H ανατρεπτική «ποιητική του Τύπου»:
ο Κωνσταντίνος Πωπ και η «επικίνδυνος [ειδολογική] καινοτοµία»
του Νεοελληνικού Χρονογραφήµατος (1848)
Ιουλιανή Βρούτση∗
Το νεοελληνικό χρονογράφηµα είναι µια κειµενική µορφή που εµφανίζεται στο χώρο του
Τύπου στη µετεπαναστατική Ελλάδα των ροµαντικών επιρροών. Ο ευρυµαθής λόγιος των
Αθηνών του 19ου αιώνα Κωνσταντίνος Πωπ1 (1816-1878), µέσα από ένα σώµα 46 κειµένων
που δηµοσιεύονται από την 1η Σεπτεµβρίου 1848 ως τη 15η Ιουλίου 1855 στο δηµοφιλές
οικογενειακό περιοδικό Ευτέρπη2 υπό τον ησιόδειο επίτιτλο «Έργα και Ηµέραι», εισηγείται
µια νέα κειµενική κατασκευή µε καινοφανή χαρακτηριστικά που διεµβολίζει παιγνιωδώς τον
κανόνα της εποχής µη εντασσόµενο στη λογοτεχνική ταξινοµία της.
Σε αυτό συνηγορεί και ο Φώτος Πολίτης ο οποίος χαρακτηρίζει το χρονογράφηµα του
Πωπ «επικίνδυνον [ειδολογική θα προσθέταµε εµείς], «καινοτοµία»3, καθώς όπως ο ίδιος
αιτιολογεί εν συνεχεία ως τότε ο Τύπος φιλοξενούσε διηγήµατα και µυθιστορήµατα, τα
υπάρχοντα και καθιερωµένα

λογοτεχνικά είδη δηλαδή που απλώς µέσω του Τύπου

επετύγχαναν τη διεύρυνση του αναγνωστικού αλλά και του αγοραστικού κοινού τους και την
αύξηση της δηµοφιλίας τους4. Ορθά ο Φώτος Πολίτης ανιχνεύει το ριζικά ρηξικέλευθο
στοιχείο στο ειδολογικό επινόηµα του Πωπ, στο γεγονός ότι στην περίπτωση του
χρονογραφήµατος δεν έχουµε απλώς την προσαρµογή των κατεστηµένων λογοτεχνικών
ειδών στις νέες και πρωτόγνωρες επικοινωνιακές συνθήκες του Τύπου (εφηµεριδογραφικού
και περιοδικού) δηλαδή τακτή επαφή µε το κοινό, επικαιρική πληροφοριακή στόχευση,
σηµαίνοντες χωροταξικοί περιορισµοί της σελιδοποίησης, χωρο-χρονική πίεση παραγωγής
αλλά και πρόσληψης των κειµενικών προϊόντων5.

Εδώ πρόκειται για τη δηµιουργική

∗ Η Ιουλιανή Βρούτση είναι υποψήφια διδάκτορας στο ΕΚΠΑ (Φιλοσοφική Σχολή-Τµήµα Φιλολογίας) µε
αντικείµενο διατριβής το είδος του Νεοελληνικού Χρονογραφήµατος.
1
Βλ. περισσότερα εργοβιογραφικά στοιχεία για τον Κ. Πώπ: (Αθήνη 1996, 78-93).
2
Το πρώτο οικογενειακό-φιλολογικό περιοδικό εκδιδόµενο στην Αθήνα (1847-1855) που εισήγαγε
καινοτοµικές πρακτικές, όπως την ένταξη οµόθεµων εικόνων στο κειµενικό σώµα, δείγµατα του αρχόµενου
οπτικού πολιτισµού. Κατά κάποιο τρόπο η Ευτέρπη είναι το περιοδικό εκείνο που πρωτοποριακά κατέστησε σε
ένα στοιχειώδη βαθµό θα λέγαµε “πολυτροπικό” το περιβάλλον του ελληνικού Tύπου. Βλ. σχετικά:
(Καρπόζηλος, 2008, 289-290).
3
(Πολίτης 1983, 16)
4
Βλ. ενδεικτικά την επισήµανση του B. M. Ejchenbaum ότι η «επέκταση των εφηµερίδων συνδέεται µε την
καθιέρωση του είδους shοrt story, όχι όµως και µε τη γέννησή του»: (Ejchenbaum 1995, 223).
5
Bεβαίως θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι ο εφηµεριδογραφικός ελληνικός Τύπος της εποχής του Πωπ δεν είχε
τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου µαζικού τύπου. Πρόκειται για µια περίοδο κατά την οποία οι κατά κόρον
πολιτικολογούσες εφηµερίδες, οι εµµανώς ασχολούµενες µε τα εσωτερικά ζητήµατα και τους ποικιλώνυµους
διχασµούς δεν συνιστούσαν το µετέπειτα πολυτροπικό συγκείµενο του Τύπου ούτε υπάγονταν στους αυστηρούς
χωροταξικούς κανόνες της σύγχρονης σελιδοποίησης. Επίσης η συχνότητα έκδοσής τους άγγιζε το µέγιστο τις
δύο φορές την εβδοµάδα ενώ το αναγνωστικό κοινό τους ήταν το συνδροµητικό κοινό των ευάριθµων
εγγράµµατων συνδροµητών τους. Παρά ωστόσο αυτήν τη “βραδέως” κινούµενη δηµοσιογραφία, που δεν
επικεντρώνεται στη θήρα της πρώτης είδησης αλλά στο σχολιασµό, στην ανάλυση και δι’ αυτών στη
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εγγραφή αυτών των νέων, πολύτροπων επικοινωνιακών και αναγνωστικών συνθηκών στο
γενετικό κώδικα µιας νέας κειµενικής και δη λογοτεχνικής µορφής, ανυπάκουης6 στον
λογοτεχνικό κανόνα, της οποίας οι αισθητικές συµβάσεις δηµιουργούν έναν καινούργιο
αναγνώστη που κλονίζει τις βεβαιότητες της λογοτεχνικής παράδοσης, και άρα επικίνδυνο ως
κάθε τι που κινείται ενάντια στον καθιερωµένο, οικοδοµηµένο από τα αναγνωρισµένα ως
“νόµιµα” λογοτεχνικά είδη της εποχής, ορίζοντα προσδοκίας, για να θυµηθούµε και την
ορολογία του Jauss.
Το εγχείρηµα του Πωπ συνιστά ουσιαστικά την απαρχή της ευφάνταστης κατοίκησης
του Τύπου από το λογοτέχνη, θα µπορούσαµε να πούµε, ανατρέποντας τρόπον τινα την έως
τότε “φιλοξενία” του υπό όρους. Με άλλα λόγια ο λογοτέχνης αξιοποιώντας στο έπακρο το
θεµατοµορφικό και επικοινωνιακό πλαίσιο του Tύπου κατορθώνει να το υπερβεί και να το
µετουσιώσει σε καλλιτεχνικό υλικό επιβάλλοντας την έντεχνη θέαση και υποτάσσοντας σε
αυτήν την πληροφοριακή δεσπόζουσα. Προβαίνει σε µια άλλου τύπου συγγραφική δράση
που δεν εντάσσει προσαρµοστικά το υπάρχον είδος στην ύλη µιας εφηµερίδας τέµνοντάς το
λ.χ. σε συνέχειες, όπως γινόταν τότε και αργότερα εντονότερα µε την ακµή του
επιφυλλιδικού µυθιστορήµατος, χωρίς να διαλέγεται ουσιαστικά µε τον περιβάλλοντα ζωτικό
χώρο7 του Τύπου και χωρίς ο ίδιος να αισθάνεται οργανική συγγραφική του µονάδα, δηλαδή
ότι ο λογοτέχνης συγγραφέας δεν προτίθεται να αλώσει τον Τύπο έσωθεν µε τα λογοτεχνικά
όπλα του αλλά απλώς συντονίζεται µε τις απαιτήσεις του.

διαµόρφωση της κοινής γνώµης, το περιβάλλον του Τύπου οικοδοµείται σαφώς γύρω από το διαχρονικά
θεµελιώδη άξονα του, αυτόν της πολιτικής πληροφόρησης, έντονα επιχρωµατισµένης κοµµατικά εν προκειµένω,
που σε ελάχιστες περιπτώσεις εφηµερίδων διανοίγονται επικοινωνιακές χαραµάδες προς το χώρο της Τέχνης και
της Λογοτεχνίας. Όλα δε τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συνθεωρηθούν µε το δεδοµένο ότι την περίοδο
αυτή αν και δεν είναι συγκροτηµένοι οι δηµοσιογράφοι ως επαγγελµατική τάξη, η δηµοσιογραφική συνείδηση
είναι διαµορφωµένη. Περισσότερα σχετικά για το τοπίο του ελληνικού Tύπου στην οθωνική περιόδο, βλ.:
(Μπάλτα, Παπαδηµητρίου 1993, 57-63), (Μπακουνάκης 2014, 260-261). Όσο λοιπόν κι αν ο Τύπος των
οθωνικών δεκαετιών (για τον οποίο δεν έχουµε στη διάθεσή µας µια συνθετική εποπτική µελέτη), δεν είναι ο
ασθµαίνων τύπος του πρωτοσέλιδου και της αποκλειστικότητας των ρεπορτάζ, δεν παύει να είναι ο
διαµεσολαβηµένος χώρος της πολιτικής ειδησεογραφίας, έστω και ξηρά καταγραφόµενης και να δηµιουργεί
τους όρους δηµοσίευσης και το πλαίσιο πρόσληψης όλων των κειµένων που εντάσσονται σε αυτόν.
6
(Αγγελάτος 1997, 38-39)
7
Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία του κορυφαίου και πολυγραφότατου στην κατηγορία του επιφυλλιδικού
µυθιστορήµατος εγχώριου δηµιουργού µας Γρηγόριου Ξενόπουλου ο οποίος οµολογεί πως σε τίποτε δεν άλλαζε
τον τρόπο γραφής του µυθιστορήµατος επειδή αυτό θα δηµοσιευόταν στην εφηµερίδα. Είναι χαρακτηριστική
και η -εκπορευόµενη κυρίως από την εφ. Ο Νουµάς- έµµονη κριτική εναντίον του Γρηγ. Ξενόπουλου, ο οποίος
για λόγους βιοποριστκούς επέλεξε την εκδοτική πρακτική του µυθιστορήµατος σε συνέχειες, ευρύτατα
διαδεδοµένη στην εποχή του, επωµιζόµενος όµως και το βάρος της προσληπτικής προκατάληψης ότι το
επιφυλλιδικό µυθιστόρηµα ανήκει στην παραλογοτεχνία. Εκείνος υπερασπιζόµενος το «αµφίβιο» {βλ.:
(Αµιλήτου 1999, 30-31)} είδος που καλλιεργούσε και που ανέπνεε τόσο στο χώρο του εµπορικού όσο και στο
χώρο του αισθητικού, τόνιζε ότι η αισθητική αξία του έργου δεν άλλαζε στα επιφυλλιδικά του µυθιστορήµατα,
παρά µόνο η τελική επεξεργασία του (ό.π.). Ακόµη δηλαδή κι αν ελάµβανε υπόψη το κοινό του αυτό δεν
τροποποιούσε τις συµβάσεις του είδους περιοριζόµενος σε επιφανειακές προσαρµογές και αλλαγές. Για τις
µορφολογικές συνέπειες του έντυπου µέσου στη δηµοσίευση του µυθιστορήµατος και τη διάκριση λογοτεχνικού
και µη λογοτεχνικού έργου βλ.: (Βελουδής 1997, 348). Βλ. επίσης: (Hawkes, 1995, 83-85).
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Βεβαίως ο Πωπ δεν θεµελιώνει το καινοτόµο είδος του σε εφηµερίδα της εποχής,
αλλά σε ένα περιοδικό πολιτιστικού στίγµατος, το οποίο ωστόσο αν και δεν πολιτικολογεί
ερείδεται στην πληροφοριακή απόβλεψη.

Πιθανότατα το ξηρό και πολιτικά εµπαθές8

περιβάλλον του πολιτικού Τύπου δεν ήταν ο χώρος που θα µπορούσε να ευδοκιµήσει το
εγχείρηµα, το οποίο θα οδηγούσε σε µια απότοµη αλλαγή αναγνωστικών οριζόντων ενός
κοινού (κυρίαρχα ανδρικού) εκπαιδευµένου στην πολιτική και µάλιστα διχαστική ανάγνωση
της πραγµατικότητας. Άλλωστε όπως προκύπτει από τη µελέτη της χρονογραφηµατικής του
παραγωγής του Πωπ9, ο τελευταίος επιλέγει να υπονοµεύει αθόρυβα, επιτρέποντας µε κάποιο
πνεύµα µεταµοντέρνας ανεκτικότητας, θα µπορούσαµε να πούµε, τη συνύπαρξη του παλαιού
που πρέπει να φύγει και του νέου που αναδύεται, µε συνέπεια αντί να οδηγεί σε κραυγαλέα
ρήγµατα να προωθεί ανατρεπτικά την αργή συνειδησιακή διαφοροποίηση των αναγνωστών
του.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό εύλογα το περιβάλλον ενός οικογενειακού
περιοδικού καθίσταται το πρόσφορο έδαφος µε το γυναικοκρατούµενο κοινό του χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι δεν διεµβολίζει το ευρύτερο συγκείµενο του Τύπου (εφηµεριδογραφικού και
περιοδικού) και το δηµοσιογραφικό κανόνα µεταφέροντας, όπως θα δούµε παρακάτω, την
πολιτική πληροφοριακή ύλη µε το δικό του, το χρονογραφηµατικό τρόπο, σε ένα πολιτιστικό
περιοδικό,

υπονοµεύοντας

έτσι

εξ

απόστασης

τη

δηµοσιογραφική

διαβρωτική

πολιτικολογία10 και εκ του σύνεγγυς το σύγχρονο του λογοτεχνικό κανόνα.
Οι προκλήσεις που φέρνει µαζί του το νέο είδος που γεννιέται στον κόσµο του Τύπου
αφορούν σε κάθε µια από τις συστατικές παραµέτρους που το συνυφαίνουν, δηλαδή στη
θεµατική, στη µορφική και στην επικοινωνιακή του διάσταση11.
Μέσα στο άχρονο σύµπαν του ακµάζοντος ελληνικού ροµαντισµού, «ο απορών [και
άρα φιλοσοφών] πάντοτε ηµερογράφος»12, στρεφόµενος στο εδώ και στο τώρα,
εναλλάσσοντας το τηλεσκόπιο του και το µικροσκόπιό του («να καταθέσωµεν το
τηλεσκόπιον, και το µικροσκόπιον δια χειρών λαβόντες»13) αξιοποιεί αιρετικά το επικαιρικό
υλικό των παράδοξων, περίεργων, και ευάρεστων συµβάντων (τα «ευαρεστότερα»14 και τα

8

Και ο Φώτος Πολίτης τονίζει τον κορεσµό που είχαν επιφέρει οι εφηµερίδες της εποχής µε τα ακατάπαυστη
πολιτικολογία τους και θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση οδήγησε τον Πωπ στην ειδολογική επίνευσή του (Πολίτης,
1983, 16).
9
Βλ. εδώ παρακάτω: 12-14.
10
Βλ. εδώ παρακάτω για τη σχέση του Πωπ µε τον Τύπο: 7-8.
11
Για την πραγµατολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας βλ.: (Schaeffer 1989).
12
(Πωπ [=Γοργίας], 46)
13
(Πωπ [=Γοργίας], 22)
14
(Πωπ [=Γοργίας], 501): «ας µεταβώµεν εις αντικείµενα άλλα δυνάµενα να ήναι ευαρεστότερα εις τον
ζητούντα στιγµήν αναψυχής εις τα Έργα και τας Ηµέρας αναγνώστην».
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«περιεργότερα»15, παράδοξοι[…]περιπέτειαι»16, «το πλέον παράδοξον των παραδόξων»17 και
τα «περιεργότερα εκ των περιέργων»18), αλλά και των σκανδαλωδών κοινωνικών ανεκδότων
(τα «σκανδαλώδη»19), τα κατοπινά δηλαδή fait divers20, τις λεγόµενες “µικρές ειδήσεις”, που
όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Roland Barthes, «προέρχ[ον]ται από µια κατάταξη αυτού
που δεν κατατάσσεται. Είναι το ανοργάνωτο αποµεινάρι των άµορφων ειδήσεων»21. Αυτό
το υλικό αναµυθοπλάθει και εξακτινώνει φιλοσοφικά σε ένα διαλεκτικό συνεχές από την
εστιασµένη θεώρηση και τη χαρακτηρίζουσα λανθάνουσα λεπτοµέρεια του ειδησεογραφικού
περιθωρίου και της καθηµερινής ζωής στην πανοραµική καθόλου φιλοσοφική θεώρηση, µε
όχηµα τον τρόπο της λουκιάνειας ειρωνείας, «αναβαίνων εις τους αέρας»22, «εις την σφαίραν
των νεφελών»23 από την «τετριµµέν[η], µονοειδ[ή] επίγεια» (ό.π.) καθηµερινότητα24.
Με το συνδηλωτικό για τα χαρακτηριστικά του νέου είδους ψευδωνυµικό προσωπείο
του «Γοργία» σοφιστικά αντιστρέφει την κατά τα δηµοσιογραφικά κριτήρια ιεράρχηση
σηµαντικού-ασήµαντου και µέσα από την ανίχνευση του λανθάνοντος παραδοξικού
αναδεικνύει όλες τις αντιφατικές όψεις της ζωής σε ένα ποικιλόµορφο κειµενικό µωσαϊκό
καταλύοντας ως σύγχρονος Γοργίας τη µονοδιάστατη θεώρησή της, µε πίστη στη ψυχωφελή
µαγεία του λόγου, ικανή να δηµιουργεί

“πραγµατικότητα”, σχετικοποιώντας τα όρια

ανάµεσα στο όν και στο µη όν, παιγνιδίζοντας µε το “φαίνεσθαι” και το “είναι”,
αναµειγνύοντας µε ελευθερία τα είδη. Επιδιώκοντας να συλλάβει «τον αειµετάβολον της
κοινωνίας ορίζοντα»25, µια διαρκώς µεταµορφούµενη πραγµατικότητα, όπως αυτή της νεωστί
απελεύθερης ελληνικής κοινωνίας, την οποία ο Πωπ ονοµάζει «ψηφοθέτηµα παντοίων υλών
και παντοίων χρωµάτων»26 κατασκευάζει ένα κειµενικό καλειδοσκόπιο («καλλειδοσκόπιον
εύστροφον»27) που οργανώνει δια του αποσπάσµατος, συνεκδοχικά, ένα πρωτεϊκόν όλον
στην υπηρεσία του οποίου τίθεται από τον Πωπ οποιοδήποτε λογοτεχνικό ή εν γένει

15

(Πωπ [= Γοργίας], 549)
( Πωπ [=Γοργίας], 453)
17
(Πώπ [=Γοργίας], 454)
18
(Πωπ [=Γοργίας], 549)
19
(Πωπ [=Γοργίας], 263)
20
Προποµπός της στήλης αυτής είναι η γηραιά στήλη του ελληνικού Τύπου υπό τον τίτλο συνήθως «Διάφορα»
ή «Ποικίλα».
21
(Spiteri 2009, 185)
22
(Πωπ [=Γοργίας], 119)
23
Ό.π.
24
Αυτή η διπλή κίνηση σύλληψης της σύγχρονης πραγµατικότητας, η διαλεκτική δηλαδή εναλλαγή του
µακροσκοπείν µε το µικροσκοπείν, η µε εναλλασσόµενη φορά διαδροµή από τα γενικά και αφηρηµένα στα
καθηµερινά και πρακτικά, επιτονίζεται από τον Πωπ σε διάφορα σηµεία των χρονογραφηµατικών του κειµένων,
όπως π.χ.: «Αλλ’ ηµείς αφέντες τα ουράνια, αφέντες τους ποιητάς και τας ποιητρίας […] ας τραπώµεν εις τα
πεζά και τα γήινα αντικείµενα»: (Πωπ [=Γοργίας], 356).
25
(Πωπ [=Γοργίας], 20)
26
(Πωπ [=Γοργίας], 22)
27
(Πωπ [=Γοργίας], 20)
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κειµενικό είδος ή τρόπος (διάλογος, µυθιστορηµατικό θραύσµα28, αφήγηση, ποίηση, κριτική,
δοκίµιο, επιστολή, ρητορικός λόγος, θέατρο) υπερβαίνοντας έτσι τους κατεστηµένους
ειδολογικούς φραγµούς. Με αυτή τη µορφική αστασία του είδους που οργανικά συνδέεται µε
την πρισµατική του θεµατολογία ο Πωπ δρα ως διονυσιακός συγγραφέας29 διαρρηγνύοντας
τον κλοιό των ειδολογικών σχηµάτων του δεσπόζοντος Ροµαντισµού και δηµιουργώντας µε
το δικό του πνεύµα ένα νέο είδος, µέσα από τα χωροχρονικά «µάτια»30 του οποίου θεάται µε
«την απληστία και την περιέργεια του εργογράφου»31 την πραγµατικότητα µε στερεοσκοπική
οπτική χωρίς να αποκλείει δηλαδή καµία όψη από «τον ιδιωτικόν, τον ηθικόν, τον
φιλολογικόν βίον των κοινωνιών»,32όπως δηλώνει.
Η ησιόδεια διδακτική απόβλεψη, την οποία υπαινίσσεται και ο επίτιτλος της στήλης,
υπονοµεύεται από τη σαφή απόσταση που τηρεί ο Πωπ από την απογοήτευση του Ασκραίου
δηµιουργού. «Ο άνθρωπος όλων των ηµερών οµοιάζει, αλλά τα έργα διαφέρουσι κατά τας
ηµέρας. Και τοσούτον διαφέρουσιν, ώστε ηµείς, αρχόµενοι των έργων και ηµερών µας, δεν
ευχόµεθα, ως ο Ασκραίος, να εζώµεν εις άλλην γενεάν. Η παρούσα µας φαίνεται δια την
πρόθεσίν µας η θαυµασιοτέρα πασών»33, γιατί όπως εξηγεί αµέσως µετά, αν και κατά την
ησιόδεια οπτική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σιδηρούς ο αιώνας που διανύει, «υπό την
άλλην είναι αιών χρυσούς, αιών των παραδόξων έργων και των µεγάλων ιδεών»34,
κινούµενος έτσι από την αρχή στη γραµµή της σύζευξης των αντιφάσεων και των
αντιθετικών στοιχείων. Ταυτόχρονα συνδυάζει τη συναφή µε τα παραπάνω επιτελεστικότητα
µε το λουκιάνειο πνεύµα των Επισκοπούντων , καθώς ίπταται στους αιθέρες και γελά µε τα
ανθρώπινα35, µε απώτερο στόχο ωστόσο τη δια της αισθητικής οδού ολόπλευρη κριτική
ανατοµία και συνειδησιακή διάπλαση της νεότευκτης κοινωνίας. Ο Πωπ είναι εκείνος ο
τύπος διανοούµενου µε τη γνήσια πρόθεση που µε τα όπλα του θέλει να παρέµβει δυναµικά,
ανατρέποντας τα κακώς κείµενα, µιας και όπως ο ίδιος σηµειώνει χαρακτηριστικά, η
κοινωνία δεν αλλάζει µε τις “ανώδυνες” µορφές τέχνης, που λειτουργούν ως «η λύρα του
Ορφέως»36 για τα θηρία, αλλά µε το «ηράκλει[ο] ρόπαλ[ο]»37, την «αιάντει[ο] µάστιγ[α]»38

28

Βλ. για παράδειγµα την ερωτική ιστορία του Αρχιδούκα Ιωάννη: ( Πωπ [=Γοργίας], 21-22).
Ο «διονυσιακός συγγραφέας […] αγωνίζεται να το διαλύσει [το υπάρχον ειδολογικό πλαίσιο] και στην
ανάγκη δηµιουργεί κάποιο άλλο [ειδολογικό κατασκεύασµα], εργαζόµενος όµως µε τον ιδιαίτερο τρόπο του για
να το προσαρµόσει στο δικό του πνεύµα»: (Brunel, Pichois, Rousseau 1998, 234).
30
(Αγγελάτος 1997, 167)
31
(Πωπ [=Γοργίας], 68)
32
(Πωπ [=Γοργίας] [=Γοργίας], 20)
33
Ό.π.
34
Ό.π.
35
«ως οι Επισκοπούντες του Λουκιανού να γελά µε τα ανθρώπινα»: (Πωπ,119).
36
(Πωπ [=Γοργίας] [=Γοργίας], 402)
37
Ό.π.
38
Ό.π.
29
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και τους «πικρ[ούς] σαρκασµ[ούς]»39, καθώς, όπως σηµειώνει µε κυνική αιχµηρότητα
«αγριωτέρα θηρίων είναι η κοινωνία η ανθρώπινος»40. Παράλληλα όµως, εγγράφει δια του
έργου του τις καθηµερινές στιγµές της κοινωνίας του στο «µητρώο της ιστορίας»41, όπως
αναφέρει, υπερβαίνοντας

τον εφήµερο χαρακτήρα του γενέθλιου εφηµεριδογραφικού

συγκείµενου και εντάσσοντάς τες στον ευρύ ιστορικό ορίζοντα, στο µεγάκοσµο της ιστορίας.
Έτσι το χρονογραφηµατικό παράδοξο µε µια τολµηρή ανάµειξη τρόπων, θεµάτων,
υφολογικών επιλογών στον άξονα του απροσδόκητου προσδοκώµενου συζευγνύει τις πλέον
αντιφατικές όψεις αυτού του κόσµου του µικρού του µέγα, στα όρια του κοινωνικού
µικρόκοσµου και της φιλοσοφικής µακροθέασης, αναδεικνύει τα θετικά αλλά και
κατακεραυνώνει τα αυτοκαταστροφικά και νοσηρά ελαττώµατα των σύγχρονών του
Ελλήνων, για να µιλήσει τελικά δια όλων αυτών για το ανθρώπινο ήθος στην αµετάβλητη
διαχρονική του ουσία παρά τις διάφορες εκφάνσεις των ανθρώπινων ηθών ανά τόπους και
εποχές, όπως ρητά δηλώνει στο προγραµµατικό του πρώτο χρονογράφηµα: «Πολλοί έκτοτε
[εκ της εποχής του Ησιόδου] παρήλθον αιώνες και πολλάς έλαβεν η ανθρωπότης µεταβολάς,
µόνον δε το ήθος του ανθρώπου έµεινε αµετάβολον».42
Γίνεται σαφές ότι ο Πωπ δεν ανήκει σ’ αυτούς που ο Flusser αναφέρει ως ανθρώπους
της πληροφορίας, δηλαδή τους δηµοσιογράφους (και µε τα δεδοµένα του Τύπου εκείνης της
εποχής). Διακατέχεται από το πνεύµα αυτών που ονοµάζει «συνεργάτες»43 του Τύπου και
τους ορίζει ως «ανθρώπους που έχουν ιστορική συνείδηση και θέλουν µέσω µιας έγχρονης
πράξης να εισέλθουν στην αιωνιότητα. Η εφηµερίδα γι’ αυτούς είναι ένα όχηµα για να
εξέλθουν από το χρόνο στη διάρκεια και να συµπαρασύρουν εκεί αναρίθµητους
αναγνώστες». Και τέτοιος παραµένει ο χρονογράφος και στη µελλοντική του πορεία. Ο ίδιος
ο Πωπ απολογείται συχνά-πυκνά για τον «ασθεν[ή] και ήκιστα ποιητικ[ό] καλαµόν»44 του
ενώ δηλώνει ότι κατοικεί στον «ταπεινό και αφεγγή πλανήτη των εργογράφων»45 και
39

Ό.π.
Ό.π.
41
(Πωπ [=Γοργίας], 20). Κατά έναν τρόπο ο Πωπ [=Γοργίας] στο κειµενικό δηµιούργηµά του αναπροσδιορίζει
τον όρο ιστορία αφενός κινούµενος προς τη σύγχρονη αντίληψη της µικροϊστορίας, αφετέρου οικοδοµώντας την
ιστορική αφήγησή του µε λογοτεχνικούς τρόπους και µέσα. Ο Πωπ µε το χρονογραφηµατικό τρόπο του
διαγράφει µια τροχιά από τα «καθ’έκαστον» γεγονότα (εν προκειµένω παραδοξικά και φαινοµενικά ασήµαντα),
µε τα οποία ασχολείται ο χρονογράφος, ιστοριογράφος «του λεπτού και του δευτερολέπτου», για να θυµηθούµε
το νιρβανικό ορισµό του χρονογραφήµατος (Νιρβάνας, 1928, 188), εν προκειµένω, στα «καθόλου» για τα οποία
ενδιαφέρεται ο ποιητής. Για τη διαφορά ιστοριογράφου και ποιητή µε βάση την αριστοτελική διάκριση, βλ.:
(Αγγελάτος 2003, 13). Ωστόσο, παραµένει συγγραφέας µε τη λογοτεχνική σηµασία του όρου, καθώς, όσο κι αν
αυτοαποκαλείται ιστορικός {«ιστορικό[ς] της καταστάσεως της αρτισυστάτου κοινωνίας µας» (Πωπ
[=Γοργίας],142), επικαλείται τη Μούσα για να εµπνευστεί, υποδηλώνοντας έτσι την πραγµατική του ροπή.
42
(Πωπ [=Γοργίας], 20)
43
(Flusser, 2003, 168)
44
(Πωπ [=Γοργίας], 359)
45
(Πωπ [= Γοργίας], 166). Ο Πωπ συνδέει τη συγγραφική του δράση και µε τους µποέµ συγγραφείς (Πωπ [=
Γοργίας], 549) αλλά και υπαινίσσεται µε τις συχνότατες αναφορές του το οδηγητικό του πρότυπο, που είναι ο
40
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αυτοκατατάσσεται όχι σε αυτούς που πνευµατωδώς επικρίνει, τους πλουτίζοντες
εφηµεριδογράφους46, αλλά στους συγγραφείς («ηµείς οι Έλληνες συγγραφίσκοι»47).
Η επικριτική στάση του Πωπ για τον Τύπο αναδύεται ειρωνικά και ενίοτε σατιρικά σε
πολλά σηµεία αυτών των καταστατικών για το είδος του χρονογραφήµατός κειµένων του
ιχνογραφώντας µια συνειδησιακή στάση που αντίκειται στο δηµοσιογραφικό πολιτικό
καιροσκοπισµό της περιόδου. Ειρωνεύεται συχνά τις σύγχρονες εφηµερίδες θεωρώντας τον
Τύπο ένα βασικό συντελεστή στην αυτοκαταστροφικη πορεία της ελληνικής κοινωνίας, την
οποία ωθεί να καθρεφτιστεί στις σκληρής ειλικρίνειας θέσεις του. Η κριτική που ασκεί στον
Τύπο της εποχής επικεντρώνεται στον πολιτικό χαµαιλεοντισµό του, κρίνοντάς τον σοβαρά
υπεύθυνο για την καθυστέρηση στην πρόοδο του Έθνους: «Αι εφηµερίδες αύται έφερον κατά
την αναφάνησίν των το ένδυµα του αντιπολιτευοµένου. Ήδη πολλαί τούτων µετεβλήθησαν
εις υπουργικάς. Τις οίδεν, αν η διαθρυλλουµένη περαιτέρω τροποποίησις του υπουργείου
επαληθεύση, πόσαι εισέτι θα αλλάξωσιν ένδυµα!»48
Το κείµενο του δεν είναι πληροφοριακής σκόπευσης, αλλά καλλιτεχνικής και ηθικής,
γι’ αυτό και είναι µια έντεχνη κατασκευή µε προγραµµατικές αρχές στην οποία το πώς µε τα
ιδιάζοντα αισθητικά του χαρακτηριστικά δεσπόζει πάνω στο σκόπιµα ελαχιστοποιηµένο
θεµατικό τι, ενάντια και στον υπάρχοντα δηµοσιογραφικό κανόνα των κυρίαρχων πολιτικών
ειδήσεων και της συναφούς αρθρογραφίας.

Επιλέγει συνεπώς υλικό που ταιριάζει στις

προδιαγραφές µιας ενδιαφέρουσας ιστορίας, µε τρόπο ώστε όταν κανείς τη διαβάζει να µην
ελκύεται

τόσο από την ακρίβεια του γεγονότος και των πληροφοριών, όσο από τη

δελεαστική και απολαυστική σκηνοθεσία της, ενισχύοντας έτσι τη λογοτεχνική υφή του
χρονογραφήµατος.
Επικαλούµενος δε τη Μούσα των «Έργων και Ηµερών», µούσα πολύτροπη και
πρωτεϊκή, αιθέρια και ιδιότροπη, άλλοτε σοβαρή και άλλοτε κακόγλωσση, Μούσα του
λυρικού αλλά και Μούσα των σκανδάλων και των ανεκδότων, άλλοτε «φιλοπαίγµων, αθώα
και φιλόγελως»49 κι άλλοτε «γραί[α] γλωσσαλγ[ής] και αποθνήσκουσ[α] δια την

Alphonse Karr {ενδεικτικά (Πώπ [=Γοργίας]), 69} και οι δηµοφιλείς Σφήκες του (Les Guêpes), οι οποίες
ωστόσο δεν αναφέρονται ρητά µέσα στο κείµενό του.
46
(Πωπ [= Γοργίας], 286): «ο δε εφηµεριδογράφος […] εφηµεριδογραφεί, καταπλουτίσας ήδη».
47
(Πωπ [= Γοργίας], 118)
48
(Πωπ [= Γοργίας], 120). Παράλληλα ρίπτει «άνθη τινά και επί του τάφου της υπουργικής εφηµερίδος η
Νέµεσις. Αυτή απέθανε καθ’ ήν στιγµήν επροσπάθει να περιβληθή µε την γαλλικήν της ενδυµασία» (ό.π.), ενώ
ενδιαφερόµενος για την προς κάθε κατεύθυνση ανάπτυξη της νεαρής ελληνικής κοινωνίας, επισηµαίνει ότι,
έστω και µε αυτούς τους όρους της πολιτικής ασυνέπειας, αυτή «η εφηµεριδογραφική αύτη [εκδοτική][…]
θύελλα[…] ενεψύχωσεν ολίγον την πάσχουσαν τυπογραφικήν βιοµηχανίαν» (ό.π.).
49
(Πωπ [= Γοργίας], 211)
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κακολογίαν»50, εµφανίζεται ειρωνικά ως οιονεί επικός ποιητής του ασήµαντου και του
παράδοξου του ανθρώπινου µικρόκοσµου.
Αποκλείοντας ρητά την πολιτική και τους «τριβώλ[ους]»51 της, όπως σηµειώνει,
διανοίγει µια αισθητική ρωγµή στο χώρο του δηµοσιογραφικού λόγου υπονοµεύοντας τη
στερεοτυπική σύλληψη του κόσµου από τη δηµοσιογραφία, αποαυτοµατοποιώντας την
πρόσληψη της πραγµατικότητας µέσα από τη ροΐδεια εννοηµένη, αρκετά χρόνια αργότερα,
«ανθυπνωτική»52 λειτουργία του λόγου, κυρίως δια της ειρωνείας και της πολυλειτουργικά
αξιοποιούµενης µεταφοράς, προσφέροντας µιας άλλης τάξεως πληροφορία, µέσα από µια
ανοιχτή, δυναµική, παιγνιώδη πολυεδρική σύνθεση, που συνέχεια ανανεώνει τις όψεις της
µέσα από την περιοδική επαφή της µε τον αναγνώστη, τον µετέπειτα «πεντάλεπτο
αναγνώστη»53 του Τύπου, όπως θα τον ονοµάσει αργότερα στον 20ο αιώνα ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου.

Πρόκειται δηλαδή για µια επικοινωνιακή κατάσταση αµφίδροµη, µια

«συνδιάλεξη»54, όπως την ονοµάζει ρητά και επανειληµµένως και ο ίδιος ο Πωπ, µέσα από
µια στενή προσωπική απεύθυνση σε κλίµα οικειότητας, που ωστόσο δεν αποσκοπεί στη
χειραγώγηση του αναγνώστη55 αλλά σφυρηλατεί ένα στενό επικοινωνιακό δεσµό ισότιµου
διαλόγου µαζί του που επιτρέπει την πολύσηµη ανάγνωση και την άνευ ιδεολογικών
προταγµάτων πρόσληψη.
Αυτό συνιστά και το θεµελιώδες επικοινωνιακό χαρακτηριστικό της νέας ειδολογικής
οντότητας: η άµεση και ενίοτε διαδραστική επικοινωνία, η οποία ερείδεται κυρίως στην
«εράσµια»56 αναγνώστρια του που την αναδεικνύει σταδιακά σε περιούσιο κοινό του. Ο Πωπ
αγκυρώνει επικοινωνιακά το νέο ειδολογικό προϊόν στο περιθωριοποιηµένο µεν αλλά πιο
δεκτικό, σε σχέση µε το ανδρικό, γυναικείο κοινό, καθώς από το αρχιµήδειο σηµείο57 όπου
βρισκόταν ήταν ικανό µε την άφθαρτη από την εξουσία ευαισθησία του να κατανοήσει τις
αδικίες και τα τρωτά της κοινωνίας τα οποία επεσήµανε ο Πωπ.

Ο προδροµικός

υπερασπιστικός του λόγος για τις γυναίκες συνιστά ένα καίριο καινοτοµικό χαρακτηριστικό
50

(Πωπ [= Γοργίας], 70)
Βλ.: και (Πωπ [= Γοργίας], 93): «Υπάρχουσι δε και τινα άλλα σπουδαία εν τη πολιτική σφαίρα, αλλά σιωπώσι
περί τούτων τα Έργα και Ηµέραι, άτινα φεύγουσι τας µεστάς ακανθών και τριβόλων χώρας της πολιτικής, και
τέρπονται εις τους ευθαλείς παραδείσους των ερασµίων διατριβών και των αθώων ανεκδότων».
52
(Ροΐδης 1997, 71)
53
(Παπαντωνίου 1956, 53)
54
(Πωπ [= Γοργίας], 359). Στο ίδιο κείµενο θα χρησιµοποιήσει επίοης το ρήµα «συνδιαλέγοµαι»: «Περί τίνος δε
ήδη αντικειµένου να συνδιαλεχθώµεν µετά των ερασµίων αναγνωστριών µας» (ό.π., 357).
55
Για τη χειραγώγηση των γυναικών από τα περιοδικά µέσω του τρόπου απεύθυνσης σε αυτές βλ.: Βαρίκα
2007, 270.
56
(Πωπ [= Γοργίας], 572). Τα επίθετα µε τα οποία καλλύνει ο Πωπ την αναγνώστριά του και δια των οποίων
κυρίως προσπαθεί να εξασφαλίσει την captatio benevolentiae του κυρίαρχου υποσυνόλου του αναγνωστικού
κοινού του είναι ουκ ολίγα, και δεν αφορούν µόνο στο ελκυστικό παρουσιαστικό, το οποίο ενίοτε προκλητικά
αµφισβητεί αλλά, και στις νοητικές ικανότητες της, κινούµενος έτσι µε τις δύο τελευταίες επιλογές ενάντια στο
ροµαντικό κανόνα της περιόδου και τα συναφή για τη γυναίκα στερεότυπα.
57
(Βαρίκα 2007, 361)
51
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του είδους άµεσα συνδεδεµένο µε την επικοινωνιακή του σκόπευση και τις ειδολογικές του
επιλογές αλλά και µε τις επιρροές του από το ρεαλιστή και φιλογύνη Balzac, τον οποίο όπως
καυστικά σηµειώνει ο Πωπ οι «ακούραστοι µεταφραστές» µας δεν εδέησαν να
µεταφράσουν58. Ως άλλος Γοργίας ανατρέπει τη στερεοτυπική αντίληψη για τη γυναίκα,
όπως εκείνος για τη δυσφηµισµένη Ελένη,59 και δεν διστάζει να της αναγνωρίσει αυτής, της
θυγατέρας της Εύας και µαθήτριας του όφεως60, όπως την αποκαλεί παιγνιωδώς, ως προσόν
την αστασία και την απιστία, προβάλλοντας πρότυπα γυναικών όχι µόνο γραφουσών61 αλλά
και αυτών που ελίσσονται µέσα στις κοινωνικές δοµές αξιοποιώντας τα προσόντα τους.
Παράλληλα η γυναίκα, πολύµορφη και «πνευµατώδης, ως Δαίµων»62, παρουσιάζεται να
διεκδικεί µια θέση στην πολιτική και στην πνευµατική ζωή ενώ συχνά αναδεικνύεται δεινή
συνοµιλήτρια που προσγειωµένη στα πράγµατα διαχωρίζει τον έρωτα από το γάµο και
προγραµµατίζει χωρίς αυταπάτες το βίο της. Αυτή η συνηγορία της γυναίκας εκ µέρους του
Πωπ συνυπάρχει ισότιµα µε τα ειρωνικά του βέλη για τους “ψιττακισµούς” στην ενδυµασία
της («Μακρόθεν την εξελάβοµεν ψιττακόν…φέρουσαν, κίτρινον καπέλον, πράσινον φόρεµα
και ροδόχρουν µανδύαν…»63) και για την τολµηρότητα των επιλογών της («δυσκόλως
διεκρίνετο που παύει η γυµνότης και που άρχεται η ενδυµασία»64) καθιστώντας εξαρχής το
θέµα του «συρµού»65, τη µόδας, µια από τις βασικές χρονογραφηµατικές θεµατικές,
πρόσφορη στο χρονογραφηµατικό πνεύµα.66
58

Βλ.: (Πωπ [= Γοργίας], 118. Ειρωνικά δε σηµειώνει ο Πωπ ότι η περιφρόνηση των Ελλήνων µεταφραστών
προς το έργο του Balzac δεν εµπόδισε τον τελευταίο «να θεωρήται εις των κορυφαίων Γάλλων
µυθιστοριογράφων» (ό.π.) υπαινισσόµενος ότι οι έλληνες µεταφραστές µε τις επιλογές τους δεν συντονίζονται
µε τη σύγχρονη τους γαλλική λογοτεχνική παραγωγή, που πλέον είχε περάσει στον νέο αισθητικό αστερισµό του
ρεαλισµού. Τουναντίον εκείνος µε τη πραγµατοσκοπική φορά των χρονογραφηµατικών Έργων και Ηµερών του
παρακολουθεί και αφοµοιώνει τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.
59
Αναφερόµαστε στο έργο Ελένης Εγκώµιον του Γοργία.
60
(Πωπ [= Γοργίας], 22): «Αλλ’ αι γυναίκες δεν είναι χωρίς λόγον θυγατέρες της Εύας, ούτε είχον πρώτον
παιδαγωγόν και διδάσκαλον τον όφιν ανωφελώς».
61
Χαρακτηριστικό είναι το εγκωµιαστικό πορτραίτο της Ευφροσύνης Σαµαρτσίδου, σε µια εποχή όπου όχι µόνο
οι γράφουσες αλλά και εν γένει οι εγράµµατες Ελληνίδες ήταν αριθµητικά περιορισµένες. Βλ.: (Πωπ [=
Γοργίας], 166-167) υπό τον εν αρχή καταγραφόµενο θεµατικό υπότιτλο «Η Ελληνίς ποιήτρια» (ό.π., 162).
62
(Πωπ [= Γοργίας], 373)
63
(Πωπ [= Γοργίας], 24)
64
(Πωπ [= Γοργίας], 119). Βλ. επίσης και: Νιρβάνας, 1.
65
Για το ίδιο θέµα, µέσα από µια κοινωνιολογική οπτική θα λέγαµε, επισηµαίνει αποφθεγµατικά: «Αχρηµατία,
ανέχεια και συρµός δεν συµβιβάζονται» (Πωπ [= Γοργίας], 24).
66
Βλ και: (Jankélévitch 1997, 173) : «Η µόδα, που απωθεί ακατάπαυστα στο παρελθόν τα διαδοχικά στυλ, είναι
η γελοιογραφία της ειρωνικής κίνησης· ελάχιστα ενδιαφέρει εδώ το στυλ που υιοθετούµε, αρκεί να είναι το
“τελευταίο”. Η µόδα δεν είναι πια η µόδα αν διαιωνίζεται ή καθυστερεί, ή ακόµη αν προσαρµόζεται στα
κοινωνικά ήθη· η µόδα, όπως η ειρωνεία, αγγίζει την πραγµατικότητα ανάλαφρα». Έτσι, η ειρωνεία
αυτοακυρώνεται αν εγκαταλείψει την υπαινικτική προσέγγιση της πραγµατικότητας, καθώς αποστολή της είναι
να δώσει το στίγµα της πυρηνικής ουσίας της ανθρώπινης φύσης και του κοινωνικού γίγνεσθαι µε παιγνιώδη
τρόπο, αποτινάσσοντας τη σοβαροφάνεια και προκαλώντας µε την εγγενή παραδοξότητά της τον κοινό νου που
πορεύεται µε βεβαιότητες. Όπως η µόδα ταράσσει, ανατρέπει, άνευ λόγου εκ πρώτης όψεως, συµπαρασύρει
στη αινιγµατική της απόδραση από τα στερεότυπα κι ύστερα αποχωρεί αφήνοντας σπόρους αµφισβήτησης, και
ανάλογα µε τη µόδα, οδηγεί, χωρίς να καθυστερεί, την κοινωνία να συµπλεύσει µε νέες επιλογές. Τέλος, όπως η
µόδα, ανταποκρίνεται στην ανάγκη της ψυχής για ποικιλία, έτσι και η ειρωνεία αποκαλύπτει µε το διεισδυτικό
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Μολονότι υπόσχεται στην αγαπηµένη του αναγνώστρια µόνο ευάρεστα θέµατα,
αρµόζοντα στην κατά το ροµαντικό κανόνα περιορισµένη αντιληπτική της ικανότητα, µε
πρωταρχική ρητή δέσµευση την αποχή του από την πολιτική θεµατική, εν τούτοις
συστηµατικά παραβιάζει αυτόν τον κανόνα µε τις παρεκβατικές «πολιτικές διηγήσεις»67 του,
όπως ο ίδιος τις ονοµάζει, την επαναφορά της πολιτικής δηλαδή όχι ως κεντρικό θέµα, όπως
συµβαίνει στον περιβάλλοντα Τύπο αλλά ως «εν παρόδω»68 σχόλιο και ως αφηγηµατική
παρέκκλιση, διαχέοντας τοπικά σατιρική ένταση, υποταγµένη στον αισθητικό κώδικα του
νέου είδους, που συµποσούται σε ένα µείγµα ευπρόσδεκτου λανθάνοντος διδακτισµού και
λουκιάνειας ειρωνείας. Έτσι ανεπαίσθητα γίνεται η πολιτική το πραγµατικό σηµείο έντασης
του χρονογραφήµατος, η φιλοσοφική µειδιώσα θεώρηση, µε άξονα όµως τον άνθρωπο, των
πολιτικών πραγµάτων -τυπικά απαγορευµένων οικοδοµικών υλικών στο χρονογράφο.
Στο πλαίσιο αυτής της εµµονής του να αναφέρεται στην πολιτική και σε άλλα
δυσάρεστα, απολογούµενος πάντα και αυτοκατηγορούµενος ενίοτε ως «αφιλόκαλο[ς] […]
και θηριώδη[ς] Γοργίας»69 για τις υπόρρητα θεσπισµένες παραβιάσεις του νέου κανόνα,
καταφεύγει στο σχολιασµό µέσα από δοκιµιακές παρεκβάσεις έµπλεες ειρωνείας όχι µόνο
της ελληνικής αλλά καινοτοµικά και της ευρωπαϊκής επικαιρότητας70 µη µεριµνώντας για την
πιστή απόδοση της πραγµατικότητας στις ακριβείς χωροχρονικές συντεταγµένες71, όπως θα
έκανε ένας δηµοσιογράφος, αλλά για την αποδέσµευση της πολυδιάστατης και
αποϊδεολογικοποιηµένης αλήθειας της, µέσα από λανθάνουσες ωστόσο χαρακτηρίζουσες
λεπτοµέρειες αυτής, οργανώνοντάς τες σε ένα πολυφωνικό ψηφιδωτό κειµενικό πλέγµα.
Έτσι εν παραλλήλω µε τον αναµενόµενο από το κοινό του ροµαντικό ορίζοντα, µε
τον οποίο φαινοµενικά συµµορφώνεται, σε ένα δεύτερο επίπεδο οικοδοµεί υπονοµευτικά την

της, αν και αστραπιαίο, βλέµµα την πολυσήµαντη ποικιλία της ζωής κάτω από τα φαινοµενικά τετριµµένα και
µονοειδή.
67
(Πωπ [= Γοργίας], 67). Βλ. και: ό.π., 575.
68
(Πωπ [= Γοργίας], 67). Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική, καθώς ο Πωπ δοµούσε µε ηροδότεια χάρη τις
χρονογραφηµατικές διαδροµές του συχνότατα µε την εύσχηµη δικαιολογία του «εν παρόδω» νοµιµοποιώντας
κατά έναν τρόπο την έµµονη θεµατική “παραβατικότητά” του.
69
(Πωπ [= Γοργίας], 1083)
70
Οι αναφορές στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον Ελληνικό Τύπο της οθωνικής περιόδου είναι ισχνές. Ακόµη και
την περίοδο της επαναστατικής άνοιξης των λαών έχουµε µε το στερεοτυπικό δηµοσιογραφικό λόγο απλώς
ρηχή σύνδεση µε το πνεύµα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Πωπ αντιθέτως µέσα από αναµυθοπλασµένη
ανεκδοτολογία και τις χαρακτηρίζουσες λεπτοµέρειες του ιστορικού περιθωρίου αποτυπώνει τον παλµό
αναλύοντας µε πνεύµα πολιτικού αναλυτή σε αυτήν την περίπτωση τα άδηλων τότε αποτελεσµάτων
τεκταινόµενα στη γηραιά Ήπειρο. Βλ. σχετικά: Μπάλτα, Παπαδηµητρίου 1993, 58.
71
Πολλές φορές ο Πωπ είναι ασαφής ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τις πηγές του και το ότι δεν υπόσχεται
δηµοσιογραφικά διασταυρωµένες ειδήσεις ούτε ενεργεί ως δηµοσιογράφος ενισχύεται και από την οµολογηµένη
από τον ίδιο γυναικεία ακριτοµυθία του «ηµερογράφου», που παραµορφώνει το αφηγηµατικό υλικό: «Οι
ηµερογράφοι είναι, ως η αφελής εκείνη γυνή του µύθου, προς ήν µυστικόν τι απίθανον εµπιστευθείς ο συζυγός
της, ίνα δοκιµάση αυτήν, (τη εσύστησε δε άκραν εχεµύθειαν), ήκουσεν αυτό την υστεραίαν εν τη αγορά,
προσηυξηµένον και κεκαλλωπισµένον. Αδυναµία κοινή εις τας γυναίκας και τους ηµερογράφους» (Πωπ [=
Γοργίας], 93).
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προσδοκία ενός πραγµατοσκοπικού ορίζοντα που ολίγον κατ’ ολίγον διαρρηγνύει το
ροµαντικό κέλυφος της ελληνικής κοινωνίας.
Σε αυτήν την προοπτική το θέµα της θανατικής ποινής72, οι άνυδροι συναισθηµατικά
γάµοι, οι απατηλές προσδοκίες που γεννά ο έρωτας, η φαιδρή ασυνέπεια των ελληνικών
κυβερνήσεων, η διαφθορά, η «σπουδαρχία»73, η κουφότης και η ιδιωτική πολυτέλεια74 η µη
συνάδουσα µε την πενία των δηµοσίων ταµείων, οι υπερβολές της ροµαντικής σχολής,
θίγονται

από

τον

Πωπ

εντός

µιας

αναµυθοπλάθουσας

αφηγηµατικότητας

(και

περιγραφικότητας) µε υπερκειµενικές ενοφθαλµίσεις δοκιµιακού τύπου που διευρύνουν και
καθιστούν σφαιρική τη θεµατολογία του (δηµοσιογραφικά) “ασήµαντου”.
Τα καυστικής ειρωνείας σχόλια του διατυπώνονται µε απλή διαπιστωτική
νηφαλιότητα: «βάσκανος µοίρα εφθόνησε την τύχην της Ελλάδος, και το υπουργείον
διεσπάσθη, διεµελίσθη και ετροποποιήθη»75 ή: «Αλλ’ έστι Θεός κηδόµενος και υπέρ των
υπουργών, ίνα σώση αυτούς του ολέθρου, χάριν της ευηµερίας και των µεγάλων του έθνους
συµφερόντων, ως υπάρχει και Θεός των Βουλών, µισθοδοτουµένων ανελλειπώς […] Ο Θεός
λοιπόν των υπουργών, ο Θεός των Βουλών και ο Θεός των εφηµερίδων σώζουσι την Ελλάδα,
εκτός αν, ως εις την ασθενή εκείνην, ήτις επέγραψεν επί του τάφου της “πολλών ιατρών
είσοδος µ’ απώλεσε” συµβή και εις την πλήρη υγείας Ελλάδα ηµών, επιγράψουσαν επί των
ερειπίων της Ακροπόλεως “πολλών θεών κήδος µ’ απώλεσεν”»76. Ενώ λοιπόν στην Ελλάδα
κυκλοφορεί άφθονο το χρήµα χωρίς όµως ουσιαστικό αντίκρυσµα («τι µείζον άλλο
τεκµήριον, ότι η Ελλάς ευδαιµονεί, και τοι του δηµοσίου ταµείου της ουκ ευπορούντος;»)77,
οι Αθηναίοι φτάνουν, όπως αναφέρει για συγκεκριµένη περίπτωση, να δανείζονται από
τοκογλύφους για να νοικιάσουν θεωρεία78 στο θέατρο στις γυναίκες και στις κόρες τους:
72

Ο Πωπ εκκινώντας από το «φρικτόν […]θέαµα» (Πωπ [= Γοργίας], 1082) της λαιµητόµου που στήθηκε «επί
παρουσία απείρου, περιέργου, και αδιαφόρου προς την φρίκην και το δίδαγµα του θεάµατος όχλου» (ό.π.)
αντιµετωπίζει το θανατοποινίτη εγκληµατία που οδηγείται στο ικρίωµα, ως το φυσιολογικό απότοκο µιας
κοινωνίας η οποία αδιαφορεί για τα µέλη της, την παιδεία και την πνευµατική συγκρότησή τους, κάτι που
σηµαίνει ότι ο ανθρώπινος βίος δεν αντιµετωπίζεται ως έρµαιο µιας τυφλής τύχης, αλλά περιορίζεται,
βλάπτεται ή ωφελείται από τις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές. Έτσι εµφορούµενος από τις ιδέες του
διαφωτισµού και του ανθρωπισµού για την παντοδυναµία της παιδείας, ο Πωπ προσφέρει ανατρεπτικά τη
συνηγορία του στον «έσχατο» τη τάξη, κοινωνικά απόβλητο κακούργο επισηµαίνοντας στους συµπατριώτες του
ότι αυτός δεν αποτελεί παρά τον καθρέφτη της ηθικής και παιδευτικής τους χωλότητας.
73
(Πωπ [= Γοργίας], 23): «Αλλ’ ενώ τα πάντα σχολάζουσιν, έν µόνον εγρηγορεί, η σπουδαρχία· ο ακοίµητος
ούτος κόραξ κατατρώγει τα σπλάγχνα του έθνους και εκκενώνει το ταµείον».
74
(Πωπ [= Γοργίας], 447): «Δύο νόσοι µαστίζουσι την Ελληνικήν ηµών κοινωνίαν, η κουφότης αύτη και η
ολέτειρα των πόλεων και λαών πολυτέλεια. Δικαίως άρα έγραφε κακότροπος τις Γάλλος, ότι η Ελλάς νοσεί,
ηµείς δε λέγοµεν, ότι νοσεί µάλλον ηθικώς και τις οίδεν εάν η νόσος, χρονία ήδη, δεν καταντήση ανίατος».
75
(Πωπ [= Γοργίας], 1130)
76
(Πωπ [= Γοργίας],48)
77
(Πωπ [= Γοργίας], 286)
78
Τα καυστικά σχόλια του Πωπ αφορούν στους Αθηναίους της εποχής, ωστόσο οι υπερδιογκωµένες τιµές των
θεωρείων είναι µια πραγµατικότητα στα υπό διαµόρφωση αστικά κέντρα του 19ο αιώνα, σε ακόµη µεγαλύτερο
βαθµό δε εντοπίζονται στις προπορευόµενες των Αθηνών αναπτυξιακά (λόγω των εµπορικών λιµένων τους)
πόλεις της Πάτρας και της Σύρου: «Τα θεωρεία ενοικιάζονται µε δηµόσιο πλειστηριασµό, που γίνεται µέσα στο
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«ελπίζων τουλάχιστον, ότι θα διαρρεύση ποτέ και δι’ αυτόν ο πακτωλός των δηµοσίων
χρηµάτων, ίνα µετοχετευθώσιν αυτών τινα εν τω ιδίω κορβανά»79.
Κατ’ αυτόν τον πρώιµα µεταµοντέρνας αντίληψης80 χρονογραφηµατικό τρόπο, ο
αναδυόµενος µέσα από όλα αυτές τις θεµατοµορφικές επιλογές ρεαλισµός του Πωπ καθιστά
ολοένα και πιο ωχρό το δεσπόζοντα ροµαντισµό της περιόδου εκπαιδεύοντας το κοινό του
για να διαβάσει λίγο αργότερα τον αντισούτσειο και µε ρεαλιστικό προσανατολισµό Λέανδρό
του σε συνέχειες στο ίδιο περιοδικό81. Έχοντας προλειάνει το έδαφος µε την «επικίνδυνον
ταύτην [ειδολογική] καινοτοµίαν»82 του νεοελληνικού χρονογραφήµατος, επιστρέφει στα
καθιερωµένα και αποδεκτά λογοτεχνικά είδη της εποχής για να τα ανανεώσει µε την
πραγµατοσκοπική του θέαση, έχοντας ήδη ένα καινούργιο κοινό δεκτικό σε αυτό, µε συναφή
δηλαδή ορίζοντα προσδοκίας, “εκπαιδευµένο” µέσα από τις χρονογραφηµατικές αναγνώσεις
του. Κατά κάποιο τρόπο η “διονυσιακή”, ρηξικέλευθη συγγραφική δράση του Πωπ εισάγει
το νέο τύπου αναγνώστη, και συµπληρωµατικά η “απολλώνεια”, µέσα στα όρια δηλαδή των
υπαρχόντων ειδών, εµπεδώνει, “νοµιµοποιεί” τη νέα ανάγνωση της πραγµατικότητας
τροποποιώντας αθόρυβα τον υπάρχοντα λογοτεχνικό κανόνα.
προαναφερθέντα εδραιωµένα λογοτεχνικά είδη και κυρίως το

Ενώ λοιπόν τα

µυθιστόρηµα, δίνουν την

εικόνα ενός συµπαγούς κόσµου, το χρονογράφηµα στρέφεται στο αναδυόµενο και

το

καινούριο, στις αινιγµατικές, αθέατες όψεις του κόσµου, έχοντας θέσεις, τις οποίες βέβαια
δεν διατυπώνει δογµατικά, καθώς αποδέχεται και ερµηνεύει τις αντιφάσεις, πέρα από τον
τύπο και τη λογική της ολιστικής αλήθειας. Η απολαυστική και απο-αυτοµατοποιητική
αναγνωστική εµπειρία που προσφέρει, ορίζει το αισθητικό παράδοξο του µέγιστου εν
ελαχίστω,83 καθώς κατά τρόπο εκ πρώτης όψεως οξύµωρο, η (µετέπειτα) µικρή, ειδολογικά
ωστόσο µωσαϊκή, κειµενική επιφάνεια του χρονογραφήµατος, µέσα από µια ενοποιητική
πυκνωµένη αφηγηµατικά πολυφωνικότητα αποκτά απροσδόκητο πολυδιάστατο βάθος,
διαφοροποιώντας έτσι το χρονογράφηµα από τα καθιερωµένα είδη της λογοτεχνίας.

θέατρο, παρουσία της επιτροπής, πρίν από την έναρξη της θεατρικής περιόδου. Ο πλειστηριασµός οδηγεί
πολλές φορές σε υπερτίµηση των θεωρείων, επειδή αναδεικνύεται σε µία ακόµη εκδήλωση ανταγωνισµών και
επίδειξης δύναµης στους κόλπους των αστικών στρωµάτων των πόλεων»: (Μπακουνάκης 1991, 128). Ο
Μπακουνάκης µάλιστα παρατηρεί ότι η τιµή του εισιτηρίου στη Σύρο λ.χ. µπορεί να συγκριθεί µε τιµές ειδών
πολυτελείας της εποχής, όπως η ζάχαρη, ο καφές ή το βούτυρο (ό.π., 129).
79
(Πωπ [= Γοργίας], 142)
80
Βλ. σχετικά εδώ παραπάνω: 3.
81
Ο «Λέανδρος. (Ελληνική Εικών)» του Πωπ δηµοσιεύεται σε τέσσερις συνέχειες στο περιοδικό Ευτέρπη κατά
το έτος 1853. Συγκεκριµένα: (Πώπ, 169-173), (___, 227-231), (____, 328-330), (____, 346-348).
82
(Πολίτης 1983, 16)
83
Συνάδει αυτό και µε το πνεύµα της πυθαγόρειας βραχύτητας, όπως δηλώνεται στο µότο που προτάσσεται από
τον ίδιο τον Κ. Πωπ στον πρόλογο του αναδροµικού έργου του Συγγραφαί Ποικίλαι: «“Μη εν πολλοίς ολίγα
λέγε, αλλά εν ολίγοις πολλά” Πυθαγόρας, παρά Στοβαίω» (Πωπ 1875, α΄).
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Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Φώτος Πολίτης µια εβδοµάδα µετά τη διαπίστωση ότι το
χρονογράφηµα συνιστά «επικίνδυνον καινοτοµίαν»84, ωσαν να µετάνιωσε για τη µεγάλη του
κουβέντα, όπως επισηµαίνει ο Σταύρος Σκοπετέας85, σηµειώνει ότι το χρονογράφηµα του
Πωπ πολύ λίγη σχέση έχει µε τη σύγχρονή του µορφή του χρονογραφήµατος86, το
χρονογράφηµα δηλαδή στην κλασική εκδοχή των Κονδυλάκη και Νιρβάνα αναιρώντας
τρόπον τινά την προτινή του κρίση. Σίγουρα η πρωτόλεια µορφή του χρονογραφήµατος
(δισέλιδης έως εξασέλιδης) από τον Πωπ prima vista δεν φαίνεται να έχει καταγωγική σχέση
µε τη γνωστή βραχεία µορφή του είδους. Ωστόσο η εµβριθής µελέτη του αποκαλύπτει ότι
πρόκειται για ένα µωσαϊκό µακρο-χρονογράφηµα το οποίο συναρµόζει σε µια χαλαρή
αρθρωτή ροή διάφορα ειδολογικώς κείµενα, το οποία παρά την ετερογένειά τους
συνυπηρετούν την καλειδοσκοπική σύλληψη της γύρω πραγµατικότητας µε ηθοπλαστικό
στόχο δίχως ωστόσο άγονο διδακτισµό («Εις τα έργα ταύτα και τας ηµέρας ας µη περιµένη ο
αναγνώστης, ούτε εποποΐαν των κακών της εποχής ηµών, ούτε δογµατικά αποφθέγµατα και
διδαχάς

προς

τους

συγχρόνους»87)

και

ιδιότυπα

αισθητικά

χαρακτηριστικά

που

αποαυτοµατοποιούν τη στερεοτυπική ανάγνωση της πραγµατικότητας οικοδοµηµένα µε το
χρονογραφηµατικό τρόπο και διεπόµενες από τις παραπάνω εκτεθειµένες εν συντοµία
προγραµµατικές αρχές κατασκευής. Ο Πωπ είναι ο επινοητής του είδους που καινοτοµεί
υποτάσσοντας το επικαιρικό υλικό στην αισθητική και στην ηθική δηλαδή σε καλλιτεχνική
απόβλεψη. Θέτει τον κανόνα του είδους, που παρά τη δηµοφιλία που εξ αρχής γνώρισε, µέσα
στο ορµητικό συγκείµενο του µετέπειτα µαζικού τύπου παραγκωνίστηκε και εξορίστηκε από
τη λογοτεχνική ενδοχώρα, θύµα µια προσληπτικής πλάνης ερειδόµενης στο ανάλαφρο
φαίνεσθαι του είδους και στην αποσιώπηση του απαιτητικού διανοητικού γρίφου που εγκλείει
το ειρωνικό υπονοούµενο του χρονογραφηµατικού κειµένου.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα πυρηνικά χαρακτηριστικά του είδους,
ανασκευάζοντας έτσι και την κρίση µετανοίας του Φώτου Πολίτη, έτσι όπως ανιχνεύονται σε
αυτά τα κείµενα του Πωπ, διατηρούνται αναλλοίωτα στο χρονογράφηµα στην κλασική του
µορφή και συστήνουν τον ιδιάζοντα χρονότοπο88 του είδους στο καταστασιακό περιβάλλον
του Τύπου. Η πύκνωση του χρονογραφηµατικού κειµένου λόγω της στενότητας χώρου και
χρόνου που επέβαλε η µετάβασή του στο περιβάλλον της καθηµερινής εφηµερίδας κατέστησε
φαινοµενικά µονοθεµατικό το χρονογράφηµα, το οποίο όµως δια των εγγενών

84

(Πολίτης 1983, 16)
(Σκοπετέας 1956, κγ΄)
86
(Πολίτης 1983, 16)
87
(Πωπ [= Γοργίας], 20).
88
Με « τη δική του τιµή πύκνωσης του χρόνου», κατά τη διατύπωση του Δηµ. Αγγελάτου (Αγγελάτος 2011,
162).
85
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υπερκειµενικών (δοκιµιακής υφής πρωτίστως) ενοφθαλµίσεων (τα εν παρόδω σχόλια)
διατηρεί τον καλειδοσκοπικό του θεµατοµορφικό χαρακτήρα του µεµονωµένα αλλά και ως
χρονογραφηµατική τοιχογραφία ενώ ευκρινώς πλέον υπάγεται στα κείµενα της λεγόµενης
αστραπιαίας λογοτεχνίας (flash literature89).

Ταυτόχρονα ο χρονογραφηµατικός τρόπος,

δεσπόζων στην οργάνωσή του χρονογραφήµατος είναι κυρίαρχα τρόπος ειρωνείας.
Ορµώµενος ο κλασικός χρονογράφος από µια επιλεγµένη µε λοξή µατιά αθέατη στο κοινό
µάτι παραδοξική και λανθάνουσα λεπτοµέρεια οδηγείται µε την ανάλαφρη ειρωνεία90 στα
ύψη των Επισκοπούντων του Λουκιανού και από εκεί θεάται φιλοσοφικά τον φαινοµενικά
µονοδιάστατο κόσµο. Έτσι τα ειδοποιά πυρηνικά λογοτεχνικής υφής στοιχεία του
χρονογραφήµατος ενυπάρχουν στο πρωτόλειο χρονογράφηµα του Πωπ και αφαιρουµένων
των µη οργανικών στοιχείων του, τελειοποιουµένου δε δοµικά και εκφραστικά από τους
διάδοχους του Πωπ καλλιεργητές του είδους, µε το επικαιρικό υλικό να τιθασεύεται έντεχνα
υποτασσόµενο στην αισθητική απόβλεψη, καθιερώνεται µε την κλασική ειδολογικά πρωτεϊκή
µικρή χρονογραφηµατική φόρµα και διανύει την πρωτοσέλιδη χρυσή εποχή του, τόσο στον
προπολεµικό κόσµο της Belle Époque όσο και στον µεταπολεµικό προµεταπολιτευτικό
κόσµο, απολαµβάνοντας αφενός την καταξίωση «από τη σοβαρότητα της πρώτης σελίδας»91
και συνιστώντας αφετέρου τον “κράχτη της” και το πνευµατώδες ορεκτικό πριν από το
πλούσιο δηµοσιογραφικό γεύµα.

Εισερχόµενο δε στην εποχή του µεταµοντέρνου

πολιτισµικού ορίζοντα των θραυσµατικών αφηγήσεων και της συνεκδοχικής θέασης και µέσα
από τη σχετικοποίηση της διάστασης µείζονος-ελάσσονος λογοτεχνίας, πολιτογραφείται
πλέον στων λογοτεχνικών ειδών την πόλιν, για να παραφράσουµε τον Καβάφη,
απαλλασσόµενο από την προσληπτική πλάνη που του είχε επιβάλει το καταδυναστευτικό
ορµητικό συγκείµενο του µαζικού τύπου: αυτή του ανάλαφρου παραλογοτεχνικού ή
υπολογοτεχνικού θεωρούµενου κειµένου92.
89

Βλ.: Αθανασόπουλος 2011, 153.
(Jankélévitch 1997, 151): «Η ειρωνεία δεν έχει λοιπόν καρδιά, όπως λέει ο Αmiel, δηλαδή ζήλο, βάρος και
συγκεκριµένη θέση. Είναι αληθινά υπερβολικά νοήµων και ανάλαφρη. Θα της ευχόµαστε σχεδόν, καθώς είναι
τόσο αβαρής κι αστάθµητη, να ήταν περισσότερο δυσκίνητη. Θα τη θέλαµε βαρύτερη και πιο αργή. Μήπως η
σοβαρότητα δεν είναι το βάρος και, επιπλέον, η προσήλωση;» και λίγο παρακάτω: «Η ειρωνεία απέχοντας από
τη συµπάθεια, είναι λοιπόν, αντίθετα, εχθρότητα ή τουλάχιστον αδιαφορία και αποστασιοποίηση» (ό.π.) γι’ αυτό
και µπορεί να εντοπίζει τη λεπτοµέρεια που “γελοιοποιεί” το όλον. Στις ειρωνικές του εκδηλώσεις ο Πωπ τηρεί
µια παιδαγωγική, θα λέγαµε, στάση απέναντι στις συγκεκριµένες όψεις της ελληνικής κοινωνίας, αντιµετωπίζει
δηλαδή µε µια κατά βάθος διανοητική αυστηρότητα, παρά την παιγνιώδη επίφασή των λεγοµένων του, τα
ζητήµατα και δεν ενδίδει στη συναισθηµατική επιείκεια, χωρίς όµως αυτό να αναιρεί τη διαρκώς παρούσα,
ωστόσο µη κραυγάζουσα, ηθικοβελτιωτική απόβλεψη του απέναντι στην κοινωνία του καιρού του.
91
(Νιρβάνας, 1). Κατά τον Ιατρόπουλο «η πρώτη σελίδα και µάλιστα καθηµερινά, ισοδυναµεί µε τροµακτική
καθιέρωση»: (Ιατρόπουλος 1991,20). Η καταξίωση που προσφέρει το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας, όπως
σχεδιάζεται επιµελώς από τους επιτελείς της (σελιδοποίηση), αποτελεί κοινό τόπο στη δηµοσιογραφία.
92
Η υποκείµενη θεώρηση σχετικά µε την αλλαγή των πολιτισµικών οριζόντων και τον αναπροσδιορισµό των
λογοτεχνικών αξιών µε παρεπόµενο είδη-παρίες να µετακινούνται από τις υπώρειες και το περιθώριο στο
λογοτεχνικό κέντρο, ανήκει στον Bakhtin και εύστοχα µεθερµηνεύεται ως ακολούθως από τον Δ. Αγγελάτο: «Η
90
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Ταυτόχρονα όµως ο Πωπ εγκαινιάζει µε το δηµιούργηµά του ένα ευρύ πεδίο αυτό της
Ποιητικής του Τύπου93 θα λέγαµε, το πεδίο δηλαδή των εφηµεριδογενών λογοτεχνικού
στίγµατος ειδών, αυτού που ο Πέτρος Χάρης έχει ονοµάσει «Λογοτεχνία της Εφηµερίδας»94,
είδη δηλαδή που έχουν ως γενέθλιο χώρο τις επικοινωνιακές συνθήκες του Τύπου και δεν
νοείται η δηµιουργία τους έξω από αυτές. Σε αυτά ανήκουν η διανοούµενη απολλώνειου
χαρακτήρα επιφυλλίδα, το διονυσιακής φοράς γελωτοποιό ευθυµογράφηµα, το ακροβατικό,
κατά Νικόλαο Επισκοπόπουλο χρονογράφηµα95, που ισορροπεί µε λεπτή ειρωνεία ανάµεσα
στην ευτραπελία και τη σατιρική αιχµηρότητα, τα υβριδικά κείµενα της Νέας
Δηµοσιογραφίας µε τη διπλή, λογοτεχνική και δηµοσιογραφική, φύση και λειτουργία. Αυτά
όλα τα κειµενικά είδη εγγενώς µορφοποιηµένα και δοµηµένα στο χώρο του Τύπου κινούνται
µε διπλής φοράς ανατρεπτική ένταση: τόσο ενάντια στον κανόνα το λογοτεχνικό,
αναµυθοπλάθοντας και διυλίζοντας φιλοσοφικά το δηµοσιογραφικό συγκείµενο µε
καλλιτεχνική απόβλεψη όσο και ενάντια στο δηµοσιογραφικό δηµιουργώντας αισθητικές
ρωγµές, θα λέγαµε στο δηµοσιογραφικά ιεραρχηµένο σύµπαν της πληροφορίας. Με αυτό το
δίκτυο κειµένων96 η εφηµερίδα πρωτίστως αποκτά διαύλους ζωογόνου επικοινωνίας µε το
πολιτικώς τρεφόµενο ειδησεογραφικά κοινό της δηµιουργώντας µια αυτοπροστατευτική εκ
των ένδον αντίσταση στο αδηφάγο εφήµερο του Τύπου.
Έτσι “ανθίσταται” µέσα από τον κριτικό δοκιµιακό στοχασµό της επιφυλλίδας,
πρεσβευτή της υψηλής διανόησης, που αφορµάται από το οροθετηµένο επικαιρικό ζήτηµα
για να οδηγήσει µε την τέχνη της εκλαΐκευσης τον αναγνώστη στη σφαίρα της φιλοσοφικής
θέασης.

Μέσα από τους αναβαθµούς στην κλίµακα του κωµικού97, ξεκινώντας από τη

απώθηση των “ανυπάκουων” κειµένων στο περιθώριο των αποδεκτών λογοτεχνικών πρακτικών µιας εποχής δεν
σηµαίνει κατ’ ανάγκη τη χειραγώγηση και την εξουδετέρωση της ειδολογικής ιδιαιτερότητάς τους αλλά την
τοπική, “χωροχρονική”, κατά τον Bakhtin, ανυποληψία τους, ακόµη και στην περίπτωση που εκδιώκονται (µε
περισσότερο ή λιγότερο βίαιο τρόπο) από τον κανόνα»: (Αγγελάτος 1997, 57)
93
Η επίνευση αυτή του όρου προήλθε από τον όρο ποιητική των Τεχνολογιών (Εdwards 2007, 6), όρος ο οποίος
περιλαµβάνει ακριβώς την εξαντλητική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα τεχνολογικά µέσα µε
πρωτοπόρο τη φωτογραφική µηχανή που από µέσο πιστής καταγραφής οδηγήθηκε στο να αποτελούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συστατικό υλικό σε προϊόντα αισθητικής θέασης (καλλιτεχνική φωτογραφία). Με τον ίδιο
τρόπο ο δηµιουργός λογοτέχνης ενσωµατώνει τα συστατικά στοιχεία του Τύπου υποτάσσοντας τα στην
καλλιτεχνική (αισθητική και γνωστική) δεσπόζουσα βούλησή του. Με αυτήν την έννοια ο λογοτέχνης
“κατοικεί” τον Τύπο και δεν τον θεωρεί έξωθεν.
94
(Παπαδηµητρίου 1989, 6)
95
Πρόκειται για τον περίφηµο ορισµό του Επισκοπόπουλου για το χρονογράφηµα που δηµοσιεύτηκε στο
περιοδικό Παναθήναια: (Επισκοπόπουλος, 35-36).
96
Σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να προστεθεί φυσικά και η πολυτροπική γελοιογραφία η οποία πραγµατικά
µπορεί να µελετηθεί συγκριτικά µε το χρονογράφηµα καθώς και οι δύο τέχνες εµπεριέχουν το στοιχείο του
ειρωνικού υπονοούµενου όπως αναδύεται µέσα από το «πετώντι καλάµω», όπως θα έλεγε και ο Πωπ (Πώπ
[=Γοργίας], 215), σκιτσάρισµα της πραγµατικότητας/επικαιρότητας. Την ιδέα υποβάλλει ο Π. Νιρβάνας στην
κριτική του µελέτη Ο Θέµος Άννινος και η Ελληνική Γελοιογραφία, όπου συγκρίνει δύο εκπροσώπους της ίδιας
εποχής τον Άννινο και το Σουρή προκειµένου να αντιδιαστείλει το οξύ πενάκι του Άννινου µε το ανώδυνο
σκώµµα του Σουρή.
97
Το κωµικό εν προκειµένω ορίζεται ως το πεδίο στο οποίο συγκατοικούν µε τη διαφορετική τονικότητά τους
όλοι οι τρόποι ύφανσης ενός κειµένου (φάρσα, ειρωνεία, χιούµορ, σάτιρα, µαύρο χιούµορ) ανεξάρτητα από την
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θεµελιώδη αστειότητα και κωµικότητα του ευθυµογραφήµατος98 και τον πλατύ γέλωτα που
επιφέρει ως φυσική αντίδραση, στο αινιγµατικό µειδίαµα που

παράγει το αµφίσηµο

χρονογραφηµατικό κείµενο, το µειδίαµα που ισορροπεί ακροβατικά ανάµεσα στο
ανεσταλµένο γέλιο και στο αιωρούµενο δάκρυ µε την αποκάλυψη του ειρωνικού
υπονοούµενου, στο ανεκδήλωτο, αδιόρατα διαγραφόµενο χαµόγελο µε την υποκείµενη
αστραπιαία φιλοσοφία του, µε ενοφθαλµισµένα τοπικά µικρά σατιρικά κοιτάσµατα. Μέσα
από τα συναρπαστικά κείµενα της Νέας Δηµοσιογραφίας (New Journalism) που συνιστούν
µία δηµοσιογραφική θέαση του κόσµου όχι µέσω της στερεοτυπικής αξιοποίησης
λογοτεχνικών πρακτικών και σχηµάτων που συνηθίζουν οι δηµοσιογράφοι, αλλά µέσα από το
λογοτεχνικό οφθαλµοσκόπιο µε στόχο την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας
υπερβαίνοντας τη δηµοσιογραφικά ιεραρχηµένη καταγραφή της επικαιρότητας.
Είναι αποκαλυπτική για τον κοινό τόπο ποιητικής που διασυνδέει αυτά τα είδη η
άποψη του Καπισίνσκι, αριστοτέχνη εκπροσώπου της Νέας Δηµοσιογραφίας: ο Καπισίνσκι
προσπαθεί να συλλάβει την πρωτόγνωρη και ατιθάσευτη πραγµατικότητα του λεγόµενου
Τρίτου Κόσµου, της Αφρικής: «διαλέγω διάφορα µέσα, διάφορα πράγµατα, χωρίς να
απασχολούµαι µε την οριοθέτησή τους-αυτό το αφήνω στον κριτικό-, γράφω όπως µου
βγαίνει καλύτερα εκφραστικά. Γιατί έγραψα το ένα ή το άλλο πεζό; Γιατί γράφω ποίηση;
Επειδή υπάρχουν πράγµατα που δεν µπορεί κανείς να τα εκφράσει διαφορετικά.

Δεν

ασχολούµαι µε το εάν πρόκειται για “καθαρό”,- µε την έννοια του κλασικού ορισµούρεπορτάζ, δοκίµιο ή ποίηµα.

Και όλα όσα γράφω τα γράφω από µέσα µου»99, ενώ

επισηµαίνει: «Δεν γράφω µυθοπλαστικά, αλλά ούτε ως δηµοσιογράφος εφηµερίδας. Γράφω
ειδολογική τους ενσάρκωση, µε τους οποίους µπορεί κανείς να οδηγήσει στην πρόκληση του γέλωτος στον
αναγνώστη, στις επίσης ποικίλες εκδοχές του (µειδίαµα, χαµόγελο, πλατύς γέλως, πικρόγελο, σαρδόνιο και
σαρκαστικό γέλιο). Έτσι εδώ µπορεί να εντάσσεται παρά την ουσιώδη απόκλιση στην κωµική τονικότητα τόσο
το ευθυµογράφηµα που προκαλεί το χαλαρωτικό γέλιο από καρδιάς, όσο και το χρονογράφηµα που γεννά το
αµφίσηµο σκεπτόµενο µειδίαµα, αναστέλλοντας µε το στοχαστικό του υπόβαθρο την παράδοση σε οποιαδήποτε
ανέµελη ευθυµία. Βλ. σχετικά το λήµµα «comedy»: (Abrahms,,Harpham,, 20099, 48-51).
98
Το ευθυµογράφηµα λοιπόν έχοντας ως άξονα «το αθώο κωµικό» διαφοροποιείται ριζικά από το «κωµικό
πονηρόν» του χρονογραφήµατος που χωρίς να εξαναγκάζει όπως η σάτιρα κάποιον να “δει” εκόντα άκοντα τα
κακώς κείµενα, τον αφήνει ελεύθερο να τα ανακαλύψει ενεργοποιώντας µε την αυτόβουλη νοητική δράση του
νέες προσληπτικές ικανότητες και ερµηνευτικές ευαισθησίες. Το ευθυµογράφηµα από την πλευρά του
ψυχαγωγεί, γι’ αυτό και ο Ανδρ. Λασκαράτος ονοµάζει τον εύθυµο άνθρωπο «περιβόλι» (Λασκαράτος 2002,
77) και σηµειώνει ότι «παντού γένετ’ επιθυµητός και ευπρόσδεχτος» (ό.π.), επειδή «[δεν] βάνη στα λόγια του
πικρία»(ό.π.), σε αντίθεση µε το σατιριστή που «το φυσικό του µερτίκωµα»98 τον οδηγεί σε σύγκρουση µε την
κοινωνία, αναλαµβάνοντας το ρόλο του «ηθικ[ού] εισαγγελ[έα]» (ό.π) και µάλιστα χωρίς την ασπίδα του νόµου,
«θύµα της καλής του προαίρεσης και της κακής του τύχης» (ό.π., 196), της τελευταίας καθοριζόµενης όχι
µεταφυσικά αλλά από τα πραγµατικά χαρακτηριστικά της µη ανεκτικής στην κριτική κοινωνίας, εντός της
οποίας δρα. Εύστοχα ο Ευάγγελος Παπανούτσος δοκιµιογραφώντας µεθερµηνεύει τη διάκριση του Baudelaire
«στο περίφηµο δοκίµιό του για την “ουσία του γέλιου”» (Παπανούτσος,<1981>, 161) ως εξής: Το «αθώο
κωµικό είναι-ας πούµε-διδιάστατο, σκέτη επιφάνεια, δεν έχει “από πίσω” τίποτα, και για τούτο µας κάνει να
γελούµε “µε την καρδιά µας”. […] Αντίθετα, στο πονηρό κωµικό υπάρχει η τρίτη διάσταση, βάθος, “σηµασία”,
και απαιτεί σκέψη. Κάτι εννοεί, και πρέπει να συλλάβεις αυτό το νόηµά του για να διεγερθείς και να
ευθυµήσεις» (ό.π.).
99
(Καπισίνσκι 2010, 91)
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τα κείµενά µου, γράφω το δικό µου είδος, τη δική µου λογοτεχνία»100 . Κάπως έτσι θα µίλαγε
ίσως και ο Πωπ αν µας είχε αφήσει πληροφορίες για την ποιητική του νέου είδους που
εισήγαγε στον Τύπο και στη Λογοτεχνία.
Με όλα αυτά τα είδη που, πρωτίστως ως είδη είναι «σύνθετες και ενεργείς ιστορικοπολιτισµικές ενότητες, γεµάτες από νόηµα και αξίες, που είναι διαθέσιµες για να
“απαντήσουν” σε ερωτήσεις προσφέροντας ερείσµατα για την καλλιτεχνική δηµιουργία»101, η
εφηµερίδα κατορθώνει να φέρει τη ζωή, όπως διαµεσολαβηµένα αποτυπώνεται σε αυτή, σε
δηµιουργική επαφή µε την τέχνη και να αποτελέσει τελικά η ίδια έναν κειµενικό χώρο
µπαχτινικού διαλόγου102, ένα σύµπαν «διανοητικής ποικιλίας»103, όπως άλλωστε είναι και η
θεµελιώδης αποστολή της, που τελικά υπερβαίνει την εκάστοτε κόκκινη πολιτική της γραµµή
της και την αποΐδεολογικοποιεί σιωπηρά ως ένα ικανό βαθµό.
Έτσι λοιπόν ο αγχίνους και ευπαίδευτος Κωνσταντίνος Πωπ σε µια εποχή κρίσης,
όπου όλη η Ευρώπη σείεται από την “άνοιξη των λαών”
κοινωνικό περιβάλλον, σε µια υπό διαµόρφωση

104

, σε ένα ρευστό πολιτικο-

νεογνά µετεπαναστατική νεοελληνική

κοινωνία, επιφυλακτικός απέναντι στην αναδυόµενη Συνταγµατική Μοναρχία µε την Ανω
και Κάτω Βουλή της, κάνει την «τολµηροτέρα πτήσ[ιν]»105 κατά τον Γρηγόριο Ξενόπουλο,
µε µια µορφή που, όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω, δεν αναπαράγει στερεότυπα αλλά
συνιστά µια ριζοσπαστική παρέµβαση στο λόγο της εποχής του.

Επιλέγει δηλαδή να

διεµβολίσει τη λογοτεχνική παράδοση και τον ελληνικό Ροµαντισµό, αλλά και τις συναφείς
κοινωνικές βεβαιότητες, µε το παράδοξο, το γελοίο και το ασήµαντο, δια του αιρετικού
χρονογραφηµατικού τρόπου, στο δυναµικό, απρόβλεπτο και άρα ανοιχτό περιβάλλον του
Τύπου, ίσως σκεπτόµενος όπως ο Μίλαν Κούντερα στην άρτι δηµοσιευθείσα Γιορτή της
Ασηµαντότητας ότι δηλαδή η µόνη εφικτή µορφή αντίστασης απέναντι σ’ έναν τέτοιο κόσµο
είναι «να µην τον παίρνουµε στα σοβαρά» 106 επιστρέφοντας δια της ανατρεπτικής ειρωνείας
στον Άνθρωπο.
Βιβλιογραφία
Αγγελάτος, Δηµήτρης: Η “Φωνή” της Μνήµης. Δοκίµιο για τα Λογοτεχνικά Είδη. Αθήνα:
Εκδ. «Νέα Σύνορα» Λιβάνη 1997.

100

(Καπισίνσκι 2010, 78)
(Αγγελάτος, 1997, 169)
102
(Μπαχτίν 1980, 136-139)
103
(Κόβατς, Ρόζενστιλ 2001, 238-239)
104
Ο ίδιος δε την παρακολουθεί από το πρώτο κιόλας χρονογράφηµά του ανελλιπώς µε το τηλεσκόπιό του
εµφανίζοντας την Ελλάδα ιστορικά να ανήκει στην ευρωπαϊκή Δύση και προβληµατιζόµενος για το ρόλο της
επανάστασης και του πολέµου στην αποκάλυψη και διαµόρφωση της ταυτότητας των λαών.
105
( Ξενόπουλος, 1)
106
(Κούντερα 2014, 94)
101

17

____: Πραγµατικότης και Ιδανικόν. Ο Άγγελος Βλάχος και ο Αισθητικός Κανόνας της
Αληθοφάνειας (1857-1901). Αθήνα: Εκδ. Μεταίχµιον 2003.
Αθήνη, Στέση: «Κωνσταντίνος Πωπ». Στο: Η Παλαιοτέρα Πεζογραφία Μας. Από τις Αρχές
της ως τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο (1830-1880). Τόµ. Γ΄Αθήνα: Εκδ. Σοκόλη 1998:
78-93.
Αµιλήτου, Ευτυχία: « “Ισχύς µου η αγάπη του λαού”. Η απάντηση του Ξενόπουλου στις
επιτιµήσεις της κριτικής». Η Καθηµερινή (4-7-1999): 30-31.
Abrahms, M.,H,- Geoffrey, Galt Harpham: A Glossary of Literary Terms. <Boston>:
<Wadsworth Cengage Learning> 20099: 48-51.
Βαρίκα, Ελένη: Η Εξέγερση των Κυριών. Η Γένεση µιας Φεµινιστικής Συνείδησης στην
Ελλάδα 1833-1907. Αθήνα: Εκδ. Κατάρτι 2007.
Βελουδής, Γιώργος: Γραµµατολογία. Θεωρία της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Εκδ. Δωδώνη 1997.
Brunel, P., Pichois, Cl., Rousseau, A.-M.: Τι είναι η Συγκριτική Γραµµατολογία; Αθήνα: Εκδ.
Πατάκη, 1998.
Επισκοπόπουλος, Νικόλαος.: «Το χρονογράφηµα». Παναθήναια 1 (1900): 35-36.
Εdwards, Steve: Φωτογραφία. Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε. Αθήνα: Εκδ. Το ΒήµαΕλληνικά Γράµµατα 2007.
Ejchenbaum, Β. Μ.: «Θεωρία της Πεζογραφίας» (1927). Στο: Θεωρία της Λογοτεχνίας.
Κείµενα των Ρώσων Φορµαλιστών. Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας <1995>.
Flusser, Vilém: H Γραφή. Έχει Μέλλον το Γράφειν; Αθήνα: Εκδ. Ποταµός 2003.
Hawkes, Τerrence: Ξεκλειδώνοντας το Κείµενο. Μια Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας.
Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 1995.
Jankélévitch, Vladimir: Η Ειρωνεία. Αθήνα: Εκδ. Πλέθρον 1997.
Καπισίνσκι, Ρίσαρντ, Αυτοπροσωπογραφία ενός Ρεπόρτερ. Αθήνα: Εκδ. Μεταίχµιο 2010.
Καρπόζηλος, Κώστας «Ευτέρπη». Στο: Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου. 1784-1974.
Τόµ. Β΄Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2008:
289-290.
Κόβατς, Μπ., Ρόζενστιλ, Τ.: Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία. Τι Πρέπει να γνωρίζουν
οιΆνθρωποι των Μέσων και τι Πρέπει να Αναµένει η Κοινή Γνώµη. Αθήνα: Καστανιώτη
2004.
Κούντερα, Μίλαν: Η Γιορτή της Ασηµαντότητας. Αθήνα: Εκδ. Εστίας 2014.
Λασκαράτος, Ανδρέας: Ιδού ο Ανθρωπος. Αθήνα: Εκδ. Εστία 2002.
Μπακουνάκης, Νίκος: Δηµοσιογράφος ή Ρεπόρτερ. Η Αφήγηση στις Ελληνικές Εφηµερίδες,
19ος-20ος αιώνας. Αθήνα: Εκδ. Πόλις 2014.
____: Το Φάντασµα της Νόρµα. Η Υποδοχή του Μελοδράµατος στον Ελληνικό Χώρο το 19ο
αιώνα. Ερµούπολη-Πάτρα. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη 1991.
Μπαλτά, Νάση, Παπαδηµητρίου, Δέσποινα: Σηµειώσεις για την Ιστορία του Τύπου. Η
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση. Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας <1993>.
Μπαχτίν, Μιχαήλ: Προβλήµατα Λογοτεχνίας και Αισθητικής. Αθήνα: Εκδ. Πλέθρον 1980.
Νιρβάνας, Παύλος: «Αντιφώνησις Παύλου Νιρβάνα». Στο: Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών (83-1928): 185-194.
___: «Φιλεί το υπήκοον…». Εστία (9-1-1926).
___: «Αλεκτρυονοµαχία». Εστία (21-1-1919)
___: Ο Θέµος Άννινος και η Ελληνική Γελοιογραφία. Πειραιάς: έκδοση του «Περιοδικού
µας» 1900.
Ξενόπουλος, Γρηγόριος: «Ακροβάται». Ελεύθερος Λόγος (17-6-1923).
Παπαδηµητρίου, Νίκος: Οι Συγγραφείς της Αθηναϊκής Δηµοσιογραφίας. τόµ. Α.΄ Αθήνα: Εκδ.
Γιοβάνη 1989.
Παπανούτσος, Ευάγγελος: Το Δίκαιο της Πυγµής (και Άλλα Δοκίµια). Αθήνα: Εκδ. Δωδώνη
<1981>.
Παπαντωνίου, Ζαχαρίας: Παρισινά Γράµµατα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1956.
18

Πολίτης, Φώτος: Επιλογή Κριτικών Άρθρων. Τόµ. 3. Αθήνα: Εκδ. Ίκαρος1983.
Πωπ, Κωνσταντίνος: Συγγραφαί Ποικίλαι. Ήτοι Φιλολογικά Πάρεργα. τόµ. Α. Αθήνα: Εκ του
Τυπογραφείου Ερµής 1875.
Πωπ, Κωνσταντίνος [=Γοργίας] :«Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 25 (1848): 19-24.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 27 (1848) :65-66.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 29 (1848): 117-120.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 33 (1849):213-216.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 39 (1849): 358-360.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 43 (1849): 452-456.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 45 (1849): 501-504.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 48 1849:572-576.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 69 (1850):1082-1084.
___: «Έργα και Ηµέραι».Ευτέρπη 71 (1850):1129-1132.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 75 (1850): 68-72.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 77 (1850): 114-120.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 81 (1851): 211-216.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 83 (1851): 259-263.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 87 (1851): 356-359.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 95 (1851): 548-552.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 99 (1851): 66-72.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 103 (1851): 162-168.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 107 (1852): 261-264.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 113 (1852): 400-404.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 2 (1852): 44-48.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 4 (1852): 90-94.
___: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 6 (1852):141-143.
Πωπ, Κωνσταντίνος: «Λέανδρος. (Εικών Ελληνική)». Ευτέρπη 8 (1853): 169-173.
Πωπ, Κωνσταντίνος [=Γοργίας]: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 8 (1853):188-191.
Πωπ, Κωνσταντίνος: «Λέανδρος. (Εικών Ελληνική)». Ευτέρπη 10 (1853): 227-231.
Πωπ, Κωνσταντίνος [=Γοργίας]: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 12 (1853): 286-287.
Πωπ, Κωνσταντίνος: «Λέανδρος. (Εικών Ελληνική)». Ευτέρπη 14 (1853): 328-330.
___: «Λέανδρος. (Εικών Ελληνική)». Ευτέρπη 15 (1853): 346-348.
Πωπ, Κωνσταντίνος [=Γοργίας]: «Έργα και Ηµέραι». Ευτέρπη 67 (1855): 445-448.
Ροΐδης, Εµµανουήλ: Πάπισσα Ιωάννα. Αθήνα: Εκδ. Εστία 1997.
Σκοπετέας, Σταύρος (επιµ.): Ο Κονδυλάκης και το Χρονογράφηµα. Τόµ. 2. Αθήνα: Εκδ.
Ζαχαρόπουλου 1956.
Schaeffer, Jean-Marie: Ou’ est-ce un Genre Littéraire? Paris: Έditions du Seuil 1989.
Spiteri, Gerard: O Δηµοσιογράφος και οι Εξουσίες Του. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτης 2009.

19

