 2008, 6)
(ZHANG Honglin 2007, 21-23)
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1. 2 Η έρευνα της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Κίνα
Η ανάπτυξη της επιστήμης αυτής ξεκίνησε πολύ αργότερα στην
Κίνα σε σύγκριση με την Αμερική και την Ευρώπη, περίπου στην
αρχή της δεκαετίας ’80 του 20ού αιώνα. Το 1982 δημοσιεύθηκε το
πρώτο άρθρο που αναφερόταν στις σχέσεις μεταξύ γλώσσας και
πολιτισμού. Όλο και περισσότεροι παιδαγωγοί των ξένων γλωσσών άρχισαν να ενδιαφέρονται για την Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, μερικά πανεπιστήμια προσέφεραν σχετικά μαθήματα, ενώ εκδόθηκαν ορισμένες επιστημονικές μελέτες. Το 1995, το 1ο Διεθνές Συνέδριο της Διαπολιτισμικής
Επικοινωνίας της Κίνας διεξήχθη στην Πόλη Χαερμπίν (Ha Er Bin),
όπου ιδρύθηκε η Κινεζική Εταιρεία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
(CAFIC)5.
Σε αντίθεση από ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι Κινέζοι μελετητές είναι διδάσκοντες ξένων γλωσσών. Παρά τη συμμετοχή μελετητών από άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια, η έρευνα
περιορίζεται κυρίως στις σχέσεις μεταξύ της γλωσσικής και της
πολιτισμικής διδασκαλίας, όπως η πολιτισμική έννοια των λέξεων και της γραμματικής, η επίδραση των πολιτισμικών στοιχείων
στην εφαρμογή της γλώσσας κτλ. Η επιστήμη της Διαπολιτισμικής
Έρευνας στην Κίνα ακόμα δεν διαμορφώθηκε ως ένα ανεξάρτητο
ερευνητικό σύστημα, αλλά είναι ξαρτημένη από άλλες επιστήμες.
1. 3 Η Διαπολιτισμική Eκπαίδευση

Ο όρος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εμφανίστηκε πρώτα στον
δυτικό κόσμο με το φαινόμενο της μετανάστευσης και της παλιννόστησης. Η αυξημένη παρουσία αλλοδαπών θέτει τα σχολεία
μπροστά σε καινούργια προβλήματα, όπως είναι οι γλωσσικές
ελλείψεις αυτών των μαθητών, οι πολιτισμικές διαφορές και η
ανεπάρκεια διδακτικών μέσων. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση αποτελεί την αναγκαία
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας6.
Με τον όρο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εννοούμε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, δηλαδή
5
6

(HU Wenzhong 1999, 16-18)
(Δρυ 2012, 7)
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την κατάργηση των διακρίσεων, την ισονομία, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοχή και την αλληλεγγύη, και απευθύνεται
τόσο στους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς όσο και στον
εθνικό πληθυσμό της χώρας υποδοχής7.
Στην Κίνα η κατάσταση δεν είναι ακριβώς ίδια, διότι ακόμα δεν
είναι χώρα υποδοχής αλλοδαπών. Άλλωστε δεν πρόκειται να μελετηθεί στην παρούσα εργασία η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως
ανέφερα παραπάνω, στην Κίνα αυτοί που άρχισαν να προσέχουν
το θέμα της Διαπολιτισμικής Επικονωνίας είναι οι διδάσκοντες ξένων γλωσσών, οι οποίοι παρατήρησαν προβλήματα και δυσκολίες
που είχαν οι σπουδαστές στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
λόγω των μεγάλων πολιτισμικών φραγμών μεταξύ των δύο γλωσσών. Η πραγματοποίηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο μάθημα των ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη.
Ο βασικός στόχος της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας έπρεπε να
είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με έναν ξένο πολιτισμό και με
τη νοοτροπία ενός λαού ,και όχι οι εξετάσεις. Μεγαλύτερη έμφαση
δίνεται στον στόχο αυτό τα τελευταία χρόνια, καθώς στο μάθημα
των ξένων γλωσσών οι διδάσκοντες φροντίζουν να καλλιεργήσουν
την επικοινωνιακή δεξιότητα των σπουδαστών και όχι την αναγνωστική και προφορική ικανότητά τους, όπως γνόταν στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τον van Ek8, η επικοινωνιακή δεξιότητα συμπεριλαμβάνει 6 πεδία: γλωσσολογική ικανότητα, κοινωνικογλωσσολογική ικανότητα, ικανότητα λόγου, ικανότητα στρατηγικής,
κοινωνικοπολιτισμική ικανότητα και κοινωνική ικανότητα. Το να
ομιλούν ως φυσικοί ομιλητές δεν ικανοποιεί πια τις ανάγκες της
εποχής. Αντιθέτως, ο Kramsch9 ισχυρίστηκε ότι καλύτερα να χρησιμοποιείται ο όρος «διαπολιτισμικός ομιλητής» αντί του όρου
«φυσικός ομιλητής» ως κριτήριο αξιολόγησης για το του επέπεδο
γλωσσομάθειας.
Για να πραγματοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, είναιμ απαραίτητο να καλλιεργήσουμε στο μάθημα των ξένων γλωσσών την ικανότητα της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας των σπουδαστών. Το διεπιστημονικό πεδίο της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας αναπτύσσει
7
8
9

(Γεωργογιάννης 2008, 36)
(1987, 8)
(1998, 16-31)
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στους μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία ικανότητες, όπως
είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από το κοινωνικό φαινόμενο της
πολυπολιτισμικότητας, η αποδοχή του διαφορετικού, η απαλλαγή από προκαταλήψεις και ρατσιστικές αντιλήψεις, η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων που προκύπτουν από πολιτισμικές
διαφορές. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκονται ειδικότερα, τα εξής: η
συνειδητοποίηση των πολιτισμικών συντεταγμένων, αναφορών
και προσδιορισμών της συμπεριφοράς μας, η ευαισθητοποίησή
μας στην πρόσληψη και αντίληψη των πολιτισμικών διαφορών, η
πρόκληση ενδιαφέροντος και η δραστηριοποίηση κινήτρων για τη
γνωριμία με ξένους τρόπους σκέψης και δράσης και, τέλος, η ανάπτυξη διαπολιτισμικής δεξιότητας10.
Είναι φανερό ότι η συνεργασία της διδασκαλίας ξένων γλωσσών με την επιστήμη της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας είναι επείγουσα. Ευτυχώς, όλο και περισσότεροι Κινέζοι διδάσκοντες ξένων
γλωσσών, συνειδητοποιώντας τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας
της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας για την διδασκαλία, προσπαθούν να εφαρμόσουν την θεωρία της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην διδακτική τους πρακτική. Με την καθοδήγηση των ειδικευμένων στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας θα βελτιωθεί περαιτέρω η σύγχρονη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
Κεφάλαιο 2

2. 1 Η εισαγωγή της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας
Όπως αναφέραμε παραπάνω, ειδικά προβλήματα στην διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας εμφανίζονται από δύο πλευρές:
Πρώτον, στην Κίνα δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, διδακτικό υλικό
που εκπονήθηκε και εκδόθηκε στην Κίνα. Χρησιμοποείται το διδακτικό υλικό που έχει εκδοθεί από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.
Τα βιβλία αυτά είναι πιο κατάλληλα για τους Ευρωπαίους παρά
τους Κινέζους. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ρόλος των διδασκόντων στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστικός. Εξάλλου, για να μπορέσει ένας Κινέζος να ελιχθεί στην ελληνική κοινωνία, χρειάζεται
να αναπτύξει την κοινωνικοπολιτιστική του δεξιότητα, ώστε να
10 (Κεσίδου 2007, 2)
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μπορεί να κινηθεί και να επικοινωνήσει άνετα μέσα στο ελληνόφωνο περιβάλλον. Έτσι, η αρμοδιότητα των διδασκόντων την
ελληνική γλώσσα, εκτός από τη μετάδοση γνώσεων λεξιλογίου,
γραμματικής και σύνταξης, περιλαμβάνει επίσης και την ευθύνη
για την εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με την πολιτισμική και καθημερινή πραγματικότητα της ελληνικής γλώσσας. Όλα
αυτά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας προβάλλονται ήδη στο διδακτικό υλικό. Για να πραγματοποιηθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας,
οι διδάσκοντες απαιτείται να κατέχουν ακόμα και την ικανότητα
σύγκρισης των πολιτισμικών διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα
στην ελληνική και την κινέζικη γλώσσα, αφού γνωρίζουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που επικρατούν στις αντίστοιχες κοινωνίες.
Δεύτερον, η έλλειψη ελληνοκινεζικού και κινεζοελληνικού λεξικού προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μέσω του ελληνοαγγλικού λεξικού που χρησιμοποιείται συχνά από τους φοιτητές
προκαλούνται αρκετές παρεξηγήσεις στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Οι διδάσκοντες απαιτείται να εξηγήσουν την ακριβή έννοια κάθε λέξης καθώς και την
σωστή χρήση της σε διάφορες περιπτώσεις.
Στο Τμήμα μας, μετά τα δύο πρώτα έτη σπουδών, οι φοιτητές
προχωρούν στην προσπάθεια της μετάφρασης που απαιτεί όχι
μόνο τη σωστή κατανόηση των λέξεων και του περιεχομένου του
κειμένου, αλλά και την αποφυγή των παρεξηγήσεων που προκαλούν οι πολιτισμικές διαφορές. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας στο μάθημα μετάφρασης, από την μια πλευρά συμβάλλει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα πολιτισμικά στοιχεία των δύο γλωσσών, και από την άλλη βελτιώνει κατά κάποιο
βαθμό την ποιότητα της μεταφραστικής ικανότητας των φοιτητών. Η καλλιέργεια της ικανότητας της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των φοιτητών ήδη αποτελεί τον σημαντικότερο στόχο της
διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας.
2. 2 Η επιλογή των έργων του Καζαντζάκη στο μάθημα μετάφρασης ελληνικών –κινέζικων

Στη διδασκαλία της μετάφρασης, οι θεωρίες διδάσκονται μαζί
με τα παραδείγματα από διάφορα μεταφρασμένα έργα, η επιλογή των οποίων παίζει ουσιαστικό ρόλο. Καλά μεταφρασμένα
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έργα βοηθούν τους φοιτητές να καταλάβουν τις θεωρίες της μετάφρασης και να μάθουν τον σωστό τρόπο πρακτικής. Πριν μερικά χρόνια, είχαμε ελάχιστα ελληνικά βιβλία μεταφρασμένα μέσω
της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια πολλές
πολιτισμικές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν, ώστε πολλά ελληνικά βιβλία μεταφράζονται στην κινεζική γλώσσα κατευθείαν από
την ελληνική γλώσσα, για να εξοικειωθούν οι Κινέζοι αναγνώστες
με την ελληνική λογοτεχνία. Παρά το γεγονός αυτό, το ποσοστό
είναι ακόμα μικρό σε σύγκριση με έργα άλλων γλωσσών. Άλλωστε
οι κατηγορίες περιορίζονται σε ορισμένα θέματα, ενώ η ποιότητά
τους δεν είναι πάντα ικανοποιητική. Είναι μια μεγάλη πρόκληση
για τους διδάσκοντες την νεοελληνική γλώσσα πώς να διαλέξουν
αντιπροσωπευτικά έργα αλλά και καλά μεταφρασμένα.
Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία δεν είναι τόσο γνωστή στους
Κινέζους αναγνώστες όσο η αγγλική, η γαλλική, ηγερμανική κ. ά. Ο
Νίκος Καζαντζάκης είναι ουσιαστικά ένας δημοφιλής συγγραφέας
στην Κίνα εκτός από τους δύο άλλους Έλληνες νομπελίστες. Και
αυτό συμβαίνει όχι μόνο διότι τα έργα του είναι εξαιρετικά καλογραμμένα. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι ο Καζαντζάκης είχε
στενή σχέση με την Κίνα. Στη ζωή του ταξίδεψε δύο φορές στην
Κίνα: το 1935 και το 1957. Για την Κίνα γράφει στο έργο του Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία και Κίνα. Τον περασμένα αιώνα υπήρχαν ήδη
μερικά βιβλία του Καζαντζάκη μεταφρασμένα από την γαλλική ή
την αγγλική γλώσσα στην κινεζική. Τελευταία οι μελετητές των ελληνικών σπουδών έδωσαν πάλι προσοχή στα έργα του και επανεκδόθηκαν μερικά από αυτά, όπως Ο Τελευταίος Πειρασμός, Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία και Κίνα (το μέρος της Κίνας), Ο Καπετάν Μιχάλης,
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Τα έργα αυτά μεταφράστηκαν
κατευθείαν από την ελληνική γλώσσα στην κινεζική.
Στο μάθημα της μετάφρασης ελληνικών - κινέζικων οι διδάσκοντες διαλέγουν κείμενα διάφορων τύπων. Για τα λογοτεχνικά κείμενα προτιμάμε τα έργα του Καζαντζάκη, διότι υπάρχουν αρκετά
μεταφρασμένα βιβλία του, και επειδή οι φοιτητές μπορούν να συγκρίνουν διάφορες εκδοχές των έργων του, ώστε να αποκτήσουν
καλύτερες μεταφραστικές δεξιότητες. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιορίζεται μόνο στα έργα του Καζαντζάκη και στη
συνέχεια θα παρουσιάσω αναλυτικά τα διαπολιτισμικά στοιχεία
στα έργα του.
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Κεφάλαιο 3
Το 1935 ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε για πρώτη φορά στην
Κίνα. Από το έργο του, το οποίο έγραψε μετά το ταξίδι του αυτό,
μπορεί να δει κανείς την κατανόηση που βρίσκει στον Έλληνα συγγραφέα η μακρινή αυτή χώρα. Την εποχή εκείνη η Κίνα παρέμενε
ακόμα σε μια χαώδη κατάσταση. Ο συγγραφέας, όμως, με τα δικά
του μάτια και με τις αισθήσεις του, διερμήνευσε τα φανταστικά
πράγματα της Κίνας.
Η επιλογή του έργου αυτού ως διδακτικής ύλης στο μάθημα της
μετάφρασης δεν είναι τυχαία, διότι το έργο είναι πλήρες με τα κινέζικα πολιτισμικά στοιχεία, τα ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία, καθώς
και τις πολιτισμικές παρεξηγήσεις του συγγραφέα και του μεταφραστή. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών συμβάλλει, ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις διάφορες στρατηγικές μετάφρασης.
Είναι αδύνατο να μην αναφέρουμε τον Βίο και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, που θεωρείται ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Τα παράγωγα του έργου αυτού, όπως η ταινία, η μουσική
και το μπαλέτο, απέκτησαν παγκόσμια φήμη. Η επιτυχία του έργου
είναι αυτονόητη στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Καζαντζάκης περιγράφοντας τη φύση του Ζορμπά, παρουσιάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων, ή μπορούμε να πούμε τη ζωή
εκείνων από το κατώτερο στρώμα. Τούτο είναι ακριβώς αυτό που
ζητούσε ο συγγραφέας, «μια ζωντανή καρδιά, ένα ζεστό λαρύγγι,
μια ακατέργαστη μεγάλη ψυχή, που ακόμα δεν αφαλοκόπηκε από τη
μάνα της, τη Γης. » Το έργο είναι γεμάτο με τα ελληνικά πολιτισμικά
στοιχεία, τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα, καθώς και με την ζωή των
νησιωτών. Ως αντικείμενο μελέτης το έργο αυτό εμπλουτίζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος μετάφρασης.
Διακρίναμε δύο μεγάλες κατηγορίες που αναφέρονται σε διαφορετικές έννοιες. Αυτές είναι η αντίληψη της κουλτούρας με Κ,
ως προϊόν - αποτέλεσμα από σχετικά με το υλικό στοιχεία (τέχνη,
ιστορία, γαστρονομία, αρχιτεκτονική, κλπ.). Και η αντίληψη της
κουλτούρας με κ, σαν σκοπός - μέσο για να-, που τοποθετείται στην
αφηρημένη διάσταση και σχετίζεται με τους πολιτισμικούς κώδικες που χρησιμεύουν για να κινηθεί κάποιος στην καθημερινή ζωή,
όπως αξίες, πίστεις και αντιλήψεις, τρόποι συμπεριφοράς και γενικότερα όλα αυτά που τα μέλη μιας κουλτούρας θεωρούν δεδομένα.
Διάλεξα μερικές πλευρές των δύο πολιτισμών που εμφανίζονται
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στα δύο έργα του Καζαντζάκη που ανέφερα, για να συγκρίνουμε τις
διαπολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους και να μελετήσουμε περαιτέρω την αντιμετώπισή τους.
3. 1 Πολιτισμικές συμβολικές σημασίες των ζώων

Οι λογοτέχνες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν ζώα στα έργα τους
για να συμβολίσουν κάποια πολιτιστικά στοιχεία. Ο Καζαντζάκης
δεν αποτελεί εξαίρεση. Γενικά υπάρχουν αρκετές λέξεις στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες αποτελούνται από στοιχεία ζώων. Τέτοιες
λέξεις φανερώνουν τη σοφία του ελληνικού λαού αλλά και τα ήθη
και έθιμα ενός έθνους. Στο έργο Ζορμπάς ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί λέξεις όπως θαλασσόλυκος, χαρτοπόντικας, που ζωντανεύουν
τους αναφερόμενους ανθρώπους. Αυτός που κατακτά τη θάλασσα
με τη δύναμή του θεωρείται λύκος στη θάλασσα, σύμβολο της δύναμης στον ελληνικό πολιτισμό. Ωστόσο, παρά τον θαυμασμό για
το θηρίο αυτό, ο κινέζικος λαός το φοβάται πιο πολύ. Έτσι, στον
κινέζικο πολιτισμό έχει υποτιμητική έννοια. Ίδια ιδιότητα δίνεται
και στο ποντίκι. Ο κινέζικος λαός σέβεται όσους αγαπάνε τα βιβλία, ενώ το ποντίκι στον κινέζικο πολιτισμό μάλλον είναι το πιο
δυσάρεστο ζώο, που δεν ταιριάζει καθόλου με ένα χαρτοπόντικα
στον ελληνικό πολιτισμό. Τέτοιους ανθρώπους τους αποκαλούν
στην Κίνα σκουλήκι των βιβλίων, ένα ουδέτερο ζώο.
Στο έργο Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία και Κίνα (στο μέρος για την
Κίνα), δεν βρήκαμε πολλές τέτοιες λέξεις όπως στο έργο Ζορμπάς,
αλλά πότε πότε παρατηρούμε διάφορα ζώα με τα οποία ο συγγραφέας περιγράφει την Κίνα όπως την βλέπει ο ίδιος. Ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί στο έργο εκείνα τα ζώα με ελληνικές συμβολικές
έννοιες, για να εκφράσει το συναίσθημά του για τον κινέζικο πολιτισμό. Τα ζώα όμως έχουν διαφορετικές συμβολικές έννοιες σε
διαφορετικούς πολιτισμούς. Όταν οι αναγνώστες είναι Έλληνες, οι
διαπολιτισμικές διαφορές που περιέχει το έργο καλύπτονται αλλά
όχι ότι δεν υπάρχουν. Ωστόσο, όταν το βιβλίο μεταφράζεται στην
κινέζικη γλώσσα, γεγονός που σημαίνει ότι το αναγνωστικό κοινό
είναι Κινέζοι, οι διαπολιτισμικές παρεξηγήσεις που προκαλούνται
από διαπολιτισμικές διαφορές αποκαλύπτονται και γίνονται πιο
φανερές. Ο λόγος είναι απλός. Οι Κινέζοι αναγνώστες εξοικειώνονται τόσο πολύ με το περιεχόμενο του έργου, ώστε δεν θα δεχτούν
καμία παρεξήγηση. Ο μεταφραστής πρέπει να επαναφέρει τα κινέζικα πολιτισμικά στοιχεία.
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Ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου είναι «Η χελώνα των εθνών».
Αυτή η χελώνα προέρχεται από τον μύθο του Αισώπου Ο λαγός και
η χελώνα, στον οποίο η χελώνα νικάει τον λαγό με την επιμονή της
παρά το αργό της περπάτημα. Όπως καταλαβαίνει ο συγγραφέας και όλοι οι Έλληνες, εκείνη την εποχή η Κίνα βρισκόταν σε μια
δύσκολη και καθυστερημένη κατάσταση, αλλά δεν σταμάτησε να
αναπτύσσεται. Πολλές καινούργιες ιδέες προώθησαν την εξέλιξη
της κινεζικής ιστορίας. Ο συγγραφέας την θεωρούσε ως χελώνα
από τον μύθο του Αισώπου, διότι πίστευε ότι θα νικήσει τελικά
τα άλλα έθνη. Στον κινέζικο πολιτισμό, όμως, η χελώνα συμβολίζει
τη μακροβιότητα, ενώ, σύμφωνα με κάποια τοπικά ήθη και έθιμα,
οι άνθρωποι θεωρούν τη λέξη χελώνα ότι έχει υβριστική ή ειρωνική έννοια. Οι Κινέζοι αναγνώστες μάλλον θα θεωρήσουν τον τίτλο
αυτό ασεβή και εχθρικό, ή αλλιώς ως ευχή του συγγραφέα για την
μακροβιότητα της πατρίδας τους, πράγμα που δεν έχει σχέση με το
περιεχόμενο του έργου.
Ένα άλλο ζώο, που μάλλον θα προκαλέσει παρανόηση, είναι ο
«μεταξοσκούληκας». Η περιγραφή του συγγραφέα:
«Το πιο μεγαλοφάνταστο σκουλήκι της γης, ο μεταξοσκούληκας,
αυτός είναι το αληθινό σύμβολο της Κίνας: σούρνεται απάνω στα
φύλλα της μουριάς όλο κοιλιά και στόμα, τρώει, λερώνει, ξανατρώει
– ένας ταπεινός βρωμερός σωλήνας με δύο τρύπες. Κι άξαφνα όλο
το φαΐ γίνεται μετάξι, το άθλιο σκουλήκι τυλίγεται μέσα στα πλούτη
της φαντασίας του και πετάει, με τον καιρό, δύο άσπρες όλο χνούδι
φτερούγες. »
Θεωρεί το ζωάκι αυτό «με τόση ποίηση κι ευαισθησία» όπως
και τον κινέζικο πολιτισμό, επειδή «ποτέ άνθρωπος λύτρωσε από
τη λάσπη τόσο τέλεια το πνεύμα όσο ο Κινέζος. » Με μια ολόκληρη
παράγραφο, παρουσιάζει την συμβολική έννοια του μεταξοσκώληκα, γεγονός που ίσως δεν θα καταλάβουν πολύ καλά οι Κινέζοι
αναγνώστες. Στον κινέζικο πολιτισμό, ο μεταξοσκώληκας θεωρείται σύμβολο της επιμονής και της αφιέρωσης. Υπάρχει ένας στίχος
στην κινεζική ποίηση: «ο μεταξοσκώληκας σταματάει να εκκρίνει
μετάξι μόνο όταν αποθνήσκει. » Εννοείται ότι ο μεταξοσκώληκας
αφιερώνεται σε όλη του την ζωή χωρίς να ξεκουραστεί ποτέ. Εμφανώς δεν παίζει τον ίδιο ρόλο στους δύο πολιτισμούς.
Ο Καζαντζάκης ταξιδεύει στην Κίνα όχι σαν απλός τουρίστας,
αλλά ταξιδεύει παρατηρώντας πιο πολύ τους ανθρώπους που ζουν
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στην κινεζική κοινωνία, τις γυναίκες, τους άνδρες, τους γέρους και
τα παιδιά, καθώς και πώς περνάνε ως απλοί ντόπιοι την καθημερινή τους ζωή. Στα μάτια του συγγραφέα οι Κινέζες είναι ζωντανές και ζωηρές, όπως τις περιγράφει: «... κι άλλες με στρεβλωμένα,
κουτσουρεμένα ποδάρια πηδοκοπούν σαν καρακάξες. » Στον κινέζικο πολιτισμό, η καρακάξα λέγεται Σιτσίου, που είναι ομόηχη λέξη
με την ευτυχία, και έτσι συμβολίζει την χαρά, την ευτυχία και την
τύχη. Δεν ταιριάζει στα κινέζικα με την έννοια του πηδοκοποώ.
Σχετικά με τις αναφερόμενες τρεις περιπτώσεις στο έργο Ταξιδεύοντας, δεν μπορούμε να μεταφράσουμε με την ίδια τεχνική και
στις τρεις περιπτώσεις. Για τον μεταξοσκώληκα, θαν τον αφήσουμε, διότι ο συγγραφέας κάνει αρκετές εξηγήσεις, για να εκφράσει
το συναίσθημά του. Για τα άλλα δύο ζώα προτιμώ την τεχνική της
προσαρμογής στη μετάφραση. Να βρούμε το ισοδύναμο αντικείμενο στον κινέζικο πολιτισμό, για να αντικαταστήσει αυτά τα δύο
ζώα, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη σκέψη του συγγραφέα. Έτσι
βρήκαμε ότι την εποχή εκείνη οι Κινέζοι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν το κοιμισμένο λιοντάρι για να δείξουν την δύναμη της πατρίδας, για την οποία απλώς δεν ήρθε ακόμα η κατάλληλη στιγμή να
δείξει τις δυνάμεις της. Για τις γυναίκες συνήθως οι Κινέζοι τις περιγράφουν σαν σπουργίτια, τα οποία πάντα πηδάνε.
3. 2 Πολιτισμικές συμβολικές σημασίες του αριθμού

Σε κάθε πολιτισμό ο αριθμός πάντα παίζει διάφορους ρόλους
εκτός από τον βασικό. Για παράδειγμα στον ελληνικό πολιτισμό ο
αριθμός «7» συμβολίζει τύχη και θεωρείται από πολλούς ανθρώπους τυχερός τους αριθμός, ενώ ο αριθμός «9» συμβολίζει τα υψηλά ιδανικά και τον ιδεαλισμό. Στον κινέζικο πολιτισμό αντίστοιχα
ο αριθμός «8» εκπροσωπεί χρήματα ενώ ο «9» συμβολίζει την αιωνιότητα.
Κατά την ανάγνωση του έργου Ταξιδεύοντας παρατήρησα μια
ενδιαφέρουσα λέξη: τρικυμία. Ήδη γνωρίζω μερικές λέξεις που αρχίζουν από το πρόθημα τρι-, όπως τρίγωνο, τριάρι κτλ., οι οποίες
έχουν σημασία του τρία. Στην λέξη τρικυμία το πρόθημα δηλώνει
μεγαλύτερο και ορμητικότερο κύμα από τα προηγούμενα, ενώ
στην κινέζικη γλώσσα ο αριθμός «3» δεν έχει τέτοια έννοια. Για
να δηλωθεί η έννοια αυτή, οι κινέζοι συνήθως χρησιμοποιούν πιο
πολύ τον αριθμό «10». Η μετάφραση της λέξης αυτής δεν γίνεται,
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βέβαια, κυριολεκτικά και δεν χρειάζεται να παρασταθεί η έννοια
του αριθμού. Η μεταφορική μετάφραση γίνεται αντιληπτή πιο εύκολα από τους Κινέζους αναγνώστες.
Επείσης στο έργο Ζορμπάς τα πολιτισμικά στοιχεία φανερώνονται με τη χρήση του αριθμού. Στη φράση «σε πήε πέντε κι ένα» το
«5» και «1» δεν δηλώνουν πια την απλή έννοια. Προέρχεται από τη
φράση «τρεις και μια» που δηλώνει μεγάλο φόβο ή τρόμο. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον αριθμό πέντε, που είναι μεγαλύτερος
από τον τρία, για να δηλώσει πως ο τρόμος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Στον κινέζικο πολιτισμό χρησιμοποιείται αντίστοιχα ο αριθμός 9 για την ίδια περίπτωση, όπως «εννέα θάνατοι και μια ζωή»,
που σημαίνει στις δέκα φορές μπορεί κανείς να πεθάνει 9 φορές
αλλά να γλιτώσει μόνο μια φορά. Οι δύο λαοί δίνουν διάφορες έννοιες στους ίδιους αριθμούς, γεγονός που προκαλεί διαπολιτισμικά εμπόδια στη μετάφραση.
3. 3 Η μετάφραση των λαογραφικών στοιχείων

Και τα δύο έργα που αναφέραμε, είναι γεμάτα από λαογραφικά
στοιχεία των δύο λαών, τα οποία αναφέρονται στο ντύσιμο, στην
κουζίνα, στις παραδόσεις και στα ήθη και έθιμα. Στο έργο Ταξιδεύοντας αναφέρονται πολλά κινέζικα στοιχεία που περιγράφει ο
συγγραφέας όπως τα βλέπει, διότι δεν καταλαβαίνει την κινέζικη
γλώσσα ούτε καν ξέρει τι είναι αυτά. Η κυριολεκτική μετάφραση
δεν θα γίνει αντιληπτή από τους Κινέζους αναγνώστες. Για παράδειγμα, «το μανταρίνικο σκουφί» μεταφράζεται κυριολεκτικά,
αλλά πραγματικά το σκουφί αυτό που φορούσαν πολλοί Κινέζοι
της εθνότητας Μαντζού εκείνη την εποχή έχει το δικό του όνομα
«Gua Pi Mao» από το σχήμα του, που μοιάζει με μισή φλούδα καρπουζιού.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μετάφραση της λέξης «ράσα» που
φοράνε οι «βουδιστές καλόγεροι». Εδώ, οι καλόγεροι που παρατηρεί ο συγγραφέας δεν είναι απλοί βουδιστές (έτσι μεταφράζεται).
Οι βουδιστές μπορεί να είναι όποιοι πιστεύουν στον Βουδισμό, ενώ
οι καλόγεροι είναι ακριβώς εκείνοι που μένουν μόνιμα στον ναό
και προσεύχονται στους Βούδες. Έτσι το ένδυμά τους παίρνει ειδική ονομασία «Na Yi», αλλά όχι «Chang Gua» (ρόμπα) όπως μεταφράζεται στην κινέζικη εκδοχή.
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Στην κουζίνα μιας χώρας υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που
είναι δύσκολο να μεταφραστούν σε μια ξένη γλώσσα, γεγονός που
προκαλεί δυσκολίες ταυτόχρονα στην μετάφραση μερικών ιδιωμάτων ή φράσεων σχετικά με γαστρονομικές παραδόσεις. Οι Έλληνες μάλλον δεν ξέρουν τι είναι τα «παμπάλια αυγά συντηρημένα
στον ασβέστη», αλλά τουλάχιστον μπορούν να φανταστούν την
μορφή τους. Οι Κινέζοι όμως δεν θα καταλάβουν την κυριολεκτική μετάφραση αυτού του χαρακτηριστικού κινέζικου φαγητού, το
οποίο ονομάζεται πραγματικά «Pi Dan». Το άλλο συνηθισμένο φαγητό είναι το ρύζι, που παίζει τον ρόλο του ψωμιού στην ελληνική
κουζίνα. Ο συγγραφέας ξέρει καλά την παράδοση αυτή και χρησιμοποιεί την φράση «οι Κινέζοι, οι Κινέζες, τα Κινεζόπουλα έφαγαν το
ρύζι τους... » Στην κινέζικη γλώσσα όμως ποτέ δεν λένε οι Κινέζοι
ότι «έφαγαν το ρύζι» αλλά «τελείωσαν το γεύμα». Στους Κινέζους
αναγνώστες το ρύζι εδώ θα τους φαινόταν περίεργο.
Αντίθετη περίπτωση βρίσκεται στο έργο Ζορμπάς, στο οποίο ο
συγγραφέας αναφέρει αρκετά ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία,
όπως φασκόμηλο. Ήταν ένα κλασικό και παραδοσιακό ρόφημα
στην ζωή των Ελλήνων και τώρα μάλλον πίνεται πιο πολύ στις
ορεινές περιοχές. Υπάρχει ειδική δυσκολία στη μετάφραση τέτοιων
χαρακτηριστικών στοιχείων. Εάν μεταφραζόταν το ρόφημα αυτό
κατά την προφορά του, θα ήταν ακατανόητο στους Κινέζους αναγνώστες. Εάν μεταφραζόταν κατά την έννοια, θα ήταν λίγο μεγάλη
η λέξη και περίπλοκη. Επειδή είναι αφέψημα από φύλλα φασκομηλιάς, η οποία υπάρχει και στην Κίνα, μπορεί να μεταφραστεί ως
κάτι παρόμοιο στον κινέζικο πολιτισμό, όπως τσάι φασκομήλου, με
αποτέλεσμα ότι οι Κινέζοι αναγνώστες καταλάβουν την έννοια και
να μάθουν ταυτόχρονα το παραδοσιακό αυτό ελληνικό ρόφημα.
Στο έργο Ζορμπάς ο συγγραφέας ζωντανεύει την παραδοσιακή
ελληνική κοινωνία και τη ζωή των Ελλήνων. Από πολλές περιγραφές εξοικειώνονται οι Κινέζοι αναγνώστες με τα ήθη και τα έθιμα
του ελληνικού λαού. Τέτοιος πολιτισμός δυσκολεύει την κατανόηση. Πώς μπορεί να καταλάβει το ρήμα «μουντζώνω» ένας Κινέζος, αν μεταφραστεί «λέει βρισιές με πέντε δάκτυλα»; Δεν βρήκαμε
ούτε μια αντίστοιχη αγγλική λέξη. Ψάχνοντας στο ελληνοαγγλικό
λεξικό βρήκαμε την εξήγηση της λέξης αυτής: express comtempt
or abuse by means of an open hand. Συνήθως οι Έλληνες κάνουν
την υβριστική χειρονομία της μούντζας, όταν μαλώνουν κάποιον
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ή θέλουν να δηλώσουν την περιφρόνηση τους σε κάποιον. Τέτοια
συνήθεια δεν υπάρχει στον κινέζικο πολιτισμό. Ωστόσο, η μεταφορική μετάφραση θα καλύπτει τον ελληνικό πολιτισμό που θέλει ο
συγγραφέας να παρουσιάσει. Για τον σκοπό αυτό μπορεί ο μεταφραστής να προσθέσει υποσημείωση, για να εξηγήσει καθαρά τη
συνήθεια αυτή του ελληνικού λαού.
Όσες λέξεις έχουν μακρά ιστορία ή εθνικά χαρακτηριστικά μεταφράζονται με δυσκολία. Ειδικά στο έργο Ζορμπάς πολλά πράγματα
με ελληνικά χαρακτηριστικά δεν μεταφράζονται πολύ σωστά ή, ας
πούμε, όχι με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Όπως το σαντούρι, που
είναι αρχαίο μουσικό όργανο, το οποίο πιθανόν προέρχεται από
την Περσία και από εκεί διαδόθηκε τόσο προς την Ινδία και την
Κίνα όσο και δυτικά προς την Μέση Ανατολή και την Βαλκανική.
Το κινέζικο σαντούρι τροποποιήθηκε και δεν είναι τώρα ακριβώς
το ίδιο με αυτό που διαδόθηκε προς την Ελλάδα. Στη μετάφραση
ο δανεισμός της κινέζικης λέξης «Yang Qin» (κινέζικο σαντούρι) θα
προκαλέσει παρεξήγηση, ότι δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει το κινέζικο σαντούρι. Για να δηλωθεί το ελληνικό στοιχείο πολιτισμού,
μπορεί να μεταφραστεί το σαντούρι κατά την προφορά.
Στο έργο αυτό μια άλλη καθημερινή λέξη, η λέξη «σπίρτο», έχει
σχέση με την ελληνική ιστορία: «... πόσα τούρκικα κεφάλια έκοψα
και πόσα τούρκικα αυτιά έβαλα στο σπίρτο – καθώς το συνηθούνε
στην Κρήτη ... ». Εδώ, είναι δύσκολο να κρίνουμε αν το «σπίρτο»
σημαίνει αυτό με το οποίο ανάβουμε φωτιά ή αυτό που προέρχεται από την απόσταξη μούστου. Επειδή εξηγείται παρακάτω, ότι
το να ρίξουν τα αυτιά των εχθρών στη φωτιά ήταν μια συνήθεια
στα πολεμικά χρόνια στην Κρήτη, για να εκφράσουν το μίσος τους,
έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμεγια την κατάλληλη μετάφραση.
Συμπέρασμα

Γενικά, όταν ο μεταφραστής μεταφράζει, χρειάζεται να σκεφτεί
όχι μόνο την κυριολεκτική έννοια μιας λέξης ή φράσης, αλλά να
προσέξει και την πολιτισμική έννοιά της. Δύο μέθοδοι κυριαρχούν
τώρα στον μεταφραστικό κλάδο: η μια είναι να παραμένουν τα
ξένα πολιτισμικά στοιχεία στην μεταφρασμένη εκδοχή, και η άλλη
είναι να προσαρμοστούν στον πολιτισμό-στόχο. Κατά τη μελέτη, οι
σχετικές λέξεις με το υλικό στοιχείο, οι οποίες αναφέρονται στην
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τέχνη, την ιστορία κτλ., μεταφράζονται πιο πολύ με την πρώτη μέθοδο, ενώ οι παροιμίες, οι ιδιωματισμοί και γενικότερα οι φράσεις
που τοποθετούνται στην αφηρημένη διάσταση και σχετίζονται με
τους πολιτισμικούς κώδικες, που χρησιμεύουν για να κινηθεί κάποιος στην καθημερινή ζωή, όπως αξίες, πίστεις και αντιλήψεις,
τρόποι συμπεριφοράς, μεταφράζονται κυρίως με την δεύτερη μέθοδο.
Στο έργο Ζορμπάς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μεταφραστής είναι μονόπλευρες. Ωστόσο στο έργο Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία-Κίνα, τα διαπολιτισμικά εμπόδια αναδεικνύονται ιδιαίτερα
εμφανή. Από την μια πλεύρα ο συγγραφέας αντιμετωπίζει το διαπολιτιστικό πρόβλημα στην συγγραφή του, και από την άλλη ο μεταφραστής αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Αυτός υποχρεώνεται
να μεταφράσει τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού με κατάλληλες κινέζικες λέξεις, και παράλληλα αναγκάζεται να επαναφέρει με
ακρίβεια τα στοιχεία του κινέζικου πολιτισμού, τα οποία εκφράζονται ίσως ακατάλληλα από τον συγγραφέα λόγω έλλειψης των
αντίστοιχων πολιτισμικών γνώσεων ή των γλωσσικών εμποδίων.
Για την τελευταία περίπτωση η μοναδική μέθοδος είναι η μετάφραση προσαρμογής.
Η εισαγωγή της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο μάθημα μετάφρασης βελτιώνει αναμφισβήτητα την ποιότητα της διδασκαλίας και οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη ικανότητα
στην Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Και τα δύο έργα του Καζαντζάκη
είναι κλασικά και αντιπροσωπευτικά για την διδασκαλία της μετάφρασης, όχι μόνο όσον αφορά τη γλώσσα αλλά και το περιεχόμενο. Γι’ αυτό τον σκοπό, χρησιμοποιούνται ως καλό παράδειγμα στο
μάθημα μετάφρασης ελληνικών - κινεζικών και για να απομακρυνθούν διαπολιτισμικά εμπόδια στην πρακτική της μετάφρασης.
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σημασιολογικών κατηγοριών μεκριτήριο βασικά σημασιολογικά
χαρακτηριστικά υπερωνύμων και υπωνύμων. Τέλος, συγκρίνομε
τη σημασιολογική βάση και ιεράρχηση του συστήματός μας με άλλες διαδεδομένες και παραθέτομε τα συμπεράσματα και τις μελλοντικές μας επιδιώξεις σχετικά με τη δουλειά μας.
1. Το Βασικό Νεοελληνικό Πολυλεξικό (ΒΝΠ) ως εργαλείο αυτόματης επεξεργασίας της νεοελληνικής (ΝΕΓ)
1. 1 Εισαγωγή

Η σημασιολογία είναι η δυσκολότερη και σημαντικότερη γλωσσολογική διάσταση στην επεξεργασία μίας φυσικής γλώσσας διότι,
αντίστοιχα: (1) δεν υπάρχουν πλήρως καταγεγραμμένοι δομολειτουργικοί σημασιολογικοί κανόνες, ανάλογοι αυτών της μορφολογίας ή της σύνταξης για να κωδικοποιηθούν και να αξιοποιηθούν
περαιτέρω ηλεκτρονικά και (2) συχνά στις σύγχρονες εφαρμογές
ο έξυπνος χειρισμός της πληροφορίας και της γνώσης εστιάζεται
πρωτίστως στην κατανόηση της σημασίας τους πέραν της συντακτικής διάστασής τους. Επίσης, στην κατανόηση της σημασίας
λέξεων ή προτάσεων εστιάζεται η κάθε πολυγλωσσική εφαρμογή
που δεν χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους.
Για να μελετήσει ο άνθρωπος ένα φυσικό φαινόμενο αρκεί να
μελετήσει τα δεδομένα του και τη δομολειτουργία τους. Aν θέλει
να το αναπαραγάγει επιβάλλεται η ταξινόμηση, η κωδικοποίηση
και αρχειοθέτησή τους για την περαιτέρω μηχανική αξιοποίησή
τους. Η διαδικασία αυτή ξεκινά από την επιμέρους παρατήρηση
και μελέτη του υπό μελέτη φαινομένου, για να γενικευτούν τα επιμέρους τεκμηριωμένα συμπεράσματα σε μορφή που απαιτείται
κάθε φορά για την αξιοποίησή τους.
Η μηχανική αναπαραγωγή του φαινομένου στηρίζεται στη μηχανική αξιοποίηση-υλοποίηση των αρχειοθετημένων συμπερασμάτων που αφορούν στους νόμους, στους κανόνες και στα δεδομένα
που το διέπουν. Όμως η μηχανική και αποτελεσματική υλοποίησή
τους δεν μιμείται αναγκαστικά τον φυσικό τρόπο εφαρμογής τους,
αλλά προσπαθεί να τα αξιοποιήσει αποτελεσματικά στην πράξη με
τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις
μεθόδους και το μέσον της μηχανικής υλοποίησής τους.
Για παράδειγμα ας συγκριθεί: (1) το πέταγμα του πουλιού και
το αντίστοιχο πέταγμα του αεροπλάνου και (2) το κολύμπι του
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ψαριού και η αντίστοιχη κίνηση του υποβρυχίου κάτω από το
νερό, κλπ. Ανάλογα συμβαίνει και με την επεξεργασία της φυσικής
γλώσσας, ως φυσικό φαινόμενο που προσπαθούμε να υλοποιήσομε μηχανικά. Ενώ ο στόχος είναι ο ίδιος, τόσο αυτός της φυσικής
επεξεργασίας της γλώσσας όσο και αυτός της αυτόματης ή μηχανικής επεξεργασίας της διαφέρει ή θα πρέπει να διαφέρει ή είναι
αναμενόμενο να διαφέρει ο τρόπος που αξιοποιούνται στην πράξη
οι νόμοι, οι κανόνες και τα δεδομένα που τη διέπουν.
Έτσι ξεκινώντας από τη μελέτη της δομολειτουργίας και των
δεδομένων της ΝΕΓ όπως έχουν καταγραφεί στα σχολικά εγχειρίδια καλούμαστε να τα ταξινομήσομε, να τα κωδικοποιήσομε και να
τα αρχειοθετήσομε κατάλληλα για αποτελεσματική αυτόματη επεξεργασία της, ή παραγωγή και αναγνώριση των προτάσεών της.
Για την Αυτόματη Επεξεργασία της ΝΕΓ προτείναμε ένα μοντέλο (Μπαλτζής, Σωκράτης, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, Baldzis,
Socratesetales 2001, 2002, 2005[5], 2005[6], 2007) που:
1. τυποποιεί όλες τις γλωσσολογικές διαστάσεις της ΝΕΓ- μορφολογική, συντακτική, σημασιολογική,
2. κωδικοποιεί τους πεπερασμένου πλήθους μορφολογικούς,
συντακτικούς και σημασιολογικούς κανόνες της και
3. περιγράφει με απλούς και αποτελεσματικούς αλγορίθμους
τις διαδικασίες παραγωγής και αναγνώρισης
3. 1 μορφολογικών τύπων λέξεων,
3. 2 συντακτικών δομών προτάσεων,
3. 3 σημασιολογικών συνδυασμών σημασιών/εννοιών λέξεων καθώς και
3. 4 τεχνολόγησης προτάσεων της ΝΕΓ, κατά την διάρκεια
της οποίας οι αλγόριθμοι και οι διαδικασίες των προαναφερόμενων γλωσσολογικών διαστάσεων της ΝΕΓ αλληλοεξαρτώνται.
Το μοντέλο αυτό οδήγησε στην εισαγωγή ενός συστήματος
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Λεξικών της ΝΕΓ το Βασικό Νεοελληνικό Πολυλεξικό (ΒΝΠ) που αποτελείται από:
1. Το Βασικό Νεοελληνικό Λεξικό (ΒΝΛ), περιέχει τις λέξεις, σε
αλφαβητική σειρά – περίπου 7. 000 λήμματα, μεταξύ των
οποίων τουλάχιστον 200 πολύσημες λέξεις – τις οποίες το
προτεινόμενο σύστημά μας αναγνωρίζει και επεξεργάζεται.
2. Το Νεοελληνικό Μορφολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΜορφΥπΛ), το οποίο περιέχει και ελέγχει όλα τα είδη της μορφο-

626

Σωκράτης Μπαλτζής - Θεόδωρος Βυζάς - Ευγενία Ευμοιρίδου

λογικής πληροφορίας.
3. Το Νεοελληνικό Συντακτικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣυνΥπΛ),
το οποίο ελέγχει τις συμφωνίες των μορφολογικών τύπων
των λέξεων της πρότασης ανάλογα με τον συντακτικό ρόλο
τους στην πρόταση, τέλος,
4. Το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ), το οποίο αποτελείται από:
4. 1 το Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των Βασικών Εννοιών
(ΛΥπΛΒΕ) και
4. 2 το Υπολογιστικό Λεξικό των Συμφραζομένων της ΝΕΓ
(ΛΥπΛΣΝΓ).
Η δομή και τo περιεχόμενο των (4. 1)και (4. 2) παρουσιάζονται σε
αυτή την εργασία.
Το περιεχόμενο των λεξικών αυτών ΛΥπΛΒΕ (4. 1) και ΛΥπΛΣΝΓ
(4. 2) είναι αυτό του ΒΝΛ. Στο πρώτο, το περιεχόμενο αυτό ταξινομείται κατά αυστηρή αλληλουχία των εννοιών του, κατά το λογικό
λεξικό του Βοσταντζόγλου3, έτσι ώστε σε κάθε λέξη να αντιστοιχεί
ένας κωδικός, ο οποίος δηλώνει το επιμέρους διακριτόεπίπεδο της
σημασιολογικής ταξινόμησης στην οποία αυτή ανήκει. Ενώ στο
δεύτερο, αντιστοιχίζεται σε κάθε λέξη του ΒΝΛ μία σημασιολογική
κατηγορία, βάσει της οποίας, ανάλογα με το μέρος του λόγου που
ανήκει, η λέξη μπορεί να συνδυαστεί με άλλες λέξεις και με συγκεκριμένους συντακτικούς ρόλους κάθε φορά. Οι επιτρεπτοί αυτοί
συνδυασμοί συνθέτουν τους αντίστοιχους σημασιοσυντακτικούς
κανόνες.
1. 2 Η Λεξικογραφική Προσέγγιση της Μελέτης

Η Ελληνική γλώσσα είναι μία πλούσια και βαριά κλιτή γλώσσα
κατά συνέπεια έχει:
3

Ο Βοσταντζόγλου έχει ως πρότυπό του το λεξικό («Θησαυρό») του Roget, ενώ
μνεία γίνεται στα «Συνώνυμα και Συγγενικά» του Πέτρου Βλαστού (1931) και
στο πρώτο «ονομαστικό» λεξικό του Πολυδεύκη (1ος αι.). Ο Βοσταντζόγλου σημειώνει πως στα λογικά λεξικά η ύλη παρατίθεται με αυστηρή αλληλουχία των
εννοιών, χωρίς καμιά επεξήγηση της σημασίας των λέξεων. Ως προς αυτό καινοτομεί το Αντιλεξικό. Πρώτα τίθενται μέσα σε αγκύλες οι επί μέρους έννοιες (=σημασίες) και ακολουθούν οι συνώνυμες και συγγενικές λέξεις. (Ο Βοσταντζόγλου
δεν κάνει διάκριση των όρων έννοια και σημασία, παρότι παραθέτει ορισμένες
αρχές της λεξικογραφίας και της «νέας επιστήμης της Σημαντικής», δηλ. της σημασιολογίας).
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1. πολλούς και ποικίλους μορφολογικούς τύπους που αντιστοιχούν στις ίδιες η διαφορετικές κλιτές λέξεις,
2. μεγάλη ποικιλία εύχρηστων εννοιών και πολύσημων λέξεων
των διαφόρων γλωσσολογικών περιόδων της γλώσσας, που
ακόμα είναι σε χρήση, άρα και
3. μεγάλη ποικιλία εύχρηστων συντακτικών δομών.
Οι μέθοδοι και τα εργαλεία της επεξεργασίας της ΝΕΓ που αναπτύσσομε δεν στηρίζονται σε στατιστικές μεθόδους ή πιθανότητες αλλά σε αναλυτικές μεθόδους με ακριβή 100% αποτελέσματα. Έτσι κρίναμε, όπως και με τη μορφολογική διάσταση (Baldzis,
Socratesetales 2005 [6], Μπαλτζής, Σωκράτης, κ. ά, 2006), ότι είναι
αποτελεσματικότερο τα δείγματα μας να μην είναι από σώματα
κειμένων αλλά από δομολειτουργικά λεξικά (Μπαλτζής, Σωκράτης, 1993, Baldzis, Socrates, 1999, Baldzis, Socratesetales 2005
[6]), τα οποία, συνδυαστικά στο σύνολό τους, καταγράφουν επαρκή αριθμό παραδειγμάτων, άρα εύχρηστων περιπτώσεων για τις
δικές μας ανάγκεςκαλύπτοντας επίσης 100% και την επαρκή διδασκαλία της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και όλες τις διαστάσεις
της(Baldzis, Socratesetales 2002, Μπαλτζής, Σωκράτης, κ. ά, 2010).
Το βασικό πλαίσιο λοιπόν για τη λεξικογραφική προσέγγιση της
μελέτης μας ήταν η δημιουργία ενός δομολειτουργικού πολυλεξικού που θα βασίζεται αφενός στη μορφολογία αφετέρου στη σημασιολογία και τη σύνταξη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζομε
εκείνη τη διάσταση του Πολυλεξικού μας η οποία καταγράφει σημασιοσυντακτικές πληροφορίες, κατά συνέπεια θα ελέγχει, με τις
διαδικασίες που το συνοδεύουν, τις σημασιοσυντακτικές σχέσεις
και θα ενισχύσει την τεκμηρίωσή μας, δηλαδή το ΝΣημΥπΛ και τα
επιμέρους λεξικά του.
Το ΝΣημΥπΛμας δεν βασίζεται σε επεξεργασία αυθόρμητου συνεχούς λόγου -όπως και στις άλλες διαστάσεις των υπολογιστικών
λεξικών του ΒΝΠ - όπου ενδεχομένως, θα ήταν πιο επίπονη η παρατήρηση σχέσεων αυτού του είδους και η οργάνωση ενδεχομένως
του υλικού. Αντίθετα, προτείνονται θραύσματα λόγου, δεσποζόντων σημασιολογικών συνδυασμών, με ποικιλία στην προτασιακή
δομή, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες
προτασιακές δομές και να έχομε αντιπροσωπευτικότερο δείγμα
των σημασιοσυντακτικών σχέσεων, καλύπτοντας πλήρως και την
εκπαιδευτική διάσταση. Επισημαίνομε ότι στόχος μας είναι οι υπό
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μελέτη προτασιακές δομές να είναι συγκεκριμένοι τύποι προτάσεων και όχι εκφωνήματα, π. χ. ερωτήσεις, μονολεκτικές απαντήσεις
σε ερωτήσεις κλπ., αλλά ακέραιες απλές ή επαυξημένες προτάσεις
που έχουν κανένα, ένα ή δύο αντικείμενα αντίστοιχα. Το μοντέλο της ακεραίας απλής πρότασης και της ακεραίας επαυξημένης
πρότασης με ένα η δύο αντικείμενα μας παρέχει μια αφηρημένη
αναπαράσταση των ιδιοτήτων των όρων που συνθέτουν την προτασιακή δομή και θέλομε να μελετήσομε, να τυποποιήσομε και να
κωδικοποιήσομε τις σημασιοσυντακτικές σχέσεις τους.
Έτσι η προσπάθεια που γίνεται ως προς τη λεξικογραφική διάσταση είναι να αναδειχθεί ο ενιαίος χαρακτήρας της ΝΕΓ τόσο σε
μορφολογικό (τυπολογικό, φωνολογικό, ορθογραφικό) όσο και σε
σημασιολογικό επίπεδο. Έτσι στο ΒΝΠ μας συμπεριλαμβάνονται
τα διάφορα επίπεδα λόγου της Νέας Ελληνικής που ούτως ή άλλως
περιέχονται στο Αντιλεξικό και στα λεξικά της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ): καθαρεύουσα, λόγιο, καθομιλουμένη, λαϊκό, ενδεχομένως και ιδιωτισμοί εφόσον εντοπιστούν. Πρέπει να επισημανθεί
ότι όλες οι παραλλαγές, μέσω των κωδικών που τους αποδίδουμε,
συνδέονται με τους τύπους της ΚΝΕ (Μπαλτζής, Σωκράτης, 1993,
Baldzis, Socrates, 1999, Baldzis, Socratesetales 2005[6]). Επίσης,
θα πρέπει να τονίσομε ότι αν και κύρια πηγή μας είναι το Αντιλεξικό του Βοσταντζόγλου4, σκοπός μας δεν είναι να παρέμβουμε
σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο - εμπλουτισμό ή βελτίωση - αλλά
να εκμεταλλευτούμε με τον επωφελέστερο τρόπο, για αυτόματη
επεξεργασία, το υλικό που το έργο αυτό παρέχει, αλλά που σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί πλήρως5 τις ανάγκες του Πολυλεξικού μας. Βασική πυξίδα μας αποτελεί η κατηγοριοποίηση κατά
Βοσταντζόγλου, δομή την οποία δεν ακολουθούμε πάντα ως έχει,
αλλά εξετάζουμε, όπως θα δούμε παρακάτω, κατά πόσο και πώς
είναι δεκτική βελτιώσεων. Απώτερος στόχος μας παραμένει πάντα
η δημιουργία του δομολειτουργικού Πολυλεξικού. Οφείλουμε πάντως να σημειώσομε ότι διαπιστώσαμε ελλειμματική μορφολογική και/ή σημασιολογική αντιμετώπιση ουσιαστικών και ρημάτων
στο λεξικό του Βοσταντζόγλου, κάτι που, σύμφωνα με την πάγια
τακτική μας, σημαίνει ότι έπρεπε να συμπληρωθούν τα κενά με τη
4
5

Το Αντιλεξικόν δεν είναι λεξικό συνωνύμων/αντωνύμων, αλλά θησαυρός διότι
συγκεντρώνει υπό μία λέξη όλες τις λέξεις και φράσεις που συνδέονται σημασιολογικά με αυτήν.
Καθώς η τελευταία συμπληρωμένη έκδοση του Αντιλεξικού πραγματοποιήθηκε
το 1962, το λημματολόγιό του αντιστοιχεί στο λεξιλόγιο που ο ίδιος κατά δήλωσή
του αποδελτίωσε από την ως τότε λεξικογραφική παραγωγή.
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μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, προκειμένου να φέρουμε σε πέρας
το εγχείρημά μας.
1. 3 Πηγές και Βοηθήματα

Οι πηγές και τα βοηθήματα σε μορφολογικό και σημασιολογικό
επίπεδο για τους αποδεκτούς τύπους του Πολυλεξικού μας είναι
όσοι απαντούν:
1. στο Αντιλεξικό Βοσταντζόγλου (Βοσταντζόγλου, Θεολόγος,
1962).
2. στα λεξικά της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ): των Τριανταφυλλίδη (ηλεκτρονικό ή έντυπο), (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998), Μπαμπινιώτη (Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1998), Κριαρά (Κριαράς, Εμμανουήλ, 1995).
3. στο Αντίστροφο Λεξικό της Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
(Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Άννα, 2002) και
4. στο Διαδίκτυο, επικουρικά, μετά από αναζήτηση με τη μηχανή αναζήτησης www.google.gr και τη μεταμηχανή http://
ws.copernic.com.
Επισημαίνεται ότι μόνο σε σημασιολογικό επίπεδο και μόνο σε
πολύ λίγες περιπτώσεις μέσω του Διαδικτύου επιχειρείται έλεγχος
σημασιών μέσα από το συγκειμενικό περιβάλλον ορισμένων τύπων που απαντούν μόνο στο αντίστροφο λεξικό της Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και των οποίων η σημασία δεν είναι πάντα
προφανής. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον στη φάση αυτή, δεν επιδιώκεται η πρωτογενής αναζήτηση και καταγραφή τύπων και σημασιών μέσα από το Διαδίκτυο.
Πέραν της σημασιολογικής ταξινόμησης των λέξεων ακολουθώντας τη δομή του Αντιλεξικού, απαραίτητη κρίθηκε και η σημασιολογική κατηγοριοποίηση των λέξεων για την οργάνωση των σημασιοσυντακτικών σχέσεων μέσα σε προτασιακές δομές. Έτσι σε
πρώτη φάση μελετήθηκαν για να κατηγοριοποιηθούν τα σημασιολογικάχαρακτηριστικά των ομάδων ουσιαστικών ως υποκείμενα
και ως αντικείμενα άμεσα ή έμμεσα. Να σημειωθεί ότι τα ουσιαστικά είναι το μέρος του λόγου που επιδέχεται με σχετική άνεση μια
τέτοιου είδους κατηγοριοποίηση.
Επίσης, για την εξαγωγή ή επιλογή σημασιολογικών χαρακτηριστικών των ουσιαστικών που συναρμόζονται με τα ρήματα6, ώστε
6

Το ρήμα καθορίζει τη δομή της πρότασης, δηλαδή τη σύνθεσή της, καθώς για κάθε
ρήμα ανάλογα με τη σημασία του υπαγορεύονται τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων του και των αντικειμένων του, των ονομάτων κυρίως
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να καθοριστούν οι συνδυαστικές ικανότητες ομαδοποιημένων ουσιαστικών ως υποκείμενα ή αντικείμενα των ρημάτων ανατρέξαμε
στους λεξικογραφικούς ορισμούς των λεξικών των Τριανταφυλλίδη, Μπαμπινιώτη, Κριαρά όχι μόνο για την εξαγωγή των βασικών
χαρακτηριστικών των υπερωνύμων αλλά και για την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών των υπωνύμων. Πέρα από τον ορισμό,
ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στα συνώνυμα και αντώνυμα που
ενδεχομένως προτείνονται στο κάθε λεξικογραφικό άρθρο, γιατί
μας βοηθούν στην ακριβέστερη σημασιολογική οροθέτηση κάθε
ουσιαστικού. Σκοπός της σημασιολογικής ανάλυσης δεν ήταν η
δημιουργία σημασιολογικών πεδίων, αλλά, μέσω των παραδειγματικών σχέσεων, να γνωρίσουμε τις σημασιολογικές δυνατότητες κάθε λεξιλογικής μονάδας, εδώ του ουσιαστικού, ως προς την
επιλογή/αντικατάσταση για κάθε περίπτωση ρήματος.
1. 4 Το Περιεχόμενο του Λογικού Υπολογιστικού Λεξικού των
Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ)

Υπενθυμίζομε ότι το ένα από τα δύο λεξικά που συνθέτουν το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ), είναι
το Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ)
με περιεχόμενο αυτό του ΒΝΛ που ταξινομείται κατά αυστηρή αλληλουχία των εννοιών του. Έτσι, για την ταξινόμηση αυτή ακολουθούμε εκείνη του Αντιλεξικού, η οποία αποτελεί και ένα μέρος της
σημασιολογικής βάσης του συστήματός μας. Το πρώτο επίπεδο
αυτής της ταξινόμησης διαιρεί τον κόσμο σε 21 Κατηγορίες Ευρύτερων Ενοτήτων Εννοιών/Κεφαλαίων (ΚΕΕΕ/Κ), η κάθε μία από
τις οποίες αναφέρεται και σε μία διαφορετική διάσταση της ανθρώπινης πραγματικότητας. Ο Πίνακας 1 δείχνει το πρώτο επίπεδο αυτής της ενότηταςτης σημασιολογικής βάσης του συστήματός
μας.

ουσιαστικών ή και άλλων μερών του λόγου (που υποκαθιστούν τα ουσιαστικά)
με τα οποία αυτά εκφέρονται.
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1. ΓΕΝΙΚΗ
1. ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ
1. ΥΠΑΡΞΗ
2. ΣΧΕΣΗ
3. ΕΝΟΤΗΤΑ
4. ΤΑΞΗ
5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6. ΑΡΙΘΜΟΣ
7. ΧΡΟΝΟΣ

2. ΕΙΔΙΚΗ

2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
8. ΧΩΡΟΣ
9. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
10. ΣΧΗΜΑ
11. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12. ΚΙΝΗΣΗ

3. ΥΛΙΚΗ

4. ΑΫΛΗ

13. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ
14. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ

15. ΝΟΥΣ
16. ΒΟΥΛΗΣΗ
17. ΔΡΑΣΗ
18. ΑΞΙΕΣ
19. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
20. ΗΘΟΣ
21. ΘΕΟΣ

Πίνακας 1. Το σύνολο των 21 Κατηγοριών Ευρύτερων Ενοτήτων Εννοιών/
Κεφαλαίων το οποίο συνθέτει το πρώτο επίπεδο της σημασιολογικής μας
βάσης

Κάθε μία από τις ΚΕΕΕ/Κ υποδιαιρείται σε Έννοιες/Κεφάλαια
(Ε/Κ). Κάθε Ε/Κ αποτελεί μία διακριτή έννοια της κάθε ΚΕΕΕ/Κ
στην οποία ανήκει. Μία Ε/Κ μπορεί να είναι αντίθετη ή συμπληρωματική με μία άλλη Ε/Κ της ίδιας ΚΕΕΕ/Κ (βλπ πιν. 2). Το πλήθος
των Ε/Κ είναι 1500. Οι Ε/Κ αποτελούν το δεύτερο επίπεδο αυτής
της ενότητας της σημασιολογικής βάσης του συστήματός μας.
1. Ύπαρξη

2. Ανυπαρξία

3. Κατάσταση
4. Περίσταση

5. Εσωτερικός Κόσμος

6. Εξωτερικός Κόσμος

7. Εγώ

Πίνακας 2. Η Κατηγορία Ευρύτερη Ενοτήτα Εννοιών / Κεφαλαίων «Ύπαρξη»
περιλαμβάνει 7 Έννοιες/Κεφάλαια

Κάθε μία από τις 1. 500 Ε/Κ περιλαμβάνει λέξεις – ταξινομημένες βάσει του μέρους του λόγου που ανήκουν, ιδιωτισμούς και
κοινές φράσεις, οι οποίες εννοιολογικά ανήκουν στην ίδια σημασιολογική περιοχή. Τα μέρη του λόγου, τα παραγγέλματα, οι φράσεις
και οι ιδιωτισμοί είναι το τρίτο επίπεδο αυτής της ενότητας του
συστήματός μας, το οποίο ονομάζομε Παραγράφους. Έτσι κάθε
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Ε/Κ έχει τόσες Παραγράφους όσες είναι οι κλιτές και οι άκλιτες λέξεις, τα παραγγέλματα, οι φράσεις και οι ιδιωτισμοί που συναντώνται στη γλώσσα με την ίδια γενική έννοια. Σημειώνομε ότι με τον
όρο «γενική έννοια» αναφερόμαστε σε λέξεις που μπορεί να είναι
συνώνυμες ή αντώνυμες με τη γενικότερη ή ειδικότερη έννοια του
όρου. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, η Ε/Κ Ύπαρξη αποτελείται από μόνο 5 Παραγράφους.
Τέλος σε κάθε Παράγραφο εννοιών λέξεων σχηματίζονται ομάδες σημασιολογικά συγγενών λέξεων κατά κύριο λόγοβάσει της
σχέσης των συνωνύμου, υπερωνύμου ή
α/απ

Λέξεις του Βασικού Νεοελληνικού
Λεξικού (ΒΝΛ)

Παράγραφοι

1

κ1_ουσιαστικά

ύπαρξη, υπόσταση, το είναι, κ. λ. π.

3

κ4_μεταβατικό_ρήμα

δίδω υπόσταση, διατηρώ, κ. λ. π. .

2

κ3_αμετάβατο_ρήμα
κ5_τριτοπρόσωπο_
ρήμα

4

υπάρχω, είμαι, υφίσταμαι, κ. λ. π.
υπάρχει, είναι,βρίσκεται, κ. λ. π.

υπαρκτός, υπάρχων, υφιστάμενος, κ. λ.
π.
Πίνακας 3. Η Έννοια/Κεφάλαιο «Ύπαρξη» περιλαμβάνει μόνο 5 Παραγράφους, όπου α/απ είναι ο αύξοντας αριθμός Παραγράφου
5

κ6_επίθετο

α/αεε

Λέξεις/ουσιαστικά του Βασικού Νεοελληνικού Λεξικού (ΒΝΛ)

1.

ύπαρξη, υπόσταση, (το) είναι, οντότητα,

3.

Προΰπαρξη, προϋπόσταση,

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

αυθυπαρξία, αυτοτέλεια, αυτοζωή, αυτοζωϊα,
Συνύπαρξη,
Ενύπαρξη,

διατήρηση, παραμονή,

διάσωση, περίσωση, επιβίωση,
όν, οντότητα, πλάσμα,

άτομο, πρόσωπο, ψυχή, κανείς, κανένα, τις, ένας, κάποιος,
αντικείμενο, πράγμα, κάτι, τίποτε,
οντολογία.
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Πίνακας 4. Οι 11 ομάδες σύμφωνα με τις ΕΕ των λέξεων που αποτελούν την
Παράγραφο Ουσιαστικό της Ε/Κ «Ύπαρξη». Όπου α/αεε είναι ο αύξοντας
αριθμός της ΕΕ
ΛΥπΛΒΕ

ΒΝΛ

ΚΕΕΕ/Κ . Ε/Κ . Παράγραφος . α/αλ
ΝΟΥΣ. Μάθηση . ρήμα . α/αλ
15 . 0828 . κ2. α/αλ
ΝΟΥΣ . Εξέταση . ρήμα . α/αλ
15 . 0845 . κ3. α/αλ
ΝΟΥΣ . Μνεία . ρήμα . α/αλ
15 . 0918 . κ3. α/αλ
ΒΟΥΛΗΣΗ . Σκοπός . ρήμα . α/αλ
16 . 1010 . κ3. α/αλ

α/α.
μελετάω-ώ

α/α
α/α

ΝΜΥπΛ

RM. 105

Πίνακας 5. Δείγμα κωδικοποίησης των πολύσημων λέξεων του ΒΝΠ, οι οποίες ανήκουν σε τόσες διαφορετικές Ε/Κ όσες είναι και οι αντίστοιχες έννοιες
τους
Λέξη

άνθρωπος

ΚΕΕΕ/Κ®

Ε/Κ®

Παράγραφος®

Επιμέρους Έννοια

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ

Άνθρωπος

ουσιαστικό

α/αλ

14

0543

κ1. 1

α/αλ

14 . 0543 . κ1. 1 . α/αλ
Πίνακας 6. Δείγμα σημασιολογικής κωδικοποίησης λέξης του ΒΝΠ δεδομένων

αντωνύμου. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται Επιμέρους Έννοιες (ΕΕ)
και συνθέτουν το τέταρτο επίπεδο αυτής της ενότητας της σημασιολογικής βάσης του συστήματός μας.
Στον Πίνακα 4 δίνεται το σύνολο των 11 ΕΕ που συνθέτουν την
Παράγραφο Ουσιαστικό της Ε/Κ «Ύπαρξη».
Στην πρότασή μας οι πολύσημες λέξεις καταχωρούνται σε διαφορετικές ΚΕΕΕ/Κ ή Ε/Κ ή Παραγράφους ή Επιμέρους Έννοιες,
ανάλογα σε ποιο σημασιολογικό επίπεδο η έννοια της λέξης αρχίζει να διαφοροποιείται. Για τη σημασιολογική αποδοχή μίας πολύσημης λέξης εξετάζονται με ευρεστικές μεθόδους, όλοι οι δυνατοί
αποδεκτοί σημασιολογικοί συνδυασμοί της πολύσημης λέξηςανάλογα με τα συμφραζόμενά τους.
Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι στη σημασιολογική βάση
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αντιστοιχίζομε έναν κωδικό σε κάθε σημασιολογικό επίπεδο, ο
οποίος ταυτίζεται με τους αριθμούς πινακοποίησής των (βλπ πιν.
1,2,3,4,5 και 6). Έτσι το σύνολο του σημασιολογικού περιεχομένου
κάθε λέξης κωδικοποιείται και σχηματίζει έναν σύνθετο κωδικό με
πεδία. Το κάθε πεδίο του κωδικού αντιστοιχεί στην πληροφορία
του κάθε επιπέδου της ταξινόμησής του. Η ακολουθία των πεδίων των κωδικών κινείται από το ευρύτερο στο ειδικότερο επίπεδο
σημασιολογικής πληροφορίας (βλπ πιν. 6)
Οι κωδικοί αυτοί είναι το περιεχόμενο του Λογικού Υπολογιστικού Λεξικού των Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ). Η κωδικοποίηση
αυτή είναι ένα βήμα για τον ορισμό και την κατασκευή των σημασιοσυντακτικών κανόνων.
2. Ο ρόλος του Ρήματος και των ιδιαίτερων σημασιολογικών
χαρακτηριστικών των Ονομάτων Ουσιαστικών στην ανάπτυξη και στην κατασκευή των Σημασιοσυντακτικών Κανόνων
2. 1 Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι το ρήμα είναι η λέξη που περιγράφει την ενέργεια στην πρόταση και καθορίζει τη σύνθεση και τη συμπεριφορά
των λέξεων στον σχηματισμό της πρότασης. Το ρήμα εκχωρεί ρόλους σε λέξεις - κυρίως σε ουσιαστικά αλλά και σε άλλα μέρη του
λόγου - όπως αυτόν του υποκειμένου, του κατηγορουμένου, του
αντικειμένου άμεσου ή έμμεσου και του επιρρηματικού προσδιορισμού του, υπαγορεύοντας αυστηρά τις προδιαγραφές τους κάθε
φορά, σημασιοσυντακτικές και κατά συνέπεια και μορφολογικές7.
Οι προδιαγραφές αυτές άμεσες ή έμμεσες, που αφορούν στη δομή
και λειτουργία προτάσεων, συνθέτουν τη δομολειτουργία του συνταγματικού άξονα, που υπαγορεύει το κάθε ρήμα ή η κάθε ομάδα
συνωνύμων και αντωνύμων ρημάτων, μπορούν να κωδικοποιηθούν και να τυποποιηθούν σε πεπερασμένου πλήθους κανόνες και
να αξιοποιηθούν μηχανικά. Τους κανόνες αυτούς ορίσαμε ως σημασιοσυντακτικούς κανόνες. Για κάθε ομάδα ρημάτων ο συνταγματικός άξονάς του, ανάλογα με τη σύνθεσή του, ορίζει και τους
αντίστοιχους παραδειγματικούς άξονες που αντιστοιχούν στις συ7

Η λέξη μέσα στην πρόταση ανάλογα με τον συντακτικό της ρόλο διαμορφώνει τον
γραμματικό της τύπο, μέσα στα πλαίσια του αποδεκτού σημασιολογικού συνδυασμού της.
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ντακτικές κατηγορίες από τις οποίες αποτελείται η δομή αυτή. Οι
λέξεις του κάθε παραδειγματικού άξονα έχουν κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία υπαγορεύονται από κάθε ομάδα ρημάτων και κάνουν τις λέξεις σημασιοσυντακτικά αποδεκτές στις
αντίστοιχες δομές. Αυτά τα κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά
που ομαδοποιούν λέξεις με τον τρόπο που περιγράφηκε ορίσαμε
ως σημασιολογικές κατηγορίες. Με τις σημασιολογικές κατηγορίες
περιγράφονται οι σημασιοσυντακτικοί κανόνες. Οι σημασιολογικές κατηγορίες ταξινομούνται σε δενδροειδείς δομές με κριτήριο
βασικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά υπερωνύμων και υπωνύμων.
Στόχος μας λοιπόν είναι η τυποποίηση των παραπάνω σημασιοσυντακτικών κανόνων και σημασιολογικών κατηγοριών που οδηγεί στη διατύπωση του μοντέλου που προτείνομε. Δηλαδή απαιτείται ο ορισμός, η ταξινόμηση η κωδικοποίηση και αρχειοθέτησή πεπερασμένου πλήθους σημασιολογικών κανόνων για να ελέγχεται
αποτελεσματικά - ως προς την αναγνώριση ή την παραγωγή - το
σύνολο των δεσποζόντων8 αποδεκτών σημασιολογικών συνδυασμών των εννοιών των λέξεων ανάλογα με τον συντακτικό τους
ρόλο κάθε φορά σε ακέραιες προτάσεις της ΝΕΓ.
Οι σημασιοσυντακτικοί κανόνες και οι σημασιολογικές κατηγορίες προκύπτουν από την καταγραφή και την τυποποίηση της δομολειτουργίας των κανόνων συνδυασμού λέξεων της ΝΕΓ σημασιοσυντακτικά αποδεκτών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη μελέτη: 1.
των εύχρηστων ακέραιων προτάσεων της ΝΕΓ ως προς τη συντακτική δομή9 τους, 2. ενός μεγάλου αντιπροσωπευτικού δείγματος
ρημάτων, μεταβατικών, αμετάβατων, μεταβατικών και αμετάβατων, τριτοπρόσωπων, βοηθητικών, πολύσημων και σύνθετων με
8
9

Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν μας ενδιαφέρει το ευρύ συγκειμενικό περιβάλλον, όπως στην περίπτωση κειμένου, αλλά τα πρωτοτυπικά σημασιολογικά
παραδείγματα, δεδομένου ότι υπάρχει η ευελιξία της διαρκούς συντήρησης και
επέκτασης του μοντέλου μας και των δεδομένων του.
Θα πρέπει να επισημάνομε κάποιες σοβαρές διαφορές σε ό,τι ισχύουν στη ΝΕΓ
σε σχέση με όσα στη διεθνή βιβλιογραφία εισάγονται και στηρίζονται στη μελέτη
της Αγγλικής Γλώσσας Για παράδειγμα οι κανόνες φρασεοδομής δεν καλύπτουν
την περίπτωση της βαριάς κλιτής ΝΕΓ και αντικαθίστανται από τους κανόνες
συντακτικής δομής (Μπαλτζής, Σωκράτης, 1993, 1995, 1997, Baldzis, Socrates,
1998, Baldzis, Socrates et ales 2002). Έτσι η ανάλυση της πρότασης ως προς τη
Συντακτική Προσέγγισή της και ως προς την αντίστοιχη προσέγγιση κατά Γραμματικές Λειτουργίες, στην περίπτωση της ΝΕΓ επιβάλλεται να ταυτίζονται.
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πρώτο συνθετικό προθέσεις, των συνωνύμων και των αντωνύμων
τους, και 3. την ομαδοποίηση ως προς τα βασικά σημασιολογικά
χαρακτηριστικά τους των πιο αντιπροσωπευτικών αλλά και εύχρηστων λέξεων των παραδειγματικών αξόνων του αντιπροσωπευτικού δείγματος ρημάτων που εισάγονται και μελετώνται.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συνυπολογίζοντας το εύρος και την ποικιλία συντακτικών δομών, μορφολογικών τύπων
και σημασιών/εννοιών της κλιτής ΝΕΓ οδηγούμαστε στην ανάγκη,
για τον αποτελεσματικό και ακριβή μηχανικό χειρισμό της γλώσσας, να εισαγάγομε το Δομολειτουργικό Πολυλεξικό όπως το έχομε
παραπάνω περιγράψει και το οποίο αφενός βασίζεται σε Θησαυρό Λέξεων και αφετέρου κατά ένα μέρος του στη σημασιολογική
βάση και ιεράρχηση του συστήματός μας, όπως την έχομε εισαγάγει και ακολούθως την περιγράφομε και την τεκμηριώνομε στην
παρούσα εργασία.
2. 2 Η έννοια, οι αρχές, η κωδικοποίηση και η ταξινόμηση των
σημασιολογικών κατηγοριών

Στόχος μας είναι να ορίσομε, να τυποποιήσομε, να κωδικοποιήσομε και να ταξινομήσομε τα κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά
που υπαγορεύονται από τα ρήματα ώστε οι λέξεις που αναγνωρίζει το ΒΝΠ, που θα συναρμόζονται και θα ανήκουν στους παραδειγματικούς άξονες του (που αντιστοιχούν σε κύριους συντακτικούς ρόλους – κύριες συντακτικές κατηγορίες του) να ομαδοποιούνται για περαιτέρω μηχανική αξιοποίηση. Επιβάλλεται όμως οι
κωδικοποιήσεις αυτές να έχουν μια γενική και προτυποποιημένη
μορφή ώστε να είναι αποτελεσματικά αξιοποιήσιμες στον αυτόματο χειρισμό τους.
Αυτά τα κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά ορίζουν τις σημασιολογικές κατηγορίες, όπως έχομε ήδη προαναφέρει. Οι σημασιολογικές κατηγορίες ομαδοποιούν και κωδικοποιούν περαιτέρω τις λέξεις του Πολυλεξικού μας, δημιουργώντας το ΛΥπΛΣΝΓ.
Επίσης, όπως οι συντακτικές δομές περιγράφονται από τους συντακτικούς κανόνες με τη βοήθεια των συντακτικών κατηγοριών,
έτσι κατ’αντιστοιχία οι σημασιοσυντακτικές δομές μπορούν να περιγραφούν από τους σημασιοσυντακτικούς κανόνες με τη βοήθεια
των σημασιολογικών κατηγοριών.
Για να επιτευχθεί η γενική και προτυποποιημένη μορφή των
σημασιολογικών κατηγοριών μελετήσαμε παράλληλα:
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1. τις δομές των συνταγματικών αξόνων σε ένα ικανό δείγμα
ρημάτων, μεταβατικών, αμετάβατων, μεταβατικών και αμετάβατων, τριτοπρόσωπων, βοηθητικών, πολύσημων και σύνθετων με πρώτο συνθετικό προθέσεις, των συνωνύμων, παρασυνωνύμων και των αντωνύμων τους, που δημιουργούσαν
αντίστοιχα απλές, και επαυξημένες προτασιακές δομές και
2. τα βασικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά μεγάλου δείγματος λέξεων, που ανήκουν κάθε φορά στον ίδιο παραδειγματικό άξονα, όχι απαραίτητα συνωνύμων ή αντωνύμων, των
αντίστοιχων παραδειγματικών αξόνων που υπαγορεύονται
από το δείγμα των υπό μελέτη ρημάτων. Συγκεκριμένα, σε
πρώτη φάση, μελετήσαμε για να ομαδοποιήσομε/κατηγοριοποιήσομε τα βασικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά επιλεγμένων κάθε φορά ουσιαστικών ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκείμενα και ως αντικείμενα άμεσα ή έμμεσα
του υπό μελέτη δείγματος ρημάτων που καλύπτουν μεγάλο
εύρος αντιπροσωπευτικών δεσποζόντων σημασιολογικών
συνδυασμών.
Έτσι, πέραν από τη σημασιολογική ταξινόμηση των λέξεων βάσει της δομής του Αντιλεξικού, οδηγηθήκαμε:
1. στη σημασιολογική κατηγοριοποίηση των λέξεων για τη γενική και προτυποποιημένη οργάνωση των σημασιοσυντακτικών σχέσεων μέσα σε προτασιακές δομές και κατά συνέπεια,
2. στον ολοκληρωμένο ορισμό της σημασιολογικής βάσης του
συστήματός μας (Βοσταντζόγλου1962· Kümel1979·Μπαλτζής 1993·Baldzis 1998, 1999·Baldzis etal. 2007).
Σημειώνομε ότι, η ομαδοποίηση των λέξεων σε σημασιολογικές
ενότητες και η περαιτέρω οργάνωσή τους σε μία σημασιολογική
βάση είναι μία συνήθης πρακτική στον χώρο της υπολογιστικής
γλωσσολογίας. Η πρακτική αυτή οδήγησε στην κατασκευή γενικευμένων σημασιολογικών βάσεων [PANGLOSS (Hovyand Knight
1993), EuroWordNet (Vossen 1999), SIMPLE (PAROLE 2000)] τα
οποία συχνά αναφέρονται ως γλωσσολογικές οντολογίες.
α/α

1
2
3

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ της λέξης
«άνθρωπος»
1. 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ
1. 1 ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
1. 2 ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
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4
5
6

1. 3 ΔΕΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. 4 ΣΥΓΓΕΝΗΣ
1. 5 ΚΑΤΟΙΚΟΣ

8

1. 7 ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

7
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1. 6 ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. 8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1. 9 ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. 10 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. 11 ΘΡΗΣΚΕΙΑ
1. 12 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1. 13 ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
1. 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
1. 15 ΠΑΡΟΧΗ
1. 16 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

18 1. 17 Ο ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩΝ - ΔΙΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟ
Πίνακας 7. Σημασιολογικές Ενότητες που διέπουν την έννοια της λέξης «άνθρωπος», με χαρακτηριστική σημασιολογική ιδιότητα ανθρώπινο ον ή <ανθρωπιν_ον>

Εξ ορισμού οι σημασιολογικές κατηγορίες ομαδοποιούν λέξεις
με κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά, οι οποίες μπορούν να
ανήκουν στον ίδιο παραδειγματικό άξονα, ενός συνταγματικού
άξονα ρήματος και μπορούν να εναλλάσσονται αποδεκτά. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην εξής παραδοχή η οποία τεκμηριώνεται
στην πράξη: η κάθε σημασιολογική κατηγορία ομαδοποιεί ονόματα ουσιαστικά τα οποία μπορεί να ανήκουν στην ίδια παράγραφο,
ακόμα και διαφορετικών Ε/Κ, αλλά μπορούν αποδεκτά να εναλλάσσονται ωςυποκείμενα ή αντικείμενα, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο
ρήμα, σε συνώνυμά του ή ακόμα και σε αντώνυμά του ή πολλές
φορές και σε παρασυνώνυμά τους.
Αξιοσημείωτες είναι κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν τη
σχέση που μπορεί να έχουν μεταξύ τους οι σημασιολογικές κατηγορίες και έχουν άμεση επίπτωση στην αποτελεσματικότερη αυτόματη αξιοποίηση των σημασιοσυντακτικών κανόνων.
1. τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά κάποιων ομάδων λέξεων
μπορεί να μην είναι ξένα μεταξύ τους αλλά να σχετίζονται με
κριτήρια υπερωνύμων και υπωνύμων. Αυτό σημαίνει ότι και
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οι αντίστοιχες σημασιολογικές κατηγορίες τους σχετίζονται
ανάλογα και ανήκουν στην ίδια διαδρομή της ίδιας δενδροειδούς δομής. Οι σχέσεις αυτές βοηθούν στο να επεκτείνεται ή
να περιορίζεται το εύρος των σημασιών και το πλήθος των
λέξεων στους παραδειγματικούς άξονες ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά.

Κανόνες Παραγωγής ή Αντικατάστασης ορισμού των Σημασιολογικών Κατηγοριών
και κωδικοποίησή τους

1. 0

<εμψυχ_ον>

::=

1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
1. 5
1. 6

1. 1. 1
1. 1. 2
1. 1. 3
1. 1. 4
1. 1. 5
1. 1. 6
1. 1. 7
1. 1. 8
1. 1. 0

<ανθρωπιν_ον>

::=

1. 1. 9
1. 1. 10
1. 1. 11
1. 1. 12
1. 1. 13
1. 1. 14
1. 1. 15
1. 1. 16
1. 1. 17
1. 1. 18

<ανθρωπιν_ον>|
<ζω_ον>|
<πετειν_ον>|
<ψαρι_ον> |
<εντομ_ον>|
<ερπετ_ον>

<ανθρωπιν_υποσταση>|
<παροχεας_υπηρεσιων_ανθρωπιν_
ον>|
<ατομο_με_αρνητικη_συμπεριφορα>|
<διδασκομενος>|
<εχων_συγγενεια>|
<κατοικων>|
<παροχ_αγροκτηνοτροφικων_
υπηρεσιων>|
<ασκων_εμποριο_ελευθερο_
επαγγελμα>|
<εχων_υπαλληλικη_σχεση>|
<παροχεας_πολεμικων_υπηρεσιων>|
<ασκων_διανοητικη_εργασια>|
<υπηρετων_θρησκεια>|
<υπηρετων_αθλητισμο>|
<εχων_νομικη_διαφορα>|
<παροχεας_υπηρεσιων_
διαμεσολαβησης>|
<παροχεας>|
<εχων_κυριαρχια_κατεχων_
ιδιοκτησια>|
<παραλαμβανων_διδων_ακινητο>
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1. 1. 2. 1

1. 1. 2. 0

<παροχεας_
υπηρεσιων_
ανθρωπιν_ον>

::=

1. 1. 2. 1. 0

<παροχεας_
υπηρεσιων_
εκπαιδευσης>

::=

1. 1. 2. 1. 1. 0

<διδασκων>

1. 1. 2. 1. 1.
1. 0

<διδακτικο_
προσωπικο>

1. 1. 2. 2
1. 1. 2. 3
1. 1. 2. 4
1. 1. 2. 5
1. 1. 2. 6
1. 1. 2. 7
1. 1. 2. 8

1. 1. 2. 1. 1
→
→
→

::=

1. 1. 2. 1. 1.
1. 1
1. 1. 2. 1. 1.
1. 2
1. 1. 2. 1. 1.
1. 3
1. 1. 2. 1. 1.
1. 4

<παροχεας_υπηρεσιων_
εκπαιδευσης>|
<παροχεας_υπηρεσιων_ενημερωσης>|
<παροχεας_υπηρεσιων_ενημερωσης>|
<παροχεας_υπηρεσιων_πολιτισμου>|
<παροχεας_υπηρεσιων_
διακυβερνησης>|
<παροχεας_νομικων_υπηρεσιων>|
<παροχεας_υπηρεσιων_υγειας>|
<παροχεας_υπηρεσιων_φυλαξης>

< διδασκων>

διδακτικό προσωπικό (15. 0831. κ1. 19.
1)
εκπαιδευτικός (15. 0831. κ1. 19. 3) |
παιδαγωγός (15. 0831. κ1. 6. 1) |
<διδακτικο_προσωπικο_προσχολικης>|
<διδακτικο_προσωπικο_α_βαθμιας>|
<διδακτικο_προσωπικο_β_βαθμιας>|
<διδακτικο_προσωπικο_γ_βαθμιας>

Πίνακας 8. Δείγμα ορισμού Σημασιολογικών Κατηγοριών με τους κωδικούς
τους και Λέξεων ή Σύζευξη Λέξεων που αντιστοιχούν στην ίδια Σημασιολογική Κατηγορία με τους αντίστοιχους κωδικούς τους. Στη δεξιά στήλη όσες Σημασιολογικές Κατηγορίες είναι με έντονα Γράμματα αυτές μόνο στον πίνακά
μας αντικαθίστανται από τα υπώνυμά τους. Η Σύζευξη Λέξεων είναι με έντονα γράμματα διότι στο επόμενο επίπεδο μετατρέπεται σε Σημασιολογική Κατηγορία και αναλύεται περαιτέρωυποδένδρα της αλλά ομαδοποιούνται με
ένα επιπλέον κοινό σημασιολογικό χαρακτηριστικό.
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2. τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά κάποιων ομάδων λέξεων
μπορεί να είναι ξένα μεταξύ τους, δηλαδή να μη σχετίζονται με
κριτήρια υπερωνύμων και υπωνύμων. Τότε και οι αντίστοιχες
σημασιολογικές κατηγορίες τους ή ανήκουν σε διαφορετικά
υποδένδρα του ίδιου δένδρου ή ανήκουν σε διαφορετικά δένδρα.
3. ορίζομε την έννοια της σύνθετης σημασιολογικής κατηγορίας
σαν επέκταση της έννοιας της σημασιολογικής κατηγορίας,
ως την ομαδοποίηση σημασιολογικών κατηγοριών, υπωνύμων σημασιολογικής κατηγορίας, που ανήκουν στο ίδιο υποδένδρο της ή διαφορετικά
Για παράδειγμα ως υποκείμενα του γράφω μπορεί να είναι
λέξεις που ανήκουν σε υπώνυμες σημασιολογικές κατηγορίες
της σημασιολογικής κατηγορίας <ανθρωπιν_ον> που ανήκουν
σε διαφορετικά υποδένδρα της όπως : <ατομο_νεαρης_ηλικιας>, <ατομο_μεγαλης_ηλικιας>, <διαμενων_ στην_πολη>,
<επαγγελματιας_ενδυματος>, <εχων_περιουσια_κυριοτητα>,
κ. λ. π. με ένα επιπλέον κοινό σημασιολογικό χαρακτηριστικό,
την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης. Τότε εισάγεται μία νέα
σύνθετη σημασιολογική κατηγορία:
<ανθρωπιν_ον_με_ικανοτητα_γραφης_αναγνωσης>
που τις ομαδοποιεί. Έτσι :
<ανθρωπιν_ον_με_ικανοτητα_γραφης_αναγνωσης> ::= ...
<ατομο_νεαρης_ηλικιας>| … | <ατομο_μεγαλης_ηλικιας>|… |
<διαμενων_στην_πολη>|… | <επαγγελματιας_ενδυματος>|… |
<εχων_περιουσια_κυριοτητα>|…
Η ταξινόμηση αυτή των δενδροειδών δομών των κοινών σημασιολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων και των επεκτάσεών
τους, σε συνδυασμό με την ταξινόμηση των λέξεων σε Ε/Κ και Παραγράφους προσδίδει στο σύστημά μας μία πλήρη, αποτελεσματική, ευέλικτη και ευκολοσυντήρητη σημασιολογική βάση. Με τη
βοήθεια της βάσης αυτής μπορούμε να ορίσομε το πεπερασμένο
σύστημα των σημασιοσυντακτικών κανόνων μας, αφού πεπερασμένα είναι τα ρήματα και ελέγξιμη η ποικιλία των ουσιαστικών,
ώστε να περιγράψομε τους δεσπόζοντες σημασιολογικούς συνδυασμούς των εννοιών των λέξεων και κατά συνέπεια των δεσποζόντων σημασιοσυντακτικών δομών της ΝΕΓ.

642

Σωκράτης Μπαλτζής - Θεόδωρος Βυζάς - Ευγενία Ευμοιρίδου

Κανόνες Παραγωγής Σημασιολογικών Κατηγοριών-Λέξεις που ομαδοποιούν
και κωδικοποιήσεις τους
1. 1. 2. 1. 1. 1.
1. 0
1. 1. 2. 1. 1. 1.
2. 0

<διδακτικο_ προσωπικο_
προσχολικης>

<διδακτικο_ προσωπικο_α_
βαθμιας>

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

νηπιαγωγός (15. 0831. κ1. 6. 2) ...
δασκάλα (15. 0831. κ1. 2. 2) | …
δάσκαλος (15. 0831. κ1. 1. 2) |

γυμνασιάρχης (15. 0831. κ1. 18.
2) |
γυμναστής (20. 1413. κ1. 11. 1) |
καθηγητής (15. 0831. κ1. 15. 1) |
1. 1. 2. 1. 1. 1. <διδακτικο_ προσωπικο_β_
λυκειάρχης (15. 0831. κ1. 18. 3) |
3. 0
βαθμιας>
μαθηματικός (06. 0121. κ1. 19.
3) |
φιλόλογος (15. 0963. κ1. 6. 1) |
φυσικός (13. 0399. κ1. 13. 9) |
χημικός (13. 0404. κ1. 9. 1) | …
→ αναπληρωτής καθηγητή(15.
→ 0831. κ1. 15. 10) |
→ διδάκτορας (15. 0831. κ1. 15. 6) |
→ επίκουρος καθηγητής (15. 0831.
κ1. 15. 9) |
→ επισκέπτης καθηγητής (…)
→ καθηγητής (15. 0831. κ1. 15.
1. 2. 2. 1. 1. 1. <διδακτικο_ προσωπικο_γ_
→ 11) |
4. 0
βαθμιας>
→ κοσμήτορας (15. 0831. κ1. 18.
→ 4) |
λέκτορας (15. 0831. κ1. 15. 5) |
→ ομότιμος καθηγητής (15. 0831.
κ1. 17. 1) |
πρύτανης (15. 0831. κ1. 18. 5)
Πίνακας 9: Η συνέχεια του κλάδου του δένδρου του προηγούμενου πίνακα
και η κατάληξή του σε λέξεις.

Τέλος, κάθε σημασιολογική κατηγορία συμβολίζεται με ελληνικές άτονες και με πεζά γράμματα, μέσα σε ένα ζευγάρι γωνιασμένων αγκυλών <…>, λέξεις ή σύζευξη λέξεων που περιγράφουν τα
κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων που ομαδοποιούν (βλπ πιν. 8 και πιν. 9).
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2. 3 Ο ρόλος του ρήματος και τα κύρια χαρακτηριστικά του
ονόματος ουσιαστικού ως υποκειμένου και αντικειμένου
στην ανάπτυξη και κατασκευή των σημασιοσυντακτικών
κανόνων
Στις τυπικές γλώσσες10 προηγείται της γλώσσας ο ορισμός των κανόνων παραγωγής τους, ώστε οτιδήποτε παράγεται από αυτούς
να είναι στοιχείο της γλώσσας. Έτσι,όλα τα παραγόμενα στοιχείααπό όλους τους κανόνες παραγωγής ορίζουν την αντίστοιχη τυπική γλώσσα κάθε φορά. Αντίθετα, οι φυσικές γλώσσες προϋπάρχουν των (δομολειτουργικών) κανόνων τους οι οποίοι απλά τις
περιγράφουν.
Η τυποποίηση και η κωδικοποίηση των (δομολειτουργικών)
κανόνων στις φυσικές γλώσσεςγια την αποτελεσματική μηχανική
αξιοποίησή τους προϋποθέτουν την ενδελεχή μελέτη του συνόλου των εύχρηστων περιπτώσεων των δεδομένων και των (δομολειτουργικών) κανόνωντης κάθε γλωσσολογικής διάστασης της
γλώσσας που μελετάμε κάθε φορά.
Σε ό,τι αφορά το ρήμα, για παράδειγμα, για την αποτελεσματική μορφολογική μηχανική επεξεργασία11 του μελετήθηκε, τυποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
201 ρημάτων, βάσει των οποίων κλίνονται όλα τα ρήματα της ΝΕΓ
(Baldzis, Socratesetales 2005 [6]).
Στην περίπτωση της σημασιολογικής διάστασης, όπως διεξοδικά αναλύθηκε παραπάνω, κάθε ρήμα εισάγει τον δικό του συνταγματικό άξονα και υπαγορεύει αντίστοιχους συντακτικούς ρόλους
(παραδειγματικούς άξονες) σε σημασιολογικώς συμβατά σύνολα
λέξεων και μάλιστα και ουσιαστικά ως υποκείμενα και αντικείμενά του. Για να μπορέσομε να διατυπώσομε γενικευμένους και
πεπερασμένου πλήθους σημασιοσυντακτικούς κανόνες για αποτελεσματική μηχανική επεξεργασία επιβάλλεται να μελετήσομε
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ρημάτων ως προς τις δομές που
εισάγουν και το ευρύ φάσμα των σημασιών/εννοιών τους, πέραν
των 201 ρημάτων της μορφολογικής διάστασης. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσομε πινακοποιημένα χαρακτηριστικά παρα10 όπως είναι για παράδειγμα οι γλώσσες περιγραφής αλγορίθμων, οι γλώσσες προγραμματισμού, οι μεταγλώσσες κ. ά.
11 δηλαδή ηλεκτρονικά-υπολογιστικά να αναγνωρίζεται και να παράγεται κάθε τύπος ρήματος της ΝΕΓ μονολεκτικός ή περιφραστικός
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δείγματα από τη διεξοδική μελέτη, τυποποίηση και κωδικοποίηση
ενός αντιπροσωπευτικού ρήματος του δείγματός μας, του γράφω
καθώς και την ταξινόμηση και κωδικοποίηση μόνο των συναρμοζουσών αντιπροσωπευτικών ομάδων δείγματος ουσιαστικών ως
υποκείμενα και αντικείμενά του.
Είναι αξιοσημείωτο ότι το ρήμα γράφω είναι πολύσημο με 20
διαφορετικές σημασίες στη ΝΕΓ (με αντίστοιχους διαφορετικούς
συνταγματικούς ή παραδειγματικούς άξονες) και μόλις 10 στην
αγγλική, συναντάται ως μεταβατικό και αμετάβατο ή ως και τα
δύο μαζί, ως τριτοπρόσωπο καθώς επίσης ως ενεργητικό, μέσο και
παθητικό. Επίσης, αν συνυπολογιστούν τα συνώνυμα και τα αντώνυμα αν υπάρχουν σε κάθε μία από τις 20 διαφορετικές σημασίες
του και τα σύνθετα με πρώτο συνθετικό πρόθεση και δεύτερο συνθετικό το γράφω και σε καθένα από αυτά και πάλι τα συνώνυμα
και αντώνυμά τους, τότε δημιουργείται ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του μοντέλου μας για τη διατύπωση ενός αντίστοιχου γενικευμένου και αντιπροσωπευτικού συνόλου σημασιοσυντακτικών κανόνων.
Για να διατυπωθούν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα οι
σημασιοσυντακτικοί κανόνες λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. ένα από τα βασικά στοιχεία που ευνοεί την πολυσημία
οποιουδήποτε ρήματος, άρα και του γράφω, είναι ο μεταβατικός ή αμετάβατος χαρακτήρας του,
1. 1 το <υποκειμενο> είναι έμψυχο και μάλιστα ανθρώπινο
ον, π. χ. Ο μαθητής γράφει,
1. 2 το <υποκειμενο> είναι άψυχο, π. χ. Το μολύβι γράφει,
1. 3 το <αντικειμενο_1> είναι έμψυχο και μάλιστα ανθρώπινο
ον, π. χ. Η μητέρα γράφει το παιδί στο σχολείο,
1. 4 το <αντικειμενο_1> είναι άψυχο, π. χ. Η πινακίδα γράφει
την τιμή, Η μαμά γράφει γράμμα,
1. 5 το <αντικειμενο_2> είναι πάντα έμψυχο και μάλιστα ανθρώπινο ον, π. χ. Η γιαγιά γράφει γράμμα στον παππού,
1. 6 όταν το <υποκειμενο> είναι άψυχο το <αντικειμενο_1> σε
μεταβατική χρήση του γράφω είναι πάντα άψυχο, π. χ. το
βιβλίο γράφει την ιστορία της Ελλάδας.
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2. η εισαγωγή ενδεικτικά της έννοιας της σημασιολογικής κατηγορίας <αρχειο> βάσει της οποίας διατυπώνεται το αντικείμενο (άμεσο - έμμεσο) του ρήματος γράφω στον αντίστοιχο σημασιοσυντακτικό κανόνα:
<αρχειο> ::= <κειμενο> | <ηχο> | <εικονα>
<κειμενο> ::= <κειμενο>| <απλο_κειμενο>| <ειδικο_κειμενο>
|<συνθετο_κειμενο> | <εντυπο> | <κειμενο_επικοινωνιας>
<απλο_κειμενο> ::= χαρακτήρας | γράμμα | συλλαβή | λέξη |
σύμβολο | αριθμός | το όνομά μου,

<ειδικο_κειμενο> ::= τιμή | συμβόλαιο | κατάλογος | κατάσταση | λίστα | καρτέλα | πινάκιο | διαγώνισμα | μάθημα | εξετάσεις | παρατηρήσεις | υπόμνημα | ερώτηση | απάντηση |
πρόβλημα | λύση | συνταγή | φάρμακο | θεραπεία | αγωγή |
θεώρημα | πρακτικά | αίτηση | απολογισμός | απομνημονεύματα | μνημόνιο | σημείωμα | παράκληση | κατηγορητήριο |
απολογία | σκορ | ημερολόγιο | κλήση | ορνιθοσκαλίσματα,
<συνθετο_κειμενο> ::= κείμενο | παράγραφο | τίτλο | πίνακα
| εισαγωγή | πρόλογος | προοίμιο | επίλογος | συμπέρασμα |
πόρισμα | επίμετρο | σχόλιο | σημείωση | άρθρο | εργασία | διατριβή | κριτική | άσκηση | ιδέες | έκθεση | περίληψη | σύνοψη
| αναμνήσεις | σκέψεις | ιστορία,
<εντυπο_κειμενο> ::= λεξικό | βιβλίο | μελέτη | ποίηση | πρόζα
| θέατρο | έργο | επιταγή,

<κειμενο_επικοινωνιας> ::= σύνθημα | γράμμα | επιστολή | μήνυμα | αναφορά, ευχαριστίες | επιγραφή | πινακίδα | ταμπέλα
| αφιέρωση | ανακοίνωση,
<κείμενο_μονάδες> ::= χιλιόμετρα | μονάδες,
<κείμενο_δεδομενων> ::= δεδομένα,
<ηχο> ::= <απλος_ηχος> |<συνθετος_ηχος>
<απλος_ηχος> ::= εκφώνηση | …
<συνθετος_ηχος> ::= …
<εικονα> ::= …

3. Ενδεικτικές κωδικοποιήσεις στοιχεία του Λογικού Υπολογιστικού Λεξικού των Βασικών Εννοιών(ΛΥπΛΣΒΕ) :
3. 1 γράφω«15. 0939. κ4. 1. 1
3. 2 ξαναγράφω«15. 0939. κ4. 13. 4
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3. 3 <κειμενο>::= <συνθετο_κειμενο>
3. 4 <συνθετο_κειμενο> ::=
κείμενο (15. 0939. κ1. 36. 1. ντπ1) (15. 0940. κ1. 5. 1.
ντπ1) (15. 0960. κ1. 5. 1. ντπ1)

παράγραφο (15. 0960. κ1. 6. 7) (16. 1002. κ1. 2. 5)
τίτλο (15. 0926. κ1. 11. 5) (15. 0949. κ1. 1. 2) (15. 0960.
κ1. 1. 12)
πίνακα (15. 0942. κ1. 14. 4. τπ2. σ2) (15. 0948. κ1. 1. 5.
τπ2)
εισαγωγή (04. 0092. κ1. 11. 1) (14. 0744. κ1. 31. 2)
πρόλογο (04. 0092. κ1. 11. 4)
προοίμιο (04. 0092. κ1. 11. 5. ντπ1)
επίλογο (04. 0093. κ1. 7. 1)
συμπέρασμα (15. 0811. κ1. 11. 1)
πόρισμα (15. 0811. κ1. 11. 2) (11. 0294. κ1. 7. 2)
επίμετρο (05. 0116. κ1. 11. 1. ντπ1)
σχόλιο (15. 0961. κ1. 8. 16. ντπ1) (15. 0851. κ1. 20. 1.
ντπ1)
σημείωση (15. 0939. κ1. 4. 1. ντπ1) (15. 0951. κ1. 3. 2.
ντπ1)
άρθρο (15. 0931. κ1. 5. 1. ντπ1) (15. 0961. κ1. 8. 12. ντπ1)
(16. 1002. κ1. 2. 3. ντπ1)

συμβόλαιο (16. 1001. κ1. 1. 4. ντπ1)
εργασία (17. 1061. κ1. 2. 1)
διατριβή (15. 0959. κ1. 19. 2) (15. 0959. κ1. 20. 1. νσ1)
κριτική 15. 0808. κ1. 5. 1
άσκηση (15. 0830. κ1. 21. 1. ντπ)
ιδέα (15. 0800. κ1. 1. 1) (15. 0807. κ1. 5. 2) (15. 0818. κ1.
4. 1)
έκθεση (15. 0804. κ1. 16. 2. ντπ1) (15. 0901. κ1. 2. 3.
ντπ1) (15. 0920. κ1. 12. 2. ντπ1)
περίληψη (15. 0917. κ1. 6. 9. ντπ1)
σύνοψη (15. 0917. κ1. 6. 10. ντπ1)
διαγώνισμα (15. 0832. κ1. 31. 10. νν)
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μάθημα (15. 0830. κ1. 16. 1)
εξετάσεις (15. 0832. κ1. 31. 1. σ2).
Έτσι με τη βοήθεια των παραπάνω διατυπώνομε δύο σημασιοσυνταικούς κανόνες (σσκ) που αφορούν στον έλεγχο των άμεσων
αντικειμένων (σσκ_αμεσο_αντικειμενο) του γράφω και του ξαναγράφω:
1. σσκ_αμεσο_αντικειμενο (γράφω) ::= <συνθετο_κειμενο>
ή
σσκ_αμεσο_αντικειμενο (15. 0939. κ4. 1. 1) ::=
(15. 0939. κ1. 36. 1. ντπ1) | (15. 0940. κ1. 5. 1. ντπ1) | (15.
0960. κ1. 5. 1. ντπ1) |
(15. 0960. κ1. 6. 7) | (16. 1002. κ1. 2. 5) |
(15. 0926. κ1. 11. 5) | (15. 0949. κ1. 1. 2) | (15. 0960. κ1. 1.
12)
(15. 0942. κ1. 14. 4. τπ2. σ2) | (15. 0948. κ1. 1. 5. τπ2) |
(04. 0092. κ1. 11. 1) | (14. 0744. κ1. 31. 2) |
(04. 0092. κ1. 11. 4) |
(04. 0092. κ1. 11. 5. ντπ1) |
(04. 0093. κ1. 7. 1) |
(15. 0811. κ1. 11. 1) |
(15. 0811. κ1. 11. 2) | (11. 0294. κ1. 7. 2) |
(05. 0116. κ1. 11. 1. ντπ1) |
(15. 0961. κ1. 8. 16. ντπ1) | (15. 0851. κ1. 20. 1. ντπ1) |
(15. 0939. κ1. 4. 1. ντπ1) | (15. 0951. κ1. 3. 2. ντπ1) |
(15. 0931. κ1. 5. 1. ντπ1) | (15. 0961. κ1. 8. 12. ντπ1) | (16.
1002. κ1. 2. 3. ντπ1) |
(16. 1001. κ1. 1. 4. ντπ1) |
(17. 1061. κ1. 2. 1) |
(15. 0959. κ1. 19. 2) | (15. 0959. κ1. 20. 1. νσ1) |
(15. 0808. κ1. 5. 1) |
(15. 0830. κ1. 21. 1. ντπ) |
(15. 0800. κ1. 1. 1) | (15. 0807. κ1. 5. 2) | (15. 0818. κ1. 4. 1) |
(15. 0804. κ1. 16. 2. ντπ1) | (15. 0901. κ1. 2. 3. ντπ1) | (15.
0920. κ1. 12. 2. ντπ1) |
(15. 0917. κ1. 6. 9. ντπ1) |
(15. 0917. κ1. 6. 10. ντπ1) |
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(15. 0832. κ1. 31. 10. νν) |
(15. 0830. κ1. 16. 1) |
(15. 0832. κ1. 31. 1. σ2).
2. σσκ_αμεσο_αντικειμενο (ξαναγράφω) ::= <συνθετο_
κειμενο> ή
σσκ_αμεσο_αντικειμενο(15. 0939. κ4. 13. 4) ::=
(15. 0939. κ1. 36. 1. ντπ1) | (15. 0940. κ1. 5. 1. ντπ1) | (15.
0960. κ1. 5. 1. ντπ1) |
(15. 0960. κ1. 6. 7) | (16. 1002. κ1. 2. 5) |
(15. 0926. κ1. 11. 5) | (15. 0949. κ1. 1. 2) | (15. 0960. κ1. 1.
12)
(15. 0942. κ1. 14. 4. τπ2. σ2) | (15. 0948. κ1. 1. 5. τπ2) |
(04. 0092. κ1. 11. 1) | (14. 0744. κ1. 31. 2) |
(04. 0092. κ1. 11. 4) |
(04. 0092. κ1. 11. 5. ντπ1) |
(04. 0093. κ1. 7. 1) |
(15. 0811. κ1. 11. 1) |
(15. 0811. κ1. 11. 2) | (11. 0294. κ1. 7. 2) |
(05. 0116. κ1. 11. 1. ντπ1) |
(15. 0961. κ1. 8. 16. ντπ1) | (15. 0851. κ1. 20. 1. ντπ1) |
(15. 0939. κ1. 4. 1. ντπ1) | (15. 0951. κ1. 3. 2. ντπ1) |
(15. 0931. κ1. 5. 1. ντπ1) | (15. 0961. κ1. 8. 12. ντπ1) | (16.
1002. κ1. 2. 3. ντπ1) |
(16. 1001. κ1. 1. 4. ντπ1) |
(17. 1061. κ1. 2. 1) |
(15. 0959. κ1. 19. 2) | (15. 0959. κ1. 20. 1. νσ1) |
(15. 0808. κ1. 5. 1) |
(15. 0830. κ1. 21. 1. ντπ) |
(15. 0800. κ1. 1. 1) | (15. 0807. κ1. 5. 2) | (15. 0818. κ1. 4. 1) |
(15. 0804. κ1. 16. 2. ντπ1) | (15. 0901. κ1. 2. 3. ντπ1) | (15.
0920. κ1. 12. 2. ντπ1) |
(15. 0917. κ1. 6. 9. ντπ1) |
(15. 0917. κ1. 6. 10. ντπ1) |
(15. 0832. κ1. 31. 10. νν) |
(15. 0830. κ1. 16. 1) |
(15. 0832. κ1. 31. 1. σ2).
Παρατηρούμε ότι τα δύο παρασυνώνυμα ρήματα γράφω και ξαναγράφω, που έχουν γα προφανείς λόγους τον ίδιο σημασιολογικό
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πυρήνα, σε ορισμένες σημασίες τους έχουν τα ίδια άμεσα αντικείμενα.
Τέλος, ορίζομε ως σημασιολογική βάση της ΝΕΓ το Νεοελληνικό
Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ) με τα δύο επιμέρους λεξικά του,που είναι βάσεις σημασιολογικών δεδομένων των
λέξεων του ΒΝΛ, δηλαδή, 1. το Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των
Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ) και 2. το Υπολογιστικό Λεξικό των
Συμφραζομένων της ΝΕΓ (ΛΥπΛΣΝΓ) όπως αυτά περιγράφηκαν
παραπάνω και το σύνολο των σημασιοσυντακτικών κανόνων που
περιγράφουν δεσπόζοντες σημασιοσυντακτικούς συνδυασμούς
λέξεων, όπως αυτοί ορίστηκαν στα προηγούμενα.
3. Σύγκριση με άλλες γενικευμένες σημασιολογικές βάσεις

Το πρόβλημα αναπαράστασης του σημασιολογικού περιεχομένου των λέξεων ήταν ανέκαθεν δυσεπίλυτο, λόγω της πολυσημίας
των λέξεων και των επίκτητων σημασιών βάσει συμφραζομένων.
Αρχικά, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την απόδοση της
σημασίας των λέξεων βάση στοιχειωδών σημασιολογικών δομών
(semantic primitives), αργότερα με την ταξινόμηση των εννοιών
των λέξεων σε σημασιολογικές ομάδες συνώνυμων λέξεων και
την μετέπειτα οργάνωση των ομάδων αυτών σε ιεραρχικές δομές
βάση σημασιολογικών σχέσεων όπως υπερωνυμία, υπωνυμία, μερωνυμία κλπ. Αυτό οδήγησε στα λεγόμενα δίκτυα λέξεων, τα γνωστά Wordnets. Στη συνέχεια η ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού μοντέλου σημασιολογικής αναπαράστασης για όλες τις Ευρωπαϊκές
γλώσσες οδήγησε στην σύζευξη των σημασιολογικών λεξικών με
οντολογίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ανώτερο, καθαρά εννοιολογικό, επίπεδο ανεξάρτητο από λέξεις στο οποίο θα ήταν προσαρτημένα τα δίκτυα λέξεων κάθε γλώσσας και το οποίο θα επέτρεπε την μετάφραση μίας λέξης από την μία γλώσσα στην άλλη,
π. χ. οι οντολογίες Pangloss (Hovy and Knight 1993), EuroWordNet
(Vossen 1999) και SIMPLE (PAROLE 2000).
Η μεταφορά από τη λέξη στην έννοια επέτρεψε την αντιμετώπιση της πολυσημίας εν μέρει, καθώς μία πολύσημη λέξη αντιστοιχούσε στις διακριτές έννοιές της, καθεμία από τις οποίες είχε τον
δικό της κωδικό στη σημασιολογική βάση, όμως δεν αντιμετώπιζε
το πρόβλημα των περιορισμών επιλογής που επιβάλλονται από τη
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μία λέξη στην άλλη (selectional restrictions), π. χ. λέμε o μαθητής
διαβάζει το μάθημα και όχι το τραπέζι διαβάζει το μάθημα, το πρόβλημα των συμφράσεων (collocations) π. χ. δυνατός και όχι ισχυρός
καφές αλλά ούτε και των επίκτητων από τα συμφραζόμενα σημασιών, π. χ. το ρήμα κάνω στις συμφράσεις κάνω μπάνιο ή κάνω χάζι.
Οι αδυναμίες αυτές γίνονται άμεσα εμφανείς από την αδυναμία
των υπολογιστικών συστημάτων να επιλέξουν τη σωστή έννοια
μίας λέξης και να αποδώσουν το νόημα των αναλυόμενων προτάσεων. Στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος αυτού, οι ερευνητές εμπλούτισαν τα σημασιολογικά λεξικά με πολλαπλά επίπεδα
πληροφορίας. Παραδείγματος χάριν στο SIMPLE που υπήρξε και
η τελευταία προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί
ένα κοινό μοντέλο σημασιολογικής αναπαράστασης για όλες τις
γλώσσες έχουμε καταγεγραμμένες στην βάση δεδομένων τους για
κάθε λέξη, την σημασιολογική ομάδα στην οποία ανήκει, τον θεματικό χώρο (π. χ. πολιτική, οικοδομή, γεωργία), τους συντακτικούς
της όρους, τις σημασιολογικές ομάδες των συντακτικών της όρων,
τις συμφράσεις (collocations) κλπ. Όλα αυτά βέβαια φανερώνουν
αφενός την αδάμαστη φύση του νοήματος αλλά και την αδυναμία
εύρεσης ενός υποκείμενου συστήματος σημασιολογικής ανάλυσης
των λέξεων που να αναλύει την πλειοψηφία των περιπτώσεων12.
Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής είναι το γεγονός ότι οι στατιστικές προσεγγίσεις στη σημασιολογική ανάλυση των γλωσσών
κυριάρχησαν στη δεκαετία που πέρασε.
Αυτές υπήρξαν οι κυρίαρχες τάσεις στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την αναπαράσταση του σημασιολογικού περιεχομένου των λέξεων. Όπως όμως έχουμε ήδη αναφέρει, οι λέξεις δέχονται επιρροές και από το συγκειμενικό λεκτικό
περιβάλλον με κυρίαρχη επιρροή εκείνη του ρήματος (Hanks and
Pustejovfsky 2005). Έτσι η αναγνώριση της ακριβούς έννοιας μίας
λέξης υποβοηθάται εάν γνωρίζουμε τη συντακτική της θέση στο
12 Αξίζει βέβαια να σημειωθεί εδώ πως στο SIMPLE δοκιμάστηκε και μία επιπλέον
προσέγγιση στην σημασιολογική ανάλυση των λέξεων, όπου κάθε σημασία επιχειρείται να αναλυθεί βάση τεσσάρων αξόνων: ο πρώτος άξονας κατατάσσει τη
λέξη σε ένα δίκτυο λέξεων και την συνδέει με τα υπερώνυμα, υπώνυμα και αντώνυμα, ο δεύτερος αναφέρεται σε μία χαρακτηριστική ιδιότητα της, ο τρίτος αναφέρεται στον σκοπό ή στη λειτουργία μιας λέξης και ο τέταρτος στο αίτιο, στην
πηγή ή προέλευση μιας λέξης. Η απουσία όμως συστημάτων που να κάνουν χρήση
αυτού του μοντέλου αποτελεί απόδειξη της υπολογιστικής δυσχρηστίας του.
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κείμενο, τον θεματικό της ρόλο13, τους επιλογικούς περιορισμούς
που ασκεί ή υφίσταται ή γενικότερα την κατανομή της στο κείμενο
(distributional theory14). Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, τα
πιο πρόσφατα συστήματα σημασιολογικής επεξεργασίας συνδυάζουν την χρήση των ευρέως διαδεδομένων πια λεκτικών δικτύων
(wordnets) με πληροφορία για την συντακτική θέση των λέξεων,
των θεματικών τους ρόλων και των συμφράσεών τους.
Αυτό επιτυγχάνεται είτε χρησιμοποιώντας λεξικά που έχουν καταγεγραμμένη αυτή την πληροφορία π. χ. Framenet (Rodman and
Baker 2009), είτε εφαρμόζοντας διαδοχικά συντακτικούς και σημασιολογικούς αναλυτές (Ruifang and Mooney 2009, Esteve Ferrer
2010) είτε χρησιμοποιώντας σώματα κειμένων που φέρουν πληροφορία για την μορφολογία, για την σύνταξη, για την σημασιολογία των λέξεων καθώς και για τους θεματικούς τους ρόλους, π. χ.
Semcore (Miller et al. 1993), ATR General English Treebank (Black
et al. 1996) and Probank (Palmer et al. 2005) είτε τέλος πηγές συμπαραθέσεων (collocation resources) που καταγράφουν τις τάσεις των λέξεων να συνεμφανίζονται με άλλες π. χ. the Word Sketch
Engine, JustTheWord, The British National Corpus Collocations.
Η πλειοψηφία πάντως των συστημάτων που επιχειρούν σημασιολογική ανάλυση της γλώσσας αξιοποιούν και συντακτική
πληροφορία με την μορφή συντακτικών όρων, επιλογικών προτιμήσεων κλπ. και σημασιολογική με την μορφή σημασιολογικών
ομάδων στις οποίες ανήκει μία λέξη και τους σημασιολογικούς/θεματικούς ρόλους που προσδίδει (Dang and Palmer 2005· Pradhan
et al. 2005), και πληροφορία για τις συγκείμενες λέξεις όπως παραθέσεις και πληροφορία κατανομής (Specia et al. 2007· Cheung and
Penn 2012) και γενικότερα εγκυκλοπαιδική γνώση προερχόμενη
είτε από την ενσωμάτωση οντολογιών (Finch et al. 2006) είτε από
τη χρήση σωμάτων κειμένων στο διαδίκτυο τα οποία φέρουν πληροφορία εγκυκλοπαιδικής φύσεως δομημένη σε διακριτά επιστημονικά πεδία, π. χ. Wikipedia (Ponzetto and Navigli 2010).
Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό πλαίσιο ο παρών τρόπος σημασιολογικής επεξεργασίας της Ελληνικής (Μπαλτζής, Σωκράτης, 1993,
Baldzis, Socrates1999, Baldzis, Socratesetales 2002. 2005 [5]) πα13 Η τελευταία πληροφορία είναι απαραίτητη καθώς τα υποκείμενα/αντικείμενα
επιφανειακής δομής δεν συμπίπτουν με τα υποκείμενα/αντικείμενα βαθειάς δομής.
14 Σύμφωνα με την θεωρία κατανομής οι λέξεις που βρίσκονται σε παρόμοια περιβάλλοντα μοιράζονται κοινές σημασιολογικές ιδιότητες.
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ρουσιάζει τις εξής ομοιότητες και αποκλίσεις. Η πρώτη ομοιότητα
αφορά την ταξινόμηση των λέξεων σε σημασιολογικές ενότητες. Η
σημασιολογική όμως αυτή ταξινόμηση βασίστηκε σε ένα μοντέλο
(Βοσταντζόγλου, Θεολόγος, 1962) που προϋπήρχε των λεκτικών
δικτύων και ήταν βασισμένη σε μοντέλο ταξινόμησης θησαυρού
και όχι σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των λέξεων.
Για να μπορέσουμε να τυποποιήσουμε τη σημασιολογία, η οποία
παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη σύνταξη, δηλαδή τα συμφραζόμενα, ταξινομήσαμε τις
νεοελληνικές λέξεις με βάση την ταξινόμηση του Αντιλεξικού και
δημιουργήσαμε τέσσερα επίπεδα σημασιολογικών ενοτήτων. Με
τη δημιουργία των Ε/Κ, δεύτερη ενότητα, ομαδοποιούμε και κωδικοποιούμε ανά μέρος του λόγου όλες τις λέξεις που ανήκουν στην
ίδια σημασιολογική περιοχή. Έτσι επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση
όχι μόνο των συνωνύμων και των αντωνύμων αλλά και των πολύσημων λέξεων που μπορούν να ανήκουν σε δύο ή περισσότερες
Ε/Κ ανάλογα με το μέρος του λόγου που ανήκουν.
Επιπλέον, δεν καταφύγαμε σε σύζευξη σημασιολογικών λεξικών
με οντολογίες ούτε έχουμε εντάξει στη βάση δεδομένων μας για
κάθε λέξη, μεμονωμένα είτε την σημασιολογική ομάδα στην οποία
ανήκει, είτε τον θεματικό χώρο, είτε τους συντακτικούς της όρους,
είτε τις σημασιολογικές ομάδες των συντακτικών της όρων. Απεναντίας εισαγάγαμε την έννοια της σημασιολογικής κατηγορίας
για να ομαδοποιήσουμε λέξεις που, παρότι ανήκουν στο ίδιο μέρος
του λόγου στην ίδια ή σε διαφορετικές Ε/Κ, μπορούν να αντικατασταθούν μεταξύ τους αποδεκτά σε παραδειγματικούς άξονες - άρα
καταλαμβάνοντας την ίδια συντακτική θέση να παρουσιάζουν τις
ίδιες ιδιότητες κατανομής στο κείμενο - ώστε σε συνδυασμό με τον
εκάστοτε συνταγματικό άξονα, που υπαγορεύει το κάθε ρήμα, να
μπορέσομε να διατυπώσομε τους σημασιοσυντακτικούς κανόνες,
για αποτελεσματική αυτόματη αξιοποίηση.
Σημειώνομε ότι καθώς οι σημασιολογικές κατηγορίες υπόκεινται σε ταξινομήσεις υπερωνύμων-υπωνύμων ανάλογα με τις
βασικές ιδιότητες των εννοιών που εκπροσωπούν, μπορούν να
αποτελέσουν στην πραγματικότητα ένα ιεραρχικά δομημένο εννοιολογικό δίκτυο, ιδιότητα που βοηθά στην αποτελεσματική αξιοποίησή τους.
Είναι αξιοσημείωτο πως αν και τα λεκτικά δίκτυα έχουν αποτελέσει το κατεξοχήν μέσο αναπαράστασης του σημασιολογικού
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περιεχομένου των λέξεων και έχουν χρησιμοποιηθεί από την πλειοψηφία των συστημάτων, εντούτοις δεν έχουν λείψει και οι προσπάθειες χρησιμοποίησης θησαυρών και μάλιστα με συγκρίσιμα
αποτελέσματα (McHalle 1998· Kennedy and Szpakowicz 2008·
Kennedy and Szpakowicz 2012).
Επιπλέον, είναι συχνές οι επικρίσεις των ερευνητών για τους περιορισμούς των λεκτικών δικτύων που συνοψίζονται στην υπερδιάκριση των σημασιών των λέξεων πράγμα που καθιστά δύσκολη
ακόμα και για τον ανθρώπινο αναλυτή την επιλογή της σωστής
σημασίας (McHale 1998· Rada and Moldovan 2001), καθώς επίσης
και στην έλλειψη συσχετισμού των λέξεων στον συνταγματικό
άξονα, ένα σημαντικό μειονέκτημα δεδομένου ότι η πληροφορία
που προέρχεται από τους επιλεκτικούς περιορισμούς που θέτουν
οι λέξεις είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε υπολογιστική εργασία
(Bentivogli andPianta 2004).
Τελικά η μέθοδος που προτείνομε για τη σημασιολογική ανάλυση της ΝΕΓ αποτελείται από
1. το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ) με τα δύο επιμέρους λεξικά του (βάσεις σημασιολογικών δεδομένων) το ΛΥπΛΒΕ και το ΛΥπΛΣΝΓ όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω και
2. τους σημασιοσυντακτικούς κανόνες.
Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός θησαυρού15
για την κωδικοποίηση των σημασιών των λέξεων (ΛΥπΛΒΕ) και
την ευελιξία μίας ιεραρχικής και δικτυακής δομής που προσομοιάζει αυτή μιας οντολογίας τα μέλη της οποίας, οι σημασιολογικές
κατηγορίες (ΛΥπΛΣΝΓ), μπορούν να λειτουργήσουν ως μεταβλητές στους σημασιοσυντακτικούς κανόνες. Κανόνες που συνοψίζουν και αξιοποιούν ταυτόχρονα σημασιολογική πληροφορία, συντακτική πληροφορία και πληροφορία κατανομής σε ένα ενιαίο

15 Σύμφωνα με τον McHalle (1998), ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα ενός θησαυρού έναντι ενός γλωσσικού δικτύου είναι μία πιο ρηχή σημασιολογική ταξινόμηση σταθερού βάθους που αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική για την υπολογιστική διάκριση ή συσχέτιση εννοιών. Επιπλέον ένας θησαυρός συσχετίζει
εννοιολογικά λέξεις που ανήκουν σε διαφορετικά μέρη του λόγου δίνοντας έτσι
μία ευρύτερη και πληρέστερη αναπαράσταση εννοιολογικών περιοχών. Άλλωστε πολλές φορές μία έννοια πραγματώνεται με λέξεις που ανήκουν σε διαφορετικά μέρη του λόγου από γλώσσα σε γλώσσα. Τέλος σε έναν θησαυρό περιλαμβάνονται και ιδιωματισμοί.
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φορμαλισμό που καταγράφεται στο ΒΝΠ και αξιοποιείται από
τους αλγορίθμους που το συνοδεύουν.
4. Συμπεράσματα

H μέθοδος που προτείνομε για τη σημασιολογική ανάλυση της
ΝΕΓ, την οποία ορίζομε ως σημασιολογική βάση της ΝΕΓ, αποτελείται από το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό
(ΝΣημΥπΛ) με τα δύο επιμέρους λεξικά του, που είναι βάσεις
σημασιολογικών δεδομένων των λέξεων του ΒΝΛ - τα λεξικά αυτά
είναι, 1. το Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των Βασικών Εννοιών
(ΛΥπΛΒΕ) και 2. το Υπολογιστικό Λεξικό των Συμφραζομένων
της ΝΕΓ (ΛΥπΛΣΝΓ) όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω - και
το σύνολο των σημασιοσυντακτικών κανόνων που περιγράφουν
δεσπόζοντες σημασιοσυντακτικούς συνδυασμούς λέξεων, όπως
αυτοί ορίστηκαν στα προηγούμενα και αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του ρήματος στον σχηματισμό τους.
H μέθοδος αυτή,
1. δεν στηρίζεται σε στατιστικές μεθόδους η πιθανότητες,
2. δεν χρησιμοποιεί σώματα κειμένων,
3. δεν λειτουργεί βάσει δικτύων λέξεων που στηρίζονται
στις στοιχειώδεις σημασιολογικές δομές ούτε στις σχέσεις
συνωνυμίας, υπερωνυμίας, υπωνυμίας και μερωνυμίας
για να αντιμετωπίσουμε την πολυσημία
4. δεν καταφεύγει σε σύζευξη σημασιολογικών λεξικών με
οντολογίες και
5. δεν εντάσσει στη βάση δεδομένων μας για κάθε λέξη, την
σημασιολογική ομάδα στην οποία ανήκει, τον θεματικό
χώρο, τους συντακτικούς της όρους, τις σημασιολογικές
ομάδες των συντακτικών της όρων, τις συμφράσεις κλπ.
Αντίθετα,
1. στηρίζεται σε αναλυτικές μεθόδους με ακριβή 100% αποτελέσματα,
2. χρησιμοποιεί δείγματα που είναι από δομολειτουργικά λεξικά, τα οποία, συνδυαστικά στο σύνολό τους, καταγράφουν επαρκή αριθμό παραδειγμάτων, άρα εύχρηστων περιπτώσεων για τις δικές μας ανάγκες καλύπτοντας επίσης
100% και την επαρκή διδασκαλία της γλώσσας σε όλα τα
επίπεδα και όλες τις διαστάσεις της, ως μητρικής ή δεύτερης γλώσσας και
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3. συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός θησαυρού για την κωδικοποίηση των σημασιών των λέξεων (ΛΥπΛΒΕ) και την
ευελιξία μίας ιεραρχικής και δικτυακής δομής που προσομοιάζει αυτή μιας οντολογίας τα μέλη της οποίας, οι
σημασιολογικές κατηγορίες (ΛΥπΛΣΝΓ), μπορούν να λειτουργήσουν ως μεταβλητές στους σημασιοσυντακτικούς
κανόνες. Κανόνες που συνοψίζουν και αξιοποιούν ταυτόχρονα σημασιολογική πληροφορία, συντακτική πληροφορία και πληροφορία κατανομής σε ένα ενιαίο φορμαλισμό
που καταγράφεται στο ΒΝΠ και αξιοποιείται από τους αλγορίθμους που το συνοδεύουν.
Αναλυτικότερα για να μπορέσομε να τυποποιήσομε τη σημασιολογία, η οποία παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη σύνταξη, δηλαδή τα συμφραζόμενα,
ταξινομήσαμε τις νεοελληνικές λέξεις με βάση την ταξινόμηση του
Αντιλεξικού και δημιουργήσαμε τέσσερα επίπεδα σημασιολογικών
ενοτήτων. Με τη δημιουργία των Ε/Κ, δεύτερη ενότητα, ομαδοποιούμε και κωδικοποιούμε ανά μέρος του λόγου όλες τις λέξεις που
ανήκουν στην ίδια σημασιολογική περιοχή. Έτσι επιτυγχάνεται η
κωδικοποίηση όχι μόνο των συνωνύμων και των αντωνύμων αλλά
και των πολύσημων λέξεων που μπορούν να ανήκουν σε δύο ή περισσότερες Ε/Κ ανάλογα με το μέρος του λόγου.
Εισαγάγαμε την έννοια της σημασιολογικής κατηγορίας για να
ομαδοποιήσουμε λέξεις που, παρότι ανήκουν στο ίδιο μέρος του
λόγου στην ίδια ή σε διαφορετικές Ε/Κ, μπορούν να αντικατασταθούν μεταξύ τους αποδεκτά σε παραδειγματικούς άξονες, ώστε σε
συνδυασμό με τον εκάστοτε συνταγματικό άξονα, που υπαγορεύει
το κάθε ρήμα, ώστε να μπορέσομε να διατυπώσομε τους σημασιοσυντακτικούς κανόνες, για αποτελεσματική αυτόματη αξιοποίηση. Σημειώνουμε ότι οι σημασιολογικές κατηγορίες υπόκεινται σε
ταξινομήσεις υπερωνύμων - υπωνύμων, δημιουργώντας δενδροειδείς δομές των κοινών σημασιολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων και των επεκτάσεών τους, ανάλογα με τις βασικές ιδιότητες
των εννοιών που εκπροσωπούν, ιδιότητα που βοηθά στην αποτελεσματική αξιοποίησή τους.
Ορίσαμε ως σημασιολογική βάση της ΝΕΓ το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ) με τα δύο επιμέρους λεξικά του, που είναι βάσεις σημασιολογικών δεδομένων των
λέξεων του ΒΝΛ, δηλαδή, 1. το Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των
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Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ) και 2. το Υπολογιστικό Λεξικό των
Συμφραζομένων της ΝΕΓ (ΛΥπΛΣΝΓ) όπως αυτά περιγράφηκαν
παραπάνω και το σύνολο των σημασιοσυντακτικών κανόνων που
περιγράφουν δεσπόζοντες σημασιοσυντακτικούς συνδυασμούς
λέξεων, όπως αυτοί ορίστηκαν στα προηγούμενα.
Το ΝΣημΥπΛ μας δεν βασίζεται σε επεξεργασία αυθόρμητου συνεχούς λόγου - όπως και στις άλλες διαστάσεις των υπολογιστικών λεξικών του ΒΝΠ - όπου ενδεχομένως, θα ήταν πιο επίπονη η
παρατήρηση σχέσεων αυτού του είδους και η οργάνωση του υλικού. Αντίθετα, προτείνονται τεμάχια λόγου, δεσποζόντων σημασιολογικών συνδυασμών, με ποικιλία στην προτασιακή δομή, για τη
μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των σημασιοσυντακτικών σχέσεων, αναδεικνύοντας τον ενιαίο χαρακτήρα της ΝΕΓ
και σε σημασιολογικό επίπεδο.
Το μοντέλο της ακεραίας απλής πρότασης και της ακεραίας
επαυξημένης πρότασης με ένα η δύο αντικείμενα μας παρέχει μια
αφηρημένη αναπαράσταση των ιδιοτήτων των συνθετικών όρων
της προτασιακής δομής που θέλομε να μελετήσομε, να τυποποιήσομε και να κωδικοποιήσομε τις σημασιοσυντακτικές σχέσεις
τους.
Η ταξινόμηση αυτή των δενδροειδών δομών των κοινών σημασιολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων και των επεκτάσεών
τους, σε συνδυασμό με την ταξινόμηση των λέξεων σε Ε/Κ και παραγράφους προσδίδει στο σύστημά μας μία πλήρη, αποτελεσματική, ευέλικτη και ευκολοσυντήρητη σημασιολογική βάση. Με τη
βοήθεια της βάσης αυτής μπορούμε να ορίσομε το πεπερασμένο
σύστημα των σημασιοσυντακτικών κανόνων μας, αφού πεπερασμένα είναι τα ρήματα και ελέγξιμη η ποικιλία των ουσιαστικών,
ώστε να περιγράψομε τους δεσπόζοντες σημασιολογικούς συνδυασμούς των εννοιών των λέξεων, ως προς τον συντακτικό τους
ρόλο κάθε φορά, και κατά συνέπεια των δεσποζόντων σημασιοσυντακτικών δομών της ΝΕΓ.
Τέλος παρουσιάσαμε πινακοποιημένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη διεξοδική μελέτη, τυποποίηση και κωδικοποίηση
ενός αντιπροσωπευτικού ρήματος του δείγματός μας, του γράφω
καθώς και την ταξινόμηση και κωδικοποίηση μόνο των συναρμοζουσών αντιπροσωπευτικών ομάδων δείγματος ουσιαστικών ως
υποκείμενα και αντικείμενά του.
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Οι νεοελληνικές σπουδές
μπροστά στην ψηφιακή πραγματικότητα.
Η ανάπτυξη ψηφιακού σώματος νεοελληνικής ποίησης
από το ΚΕΓ με το διεθνές πρότυπο Text Encoding Initiative
Μαρία Ακριτίδου *

But will digital humanists be able to claim their place
at the table? Or, as in the past, will they once more be merely servants
at the table whose practice is perceived to be purely instrumental
to the main work of the humanities?1
Measurement as a challenge to literary theory, one could say, echoing
a famous essay by Hans Robert Jauss. This is not what I expected
from the encounter of computation and criticism; I assumed,
like so many others, that the new approach would change the history,
rather than the theory of literature.2

Η ανάπτυξη των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital
Humanities) ξεκίνησε ως Hilfswissenschaft, μια επικουρική επιστήμη της παραδοσιακής φιλολογίας, με όρους επομένως συνέχειας·3 τα τελευταία χρόνια ωστόσο όλο και περισσότερες φωνές
∗

1
2
3

Υποψήφια διδακτόρισσα νεοελληνικών σπουδών (Freie Universität Berlin), εκπαιδευτικός, αποσπασμένη ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (fuberlin. academia. edu/MariaAkritidou). Το ψηφιακό περιβάλλον της Ανεμόσκαλας
που παρουσιάζεται στην εισήγηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρόεδρο του ΚΕΓ, Ι. Ν. Καζάζη.
Liu 2012, 494. Το παράθεμα εδώ υπονοεί και έναν ανταγωνισμό που μπορεί να
μεταφραστεί και πρακτικά σε διεκδίκηση θέσεων, χρηματοδότησης κλπ. — δεν
πρέπει να μας διαφεύγει το συγκείμενο αυτό της διαμάχης γύρω από τη θεωρητικοποίηση των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.
Moretti 2013, 9.
Για τη σύντομη(;) ιστορία τους, βλ. Hockey 2004, Schreibman 2012. Πρβλ. Lauer
2013. Για το ακανθώδες ζήτημα ορισμού και οριοθέτησής τους βλ. Gold 2012.

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ευαγγελίζονται την ψηφιακή φιλολογία —για να περιοριστούμε
στενά στις λογοτεχνικές σπουδές— ως ρήξη, ως μια «νέα φιλολογία», θετικιστικής αίγλης και στοχεύσεων. Η σχετική διαμάχη
προκαλεί δικαιολογημένα την υποψία μας, καθώς καλούμαστε να
κινηθούμε αφενός μακριά από ολιστικά αιτήματα που ανάγουν
την ιδέα της καινοτομίας σε κατεξοχήν ζητούμενο (ανιστορικό και
ψευδο-επιστημονικό4), αλλά και μακριά από κριτικές γενικεύσεις
που αντιμετωπίζουν τις «ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές» ως
μια αφηρημένη κατασκευή, χωρίς να προχωρούν σε βάθος ανάλυση της μεθοδολογίας και της ερμηνευτικής πλαισίωσης του εκάστοτε ψηφιακού εγχειρήματος·5 μας λείπουν άλλωστε τα εργαλεία
και η γλώσσα μιας «ψηφιοκριτικής» (Curran 2010), ή μάλλον, μιας
κριτικής που θα αναγνωρίζει ότι αντικείμενό της αποτελούν και τα
έργα της ψηφιακής φιλολογίας.6
Στόχος του κειμένου αυτού είναι να καταλήξει σε κάποιους θεωρητικούς προβληματισμούς με σημείο εκκίνησης μια συγκεκριμένη
4
5

6

Κατά κανόνα στο πρόταγμα της επιστημονικής βλέψης των digital humanities ο
ίδιος ο ορισμός της «επιστήμης» είναι προβληματικός και τουλάχιστον αναιμικός
(Eyers 2013).
Βλ. Gold 2012. Για τη διαμάχη στον αγγλόγλωσσο χώρο ενδεικτικοί είναι οι τίτλοι
ποικίλων εκδόσεων και συλλογικών τόμων με λέξεις όπως controversies, debates
κλπ. Βλ. ενδεικτικά Kirschenbaum 2014, σε αφιερωματικό τεύχος με τίτλο «In
the Shadows of the Digital Humanities». Ένα σύντομο κείμενο του Stanley Fish
είχε προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις (Fish 2012), όπως άλλωστε και τα,
προδρομικά ίσως πλέον, άρθρα του Franco Moretti στο New Left Review το 2005,
όπου υποστήριξε ένα ποσοτικό, γεωγραφικό και εξελικτικό μοντέλο της ιστορίας της λογοτεχνίας, χωρίς ανάγκη για καταφυγή στην ανάγνωση των ίδιων των
κειμένων (βλ. Goodwin & Holbo 2011). Πρβλ. Eyers 2013: κατηγορεί αφενός τον
Moretti για ιστορικό θετικισμό και εμπειρισμό, με άξονα τη στροφή του στην ποσοτική μεθοδολογία στο γραμματολογικό πεδίο, αφετέρου το κίνημα του Νέου
Ιστορικισμού για φετιχοποίηση του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου, που έχει το
ίδιο αποτέλεσμα με την ποσοτική μεθοδολογία – την εξαφάνιση της μοναδικότητας του κειμένου και της διαμορφωτικής του δύναμης, που επιτρέπει επαναγνώσεις, επανεγγραφές κλπ. Ο Eyers καλεί σε έναν (νέο) κριτικό φορμαλισμό, δεν έχω
όμως εδώ τον χώρο για να επεκταθώ περισσότερο, καθώς η θέση του αφορά το
σύνολο των ανθρωπιστικών επιστημών και όχι ειδικά το πεδίο της εκδοτικής που
θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Για το πιο πρόσφατο κείμενο του Moretti, στο
οποίο επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η μεθοδολογία του ανανεώνει και τη θεωρία της λογοτεχνίας, μέσα από την έννοια της «εφαρμοστικότητας»
(operationalizing), βλ. Moretti 2013.
Πρβλ. Rieder & Röhle 2012, 71: «If there truly is a paradigm shift on the horizon,
we will have to dig deeper into the methodological assumptions that are folded
into the new tools».
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μελέτη περίπτωσης· μιας περίπτωσης που εντάσσεται στο πεδίο
των ψηφιακών εκδόσεων (λογοτεχνικών έργων),7 το οποίο πρέπει
να σημειωθεί πως συνιστά μέρος μόνο του ευρύ πεδίου των λεγόμενων digital humanities· ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι η εκδοτική, που συχνά νοείται ως πρακτική άνευ θεωρίας, γνωρίζει εκ
νέου θεωρητική επεξεργασία χάρη στην πρόκληση των ψηφιακών
μέσων (Burnard / O’Brien O’Keeffe / Unsworth 2006).
Στον ελληνόγλωσσο χώρο, στον οποίο, όπως και διεθνώς, μπορούμε να διαπιστώσουμε ένα χάσμα μεταξύ όσων ασχολούνται με
την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και των ερευνητών και φιλολόγων των νεοελληνικών σπουδών.8 Η εμπειρία της δημιουργίας του ψηφιακού περιβάλλοντος
της Ανεμόσκαλας (www.greek-language.gr/digitalResources/literature) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δείχνει ότι ο διάλογος
και η σύγκλιση των δύο πεδίων είναι απαραίτητα. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον το έργο ποιητών του 19ου και 20ού αιώνα περιλαμβάνεται ολόκληρο, επιμελημένο εξ αρχής και εκσυγχρονισμένο, ενώ
η σήμανση με την οποία εντάχθηκε στη βάση δεδομένων επιτρέπει
7

8

Και εδώ το ζήτημα του ορισμού δεν είναι λυμένο (βλ. πρόχειρα Price 2009, Σιχάνη 2012). Στο παρόν κείμενο γίνεται διάκριση μεταξύ ψηφιοποιημένης και ψηφιακής έκδοσης, ενώ τα λογοτεχνικά σώματα κειμένων (corpora) θεωρούνται
ξεχωριστό κομμάτι των ψηφιακών εκδόσεων, με τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
Ενδιαφέρον έχει η πρόταση της Hayles για τη θεώρηση της ψηφιακής έκδοσης
ως (διαμεσικής) μετάφρασης (Hayles 2003, 263): «[...] I propose regarding the
transformation of a print document into an electronic text as a form of translation, which is inevitably also an act of interpretation»· η Hayles χρησιμοποιεί ως
παράδειγμα το William Blake Archive (www.blakearchive.org). Εδώ ως ψηφιακή
έκδοση νοείται ακριβώς η έκδοση, με τη φιλολογική σημασία, κειμένου, με ψηφιακά μέσα, ως πρακτική των ψηφιακών λογοτεχνικών σπουδών (digital literary
studies)· δεν γίνεται εδώ λόγος λοιπόν για υπερκειμενική λογοτεχνία, δηλαδή για
ό,τι η Δημητρούλια αποκαλεί «κυβερνοκείμενο» (Δημητρούλια 2012, όπου σημειώνεται και η —προσωρινή;— κάμψη του συγκεκριμένου είδους)· για μια ακόμα
κριτική του ισχυρισμού για αλλαγή παραδείγματος με την έλευση της υπερκειμενικής λογοτεχνίας, ισχυρισμού κάποιες φορές σύστοιχου με αυτόν των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, βλ. Natsina & Kagialis 2010.
Μια συνοπτική μορφή του παρόντος κειμένου δόθηκε ως προφορική ανακοίνωση στην ημερίδα Ψηφιακές τεχνολογίες και Νεοελληνική Φιλολογία: Ο φιλόλογος
ως δημιουργός, διαχειριστής και χρήστης ψηφιακού περιεχομένου, 22 Οκτωβρίου
2015, Πανεπιστήμιο Πατρών· η ημερίδα συνέχισε ένα νήμα που είχε κοπεί από
την προηγούμενη δεκαετία, με τη διοργάνωση δύο αντίστοιχων συναντήσεων
του Τμήματος Φιλολογίας Α. Π. Θ. («Νέες Τεχνολογίες και Φιλολογικές Σπουδές»,
24-25 Νοεμβρίου 2006 και «Ψηφιοποίηση & Ανθρωπιστικές Σπουδές- Εργαλεία
έρευνας & διαχείρισης της πληροφορίας», 6 Ιουνίου 2008).
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την ad hoc δημιουργία συμφραστικών πινάκων και καταλόγων λέξεων (λημματικών αλλά και σημασιολογικών) αλλά και την αναζήτηση με μια σειρά από ειδικά κριτήρια (μόνο σε μεταφράσεις, μόνο
στα motti, συνδυαστική αναζήτηση κλπ.).9 Η μορφολογική αλλά
και σημασιολογική επισημείωση που απαιτεί η σύνθετη ψηφιακή έκδοση, ειδικά η έκδοση ποιητικών κειμένων με τη συνοδεία
συμφραστικών πινάκων, δεν λειτουργεί μόνο επικουρικά στις παραδοσιακές εργασίες σύνταξης λεξιλογικών πινάκων, υφολογικής
διερεύνησης κλπ. αλλά θέτει η ίδια μια σειρά από ερμηνευτικά ζητήματα που αναδεικνύουν με έναν νέο τρόπο τη μη ουδετερότητα
τόσο των ψηφιακών όσο και των έντυπων εκδοτικών συμβάσεων.
Επιπλέον η ίδια η οργάνωση του δικτυακού περιβάλλοντος θέτει
μια σειρά από ζητήματα για τη θέση του λογοτεχνικού κανόνα
αλλά και την πρακτική της ανάγνωσης στην ψηφιακή πραγματικότητα.
Η ανάπτυξη ψηφιακού σώματος νεοελληνικής ποίησης

Η εμπειρία στον ελληνικό χώρο από τη δημιουργία ανάλογων έργων (ψηφιακών σωμάτων κειμένων ποιητικών έργων) είναι ελάχιστη (Φιλιππίδου 2002)· η εμπειρία στα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων μη λογοτεχνικών έργων, για γλωσσολογικούς κυρίως σκοπούς, είναι πολύ εκτενέστερη.10 Μέρος της προϊστορίας στο χώρο
9

Προς το παρόν έχουν ενταχθεί οι Κάλβος, Σολωμός, Βάρναλης, Καρυωτάκης, Καβάφης, Σεφέρης, Σαχτούρης, Αναγνωστάκης, Σινόπουλος, Βαλαωρίτης· σύντομα
θα είναι διαθέσιμο το ποιητικό έργο του Παλαμά, με τη συμπλήρωση πλέον 70
ετών από τον θάνατό του. Η ομάδα εργασίας της Ανεμόσκαλας εδώ:
www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/
contributors.html
10 Βλ. Goutsos (2010). Αναφέρουμε το σώμα κειμένων δημοσιογραφικού και
εκπαιδευτικού λόγου του ΚΕΓ, διαθέσιμο στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα:
<www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/index.html>, το εκτενέστερο Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ) <www.sek.edu.gr>, προϊόν συνεργασίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τον Εθνικό Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) <http://hnc.ilsp.
gr/> από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου. Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων ποιητικών έργων, για τα οποία απαιτείται αγορά, είναι ενδεικτικά τα Philippides &
Holton (2014) και Καψωμένος (2005), το δεύτερο καρπός του ερευνητικού προγράμματος «Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Παπαστεφάνου / Ρίζου / Πένητας 2006). Το εγχείρημα του Ιδρύματος Θησαυρού
της Ελληνικής Γλώσσας, που διέθετε εμπορικά, μεταξύ άλλων, και το «Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης: Τα Άπαντα», φαίνεται πως έχει λήξει, καθώς ο δικτυακός τόπος:
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της νεοελληνικής φιλολογίας αποτελούν οι έντυποι συμφραστικοί
πίνακες, κυρίως για κείμενα της πρώιμης δημώδους νεοελληνικής
λογοτεχνίας, αλλά και οι λημματικοί πίνακες λέξεων σε ποιητικά
έργα, όλα σημαντικά έργα υποδομής της νεοελληνικής φιλολογίας
που υποστήριξαν στη συνέχεια ερμηνευτικές εργασίες.11
Στο πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών πόρων για την «Πύλη για την
ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική διδασκαλία» (www.greek-language.gr) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είχε προχωρήσει σε ψηφιοποίηση (μετατροπή σε βάση δεδομένων) της προηγούμενης
έντυπης έκδοσης του Συμφραστικού Πίνακα Λέξεων στο ποιητικό
έργο του Γιώργου Σεφέρη,12 εντάσσοντάς τον μάλιστα ως γλωσσικό
εργαλείο σε ένα ολοκληρωμένο corpus του σεφερικού έργου, όπου
ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί από τη λέξη στο ποίημα και αντίστροφα.
Η Ανεμόσκαλα βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία της δημιουργίας του σεφερικού corpus αλλά δεν εκκινεί από μια έντυπη έκδοση· η φορά είναι αντίθετη: το ποιητικό έργο επισημειώνεται με
τέτοιο τρόπο, ώστε, πέρα από τη δυνατότητα ανάγνωσης, ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα ad hoc δημιουργίας συμφραστικών
πινάκων λέξεων, με βάση μια σειρά από κριτήρια. Δεν πρόκειται
επομένως για ψηφιοποιημένο αλλά για born digital κείμενο, κείμενο δηλαδή εξ αρχής ψηφιακά συγκροτημένο (εκδομένο θα λέγαμε με τους όρους της επιστήμης μας), με στόχο την ένταξη σε ένα
ευρύτερο corpus με εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας· έτσι μπορεί
και ενσωματώνει καινοτόμα χαρακτηριστικά (όπως δυνατότητα
αναζήτησης με ειδικά κριτήρια ή περιορισμό της αναζήτησης σε
σημασιολογικά ευρετήρια), καθώς για τη συγκρότησή του ακολουθείται, προσαρμοσμένο, διεθνές πρότυπο για την ψηφιακή αναπαράσταση και επισημείωση κειμένων ανθρωπιστικών επιστημών.
<http://www.thesavros.gr> είναι ανενεργός. Τα Άπαντα του Παπαδιαμάντη έχουν
αναρτηθεί και σε ελεύθερα προσβάσιμη μορφή στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας
Παπαδιαμαντικών Σπουδών:
<http://papadiamantis.net>, στην περίπτωση αυτή όμως δεν έχουμε σώμα κειμένων (corpus με εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας), αλλά ανάρτηση ψηφιοποιημένου κειμένου. Πρόκειται δηλαδή για ψηφιακή μεταγραφή έντυπου υλικού και όχι
για ψηφιακή έκδοση.
11 Τα έργα αυτά, σημαντικά και πρωτοποριακά χάρη στις προσπάθειες ερευνητών
όπως ο Π. Πίστας, Ξ. Α. Κοκόλης, Δ. Ν. Μαρωνίτης κ. ά., δεν μπορούν να παρουσιαστούν εδώ. Για μια καταγραφή τους, τουλάχιστον μέχρι το 2003, βλ. Μαστροδημήτρης (2005, 693-695).
12 Καζάζης / Σιστάκου / Müller 2003.
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Εκδοτικές αρχές για τη χρηστική (ψηφιακή) έκδοση
Η συζήτηση όμως περί καινοτόμων χαρακτηριστικών δεν πρέπει να συσκοτίσει το γεγονός ότι το ψηφιακό corpus της Ανεμόσκαλας κεφαλαιοποιεί πρώτα από όλα τις κατακτήσεις του χώρου των
συμβατικών φιλολογικών εκδόσεων. Ένα συμβατικό στοιχείο, στο
οποίο θα επανέλθουμε στο τέλος του κειμένου μας, αποτελεί το γεγονός πως κεντρικός οργανωτικός άξονας σχεδιασμού παραμένει
ο συγγραφέας και το έργο του. Έτσι, όπως θα περιμέναμε και σε
μια έντυπη χρηστική έκδοση, ο αναγνώστης έχει πρόσβαση και σε
συνοδευτικό υλικό, όπως χρονολόγιο και πολυμεσικό εργοβιογραφικό. Επιπλέον, όπως και σε μια συμβατική έκδοση, ο αναγνώστης
έχει ελεύθερη πρόσβαση στο ποιητικό έργο, εκ νέου επιμελημένο
για τις ανάγκες του ψηφιακού corpus, μέσα από πίνακα περιεχομένων.

Εικόνα 1. Το εργοβιογραφικό του
Κ. Π. Καβάφη, προσβάσιμο από την
επιλογή «Για τη ζωή και το έργο
του» πάνω δεξιά.

Εικόνα 2. Τα περιεχόμενα του ποιητικού έργου του Αναγνωστάκη,
προσβάσιμα από την επιλογή του
μολυβιού πάνω δεξιά

Η βασική διαφορά ωστόσο του ψηφιακού corpus σε σχέση με μια
συμβατική έκδοση, έντυπη ή ψηφιοποιημένη/ψηφιακή, είναι οι
σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης που δίνονται στον χρήστη,
δυνατότητες που θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην επόμενη
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ενότητα – αυτές συνιστούν ουσιαστικά μια εναλλακτική διαδρομή πρόσβασης στο ποιητικό έργο, όχι χωρίς συνέπειες για την
αναγνωστική και ερευνητική πρακτική.
Ο στόχος λοιπόν της Ανεμόσκαλας είναι διττός: α) η πρόσβαση
σε νέες, σύγχρονες, χρηστικές και φιλολογικά επιμελημένες εκδόσεις των ποιητικών έργων και β) η πρόσβαση σε εργαλεία κειμενικής ανάλυσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος,
αφετηρία σε κάθε περίπτωση είναι το κείμενο· για τι είδους κείμενου μιλάμε επομένως;
Αφετηρία είναι πάντα η φιλολογική προετοιμασία του κειμένου.
Δεν προχωράμε σε νέα κριτική έκδοση ―ένα τέτοιο εγχείρημα προϋποθέτει διαφορετικό χρονικό και μεθοδολογικό πλαίσιο― αλλά
συγκροτούμε ένα νέο, ψηφιακό corpus με προσαρμογή στο ισχύον τονικό και ορθογραφικό σύστημα13 (καθώς η σκόπευση είναι
κυρίως χρηστική), με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάλογα
με το κάθε ποιητικό έργο και τις ιδιαιτερότητές του.14 Όπου δεν
υπάρχει στερεότυπη έκδοση απάντων, προχωράμε και σε εκδοτικές επιλογές ταξινόμησης του ποιητικού έργου, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις απαιτήθηκε νέα κατάταξη, ώστε να συνάδει με τις
ανάγκες της σήμανσης· έτσι έγινε ταξινόμηση των μεταφράσεων
ως διακριτών «συλλογών», καθώς στο ψηφιακό corpus περιλαμβάνονται και οι μεταφράσεις, όταν εντάσσονται, κατόπιν επιλογής του ποιητή ή του φιλολογικού επιμελητή, στις συλλογές ή στη
συγκεντρωτική έκδοση, ωστόσο σημαίνονται με ειδικό τρόπο (βλ.
παρακάτω), ώστε να είναι δυνατή η συμπερίληψη ή μη στην αναζήτηση.15
13 Δεν μπορώ να αναφερθώ εδώ αναλυτικότερα στις εκδοτικές αρχές – για παράδειγμα ακολουθείται ένα «εμπλουτισμένο» μονοτονικό σε σχέση με τη σχολική
γραμματική, για την καλύτερη απόδοση του ποιητικού μέτρου (Παπαναστασίου
2008, Πετρούνιας 1999). Η σχετική μελέτη προδιαγραφών θα αναρτηθεί σε επόμενη φάση στον δικτυακό τόπο της Ανεμόσκαλας.
14 Βλ. Καράογλου 2002. Εκδοτική επιλογή αποτελεί η ομογενοποίηση του κειμένου
ως προς τυπογραφικές, τονικές, ορθογραφικές και άλλες συμβάσεις, χωρίς άλλες
διορθωτικές επεμβάσεις πέρα από εμφανή τυπογραφικά σφάλματα ή ήδη διαπιστωμένα παροράματα. Πραγματολογικά λάθη (realia) και ιδιότροπες γραφές του
συγγραφέα διατηρούνται — οι επεμβάσεις στην στίξη είναι ελάχιστες, ενώ άλλου
είδους εκδοτικές παρεμβάσεις δηλώνονται με αγκύλες []. Με αυτόματο τρόπο,
όλες οι εκδοτικές προσθήκες αποκλείονται από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
15 Ενδεικτικά ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα εισαγωγικά-εκδοτικά σημειώματα για το έργο του Καβάφη ή του Βαλαωρίτη στην Ανεμόσκαλα.
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Εκδοτικές αρχές για ένα ψηφιακό corpus: η σήμανση
Στην περίπτωση ενός ψηφιακού σώματος κειμένων όπως της Ανεμόσκαλας, ένα φιλολογικά επιμελημένο κείμενο αποτελεί όχι το τέλος αλλά την αρχή του εκδοτικού εγχειρήματος.

«Το βασικό πρόβλημα - πρόκληση για τον εκδότη ποίησης αποτελεί
η ισορροπία μεταξύ της γλωσσικής μορφής του κειμένου και της παρουσίασης του ποιήματος· […] Όταν μεταφέρει κανείς την ποίηση
στην οθόνη του υπολογιστή οφείλει, πολύ περισσότερο από ό,τι για
άλλα κειμενικά είδη, να σχεδιάσει με πολλή προσοχή: τόσο την οργάνωση και λειτουργία της ιστοσελίδας (λογική δομή του κειμένου,
δυνατότητα αναζήτησης, πίνακες κτλ. […] όσο και την παρουσίαση του κειμένου στην οθόνη με τρόπο ανάλογο με την πρόθεση του
ποιητή (τυπογραφική ή ορθότερα «ψηφιογραφική» εμφάνιση […]».
Τουφεξής (2007).

Την παραπάνω πρόκληση (λειτουργική και αναπαραστατική)
επιχειρεί να αντιμετωπίσει το διεθνές πρότυπο κωδικοποίησης
κειμένου Text Encoding Initiative (TEI www.tei-c.org). Πρόκειται
για διεθνώς αναγνωρισμένο και ανοιχτό πρότυπο για την κωδικοποίηση κάθε είδους κειμένων, με έμφαση στις ανθρωπιστικές
σπουδές.16 Με τον όρο κωδικοποίηση ή σήμανση κειμένου (text
encoding, text markup) εννοούμε τη διαδικασία διάκρισης δομικών ή σημασιολογικών χαρακτηριστικών κειμένου με βάση κάποιους κανόνες (σχήμα). Με το πρότυπο ΤΕΙ δημιουργείται ένα
επισημειωμένο/σημασμένο σώμα κειμένων (tagged corpus), δηλαδή ένα ψηφιακό σώμα κειμένων με γλωσσικές ετικέτες (tags)
οι οποίες «χαρακτηρίζουν» το κείμενο. Το επόμενο στάδιο είναι η
εισαγωγή του σημασμένου κειμένου σε βάση δεδομένων που θα
επιτρέπει σύνθετες αναζητήσεις, εξόρυξη κειμένου (text mining)
και ανάκτηση δεδομένων.
16 Βλ. Cummings (2013) και από την ισχνή ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Μπουντούρη 2007. Η μόνη προηγούμενη απόπειρα στο πεδίο της νεοελληνικής φιλολογίας
που έχω υπόψη μου είναι μεταπτυχιακή εργασία με θέμα την έκδοση επιστολών
(Αλμπέρτος 2008). Βλ. τώρα και την πολύ πρόσφατη δοκιμή του Τουφεξή (Τουφεξής 2014).

Οι νεοελληνικές σπουδές μπροστά στην ψηφιακή πραγματικότητα

671

Εικόνα 3. Κατά σειρά: απόσπασμα από τετράδιο της M. Shelley, η κωδικοποίηση/σήμανσή του με βάση το ΤΕΙ και η ψηφιακή αναπαράσταση στην οποία
οδηγεί η συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Η σήμανση εδώ είναι μόνο δομική και
μορφολογική, όχι σημασιολογική (βλ. παρακάτω).
Πηγή: The Shelley-Godwin Archive, MS. Abinger c. 56, 62v.
<http://shelleygodwinarchive.org/sc/oxford/frankenstein/notebook/a#/p130>

Οι κατηγορίες σήμανσης των κειμένων της Ανεμόσκαλας με βάση
το ΤΕΙ είναι οι εξής:17
α) σήμανση της δομής (καθορισμός της ιεραρχίας των περιεχομένων)
β) σήμανση της μορφής – απόδοση της τυπογραφικής εικόνας, ορισμός στιχαρίθμησης (αυτόματης ή μη). Στη φάση της
σήμανσης προστίθενται και αριθμητικοί δείκτες : δείκτης γενικής συλλογής, δείκτης στιχαρίθμησης, κλπ.
γ) σήμανση του περιεχομένου (κυρίως σημασιολογική/semantic): στην περίπτωση της Ανεμόσκαλας επιλέξαμε να σημανθούν τα παρακάτω:
17 Εδώ δεν γίνεται αναφορά στα μεταδεδομένα που προστίθενται σε κάθε ποιητικό
έργο, καθώς δεν αποτελούν μέρος του υπό κωδικοποίηση κειμένου, αλλά παρέχουν δευτερογενείς πληροφορίες (μεταδεδομένα) για αυτό.
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ενδοκειμενικά στοιχεία (π. χ. για τη συγκρότηση ευρετηρίου προσώπων και ξένων λέξεων),
παρακειμενικά στοιχεία (αφιερώσεις, motti, προμετωπίδες, τοποχρονολογίες, ομιλούντα πρόσωπα, σκηνικές οδηγίες κλπ.),
εξωκειμενικά στοιχεία (συνοδευτικές σημειώσεις του
ποιητή ή του εκδότη).

<l n=»03(33)»>της <placeName><hi rend=»bold»>Αφρικής</hi></placeName> τη θάλασσα, αγναντεύει</l>
Ένα απλό παράδειγμα στίχου με δομική, μορφολογική και σημασιολογική
σήμανση

Είναι σαφές ότι οι παραπάνω εργασίες σήμανσης αποδίδουν ένα
κείμενο «εμπλουτισμένο» με πληροφορίες εκδοτικές, σημασιολογικές κ. ά., οι οποίες αποτελούν τη βάση των σύνθετων αναζητήσεων για τον χρήστη. Είναι επίσης σαφές ότι το έργο της σήμανσης αποτελεί και αυτό φιλολογικό έργο, με ερμηνευτική διάσταση·
δεν πρόκειται για αυτόματη τεχνική εργασία αλλά χειρωνακτική
φιλολογική,18 που απαιτεί ωστόσο διεπιστημονική συνεργασία,
πολλαπλά ωφέλιμη. Ωστόσο το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι
ποιο είναι το αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών; Σε ποια ερευνητικά ερωτήματα απαντά ένα τέτοιο ψηφιακό corpus αλλά και σε
ποια δεν απαντά;
Από τη μέτρηση στην ερμηνεία; Η προστιθέμενη αξία ενός
ψηφιακού ποιητικού corpus

Η αξία της ελεύθερης πρόσβασης και ανάγνωσης στα σημαντικό-

18 Βλ. Crane / Bamman / Babeu 2007, 52: «the role of the traditional editor also
changes in an electronic environment. The traditional editor becomes responsible
for preparing documents for use not only by people but by machines. The e-Philologist reviews a high percentage – and ideally all – of the automated decisions [...]
the editor manages the automated processes and reviews the results». Στην περίπτωση της Ανεμόσκαλας, η γράφουσα, ως γενική επιμελήτρια, είχε διπλό ρόλο, καθώς ούτε η σήμανση αλλά ούτε η επαλήθευση γίνεται αυτόματα· εξάλλου η χρήση
του προτύπου ΤΕΙ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σε μεγάλο βαθμό ευρετική,
καθώς δεν υπήρχε η εμπειρία για τη δημιουργία εξ αρχής ενός προκαθορισμένου
σχήματος (schema) για την επαλήθευση της σήμανσης· αποδείχθηκε όμως ότι
κάτι τέτοιο ελάχιστα θα βοηθούσε το φιλολογικό έργο της ψηφιακής επιμέλειας,
καθώς υπεισέρχεται το στοιχείο της εκδοτικής και όχι μηχανικής απόφασης και
ερμηνείας. Ωστόσο παραμένουν προβλήματα (τεχνικο-ερμηνευτικής φύσης) και
το εγχείρημα έχει περισσότερο δοκιμαστικό παρά παραδειγματικό χαρακτήρα.
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τερα έργα της νεοελληνικής ποίησης είναι, πιστεύω, αυτονόητη,
τόσο για την εκπαίδευση (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), όσο
και για την έρευνα. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί,
εν μέρει τουλάχιστον, και με την ψηφιοποίηση έντυπων εκδόσεων
σε μορφή pdf – επίτευγμα όχι μικρό αν σκεφτούμε την πολύ σημαντική προσφορά της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανέμης (anemi. lib.
uoc. gr) για παράδειγμα, η οποία άλλωστε δεν αρκείται στην απλή
ανάρτηση pdf αλλά τα συνοδεύει με αναλυτικά μεταδεδομένα και
αναπτύσσει εργαλεία πλούσιας ευρετηρίασης. Άλλωστε η ψηφιοποίηση πρώτων εκδόσεων και επανεκδόσεων –που αποδίδει, μεταξύ άλλων, και το υλικό περικείμενο της έκδοσης, επεκτείνοντας
τον σημειωτικό ιστό του κειμένου και διατηρώντας την ιστορικότητα της έκδοσης– έχει ειδικό ενδιαφέρον για τους ιστορικούς και
τους ερευνητές της λογοτεχνίας και είναι ένας τομέας που σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαντληθεί.
Ένα ψηφιακό corpus όπως η Ανεμόσκαλα δεν έχει στόχο να
αντικαταστήσει την καθιερωμένη έκδοση, έντυπη ή ψηφιοποιημένη/ψηφιακή· προσφέρει κάτι διαφορετικό. Όπως ήδη έχω υπαινιχθεί, προστιθέμενη αξία του corpus είναι οι σύνθετες δυνατότητες
αναζήτησης που δίνονται στον αναγνώστη, δυνατότητες που τον
καθιστούν «δρων υποκείμενο» (Μπακογιάννης 2014, 187) – συνοπτικά οι δυνατότητες αυτές μπαίνουν κάτω από τον επίτιτλο
«συμφραστικός πίνακας λέξεων» (ΣΠΛ), παρόλο που η μεθοδολογία ενός ψηφιακού ΣΠΛ διαφέρει από αυτήν του γνωστού μας
εντύπου.
Στην Ανεμόσκαλα ο ΣΠΛ περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους
λεξικούς/λεκτικούς τύπους (ΛΤ)19 που απαντούν στα ποιήματα,
19 Πρόκειται για λέξεις-αναφορές/παραπομπές (tokens ή references), και όχι λήμματα:

Οι ΛΤ καταγράφονται όπως ακριβώς απαντούν, π. χ. τύποι με απόστροφο
δεν κατατάσσονται μαζί με τους ολόγραφους τύπους

Στην αλφαβητική κατάταξη παίζουν ρόλο οι τόνοι, όταν διαφοροποιούν τύπους κατά τα άλλα ομόγραφους (ακόμα π. χ. και λεξικές μορφές που δέχονται εγκλιτικό τόνο).

Μια λεξική μορφή που είναι γραφικά πανομοιότυπη με μια άλλη συμψηφίζεται με αυτήν [εξαίρεση: τα ανθρωπωνύμια και τοπωνυμία, π. χ. Ψαρά
– ψαρά]
Δεν πρόκειται επομένως για λημματολόγιο αλλά για μορφολόγιο (= πίνακας των
λεξικών μορφών του κειμένου, Peri 1983, Φιλιππίδου 1986). Αναλυτικές οδηγίες
αναζήτησης εδώ:
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και τους οποίους μπορεί να ανακαλέσει ο χρήστης μέσα από αναζητήσεις (και στη συνέχεια να μεταβεί στην ανάγνωση του ίδιου
του ποιήματος, όπου αυτό επιτρέπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων). Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα:
1. απλής αναζήτησης λέξης ή μέρους τύπου:20
α) σε όλο το ποιητικό έργο ενός ποιητή21
β) σε συγκεκριμένες συλλογές ενός ποιητή
γ) σε έναν ή περισσότερους ποιητές (συνδυαστική αναζήτηση)· έτσι είναι δυνατόν να ανιχνευθούν είτε ευθείες διακειμενικές αναφορές είτε κοινά μοτίβα και άλλου είδους ποιητικές
συνομιλίες.
1.

Εικόνα 4. Το πλαίσιο αναζήτησης

<www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/help_
search.html>.
20 Η αναζήτηση γίνεται ατονικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αστερίσκος * για να
αναζητηθούν ομάδες λέξεων που περιέχουν το μόρφημα ή την ακολουθία χαρακτήρων που πληκτρολογείται: π. χ. *Σοφία (για να αναζητήσετε Αγια-Σοφιά,
Αγία-Σοφία, δηλαδή τις περιπτώσεις ημιπαραθετικών συνθέτων) ή *δωσε (για
να αναζητήσετε π. χ. ’δωσε, παράδωσε, πρόδωσε). Ο αναγνώστης μπορεί να δει
το σύνολο των τύπων του ποιητικού έργου που τον ενδιαφέρει (δηλαδή ολόκληρο τον ΣΠΛ) αφήνοντας κενό το πλαίσιο αναζήτησης και πατώντας την ένδειξη
«Βρες». Στα αποτελέσματα κάθε αναζήτησης οι παραπομπές αριστερά αφενός
προσδιορίζουν μέσω βραχυγραφιών την ακριβή θέση του λεκτικού τύπου στο
ποιητικό έργο, αφετέρου επιτρέπουν τη μετάβαση από τη λέξη σε ολόκληρο το
ποίημα. Στην περίπτωση ποιητών για τους οποίους δεν έχουμε άδεια δημοσίευσης του πλήρους έργου τους, ο χρήστης διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες αναζήτησης λέξεων, σε επίπεδο συμφραζομένων, χωρίς, ωστόσο, δυνατότητα ανάγνωσης
του ποιήματος, μετάβασης δηλαδή από τη λέξη και τα συμφραζόμενα στο ποίημα·
δίνεται δηλαδή πρόσβαση μόνο στους συμφραστικούς πίνακες λέξεων και όχι στο
σώμα κειμένων.
21 Τμήμα του ποιήματος θεωρήθηκαν, επίσης, όλοι οι τίτλοι ποιημάτων και συλλογών - δίνεται όμως η δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης μόνο σε αυτούς με
την επιλογή «Κατάλογοι Λέξεων».
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Εικόνα 5. Παράδειγμα απλής αναζήτησης. Κάθε λεξικός τύπος καταγράφεται τόσες φορές όσες απαντά, πάντα συνοδευόμενος από τα άμεσα συμφραζόμενά του και από ακριβείς παραπομπές-βραχυγραφίες.

2. σύνθετης αναζήτησης λέξης ή μέρους τύπου:
α) με περιορισμό σε καταλόγους λέξεων (των τίτλων, των μεταφράσεων, κυρίων ονομάτων κλπ.). Πρόκειται για αναζήτηση
τύπων λέξεων που συμπεριλαμβάνονται στον ΣΠΛ (εντοπίζονται
δηλαδή και με την απλή αναζήτηση). Η ένταξή τους και σε καταλόγους (μέσω σήμανσης) δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησής του. Δεν πρόκειται ωστόσο για λημματικούς
πίνακες λέξεων ή τυπικά ευρετήρια, αλλά για περιορισμένη αναζήτηση λεξικών τύπων εντός συγκεκριμένων πεδίων.
β) με ειδικά κριτήρια για λεξικούς τύπους που δεν περιλαμβάνονται στην απλή αναζήτηση του ΣΠΛ. Συγκεκριμένα, δεν θεωρήθηκαν οργανικό μέρος του ποιητικού κειμένου ―και δεν εμφανίζονται στον ΣΠΛ με απλή αναζήτηση― τα υπότιτλα παραθέματα
(motti), οι προμετωπίδες, οι αφιερώσεις, οι ενδείξεις των ομιλούντων προσώπων, οι τοποχρονολογίες γραφής κλπ. Η αναζήτηση
αυτών των στοιχείων είναι ωστόσο δυνατή με την επιλογή «Ειδικά
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κριτήρια»· από την ίδια επιλογή είναι δυνατή και η επισκόπηση
καταλόγου με τους ξένους συγγραφείς που μεταφράζονται από
τους ποιητές του corpus μας.22

Εικόνα 6. Αναζήτηση στο σύνολο του corpus για συγγραφείς που μεταφράζονται από τον κάθε ποιητή

Σε τι όμως εξυπηρετούν οι παραπάνω δυνατότητες αναζήτησης;
Με άλλα λόγια, γιατί εμείς οι φιλόλογοι να αναλάβουμε αυτόν το
κοπιώδες έργο;23 Καταρχάς, η πιο γνωστή αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων είναι η λεξικογραφική, κάτι που βρίσκει εφαρμογή
και στην περίπτωση των ποιητικών έργων – τα έργα αυτά αποτελούν θησαυρούς για εκτεταμένα σημασιολογικά πεδία λέξεων,
άντληση ιδιωματισμών, σπάνιων τύπων κλπ. · μια δεύτερη επίσης
πολύ σημαντική αξιοποίηση είναι η υποστήριξη της υφολογικής
ανάλυσης.24 Επιπλέον, ένα ψηφιακό ποιητικό corpus μπορεί να

22 Ο αναγνώστης μπορεί να δει το σύνολο των τύπων επιλέγοντας τον κατάλογο που τον ενδιαφέρει, αφήνοντας κενό το πλαίσιο αναζήτησης και πατώντας
«Βρες».
23 H συνθετότητα των αναζητήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι το κείμενο δεν έχει
μεταγραφεί απλά, αλλά έχει σημανθεί κατάλληλα – διαφορετικά απλή αναζήτηση
μεταγραμμένου κειμένου μπορεί να γίνει και με ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας
συμφραστικών πινάκων, όπως το AntConc:
<http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>.
24 Αξίζει να σημειώσουμε και την πρόσφατη αξιοποίηση σωμάτων κειμένων για την
αναγνώριση της πατρότητας παπαδιαμαντικών μεταφράσεων (Πολίτου-Μαρμα-
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χρησιμοποιηθεί και ευρύτερα, π. χ. για την ανίχνευση θεμάτων, μοτίβων, εικόνων, για την ανίχνευση διακειμενικών σχέσεων, για την
ειδολογική αναγνώριση κειμένων, αλλά και για την ανάλυση της
διαπλοκής της ρητορικής του κειμένου με την ιδεολογία (π. χ. για
τη μελέτη του έμφυλου λόγου).25 Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μερικά ενδεικτικά ερωτήματα για το corpus της Ανεμόσκαλας:
 σε ποιους αφιέρωσε ποιήματά του ο Κ. Παλαμάς;
 σε ποιους ποιητές απαντούμε πιο συχνά αρχαιόγλωσσα παραθέματα και ποια;
 ποιο είναι το κοινό λεξιλόγιο Βάρναλη-Σολωμού ή πώς συνομιλεί τελικά ο Βάρναλης με τη σολωμική ποίηση;
 ποιες οι λέξεις-άπαξ που αξιοποιεί ή/και συνθέτει ο Σαχτούρης;
 ποια ιστορικά πρόσωπα απαντούν σε στίχους του Βαλαωρίτη;
 ποια ποιήματα ποιων ποιητών έχουν δηλωμένη χρονολογία
συγγραφής το 1940;
Ερωτήματα όπως αυτά φαντάζουν, και είναι, απλοϊκά – από τη
διατύπωσή τους άλλωστε επίτηδες απουσιάζει το δεύτερο σκέλος:
το γιατί, το ερμηνευτικό εγχείρημα. Ωστόσο βασική αρχή για την
ερευνητική αξιοποίηση ενός corpus είναι ότι δεν δίνει αυτόματα
απαντήσεις – περιμένει τον ερευνητή και τις υποθέσεις εργασίας
του.26 Αλλά και κάτι ακόμα: περιμένει τον ερευνητή ακόμα και χωρίς υποθέσεις εργασίας, καθώς η περιδιάβαση σε ένα corpus επιτρέπει την αναγνώριση μοτίβων και σχημάτων που δεν είχαν προβλεφθεί προηγουμένως από την έρευνα, και τον εκ των υστέρων
ρινού / Μικρός / Δημητρούλια 2011). Η τεχνολογία συγκρότησης συμφραστικών
πινάκων αξιοποιείται προκειμένου να καταρτιστούν και έντυπες κριτικές εκδόσεις (Καπλάνης 2007).
25 Ενδεικτικά παραδείγματα στο Hoover / Culpeper / O’Halloran 2014. Η Adolphs
(2006, 64-79) στον πρακτικό οδηγό της προτείνει επίσης περιοχές λογοτεχνικής
κειμενικής ανάλυσης με αξιοποίηση ψηφιακών corpora· ένα πρόσφατο ελληνικό παράδειγμα στο Δανιήλ 2014. Ωστόσο το σχετικό πεδίο στον ελληνόγλωσσο
χώρο είναι υποαναπτυγμένο και υποθεωρητικοποιημένο – η υποανάπτυξη οφείλεται φυσικά στην έλλειψη ψηφιακών πόρων, η υποθεωρητικοποίηση μάλλον
στην ισχυρή φιλολογική παράδοση του θετικισμού (Calotychos 2008, Καργιώτης
2013).
26 Ενδεικτικά αναφέρω την ομιλία της Helma Dik (2013) που πρόσφατα επιχείρησε
να απαντήσει σε ανάλογα ερωτήματα που τίθενται σε ένα πεδίο πολύ πιο αναπτυγμένο: αυτό των ψηφιακών κλασικών σπουδών.
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σχηματισμό ερευνητικών ερωτημάτων.27 Από την άλλη, ερωτήματα όπως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση ως αφετηρία μικρών ή μεγαλύτερων project στο μάθημα της λογοτεχνίας,
μετατοπίζοντας το κέντρο βάρος του μαθήματος από την έτοιμη
πληροφορία στην επαγωγική διερεύνηση (μια πρόχειρη πρόταση: η διερεύνηση της παρουσίας της Αλεξάνδρειας στην καβαφική
ποίηση – συμφραζόμενα, χαρακτηρισμοί, συμβολική λειτουργία,
ερμηνεία).28
Επομένως αυτό που χρειάζεται να έχουμε κάθε φορά στο νου
μας είναι τι είναι και συνάμα τι δεν είναι το εκάστοτε ψηφιακό corpus, της Ανεμόσκαλας στην προκειμένη περίπτωση:
 Δεν είναι ψηφιακό αρχείο ούτε ψηφιακή (γενετική ή κριτική)
έκδοση αρχειακού υλικού [η οποία, για την περίπτωση του
Σολωμού ή του Καβάφη ας πούμε, αποτελεί ερευνητικό ζητούμενο της ψηφιακής νεοελληνικής φιλολογίας].29
 Δεν είναι υπερκείμενο.
 Δεν περιλαμβάνει στατιστική επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων (π. χ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο για να καταρτίσει κάποιος τον κατάλογο με τις λέξεις-άπαξ, δεν παρέχει όμως αυτόματα έναν τέτοιο πίνακα, καθώς
κάτι τέτοιο θα απαιτούσε λημματοποίηση.
 Είναι περιβάλλον έκδοσης και ανάγνωσης ποιητικού λόγου.
 Είναι ερευνητικό εργαλείο (και όχι ερευνητικό πόρισμα), ένα
περιβάλλον που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες απεύθυνσης
στο κείμενο·30

27 Βλ. Ramsey 2007 και Liu 2013, όπου δείχνει πώς μια ποσοτική ανάλυση μπορεί να
οδηγήσει σε ερμηνευτικό εγχείρημα. Στην Ανεμόσκαλα αυτό είναι δυνατό καθώς ο
αναγνώστης μπορεί να δει το σύνολο των τύπων του ποιητικού έργου που τον ενδιαφέρει αφήνοντας κενό το πλαίσιο αναζήτησης και πατώντας την ένδειξη «Βρες».
28 Στην Ανεμόσκαλα θα αναρτηθεί μελέτη διδακτικής αξιοποίησης καθώς και πλήθος
διδακτικών προτάσεων, πρβλ. και Γιάννου 2010.
29 Πρβλ. Price 2007, 435: «in a digital context, the “edition” is only a piece of the
“archive”, and, in contrast to print, “editions”, “resources” and “tools” can be interdepended rather than independent». Ένα παράδειγμα και πρότυπο, κατά τη
γνώμη μας, σύνθετου ψηφιακού περιβάλλοντος με έκδοση και ταυτόχρονη ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού κλπ. είναι το <http://shelleygodwinarchive.org>. Ένα
παράδειγμα γενετικής ψηφιακής έκδοσης με δυνατότητα παράλληλης επισκόπησης των εκδοχών είναι το <http://www.digitalthoreau.org>. Με την ευκαιρία
ας σημειώσουμε πως η κριτική έχει ήδη επισημάνει τη σιωπή των αρχείων και
στο ψηφιακό σύμπαν, καθώς η πλειονότητα είναι αρχεία λευκών ανδρών λογοτεχνών.
30 Witmore 2012, 325: «What is the distinguishing feature of the digitized text [...]?
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Ας προστεθεί όμως εδώ ένα ακόμα ερώτημα: Τι θα μπορούσε να
είναι;
Όπως ήδη υπαινίχθηκα, η Ανεμόσκαλα, ως λογοτεχνικό corpus δίνει βάρος στο εκδοτικό κομμάτι και την ψηφιακή κωδικοποίηση
του κειμένου σύμφωνα με το ΤΕΙ, όχι (προς το παρόν;) στην υπολογιστική γλωσσολογία. Βέβαια, ήδη έχει γίνει φανερό, ότι ένα
corpus συγκροτείται κάθε φορά με βάση τα ερωτήματα και του
«κατασκευαστή» του.31 Έτσι στην Ανεμόσκαλα δεν συμπεριλάβαμε σήμανση λόγου χάρη για γραμματικές ή συντακτικές πληροφορίες32 ή για το μετρικό σύστημα κάθε ποιήματος –καθώς
δόθηκε προτεραιότητα στο είδος σήμανσης που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σκοπούς, όπως είναι η σημασιολογική– χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι εκτός του φάσματος των δυνατοτήτων. Αντίστοιχα, κινούμενοι πιο κοντά σε μια κριτική έκδοση,
είναι δυνατόν μελλοντικά να αποκτήσει χαρακτηριστικά παράλληλου corpus, στο οποίo θα είναι εφικτή η παράλληλη προβολή
και αντιπαραβολή διαφορετικών εκδοχών του ίδιου ποιήματος·33
πρέπει πάντως να επισημανθεί και πάλι πως η μεθοδολογία μιας
κριτικής και μιας χρηστικής ψηφιακής έκδοσης είναι πολύ διαφορετική και απαιτεί επομένως και διαφορετικές εκδοτικές αρχές
σήμανσης. Τέλος, η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης αλλά και οπτικοποίησης
της «πληροφορίας».

I would argue that a text is a text because it is massively addressable at different
levels of scale».
31 Λόγου χάρη, αν το corpus αποσκοπούσε στην υποστήριξη της έρευνας της ιστορικής γλωσσολογίας για παράδειγμα, οι εκδοτικές αρχές θα ήταν πολύ διαφορετικές και δεν θα περιλάμβαναν τον ορθογραφικό εκσυγχρονισμό του κειμένου.
32 Π. χ. η γραμματική σήμανση θα οδηγήσει στη δυνατότητα συγκρότησης λημματικών πινάκων, ενώ η συντακτική σήμανση (parsing) μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη συνθετότητα της δομής.
33 Ο χρήστης όμως μπορεί ήδη να αξιοποιήσει τα ελεύθερα εργαλεία που έχει στη
διάθεσή του, όπως τα Versioning machine:
(http://www.v-machine.org) και Juxta (http://juxtacommons.org)
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Εικόνα 7 Στατιστική ανάλυση του ένατου λόγου του Δωδεκάλογου του Γύφτου <http://voyant-tools.org/>.

Εικόνα 8. Οπτικοποίηση συμφραστικού πίνακα του Διαλόγου του Σολωμού

Οι παραπάνω εικόνες στόχο έχουν να προκαλέσουν και προβληματισμό. Τι συμβαίνει όταν στη θέση του κειμένου μπαίνει η
πληροφορία, τα δεδομένα;34 Μπορούμε να σκεφτούμε μια μεθοδολογία που θέτει τα ποσοτικά εργαλεία στην υπηρεσία όχι της
επαλήθευσης αλλά της διερεύνησης, όχι της απάντησης αλλά της
διερώτησης, όχι της αποτελεσματικότητας αλλά της ανάδειξης του
μη-μετρήσιμου; Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν λόγο περί μεθόδου που
θα αντλεί μια ερμηνευτική όχι της βεβαιότητας, αλλά της υποψίας.

34 Πρβλ. McGann 2001, 139 (παρατίθεται στο Cummings 2007): «TEI is now a standard for humanities encoding practices. Because it treats the humanities corpus
– typically works of imagination – as informational structures, it ipso facto violates
some of the most basic reading practices of the humanities community, scholarly
as well as popular».
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Προς μια κριτική προσέγγιση
If text analysis is to participate in literary critical endeavor in
some manner beyond fact-checking, it must endeavor to assist the
critic in the unfolding of interpretive possibilities35
Όπως ίσως έχει φανεί, η ψηφιακή έκδοση ενός ποιητικού corpus,
με τη συνθετότητα που περιγράφηκε, δεν λειτουργεί μόνο επικουρικά στις παραδοσιακές εργασίες σύνταξης λεξιλογικών πινάκων,36 υφολογικής διερεύνησης κλπ. αλλά θέτει η ίδια μια σειρά
από ερμηνευτικά ζητήματα: λόγου χάρη, τι συμβαίνει με την απαίτηση αυστηρής οργανωτικής ιεραρχίας του ΤΕΙ σε κείμενα που δεν
επιδέχονται τέτοιου τύπου οργάνωση; Τι συμβαίνει με την απαίτηση για ακριβείς παραπομπές και άρα στιχαρίθμηση σε κείμενα που
δοκιμάζουν τα όρια;

Εικόνα 9. Τα «κομμάτια» της τελευταίας συλλογής του Αναγνωστάκη, όπως
εμφανίζονται με αριθμητικούς ψευδότιτλους στον «πίνακα περιεχομένων»
(κατά παράβαση της επιλογής του ποιητή για άτιτλα σπαράγματα) - η άλλη
επιλογή θα ήταν η ενοποίησή τους κάτω από τον τίτλο ΥΓ. σε ένα συνεχές.
35 Ramsey 2007, 484.
36 Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως ακόμα και το καθαρό δεδομένο της συχνότητας
των λέξεων, είναι μεν ποσοτικής φύσης, αλλά εξαρτάται απόλυτα από την ποιοτική ανάλυση, καθώς όπως έχει δείξει ο Kirk (2009) ο ίδιος ο ορισμός της έννοιας
«λέξης» καθίσταται προβληματικός.
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Η ίδια η έννοια του κειμένου άλλωστε καθίσταται, για άλλη μια
φορά, προβληματική: αν για τα υπολογιστικά εργαλεία η δομή του
κειμένου είναι η σειριακή ακολουθία των μονάδων του, κείμενο
και δομή στη θεωρία της λογοτεχνίας είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Έτσι, έχει ήδη επισημανθεί κάτι που και η δική μας εμπειρία από
το πεδίο37 επιβεβαιώνει: η «έλλειψη σαφήνειας για τη σημειωτική
φύση της ψηφιακής αναπαράστασης του κειμένου» στον ορισμό
της σήμανσης από το ΤΕΙ, καθώς η σήμανση άλλοτε θεωρείται
εξωτερικό στοιχείο του κειμένου και άλλοτε ταυτίζεται με το ίδιο
το κείμενο (Buzzetti 2009, 49). Ακριβώς όμως επειδή το ζήτημα
της ψηφιακής αναπαράστασης (= σήμανσης) δεν είναι ουδέτερο
—και η σήμανση του κειμένου θα πρέπει να θεωρηθεί τόσο σημειωτική όσο και ερμηνευτική πράξη—, μπορεί να αποτελέσει λυδία
λίθο για τη λογοτεχνική θεωρία – οι περιορισμοί που θέτουν τα εργαλεία είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όχι θετικιστικά αλλά προς
μια κατεύθυνση αναστοχασμού και σύλληψης νέων ερωτημάτων
(Ramsay 2007, 489).
Η οργάνωση, άλλωστε, του δικτυακού περιβάλλοντος είναι μια
δομή που παράγει σημασία και θέτει μια σειρά από ζητήματα για
τη θέση του λογοτεχνικού κανόνα αλλά και την πρακτική της ανάγνωσης στην ψηφιακή πραγματικότητα:
 αλλάζει και πως η αναγνωστική πρακτική; ποια είναι το
όρια ενός άυλου κειμένου; Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, στοιχεία όπως οι προμετωπίδες είναι στενά συνδεδεμένα στο μυαλό μας με το ξεφύλλισμα μιας έντυπης
έκδοσης, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης της ψηφιακής
Ανεμόσκαλας συχνά να βρίσκεται σε αμηχανία, λόγω της
προσδοκίας του για μια βιβλιακή δομή που μόνο εν μέρει
τηρείται.38
37 Στη μελέτη που θα αναρτηθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της Ανεμόσκαλας δίνονται
και παραδείγματα ερμηνευτικών «προβλημάτων» που αντιμετωπίσαμε κατά τη
σήμανση του κειμένου (δομική και σημασιολογική), εν είδει σημειώσεων από το
πεδίο.
38 Πρβλ. Hayles 2003, 264: «One of the insights electronic textuality makes inescapably clear is that navigational functionalities are not merely ways to access the
work but part of a work’s signifying structure». Το ΤΕΙ δίνει τη δυνατότητα για σήμανση των αλλαγών σελίδας με αναφορά σε έντυπη έκδοση – καθώς όμως στην
Ανεμόσκαλα το κείμενο συνήθως δεν ταυτίζεται με καμιά έντυπη έκδοση, επιλέξαμε να μην αναπαράγεται σε καμιά περίπτωση η δομή της σελίδας. Αυτό βέβαια
είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα των εντάσεων μεταξύ ψηφιακής και έντυπης
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μήπως ένα τέτοιο corpus μάς επιστρέφει από άλλον δρόμο
στον φορμαλισμό, σε μια αποπλαισιωμένη, αποϊστορικοποιημένη ανάγνωση;39
 μήπως ένα τέτοιο corpus λειτουργεί ως δούρειος ίππος
για επιστροφή από άλλο δρόμο στον λογοτεχνικό κανόνα;
μπορούμε να φανταστούμε ένα ψηφιακό corpus που δεν
θα έχει τον συγγραφέα ως σταθερά οργανωτική αρχή;
Τα παραπάνω ερωτήματα, που μόνο ενδεικτικά και εν είδει επιλόγου τίθενται εδώ, εκβάλλουν στον κίνδυνο σύλληψης του ψηφιακού ως μιας καινοτομίας της συντήρησης: συντήρηση όχι μόνο με
την έννοια της διατήρησης του πολιτισμικού υλικού αρχείου μέσω
της ψηφιοποίησης, που είναι ο τομέας στον οποίο δίνεται –δικαίως– έμφαση από τα ποικίλα χρηματοδοτικά προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης, αλλά με την έννοια της ερευνητικής αξιοποίησης
των νέων εργαλείων για να κάνουμε αποδοτικότερα αυτό που ήδη
κάναμε. Από την άλλη, ήδη στην αρχή του κειμένου υπαινίχθηκα
την αντίθετη όψη: τον ευαγγελισμό της αλλαγής παραδείγματος
που υποτίθεται πως θα επιφέρει η αλλαγή και μόνο του εργαλείου,
της τεχνολογίας του κειμένου.40
Η όποια απάντηση πάντως δεν μπορεί να είναι μια απλή περιχαράκωση στις γραμμές της διαμάχης «ψηφιακό vs έντυπο»·
η απάντηση μπορεί να προέλθει μόνο από τον πολλαπλασιασμό
των πόρων, πολλαπλασιασμός που θα μας επιτρέψει να ξανασκεφτούμε ταυτόχρονα τις λειτουργίες τόσο του εντύπου όσο και του
ψηφιακού, και ταυτόχρονα να αποσταθεροποιήσουμε και να ιστορικοποιήσουμε, για άλλη μια φορά, την έννοια του κειμένου, διακρίνοντάς την από τις τεχνολογίες και τις πρακτικές της γραφής.41


έκδοσης. Η ιστορία της ανάγνωσης μας διδάσκει ότι η ανάγνωση μια κοινωνική
πρακτική που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το έντυπο βιβλίο.
39 Σε αυτό το πλαίσιο οι ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές κινδυνεύουν να γίνουν ο
δούρειος ίππος για την επιστροφή του «νεκρού χεριού της φιλολογίας» (Calotychos 2008) και τη φετιχοποίηση όχι πια του κειμένου αλλά των λέξεων, μια άλλη
όψη του θετικιστικού επιστημονισμού που περιγράφηκε στην αρχή του κειμένου
(πρβλ. και Καργιώτης 2013).
40 Ενδεικτικά Schaefer 1997, 218: «the Medial Approach and Deconstruction alike
pose a threat to the ‘philological establishment’, and this is so because both have —
in their own ways— severely shaken the grounds on which philology and all other
disciplines whose main material are texts have proceeded —or run in circles» —
εδώ γίνεται φανερός ο κίνδυνος τεχνολογικού ντετερμινισμού.
41 Βλ. Shillingsburg 2006, 18. Πρβλ. Fiormonte/ Martiradonna / Schmidt 2010: «[...]

684

Μαρία Ακριτίδου

μια ψηφίδα αυτού του οικοσυστήματος των τεχνολογιών του κειμένου (Barton 1994, 29) είναι και η Ανεμόσκαλα.
Καθώς μάλιστα οι ψηφιακές πρακτικές γραφής, ανάγνωσης
και έκδοσης τείνουν να συγκροτήσουν ένα ακόμα απόθεμα κατά
Bourdieu συμβολικού πολιτισμικού κεφαλαίου, είναι επείγον να
υπερβούμε, με τα εργαλεία της κριτικής ανάλυσης, κάθε έννοια
και ρητορική τεχνολογικού ντετερμινισμού. Μια τέτοια ανάλυση
όχι μόνο θα ιστορικοποιεί αλλά θα θέτει τις ποικίλες εγγράμματες
πρακτικές και τεχνολογίες του κειμένου κάτω από το μικροσκόπιο
της φουκωικής ανάλυσης της «μικροφυσικής της εξουσίας».42 Εδώ
μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα από τη διαμάχη για μια προηγούμενη τεχνολογία του κειμένου: τη γραφή. Η ανθρωπολογική
προβληματική της εγγραμματοσύνης οδήγησε στην αλλαγή παραδείγματος από ένα μοντέλο με βασική θεωρητική θέση την πρωταρχική σημασία και a priori επαναστατική λειτουργία των μέσων
επικοινωνίας στη δόμηση τόσο των πολιτισμών όσο και των νοοτροπιών,43 σε μια νέα θεωρητική σκοπιά, γνωστή ως το «ιδεολογικό» μοντέλο. Σύμφωνα με αυτό κάθε τεχνολογία λόγου και γραφής
νοείται σε συνάρτηση προς τα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά
και ιδεολογικά συμφραζόμενα στα οποία βρίσκεται ενταγμένη,
ενώ δίνεται έμφαση στον επικαθορισμό του τρόπου πρόσληψης
των κειμένων από τις κοινωνικές πρακτικές και τις ιδεολογικές
χρήσεις των «εργαλείων/μέσων», με άξονα των έννοια της επιτέλεσης, που προέρχεται από το χώρο της μελέτης της προφορικής
λογοτεχνίας.44 Ο αναστοχασμός πάνω στη λειτουργία αλλά και την

there is a potential conflict between the linear and hierchical nature of current formal language systems such as XML, and the intrinsic dynamic nature of the writing
process. [...] we may have to rethink present models of document modeling, and
to develop, within an adequate epistemological framework, a new theory of digital
text».
42 Π. χ. οι Collins & Blot (2003, 1-8) το επιχειρούν αυτό αξιοποιώντας την έννοια της
εγγενούς εξουσιαστικής διάστασης της «οικονομίας της γραφής» του Michel de
Certeau.
43 Βλ. Barton 1994. Οι ρίζες αυτού του μοντέλου πρέπει να αναζητηθούν στη θεωρία
των μέσων επικοινωνίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη δεκαετία του ΄60 από
τη Σχολή του Τορόντο, με κύριο εκπρόσωπο τον Marshall Mcluhan (Πασχαλιδης
2010).
44 Βλ. ενδεικτικά Johnson 2000, 624. Στον τομέα της θεωρίας της λογοτεχνίας, πρέπει να σημειωθεί και μια κίνηση, στο, γερμανικό κυρίως χώρο, που συστοιχεί με
την ντετερμινιστική θέση και δίνει έμφαση στις επιπτώσεις της τεχνολογίας στη
μορφή και το περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων, αλλά και στη λειτουργία
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ιδεολογία του «εργαλείου/μέσου» πρέπει να είναι το πρώτο βήμα
προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πρόκληση που θέτει ο Liu
(2012) για τη σύνδεση των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών
με τις πολιτισμικές σπουδές αλλά και την κριτική θεωρία, μια σύνδεση που επείγει.
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Social network analysis in literature.
The case of The Great Eastern by A. Embirikos
Dimitrios Kydros * & Anastasios Anastasiadis

1. Introduction

The Great Eastern (Ο Μέγας Ανατολικός) by Andreas Embirikos
(1901-1975), written during 1945 – 1951 and taking its final form
in 1970, is allegedly the largest Modern Greek novel. It was published after the author’s death during 1990-1992 and spans eight
volumes, five parts, one hundred chapters and about two thousand
and one hundred pages. This novel received controversial criticism,
ranging from utmost enthusiasm to violent reprobation, mainly
due to its bold erotic content.
Social Network Analysis (SNA) analyzes social networks using
network theory and has been successfully applied in many different fields of science, from computer networks to sociology and
from biology to political or organizational sciences. Recently, scholars have started to employ network-analytic methods in the studies
of culture and literature.
In this paper we form and analyze the social network of The
Great Eastern. In Section 2, we present how SNA has been applied
in the field of literature. Section 3 presents the visualization of the
Great Eastern network, in which all the characters are represented
as nodes and every interaction written within the novel as an arc
between two nodes. In Section 4, network metrics are used to detect
the most important nodes and identify actors’ communities. Then,
the network of The Great Eastern is compared to the networks of
Iliad and Les Misérables. Finally, we present the conclusions of this
paper and we discuss how the application of SNA in literature can
raise some interesting questions for future research.
∗
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2. SNA and literature
SNA has been widely applied in social, economic and other sciences.
There is no real consensus on the exact definition of SNA as a field,
since it is sometimes described as a theory or as a strategy or approach and sometimes as a set of techniques (Buch-Hansen, 2013).
It has also been considered to be a “paradigm” itself, containing a
set of theoretic definitions, methodologies and empirical research
(Carrington & Scott, 2011; Marin & Wellman, 2011). In any case, its
target is to analyze the social relations created between persons
(or actors in general), the structure of these relations and the ways
through these relations affect (or are affected by) social behaviour,
attitudes and beliefs of actors (Prell, 2012, p. 1).
SNA shares the general belief of structural approaches for the
existence of underlying deep structures (Wellman, 1983), but it
should be distinguished from them, as it perceives the concept of
structure differently: for SNA social structure is formed by patterns
or regularities of relations which develop between interacting units
(Freeman, 2004; Wasserman & Faust, 1994; Wellman, 1983). Being
a structural perspective, it adopts a critical attitude against individualistic approaches that ignore social aspects of behavior (Freeman, 2004). A typical social research focuses on characteristics
and attributes of single units – persons, while SNA focuses on relations and interactions between acting subjects (Knoke & Kuklinski,
1982; Marin & Wellman, 2011; Wasserman & Faust, 1994). Social
networks are studied in the belief that their structure and the positions held by individuals on them can affect behaviour, perspectives and actions of both actors and the system as a whole (Knoke
& Kuklinski, 1982).
SNA has been applied in many ways in cultural studies (see
DiMaggio, 2011, for a comprehensive review). In literature, in particular, social networks of authors have been subjects of research
in order to investigate one key hypothesis of Bourdieu’s theory of
the structure of cultural fields (Anheier, Gerhards, & Romo, 1995),
to show off the interdependence between material and symbolic
production of literature (De Nooy, 1991), to seek for similarities
between narrative and social structure (De Nooy, 2001), to explore
dynamic relations between author’s and literary journal’s prestige
(De Nooy, 2002) or to study the Afrikaans literary system (Senekal,
2012).
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On another approach, regarding relations between actors on
drama, Moreno himself (one of the early founders of SNA), in his
work Das Stegreiftheater produced diagrams of interactions (Freeman, 2004; Hare & Hare, 1996). He was concerned on issues like
how much time does actor A spend with actor B, how often do they
appear simultaneously on the stage, how often do they leave together (Moreno, 1978). During the latest years, other research studies
applied SNA to represent relations and interactions between actors
of works of literature as social networks. Elson, Dames, and McKeown (2010) wrote down all discussions found in quotes and investigated the networks of sixty novels of the 19th century, in order to
deconstruct widely spread conceptions of literary criticism. In Alice
in Wonderland, static and dynamic networks were created to provide insight into the roles of characters and narrator’s perspective
(Agarwal, Corvalan, Jensen, & Rambow, 2012).
Some studies pose the question of how similar is the network
structure of characters of a literature work to real-life networks.
Shakespeare’s characters (Stiller & Hudson, 2005; Stiller, Nettle, & Dunbar, 2003) or characters from Marvel Comics (Alberich,
Miro-Julia, & Rossello, 2002), seem to be very similar to real-life
networks. Similarly, Mac Carron and Kenna (2012) compared three
epic works (the Iliad, Beowulf and Tain Bo Cuailnge) with other random and real social networks; Mac Carron and Kenna (2013) also
analyzed in the same manner the social network of Íslendingasögur
(The Sagas of Icelanders). Furthermore, Kydros, Notopoulos, and
Exarchos (in press) investigated the Iliad’s network and compared
it to other real-life networks, while in a similar study the Iliad was
found to possess most of the properties of a real-life network (Miranda, Baptista, & Pinto, 2013). The question of similarities between
narrative structure and a social network structure was set by Sack
(2014), who tries to create stories from social networks based on the
structural balance theory. At the same time, he compares Don Quixote de la Mancha, David Copperfield and Mrs. Dalloway and supports
that the notable differences in their networks correspond and reflect
basic differences in literary conventions between periods. Social networks have also been presented for Les Misérables (Newman & Girvan, 2004), for ancient Greek drama works (Rydberg-Cox, 2011) and
for Toorberg (Ancestral Voices) by E. Van Heerden (Senekal, 2013).
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Finally, Moretti (2011) created and analyzed networks for Hamlet
and some chapters of Our Mutual Friend by Dickens and the Chinese The Story of the Stone.
The Great Eastern (Ο Μέγας Ανατολικός) (Εμπειρίκος, 1990-2),
written during 1945 – 1951 and taking its final form in 1970, is
allegedly the largest Modern Greek novel. It was published after
the author’s death during 1990-1992 and spans eight volumes, five
parts, one hundred chapters and about two thousand and one hundred pages. The events of the story take place mainly during the
ten-day maiden voyage of ocean liner “Μέγας Ανατολικός” (Great
Eastern) from Liverpool to New York in 1867. The passengers of
the liner, belonging in various nationalities and social classes, are
at most the actual characters of the work. As already mentioned,
this novel received controversial criticism, ranging from utmost enthusiasm (because of its human-centric, liberal and utopian character), to violent reprobation, mainly due to its bold erotic content. In
the following sections we will form the social network of this work,
from hereby called GEN (Great Eastern Network) and investigate
its properties and topology.
3. Network formation and visualization

A social network is comprised of a set of nodes (or actors or vertices), which are the acting subjects. The nodes are interconnected
through one or more relations (Marin & Wellman, 2011; Wasserman & Faust, 1994). Nodes are usually persons or organizations,
but in general any unit that can connect to another can be considered as a node (web pages, journal articles, countries etc.). Different
types of relations, defined as arcs, ties, links or edges, can connect
nodes and may refer to biological relation (ancestry, family), communication, exchange, emotions, collaboration, power or influence,
physical connections, etc. (Knoke & Kuklinski, 1982; Wasserman &
Faust, 1994).
In GEN, some of the nodes are the passengers on the liner. However, there exists a number of persons coming from the past of the
passengers, like parents or acquaintances which also take place in
the plot, so they also belong to the nodes set. Furthermore, actors
interact with other, non-living objects or animals, also to be included in the nodes set, together with the final category of actors which
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are persons never met by the passengers, but interact between
them. The actual numbers of the described categories, together
with their sex, are shown in Table 11.
No
1
2
3
4
5

Category
Count Male
Passengers
143
86
Persons from the past
262
143
Non-living objects
40
-Persons never met by passengers
115
57
Animals
12
2
Total
572
288
Table 1: The categories of nodes in GEN

Female
54
108
-35
2
199α

A first obvious result comes from the fact that only 143 out of 572
actors (25%) are actually travelling onboard. It would be tempting
to keep in our discussion only the actual passengers, however this
would result in valuable loss of information, since some of the other
nodes are actively involved in interactions or provoke facts. Hence,
all 572 of the actors are the nodes in GEN.
As a second interesting result, one could observe that males
have the overall majority in all categories. It could be supported
that males are more important actors in GEN (a typical result from
traditional statistics); however this remains to be proved in the
next sections, since their relations may differ substantially.
Nodes are connected to each other through links. Not all links
are of the same type. Different relations (acquaintance, friendship,
sexual actions) define different links. Links can also have weights:
two or three meetings should mean more than one meeting. Finally, reciprocal relations define reciprocal - undirected links (edges),
while non reciprocal relations (like observation) define directed
links (arcs - see Kydros et al. (in press) for a thorough discussion on
link differences). In GEN we identified the relations shown in Table
2, together with their actual numbers.
α

Some obvious inconsistencies in the cardinalities of sexes come from the fact that for
some nodes there is no clear data from the author, or do not have a sex by definition
(i. e. God or train passengers).
1

All raw data were recorded in a spread sheet.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Relations
Interaction (give-and-take)
Interaction (game)
Interaction (physical contact)
Bad feelings
Professional
Communication
Happy feelings
Observation
Sexual contact
Kinship
Fantasy

Total

Count

Type

66
6
102
519
55
548
1207
1182
581
145

Undirected
Undirected
Undirected
Directed
Undirected
Undirected
Directed
Directed
Undirected
Undirected

776

5187

Table 2: Relations in GEN

Directed

Actually, not only one but at least eleven different networks
could be assembled, if we use only one relation. However, for this
research, we chose to fuse all these relations in one under the general meaning of interaction. Investigations of all other relations are
a prospect for future work. Furthermore, a mixed network, containing both directed and undirected links, is not easy to interpret
and process. Thus, we replaced every undirected link with two directed ones connecting the same nodes, so GEN becomes a directed network. Furthermore, as already mentioned, a large number
of actions involve the same actors. The raw data were processed
in order to create links with weights: if two actors interact in three
different occasions, then instead of adding three different links only
one link of weight 3 is added in the network. As a result, 1764 links
were created in GEN. We used Gephi, an open source software, created by Bastian, Heymann, and Jacomy (2009), for the most part of
our processing.
In Figure 1, GEN is pictorially represented, using a special algorithm included in Gephi, which makes important nodes larger and
places closely connected nodes in closer areas. Links with large
weights are also shown bolder. The labels of the nodes (i. e. the actual names of the actors) are also shown, when the Figure is magnified. We will interpret the importance of nodes in the next section.
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Figure 1: Visualization of GEN (the Great Eastern Network)

4. Node importance and communities

A close inspection of Figure 1 (in the lowest area) shows that 4
actors are not connected to any other nodes in the network but
are only connected in pairs. GEN is thus separated in three components, one of which being the largest component. It is not rare
for networks from literature to be disconnected in such a manner.
Actually, the same situation arises both in Homer’s Iliad and Hugo’s Les Misérables, as already described in Kydros et al. (in press).
Nevertheless, given the nature of the novel itself, one could expect a
larger number of disconnected components, since it gives the sense
that there are many parallel stories on board and from the past that
evolve in time. In the following discussion we will use the largest
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component of 568 actors for our measurement, without serious
loss of information.
Nodes are important in a variety of ways through special metrics. In this paper, four of these metrics are used, namely: degree,
closeness, betweenness and eigenvector centralities. The intuitional (not formal - mathematical) definitions for the above metrics are
as follows2:
•

•

•

•

Degree centrality is the total number of immediate
neighbors of a node. In directed networks, it can be
calculated as in-degree, out-degree or total degree centrality. If a node has many direct connections to other
nodes, then it should be important.
Closeness centrality is an average on how close is a node
to all other nodes in the network. Closeness is defined
together with the notion of the shortest path between
two nodes, which is the smallest number of links that
should be traversed in order to travel from one node
to the other. In this metric, smaller values mean more
central nodes.
Betweenness centrality of a node is a measurement that
reflects the proportion of shortest paths between all
pairs of nodes that pass through this particular node. A
node with large betweenness centrality controls better
the pass-through of information.
Eigenvector centrality measures the importance of
nodes according to the importance of their neighbors.
Intuitively, if one has strong neighbors then he is in a
better position than another node (the maximum possible value is 1).

In Table 3 we rank the ten most prominent nodes of GEN according to the above described metrics. All measurements were calculated on the undirected version of GEN.
2

The actual formal definitions can be found in Wasserman and Faust (1994, Chapter
5).
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No
1
2
3
4

Degree

Node

Ανδρέας
Σπερχής
Άλτζερνον
Μπράντον
Κλίφφορντ
Τζέην
Μπόσουελ
Γεώργιος
Μακ
Γκρέγκορ

Value
132
124
119
111

5

Φλώσσυ

103

6

Έθελ

76

7
8
9
10

Αιμίλιος
Μπερτιέ
Μαρκελίνη
Ντυραντέλ
Παολίνα
Κρινέλλι
Παιδαγωγός
Μαρία

71
68
67
64

Closeness

Node

Άλτζερνον
Μπράντον
Κλίφφορντ
Γεώργιος Μακ
Γκρέγκορ
Τζέην
Μπόσουελ
Ανδρέας
Σπερχής
Αιμίλιος
Μπερτιέ
Παολίνα
Κρινέλλι
Χανς
Έντελμαν
Παιδαγωγός
Μαρία
Θαλαμηπόλος
Μπέττυ
Ειρήνη

Value
1,894
1,995
2,048
2,049
2,164
2,169
2,169
2,205
2,224
2,235

Betweenness

Node

Ανδρέας
Σπερχής

Φλώσσυ
Γεώργιος
Μακ
Γκρέγκορ
Άλτζερνον
Μπράντον
Κλίφφορντ
Τζέην
Μπόσουελ
Μαρκελίνη
Ντυραντέλ
Παιδαγωγός
Μαρία
Αιμίλιος
Μπερτιέ
Έθελ
Αλφρέντο
Κάρμι

Table 3: Centralities in GEN

Value

43169
30444
29883
29450
28723
19978
15628
11990
10121
7448
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Eigenvector

Node

Άλτζερνον
Μπράντον
Κλίφφορντ
Γεώργιος
Μακ
Γκρέγκορ
Παολίνα
Κρινέλλι
Τζέην
Μπόσουελ
Αιμίλιος
Μπερτιέ
Ανδρέας
Σπερχής
Φλώσσυ
Παιδαγωγός
Μαρία
Μιμί-λά-Ρόζ
Τζακ
Άντερσον

Value
1

0,838
0,728
0,69
0,68
0,67
0,63
0,59
0,55
0,54
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Table 3 can be interpreted in various ways. Anyone familiar
with the actual text can easily verify that main actors also hold
central positions in the network. One could expect rankings 1 to
5 (mainly males) in all centralities. It seems also interesting to
interpret the positions of ranking 6-10, where the majority is held
by female actors. This is consistent with the actual ratio of males/
females in the text (from Table 1). Furthermore, some actors do
not appear in all rankings meaning that their importance is more
of “local” than “global” sense. An actual study on the sociology of
all actors could reveal other aspects of their rank with respect to
centralities.
Despite the small differences, the similarities of all four rankings are also important. It exhibits internal structure, a plan within the author’s intentions. This result perfectly contradicts some
criticism on behalf of part of critics on this novel: “... there is not
one real human in Embririkos’s book,… it is mere pornography, …
it is a naive work with no design or plot” (as cited in Γιατρομανωλάκης, 2011; as cited in Γκιώνης, 2010). It looks that he definitely
had a consistent sociological universe in his mind, neither chaotic nor completely utopian, reflecting real social structures composed of persons with real social relations. Kydros et al. (in press)
have also identified a similar situation in Homer’s Iliad.
On continuing the discussion on the sociology of actors, nodes
can also cluster in groups. These groups can be cliques, cores,
clans etc. according to the group definition3. Recently, the notion
of community structure was introduced by Girvan and Newman
(2002). The more general definition is based on the principle that
pairs of nodes are more likely to be connected if they are both
members of the same community(ies), and less likely to be connected if they do not share communities. Algorithms for detecting
community structure in networks are proposed in Blondel, Guillaume, Lambiotte, and Lefebvre (2008). We applied this method
on GEN using Gephi and found that all nodes can be divided in 5
communities with a resolution of 2. 5. This community structure
can be seen in Figure 2, with different communities having different colours.
3

See Wasserman and Faust (1994, Chapter 7) for a full presentation
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Figure 2: Five communities in GEN

After further examination in the actual names of the actors in
every community one can actually name these communities as in
Graph 1 that follows.
7%
30%

25%

COM0
COM1
COM2
COM3
COM4
15%

23%

Graph 1: Naming and percentage of communities

On the actual actors included in each community, the following
hold:
• Community 0 (COM0): Φλώσσυ, Μακ Γκρέγκορ and others
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Community 1 (COM1): Κλίφφορντ – Κρινέλλι, Λαίην –Ντυραντέλ and their acquaintances
• Community 2 (COM2): Μπόσουελ and close actors
• Community 3 (COM3): Σπερχής-Ειρήνη-παιδαγωγός Μαρία
and close actors
• Community 4 (COM4): Έθελ-Μπερτιέ
Actually, the main actors in each community hold a very high
degree centrality ranking (see Table 3). These actors are followed
by others, not so important ones, either through physical contact
or through retrospection, fantasies and dreaming. For example, in
COM0, most characters are not on board, but come from the past
of actors Μακ Γκρέγκορ and Φλώσσυ. All other actors are mainly
connected within their community (being persons from the main
actors’ past) and thus cannot interact with persons from other
communities. Main actors operate as hubs and other actors group
around hubs, forming these communities. This situation will be further analyzed in the next section, where we prove that GEN belongs
in the small-world networks.
•

5. Topological comparison to other literature networks

In this section we compare GEN to two other networks from literature, Homer’s Iliad and Hugo’s Les Misérables. Newman (2002)
has assembled a set of metrics regarding the topology of a simple,
undirected network. We will use this approach, since it has been
reported as the most inclusive and concise. More specifically, we
will deal with link density, degree, distance, diameter, eccentricity,
clustering coefficient and assortativity coefficient4.
• Link density is the ratio of the actual number of links divided
by the maximum possible number of links that could exist in
a network. Density takes values in [0. . 1].
• The average degree is the average number of neighbors of
all nodes.
• The average distance of a network is the average of all shortest paths in this network. The diameter of a network is the
longest distance over all pairs of nodes. The eccentricity of a
4

We prefer to define these metrics not with their mathematical formalism but in a
descriptive manner.
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node is the largest distance from this node to any other node
in the network. All node eccentricities can be averaged yielding the average eccentricity of the network.
• The clustering coefficient is the ratio of the actual number
of links between this node’s neighbors, divided by the maximum possible number of links in this neighbourhood. If a
node has large clustering coefficient, then its neighbours
tend to form highly interconnected clusters. The average on
all clustering coefficients for all nodes of a network is the average clustering coefficient of the network.
• The assortativity coefficient of a network takes values from
[-1, 1] and denotes the degree-similarities between neighbouring nodes. When less than zero, a node is connected
with other nodes of different degrees. However, when this
metric is greater than zero and closing to one, nodes tend to
connect with other nodes with similar degrees (assortative
networks).
In Table 4 we list all these metrics for the comparing networks.
Nodes
Links
Density
Average Degree
Average shortest
path
Diameter
Average
eccentricity
Average
clustering
coefficient
Assortativity

the Iliad
538
1557
0. 001
5. 78

Les Misérables
77
254
0. 087
3. 299

GEN
572
1764
0. 008
3. 084

9

5

7

3. 33
6. 56
0. 41

-0. 08

2. 641

3. 12

4. 32

2. 342

0. 01

-0. 07

0. 736

Table 4: Network topological comparison

0. 766

The similarities in topology of GEN and especially the Iliad are
rather striking. The two networks differ (not substantially) only
in average degree and average eccentricity. Les Misérables is also
close, but it is much smaller, much denser (larger density) and more
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assortative. Furthermore, if we calculate the average shortest path
and the average clustering coefficient in a random graph (3. 4 and
7. 28 respectively), we can positively deduce that all three networks
belong to the “small world” class of networks, as described by Watts
and Strogatz (1998), which are networks where most nodes are not
neighbors of one another, but any node can be reached from every
other by a small number of hops or steps. Small-world properties
are found in many real-world phenomena, including websites with
navigation menus, food chains, electric power grids, metabolite
processing networks, networks of brain neurons, voter networks,
telephone call graphs, and social influence networks.
Small-world networks tend to contain cliques, and near-cliques,
meaning sub-networks which have connections between almost
any two nodes within them. This follows from the defining property
of a high clustering coefficient. Secondly, most pairs of nodes will be
connected by at least one short path. This follows from the defining
property that the mean-shortest path length should be small. Several other properties are often associated with small-world networks.
Typically there is an over-abundance of hubs - nodes in the network
with a high number of connections (known as high degree nodes).
These hubs serve as the common connections mediating the short
path lengths between other edges. Actually, it seems that after the
similar discussion by Mac Carron and Kenna (2012) and Kydros et
al. (in press), together with this research, it seems reasonable to
support that Embirikos did compose an epos and epic works seem
to fall in this category (although this must be further researched).
One of the most important properties of small worlds is the distribution of the degrees of nodes. As proved by Barabási and Réka
(1999), in small worlds the degree distribution follows a power-law
manner, reflecting the very few nodes with large degree (hubs) and
the many nodes with small degree with an exponential tail. The
scale-free property strongly correlates with the network’s robustness to failure. The major hubs are closely followed by smaller ones.
These smaller hubs, in turn, are followed by other nodes with an
even smaller degree and so on. This hierarchy allows for a fault tolerant behavior. If failures occur randomly and the majority of nodes
are those with small degree, the likelihood that a hub would be affected is almost negligible. If a hub-failure occurs, the network will
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generally not lose its connectedness, due to the remaining hubs. On
the other hand, if we choose a few major hubs and take them out
of the network, the network is turned into a set of rather isolated
graphs. Thus, hubs are both a strength and a weakness of scalefree networks. Furthermore, in such networks nodes with small degrees tend to form dense clusters (have high clustering coefficient)
and connect to other similar small clusters through hubs.
In order to check the power-law property of the three comparing networks, we calculated and checked each distribution’s fitness
to power law using the R statistical package (R Core Team, 2013).
Results are shown in Figure 3. A simple inspection of the cumulative log-log plots, together with the relevant computed alpha parameters (which in power-law networks must lie between 2 and
3), show that the Iliadic network and GEN are definitely scale-free
networks, while Les Misérables is very close to belong in this category. Again GEN exhibits a clear and robust structure, together with
a striking similarity to the Iliadic network.
6. Conclusions

Social Network Analysis has been widely used in social sciences,
in biology, economy and other fields. Its applications in literature
have been rather limited historically; however, it can contribute to
theoretical explorations of the sociology of literature and literary
criticism. Initially, SNA’s work was mainly formal and technical, but
in the 1990’s there was a linguistic turn and some scholars started to explore the relational dimensions of identities, narrative and
meaning (Mische, 2011). White, a sociologist and eminent figure of
SNA, has developed an influential theory linking culture and networks. According to White (1992) identities are triggered by interaction and are expressed in stories. Stories structure social reality,
make action interpretable and are conceived as a network among
meanings. Ties, the relations between identities, are narratively
constructed and can be described by stories. White argues that art
offers models that people use to make up their own stories. “Imbibing a formal story or film is so similar to imbibing “real life” that
their authors and directors, like gossipers in ordinary life, must
have found effective shorthands for expressing identities and control in social relationships” (White, 1992, p. 67). De Nooy (2001)
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suggests applying social theories and methods to characters and
plots to detect these relational models or to compare social relations to narrating relations.
These developments brought SNA and cultural studies together.
Within this framework, some studies have pointed out that fictional networks of literature have the same properties as real-life networks. In this paper we used SNA methods to analyze A. Embirikos’
Μέγας Ανατολικός in two ways: firstly by regarding the sociology of
its actors and secondly by regarding its topology in the networking
sense. We also compared this work with two others, well known
literature works, Homer’s Iliad (ancient Greece) and Hugo’s Les
Misérables (19th century European literature) and found interesting results.
Through centrality and community analysis we contradict some
criticism on behalf of part of critics on this novel. Furthermore,
probably the most striking result of this research was the clear similarity of the work of Embirikos to this of Homer. It has already been
reported in the relevant literature that ancient and medieval epic
works share the structure of small world, power law networks. This
result has been verified hereby through topological metrics and degree distribution analysis. It is an open research question to analyze other similar literature work of arts in order to verify a probable general rule. Characters’ attributes vary between cultures, regions and periods of time, but perhaps the structures of their social
relations can display constant and great similarities. SNA can help
in this direction, because it is considered the most appropriate way
for analyzing relational data.
Literary works serve as conduits transmitting ideas and information to general public. Such transmissions may be more successful when narrative structure reflects familiar social structures and
natural human social groups (Stiller & Hudson, 2005). For example,
a literary work that has a network which does not have small-world
properties, but contains more hubs and more links, might have
problematic coherence. Besides, it might be difficult for the reader
to comprehend the intricate characters’ relationships and perhaps
discordant with his cognitive abilities and the way he perceives everyday social relationships. In contrast, small-world networks may
help readers to identify the protagonists and the key points of the
story easier.
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The above findings can easily merge within literature theory, especially in its structural aspect. They can also be a tool that could assist
analysis of the sociology of actors, a field that can lead to other, interesting thoughts about political, sociological or other similar views
of authors. Finally, SNA tools could be used a) in teaching modules,
especially in creative writing courses, since it provides tools for analysis, visualization and topology checkout of literature works, b) in
literary analysis, as they graphically reveal the main characters, their
relationships, even the perspective of the narrator (Agarwal et al.,
2012), c) in artistic production and research on artificial intelligence
to produce skeletons of stories (proto-narratives) (Sack, 2014).

Iliad’s plot of degree
distribution:
Xmin = 10
Alpha = 2. 45

Les Misérables’ plot of
degree distribution:
Xmin = 40
Alpha = 3. 0
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GEN’s plot of degree
distribution:
Xmin = 30
Alpha = 2. 42

Figure 3: Plots of degree distributions and relative results
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Ψηφιακοί πλόες στη λογοτεχνική πόλη.
Συνέχειες και ασυνέχειες της αστικής χωρικής εμπειρίας
Μοίρα Μαρία - Μακρής Δημήτριος

«Επειδή βλέπει δρόμους παντού, στέκεται πάντα σ’ ένα σταυροδρόμι»
Benjamin

Εισαγωγή

1. 1 Αν η μυθοπλασία είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για
να διεισδύσεις στην πραγματικότητα, όπως διατείνεται ο Ντε
Σερτώ (Ντε Σερτώ 2010, 289), η λογοτεχνική αφήγηση εγγυάται
μια διαφορετική, πολυσυλλεκτική και απρόβλεπτη ανάγνωση της
πόλης μέσα από «πολλαπλές» και ταυτόχρονα «πιστές» αναπαραστάσεις του αστικού τοπίου, όσο και αν η δήλωση μοιάζει παράδοξη, απόλυτη και αφοριστική. «Πολλαπλές», καθώς η αφήγηση
κατασκευάζει εναλλακτικές και δυνητικές εκδοχές της εδαφικής
πραγματικότητας του άστεως συνδυάζοντας ουσιώδεις πληροφορίες δομής και συντακτικού σχήματος με τη διαχρονική συνέχεια
της κατοίκησης, και «πιστές», υπό την έννοια ότι ο αστικός χώρος
δεν αποτελεί απλώς ένα αντικείμενο της όρασης αλλά ένα υποκείμενο του βλέμματος σ’ ένα πλαίσιο βίου. Ο πολυεστιακός, πολύσημος και πολυδύναμος χαρακτήρας των σύγχρονων πόλεων καθιστά δυσχερή την αναγνωσιμότητα και την ιδιοποίησή τους από
τον κάτοικο, τον επισκέπτη, τον περιηγητή του άστεως. Η πόλη,
σύμβολο και φορέας πολιτισμού, περιβάλλον της ανθρώπινης
ιστορίας, δομή κοινωνικών σχέσεων, πεδίο εμπειριών και βιωμάτων, αρχιτεκτονική τάξη, αισθητικό φαινόμενο και όλα αυτά μαζί
ταυτόχρονα, διαλανθάνει μέσα στις εξειδικευμένες, μονοδιάστατες
και επιμεριστικές προσεγγίσεις της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της.
Ανθίσταται στις κατηγοριοποιήσεις, τις απλουστεύσεις και τις τυποποιητικές εξεικονίσεις της ταυτότητάς της. Η διαμόρφωση του
αστικού χώρου που υλοποιείται με την οικοδόμηση και κατοίκηση
των κτιρίων και προβάλλεται με τις κινήσεις, τις συναντήσεις και
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014):
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Δ΄ (ISBN: 978-618-81771-1-6)
© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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την ανταλλαγή των βλεμμάτων, κάνει τον πολιτισμό αισθητό ως
κατασκευασμένο περιβάλλον. Οι χωρικές διατάξεις είναι ταυτόχρονα το ίχνος και το καλούπι των ανθρώπινων σχέσεων και δραστηριοτήτων. Από αυτή τη σκοπιά, η οπτική επιφάνεια των πραγμάτων
δεν εκλαμβάνεται ως απλό θέαμα, αλλά συνδέεται με τη λογική και
κινησιακή πρόσβαση στο χώρο και επομένως την ένταξή μας στον
κόσμο (Πεπονής 1997, 212).
1. 2 Η ψηφιακή αναπαράσταση του φυσικού και του κτιστού τοπίου εκκινεί με την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων γεωφυσικών
και πολιτικών χαρτών. Οι ψηφιακοί χάρτες γεωγραφικής πλοήγησης, που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών
συσκευών, είναι εξαιρετικά διαδεδομένοι και καλύπτουν πολλές
διαστάσεις της καθημερινής ζωής των χρηστών τους, καθώς ενισχύονται με την τρισδιάστατη οπτικοποίηση των αστικών χώρων,
κτιρίων και τις απόψεις των οδών. Οι χωρικές αναπαραστάσεις
αποτελούν ένα εξαιρετικά διαδεδομένο και βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει σε φορητές/ηλεκτρονικές συσκευές και σε ψηφιακά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, και φυσικά σε ψηφιακές εφαρμογές πλοήγησης. Πριν από την έλευση των τεχνολογιών
της πληροφορίας και επικοινωνίας, οι επικρατούσες πρακτικές,
δημιουργίας χαρτών επικεντρώνονταν στην παρουσίαση του περιεχομένου και όχι στην οπτικοποίηση ως μια διαδραστική διαδικασία κατευθυνόμενη από τον χρήστη. Ο Wood (Wood 1994, 15)
αναφέρει ότι η έλευση των προηγμένων υπολογιστικών γραφικών
και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) πρόσφεραν νέες δυνατότητες καινοτομίας στην αξιοποίηση της χαρτογραφίας ως μέσου εξερεύνησης. Σύμφωνα με τον Parsons (Parsons 1994, 203) μέσω των εργαλείων ποσοτικοποίησης και των
πολυμεσικών εικονικών κόσμων είναι εφικτή η αναπαράσταση
πληροφοριών περί του χώρου με έναν ποιοτικό τρόπο, όπως παραδοσιακά αναπαριστώνταν η ποσοτική πληροφορία στην χαρτογραφία. Η αναπαράσταση της πραγματικότητας (αρχιτεκτονικής
και πολεοδομικής) μέσω της γεωμετρικής και τοπογραφικής πληροφορίας βρίσκει εφαρμογή σε εικονικά ψηφιακά περιβάλλοντα
και υπηρεσίες όπως Google Earth / Maps, Bing Maps, Virtual Earth,
κλπ. Επομένως, οι ψηφιακές τεχνολογίες των συστημάτων γεωγραφικής πλοήγησης προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες
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ένα αξιόπιστο και αποδοτικό πλαίσιο περιήγησης των πόλεων. Τέτοια συστήματα βασίζονται στην γεωγραφική χαρτογράφηση είτε
του κτιστού είτε του φυσικού περιβάλλοντος και σε υποθετικές
ομοιότητες μεταξύ χρήσης, εμπειρίας και αντίληψης της πόλης.
Ένας τουριστικός – αστικός χάρτης δίνει έμφαση στην οπτική ως
την πιο σημαντική πηγή γνώσης. Σε γενικές γραμμές η απόδοση
μιας ψηφιακής πλοήγησης, μέσω τέτοιου είδους προσεγγίσεων,
απλώς μειώνει την αξία των αισθήσεων στο επίπεδο απλής συγκέντρωσης «κυριολεκτικών» στοιχείων και δεν επικεντρώνει στον
ρόλο τους ως εργαλεία πρόκλησης νοημάτων και συναισθημάτων.
Τα τρέχοντα συστήματα ψηφιακής πλοήγησης παρέχουν περιγραφικές πληροφορίες περί του χώρου. Όμως, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση ενός αστικού χώρου είναι απαραίτητο η περιγραφική πληροφορία να διευκολύνει την τοποθέτηση
μέσα στον χώρο συσχετίζοντάς την με πληροφορίες συνολικά περί
του χώρου και των σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων και των χωρικών φαινομένων. Η χρησιμοποίηση του πλαισίου της αφήγησης
και μάλιστα της ψηφιακής αφήγησης προτείνεται τα τελευταία
χρόνια από διάφορους ερευνητές ως ένα θετικό και εξαιρετικά επικουρικό στοιχείο των συστημάτων ψηφιακής πλοήγησης. Όλες οι
μέχρι στιγμής απόπειρες ενσωμάτωσης ενός πλαισίου ψηφιακής
αφήγησης επικεντρώνονται στην προσπάθεια να καταστήσουν
πιο ευκρινείς τις οδηγίες καθοδήγησης μιας συγκεκριμένης διαδρομής. Η βιβλιογραφία δεν εμφανίζει ανάλογη προσέγγιση όπου
το ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο ως δομή και περιεχόμενο θα αποτελεί την βάση για μια πολυεπίπεδη ποιοτική περιπλάνηση μέσα στο
αστικό τοπίο.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί μια τεχνολογική μεθοδολογία η οποία αποσκοπεί στην γεφύρωση του πραγματικού κόσμου
με τον εικονικό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και να προσφέρεται
στον χρήστη μια νέα πραγματικότητα βελτιωμένη, ενισχυμένη και
εμπλουτισμένη. Ένας από τους πρώτους ορισμούς της Επαυξημένης
Πραγματικότητας (ΕΠ) την ορίζει ως ένα σύστημα που ικανοποιεί
τρία βασικά χαρακτηριστικά: συνδυασμό εικονικού με πραγματικό
κόσμο, αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και τέλος, ακριβή τρισδιάστατη καταχώριση πραγματικών και εικονικών αντικειμένων
(Azuma 1997, 360). Οι πιο πρόσφατες προσεγγίσεις αναφέρουν ότι
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το πλαίσιο της ΕΠ μπορεί να περιλάβει κάθε τεχνολογία η οποία επιφέρει μίξη πραγματικής και εικονικής πληροφορίας μέσω τρόπων
και διαδικασιών που έχουν κάποια σημασία. Οι Klopfer και Squire
(Klopfer & Squire 2008, 205) αποδίδουν ένα ευρύτερο ορισμό για
την ΕΠ ως «μια κατάσταση κατά την οποία ένα περιβάλλον-πλαίσιο
του πραγματικού κόσμου επικαλύπτεται δυναμικά με συνεπή εικονική πληροφορία ευαίσθητη σε τοποθεσία ή πλαίσιο αναφοράς».
Υπό αυτό το πρίσμα, μια εφαρμογή της ΕΠ μπορεί να παρέχει προσφέρει στους χρήστες τεχνολογικά διαμεσολαβημένες καθηλωτικές
εμπειρίες στις οποίες αναμειγνύονται το πραγματικό με το εικονικό
και επαυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις και η εμπλοκή των χρηστών.
Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την προβολή
της πραγματικότητας τροποποιημένης μέσω ψηφιακών συσκευών
(υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών). Η τροποποίηση
μπορεί να αφορά είτε στην αφαίρεση πραγματικών στοιχείων / καταστάσεων, είτε στην προσθήκη ψηφιακών / εικονικών στοιχείων
/ καταστάσεων, είτε στο επιλεκτικό φιλτράρισμα ήχων ή / και εικόνων. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραπάνω αποτελεί το
γεγονός ότι μεταβάλλεται δραστικά η αντίληψη των ανθρώπων για
το εκάστοτε προβαλλόμενο περιβάλλον. Τέτοια περιβάλλοντα μπορούν να είναι απόψεις είτε του κτιστού τοπίου (εσωτερικός χώρος,
περιοχές αστικού τοπίου, κλπ), είτε απόψεις του φυσικού τοπίου.
Η εφαρμογή της ΕΠ γίνεται σε πραγματικό χρόνο και σε άμεση διάδραση με τον χρήστη επιτυγχάνοντας μια εντελώς φυσική σύνδεση
των στοιχείων του πραγματικού κόσμου με το εικονικό περιβάλλον.
Η ΕΠ αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε επιφέρει την επίθεση
πολλαπλών και διαφορετικών στρωμάτων ψηφιακών στοιχείων
επί του πραγματικού περιβάλλοντος. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα εκμεταλλευόμενη τις διαθέσιμες δυνατότητες του πραγματικού
κόσμου παρέχει επιπρόσθετη και συναφή πληροφορία επαυξάνοντας έτσι την ίδια την εμπειρία της πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρει την δυνατότητα μιας ψηφιακά
υποβοηθούμενης περιήγησης – πλοήγησης μέσω συγκεκριμένων
πλαισίων αναφοράς. Ένα τέτοιο πλαίσιο αναφοράς προτείνουμε
ότι μπορεί να είναι οι λογοτεχνικές αφηγήσεις καθόσον η λογοτεχνία αποκαλύπτει όχι την «κυριολεξία» της πολεοδομικής οργάνωσης αλλά το «παλίμψηστο» της βιωμένης εμπειρίας. Συγκροτεί δια
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της πλοκής «νοηματικούς χάρτες» οι οποίοι ιχνηλατούν τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, τις ρήξεις και τα περάσματα, τις τομές και
τις γεφυρώσεις στο αστικό περιβάλλον. Συνδέουν το φανερό και
το αναγνωρίσιμο με το αφανές και το αδιόρατο. Τη φυσική δομή,
το συντακτικό σχήμα και τα αστικά τοπόσημα, ό, τι αποτυπώνεται
δηλαδή και στον τουριστικό-πολιτικό χάρτη, με τους υβριδικούς,
ανεντόπιστους χωρικά, τόπους της μνήμης και της εμπειρίας, των
συλλογικών οραμάτων και των κοινωνικών ζυμώσεων, των καθημερινών πρακτικών και των πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων.

1. 3 Η βασική ερευνητική υπόθεση έχει δυο σκέλη: Πρώτον: η λογοτεχνία συστήνει ένα ενιαίο περιγραφικό σύστημα που συσχετίζει τον αστικό χώρο με το κοινωνικό σώμα και τις πρακτικές του
και οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν
ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές προσφέροντας το πρωτογενές υλικό για μια πολυδιάστατη ξενάγηση της πόλης. Με σημείο
αφετηρίας το τρίπτυχο: σώμα – κατοίκηση – δημόσιος χώρος, ο
επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τη ζώσα πόλη και όχι με τις πλασματικές όψεις της εικονικής πραγματικότητας ή τις ετεροεικόνες
τουριστικής κατανάλωσης της πόλης – θεματικό πάρκο. Δεύτερον:
με δεδομένο ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν ραγδαία την
αισθητηριακή αντίληψη των ανθρώπων οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα εντελώς νέο και ισχυρό υπόβαθρο, ικανό να πολλαπλασιάσει το εύρος των δυνατοτήτων του
χρήστη-επισκέπτη και τον βαθμό οικειοποίησής του με τη χωρική
δομή αφ’ ενός αλλά και την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης αφετέρου, μέσω της εισαγωγής των νοηματικών λογοτεχνικών χαρτών κατά την ψηφιακή πλοήγηση μέσα στο αστικό τοπίο. Η ένταξη
των παραπάνω στοιχείων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πλοήγησης
επαυξημένης πραγματικότητας δημιουργεί εναλλακτικά παρατηρητήρια κατόπτευσης του αστικού εδάφους, αποκαθιστώντας
συνθήκες συνέχειας και συνεργασίας μεταξύ πραγματικού και
ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και μεταξύ λογοτεχνικού και
ψηφιακού περιβάλλοντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο σύγχρονος περιηγητής, δηλαδή ο χρήστης – επισκέπτης του ψηφιακού αστικού
περιβάλλοντος, μπορεί να δανεισθεί μια πληθώρα διαφορετικών
βλεμμάτων για να κοιτάξει την πόλη.
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2. Ερευνητικοί Στόχοι
2. 1 Το πλαίσιο της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι η αποκατάσταση της συνέχειας της ανθρωπογεωγραφίας του Ηρακλείου
και η ψηλάφηση της συνθήκης μεταβλητότητας της χωρικότητας
της πόλης και των νοημάτων που αυτή φέρει, μέσα από ψηφιακά
ενισχυόμενους πλόες στον χωροχρόνο με πυξίδα την νεοελληνική
λογοτεχνία1. Η μελέτη επιλέγει ως ερευνητικό πεδίο την πόλη του
Ηρακλείου, διότι αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ιστορικής
πόλης του ελλαδικού χώρου με σχετικά σταθερή χωρική δομή, η
οποία παρουσιάζει σήμερα εκτεταμένους λειτουργικούς, μορφικούς και συντακτικούς μετασχηματισμούς. Εργαλείο αυτής της
περιπλάνησης-αποκάλυψης θα αποτελέσουν οι νοηματικοί χάρτες
τους οποίους δομούν οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις, των γηγενών συγγραφέων: Έλλης Αλεξίου, Ρέας Γαλανάκη, Λιλής Ζωγράφου, Γαλάτειας Καζαντζάκη, Νίκου Καζαντζάκη και Κλαίρης Μιτσοτάκη, οι διαδρομές με δομή μύθου οι οποίες χαράσσουν πορείες
μέσα στον αστικό ιστό και τέλος η συνεισαγωγή όλων αυτών των
παραμέτρων σε ένα πλαίσιο ψηφιακής πλοήγησης επαυξημένης
πραγματικότητας προκειμένου να εμπλουτιστούν και να αποδώσουν μια ψηφιακά επαυξημένη εικόνα της πόλης ως λογοτεχνικής
δράσης. Σύμφωνα με το σχήμα που προτείνεται, ο λόγος, η εικόνα,
η πληροφορία, η πλοήγηση, τα περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας στην ψηφιακή συνθήκη συνεργάζονται και συλλειτουργούν αποκαθιστώντας ποικιλοτρόπως την ιστορική-πολιτισμική συνέχεια της πόλης στοχεύοντας στην αισθητοποίηση του
αστικού τοπίου. Διαμορφώνουν ένα σύνθετο υλικό πολλαπλών
επιλογών και παραμέτρων που σχετίζεται με την καταγωγή, την
ταυτότητα, την ιστορία του τόπου και την κατοίκηση. Απαιτούν
από τον επισκέπτη μια κριτική στάση και του υποβάλλουν μια κινητική συμπεριφορά που προϋποθέτει ως διαδικασία την αστική
περιπλάνηση βάσει μιας συγκεκριμένης σεναριακής δομής (λογοτεχνική πλοκή). Όχι την ταχύτερη διόδευση και την πληρέστερη εποπτεία μιας σειράς τουριστικών αξιοθέατων (μνημειακών τόπων,
1

Η μελέτη αντλεί υλικό από την έρευνα πεδίου της διδακτορικής διατριβής της
Μοίρα Μαρίας: «Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου, Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις
της πόλης σε περιόδους ανασυγκρότησης, Η ποιητική της μετάβασης, Το Ηράκλειο στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου», Αρχιτεκτονική Σχολή, ΕΜΠ, Δεκέμβριος 2011.
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αρχιτεκτονικών κτιρίων, αρχαιολογικών θραυσμάτων, αγορών με
τοπικά προϊόντα ή εξειδικευμένων χώρων διασκέδασης και εστίασης) μέσα στην πόλη αλλά τη συσχέτισή τους στη βάση μιας αλληλουχίας διαδράσεων με παράλληλη εισαγωγή πρόσθετων δεδομένων (ψηφιοποίηση της αστικής εμπειρίας και γνωστικός εμπλουτισμός).

3. Λογοτεχνικές χωρικές αναπαραστάσεις και αστική «πραγματικότητα»
3. 1 «Εισέρχεται κανείς στις πόλεις όπως βυθίζεται στα όνειρα: συνδυάζοντας θραύσματα της πραγματικότητας και μηχανισμούς του
ασυνείδητου, τυχαία ερεθίσματα και παράδοξους συνειρμούς. Αλλιώς η ματιά του φιλέρευνου τουρίστα όσο και του επιμελούς ιστορικού κατακτά μόνο επιπόλαιες επαληθεύσεις του αναμενόμενου»
(Μαρτινίδης 1997, 169).
Η λογοτεχνία δεν περιορίζεται στην περιγραφή του αστικού
χώρου, στον ρεαλισμό της απεικόνισης και τον αναδιπλασιασμό
του «ταυτού». Στα λογοτεχνικά κείμενα η πόλη δεν προκύπτει ως
προϊόν επιτυχούς ταυτοποίησης με την υπάρχουσα «υλική πραγματικότητα». Ο λογοτέχνης διυλίζει την πόλη μέσα από ένα ιδεολογικό φίλτρο και η χωρική αναπαράσταση που επικοινωνεί στον
αναγνώστη δεν είναι αντιγραφή αλλά ερμηνεία και μετάδοση. Δομεί μια σχέση αναφοράς με το αντικείμενο-πόλη, το συμβολίζει, το
εκπροσωπεί, το καταδηλώνει και η σχέση αυτή είναι ανεξάρτητη
από την ομοιότητα (Goodman 2005, 22). Η λογοτεχνία βεβαίως
χρησιμοποιεί τις δομές του αρχιτεκτονικού χώρου της πόλης ως
σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία του αφηγηματικού χώρου.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, η λογοτεχνική αναπαράσταση της πόλης
επιτυγχάνεται από την κατασκευή μιας γεωγραφίας αναγνωρίσιμων χωροσυμβόλων. Μιας σειράς δηλαδή «αστικών δεικτών»
ικανών να εκπροσωπήσουν τα σημαίνοντα γνωρίσματα της αστικής ταυτότητας με ευθεία ή έμμεση αναφορά στον χάρτη. Τα λογοτεχνικά κείμενα κατασκευάζουν ένα κολλάζ αρχιτεκτονικών
αντικειμένων με επιλεκτική χρήση δρόμων, πλατειών, συνοικιών,
αυλών, κατοικιών, εσωτερικών δωματίων, με σημασιολογική αξία.
Ο συγγραφέας αναπαριστά το χώρο μέσα από διαδοχικές εστιάσεις, σαν από κινούμενη κάμερα, εναλλάξ από τον δημόσιο χώρο
στον ιδιωτικό. Η εικόνα της πόλης συντίθεται από παλίντροπες
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κινήσεις του βλέμματος, το οποίο ανοίγεται προς το σινεμασκόπ
θέαμα του δημόσιου χώρου, επικεντρώνεται στις διαδρομές που
χαράσσουν εντός του οι χαρακτήρες και έρχεται να εστιάσει στον
κλειστό ιδιωτικό χώρο που κατοικούν (Πολίτη 2010, 65). Σε ένα
δεύτερο επίπεδο όμως η μυθοπλασία εφοδιάζει τον αναγνώστη
με ένα σύστημα κριτικής ανάλυσης των χωρικών-συντακτικών
σχέσεων καθώς οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις κατασκευάζουν
την εικόνα της πόλης επιστρατεύοντας διπολικά σχήματα. Η λογοτεχνία υπογραμμίζει τα σχήματα ετερότητας που οριοθετούν
τον χώρο, τον οποίο σύμφωνα με τον Ντε Σερτώ, δομεί ο μερισμός
του2. Η αφηγηματική λειτουργία υποδεικνύει τα εσωτερικά «σύνορα», τις αναδιπλώσεις του αστικού ιστού και δια των ενδεχομενικών κοινωνικών πρακτικών θεμελιώνει τις «διαβάσεις» και την
αλληλενέργεια μεταξύ τους (Ντε Σερτώ 2010, 297). Η κατανόηση
της χωρικής μορφής συνδέεται αναπόσπαστα με τη δυνατότητα
συγκρίσεων και συσχετισμών. Η χωρικότητα αναδύεται από τον
καθορισμό συνόρων, από δύο κινήσεις οι οποίες διασταυρώνονται
στην πόλη: «θέτω το σύνορο και το διαβαίνω». Μια σειρά δυϊσμών
αναδεικνύουν τις επισημασιοδοτήσεις των αστικών χώρων εστιάζοντας στην ασυνέχεια, τη διάκριση, την αντίθεση. Ο αφηγηματικός χώρος τέμνεται στο δίπολο εντός/εκτός, αφανές/φανερό,
οικείο/ανοίκειο, γνωστό/άγνωστο και δημόσιο/ιδιωτικό καθώς
δεν είναι η ομοιότητα ή η συγγένεια που αποκαλύπτει τη σχεσιακή
δομή των τόπων ή την ιδιαιτερότητά τους, αλλά ένα «εδώ» σε σχέση με ένα «εκεί», ένα «μέσα» σε σχέση με ένα «έξω», ένα «τώρα» σε
σχέση με ένα «τότε».
3. 2 Η αφήγηση διευκολύνει τη δυνητική ταύτιση και εμπλοκή του
αναγνώστη μέσω γνωστικών, συναισθηματικών, εκφραστικών
και σωματικών τρόπων. Η υποτύπωση, η αφηγηματική τεχνική
ρηματικής εξεικόνισης του χώρου, εξυφαίνει περίπλοκες στρατηγικές για να εκμαιεύσει τη συνεργασία με τον αναγνώστη, ώστε
να οδηγηθεί στην οπτικοποίηση της πόλης. Με τη διαδικασία αυτή
αποτυπώνεται ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και
2

Σχολιάζοντας το γεγονός του κατακερματισμού της ενιαίας αντίληψης του χώρου
και του πολλαπλασιασμού των επιμερισμένων, διαφοροποιημένων, ασύμβατων
χώρων των πόλεων, ο Ζορζ Περέκ στο βιβλίο του Χορείες Χώρων γράφει ότι «ζωή
είναι το να περνάς από τον ένα χώρο στον άλλον, προσπαθώντας (όσο μπορείς}
να μη σκοντάφτεις» (Περέκ 2000, 14).
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των τόπων, ως συστατικό μέρος της στρατηγικής της αφήγησης η
οποία καθοδηγεί τον αναγνώστη ανάμεσα στα τοπόσημα της πόλης που λειτουργούν σαν φωτεινοί σηματοδότες στα ομιχλώδη μονοπάτια της αστικής αοριστίας, ικανοί να προκαλέσουν σημασιολογικούς συσχετισμούς, σ’ αυτή την περιπατητική περιπέτεια ανά
την πόλη (Έκο 1994, 149). Στην πολεοδομική λογική των άπειρων
δυνατοτήτων διόδευσης αντιπαρατίθεται η «ρητορική του βαδίσματος», που με επινοητικό τρόπο χαράσσει επιλεκτικά διαδρομές
στο σώμα της πόλης, εντοπίζοντας άυλα όρια, συμβολικούς φραγμούς, θύλακες αποκλεισμού, κλειστές κοινότητες, ετερόνομες γειτονιές (Σταυρίδης 2010).
4. Τουριστικοί χάρτες - νοηματικοί χάρτες - ψηφιοποίηση της
αστικής εμπειρίας
«Εκεί που ο χάρτης περιτέμνει, η αφήγηση διασχίζει»
De Certeau

4. 1 Ο πολεοδομικός λόγος, η λειτουργική οργάνωση, η κοινωνικοοικονομική και πολιτική στρατηγική εκθέτουν επί χάρτου όλα
τα δεδομένα που θεωρούν σημαντικά αποβλέποντας στον εξορθολογισμό της πόλης, στη δημιουργία μιας ολότητας. Η πόλη στα
επιστημονικά αυτά πεδία συλλαμβάνεται ως ένα ανώνυμο καθολικό υποκείμενο το οποίο προσδιορίζεται από την παραγωγή
ενός «ίδιου» χώρου, ελέγξιμου και συγχρονικού που αγνοεί την
ετερότητα. Στον αντίποδα της προσέγγισης των τουριστικών χαρτών, που αντιμετωπίζουν την πόλη ως μια χειρίσιμη επιφάνεια
καταμετρήσιμων στοιχείων, διακριτών κατηγοριοποιημένων αναγκών και λειτουργικών αιτημάτων, η λογοτεχνία, με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα θεώρησης δια των νοηματικών χαρτών,
υποκινεί τον επισκέπτη – χρήστη να περιηγηθεί την πόλη διευρύνοντας το αντιληπτικό του σχήμα. Διερευνώντας - όχι πλέον ως
παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά ως ενεργητικό υποκείμενο
που επιλέγει, επιθυμεί και πράττει - τον τρόπο με τον οποίο στον
αστικό χώρο επιβιώνουν όλες οι εποχές ταυτόχρονα εμποτίζοντας
τους παλαιούς χωρικούς σχηματισμούς με νέες επισημασιοδοτήσεις. Σύμφωνα με την προβληματική που αναπτύσσει ο Benjamin
στο Passagen werk (Benjamin 1982), μέσα από την ποιητική και
λογοτεχνική δραστηριότητα ο υλικός αισθητός χώρος της πόλης
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μετασχηματίζεται σε χώρο-εποπτεία, σε εικόνα φαντασίας, σε έναν
εσωτερικό κόσμο, σε έναν μαγικό χώρο. Επίσης, καταθέτοντας την
εμπειρία του από μια άγνωστη σ’ αυτόν πόλη, τη Μόσχα, θα γράψει:
«Γνωρίζει κανείς έναν τόπο, από τη στιγμή που τον έχει βιώσει σε
όσο περισσότερες διαστάσεις γίνεται. Πρέπει να έχεις προσεγγίσει
ένα μέρος και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αν θέλεις να το
εσωτερικεύσεις και, ακόμη περισσότερο, πρέπει να το έχεις εγκαταλείψει από όλα αυτά τα σημεία. Αλλιώς, εντελώς απρόσμενα θα
το συναντάς στον δρόμο σου τρεις και τέσσερεις φορές προτού να
είσαι έτοιμος να το ανακαλύψεις» (Benjamin 1987, 25).
4. 2 Οι επισκέπτες της πόλης εμπλέκονται συναισθηματικά με το
περιβάλλον, όταν αναπαράγουν πολιτιστικές έννοιες μέσω των
σωματικών εμπειριών τους αλλά και της αντίληψης που έχουν ή
που μπορούν να αποκαταστήσουν για τους τόπους. Κάτι που επιτυγχάνεται, όταν τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν εν
τω γίγνεσθαι, με επάλληλες επιθέσεις στρωμάτων, έναν ιστό ποιοτικών δεικτών και πολυειδών πληροφοριών να απλώνεται πάνω
στον πολεοδομικό χάρτη. Ένα πλαίσιο ψηφιακής πλοήγησης, το
οποίο στηρίζεται σε μια τυπολογία τουριστικού χάρτη, εμφανίζει
μια ποικιλία περιορισμών προς τους χρήστες του. Μέχρι σήμερα
η πλειονότητα των περιβαλλόντων πλοήγησης έχει γραμμικό και
καθοδηγητικό χαρακτήρα και όχι διερευνητικό. Μέσω εργαλείων
οπτικοποίησης και διεπαφών πολυμέσων που βασίζονται σε εικονικούς κόσμους, παρουσιάζονται οι ποσοτικές πληροφορίες που
παραδοσιακά αναπαριστούσε η χαρτογραφία. Οι λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες εκφράζουν τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων και μεταξύ των αντικειμένων κατά ένα απόλυτο και
συχνά αριθμητικό τρόπο, (τοπογραφικοί χάρτες, οι οποίοι μεταδίδουν πληροφορίες όπως μήκος, ύψος, μέγεθος, πυκνότητα του
πληθυσμού, κλπ). Ωστόσο, απουσιάζουν οι ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχουν μια «αίσθηση του τόπου», την ταυτότητα μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή περιοχής (το αρχιτεκτονικό
στυλ ενός κτιρίου, ήχους, τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, αστικά
χαρακτηριστικά, κλπ). Ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας επιτρέπει την συνύπαρξη ψηφιακών – δυνητικών αντικειμένων και πραγματικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει την οπτικοποίηση ρητού και άρρητου περιεχομένου, χωρικών σχέσεων και
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αφηρημένων εννοιών. Η χρήση ψηφιακών τρισδιάστατων σκηνών ή συνθετικών τεχνημάτων ενισχύει και βελτιώνει την αντίληψη ενός πραγματικού περιβάλλοντος, ενώ καθιστά εφικτή την
εμπειρία καταστάσεων-συνθηκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να
υπάρξουν στον πραγματικό κόσμο. Η εφαρμογή της επαυξημένης
πραγματικότητας επιτρέπει την εμπλοκή σε μια αυθεντική εξερεύνηση του πραγματικού κόσμου, όπου μια μεγάλη ποικιλία μέσων, ειδών πληροφορίας και ψηφιακών τεχνημάτων αναδεικνύει
τις κρυμμένες διαστάσεις του πραγματικού αλλά και αναπαριστά
αυτό που έχει αμετάκλητα απολεσθεί. Η ιδιαίτερη σημασία της ΕΠ
έγκειται στο γεγονός ότι καθιστά εφικτό τον συνδυασμό εικονικών στοιχείων με τα πραγματικά χωρίς να φέρει τα πρώτα στο
κέντρο του ενδιαφέροντος, σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα, όπου η εμπειρία βασίζεται στο γεγονός ότι οι χρήστες εισέρχονται σε ένα εικονικό κόσμο αποκλεισμένο από κάθε στοιχείο
του αληθινού κόσμου. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της ΕΠ αποτελεί
μια ιδιαίτερη ενδυνάμωση για την λογοτεχνικά υποβοηθούμενη
περιήγηση του αστικού τοπίου. Ο εμπλουτισμός ενός ψηφιακού
περιβάλλοντος πλοήγησης μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας δια των παραμέτρων που κομίζουν οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις προσθέτει μια διάσταση που θα ήταν ανέφικτη, εάν
περιοριζόμαστε σε τυπικές παρατηρήσεις αστικών διαδρομών. Η
μεσολαβητική ψηφιακή πραγματικότητα επιτρέπει τη δημιουργία
και τη διαχείριση πολυεπίπεδων σεναρίων μέσω των διαφορετικών λογοτεχνικών αφηγήσεων, τα οποία παράλληλα ενισχύει και
εμπλουτίζει, επιτυγχάνοντας αφενός την οργανική εμπλοκή του
περιηγητή-επισκέπτη-χρήστη με την πόλη και την αβίαστη αλλά
κριτική και συναισθητική οικειοποίησή της και αφετέρου τη δυνατότητα συσχέτισης διαφορετικών ιστορικών περιόδων και διαφορετικών χωρικών εικόνων του αστικού εδάφους. Επιπλέον, υποδεικνύει την αταξία, την ανομοιομορφία και την ετερογένεια που
συνιστούν την ιδιαίτερη προσωπικότητα της πόλης. Όχι μια πόλη
θέαμα όπου όλα απορρέουν από μια προσήλωση στον ρεαλισμό
των εικόνων που δεν απεικονίζουν τίποτε πέραν της τελειότητάς
τους ως εικόνων. Όχι μια πόλη τόπο συνάντησης των μεμονωμένων βλεμμάτων αλλά μια πόλη πεδίο ενοποίησης του ιστορικού
παρελθόντος και του κοινωνικού παρόντος των ατομικών και
συλλογικών αναγκών.
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4. 3 Συνοπτικά οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της πόλης και η
ψηφιακή διαχείριση των σεναριακών εκδοχών επαυξημένης πραγματικότητας που κομίζουν οι νοηματικοί χάρτες παρέχουν τις εξής
δυνατότητες στον χρήστη:
 τη δυνατότητα συνολικής ενατένισης του αστικού τοπίου:
πόλη-χάρτης αλλά με οδηγίες χρήσης
 την δυνατότητα εποπτείας των συντακτικών σχέσεων:
σχέσεις χωρικής οργάνωσης αλλά με έμφαση στην ανάδειξη των ποιοτικών παραμέτρων των τόπων και στις καθημερινές πρακτικές των κατοίκων δηλαδή στην ευρύτερη
δομή της εμπειρίας που γεννά η πόλη
 τη δυνατότητα συναισθηματικής εμπλοκής του χρήστη με
τον τόπο: συνδυασμός της πεζοπορικής κινητικότητας και
της χάραξης ενικών μονοπατιών. Συσχέτιση του βιωματικού-υποκειμενικού και του κοινωνικού-αντικειμενικού
μέσα από την πραγμάτωση προσωπικών επιλογών και
επιθυμιών
 τη δυνατότητα ανασύνθεσης του χάρτη της πόλης βάσει
των διαφορετικών αφηγηματικών σεναρίων: ο χρήστης
αφαιρεί θραύσματα αστικού ιστού και με την τεχνική του
μοντάζ ανασυνθέτει την οργανικότητα του περιβάλλοντος
 τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών πυλών-εισόδων-περασμάτων στον αστικό χώρο: η ιδιοποίηση του
αστικού χώρου επιτυγχάνεται μέσα από τις απρόσμενες
κινητικές διεισδύσεις στους ασύμβατους και ετερόνομους
αστικούς τόπους που υποδεικνύει η αφήγηση
 τη δυνατότητα ανασύστασης του ιστορικού βάθους της
πόλης: διασύνδεση του παρόντος της πόλης με το παρελθόν μέσα από την παράλληλη εποπτεία πολλαπλών αρχειακών δεδομένων ενός πολυσχιδούς συστήματος σχέσεων,
όπου παρατηρείται συμβίωση διαφορετικών παραδόσεων και πολιτισμικών συμπεριφορών και εναρμόνιση ιστορικών μορφών και σύγχρονης οικοδομικής.
5. Η πόλη του Ηρακλείου

5. 1 Το Ηράκλειο, η πολυώνυμη πόλη στα βορειοανατολικά παράλια
της Κρήτης, έχει μια βαρύνουσα ιστορική μνήμη. Η μινωική, η βυζαντινή, η αραβική πόλη, αλλά κυρίως η βενετσιάνικη, η οθωμανική
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και τέλος η σύγχρονη ελληνική, τα διάδοχα δηλαδή πολιτισμικά, οικονομικά, ιδεολογικά και κοινωνικά περιεχόμενα από τα βάθη των
αιώνων, επιβιώνουν και διαθλώνται στον αστικό ιστό μέχρι σήμερα.
Μία πόλη-φρούριο, νησιωτική και θαλασσινή, δυσανάγνωστη, πολύτροπος και συγκρουσιακή. Σπαρμένη με κατάλοιπα της ιστορίας,
που δημιουργεί αντιφατικά συναισθήματα στον σύγχρονο επισκέπτη, αλλά εμπνέει τους συγγραφείς, οι οποίοι στις διαφορετικές
αφηγήσεις τους προσπαθούν να συλλάβουν τον χαρακτήρα της, που
μεταμφιέζεται στις αντιθετικές ιστορίες κατοίκησης που στεγάζει
στο χώρο της. Το Ηράκλειο είναι το χωρικό πλαίσιο που επιλέγουν
πολλοί αυτόχθονες συγγραφείς και ποιητές για να αναμετρηθούν
με την πρόκληση να αποδώσουν τον χαρακτήρα της διαφεύγουσας
- μέσα από την παραδοξότητα των αντικρουόμενων εικόνων της –
πόλης (Μοίρα 2011, 91).
5. 2 Στις αφηγήσεις για το Ηράκλειο συναντώνται οι διαφορετικές πόλεις των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων και ο χάρτης της
«πραγματικής» πόλης διαποτίζεται από τα νοήματα των ιστοριών
τους, προσφέροντας στον επισκέπτη-χρήστη την εμπειρία ψηφιακών πλοηγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας διαφορετικής
στόχευσης. Η εσωστρεφής πόλη των αλληλοδιαδόχων εγκιβωτισμών και της πορείας από το σπίτι-εγκλεισμό στη θάλασσα-ελευθερία στο Μετάλλιον Α. Μ από τη συλλογή διηγημάτων «Μετάλλια»
της Μιτσοτάκη (Μιτσοτάκη 1993) με διαδοχικές εστιάσεις στις
ενορίες-πολεοδομικές ενότητες, τα πολεοδομικά σύνολα, τις κοινότητες κατοικιών και τους θύλακες που τις απαρτίζουν, παρουσιάζει την πορεία από το σπίτι στην θάλασσα δια μέσου του τείχους
ως μια διαδικασία διαδοχικών απεγκιβωτισμών. Καθώς το σπίτι-κυτταρική μονάδα εγγράφεται σε έναν εσωστρεφή αυτόνομο
θύλακα κατοικιών, (ο οποίος μαζί με άλλες κοινότητες κατοικιών
διαμορφώνουν ένα πολεοδομικό σύνολο με επιμέρους επίκεντρα
και κεντρομόλο δυναμική, που ακολούθως αποτελεί τμήμα μιας
εκ των πέντε ενοριών διακριτού χαρακτήρα, οι οποίες διατάσσονται ακτινωτά γύρω από το γεωμετρικό κέντρο των τεμνομένων
κεντρικών οδικών αξόνων), το αίσθημα απώλειας χωρικού προσανατολισμού και εγκλεισμού είναι αποτέλεσμα όχι μόνον της
συνεχούς διάταξης του τείχους και της μοναδικής πύλης-εξόδου
προς τη θάλασσα, αλλά ενός επαναλαμβανόμενου γενοτύπου ο
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οποίος δημιουργεί μικρόκοσμους και αφανή όρια στις επάλληλα
εσωκλειόμενες αστικές ενότητες. Η πόλη λαβύρινθος των διακριτών κοινωνικών θέσεων και των αρθρώσεών τους στον αστικό
ιστό στον Αιώνα των Λαβυρίνθων της Γαλανάκη (Γαλανάκη 2002),
επιχειρεί να αποτυπώσει σχηματικά τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τους επιμέρους λαβυρίνθους τους οποίους κατοικούν στο χώρο της πόλης.
Οι εκπρόσωποι των τάξεων αυτών εκκινώντας από τις επιμέρους
αστικές περιοχές με τα διαφορετικά γνωρίσματα, ακολουθώντας
τους κεντρικούς οδικούς άξονες, (τις στράτες της πόλης, αγωγούς
σύνδεσης και επικοινωνίας), συναντώνται στο σταυροδρόμι τους,
στο διοικητικό κέντρο, στις αγορές και στους δημοφιλείς δημόσιους χώρους. Η κινητικότητά τους υφαίνει ένα δίκτυο χωρικών
και χρονικών σχέσεων, ένα δίκτυο αστικών γεγονότων και τόπων.
Η πόλη των τοποσήμων και της μοναδικής πορείας εμφύτευσης
στον πυρήνα του αστικού σώματος στην Ιστορία της Όλγας από
τη συλλογή διηγημάτων «Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι» και η πόλη αρχείο-μνήμης των χωροχρονικών θραυσμάτων και των αντιπροσωπευτικών μνημονικών εγγραφών πάλι της ιδίας συγγραφέως στο
Μαυρόασπρο από τη συλλογή διηγημάτων «Ομόκεντρα διηγήματα»
αποτυπώνουν την ασυνέχεια και την αποσπασματικότητα των εγγραφών και των προσλήψεων της «προσωπικής πόλης-μνημείου»
των πολλαπλών ταυτοτήτων και των συμβολικών τόπων γύρω
από τους οποίους περιδινείται η παλίμψηστη γραφή της ιστορίας
της. Η πόλη μητρικό-μορφοείδωλο των βαλβίδων διαφυγής, των
συνόρων και των περασμάτων στο Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι
της Καζαντζάκη επικεντρώνεται στην κατάδειξη της σημασίας του
τείχους, ως αδιαπέραστου συνόρου που, αφενός συνέχει και διασφαλίζει την οντότητα της πόλης, αφετέρου αποκλείει την επαφή
με την πέραν της πόλης εξωτερικότητα και των πυλών οι οποίες
αντιπροσωπεύουν την ελεγχόμενη και ιεραρχημένη επικοινωνία
της πόλης με την κρητική ενδοχώρα. Κυρίως όμως εστιάζει στη
συμβολική λειτουργία του λιμένα, ο οποίος αποτελεί την πραγματική έξοδο διαφυγής από το κλειστό αυτοαναφορικό σύστημα της
πόλης και τον ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο
(Καζαντζάκη 2007). Η πόλη των έμφυλων προσημάνσεων και των
διακριτών χρήσεων του αστικού χώρου στη Συβαρίτισσα της Ζωγράφου (Ζωγράφου 1987) καταγράφει στον ομοιογενή ιστό των
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πολεοδομικών τετραγώνων του χάρτη την «πόλη των γυναικών»
και την «πόλη των αντρών», τις περιοχές της κατοικίας και τις περιοχές δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι κοινότητες κατοικιών στις περιφερειακές συνοικίες σχηματίζουν σχεδόν συμπαγείς, πυκνούς και
εσωστρεφείς θύλακες κατοίκησης, συμβάλλοντας στην απομόνωση των γυναικών σε χώρους οικειότητας, επιμελώς προστατευμένους από τη δημόσια θέα. Στον αντίποδα, οι περιοχές του κέντρου
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ζωνών μεικτών χρήσεων στις
οποίες χωροθετούνται από κοινού οι δημόσιες λειτουργίες της πόλης και οι κατοικίες. Γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την υποχρεωτική παρουσία και συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο
της πόλης. Η πόλη των κατωφλιών και των αντιθέσεων κέντρου-ετερόνομης περιφέρειας στο Γον Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον της
Αλεξίου (Αλεξίου 1978) εστιάζει στην διάκριση ακμάζοντος κέντρου και υποβαθμισμένης περιφέρειας, η απομόνωση της οποίας αίρεται και αμβλύνεται δυνητικά με τις πρακτικές διασύνδεσης
και επικοινωνίας με το διοικητικό κέντρο της πόλης. Ο κοινόχρηστος δημόσιος χώρος των κεντρικών πλατειών, το σταυροδρόμι
των βασικών αρτηριών που οδηγούν στις πύλες αναγκαστικής εισόδου και εξόδου από την πόλη, των αγορών, και των τοποσήμων,
λειτουργεί σαν ένας οργανικός συνδετικός ιστός, ο οποίος συρράπτει την απόβλητη αστική μεθόριο των υποβαθμισμένων χρήσεων
με το ιστορικό κέντρο. Η πόλη τέλος των διακριτών επικέντρων
και της παράλληλης και από κοινού παρουσίας των διαφορετικών
εθνοτικών ομάδων στον δημόσιο χώρο στον Καπετάν Μιχάλη του
Καζαντζάκη παρουσιάζει τη χωρική συνθήκη μιας πόλης που κατοικείται ομοιότροπα. Οι γραμμικοί οδικοί άξονες οι οποίοι τεμαχίζουν οριζόντια και κάθετα την πόλη, από βορρά προς νότο και από
ανατολή σε δύση, κατευθύνοντας τον διαβάτη από την μία πύλη
στην άλλη, και από την αστική επικράτεια στην υπεραστική, από
το «εντός» πόλης στο «εκτός», αποτελούν τα κατεξοχήν ευρύχωρα
πεδία σκηνικής δράσης, διαπραγματεύσεων, κοινωνικού ελέγχου
και δημόσιας αντιπαράθεσης (Καζαντζάκης, 1964).
Επομένως, οι «πολλαπλές πιστές» αναπαραστάσεις των συγγραφέων, παρόλο που δεν συνιστούν μια ενιαία και μοναδική πρόσληψη και απόδοση του αστικού χώρου, καθώς αποκλίνουν ως προς
το σύμπαν αξιών, τις μυθοπλαστικές προθέσεις και τη στόχευση
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των αφηγηματικών επεισοδίων, χρησιμοποιούν αφενός τα ίδια εμβληματικά αντιθετικά χωρικά δίπολα για να κατασκευάσουν τον
σκηνικό χώρο της πόλης και να επικοινωνήσουν τον χαρακτήρα
της στον αναγνώστη και αφετέρου την έννοια του δημόσιου χώρου, για να επισημάνουν τις ζυμώσεις που συμβαίνουν μέσα στο
κοινωνικό σώμα. Στα κείμενα όλων των συγγραφέων η φυσιογνωμική συνισταμένη της πόλης του Ηρακλείου διαμορφώνεται με
αναφορά και εστίαση στις εξής χωρικές δομικές αντιθέσεις:
Στην επιβλητική παρουσία του ενετικού τείχους, που λειτουργεί
ως σύνορο και πανοπτικό παρατηρητήριο, σύμβολο μνήμης και
αντιπροσώπευσης, ασφάλειας και εγκλεισμού και στη λειτουργική και αμφίσημη σημασία των τεσσάρων πυλών που επιτρέπουν
και ελέγχουν τις διαβάσεις και προσανατολίζουν τις κινήσεις των
πολιτών. Στον αντιθετικό χαρακτήρα των κύριων δρόμων, των διασταυρούμενων οδικών αξόνων που συνδέουν τις πύλες του τείχους χαράσσοντας στη διασταύρωσή τους ένα σαφές κέντρο και
στο λαβύρινθο των ανώνυμων σοκακιών. Στη διάκριση κεντρικών
συνοικιών και απόκεντρων μαχαλάδων που αντιδιαστέλλει το
ιστορικό κέντρο με τα μνημειακού χαρακτήρα τοπόσημα από την
πορώδη περιφέρεια με την λαβυρινθώδη δομή, εισάγοντας δείκτες
ταξικής, πολιτισμικής και κοινωνικής διαφοροποίησης. Στο δημόσιο χώρο και στις δημοφιλείς πλατείες, τόπους ιστορικής μνήμης,
κοινωνικής και εθνικοθρησκευτικής συνοχής και συνάντησης των
ενικών και πληθυντικών ιστοριών των κατοίκων που λειτουργούν
σαν ένα σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων το οποίο παραλαμβάνει διαφορετικά μερίδια από τη ζωή της πόλης. Και τέλος στην
αμφίθυμη και ιδιότυπη σχέση της περιτείχιστης, πυρηνικής, εσωστρεφούς πόλης με τη θάλασσα, που εκτείνεται στο βορεινό μέτωπό της.
6. Συμπεράσματα

6. 1 Οι οκτώ αφηγήσεις-αναλήψεις της πόλης του Ηρακλείου με
την διαμεσολάβηση της ψηφιακής πλοήγησης επαυξημένης πραγματικότητας καθοδηγούν τον επισκέπτη στην ανακατασκευή του
χάρτη της πόλης και στην εποπτεία του χωρικού νοήματος της κατευθύνοντας το πέρασμα από τη μια εντύπωση στην άλλη. Καθώς
στην αφηγηματική πλοκή οι εικόνες της κοινωνικής εμπειρίας, της
αναβίωσης της συλλογικής μνήμης και των ιστορικών καταβολών
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συμπλέκονται με την μυθική αμεσότητα του παρόντος, υποκινούν
μια διαδικασία διακειμενικής πρόσληψης, πολυσυλλεκτικής θεώρησης και εμπλουτισμού της αντίληψης του περιηγητή αναφορικά
με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης. Επιτρέπουν τη σταδιακή
διείσδυση στο μυστήριο της πόλης συνδέοντας τη σαφήνεια της
εδαφικής επικράτειας με την πολυπλοκότητα της φαντασιακής
επικράτειας των πολλαπλών διαστρωματώσεων του κατοικημένου τόπου.
Η αυτοτελής και συγκριτική αποτίμηση των «λογοτεχνικών χαρτών» της πόλης του Ηρακλείου συγκροτεί ένα παράδειγμα για να
μελετηθεί πώς η φυσική δομή μπορεί να συνδεθεί με πολλαπλές
δομές νοήματος και είναι ανοικτή σε διαφορετικές αφετηρίες ανάγνωσης, ερμηνείας και κατ’ επέκταση δικτυακής περιήγησης και
πλοήγησης. Συμβάλλει δηλαδή στην πρόσληψη της πόλης ως ζωντανού οργανισμού, ως μήτρας πολλαπλών νοημάτων και ενδεχομένων. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι λογοτεχνικές χωρικές αναπαραστάσεις συνεισφέρουν στην κατανόηση της αστικής συνθήκης όχι
ως εργαλεία διακρίβωσης μιας απαρασάλευτης τάξης χώρου και
αποτύπωσης ενός αντικειμενικά μετρήσιμου και απεικονίσιμου
πεδίου χωρικών σχέσεων, αλλά ως διατυπώσεις σκέψεων αναφορικά με τη διαδικασία μεταβολής του χωρικού νοήματος. Μέσω
των εναλλακτικών περιγραφών, των μείξεων αστικών όψεων και
περιστατικών, της συσχέτισης παρελθόντος και παρόντος, και κυρίως μέσω της ίδιας της ικανότητας της γλώσσας να κοινωνεί την
ουσία των πραγμάτων και να αποκαλύπτει το αφανές και το αδιόρατο, οι χώροι της πόλης με το αποτύπωμα της διάρκειας και της
σταθερότητας, της συντακτικής δομής και των ιστορικών καταβολών, εμποτίζονται από τις δράσεις των ανθρώπων και τη δυναμική
επαναδιαπραγμάτευσης των κυρίαρχων νοημάτων που φέρουν. Σε
ένα δεύτερο επίπεδο, η ψηφιακά υποβοηθούμενη πλοήγηση μέσω
της επαυξημένης πραγματικότητας συγκροτεί ένα διαφορετικό
δίκτυο βιωματικών τόπων και προορισμών προσανατολίζοντας
τα δρομολόγια των επισκεπτών-χρηστών. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των νοηματικών χαρτών της λογοτεχνίας, αποκαλύπτοντας
την ιστορική χρονικότητα της πόλης, μετατρέποντας την απουσία
σε παρουσία.
Φανερώνοντας στον επισκέπτη της πόλης «τις αόρατες ταυτότητες του ορατού».
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Διαδικτυακά περιοδικά: η ψηφιακή συνέχεια
μιας διαχρονικής συνήθειας
Ευγενία Τσιουπλή *

Μία παροιμία των Αράβων λέει ότι Ένα βιβλίο είναι ένας κήπος που
μπορείς να κουβαλήσεις στην τσέπη σου, η οποία μπορεί να παραφραστεί, στη σύγχρονη πραγματικότητα, με αξιοπρόσεκτη ακρίβεια στο Η βιβλιοθήκη είναι ένας κήπος που μπορείς να κουβαλήσεις στην τσέπη σου. Τα νέα μέσα αποθήκευσης πληροφοριών και η
τεχνολογία του διαδικτύου1 δίνουν τη δυνατότητα συμπύκνωσης
της ανθρώπινης γνώσης σε μεγέθη ασύλληπτα μικρά και μεγάλα,
μεταβάλοντας τις, τόσο οικείες, μορφές των βιβλίων και των περιοδικών. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές άγγιξαν και τα ίδια τα κείμενα,
τον τρόπο γραφής και ανάγνωσης καθώς και την έννοια της αναγνωστικής απόλαυσης.
Διαχρονικά, η λογοτεχνία αποτελεί εκείνη την πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού η οποία είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι μπορεί να
προσφέρει στον άνθρωπο την ποικιλομορφία του κόσμου που τον
∗
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πλειονότητα του πληθυσμού που κατέχει ψηφιακά μέσα. Αξιοσημείωτη είναι η
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περιβάλλει στην ολότητά του2. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης,
όταν αυτή είναι προϊόν επιθυμίας και όχι εξαναγκασμού, ο χρόνος
διαστέλλεται, τα χωρικά όρια καταρρέουν, η φαντασία απελευθερώνεται, η ατομική ζωή διευρύνεται, τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις πυροδοτούνται, δημιουργούνται δηλαδή όλοι εκείνοι οι
παράγοντες που αποτελούν την απόλαυση της ανάγνωσης και την
καθιστούν «μία ευγενική τρέλα»3. Μάλιστα, αυτή η απόλαυση στο
βαθμό που επιδιώκεται η ικανοποίηση της, γίνεται ανάγκη.4
Πιο συγκεκριμένα, τα περιοδικά εντάσσονται στις σημαντικότερες πηγές για το ιδεολογικό και πολιτισμικό παρελθόν μίας κοινωνίας, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της γραπτής παράδοσής
της, είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας και ένα μέσο ανταλλαγής γεγονότων, ιδεών και οραμάτων. Ο όρος περιοδικό προέρχεται από
τη γαλλική λέξη magasin, που σημαίνει αποθήκη5 ή αποθετήριο
αγαθών κάποιες πρωτοπόρες αμερικανικές εκδόσεις έφεραν ονομαζόταν miscellanies6 υπαινισσόμενες την αποθήκη και σχεδιασμένες ώστε να ενδιαφέρουν ολόκληρη την οικογένεια.
Αποτελούν τους «ευαίσθητους δέκτες» των νέων μηνυμάτων,
πρωτοπορούν στην προσαρμογή τους ώστε να καλύψουν τις δημιουργηθείσες ανάγκες και να προσφέρουν στους αναγνώστες
τους «παράλληλα με την ωφέλιμη, και τερπνή ύλη».7 Επιπλέον, ως
ιστορικές πηγές συνιστούν σημαντικό κεφάλαιο για την άντληση
άμεσων πληροφοριών σχετικές με τις αντιλήψεις και το ιδεολογικό πλαίσιο της κάθε εποχής. Ιδιαιτέρως, τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιοδικά είναι μία «ζωντανή και αδιάψευστη μαρτυρία»
για την εκπαιδευτική πραγματικότητα.8
2
3
4
5
6
7
8

Hisrich, Katy & Jay Blanchard 2009, 240-242.
Με τον όρο gentle madness ο Nicholas Basbanis, στο ομότιτλο βιβλίο του, περιγράφει την έξη των βιβλιόφιλων του παρελθόντος και του παρόντος, οι οποίοι διακατέχονται από πάθος για βιβλία και τις μορφές που μπορεί αυτό να αποκτήσει.
Καλογήρου 1999, 15.
Το πρώτο έντυπο περιοδικό για παιδιά στην Ελλάδα είχε την ονομασία «Παιδική
αποθήκη» και εκδόθηκε το 1836 στην Αθήνα (Καρπόζηλου 1986: 34).
Ο όρος σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό Merriam-Webster σημαίνει: 1. α) σύνολο κειμένων που συγκεντρώθηκαν σε έναν τόμο, β) μία συλλογή κειμένων σχετικών με διάφορα θέματα. 2. Ένα σύνολο διαφόρων πραγμάτων, http://www.
merriam-webster.com/dictionary/miscellany (προσπέλαστηκε 3/12 / 2012).
Χατζηδημητρίου-Παράσχου 2002, 30.
Χασεκίδου-Μάρκου 2006, 14-15.
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Ασκούν ιδιαίτερη επίδραση στους αναγνώστες τους και αποτελούν προνομιακό πεδίο εφαρμογής της άτυπης αγωγής9 του ατόμου. Η άτυπη αγωγή, επειδή φέρει το χαρακτήρα προαιρετικής
δραστηριότητας που σχετίζεται με εξωσχολικές και εξω-οικογενειακές επιρροές, θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικότερη για να
διαμορφωθούν συμπεριφορές στα παιδιά και, κυρίως, στους εφήβους.10 Συνακόλουθα, η επενέργεια των περιοδικών, ως ισόβιων
φορέων μάθησης, μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική.
Το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή επηρέασε, τη βιωσιμότητα
του περιοδικού τύπου, δοκιμάζοντας τις αντοχές και το βαθμό
προσαρμοστικότητάς του. Πολλά περιοδικά αναγκάστηκαν να
αναστείλουν την έκδοσή τους λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης
της κυκλοφορίας τους ενώ άλλα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των καιρών, δημιούργησαν ψηφιακές εκδόσεις είτε παράλληλα με την έντυπή τους είτε αποκλειστικά διαδικτυακές11.
Ως κειμενικό είδος το περιοδικό διατηρεί στις ψηφιακές εκδοχές του, τη μορφολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα
οποία το καθιστούν αναγνωρίσιμο. Ωστόσο διαθέτει και όλα τα
χαρακτηριστικά του πολυτροπικού κειμένου.12 Ένα περιοδικό θα
πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Πριν τη δημοσίευση η ύλη
του πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία και επιμέλεια (να έχει
δηλαδή μία εκδοτική προσέγγιση, να είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες καθορισμένες εκ των προτέρων κ. ά.). Η αισθητική
του προσέγγιση είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστικότερη από την
αντίστοιχη της εφημερίδας, να αναγράφεται ευδιάκριτα η χρονική σηματοδότηση (δηλαδή σειρά τευχών τα οποία εκδίδονται
σε συγκεκριμένη ημερομηνία, συνήθως εβδομαδιαία, μηνιαία ή
τριμηνιαία). Το περιεχόμενο του είναι σταθερό, με μικρές μόνο
διορθώσεις και να τηρεί κάποιας μορφής περιοδικότητα, να δηΩς άτυπη αγωγή ορίζεται «η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, δεξιότητες-ικανότητες και
γνώσεις από την καθημερινή του εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το
περιβάλλον του (οικογένεια, γειτονιά, εργασία, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ. ά.)» (Ξωχέλλης [επιμ.] 2007, 71).
10 Δορμπαράκης κ. ά. επιμ. 1989, 65.
11 Παράδειγμα είναι το ιστορικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαβάζω το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του ως έντυπο και η ομάδα των συντακτών δημιούργησε
τον Απρίλιο του 2013 το ψηφιακό λογοτεχνικό περιοδικό Ο αναγνώστης, www.
oanagnostis.gr
12 Χοντολίδου 1999, 115-117.
9
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μιουργηθεί, δηλαδή, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατές και μεταγενέστερες εκδόσεις13.
Χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, ο
περιοδικός τύπος μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάποια
από τα εγγενή προβλήματά του. Το πρώτο είναι οι χωρικοί περιορισμοί, οι οποίοι όπως και σε όλες τις άλλες μορφές διαδικτυακής
επικοινωνίας, πλέον, δεν υφίστανται. Δυνητικά, μπορεί να φτάσουν σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αντίθεση
με την έντυπη μορφή τους που βασίζεται στα κανάλια διανομής.
Οι μηχανές αναζήτησης, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διευκολύνουν την «ανακάλυψη» ενός περιοδικού. Ο χρόνος είναι ένα από τα στοιχεία τα
οποία ελαχιστοποιούνται καθώς οι συνδρομητές, αν η έκδοση δεν
είναι ελεύθερης πρόσβασης, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν
το τεύχος του περιοδικού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και τα επόμενα τεύχη τη στιγμή της κυκλοφορίας τους,
αντικαθιστώντας τις μακροχρόνιες αναμονές, ειδικότερα για συνδρομές διεθνών περιοδικών. Το κόστος, επίσης, είναι ένα από τα
πρωτεύοντα στοιχεία, καθώς η συνδρομή σε ένα διαδικτυακό περιοδικό είναι σημαντικά χαμηλότερη από ότι σε κάποιο έντυπο.
Πολλά περιοδικά προσφέρουν το περιεχόμενο τους για δωρεάν
ανάγνωση ή παραχωρούν αυτή τη δυνατότητα στους αναγνώστες τους για κάποιον περιορισμένο αριθμό τευχών. Οι αναγνώστες είναι σε θέση να κάνουν αναζήτηση στις θεματικές και στην
ύλη των περιοδικών με τον ίδιο τρόπο όπως και με μία μηχανή
αναζήτησης και τέλος, με τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων δίνεται η δυνατότητα να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε ψηφιακό
μέσο τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, χωρίς τα προβλήματα
χώρου ή βάρους.14
Τα κριτήρια που συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση ενός
ψηφιακού περιοδικού αναφέρονται στο περιεχόμενό του, στη λειτουργικότητα και τη σταθερότητά του, στους συντάκτες και χορηγούς του και στο σχεδιασμό του. Αυτά μπορούν επιγραμματικά
να αποδοθούν ως εξής:
13 Santos Silva 2011, 302.
14 Santos Silva, όπ. π., 305.
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Περιεχόμενο
 Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, επίκαιρες και σχετικές με τους σκοπούς του περιοδικού.
 Η ύλη να είναι κατάλληλες για την ηλικία και το επίπεδο
ανάπτυξης των αναγνωστών.
 Τα περιεχόμενα θα πρέπει να ενθαρρύνουν, να εμπνέουν
και να κινητοποιούν τη μάθηση και τη φαντασία των παιδιών.
 Περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προκαταλήψεις θα πρέπει να απορρίπτεται ή να επανεξετάζεται κριτικά.
Λειτουργικότητα και Σταθερότητα

 Οι σκοποί του περιοδικού πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια.
 Η διαφήμιση θα πρέπει να μειώνεται, όσο είναι δυνατόν,
και να είναι σχετική με τους σκοπούς του περιοδικού.
 Οι λειτουργίες πλοήγησης πρέπει να είναι ξεκάθαρες και
απλές στη χρήση τους.
 Ο ιστότοπος θα πρέπει να «ανοίγει» σε μία λογική χρονική
διάρκεια, συνήθως μεταξύ 10-20 δευτερολέπτων.
 Η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για τις οδηγίες στον
ιστότοπο θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τους προτιθέμενους
αναγνώστες.
 Όπου είναι δυνατό, τα περιοδικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία βοήθειας για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι αναγνώστες με μειωμένη ακοή ή όραση.
 Το περιοδικό θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο σχετικούς,
εν λειτουργία, ακριβείς και υψηλής ποιότητας υπερδεσμούς.
Συντάκτες και χορηγοί

 Η συντακτική ομάδα και οι χορηγοί θα πρέπει να δηλώνονται επακριβώς.
 Οι πληροφορίες για επικοινωνία με τον αρχισυντάκτη θα
πρέπει να είναι διαθέσιμες ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να
υποβάλλουν σχόλια ή ερωτήματα.
 Ιστότοποι οι οποίοι παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.
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Σχεδιασμός
 Ο γενικότερος σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ελκυστικός
και βοηθητικός στην ανάγνωση του κειμένου.
 Τα γραφικά και οι εικόνες να είναι ευδιάκριτα.
 Τα ηχητικά και οπτικά στοιχεία πρέπει να είναι υψηλής
ποιότητας και καθαρότητας.
 Το μέγεθος των γραμματοσειρών, η εμφάνιση και τα χρώματα του κειμένου θα πρέπει να είναι εύκολα στην ανάγνωση και
στη θέαση.
 Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες θα πρέπει να συνοδεύονται από ξεκάθαρες και καλογραμμένες οδηγίες.
 Ο ιστότοπος δεν θα πρέπει ποτέ να ζητάει οποιεσδήποτε
προσωπικές πληροφορίες15.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν τους εκφραστές του ιστορικο-κοινωνικού γίγνεσθαι μέσα στο οποίο δημιουργούνται αντανακλούν τις υφιστάμενες στάσεις και αντιλήψεις, ειδικότερα αν
πρόκειται για παιδικά περιοδικά, τις επιθυμίες και προσδοκίες
για την ανάπτυξη των νεότερων μελών. Παρά τη σημαντικότητά
τους, όμως, το ερευνητικό ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει,
διαχρονικά, είναι περιορισμένο.16 Από τη μελέτη της διεθνούς και
της ελληνικής βιβλιογραφίας17 προκύπτει το εξής παράδοξο: ενώ
αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των περιοδικών ως ένα από τα
μακροβιότερα και σημαντικότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης το
ερευνητικό ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει είναι δυσανάλογα
μικρό. Για τα ψηφιακά διαδικτυακά περιοδικά, που είναι η σύγχρονη απάντηση του είδους στις τεχνολογικές εξελίξεις και, ταυτοχρόνως, η ανανέωσή τους σε μορφή, περιεχόμενο και αλληλεπίδραση
με τους αναγνώστες, τα ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα
και λιγοστεύουν, ακόμη περισσότερο, όταν συγκεκριμενοποιούνται στα διαδικτυακά περιοδικά που ασχολούνται με τη λογοτεχνία.
Αναγνωρίζοντας το ερευνητικό κενό, σκοπός του πρακτικού μέρους της εργασίας είναι να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο τα
διαδικτυακά περιοδικά που σχετίζονται με την παιδική λογοτεχνία,
αξιοποιούνται από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Πεδίο έρευνας
15 Mei-Yu 2004, 28-30.
16 Mahr 2012: 852.
17 Χατζηδημητρίου-Παράσχου όπ. π., 19-20.
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αποτέλεσε ένα διαδικτυακό περιοδικό που ασχολείται με την παιδική λογοτεχνία, το bookbook18, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη
της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και στους νέους και απευθύνεται
σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές και όσους ενδιαφέρονται
για τη λογοτεχνία για παιδιά. Φυσικά, η εξαντλητική μελέτη και παρουσίαση όλων των πτυχών του συγκεκριμένου θέματος ξεπερνά
κατά πολύ το, σαφώς οριοθετημένο, πλαίσιο μίας εισήγησης, ωστόσο αποτελεί την αφετηρία για τη διατύπωση κάποιων θέσεων και,
ενδεχομένως, για έναν διάλογο αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδικτυακών περιοδικών.
Για να διερευνηθούν οι τρόποι πρόσληψης του ιστοτόπου από
τους αναγνώστες, χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις
σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο
χρονικό διάστημα Απριλίου- Ιουλίου 2013, οι περισσότερες δια ζώσης. Τρεις από αυτές έγιναν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ενώ
όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και μεταγράφηκαν. Για
την οργανωμένη παρουσίαση των περιεχομένων του ιστοτόπου,
χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση19.
Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία ήταν συνολικά
δώδεκα εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Οι εννέα από αυτούς ήταν γυναίκες και οι τρεις άντρες, το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από
24 έως 45 έτη και η εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία από 1,5 έως
17 έτη. Κατά βαθμίδα εκπαίδευσης η κατανομή ήταν: επτά της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (3 δάσκαλοι, 3 νηπιαγωγοί και 1 θεατρολόγος) και πέντε της δευτεροβάθμιας (τέσσερις φιλόλογοι και
μία θεολόγος). Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται στην εργασία
είναι ψευδώνυμα, εκτός από την Έλενα και την Εύη, που επέλεξαν
να κρατήσουν το πραγματικό τους όνομα.

18 Διαδικτυακός τόπος: www.bookbook.gr
19 Η θεματική ανάλυση ανήκει στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και όπως και οι περισσότερες ποιοτικές μέθοδοι «διευκολύνει τη σταχυολόγηση του νοήματος του
υπό μελέτη φαινομένου από τους ερευνητές και παρέχει τα κατάλληλα θεμέλια
για την ανάπτυξη έγκυρων μοντέλων της ανθρώπινης σκέψης, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών» Ως ερευνητική μέθοδος είναι συστηματική και
«ξεκάθαρη» γιατί μπορεί να διατηρεί τη σημαντικότητα των θεμάτων χωρίς να
θυσιάζει την ανάλυση σε βάθος. Διαμορφώνει τη βάση για περαιτέρω ερευνητική
εργασία και προσπαθεί να προσφέρει την πιο συστηματική και διαυγή μορφή αυτής της βάσης (Joffe 2012, 210).
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Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε το δείγμα ήταν με την τεχνική
της χιονοστιβάδας, ήρθαμε σε επαφή με δύο εκπαιδευτικούς που
γνώριζαν τον ιστότοπο bookbook και τον επισκεπτόταν αρκετά
συχνά, εκείνοι μας παρέπεμψαν σε άλλους, έως ότου, στον αριθμό
δώδεκα παρατηρήθηκαν στοιχεία πληροφοριακού κορεσμού, σε
σχέση με τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Επιδιώχθηκε να είναι
εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και, όπου ήταν δυνατό, διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, για λόγους πλουραλισμού.

Θεματικός Χάρτης συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για το bookbook
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Στο υλικό των συνεντεύξεων εφαρμόστηκε η θεματική ανάλυση
και τα επαγωγικώς διαμορφωθέντα θέματα και υπο-θέματα απεικονίζονται στον Θεματικό Χάρτη. Το κριτήριο για τη διαμόρφωση των θεμάτων και των υπο-θεμάτων των συνεντεύξεων ήταν ο
βαθμός ομοιότητας που είχαν οι απαντήσεις μεταξύ τους. Η αρχική
ομαδοποίηση βασίστηκε στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ίδια
ερώτηση, από αυτή την ομαδοποίηση προέκυψαν, επαγωγικά, τα
θέματα και τα υποθέματα αναλόγως με τη νοηματική τους συνάφεια. Στη δεύτερη ανάγνωση διαμορφώθηκαν τα θέματα, κατά
φράσεις ή προτάσεις από τις οποίες μπορούσε να εξαχθεί μία ολοκληρωμένη άποψη ή θέση σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα.
Το κεντρικό σημείο αναφοράς των εκπαιδευτικών, σε σχέση με
το bookbook, είναι ο ενημερωτικός του χαρακτήρας για την τρέχουσα βιβλιοπαραγωγή και το υλικό των δραστηριοτήτων γύρω
από την παιδική λογοτεχνία. Είναι, κατά τα λεγόμενά τους, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επισκέπτονται συχνά τον ιστότοπο και παρακολουθούν τις δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, περισσότερο στο facebook και λιγότερο στο twitter. Ο
χώρος κοινωνικής δικτύωσης facebook αποτέλεσε και το μέσο με
το οποίο αρκετοί από τους συμμετέχοντες γνώρισαν τον ιστότοπο,
μέσω «προσκλήσεων» από άλλους χρήστες. Το ενδιαφέρον τους
μοιράζεται μεταξύ της παρουσίασης των νέων τίτλων στα βιβλία
για παιδιά και στις κριτικές στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές
της ιστοσελίδας για τα βιβλία.
Στην πλειονότητα τους οι συμμετέχοντες ενημερώνονται και
από άλλες πηγές, διαδικτυακές και έντυπες, για τα βιβλία. Το σημείο, όμως, στο οποίο φαίνεται να συγκλίνουν οι απόψεις του είναι
ότι οι κριτικές και οι επιλογές των βιβλίων γίνονται με κριτήρια τα
οποία, σε γενικές γραμμές, τους βρίσκουν σύμφωνους. Σε κάποιες
περιπτώσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του γονέα ή συγγενή λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά για την εικόνα
του ιστοτόπου στους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα στα σημεία αλληλεπίδρασης με τους νεότερους, καθώς συχνότερη είναι η επίσκεψη
στην ιστοσελίδα με μέλη της οικογένειας παρά με τους μαθητές
τους.
Την επικοινωνία τους με τον ιστότοπο, οι εκπαιδευτικοί, την
εντάσσουν στο πλαίσιο της γενικότερης ενημερωτικής τους δραστηριότητας. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι,

744

Ευγενία Τσιουπλή

ενώ διαβάζουν τις αναρτήσεις και ενδιαφέρονται για τα ενημερωτικά δελτία, δεν συμμετέχουν, σε μεγάλο ποσοστό με σχόλια και
ερωτήσεις. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν και με άλλα ερευνητικά
δεδομένα από τη βιβλιογραφία, τα οποία θεωρούν ότι η έλλειψη
αναρτήσεων δεν συνιστά και έλλειψη ενδιαφέροντας, εκ μέρους
των χρηστών, αλλά, μάλλον, μία αποδεκτή στάση απέναντι στις
ιστοσελίδες.20 Οι περισσότεροι έχουν εγγραφεί στην ενημέρωση
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας, όπου αποστέλλονται τακτικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με
τις δραστηριότητες και τα νέα του περιοδικού αλλά ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης, κατά την άποψη τους, είναι μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
κάποιους είναι ευπρόσδεκτα και τα παρακολουθούν άμεσα ενώ δε
λείπει και το ποσοστό εκείνο των αναγνωστών για τους οποίους ο
κύριος δίαυλος πληροφόρησης-ενημέρωσης είναι τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, τα οποία επισκέπτονται συχνότερα.
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ανήκουν στους ψηφιακούς μετανάστες αναγνωρίζουν, όμως, και εκμεταλλεύονται τις
δυνατότητες ευελιξίας που παρέχει η ηλεκτρονική επικοινωνία και
είναι, κατά κύριο λόγο, θετικά διακείμενοι στο να επικοινωνούν
ηλεκτρονικά οι ίδιοι και οι μαθητές τους. Βέβαια, κάποιες απαντήσεις σε σχέση με τους κώδικες και την αυθεντικότητα της επικοινωνίας, μέσω μίας ηλεκτρονικής συσκευής, είναι κάπως διφορούμενες ή ακόμη και αμήχανες.
Η διάσταση της επικοινωνίας με συγγραφείς και η ανάπτυξη
σχέσεων μεταξύ των μελών του ιστοτόπου είναι κάτι που προβάλλεται και είναι επιθυμητό. Ουσιαστικά, αντιμετωπίζουν αυτή την
αλληλεπίδραση ως δυνατότητα δημιουργίας μίας ηλεκτρονικής
κοινότητας αναφέροντας, πολύ συχνά, το παράδειγμα της ομαδικής συγγραφής που τη θεωρούν είδος επικοινωνίας και για τα παιδιά μεταξύ τους και για τους συγγραφείς με τα παιδιά.
Το υλικό του περιοδικού είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στη διδακτική πρακτική. Οι τρόποι με τους
οποίους το διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τους καθημερινότητα, λειτουργούν συμπληρωματικά στη διδακτέα ύλη ή
αποτελεί αφετηρία για να ξεκινήσει μία θεματική, ιδιαίτερα στα
20 Παρεμφερείς θέσεις εκφράζονται και στην εργασία των Nonnecke et al. 2006, 1718.
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μικρότερα παιδιά. Η επαγγελματική βοήθεια από το υλικό που είναι διαθέσιμο, αναλόγως με τον τρόπο χρήσης του μπορεί να διακριθεί σε δύο πεδία: στο υλικό για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας
και στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές.
Οι πληροφορίες και οι θεματικές του διαδικτυακού περιοδικού
λειτουργούν και ως μορφή άτυπης επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς και ως πεδίο αυτομόρφωσης για το κομμάτι της παιδικής λογοτεχνίας. Σε αυτή τη θεματική εντάσσονται τα βιβλία και οι
κριτικές τους, που κάποιες φορές μπορούν να λειτουργήσουν ως
πυξίδα για την επιλογή και αγορά βιβλίων από τις προτάσεις ή για
τη διεξαγωγή μίας διδασκαλίας γύρω από ένα θέμα.
Η ιστοσελίδα του περιοδικού είναι αρκετά διευρυμένη και οι θεματικές αρκετές. Στην ερώτηση, λοιπόν «Ποια στοιχεία του ιστοτόπου σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα;» οι απαντήσεις εστίασαν στη διαδραστικότητα των βιβλίων, δηλαδή στο ακουστικό μέρος και στα
βιβλία που ξεφυλλίζονται. Το νέο στοιχείο σε σχέση με τα έντυπα
περιοδικά φαίνεται να εντυπωσιάζει και τους εκπαιδευτικούς και,
από τα λεγόμενα τους, και τους μαθητές.
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν ένα ηλεκτρονικό περιοδικό
σε σχέση με ένα έντυπο, αν και οι περισσότεροι είχαν συνηθίσει σε
έντυπες μορφές τα προηγούμενα χρόνια, σχετίζονται με την ευκολία, την αμεσότητα και την πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών που έχουν διαθέσιμες καθώς και τη δυνατότητα σύγκρισης
των πληροφοριών μίας ιστοσελίδας με το περιεχόμενο ανάλογων
ιστοσελίδων, πράγμα που δεν είναι πάντα εφικτό στα έντυπα. Δεν
είναι αμελητέα και η οικονομική διάσταση αυτής της ενημέρωσης
εφόσον στο διαδίκτυο οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος.
Εκτός από τα διαδικτυακά περιοδικά, σημαντική πηγή ενημέρωσης και ψηφιακής ανάγνωσης συνιστά το σύνολο του διαδικτύου καλύπτοντας, σε μεγάλο βαθμό, τις ανάγκες τους για επιμόρφωση και επιπλέον πληροφόρηση. Ιδιαίτερα οι συμμετέχοντες,
που βρίσκονται στο στάδιο των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών
τους σπουδών, χρησιμοποιούν τα ψηφιακά αρχεία με εξαιρετικά
μεγάλη συχνότητα. Αυτές οι απόψεις, όμως, δεν γενικεύονται σε
όλα τα είδη ψηφιακής ανάγνωσης καθώς στο κομμάτι της λογοτεχνίας δεν υπάρχει καθολική αποδοχή. Υπάρχουν και οι απόψεις
που δεν αναγνωρίζουν ως ανάγνωση την πλοήγηση σε άρθρα του
διαδικτύου αλλά ότι περιορίζεται στα λογοτεχνικά κείμενα.
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Ωστόσο, η αναγκαιότητα, πλέον, της ηλεκτρονικής ανάγνωσης
υπάρχει στις απαντήσεις των συμμετεχόντων καθώς αναγνωρίζουν ότι το μέλλον της ανάγνωσης είναι ηλεκτρονικό. Το βιβλίο θα
συνεχίσει να υπάρχει αλλά ένα κομμάτι της αίγλης του θα εκχωρηθεί στα ηλεκτρονικά του αντίστοιχα. Στο σημείο που σημειώνεται
υπάρχει ιδιαίτερη ένταση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι στο θέμα της απόλαυσης ενός ηλεκτρονικού βιβλίου σε σχέση
με το έντυπο. Με έντονο τρόπο υποστηρίζουν την αγάπη και την
προτίμηση τους στο έντυπο βιβλίο με κύριους παράγοντες επιρροής τη συνήθεια, την επαφή με το υλικό και τη διέγερση των αισθήσεων (όσφρηση, αφή) όλα τα στοιχεία που κάνουν, κατά τη γνώμη
τους, την αναγνωστική εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη.21 Με κάποια μετριοπάθεια δίνονται οι απαντήσεις αυτών που
θεωρούν ότι η ευχαρίστηση που αποκομίζουν από την ανάγνωση
εξαρτάται περισσότερο από το περιεχόμενο του αναγνώσματος
και όχι από το μέσο που θα επιλέξει ο αναγνώστης.
Παρότι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα ενδιαφέροντά τους
καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο του ιστοτόπου,
δε λείπουν και οι προτάσεις για να γίνει πιο ελκυστικό και να καλύπτει κάποιες ειδικότερες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα, θεωρούν ότι οι προτάσεις είναι αρκετά εύκολο να
υλοποιηθούν καθώς ο χώρος της ιστοσελίδας είναι πρακτικά απεριόριστος και οι θεματικές που μπορούν να δημιουργηθούν πολλές. Κατά κύριο λόγο οι προτάσεις κινούνται γύρω από την αύξηση
των προτεινόμενων τίτλων ή τη δημιουργία κάποιας κατηγορίας
ειδικού ενδιαφέροντος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί για τις
διαδικτυακές δραστηριότητες και τα παιχνίδια πάνω στα προτεινόμενα βιβλία οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από
τους ίδιους αλλά και από τους μαθητές στον ελεύθερο χρόνο τους.
Ακόμη, η συμβουλευτική διάσταση της ιστοσελίδας κρίνουν ότι
θα έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο σε διάφορους τομείς. Θα
μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί στην αναπτυξιακή ψυχολογία με
διαλογική, επικοινωνιακή μορφή, στους οποίους θα μπορούσαν να
απευθύνονται γονείς και εκπαιδευτικοί. Ορισμένοι δίνουν έμφαση
21 Η προτίμηση στα έντυπα βιβλία και το δέσιμο με το υλικό των βιβλίων, όταν πρόκειται για μυθιστορήματα, συνάδει και με τα ευρήματα άλλων ερευνών όπως των
Petrelli & Wright 2009, 517-519.
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στις επιλογές και στη φωνή των παιδιών, αναφέροντας ότι καλό
θα ήταν να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν τις προσωπικές
τους προτάσεις για βελτίωση του περιεχομένου ή για νέες θεματικές. Πιστεύουν ότι και τα παιδιά πρέπει να έχουνε λόγο στην (συν)
διαμόρφωση ενός περιοδικού του οποίο προσφέρει τόσες δυνατότητες αλληλεπίδρασης.
Από τις συνεντεύξεις μπορεί να γίνει ορατό το ενδιαφέρον των
εκπαιδευτικών για εγχειρήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική
ενημέρωση για το πεδίο της λογοτεχνίας. Δείχνει να έχει δημιουργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του ιστοτόπου και των ίδιων
σε ότι αφορά στην επιλογή των βιβλίων, αναγνωρίζουν ότι τα κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά και, σε μεγάλο ποσοστό, ταυτίζονται
και με τις επιλογές λογοτεχνικών βιβλίων που θα έκαναν οι ίδιοι.
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ανήκουν σε μία ηλικιακή ομάδα η οποία μεγάλωσε και μορφώθηκε με την έντυπη, αλλά
με ευκολία πέρασαν στην ηλεκτρονική μορφή ενημέρωσης. Αυτή η
ευκολία δεν παρατηρείται και στην ανάγνωση των ίδιων των λογοτεχνικών κειμένων για τα οποία οι απόψεις διαφέρουν, αν και
η πλειονότητα με πάθος υποστηρίζει ότι αναγνωστική απόλαυση
μπορούν να αποκομίσουν από τα έντυπα λογοτεχνικά βιβλία και
όχι από τα ηλεκτρονικά ανάλογά τους.
Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως δραστηριοποιούνται γύρω από την αναζήτηση, μελέτη και, τελικά, αξιοποίηση ενός «καλού» δείγματος παιδικής λογοτεχνίας. Κάποιοι
από αυτούς, μάλιστα, αξιοποιούν την ενημέρωση, αναζήτηση, κριτική και, τελικώς, την επιλογή του βιβλίου και στην προσωπική τους
ζωή (παιδιά, συγγενικά πρόσωπα). Δείγματα εμπιστοσύνης προς
τον διαδικτυακό ιστότοπο, αλλά και συγκροτημένου επαγγελματικού προφίλ, εφόσον η τελική επιλογή προκύπτει ύστερα από αναζήτηση με βάση κριτηρίων και απλώνεται σε πολλαπλά επίπεδα
(αναγνωσιμότητα, κριτικές, εικονογράφηση, πολυτροπικότητα).
Επιπλέον, ο διαδικτυακός ιστότοπος φαίνεται να προσφέρει και
άλλες λειτουργίες. Συγκεκριμένα, παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για αξιοποίηση των δυνατοτήτων του περιοδικού με πρακτική εφαρμογή και όχι μόνο θεωρητικά. Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται είτε για αξιοποίηση κειμένων ως αφορμή-αφόρμηση της
διδακτικής ενότητας, είτε για αξιοποίησή τους συμπληρωματικά
με κάποια διδακτική ενότητα. Ακόμη, το παρεχόμενο διαδικτυακό
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υλικό προς τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να έχει επικουρικό χαρακτήρα, προσπαθώντας να τους βοηθήσει ουσιαστικά και με ρεαλιστικό τρόπο.
Αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ψηφιακή
ανάγνωση φαίνεται ότι δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμη η ιδέα
της. Πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πλεονεκτήματα σ’ αυτήν,
όπως η ευκολία, η αμεσότητα, το χαμηλό κόστος και το εύρος της
πρόσβασής τους σε όλα τα ψηφιακά μέσα, ενώ παράλληλα κάποιοι
εμμένουν στην παραδοσιακή μορφή ανάγνωσης, αναγνωρίζοντας,
ωστόσο και αυτοί με τη σειρά τους οφέλη και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, κείμενα κ. ά. στο «ψηφιακό αναγνωστήριο» του διαδικτύου.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τοποθετηθούν σχετικά με
βελτιώσεις τις οποίες θα μπορούσε να δεχτεί ο διαδικτυακός ιστότοπος. Κατά γενική ομολογία ο ιστότοπος είναι αρκετά έως πολύ
ικανοποιητικός, ωστόσο αναφέρουν πως όλα επιδέχονται βελτίωσης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία κατηγοριών ειδικού
ενδιαφέροντος, οι οποίες να καλύπτουν και άλλες θεματικές ενότητες, πέραν των μυθιστορημάτων. Ακόμη, σημαντική φαίνεται να
είναι η ένταξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που
θα λειτουργούν συμπληρωματικά και επικουρικά προς την όλη διαδικασία. Κρίνεται καταλυτική η συμμετοχή ειδικών επιστημόνων
στον ιστότοπο τους οποίους να συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί
και οι γονείς, ενώ τέλος σκόπιμη είναι και η δημιουργία μίας ενότητας στον ιστότοπο, όπου οι μαθητές θα καταθέτουν τις απόψεις
και τις προτάσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι σε όλες
τις διαδικασίες του bookbook, κεντρικό ρόλο κατέχει ανάπτυξη
της αγάπης των μαθητών για την ανάγνωση και τον χρησιμοποιούν για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Οι αλλαγές, παρότι συμβαίνουν με σταδιακούς ρυθμούς, κερδίζουν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δείχνουν να έχουν ενεργό
συμμετοχή στις πρακτικές πολυγραμματισμού και να χρησιμοποιούν ιστοτόπους αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία τους. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί και ο ρόλος τους ως προτύπων για τους μαθητές ή ακόμη και για τους συναδέλφους τους
στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και στη μείωση της τεχνοφοβίας.
Επιλογικά, από τα ευρήματα της έρευνας, συμπεραίνεται ότι
οι εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφώσει μία πολύ θετική άποψη για
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το διαδικτυακό περιοδικό. Άλλωστε, αποτελούν στο σύνολο τους
άτομα που, πολύ συχνά, στρέφονται σε διαδικτυακές πηγές για
την ενημέρωσή τους. Παρότι το δικό τους μορφωτικό παρελθόν
διαμορφώθηκε από έντυπες εκδόσεις δεν φαίνεται να τους προβληματίζει το γεγονός ότι επιλέγουν, πλέον, ένα ηλεκτρονικό μέσο,
για να κατατοπιστούν σχετικά με τα λογοτεχνικά δρώμενα. Απεναντίας, η ευχέρεια της χρήσης, η σταθερότητα του περιεχομένου,
η ποικιλία των θεματικών και η ευκολία της πρόσβασης το καθιστούν ιδανικό για να καλύψει τις ανάγκες τους. Οι περισσότεροι
δηλώνουν ότι υπήρξε κάποια «δοκιμαστική» περίοδος, κατά την
οποία ήλεγξαν τις επιλογές του περιοδικού σε σχέση με τα δικά
τους αισθητικά κριτήρια και από τη στιγμή που υπήρξε ικανοποιητικό βαθμός ταύτισης, το συμβουλεύονται με μεγάλη εμπιστοσύνη.
Στοιχείο που προκαλεί κάποια έκπληξη είναι το γεγονός ότι ενώ
οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται συχνά το περιοδικό, στον επίσημο ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζονται
κάπως απρόθυμοι για άμεση επικοινωνία, μέσω σχολιασμού ή
αποστολής μηνυμάτων. Ίσως αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από την
κατακτημένη συνήθεια να είναι μονόπλευρη η ενημέρωση μέσω
των έντυπων φορέων και δεν έχουν διαμορφώσει την νοοτροπία
δημόσιας έκφρασης και σχολιασμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται
και το χάσμα που παρατηρήθηκε, ιδιαιτέρως έντονα, στη στάση
τους για την αναγνωστική απόλαυση, η οποία μπορεί να προέλθει,
κατά τη γνώμη τους, μόνο μέσω της έντυπης ανάγνωσης. Βέβαια,
πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ως μέσο ψηφιακής ανάγνωσης αναγνωρίζουν μόνο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι
τα υπόλοιπα ψηφιακά μέσα, για τα οποία δεν έχουν, οι περισσότεροι, ίδια αναγνωστική χρήση.
Τα διαδικτυακά περιοδικά, ως στοιχείο προσωπικής ενημέρωσης, κατατάσσονται στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών,
ενώ η αλληλεπίδραση με τα παιδιά σε ψηφιακό περιβάλλον, στο
πλαίσιο της σχολικής τάξης, είναι κάπως αμφίθυμη. Αποτελούν
επιλογή διαπροσωπικής ενασχόλησης, αλλά, πιθανώς, το νεαρό
της ηλικίας των μαθητών να λειτουργεί αποτρεπτικά, σε κάποιες
περιπτώσεις, στη χρήση τους ως άμεσου υποστηρικτικού υλικού
στη διδακτική πράξη. Η ενθάρρυνση, λοιπόν, για συμμετοχή των
παιδιών σε διαδικτυακές λογοτεχνικές πηγές είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, και μπορεί να χαρακτηριστεί μάλλον έμμεση.
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Ευγενία Τσιουπλή

Σε γενικές γραμμές ο επικοινωνιακός λόγος του περιοδικού
φαίνεται να πείθει τους εκπαιδευτικούς και να έχει κερδίσει την
αποδοχή τους. Οι αλλαγές, παρότι συμβαίνουν με σταδιακούς ρυθμούς, κερδίζουν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δείχνουν να έχουν
ενεργό συμμετοχή στις πρακτικές πολυγραμματισμού και να χρησιμοποιούν ιστοτόπους αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για να διαμορφώσουν τους αυριανούς μορφωμένους πολίτες. Δεν
μπορεί να παραβλεφθεί και ο ρόλος τους ως προτύπων για τους
μαθητές ή ακόμη και για τους συναδέρφους τους στην υιοθέτηση
νέων μεθόδων και στη μείωση της τεχνοφοβίας.
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