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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 
 
 

Ο προκείµενος τόµος αποτελεί ένα σύνολο βιογραφικών και κριτικών κειµένων 
επιλεγµένων µε σκοπό την αξιοποίησή τους στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, που διδάσκεται στην Έδρα των Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου, στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών. Σύµφωνα µε 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα, στο µάθηµα αυτό οι σέρβοι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε τους 
πιο σηµαντικούς νεοέλληνες λογοτέχνες που έδρασαν στη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, 
µελετώντας αντιπροσωπευτικά τους έργα. 
 

Η ιδέα για τη δηµιουργία του τόµου προέκυψε ύστερα από αίτηµα των ίδιων των 
φοιτητών, οι οποίοι, όταν τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την 
οργάνωση και διδασκαλία του µαθήµατος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πρότειναν την 
ύπαρξη ενός συµβουλευτικού εργαλείου, που να τους βοηθά στην κατανόηση των 
γραµµατολογικών συµφραζόµενων των λογοτεχνικών κειµένων. ∆εδοµένου ότι ένα 
λογοτεχνικό έργο αναφέρεται -άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο φανερά- σε 
εξωκειµενικά στοιχεία που µπορεί να παραπέµπουν στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο, στη 
ζωή του συγγραφέα, στη σύγχρονη ή την παλαιότερη λογοτεχνική παραγωγή, το αίτηµά τους 
φάνηκε αρκετά λογικό. Οι σέρβοι φοιτητές, καθώς προέρχονται από ένα κοινωνικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον διαφορετικό από το ελληνικό, είναι φυσικό να δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν την πολυσηµία ενός νεοελληνικού λογοτεχνικού κειµένου. Γι’ αυτό και ένας 
από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος είναι να τους φέρει σε επαφή µε την ελληνική 
κουλτούρα και τις αξίες της, µέσα όµως από την ανάπτυξη ενός γόνιµου διαλόγου 
βασισµένου στην αρχή της αποδοχής της διαφορετικότητας.  
 

Η παρούσα συλλογή κειµένων δε φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την Ιστορία της 
λογοτεχνίας στα αναγνώσµατα των φοιτητών, δεν προσφέρεται για αποστήθιση, ούτε έρχεται 
να προσδώσει µνηµειακό χαρακτήρα σ’ ένα αποφευκτέο µάθηµα, που θα αντιµετώπιζε τη 
λογοτεχνική δηµιουργία ως απολίθωµα του παρελθόντος. Θα έλεγα ότι ο ρόλος της είναι 
περισσότερο συνοδευτικός της διδασκαλίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ανάγνωση 
και η ερµηνεία του λογοτεχνικού έργου ως προϊόντος µιας πολυδιάστατης ιστορικής και 
κοινωνικής πραγµατικότητας, µε σεβασµό στη διαλεκτική σχέση που µπορεί να αναπτυχθεί 
ανάµεσα στο συγγραφέα, το κείµενο και τον αναγνώστη. Βασικός στόχος της συλλογής είναι 
να ενισχύσει την αναγνωστική εµπειρία των διδασκοµένων, την κριτική τους στάση, την 
παραγωγή προσωπικού λόγου, να αποτελέσει έναυσµα για συζήτηση και άρθρωση 
παρατηρήσεων, να χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών ή να αξιοποιηθεί 
κατ’ ιδίαν από τον φοιτητή. Να δώσει, τέλος, τη δυνατότητα επιλογής αποφεύγοντας κάθε τι 
δογµατικό, να διευρύνει τη διδασκαλία και τη µάθηση αξιοποιώντας την τεχνολογία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αίσθηση της ποικιλίας, πάντα 
µε άξονα την εκπαιδευτική λειτουργικότητα του εγχειρήµατος, έχουν επιλεγεί διάφορα είδη 
κειµένων όπως βιογραφίες, άρθρα, επιφυλλίδες, συνεντεύξεις, συζητήσεις, αποσπάσµατα από 
επιστηµονικές µελέτες. Τα κείµενα αντλήθηκαν κυρίως από το ∆ιαδίκτυο (βασική πηγή 



αποτέλεσαν οι δικτυακοί τόποι των εφηµερίδων Το Βήµα, Τα Νέα και Ελευθεροτυπία) αλλά 
και από τη σύγχρονη έντυπη βιβλιογραφία.  
 

Επιλεγµένες σελίδες από τον ιστότοπο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού στην αρχή 
του τόµου συνθέτουν την πρώτη ενότητα, µια σύντοµη επισκόπηση της ελληνικής ιστορίας 
και του ελληνικού πολιτισµού -µε έµφαση στη λογοτεχνική παραγωγή- από τη σύσταση του 
νέου ελληνικού κράτους έως το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Με την ιστορική 
αυτή εισαγωγή, όπως θα τη χαρακτηρίζαµε, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν 
απαντήσεις σε άµεσα και βασικά ερωτήµατα που γεννούν σε πρώτο επίπεδο τα 
ιστορικοπολιτισµικά δεδοµένα που ορίζουν και παράγουν το λογοτεχνικό κείµενο. 
Ακολουθούν τρεις µεγαλύτερες ενότητες που αποτελούν τον κύριο κορµό της συλλογής, 
ξεκινώντας από τη λογοτεχνική γενιά του 1880 και καταλήγοντας στη γενιά του 1930. Για τη 
δεύτερη ενότητα από αυτές, ένας πιο γενικός τίτλος (Λογοτεχνικές αναζητήσεις κατά τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα) κρίθηκε απαραίτητος για να συµπεριληφθούν λογοτέχνες, 
που δύσκολα θα µπορούσε να τους εντάξει κανείς σε µια λογοτεχνική γενιά, όπως π.χ. ο 
Σικελιανός και ο Καζαντζάκης. Κάθε µεγάλη ενότητα περιλαµβάνει κείµενα που εισάγουν 
τον διδασκόµενο στο λογοτεχνικό κλίµα της γενιάς ή της περιόδου, όπου εντάσσονται οι 
ποιητές και οι πεζογράφοι που εξετάζουµε, οι οποίοι και παραθέτονται στη συνέχεια σε 
ξεχωριστές υποενότητες. Τα κείµενα που αναφέρονται στους συγγραφείς επιλέχτηκαν µε 
σκοπό να προσφέρουν βιογραφικές γνώσεις, να µεταφέρουν σύγχρονες ερµηνείες και 
προβληµατισµούς γύρω από τη λογοτεχνική τους παραγωγή, να θέσουν ζητήµατα 
αναγνωστικής ανταπόκρισης και πρόσληψης του έργου τους από τον σηµερινό κυρίως 
αναγνώστη, να αποτελέσουν ένα “πολυφωνικό” σύνολο εκθέτοντας αντιτιθέµενες απόψεις 
της κριτικής για το ίδιο λογοτεχνικό έργο. Ο τόµος εµπλουτίζεται επίσης µε φωτογραφίες που 
παραθέτονται χωρίς επεξηγηµατικές λεζάντες, αλλά βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση µε τα 
κείµενα που συνοδεύουν. Οι περισσότερες από αυτές αντλήθηκαν από τους δικτυακούς 
τόπους του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ενώ άλλες 
ανήκουν σε άρθρα που περιλαµβάνονται στη συλλογή. Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό ολοκληρώνουν τον τόµο.  
 

Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι σε ό,τι αφορά την οργάνωση του υλικού 
επέλεξα µια “συγγραφοκεντρική” ταξινόµηση, ακολουθώντας αυστηρή χρονολογική σειρά. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την απουσία γυναικών λογοτεχνών από την περίοδο που 
εξετάζουµε, οφείλεται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει η περιοριστική φύση του µαθήµατος, 
επικεντρωµένη στους πιο σηµαντικούς, ή τουλάχιστον στους πιο ονοµαστούς, νεοέλληνες 
λογοτέχνες. Η αδυναµία αυτή, αν δηµιουργεί αίσθηµα µονοτονίας, αντισταθµίζεται από την 
ποικιλία των επιλεγµένων κειµένων αλλά και από ένα επιπλέον στοιχείο. Στο τέλος κάθε 
υποενότητας, εκτός από την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών, προτείνω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις και ηλεκτρονικά κείµενα που διατίθενται στο ∆ιαδίκτυο, δίνοντας στον 
διδασκόµενο τη δυνατότητα να επισκεφτεί ιστότοπους αφιερωµένους στους λογοτέχνες που 
περιλαµβάνονται στον τόµο, να διαβάσει άρθρα που θα του φανούν ενδιαφέροντα, να 
αποκτήσει πρόσβαση σε οπτικό και ηχητικό υλικό, να αναζητήσει, να πληροφορηθεί. Αρχική 
µου πρόθεση ήταν να παροτρύνω τον φοιτητή να κινηθεί σ’ ένα πολυµεσικό περιβάλλον, που 
θα τον βοηθήσει να εξοικειωθεί µε νέες καταστάσεις µάθησης, να διευρύνει την εµπειρία της 
ανάγνωσης κειµένων στην ελληνική γλώσσα (εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η καλλιέργεια 
της ελληνικής γλώσσας αποτελεί έµµεσο και όχι άµεσο στόχο της διδασκαλίας του 



µαθήµατος), να ενισχύσει την κριτική του προσέγγιση στο λογοτεχνικό φαινόµενο. Μια 
πρώτη επαφή µε τα θετικά αποτελέσµατα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών είχα την τύχη να αποκτήσω, µαζί µε άλλους συναδέλφους, κατά τη διάρκεια 
σεµιναρίου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέµβριο του 2002 µε 
αντικείµενο την αξιοποίηση της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. 
 

Η προσθήκη των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κειµένων αξιοποιεί και συγχρόνως 
τακτοποιεί το διάσπαρτο υλικό που διατίθεται από το ελληνικό ∆ιαδίκτυο για τους 
λογοτέχνες που περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη συλλογή και είναι αποτέλεσµα πολύωρης 
παραµονής και επίµονης αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο αναγνώστης βέβαια θα 
διαπιστώσει µια άνιση κατανοµή του ηλεκτρονικού υλικού κατά συγγραφέα, αλλά αυτό 
οφείλεται δυστυχώς στη νοοτροπία των ελληνικών δικτυακών τόπων που επιµένουν στην 
προβολή του έργου κυρίως των “τρανταχτών” ονοµάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Νοµίζω πάντως ότι αυτό δε µειώνει την αξία του εγχειρήµατος, που φαίνεται να αποδίδει 
τους πρώτους καρπούς. Ήδη σε σχέση µε τον κατάλογο των ηλεκτρονικών κειµένων, οι 
φοιτητές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυµία να αναλάβουν την παρουσίαση 
κειµένων της επιλογής τους, δίνοντας έτσι το ερέθισµα για ουσιαστικές συζητήσεις επί του 
περιεχοµένου των παρουσιάσεών τους, µε τον διδάσκοντα να αναλαµβάνει έναν ρόλο 
περισσότερο διαµεσολαβητικό. Θεωρώ ότι η εµπλοκή τους σε µια τέτοιου είδους 
δραστηριότητα µπορεί να αποδειχθεί πολύ εποικοδοµητική για τη διδασκαλία της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας σε µη ελληνόφωνους φοιτητές, µε την έννοια ότι συµβάλλει µέσα 
από διαφορετική εκπαιδευτική στρατηγική στην επίτευξη της εύθραυστης ισοτιµίας στην 
αναγνωστική διαδικασία στο βαθµό που οι φοιτητές αυτοί προέρχονται από διαφορετικό 
κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.      
 

Ο τόµος φυσικά δεν καλύπτει χρονικά όλη την περίοδο που εξετάζουµε στο µάθηµα 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα πρέπει κάποια στιγµή να συνοδευτεί από έναν δεύτερο, 
που να αναφέρεται στην περίοδο από την ακµή του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µέχρι την 
πρώτη Αθηναϊκή Σχολή, και κυρίως από έναν τρίτο µε αντικείµενο τη µεταπολεµική και 
σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία, για την οποία και το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι 
µεγάλο και το πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται στο ∆ιαδίκτυο είναι πλούσιο και µπορεί 
κάλλιστα να αξιοποιηθεί. Μέχρι λοιπόν τη δηµιουργία αυτών των τόµων θα αρκεστούµε στην 
παρούσα συλλογή κειµένων, η οποία θα δοθεί στους φοιτητές σε έντυπη µορφή αλλά και σε 
ψηφιακή (σε CD-ROM) για την άµεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κείµενα και διευθύνσεις. 

 
 

 
 

Ο επιµελητής του τόµου: Νίκος ∆ιονυσόπουλος 
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1.1. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1833) ΕΩΣ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Εσωτερική πολιτική - Ένα σύγχρονο κράτος γεννιέται 

 
H εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους στα 1833 συνιστά τοµή µε το παρελθόν και 

εµπειρία πρωτόγνωρη όχι µόνο για τους ελληνικούς πληθυσµούς εντός και εκτός του 
νεοπαγούς βασιλείου αλλά και για το σύνολο των λαών των Bαλκανίων. Ήταν ένα κράτος 
εθνικό και ως τέτοιο δεν µπορούσε παρά να είναι σύγχρονο. Στο νότιο τµήµα της Βαλκανικής 
χερσονήσου, εκεί που µόνο η κυριαρχία πολυεθνικών αυτοκρατοριών είχε ως τότε υπάρξει, 
εγκαθιδρύθηκε για πρώτη φορά ένα εθνικά οµοιογενές κράτος. Ένα κράτος µάλιστα που 
αντιλαµβανόταν εξαρχής τον εαυτό του ως προοίµιο µιας ευρύτερης εδαφικά κρατικής 
οντότητας, η οποία θα εκτεινόταν σε ένα µεγάλο τµήµα των ευρωπαϊκών και µικρασιατικών 
οθωµανικών κτήσεων. Eκεί δηλαδή που υπήρχαν συµπαγείς ελληνικοί πληθυσµοί. 
 

Ήταν ταυτόχρονα ένα κράτος σύγχρονο, δηλαδή ευρωπαϊκό, δυτικό -ή τουλάχιστον 
επιδιωκόταν να γίνει. Kάτι τέτοιο εξαγγελλόταν και στις πολιτικές διακηρύξεις και ιδίως 
στους καταστατικούς χάρτες των χρόνων της Eπανάστασης. H εγκαθίδρυση εποµένως ενός 
συγκεντρωτικού µοντέλου διοίκησης και δυτικών θεσµών ήταν µια υπόθεση αναπότρεπτη 
αλλά και επιτακτική. Στάθηκε ταυτόχρονα ένα δύσκολο εγχείρηµα. H συγκρότηση και 
εµπέδωση των διοικητικών και κατασταλτικών µηχανισµών του κράτους συνοδεύεται από 
διαδικασίες βίαιης ενοποίησης και οµογενοποίησης µιας κοινωνίας που παρέµενε 
                                                           
1 Τα κείµενα που συνθέτουν την ιστορική αυτή εισαγωγή παραθέτονται στο δικτυακό τόπο του 
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (http://www.ime.gr) και συγκεκριµένα στις ιστοσελίδες:  
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/index.html (Περίοδος 1833-1897),  
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/index.html (Η επέκταση του ελληνικού κράτους), 
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html (Μεσοπόλεµος 1923-1940) και  
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html (Η εποχή του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου). 

http://www.ime.gr
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/index.html
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/index.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/index.html
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παραδοσιακή. Mιας κοινωνίας δηλαδή κατετµηµένης, εκτός των άλλων, σε πολλά τοπικά και 
σχετικά αυτόνοµα κέντρα εξουσίας. Aυτά τα τοπικά κέντρα εξουσίας έπρεπε να 
αποδιοργανωθούν, να αποδυναµωθούν και να εκλείψουν, καθώς στο σύγχρονο αστικό κράτος 
η κεντρική εξουσία είναι η µοναδική νόµιµη πηγή άσκησης πολιτικής. 

 
Σε κάθε σύγχρονο κράτος η πολιτική συνιστά το πεδίο συνάντησης και αλληλόδρασης 

ανάµεσα στην κοινωνία και την πολιτική εξουσία, το κράτος. Στην περίπτωση του ελληνικού 
κράτους τώρα, η πολιτική αποτέλεσε το πεδίο συνάντησης µιας πολιτικής εξουσίας που 
προσιδιάζει στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους και µιας κοινωνίας που παρέµενε 
έντονα παραδοσιακή. H διαµόρφωση του πεδίου της πολιτικής στη βάση σύγχρονων αρχών 
λειτουργίας έπληττε τους όρους κοινωνικής αναπαραγωγής των τοπικών ηγετικών οµάδων. 
Tα πρώτα χρόνια, στη δεκαετία του 1830, η αντίδραση των οµάδων αυτών εκφράστηκε µε 
παραδοσιακούς τρόπους διαµαρτυρίας και κατά κύριο λόγο µε τοπικού χαρακτήρα 
εξεγέρσεις. Aπό τις αρχές της δεκαετίας του 1840 ωστόσο το σύνταγµα και οι εκλογές, 
θεσµοί δηλαδή και διαδικασίες που εγγράφονται στη νεοτερικότητα, αποτέλεσαν τα βασικά 
αιτήµατα των παραδοσιακών αυτών οµάδων. Στόχος τους δεν ήταν άλλος από τον 
επαναπροσδιορισµό του πολιτικού πεδίου προς την κατεύθυνση µιας ευνοϊκότερης 
αναδιάταξης των συσχετισµών δύναµης. Το πέτυχαν µε το κίνηµα του 1843. Tο Σύνταγµα 
του 1844 και οι πρώτες εκλογές δε δηλώνουν βέβαια τη νίκη του παραδοσιακού έναντι του 
σύγχρονου· το αντίθετο. Σηµαίνουν την ενσωµάτωση των παραδοσιακών πολιτικών ηγεσιών 
της ελληνικής κοινωνίας σε ένα σύγχρονο πολιτικό σύστηµα, την αποδοχή των όρων του και 
την εµπέδωση των θεσµών του. Kατά µια έννοια, το 1843 καθίσταται η κεντρική πολιτική 
σκηνή, ο κατεξοχήν τόπος εκδήλωσης των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων. Έκτοτε και για 
ολόκληρο το 19ο αιώνα, η κατοχύρωση και η διεύρυνση των κοινοβουλευτικών θεσµών, η 
µορφή του πολιτεύµατος και τα όρια της βασιλικής παρέµβασης στην πολιτική σχεδόν θα 
µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της εσωτερικής πολιτικής ζωής. 

_____________ 
 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1833 η αγγλική φρεγάτα Μαδαγασκάρη αποβίβασε στο λιµάνι του 
Ναυπλίου, πρωτεύουσας ακόµη του νεοσύστατου βασιλείου, το δεκαεπτάχρονο Όθωνα, τα 
µέλη της αντιβασιλείας και τη βασιλική συνοδεία. Τα πλήθη κόσµου που συγκεντρώθηκαν 
κατά την υποδοχή έβλεπαν στο πρόσωπο του νεαρού βασιλιά να ενσαρκώνεται η προοπτική 
της οριστικής ειρήνευσης µετά το δεκαετή σχεδόν πόλεµο αλλά και τις εσωτερικές διαµάχες 
και συγκρούσεις. Βέβαια, έως την ενηλικίωση του Όθωνα (1835) τη διακυβέρνηση της χώρας 
θα αναλάµβαναν τα µέλη της αντιβασιλείας, όπως οριζόταν από τις διεθνείς συµφωνίες. Kατά 
την πρώτη δεκαετία η εσωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια της 
αντιβασιλείας αρχικά και του Όθωνα µετέπειτα να µειώσει την ισχύ των παραδοσιακών 
ηγετικών οµάδων της ελληνικής κοινωνίας που την εποχή εκείνη εκφραζόταν µέσω των 
τριών πολιτικών σχηµατισµών που έµειναν γνωστοί ως γαλλικό, ρωσικό (Ναπαίοι) και 
αγγλικό κόµµα. Η πολιτική αυτή, που επιχειρήθηκε µέσω της προώθησης ενός κόµµατος κάθε 
φορά και της περιθωριοποίησης των υπολοίπων, φανερώνει και τις διαθέσεις του παλατιού 
απέναντι στις ∆υνάµεις, οι οποίες άλλωστε πριµοδοτούσαν τα κόµµατα. Η αντίδραση τώρα 
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των παραδοσιακών ηγετικών στρωµάτων στην περιθωριοποίησή τους εκφράστηκε αρχικά µε 
τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις και επικεντρώθηκε στη διεκδίκηση συντάγµατος, κάτι που 
έγινε πραγµατικότητα µε το κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου 1843. 

 
Οι αυλικές κυβερνήσεις συνιστούν σταθερή όψη της οθωνικής περιόδου, µε εξαιρέσεις 

την τριετία της κυριαρχίας του Ιωάννη Κωλέττη (1843-47) και το λεγόµενο Yπουργείο 
Κατοχής (1854-57). H ασφυκτική παρέµβαση του παλατιού στην πολιτική ζωή θα αποτελέσει 
το σηµείο ρήξης του Όθωνα µε το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσµου της χώρας. Η κρίση 
θα κορυφωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1860 και θα οδηγήσει στην εκθρόνιση του 
Όθωνα (1862). Νέος βασιλιάς θα είναι ο Γεώργιος A΄, που θα συνδέσει τη βασιλεία του µε 
ένα νέο σύνταγµα. Στα µέσα της επόµενης δεκαετίας µάλιστα, κάτω από την πίεση µιας νέας 
γενιάς πολιτικών που αναδείχθηκαν στη διάρκεια του αντιοθωνικού αγώνα και της 
µεταπολίτευσης (Aλ. Kουµουνδούρος, X. Τρικούπης), ο Γεώργιος αποδέχθηκε την εισαγωγή 
της αρχής της δεδηλωµένης, του σχηµατισµού δηλαδή κυβερνήσεων που διαθέτουν 
εκφρασµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα κεντρικά 
διακυβεύµατα στην εσωτερική πολιτική υπήρξαν η ανασυγκρότηση του κρατικού 
µηχανισµού, ο εκσυγχρονισµός των θεσµών και η αναδιοργάνωση της οικονοµίας. Eίναι η 
εποχή όπου η εσωτερική πολιτική αλλά και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία πολώνεται 
ανάµεσα σε τρικουπικούς και δηλιγιαννικούς. 

 
 
 

Εξωτερική πολιτική  
 

H εξωτερική πολιτική της Eλλάδας κατά το 19ο αιώνα είχε να αντιµετωπίσει µια 
πολυσύνθετη διεθνή πραγµατικότητα, η οποία άλλαζε µε ρυθµούς και µε τρόπους που η 
µικρή Eλλάδα δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσει πάντα. Πολύ περισσότερο δεν µπορούσε 
να τη διαµορφώσει κατά τις επιθυµίες ή τα συµφέροντά της. Συνήθως αναγκαζόταν να 
υποκύψει στα σχέδια και τις επιλογές άλλων. 

 
Στην ελληνική πολιτική ζωή το 19ο αιώνα η εξωτερική πολιτική αποτελούσε τον κύριο 

παράγοντα διαµόρφωσης της εσωτερικής πολιτικής. Γιατί η Eλλάδα δεν ξεφεύγει από την 
κηδεµονία των δυνάµεων, οι οποίες δεν έχαναν την ευκαιρία για να παρεµβαίνουν 
καθοριστικά στο πολίτευµα, τη διακυβέρνηση και στην πολιτική ζωή της χώρας. Το νέο 
κράτος περικλείει στο έδαφός του µέρος µόνο των επαναστατηµένων του 1821 και φιλοξενεί 
πολύ µικρότερο τµήµα των ελληνορθόδοξων πληθυσµών εν γένει. O αλυτρωτισµός 
αποτελούσε τον κεντρικό πολιτικό άξονα του νέου κράτους και η απελευθέρωση των 
αλύτρωτων αδελφών εκλαµβανόταν ως “φυσική επιταγή” και θρησκευτική υποχρέωση, ενώ 
τα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής κινητοποιούσαν συχνά πολύ κόσµο, ο οποίος 
δραστηριοποιούνταν υπέρ µιας έστω και ανέφικτης επεκτατικής πολιτικής. Τέλος, η 
εξωτερική πολιτική ήταν η λυδία λίθος για το θρόνο και τους πολιτικούς· µπορούσε να 
νοµιµοποιήσει πρόσωπα, θεσµούς, ιδεολογίες και πρακτικές. 
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Aυτό που χαρακτηρίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική του 19ου αιώνα είναι η 
απόσταση µεταξύ του επιθυµητού και του εφικτού. H απόσταση ανάµεσα στο στόχο και την 
προετοιµασία για την επίτευξή του. H απόσταση ανάµεσα στα όνειρα και στην 
πραγµατικότητα. Πάνω από όλα η µεγάλη ιδέα που οι ΄Eλληνες έχουν για τον εαυτό τους: H 
µεγάλη ιδέα της καταγωγής τους, η µεγάλη ιδέα της αποστολής τους, η Mεγάλη Iδέα που 
χαρακτήρισε την ελληνική εξωτερική πολιτική για τρία τέταρτα ενός πολυκύµαντου αιώνα.2 

 
Για να παρακολουθήσει κανείς τα γεγονότα που σχετίζονται µε την εξωτερική 

πολιτική, τις διπλωµατικές κινήσεις, τις συνθήκες και τη στρατιωτική δράση, πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη του πολλές άλλες πλευρές: Tους θεσµούς και το πολιτικό, το διπλωµατικό 
και το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσονται. Tα πρόσωπα και τους ρόλους που 
καλούνται να παίξουν. Tο λόγο που αναπτύσσεται είτε µε τα κείµενα είτε µε τη δηµόσια 
δράση γενικότερα. 

 
 
Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτηµα 
 

Tα γεγονότα που σηµαδεύουν την εξωτερική πολιτική της Eλλάδας από το 1833 ως το 
1897 εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο: τη διάλυση των αυτοκρατοριών και τη 
δηµιουργία των εθνικών κρατών. Tο ελληνικό κράτος προσπαθεί να µεγαλώσει και να γίνει 
σηµαντικό, µια προσπάθεια που είχε συνήθως ως αποτέλεσµα την αποτυχία και ενίοτε τον 
εξευτελισµό και την πικρία. Oι κυριότεροι σταθµοί της πορείας του µέχρι το τέλος του αιώνα 
συνδέονται µε τις εξελίξεις στο Aνατολικό Zήτηµα. Oι κρίσεις στις σχέσεις της Oθωµανικής 
Aυτοκρατορίας µε τους γείτονες και τους υπηκόους της ανατροφοδότησαν τη δράση των 
Eλλήνων και τα αλυτρωτικά τους κινήµατα. Eξαίρεση σ’ αυτούς τους σταθµούς αποτελεί η 
Ένωση των Eπτανήσων µε την Eλλάδα, καθώς σχεδόν δεν είχαν γνωρίσει την οθωµανική 
κυριαρχία, αλλά είχαν προσδεθεί στην ιστορία των ενδοευρωπαϊκών διαµαχών και της 
βρετανικής αυτοκρατορίας. 

 
Στη διάρκεια της κρίσης των σχέσεων της Πύλης µε τον Mεχµέτ Aλή (1840-41) 

απαντούν οι πρώτες εξεγέρσεις εναντίον της Πύλης στην Kρήτη και αλλού. Mε τον Kριµαϊκό 
πόλεµο (1853-56) συνδέονται οι αλυσιδωτές εξεγέρσεις στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη 
Mακεδονία (1854) και η πρώτη ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας στον Kανλιτζά (1855). Mε 
την κάθοδο των Pώσων ως την Aνδριανούπολη και την επακόλουθη συνθήκη του Bερολίνου 
(1878), η οποία καθιστούσε ανεξάρτητη ηγεµονία τη Bουλγαρία, συνδέεται η προσάρτηση 
της Θεσσαλίας στο ελληνικό βασίλειο. H διστακτική ελληνική αντίδραση στην προσάρτηση 
της Aνατολικής Pωµυλίας στη Bουλγαρία οδηγεί στον “Eιρηνοπόλεµο” και τον αποκλεισµό 
του 1886.  

 

                                                           
2 (Σηµ. του επιµ.) Για τη Μεγάλη Ιδέα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα βλ. ένα σχετικό άρθρο στην 
ιστοσελίδα: http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=8. 

http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=8
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O επίλογος γράφεται µε την τελευταία Κρητική επανάσταση στα 1896-97 που οδήγησε 
στην αυτονόµηση της Kρήτης, ενώ έχει προηγηθεί η όξυνση του Aρµενικού ζητήµατος και 
έχει ενταθεί η αντιπαράθεση Eλλήνων και Bουλγάρων στη Mακεδονία. Tα όποια κέρδη της 
ελληνικής διπλωµατίας µέχρι το τέλος του αιώνα θα ξεχαστούν µέσα στην πικρία της 
συντριβής στον πόλεµο του 1897. 

 
 

 
Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα 
 

H εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους συνοδεύτηκε από µια σειρά ρήξεων που 
διαπέρασαν συνολικά την ελληνική κοινωνία. Η οικοδόµηση ενός σύγχρονου (δυτικού 
τύπου) θεσµικού πλαισίου έθετε εκ των πραγµάτων το ζήτηµα του εκσυγχρονισµού της 
κοινωνίας. Eπρόκειτο για µια κοινωνία κατακερµατισµένη σε πολλά σχετικά αυτόνοµα 
διοικητικά, οικονοµικά και κοινωνικοπολιτικά κέντρα εξουσίας. H ενοποιητική και 
συγκεντρωτική λογική που χαρακτηρίζει το σύγχρονο αστικό κράτος απαιτεί την εφαρµογή 
νόµων και κανόνων κοινών για όλη την επικράτεια. Ωστόσο, η οµογενοποίηση του 
οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού πεδίου κάτω από το βάρος ενός αυστηρά 
συγκεντρωτικού κρατικού µηχανισµού σήµαινε στην ελληνική περίπτωση την 
αποδιοργάνωση των τοπικών και περιφερειακών κέντρων εξουσίας. H προοπτική αυτή δεν 
έπληττε µόνο τις τοπικές εξουσιαστικές οµάδες που παραδοσιακά ηγούνταν της ελληνικής 
κοινωνίας (προύχοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί). Aκόµη περισσότερο έθετε σε δοκιµασία τους 
βασικούς άξονες της κοινωνικής οργάνωσης (τοπικότητα, συγγένεια, θρησκεία). H 
κατίσχυση του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που συνόδευσε την πολιτική ανεξαρτησία 
βρήκε ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις, ιδίως στον αγροτικό χώρο. Η ληστεία και οι τοπικής 
εµβέλειας ένοπλες εξεγέρσεις όπως και η ανάδειξη ενός λόγου που αναγνώριζε στις αλλαγές 
την έκπτωση των παραδοσιακών αξιών, συνιστούν διαφορετικές εκδοχές της αντίδρασης ενός 
σηµαντικού (αριθµητικά και κοινωνικά) τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας. Mε άλλα λόγια, 
η κοινωνική ένταση που επικρατεί στο µεγαλύτερο µέρος του 19ου αιώνα αποτελεί έκφραση 
της δυστροπίας στις αλλαγές. H δυστροπία αυτή είναι µια από τις βασικές όψεις της 
ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. 
 

Οι κοινωνικές εντάσεις υποδεικνύουν ταυτόχρονα το εύρος και τη σηµασία των 
αλλαγών, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στα αστικά κέντρα. Aν ο αγροτικός χώρος 
αποτελούσε πηγή δυστροπίας και αντίστασης σε κάθε νεοτερισµό, οι πόλεις και ιδίως η 
πρωτεύσουσα, η Aθήνα, αποτέλεσαν σε γενικές γραµµές νησίδες ρήξης µε το παρελθόν. H 
συγκρότηση του διοικητικού µηχανισµού οδήγησε στη σταδιακή διαµόρφωση µιας 
νεοφανούς και ταυτόχρονα πολυάριθµης κοινωνικής οµάδας, των δηµόσιων υπαλλήλων. H 
ανάπτυξη του δευτερογενούς και του τριτογενούς τοµέα παραγωγής και η σταδιακή 
κατίσχυση της µισθωτής εργασίας διεύρυναν την παρουσία των µεσαίων στρωµάτων, ενώ 
δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση εργατικών στρωµάτων. Oι νέες αυτές 
κοινωνικές κατηγορίες ενστερνίζονταν καινούριες αξίες (ανάµεσα σε αυτές και την 
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εγγραµµατοσύνη), ενώ οργάνωναν την καθηµερινότητά τους υιοθετώντας διαφορετικά 
(δυτικότροπα) πρότυπα στην ενδυµασία, την κατοικία, τη διατροφή, την υγιεινή, τη µουσική, 
τη διασκέδαση και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Πρόκειται ασφαλώς για µια διαφορετική όψη 
της ελληνικής κοινωνίας. 

  
Kοντολογίς, η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα βίωσε µια θεµελιακή αντινοµία, που 

σχηµατικά θα µπορούσε να αποδοθεί ως συνύπαρξη παλιού και νέου, παραδοσιακού και 
σύγχρονου. H αντινοµία αυτή διαπερνά συνολικά την κοινωνία, την (ανα)διαµορφώνει και 
συνακόλουθα συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό της. Yπό το πρίσµα αυτό, η δυστροπία και 
οι αντιστάσεις των παραδοσιακών οµάδων και συνολικά του αγροτικού χώρου δε συνιστούν 
εµµονή στο παλιό αλλά έναν από τους τρόπους προσαρµογής στο καινούριο. 

 
 
Μια κοινωνία σε καθεστώς µετάβασης 
 

H αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας, καρπός πολυετούς πολέµου, αποτέλεσε 
κορυφαίο γεγονός για την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για έναν ιστορικό σταθµό που 
προκάλεσε σειρά ρήξεων µε το παρελθόν. Η ριζική αλλαγή του πολιτικού πλαισίου (εθνικό 
κράτος), στο οποίο βρέθηκαν οι κάτοικοι του νεοσύστατου βασιλείου, και η πλειάδα των 
σύγχρονων -δυτικού τύπου- θεσµών, στη βάση των οποίων οργανώθηκε εκ νέου ο δηµόσιος 
χώρος, εγκαινίασαν διαδικασίες για το µετασχηµατισµό της κοινωνίας και τον 
επαναπροσδιορισµό των προσανατολισµών της. Ο µετασχηµατισµός των κοινωνικών δοµών 
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού τους διαπερνά την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα 
και τη χαρακτηρίζει: πρόκειται για κοινωνία σε καθεστώς µετάβασης. Πρόκειται για µια 
κοινωνία που αναδιαµορφώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι οι παλαιοί κοινωνικοί αρµοί και κατά 
κύριο λόγο η αυτονοµία των κοινοτήτων, η τοπικότητα, τα δίκτυα αλληλεγγύης και 
αµοιβαιότητας που οργανώνονται γύρω από τη συγγένεια δοκιµάζονται και 
αποδιοργανώνονται από τη λειτουργία των συγκεντρωτικών µηχανισµών του σύγχρονου 
κράτους. 

 
Oι µετασχηµατισµοί αυτοί πυροδότησαν κοινωνικές εντάσεις και εκρήξεις που 

σηµάδεψαν τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους. Ως τα µέσα του αιώνα ξέσπασαν 
δεκάδες τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις, ενώ συστάθηκαν Eταιρείες κατά το πρότυπο της 
Φιλικής και εξυφάνθηκαν συνωµοσίες. Κοινή συνισταµένη των κινήσεων αυτών υπήρξε η 
δυστροπία στις διαδικασίες για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας από κοινωνικές 
οµάδες που δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που επέφερε η συγκρότηση 
του ελληνικού κράτους. Από τη δεκαετία του 1850 οι αντιδράσεις αυτού του τύπου 
υποχωρούν. Η εξέλιξη αυτή φανερώνει τη σταδιακή κατίσχυση των µηχανισµών του 
σύγχρονου κράτους. Ακόµη περισσότερο υποδεικνύει ότι παρά το εύρος και τους γοργούς 
ρυθµούς των αλλαγών η ελληνική κοινωνία ανέπτυξε τρόπους προσαρµογής συµβατούς µε 
τους προσανατολισµούς του εθνικού κράτους. Η καθολική αποδοχή της Μεγάλης Ιδέας, η 
οποία αποτέλεσε το βασικό συνεκτικό ιστό µιας κοινωνίας υποκείµενης σε κοινωνικές 
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εντάσεις που παρουσιάζονται σε κάθε περίοδο µετάβασης, είναι ενδεικτική της 
προσαρµοστικότητας αυτής. 

 
 
 

Πολιτισµός 
 

O 19ος αιώνας είναι η περίοδος της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Aυτή η 
διαδικασία είναι αναπόσπαστα δεµένη µε τη διαµόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. 
H εθνική ταυτότητα προσδιορίζεται από ένα σύνολο πολιτισµικών και πνευµατικών 
στοιχείων, τα οποία χαρακτηρίζουν το αίσθηµα της συµµετοχής στο εθνικό σύνολο και 
επιβεβαιώνουν τη συνοχή του. Κατά συνέπεια, τα θέµατα του πολιτισµού αποτέλεσαν τα 
χρόνια αυτά πεδία συζητήσεων και αντιπαραθέσεων· η έκβασή τους αποτέλεσε ένα από τα 
σηµαντικότερα διακυβεύµατα της περιόδου. Tο γλωσσικό ζήτηµα, οι αισθητικές και οι 
µορφολογικές κατευθύνσεις που θα έπαιρνε στην πορεία ανάπτυξή της η εγχώρια λογοτεχνία, 
η µορφή των πόλεων µε τις πολεοδοµικές και τις αρχιτεκτονικές επιλογές που έπρεπε να 
γίνουν, το περιεχόµενο του θεάτρου και το ύφος της µουσικής δεν αντιµετωπίζονταν ως 
στενά αισθητικά και καλλιτεχνικά θέµατα. H τροπή που θα έπαιρναν τα πολιτισµικά 
ζητήµατα σηµατοδοτούσε τις κατευθύνσεις της γενικότερης πορείας της ελληνικής 
κοινωνίας. Γι’ αυτό βλέπουµε παράγοντες της οικονοµικής και της πολιτικής ζωής να είναι 
ενήµεροι και να παρεµβαίνουν µε καίριο τρόπο στις συζητήσεις που αφορούσαν τον 
πολιτισµό. Xαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νοµοµαθούς, πολιτικού και διοικητή της 
Eθνικής Tράπεζας Παύλου Kαλλιγά, ο οποίος συγγράφει ένα από τα πρώτα µυθιστορήµατα 
που αναφέρεται στην πραγµατικότητα του καιρού του και στα προβλήµατα της ελληνική 
κοινωνίας, το Θάνο Bλέκα. 

 
Ο διάλογος για τα θέµατα του πολιτισµού σηµαδεύτηκε από σκληρές διαµάχες. H 

σηµαντικότερη από αυτές διεξήχθη µεταξύ των διανοούµενων της Eπτανησιακής και της 
Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής. Oι βασικές επιλογές που είχαν γίνει ήδη από τη δεκαετία του 
1820 τόσο από τον Kάλβο όσο και κυρίως από το Σολωµό στο επίπεδο της γλώσσας, των 
εκφραστικών µορφών και των πηγών έµπνευσης δε βρήκαν ανταπόκριση από τους ποιητές 
της πρωτεύουσας. H περαιτέρω επεξεργασία της καθοµιλουµένης έδωσε τη θέση της στην 
επικράτηση της καθαρεύουσας, που όσο περνούσε ο καιρός κατευθυνόταν όλο και 
περισσότερο προς την αρχαΐζουσα. Tο παράδειγµα του Σολωµού για αναζήτηση θεµάτων και 
εκφραστικών µορφών µέσα από τη γλώσσα των απλών ανθρώπων, από τα δηµοτικά 
τραγούδια και τα έπη της κρητικής παράδοσης αποσιωπήθηκε ή κατακρίθηκε δηµόσια. Oι 
κατηγορίες που απευθύνονταν στο ζακυνθηνό ποιητή ήταν ότι παραµελούσε τα “κάλλη” της 
καθαρεύουσας, ενώ προσπαθούσε να εκφραστεί ποιητικά µε ένα γλωσσικό όργανο αδόκιµο, 
τη δηµώδη γλώσσα. H ποιητική συµβολή του Σολωµού και γενικότερα της Επτανησιακής 
Σχολής παρέµεινε στο περιθώριο των αθηναϊκών αναζητήσεων στο µεγαλύτερο µέρος της 
περιόδου. Tο κλίµα θα αλλάξει πολύ αργότερα µε την εµφάνιση στα γράµµατα του Kωστή 
Παλαµά. Mε δύο κείµενά του (1886 και 1889) συµβάλλει στην αποκατάσταση των ποιητών 
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της Επτανησιακής Σχολής, κυρίως του Σολωµού και του Kάλβου, και φυσικά του γλωσσικού 
τους οργάνου, της δηµοτικής γλώσσας. 

 
 
Η Επτανησιακή Σχολή  

H εποχή που ξεκινά µε την Eπανάσταση του 1821 θέτει εκ των πραγµάτων σε ένα νέο 
πλαίσιο τα λογοτεχνικά πράγµατα του Eλληνισµού. H πνευµατική παραγωγή του 
νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, οι διαµάχες νεοτεριστών και συντηρητικών και το πρόβληµα της 
επιλογής της γλώσσας που θα χρησιµοποιεί η λόγια παραγωγή καθορίζουν ακόµη ως ένα 
βαθµό το πνευµατικό τοπίο. Επιπλέον, τα γεγονότα του Aγώνα κινητοποιούν συνειδήσεις, 
συγκινούν και ερεθίζουν την ευαισθησία νέων διανοούµενων που προέρχονται από τα 
αγγλοκρατούµενα πλέον νησιά του Iονίου. ∆ιαµορφώνεται ένα πνευµατικό ρεύµα που 
καταλήγει στη συµπύκνωση πολλών και διαφορετικών στοιχείων, όπως αυτά συναντώνται 
στο πολιτισµικό σταυροδρόµι των Eπτανήσων.  

H παράδοση της κρητικής αναγέννησης του 17ου αιώνα και του Eρωτόκριτου, όπως 
αυτή µεταφέρθηκε στα Ιόνια νησιά από κρήτες µετανάστες µετά την κατάληψη της Kρήτης 
από τους Οθωµανούς, οι απηχήσεις του ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού που φτάνουν εύκολα κάτω 
από το καθεστώς της βενετοκρατίας, οι πολιτικές εξελίξεις µετά τη Γαλλική Επανάσταση, 
ιδιαίτερα οι ιταλικές εκδοχές του φιλελευθερισµού και το κίνηµα των καρµπονάρων και 
βέβαια οι πρώτες απηχήσεις της ροµαντικής ποίησης διαµορφώνουν τους ορίζοντες µιας νέας 
γενιάς ποιητών στις αρχές του 19ου αιώνα. Oι ποιητές της Επτανησιακής Σχολής γράφουν 
στην καθοµιλουµένη, αντιτασσόµενοι στην αρχαΐζουσα και αποκαθαρµένη γλώσσα που 
επικράτησε στην Aθήνα. Συνθέτουν το γλωσσικό τους πρότυπο χρησιµοποιώντας στοιχεία 
τόσο από τη λόγια παράδοση όσο και από τη λαϊκή, τη δηµώδη γλώσσα, ενώ τα θέµατά τους 
αντλούνται από τους εθνικούς αγώνες αλλά και από σκηνές και προβλήµατα της καθηµερικής 
ζωής και των προσωπικών σχέσεων. 

O Ζακυνθινός Aνδρέας Kάλβος (1792-1869) εκδίδει τις δέκα πρώτες ωδές του µε τίτλο 
H λύρα στη Γενεύη το 1824, ενώ δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορούν, στο Λονδίνο αυτή τη 
φορά, άλλες δέκα ωδές µε τίτλο Λυρικά. Tην ίδια περίπου εποχή αρχίζει να γράφει στα 
ελληνικά ο ∆ιονύσιος Σολωµός. O Σολωµός είναι ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος της 
Επτανησιακής Σχολής και επηρεάζει µε το ποιητικό και το κριτικό του έργο αλλά και µε τις 
γλωσσικές του επιλογές την πορεία των πνευµατικών πραγµάτων του Eλληνισµού. Γύρω του 
διαµορφώνεται ένας κύκλος λογίων που συµµερίζονται τις ποιητικές και γλωσσικές του 
απόψεις: Iούλιος Tυπάλδος, Γεώργιος Ρώµας, Σπύρος Mελισσηνός και άλλοι. Ένας από 
αυτούς, ο συγγραφέας και µεταφραστής Iάκωβος Πολυλάς (1825-1896), εκδίδει το 1859 τα 
Eυρισκόµενα του Σολωµού, προτάσσοντας έναν εκτεταµένο πρόλογο, τα Προλεγόµενα. H 
Kέρκυρα διαµορφώνεται ως ένα κέντρο πολιτισµικών και πνευµατικών ζυµώσεων, στον 
αντίποδα των αναζητήσεων της Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής που αναπτύσσεται την ίδια 
περίοδο. 
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Στην ίδια περίπου παράδοση αλλά µε αρκετές διαφοροποιήσεις από τους υπόλοιπους 
εντάσσονται και οι Γεράσιµος Mαρκοράς (1826-1911) και Aριστοτέλης Bαλαωρίτης (1824-
1879). Kαλλιεργούν µια αφηγηµατική ποιητική γραφή, µε περισσότερο επικά παρά λυρικά 
χαρακτηριστικά. O Mαρκοράς γράφει τον Όρκο το 1875 εµπνευσµένος από την Κρητική 
επανάσταση της δεκαετίας του 1860. O Bαλαωρίτης συµµετέχει στο κίνηµα για την ένωση 
των Eπτανήσων µε την Eλλάδα και εκλέγεται βουλευτής Λευκάδας αµέσως ύστερα από αυτή. 
Eίναι ο κατεξοχήν ποιητής που αντλεί θέµατα από την κλεφταρµατολική παράδοση. 
Kάνοντας χρήση τέτοιων στοιχείων και συµµετέχοντας στη µυθοποίηση της εικόνας των 
κλεφτών της Οθωµανικής περιόδου, έγραψε ποιήµατα όπως «Kυρά Φροσύνη» (1859), 
«Aθανάσης ∆ιάκος» και «Aστραπόγιαννος» (1867). H σηµαντικότερη αν και ανολοκλήρωτη 
σύνθεσή του είναι ο Φωτεινός που εκδόθηκε στα 1891, µετά το θάνατο του Bαλαωρίτη. 

 
Η Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή 

Aπό τη δεκαετία του 1840 και µετά οι αθηναίοι ποιητές, σε αντίθεση µε τους 
επτανήσιους, φαίνεται πως κατευθύνονται οριστικά προς την επιλογή της αρχαΐζουσας 
γλώσσας. Oι επιδράσεις των αδελφών Σούτσων και του Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή στις 
γλωσσικές αντιλήψεις που επικρατούν και στο ποιητικό ύφος είναι εµφανείς. Aπό την άλλη, 
οι ποιητικοί διαγωνισµοί που ξεκινούν το 1851 εντείνουν αυτό το πνεύµα, στο βαθµό που 
αποκλείουν τη βράβευση ποιηµάτων γραµµένων στη δηµοτική. Tο παράδειγµα του Kάλβου 
και του Σολωµού ξεχνιέται ή και κατακρίνεται δηµόσια. H εθνική ιδεολογία, ο αλυτρωτισµός 
και η Mεγάλη Iδέα που προσδιορίζουν το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής επιδρούν 
στην πορεία της ποίησης και γενικότερα των θεµάτων του πολιτισµού. H προβολή και η 
λατρεία του αρχαιοελληνικού παρελθόντος ουσιαστικά επιβάλλουν τον εξαρχαϊσµό της 
γλώσσας. Παράλληλα επικρατούν τα τυπικά επαναλαµβανόµενα µοτίβα που χαρακτήρισαν 
µια γενιά ποιητών: η θλίψη, οι συµφορές, η απογοήτευση, η νύχτα, ο θάνατος και τα 
νεκροταφεία. 

Aνοίγει πλέον ο δρόµος για τρεις ποιητές, βασικoύς εκπροσώπους της Πρώτης 
Aθηναϊκής Σχολής και του ροµαντικού της κλίµατος: του Aχιλλέα Παράσχου (1838-1895), 
του ∆ηµήτριου Παπαρρηγόπουλου (1843-1873) και του Σπυρίδωνα Bασιλειάδη (1845-1874).  
O Παράσχος είναι ο κατεξοχήν ποιητής των αθηναϊκών κύκλων µετά τα µέσα του 19ου 
αιώνα και εκφράζει στο έργο του ένα βαρύ κλίµα πένθους και θανάτου. Πράγµατι, οι 
αυτοκτονίες διανοούµενων ή οι θάνατοί τους σε νεαρή ηλικία, όπως συνέβη µε τον 
Παπαρρηγόπουλο και το Bασιλειάδη, δείχνουν πως αυτή η ροµαντική άρνηση συνιστούσε 
µια διάχυτη στάση ζωής, η οποία ξεπερνούσε τις ποιητικές τους εµπνεύσεις. O ∆. 
Παπαρρηγόπουλος δηµοσίευσε στα 1861 τις Σκέψεις ενός ληστού ή η καταδίκη της κοινωνίας, 
ένα πόνηµα σκληρής κοινωνικής κριτικής. Eπανέρχεται το 1866 µε την ποιητική συλλογή 
Στόνοι ενταγµένη στο γενικότερο κλίµα της απαισιοδοξίας. O Bασιλειάδης τον ίδιο χρόνο 
δηµοσιεύει το Eικόνες και κύµατα, διατηρώντας το ίδιο ακριβώς ύφος µε τους 
προηγούµενους.  
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Tελευταίος σηµαντικός ποιητής αυτής της σχολής είναι ο Iωάννης 
Παπαδιαµαντόπουλος (1856-1910). ∆ηµοσιεύει το 1878 την ποιητική συλλογή Tρυγόνες και 
έχιδναι, που είναι και το µόνο ποιητικό του έργο που δηµοσιεύει στην ελληνική γλώσσα. 
Λίγο αργότερα πηγαίνει στη Γαλλία όπου γράφει πλέον στη γαλλική γλώσσα µε το όνοµα 
Jean Moreas. H προσπάθειά του θα αποτελέσει την τελευταία αναλαµπή της Πρώτης 
Aθηναϊκής Σχολής και του ροµαντισµού, προτού η ανάδειξη της γενιάς του 1880 αλλάξει το 
λογοτεχνικό τοπίο στο σύνολό του. 

 
Η Γενιά του 1880: Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή 

Tο κλίµα του ροµαντισµού και του κλασικισµού, µε τις εξάρσεις και τις στοµφώδεις 
εκφράσεις, τη θεµατολογία της απαισιοδοξίας και την καθαρεύουσα, αµφισβητήθηκε από ένα 
λογοτεχνικό ρεύµα που εξέφρασαν ορισµένοι νέοι ποιητές γύρω στα 1880.  
Πράγµατι, εκείνη τη χρονιά εµφανίστηκαν τρεις σηµαντικές ποιητικές συλλογές: οι Γέλωτες 
του ∆ηµήτρη Kόκκου (1856-1891), οι Iστοί αράχνης του Γεώργιου ∆ροσίνη (1859-1951) και 
οι Στίχοι του Nίκου Kαµπά (1857-1932). H οµάδα αυτή επανασυνδέεται µε την παράδοση 
της Επτανησιακής Σχολής και συµβάλλει στην επανεκτίµηση της στάσης προγενέστερων 
λογίων, όπως αυτή του Γεώργιου Τερτσέτη και του Γ.Χ. Zαλοκώστα που αντιτάχτηκαν 
περισσότερο ή λιγότερο στην κατίσχυση του αρχαϊσµού γράφοντας και στη δηµώδη γλώσσα.  
Tα θέµατά τους ήταν λιγότερο δραµατικά, ξεπερνώντας τις µεγάλες στιγµές, τις µεγάλες 
απογοητεύσεις και την κατάθλιψη των προκατόχων τους. Aρχίζει να αναδύεται µια ποίηση 
που ασχολείται µε την καθηµερινή ζωή και µε τον έρωτα ως πηγή χαράς και όχι ως µόνιµο 
φορέα απογοητεύσεων και αυτοκτονιών. Πρόκειται για µια από τις πιο χαρακτηριστικές 
στροφές τόσο στην τεχνική όσο και στις θεµατικές επιλογές στην ιστορία της ελληνικής 
λογοτεχνίας. Σ’ αυτή την εξέλιξη έπαιξαν ρόλο και οι απηχήσεις των νεότερων ευρωπαϊκών 
ρευµάτων του ρεαλισµού και αργότερα του συµβολισµού. 

O ∆ροσίνης παρέµεινε και για τα επόµενα χρόνια ένας από τους πρωτοπόρους της 
γενιάς του. Kυκλοφόρησε τις συλλογές Σταλακτίται (1881) και Eιδύλλια (1884). ∆ύο άλλοι 
αξιόλογοι ποιητές της οµάδας ήταν ο Iωάννης Πολέµης (1862-1924) και ο Γεώργιος 
Στρατήγης (1860-1938). Tην ίδια περίοδο ο Γεώργιος Bιζυηνός (1849-1896) δίνει τη 
συλλογή Aτθίδες αύραι (1883), ενώ ξεκινά η ευθυµογραφική παραγωγή του Γεώργιου Σουρή, 
κυρίως µέσα από την εφηµερίδα Pωµηός που ο ίδιος εξέδιδε. 

H σηµαντικότερη όµως προσωπικότητα της γενιάς του 1880 ήταν ο Kωστής Παλαµάς 
(1859-1943). Eµφανίστηκε στα γράµµατα µε τα Tραγούδια της πατρίδος µου το 1886. 
Aκολούθησαν ο Ύµνος εις την Aθηνάν (1888), Tα µάτια της ψυχής µου (1892) και η τελευταία 
συλλογή του στο πλαίσιο της περιόδου που εξετάζουµε εδώ ήταν οι Iάµβοι και ανάπαιστοι 
(1897). Στα χρόνια αυτά ο Παλαµάς διαµορφώνει τη λογοτεχνική του προσωπικότητα που θα 
εκφραστεί µε τις µεγάλες συνθέσεις του στις αρχές του 20ού αιώνα: το ∆ωδεκάλογο του 
γύφτου και τη Φλογέρα του βασιλιά. Mια από τις σηµαντικότερες προσφορές του πέρα από 
την ποιητική του δηµιουργία αποτέλεσε η κριτική του παραγωγή, µέσα από την οποία 
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ανέδειξε το έργο του ∆ιονύσιου Σολωµού. O Παλαµάς µε το σύνολο του έργου του 
αναδεικνύει τη δηµοτική γλώσσα και συντείνει αποφασιστικά στην κατίσχυση νέων 
εκφραστικών και θεµατολογικών επιλογών στην ελληνική ποίηση.  

Aξιοσηµείωτη τέλος υπήρξε η προσφορά δύο ακόµη λογοτεχνών, οι οποίοι παρότι 
κατοικούσαν στο εξωτερικό µοιράζονταν κοινές ανησυχίες µε τους βασικούς εκπροσώπους 
της Nέας Aθηναϊκής Σχολής: του Aργύρη Eφταλιώτη (1849-1923) και του Aλέξανδρου 
Πάλλη (1851-1935). 

 
Πεζογραφία 

Kατά το 19ο αιώνα η σηµασία της πεζογραφίας στη συνολική λογοτεχνική παραγωγή 
είναι µικρότερη από αυτή της ποίησης. H ταύτιση του πεζού λόγου µε τα αφηγήµατα και τα 
συναξάρια που καταναλώνουν µαζικά τα λαϊκά στρώµατα αλλά και µια επιφυλακτική στάση 
απέναντι στο νέο γαλλικό µυθιστόρηµα συνέτειναν σε µια τάση απαξίωσης του πεζού λόγου. 
Παρόλα αυτά ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1830 γίνονται τα πρώτα βήµατα για την 
ανάπτυξη της ελληνικής λόγιας πεζογραφίας. Aφού είχαν προηγηθεί ορισµένες µεταφράσεις 
ευρωπαϊκών πεζογραφηµάτων, οι αδελφοί Σούτσοι δίνουν και εδώ την πρώτη ώθηση. Όπως 
συµβαίνει και στην ποίηση, η γλώσσα των πρώτων αυτών πεζογραφικών πρασπαθειών 
προσεγγίζει την καθαρεύουσα, χωρίς όµως αυτή να έχει πάρει ακόµα τα οριστικά 
χαρακτηριστικά της, πράγµα που συµβαίνει αργότερα προς τα µέσα του αιώνα. 

Σηµαντικό σταθµό στην πορεία του πεζού λόγου κατά το 19ο αιώνα αποτέλε ο Θάνος 
Bλέκας (1855) του Παύλου Kαλλιγά (1814-1896). Πρόκειται για ένα από τα πρώτα 
πεζογραφήµατα που αναφέρονται στα προβλήµατα της σύγχρονής τους ζωής. Σε αυτό 
σχολιάζεται το ληστρικό φαινόµενο, το αγροτικό ζήτηµα και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούν 
αυτά την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η 
Στρατιωτική ζωή εν Eλλάδι, έργο ανώνυµου συγγραφέα που δηµοσιεύτηκε στη Bράιλα της 
Pουµανίας το 1870-71. O Kωνσταντίνος Pάµφος όπως και ο Aριστοτέλης Bαλαωρίτης 
άντλησε θέµατα από τον κλεφταρµατολισµό της Οθωµανικής περιόδου και από την 
Eπανάσταση του 1821. Σηµαντικά ήταν τα µυθιστορήµατά του Kατσαντώνης (1862), Aι 
τελευταίαι ηµέραι του Aλή Πασά (1862) και O Xαλέτ εφέντης (1867-68). Eπτανήσιος και µε 
διαφοροποιηµένες γλωσσικές επιλογές σε σχέση µε τους αθηναίους πεζογράφους, ο Aνδρέας 
Λασκαράτος (1811-1900) πέρα από την ποιητική του παραγωγή µας δίνει δύο σηµαντικά 
πεζογραφήµατα: Tα µυστήρια της Kεφαλονιάς (1856) και το Iδού ο άνθρωπος (1886). Για το 
πρώτο αντιµετώπισε τις αντιδράσεις της Εκκλησίας, οι οποίες έφτασαν µέχρι τον αφορισµό 
του. 

O Eµµανουήλ Pοΐδης (1836-1904) µε το ιστορικό του µυθιστόρηµα H Πάπισσα Iωάννα 
που δηµοσιεύτηκε στα 1866 αντιµετώπισε επίσης την αντίδραση συντηρητικών κύκλων και 
της Εκκλησίας. O ∆ηµήτριος Βικέλας (1835-1908) εκδίδει το 1879 το Λουκή Λάρα, ένα 
µυθιστόρηµα µε περισσότερο προσωπικό τόνο και χωρίς ηρωικές υπερβάσεις, που µπορεί να 
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θεωρηθεί προποµπός της πεζογραφικής παραγωγής της γενιάς του 1880. H περίοδος της 
µετάβασης χαρακτηρίζεται από τα διηγήµατα Tο αµάρτηµα της µητρός µου και Ποίος ήτον ο 
φονεύς του αδελφού µου που έγραψε ο Γεώργιος Bιζυηνός στα 1883 και Mοσκώβ Σελήµ το 
1896. Παρά την εµµονή του στην καθαρεύουσα επισηµαίνεται η αλλαγή θεµατικών επιλογών 
που ανοίγει το δρόµο προς το νατουραλιστικό διήγηµα της Nέας Aθηναϊκής Σχολής. Στη 
συνέχεια, ο ∆ροσίνης δίνει τα πρώτα πεζά του Aγροτικαί επιστολαί, 1882, Tρεις ηµέραι εν 
Tήνω, 1883, ∆ιηγήµατα και αναµνήσεις, 1886, Aµαρυλλίς, 1886, ενώ ο Pοΐδης παρουσιάζει 
στα 1894 το διήγηµα Ψυχολογία συριανού συζύγου. 

 
Tέλος, µια ιδιαίτερη περίπτωση πεζογράφου αποτελεί ο Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης 

(1851-1911). Γεννηµένος στη Σκιάθο ξεκινά µε τρία ιστορικά µυθιστορήµατα: H µετανάστις 
(1879), Oι έµποροι των εθνών (1882) και H γυφτοπούλα (1884). Aργότερα στρέφεται προς το 
διήγηµα, το οποίο καλλιεργεί ως το θάνατό του. O λόγος του Παπαδιαµάντη διαπνέεται από 
ένα έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα. H τεχνοτροπία, η θεµατολογία και η γλώσσα του τον 
διαφοροποιούν από τους άλλους συγγραφείς της γενιάς του. O ίδιος κρατά µια στάση 
αποµάκρυνσης από την επικαιρότητα και τα άµεσα ζητήµατα που απασχόλησαν τον καιρό 
του. 

 
 

Λογοτεχνικοί θεσµοί 
 

H ιδιαίτερη σηµασία της ποίησης στην πνευµατική ζωή του νεαρού ελληνικού κράτους 
φαίνεται και µέσα από τη διεξαγωγή ποιητικών διαγωνισµών. 

  
Πράγµατι, στις αρχές της δεκαετίας του 1850, ο οµογενής Aµβρόσιος Pάλλης, 

πλούσιος έµπορος στην Tεργέστη, πρότεινε και χρηµατοδότησε τη θεσµοθέτηση του 
Pάλλειου ποιητικού διαγωνισµού, την πραγµατοποίηση του οποίου ανέλαβε το Πανεπιστήµιο 
Aθηνών. Ένας από τους καταστατικούς όρους για τη βράβευση κάποιου ποιήµατος ήταν η 
συγγραφή του στην καθαρεύουσα. H ρύθµιση αυτή ως ένα βαθµό λειτούργησε ανασχετικά 
στην παραγωγή ποιηµάτων στη δηµοτική, ενώ η όλη διαδικασία προωθούσε την τεχνοτροπία 
και τις θεµατικές επιλογές της Πρώτης Aθηναϊκής Σχολής. Aπό το 1862 αναλαµβάνει την 
ευθύνη του διαγωνισµού ο Επτανήσιος Iωάννης Bουτσιναίος και καταργείται η ρητή 
απαγόρευση της δηµοτικής. Tελευταία χρονιά λειτουργίας του Bουτσιναίου πλέον 
διαγωνισµού ήταν το 1877, λίγο πριν εµφανιστούν οι ποιητές του 1880.  
Aργότερα ξεκίνησε ο Φιλαδέλφειος διαγωνισµός, όπου τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν 
διαφοροποιηθεί σηµαντικά. Xαρακτηριστικές ήταν οι βραβεύσεις σε αυτόν του Kώστα 
Kρυστάλλη (1868-1894) για τα Aγροτικά του το 1890 και τον Tραγουδιστή του χωριού και της 
στάνης, το 1892. 

  
Στην ποίηση του Kρυστάλλη πέρα από τη χρήση της δηµοτικής κυριαρχεί η αναζήτηση 

ενός αγροτικού ιδεώδους, όπου τα ήθη και τα έθιµα του χωριού αποτελούν πηγή έµπνευσης.  
Hθογραφία, λαογραφικές αναζητήσεις και κοινοτισµός συνιστούν σηµαντικές παραµέτρους 
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µιας τάσης που µε δυναµικό τρόπο εµφανίζεται στην ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου 
αιώνα. Σε γενικές γραµµές, η τάση αυτή συνιστά αντίδραση στον εκσυγχρονισµό των 
κοινωνικών δοµών και τον εξευρωπαϊσµό των νοοτροπιών, προβάλλοντας την επιστροφή σε 
ένα εξειδανικευµένο αγροτικό παρελθόν. 

 
Tα λογοτεχνικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην Aθήνα του 19ου αιώνα 

αποτέλεσαν ένα από τα βασικότερα πεδία συζήτησης αλλά και διαµάχης για τα πνευµατικά 
και ιδεολογικά θέµατα της εποχής. Mέσα από τις σελίδες της Πανδώρας (1850-1872), της 
Eυτέρπης (1850-1855), της Eστίας (1876-1895), του Παρνασσού (1877-1895) και άλλων 
περιοδικών που εκδόθηκαν τότε παρουσιάστηκαν ποιήµατα και πεζά σε συνέχειες, 
βιβλιοκριτικές και κείµενα για την προοπτική των λογοτεχνικών πραγµάτων που σηµάδεψαν 
τις εξελίξεις. Σηµαντικό βήµα για την παρουσίαση των πρώτων εκπροσώπων της Nέας 
Αθηναϊκής Σχολής αποτέλεσαν και τα σατιρικά έντυπα Pαµπαγάς και Mη χάνεσαι που 
εξέδωσαν ο Kλεάνθης Tριαντάφυλλος (1850-1889) και ο Bλάσης Γαβριηλίδης (1848-1920), 
ο µετέπειτα εκδότης της εφηµερίδας Aκρόπολις. 

 
Tην ίδια περίοδο ιδρύονται φιλολογικοί σύλλογοι κατά το παράδειγµα του Φιλολογικού 

Συλλόγου Kωνσταντινουπόλεως. Oι επιδιώξεις και η δράση τους αφορούσαν σε ένα επίπεδο 
τις διαµάχες γύρω από το γλωσσικό ζήτηµα ή τις λογοτεχνικές τεχνοτροπίες, ενώ σε ένα άλλο 
επίπεδο αποσκοπούν στη διάδοση της ελληνικής παιδείας στο χώρο της οθωµανικής 
Aνατολής.  
 

O Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε το 1865 και αποτέλεσε το κέντρο των 
πνευµατικών αντιπαραθέσεων της εποχής µέσα από διαλέξεις, συζητήσεις αλλά και τη 
διοργάνωση δραµατικού διαγωνισµού από το 1877. 

  
Aπό την άλλη, ο Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων (1869) προήγε την 

άσκηση εκπαιδευτικής και πολιτισµικής επιρροής στους οµογενείς Έλληνες ως µια άλλη 
εκδοχή της υλοποίησης των αλυτρωτικών οραµάτων και της Μεγάλης Ιδέας, µια εκδοχή που 
λειτούργησε παραπληρωµατικά στις σχετικές πολιτικές και στρατιωτικές επιδιώξεις. 

 
 
 
Οι απαρχές του γλωσσικού ζητήµατος 3 
 

Tο ζήτηµα της µορφής που θα έπαιρνε η ελληνική γλώσσα στα πρώτα χρόνια µετά την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι αρκετά σύνθετο, ενώ η προέλευσή του εντοπίζεται στη 
σχετική διαµάχη που είχε ξεσπάσει ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια. Πράγµατι, στο 
πλαίσιο του κινήµατος του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού η συζήτηση ανάµεσα σε οπαδούς της 
                                                           
3 (Σηµ. του επιµ.) Για το γλωσσικό ζήτηµα στη νεοελληνική κοινωνία βλ. το άρθρο της Ζωής Κατάκη 
στην ιστοσελίδα: http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=42. Για το ίδιο 
θέµα βλ. επίσης ένα σύνολο άρθρων στην ιστοσελίδα: http://abnet.agrino.org/htmls/Z/Z001.html. 
 

http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=42
http://abnet.agrino.org/htmls/Z/Z001.html
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επανάκαµψης στη χρήση της αρχαίας αττικής διαλέκτου από τη µια και της διαµόρφωσης 
µιας νεοελληνικής κοινής γλώσσας, κατανοητής από τα λαϊκά στρώµατα, από την άλλη είχε 
µεγάλη ένταση και κατέληξε σε σκληρές διαµάχες. H πρόταση του Kοραή, η λεγόµενη “µέση 
οδός” ανάµεσα στην αρχαΐζουσα και στην καθοµιλουµένη, επέλεγε ως βάση τη δεύτερη, 
αποκαθαρµένη όµως από ξένα στοιχεία και εµπλουτισµένη µε λόγια στοιχεία. 

 
Tο πρόβληµα όµως που έπρεπε να αντιµετωπίσει το νέο κράτος ήταν αυτό της 

γλωσσικής οµογενοποίησης του χώρου και του πληθυσµού του. Yπήρχε η ανάγκη 
συγκρότησης µιας ενιαίας γλώσσας της διοίκησης, που θα χρησιµοποιείται από όλους τους 
εκφραστές των επίσηµων θεσµών µε τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της επικράτειας. H εξέλιξη 
αυτή ήταν απαραίτητη για τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας των κρατικών θεσµών, της 
εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, του στρατού κτλ. H καθοµιλουµένη, η γλώσσα του λαού, η 
δηµώδης, δεν ήταν µια ενιαία γλώσσα. Ουσιαστικά επρόκειτο για πολλές διαλέκτους, γεγονός 
που αποτέλεσε βασικό επιχείρηµα των θιασωτών της καθαρεύουσας. Aυτή την 
πραγµατικότητα παρουσίασε ανάγλυφα η Bαβυλωνία του ∆ηµήτριου Βυζάντιου. Aπέναντι 
στη γλωσσική αυτή ανοµοιοµορφία και στην αδυναµία µέχρι εκείνη την εποχή των 
υποστηριχτών της καθοµιλουµένης να διαµορφώσουν έναν κοινά αποδεκτό και κατανοητό 
από όλους τύπο δηµοτικής, υπερίσχυσε µια καθαρεύουσα, που προσέγγιζε όσο ήταν δυνατό 
την αρχαία ελληνική. 

 
Tο ρεύµα αυτό υπηρετήθηκε πιστά 

από τους διανοούµενους της Πρώτης 
Aθηναϊκής Σχολής. Παράλληλα, το 
Πανεπιστήµιο Aθηνών, η µέση εκπαίδευση 
και η διοικητική ιεραρχία διαµόρφωναν 
κοινωνικές κατηγορίες που συνέδεαν την 
καθαρεύουσα µε την κοινωνική και 
µορφωτική τους υπεροχή. H καθαρεύουσα 
από όργανο για την πολιτική και 
πολιτισµική ενοποίηση του κράτους 
κατέστη στοιχείο κοινωνικής 
διαφοροποίησης. Aποτέλεσε τη γλώσσα της κοινωνικής και πνευµατικής ηγεσίας του τόπου, 
έγινε ο γραπτός και επίσηµος κώδικας επικοινωνίας, που ήταν όµως ελάχιστα κατανοητός 
από πλατύτερα στρώµατα του πληθυσµού. Aπό την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς 
το ευρύτερο πνευµατικό πλαίσιο µέσα και έξω από τη χώρα. H κλασική Αρχαιότητα, της 
οποίας την κληρονοµιά διεκδικούσαν οι Νεοέλληνες, αποτελούσε ένα από τα σηµαντικότερα 
πολιτισµικά πρότυπα της εποχής. Aπό αυτήν αντλούσαν στοιχεία και αυτήν προσπαθούσαν 
να οικειοποιηθούν τα περισσότερα κοινωνικά και πνευµατικά ρεύµατα στο δυτικό κόσµο. H 
επιλογή της αρχαΐζουσας ήταν περίπου αυτονόητη σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Παράλληλα 
συνέβαλε στην υπεράσπιση ενός από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της ελληνικής εθνικής 
ταυτότητας, της καταγωγής των Νεοελλήνων από τους αρχαίους. Σε µια εποχή που οι 
θεωρίες του Φαλµεράγιερ αµφισβητούσαν αυτή τη θέση, πέρα από τις ιστοριογραφικές 
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συµβολές, η γλωσσική καθηµερινότητα της αρχαΐζουσας αποτελούσε ένα επιπλέον 
επιχείρηµα. 

 
Bέβαια, το έργο του Σολωµού αλλά και των άλλων επτανήσιων λογίων εκτός από την 

καλλιτεχνική του ποιότητα έθεσε τις βάσεις για ένα κοινό µοντέλο της δηµοτικής. 
Στηριγµένοι σε αυτό οι διανοούµενοι της γενιάς του 1880 έκαναν εφικτή τη διαµόρφωση του 
“κανόνα” της δηµοτικής, δηλαδή την οργάνωση σε ενιαίο γλωσσικό όργανο πέρα από 
τοπικές ή κοινωνικές ιδιαιτερότητες, των εκφραστικών εκείνων τύπων που γίνονταν ευρέως 
κατανοητοί και αποδεκτοί. Aυτό ήταν αποτέλεσµα µιας κοπιαστικής και πολύµορφης 
διαδικασίας που ξεκίνησε από την έκδοση του βιβλίου Tο ταξίδι µου (1888) από το Γιάννη 
Ψυχάρη (1854-1929). Γλωσσολόγος µε λαµπρή καριέρα στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού, 
δεν µπορούσε να ανεχθεί την κατίσχυση µιας γλώσσας ακατανόητης από τη µεγάλη µάζα του 
πληθυσµού. Παράλληλα θεωρούσε αστήριχτο το επιχείρηµα πως στη γλώσσα του λαού δεν 
είναι δυνατό να εκφραστούν σηµαντικές έννοιες. Mε το Tαξίδι του απέδειξε πως πολύ 
σηµαντικοί προβληµατισµοί ήταν δυνατό να γραφούν και στη δηµοτική. Eκείνο που έµενε 
ήταν η διαµόρφωσή της ως ενιαίας γλώσσας, εγχείρηµα που ανέλαβε µια µεγάλη οµάδα 
ανθρώπων που συντάχτηκαν µε το κίνηµα του δηµοτικισµού µε πρωτοπόρο τον Kωστή 
Παλαµά. 
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1.2. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1897-1922) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική πολιτική 
 

Κατά την περίοδο 1897-1922 σηµαντικότατα γεγονότα και βαρύνουσες εξελίξεις 
επιδρούν µε τρόπο καθοριστικό στην πορεία της Ελλάδας και συντελούν αποφασιστικά στη 
διαµόρφωσή της ως σύγχρονου κράτους. Περίοδος θεαµατικών αλλαγών, βαρυσήµαντων 
επιλογών, οξύτατων κρίσεων, µιας δεκάχρονης πολεµικής περιπέτειας, η οποία καταλήγει 
τόσο στην εδαφική επέκταση όσο και στη δραµατική κατάληξη της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας και κατατείνει στη διαµόρφωση µιας Ελλάδας ριζικά διαφορετικής από το 
παρελθόν. 

 
Η περίοδος ανοίγει µε ένα γεγονός-σταθµό: την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 

1897. Η ήττα εκλήφθη ως τεράστιο πλήγµα, προκαλώντας καθολική απογοήτευση καθώς και 
αµφισβήτηση του κράτους και των δοµών λειτουργίας του, του παραδοσιακού πολιτικού 
κόσµου και της βασιλικής δυναστείας ως προς την αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση 
των εθνικών θεµάτων. Η ηττοπαθής διάθεση και το αίσθηµα της “ντροπής” εντάθηκαν ακόµα 
περισσότερο και από την επιβολή της Επιτροπής του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου, η 
οποία θα επιστατούσε στην καταβολή της πολεµικής αποζηµίωσης στην Τουρκία, καθώς και 
στη διευθέτηση του συνολικού δηµόσιου χρέους, αποτέλεσµα της πτώχευσης της χώρας το 
1893. Οικονοµική λοιπόν και εθνική κρίση, δηλαδή διπλή αποτυχία, τόσο στην οικονοµική 
όσο και την αλυτρωτική πολιτική δηµιουργούν κλίµα απαισιοδοξίας και ενδοσκόπησης. Ως 
το 1909 τίποτα δεν αλλάζει. Στην εξουσία εναλλάσσονταν δύο κόµµατα: το τρικουπικό µε 
αρχηγό το Γεώργιο Θεοτόκη και το δηλιγιαννικό µε αρχηγό τον ίδιο το Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη 
και, µετά τη δολοφονία του το 1905, τους διαδόχους του, ∆ηµήτριο Ράλλη και Κυριακούλη 
Μαυροµιχάλη, ηγέτες δύο διαφορετικών κοµµάτων, καταγόµενων όµως από το δηλιγιαννικό 
κόµµα. Καµιά ιδιαίτερη πρόοδος δε σηµειώθηκε εκτός από τις κάποιες ανορθωτικές, κυρίως 
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στον οικονοµικό τοµέα, προσπάθειες των κυβερνήσεων Θεοτόκη. Αντίθετα, η ολοένα 
αυξανόµενη οικονοµική κρίση και η δυσπραγία κοινωνικών οµάδων, η συνεχής αποκάλυψη 
των αδυναµιών του παλιού πολιτικού κατεστηµένου προκαλούν εντεινόµενη δυσαρέσκεια 
και δηµιουργούν συνθήκες για την ανάπτυξη αντίδρασης. 
 

Το 1909, έτος της εκδήλωσης του Κινήµατος στο Γουδί, προσλαµβάνεται ως τοµή στην 
περιοδολόγηση της ελληνικής ιστορίας σηµατοδοτώντας την αρχή µιας δεκάχρονης περιόδου 
(1910-20) προόδου και συγκρότησης της Ελλάδας ως σύγχρονου κράτους. Ταυτίζεται µε την 
άνοδο των µεσαίων αστικών στρωµάτων, τα οποία, ενισχυµένα από τις οικονοµικές εξελίξεις 
των τελευταίων ετών του 19ου αιώνα, διεκδικούν έναντι της παλιάς, πολιτικής, αστικής 
ολιγαρχίας την πολιτική τους εκπροσώπηση και τη δηµιουργία των θεσµικών εκείνων 
προϋποθέσεων που θα διευκόλυναν την οικονοµική τους δραστηριότητα. 
Ηγετική φυσιογνωµία θα αναδειχθεί ο κρητικός πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος θα 
εκπροσωπήσει την προσπάθεια για καπιταλιστικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας 
και την οργάνωση ενός κράτους στα πρότυπα των δυτικών δηµοκρατιών. Ο αστικός 
εκσυγχρονισµός που θα επιχειρήσει ο Βενιζέλος θα συνοδοιπορήσει σε αγαστή σύµπνοια µε 
την εθνική ολοκλήρωση, στην εκδοχή του αλυτρωτισµού και της ενσωµάτωσης των Νέων 
Χωρών και των κατοίκων τους στο εθνικό κράτος. Οι δυο αυτοί στόχοι, ο οικονοµικός και 
πολιτικός εκσυγχρονισµός από τη µια και η µαχητική επιδίωξη της Μεγάλης Ιδέας στη 
συγκυρία του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου από την άλλη, αποτελούν το περιεχόµενο του 
βενιζελισµού. 

 
Απέναντί του στάθηκε ο αντιβενιζελισµός, αντιδρώντας ταυτόχρονα στον αστικό 

εκσυγχρονισµό και στον αλυτρωτισµό. Η συνολικότερη κοινωνική και πολιτική αντίθεση 
ανάµεσα τόσο σε κοινωνικές οµάδες όσο και στους παλιούς και νέους πληθυσµούς, που 
ενσωµατώθηκαν µε την εδαφική επέκταση ως αποτέλεσµα των βαλκανικών νικών, θα 
συγκεκριµενοποιηθεί στη σύγκρουση ανάµεσα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και 
το βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ για τη θέση της Ελλάδας στον A΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα πάρει 
διαστάσεις Εθνικού ∆ιχασµού, που κορυφώθηκε τα χρόνια 1915-17 µε τη δηµιουργία δύο 
ελληνικών κρατών, ένα αντιβενιζελικό στο γεωγραφικό χώρο της Παλαιάς Ελλάδας κι ένα 
βενιζελικό στο γεωγραφικό χώρο των Νέων Χωρών. 

 
Τα χρόνια 1917-20, κατά τη δεύτερη φάση της βενιζελικής εξουσίας, συνεχίζεται η 

εκσυγχρονιστική προσπάθεια που είχε εγκαινιαστεί την περίοδο 1910-15 και είχε ανακοπεί 
από τις εξελίξεις του ∆ιχασµού και του πολέµου. 
 

Στις εκλογές του 1920, µεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι κουρασµένοι από 
τη δεκάχρονη πολεµική περιπέτεια Έλληνες καταψήφισαν τους φιλελεύθερους. Οι 
αντιβενιζελικοί παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες τους συνέχισαν το µικρασιατικό πόλεµο, 
επαναφέροντας στο θρόνο τον ανεπιθύµητο στους δυτικούς συµµάχους Κωνσταντίνο. Το 
γεγονός αυτό έδωσε στους συµµάχους και το πρόσχηµα να εγκαταλείψουν την Ελλάδα στη 
Μικρά Ασία, καθώς τα συµφέροντά τους υπαγόρευαν πλέον την ενίσχυση του Κεµάλ. Κατά 
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τη διάρκεια της περιόδου αυτής κυρίαρχες είναι οι εξωτερικές εξελίξεις. Μέσα στο 
διαφορετικό πλέον διεθνή συσχετισµό δυνάµεων, που καθιστούσε δυνατή τη διάψευση των 
ελληνικών επιδιώξεων στη Μικρά Ασία, λανθασµένες στρατιωτικές επιλογές και η 
οικονοµική εξάντληση επέφεραν µια ακόµη οδυνηρότερη Καταστροφή το καλοκαίρι του 
1922, ξεριζώνοντας τους ελληνικούς πληθυσµούς της Ανατολής από τις κοιτίδες τους και 
καθιστώντας τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 

 
Μετά την κατάρρευση του µετώπου η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική. Τα 

πλήθη των προσφύγων και οι στρατιώτες κατακλύζουν τη χώρα. Μια οµάδα αξιωµατικών µε 
επικεφαλής το Νικόλαο Πλαστήρα καταλαµβάνει την εξουσία, επιδιώκοντας κυρίως µια 
κάθαρση για την εθνική τραγωδία. Πρόκειται για την “Επανάσταση του 1922”. Σε αυτή τη 
λογική έγινε η δίκη των έξι πρωταιτίων της Καταστροφής, που οδήγησε στη θανατική τους 
καταδίκη, γεγονός που επιδείνωσε το βαρύ κλίµα της εποχής. 

 
 
 

Εξωτερική πολιτική 
 

Η περίοδος 1897-1922 ξεκινά µε το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897 για 
να τελειώσει µε τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωµό των ελληνικών κοινοτήτων 
της οθωµανικής Ανατολής. 
 

Είναι ίσως η κρισιµότερη περίοδος για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την 
ικανοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί στο πλαίσιο του 
αλυτρωτισµού και του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας που αναδείχθηκαν σε κεντρικά στοιχεία 
της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας ήδη από τις απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού 
κράτους. Η αλυτρωτική πολιτική δοκιµάστηκε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 
άλλοτε µε επιτυχία όπως συνέβη στη διάρκεια των δύο Βαλκανικών (1912-13, 1913) και του 
Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου και άλλοτε µε καταστροφικά αποτελέσµατα όπως συνέβη µε τις 
επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία (1919-1922). 

 
Πρόκειται ταυτόχρονα για την εποχή ανάπτυξης των βαλκανικών εθνικισµών που 

ανταγωνιστικοί µεταξύ τους διεκδίκησαν τις ίδιες περιοχές και προσπάθησαν να 
εξασφαλίσουν επικράτειες που θα επέτρεπαν τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των εθνικών 
κρατών τους. Τα βαλκανικά κράτη αναµετρήθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέµους τόσο µε 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία όσο και µεταξύ τους για την προσάρτηση εδαφών και 
πληθυσµών σ’ έναν ευαίσθητο χώρο, όπου συγκατοικούσαν πληθυσµιακές οµάδες µε 
διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα και αδιαµόρφωτη συχνά εθνική συνείδηση. 
 

Οι νικηφόροι Βαλκανικοί Πόλεµοι (Α΄ και Β΄) προσέδωσαν στην Ελλάδα τα εδάφη της 
Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης και την κυριαρχία στα νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου.  
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Η ελληνική εξωτερική πολιτική της περιόδου σφραγίστηκε από την προσωπικότητα και 
τους χειρισµούς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο κρητικός πολιτικός υποστήριξε µε πάθος την 
επέκταση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της τότε συγκυρίας και σε πρόσδεση µε τις δηµοκρατικές 
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως την Αγγλία. 

  
Ο άλλος παράγοντας που συνέβαλε στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της 

εποχής ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας, 
ευνοϊκή προς τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, λόγω συγγενειών πραγµατικών και 
πολιτικοϊδεολογικών µε αυτές. Γύρω του συσπειρώθηκαν όσοι διαφωνούσαν µε τη 
βενιζελική πολιτική στο σύνολό της, αντιδρώντας ταυτόχρονα και στις εσωτερικές 
κοινωνικοπολιτικές µεταρρυθµίσεις που εισηγούνταν ο Βενιζέλος. Η οξύτατη διαφωνία 
πρωθυπουργού και βασιλιά οδήγησε στον Εθνικό ∆ιχασµό που έληξε µε την επικράτηση των 
βενιζελικών και την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό των Αγγλογάλλων.  

 
Στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου και εν µέσω του αποικιακού ανταγωνισµού 

των Μεγάλων ∆υνάµεων στο χώρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου 
γενικότερα, η Ελλάδα προσπάθησε να επιτύχει τα µεγαλύτερα δυνατά κέρδη από την 
καταρρέουσα Οθωµανική Αυτοκρατορία. Αναλήφθηκε τότε η Μικρασιατική Εκστρατεία 
στην προσπάθεια της Ελλάδας, ως συµµάχου των νικητριών ∆υνάµεων και µέλους της 
Συνδιάσκεψης της Ειρήνης, να εκπληρώσει τις επιδιώξεις της.  

 
Με τη βραχύβια συνθήκη των Σεβρών η Ελλάδα απέκτησε για λίγο τη µεγαλύτερη 

έκτασή της, κερδίζοντας τα ∆ωδεκάνησα, τη Θράκη και µια ζώνη στη δυτική Μικρά Ασία 
γύρω από τη Σµύρνη. Η “Μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών” 
στάθηκε για ένα ελάχιστο διάστηµα πραγµατικότητα. Ο ανταγωνισµός όµως των 
συµφερόντων των δυτικών συµµάχων και η µεταστροφή της ανατολικής πολιτικής τους, σε 
συνδυασµό µε την πολιτική αλλαγή του Νοεµβρίου του 1920 που έφερε και πάλι στην 
εξουσία τον ανεπιθύµητο στους συµµάχους Κωνσταντίνο, ανέστρεψαν την πραγµατικότητα 
αυτή. Το εγχείρηµα της Μικρασιατικής Εκστρατείας κατέληξε στην οριστική αποχώρηση του 
ελληνικού στοιχείου από τις εστίες του στη Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. 
 

Από την “Ελλάδα των Σεβρών” παρέµεινε µόνο η δυτική Θράκη και η κατοχυρωµένη 
κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Συνολικά, στη δεκαετία 1912-22 η Ελλάδα διπλασίασε την 
έκταση και τον πληθυσµό της αποκτώντας τα οριστικά της σύνορα πλην των ∆ωδεκανήσων, 
τα οποία θα µείνουν στην ιταλική κυριαρχία ως το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.Την 
ίδια εποχή και οι άλλες εθνικές διεκδικήσεις, η Βόρειος Ήπειρος και η Κύπρος, θα 
αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, για να χαθεί τότε οριστικά η πιθανότητα 
συµπερίληψής τους στο ελληνικό κράτος.  

 
Από την επόµενη περίοδο, του Μεσοπολέµου, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα 

µεταστραφεί ολοκληρωτικά, εγκαταλείποντας κάθε µεγαλοϊδεατική βλέψη και θέτοντας ως 



 

21
 

στόχο την καλή γειτονία µε την Τουρκία και τα άλλα βαλκανικά κράτη και την προάσπιση 
του εθνικού εδάφους από κάθε επιβουλή. 

 
 

Η έξοδος 
 

Στις 27 Αυγούστου/9 Σεπτεµβρίου ο 
τουρκικός στρατός µπήκε στη Σµύρνη. Η πόλη 
ήταν γεµάτη από ελληνικούς πληθυσµούς, οι 
οποίοι είχαν καταφύγει εκεί από τα ενδότερα µε 
την κατάρρευση του µετώπου. Οι τελευταίες 
µέρες πέρασαν µέσα σε εφιαλτική αγωνία για 
την τύχη τους. Ο ελληνικός στρατός έφτανε κι 
αυτός στη Σµύρνη συνταγµένος ή µη. Ο 
Αριστείδης Στεργιάδης είχε εγκαταλείψει την πόλη στις 25 Αυγούστου µε αγγλικό πλοίο, ενώ 
την ίδια µέρα η Σµύρνη άδειαζε και από τους τελευταίους υπάλληλους, εκπροσώπους του 
ελληνικού κράτους.  

 
Η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες και ο ελληνικός και ο αρµένικος πληθυσµός στη 

σφαγή. Απίστευτες σκηνές εκτυλίχτηκαν στην προκυµαία της Σµύρνης, όπου τα πλήθη 
συνέρρεαν κυνηγηµένα από τους τσέτες και τη φωτιά ελπίζοντας στη σωτηρία τους. Ανάµεσα 
στα θύµατα ήταν και ο µητροπολίτης Χρυσόστοµος, ο οποίος, αρνούµενος να εγκαταλείψει 
το ποίµνιό του όπως του προτάθηκε, κακοποιήθηκε και θανατώθηκε από το φανατισµένο 
τουρκικό όχλο.  

 
Η πυρπόληση, η σφαγή και η αιχµαλωσία ήταν η τύχη των ελληνικών πληθυσµών και 

στη χερσόνησο της Ερυθραίας, στις Κυδωνίες και στην περιοχή της Προποντίδας. Οι άντρες 
µεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα στο εσωτερικό, ενώ κάποτε και γυναικόπαιδα ακολούθησαν 
ανάλογη πορεία προς την ενδοχώρα. Με την κατάρρευση του µετώπου αποφασίστηκε η 
άµεση εκδίωξη των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι πήγαιναν όπως όπως στην 
Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου ύστερα περνούσαν στην Ελλάδα.  

 
Από την ανατολική Θράκη ο ελληνικός πληθυσµός αποχώρησε µετά την υπογραφή της 

ανακωχής των Μουδανιών, από τον Οκτώβριο του 1922, ακολουθώντας τα ελληνικά 
στρατεύµατα που επίσης αποχωρούσαν. Με πλοία µεταφέρθηκαν οι περισσότεροι από τους 
Έλληνες και της ανατολικής Θράκης, ενώ άλλοι χρησιµοποίησαν το οδικό δίκτυο των 
διαβάσεων του Έβρου, µεταφέροντας µε υποζύγια και βοϊδάµαξες ό,τι µπορούσαν από την 
κινητή περιουσία τους. Λίγες µέρες αργότερα ακολούθησαν και οι Έλληνες της χερσονήσου 
της Καλλίπολης.  

 
Τέλος, µε τη συνθήκη της Ανταλλαγής, που υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923 στη 

Λοζάνη, µετακινήθηκαν προς την Ελλάδα και οι τελευταίοι Έλληνες από όλα τα σηµεία της 
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Μικράς Ασίας. Εξαιρέθηκαν µόνον οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και των νησιών 
Ίµβρου και Τενέδου, όπως και οι µουσουλµάνοι της δυτικής Θράκης. Εκκρεµές όµως έµενε 
το ζήτηµα της αποζηµίωσης των περιουσιών των προσφύγων. 
 
 
 
Κοινωνία 
 

Η περίοδος 1897-1922 χαρακτηρίζεται από σηµαντικές τοµές που διαπερνούν την 
ελληνική κοινωνία. Tο µικρό βασίλειο του 19ου αιώνα αποκτά τα σηµερινά του περίπου 
σύνορα. 
 

H εδαφική επέκταση συνοδεύεται από µια σειρά µεταρρυθµίσεις στον κοινωνικό, 
οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό τοµέα, οι οποίες σηµειώνονται µετά το κίνηµα στο 
Γουδί και εκφράζονται πολιτικά από τη βενιζελική παράταξη εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτών 
των εξελίξεων δηµιουργήθηκε το κοινωνικό ρήγµα, το οποίο εκδηλώθηκε µε τον Eθνικό 
∆ιχασµό, την εποχή που η χώρα εισερχόταν στο στρόβιλο του διεθνούς ανταγωνισµού και 
του Μεγάλου Πολέµου. Oι αποκλίνουσες επιλογές για τη θέση της χώρας στο διεθνές πεδίο 
αντανακλούν σε τελική ανάλυση διαφορετικές λογικές στην πορεία ανάπτυξης των δοµών 
της ελληνικής κοινωνίας. 

 
Στα χρόνια που εξετάζουµε ο πληθυσµός και η έκταση της χώρας σχεδόν 

διπλασιάζονται. Παράλληλα, παρατηρούνται σηµαντικές µετακινήσεις ανθρώπων. Aφενός 
στις αρχές του αιώνα υπήρξε ένα µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα κυρίως προς τις Hνωµένες 
Πολιτείες. Aφετέρου υπήρξε µια κίνηση προς το εσωτερικό, µε την έλευση ελλήνων 
προσφύγων από τις περιοχές όπου διεξάγονταν πολεµικές επιχειρήσεις ή από άλλες που 
βρίσκονταν υπό τον έλεγχο ξένων δυνάµεων.  

 
O αγροτικός τοµέας απασχολεί το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού της 

χώρας. Στο πλαίσιό του εµφανίζεται το θεσσαλικό ζήτηµα, που εξελίχθηκε στη 
σηµαντικότερη κοινωνική κινητοποίηση της περιόδου µε τις εξεγέρσεις της πρώτης δεκαετίας 
του αιώνα. Για τη λύση του αλλά και την υπέρβαση αντίστοιχων προβληµάτων που 
δηµιούργησε η παρουσία προσφύγων και ακτηµόνων στα νέα εδάφη πραγµατοποιήθηκε η 
αγροτική µεταρρύθµιση του 1917. Στην ίδια κατεύθυνση έγιναν µια σειρά από θεσµικές 
καινοτοµίες στον αγροτικό τοµέα, όπως η ίδρυση αγροτικών συνεταιρισµών και Yπουργείου 
Γεωργίας.  
 

H ανάπτυξη των αστικών κέντρων προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς, αυξάνεται ο 
πληθυσµός τους όπως επίσης και οι δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο εσωτερικό 
τους. Nέες µεγάλες πόλεις µε παράδοση στον οικονοµικό και πολιτιστικό τοµέα όπως η 
Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και η Καβάλα ενσωµατώνονται στην ελληνική επικράτεια. Στις 
πόλεις συσσωρεύονται εσωτερικοί µετανάστες που συγκροτούν τα πρώτα εργατικά 
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στρώµατα. Yπάρχει σηµαντικό πρόβληµα ανεργίας, στέγασης και συνθηκών υγεινής και 
κάποιες οµάδες από αυτούς ζουν στο περιθώριο των δραστηριοτήτων της πόλης. Mετά το 
1910 έχουµε την ανάπτυξη των πρώτων µορφών του εργατικού κινήµατος, ενώ από την 
πλευρά του κράτους θεσπίζεται για πρώτη φορά προστατευτική κοινωνική πολιτική. ∆ιάφορα 
παραδοσιακά µικροαστικά στρώµατα, µικροεπιχειρηµατιών και χαµηλόβαθµων δηµόσιων 
υπαλλήλων εξακολουθούν να αναπαράγονται 
 

Την ίδια στιγµή, µε όλες τις πολεµικές περιπέτειες και τις εσωτερικές κρίσεις, η Αθήνα 
κινείται και αυτή µε τη σειρά της στο κλίµα της belle epoque. Μια νέα επιχειρηµατική αστική 
τάξη αναπτύσσεται, που τείνει να παραµερίσει τα από παλαιότερα συγκροτηµένα ανώτερα 
αστικά στρώµατα, τα παλιά “τζάκια”, που σχετίζονταν άµεσα µε τις κρατικές λειτουργίες.  

 
Πολύ έντονος κατά την περίοδο αυτή ήταν ο αγώνας των δηµοτικιστών για την 

καθιέρωση της δηµοτικής, ο οποίος επέφερε πολύ µεγάλη διαµάχη ανάµεσα σ’ αυτούς και 
τους οπαδούς της καθαρεύουσας. Η διαµάχη αυτή πήρε και βίαιη µορφή, όπως συνέβη µε τα 
Ευαγγελιακά και τα Ορεστειακά. O δηµοτικισµός διευκόλυνε την εξάπλωση ποικίλων ιδεών 
και συνέδεσε τους σοσιαλιστές διανοούµενους µε τη βενιζελική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.  

 
Στο επίπεδο της άσκησης της πολιτικής και της ιδεολογίας, εµφανίζεται µια οµάδα 

νέων επιστηµόνων που επιδίωκαν ριζοσπαστικές µεταρρυθίσεις και ονοµάστηκαν “Oµάδα 
των Kοινωνιολόγων”. Tην ίδια εποχή ο Γεώργιος Σκληρός µε το έργο του Tο Kοινωνικό µας 
Zήτηµα θέτει τις βάσεις για µια µαρξιστική θεωρητική προσέγγιση της ελληνικής κοινωνίας. 
Για πρώτη φορά επίσης αρθρώνεται στην Ελλάδα αντιµοναρχικός λόγος και προτάσσεται η 
προοπτική αβασίλευτου δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Εποχή µετάβασης και ως προς τις 
διεκδικήσεις των γυναικών, σηµειώνει την εξέλιξη από αιτήµατα για συµµετοχή στην 
εκπαίδευση και την εργασία σε διεκδίκηση πολιτικής συµµετοχής.  

 
Tην ίδια εποχή έξω από το εθνικό κέντρο οι ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής 

Ανατολής αλλά και η ελληνική διασπορά ζουν και αναπτύσσονται παράλληλα µε την 
ελλαδική πραγµατικότητα, µέχρι βέβαια τα δραµατικά γεγονότα του τέλους της περιόδου να 
ανατρέψουν καταστάσεις χρόνων. 
 
 
To Γλωσσικό ζήτηµα 
 

Κεντρικό ιδεολογικό ζήτηµα της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την περίοδο είναι το 
γλωσσικό, δηλαδή ο αγώνας για την καθιέρωση της δηµοτικής, αίτηµα που τώρα θα 
συνοδοιπορήσει µε αιτήµατα εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και γενικότερης αναγέννησης και 
ανακαίνισης. 
 

Ηγετική µορφή του κινήµατος του δηµοτικισµού έχει ήδη αναδειχτεί ο Γιάννης 
Ψυχάρης, ενώ το έργο του Το Ταξίδι µου έγινε το µανιφέστο του δηµοτικισµού, σταθµός στο 
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γλωσσικό ζήτηµα και αφετηρία της γένεσης µιας λογοτεχνίας βασισµένης στη λαϊκή γλώσσα 
Στην αρχή της περιόδου δυο επεισόδια καταδεικνύουν το µέγεθος της αντίδρασης, πολιτικής 
και πνευµατικής, απέναντι στο δηµοτικισµό. Το 1901 δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
Ακρόπολις η µετάφραση του Ευαγγελίου στη δηµοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη, ενώ 
παράλληλα πραγµατοποιόταν µια άλλη µετάφραση των ευαγγελίων µε πρωτοβουλία της 
βασίλισσας Όλγας. Φοιτητικές κινητοποιήσεις ξέσπασαν για την υπεράσπιση της 
καθαρεύουσας, υποκινηµένες από όσους διαφωνούσαν µε τη µετάφραση και διέβλεπαν 
εθνικό κίνδυνο από το σλαβισµό. Είναι τα λεγόµενα “Ευαγγελιακά”. Το 1903 νέα επεισόδια 
ξέσπασαν, τα “Ορεστειακά”, υποκινηµένα από το Γεώργιο Μιστριώτη και άλλους 
συντηρητικούς διανοούµενους για να αποτραπεί το ανέβασµα της Ορέστειας στο Βασιλικό 
Θέατρο σε µετάφραση του καθηγητή Σωτηριάδη, σε µια γλώσσα ανάµεσα στην καθαρεύουσα 
και τη δηµοτική. 

 
 

 
Πολιτισµός 
 

Το 1897 συνιστά µια σαφή αφετηρία για διαδικασίες που επέφεραν αλλαγές στην 
ελληνική πνευµατική συνείδηση και άνοιξαν µια καινούργια εποχή για το στοχασµό, τη 
λογοτεχνία και τις τέχνες στην Ελλάδα.4 
 

Η απογοήτευση και η αµφισβήτηση που ακολούθησε την ήττα, η αντίδραση στην 
παρακµή, ο οραµατισµός µιας καινούργιας Ελλάδας, το πατριωτικό στοιχείο, η εθνική 
ολοκλήρωση, ο κοινωνικός µετασχηµατισµός, η µετακίνηση πληθυσµών από την ύπαιθρο 
στην πόλη, η αναζήτηση του εθνικού στίγµατος στην καλλιτεχνική µορφή, η εισαγωγή 
φιλοσοφικών, κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων και καλλιτεχνικών ρευµάτων από την 
Ευρώπη εκβάλλουν και επιδρούν µε πολλαπλούς τρόπους στις πολιτιστικές και πνευµατικές 
αναζητήσεις της εποχής.  

 
Η ποίηση επηρεάζεται από τον ευρωπαϊκό συµβολισµό, ενώ σηµαντικές πνευµατικές 

φυσιογνωµίες σφραγίζουν µε το έργο τους την εποχή και διατυπώνουν µέσα από αυτό λόγο 
για την εποχή και την τύχη του Ελληνισµού. Ο Κωστής Παλαµάς δίνει τώρα το 
σηµαντικότερο κοµµάτι του έργου του, εκφράζοντας το εθνικό πρόβληµα αλλά και το όραµα 
της ανάτασης. Ένας ποιητής εκτός του ελλαδικού χώρου, Έλληνας της Αλεξάνδρειας, ο 
Κωνσταντίνος Καβάφης, δηµιουργεί ένα ποιητικό έργο µοναδικό στη νεοελληνική και 
παγκόσµια γραµµατολογία. Την ίδια εποχή, πρωτοδηµιουργούν τρεις σηµαντικές 
προσωπικότητες των νεοελληνικών γραµµάτων, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Νίκος Καζαντζάκης 
και ο Κώστας Βάρναλης.  

 

                                                           
4 (Σηµ. του επιµ.) Για την αντίδραση των λογοτεχνών της περιόδου στην ήττα του 1897 βλ. το κείµενο 
της Αγγέλας Καστρινάκη που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 06-04-1997, 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12423&m=B05&aa=1&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12423&m=B05&aa=1&cookie=
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Αντιλήψεις φιλοσοφικές και πολιτικές, ειδικά οι σοσιαλιστικές, εισέρχονται από τον 
ευρωπαϊκό χώρο και διαµορφώνουν το ιδεολογικό σύµπαν και το έργο των δηµιουργών. Οι 
νέες απόψεις διακινούνται κυρίως µέσω των περιοδικών, λογοτεχνικών κυρίως, χώρων 
διαλόγου των διανοουµένων της εποχής, άσκησης λογοτεχνικής κριτικής και προώθησης των 
ανακαινιστικών τάσεων, ειδικά γύρω από το γλωσσικό και το εκπαιδευτικό ζήτηµα. 

 
Η πεζογραφία καλλιεργεί τη δηµοτική γλώσσα και οι δηµιουργοί κινούνται στα όρια 

της ηθογραφίας ή τείνουν να την ξεπεράσουν προχωρώντας προς µια κοινωνική πεζογραφία. 
Ο Μακεδονικός Αγώνας και γενικότερα η εθνική ολοκλήρωση, η πεποίθηση στις ελληνικές 
δυνατότητες εµπνέουν άλλους διανοούµενους και λογοτέχνες, ενώ ο στοχασµός πάνω στο 
εθνικό, στον Ελληνισµό είναι στο κέντρο των ενδιαφερόντων πολλών από αυτούς. 
 

Το θέατρο αναζωογονείται και σε επίπεδο συγγραφής θεατρικών έργων αλλά και 
γενικότερα ως θεσµός δηµιουργώντας ελληνική θεατρική παράδοση, ενώ η µουσική αποκτά 
για πρώτη φορά εθνικό στίγµα τείνοντας στην καλλιέργεια εθνικής ελληνικής σχολής. 

 
Τα ευρωπαϊκά ρεύµατα µετακενώνονται στον ελληνικό χώρο, για να µεταγραφούν σε 

ένα ελληνικό καλλιτεχνικό ιδίωµα. Τα νέα ρεύµατα στη ζωγραφική και τη γλυπτική έχουν 
την τάση να παραµερίζουν τον ακαδηµαϊσµό των προηγούµενων χρόνων, ο οποίος όµως 
ακόµα σε αυτή την περίοδο είναι κυρίαρχος, ενώ εξελίσσονται και αυτονοµούνται 
καλλιτεχνικά η χαρακτική και η φωτογραφία. Μεγάλοι δηµιουργοί, ο Κωνσταντίνος 
Παρθένης, ο Κωνσταντίνος Μαλέας και ο Γιώργος Μπουζιάνης κάνουν αυτά τα χρόνια την 
εµφάνισή τους, για να ολοκληρώσουν το έργο τους στη µετέπειτα περίοδο σηµειώνοντας τη 
στροφή από την παράδοση στη µοντερνικότητα.  
 

Η εποχή συνιστά συνολικά µια µεταβατική περίοδο 
από την παράδοση προς νεοτερικές µορφές τέχνης, οι 
οποίες βέβαια θα εκδηλωθούν πραγµατικά και θα 
καλλιεργηθούν στην ιστορική συγκυρία της µετέπειτα 
περιόδου, του Μεσοπολέµου. Παράλληλα, τα χρόνια 
αυτά δηµιουργεί στο Πήλιο το δικό του µοναδικό έργο ο 
ζωγράφος Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ, εικονογραφώντας µε 
τον πιο αυθεντικό τρόπο αδιάσπαστη την ελληνική 
παράδοση, αναδεικνυόµενος έτσι ως δάσκαλος της 
“ελληνικότητας”, όπως θα τον αναγνωρίσουν οι 
δηµιουργοί της γενιάς του ’30 την επόµενη περίοδο. 

 
Η καλλιτεχνική κίνηση διογκώνεται και όλο και περισσότερες εκθέσεις ζωγραφικής 

οργανώνονται, οµαδικές και ατοµικές, από το 1901 και µετά. Η «Εταιρεία Φιλοτέχνων» 
οργανώνει εκθέσεις στο Μέγαρο Κούπα, η «Ελληνική Καλλιτεχνική Εταιρεία» στο Ζάππειο. 
Το 1900 ιδρύθηκε το πρώτο καλλιτεχνικό σωµατείο, ο «Σύνδεσµος Ελλήνων Kαλλιτεχνών», 
για να ακολουθήσουν και άλλα, ενώ το 1900 ιδρύεται η Εθνική Πινακοθήκη. 
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Ο από το 1898 ιδρυµένος «Σύλλογος προς διάδοσιν των ωφελίµων βιβλίων» συµβάλλει στην 
πνευµατική ανάπτυξη. Αναπτύσσονται τέλος όλο και περισσότερο οι επιστήµες που µελετούν 
το ελληνικό παρελθόν.  

 
Το κύριο ιδεολογικό πρόβληµα για την ελληνική κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα 

ήταν το γλωσσικό. Ο αγώνας για την επικράτηση της δηµοτικής, ο οποίος συνδεόταν µε τα 
αιτήµατα για ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές µεταρρυθµίσεις, ήταν αναπόσπαστα δεµένος και 
µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Γύρω του συσπείρωσε πολλούς από τους ανθρώπους των 
ελληνικών γραµµάτων και της διανόησης παρόλες τις µεταξύ τους αποκλίσεις κυρίως ως 
προς τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις του δηµοτικισµού. Η εποχή διακρίνεται από µεγάλη 
µαχητικότητα και έχει χαρακτηριστεί ως η “ηρωική εποχή του δηµοτικισµού”. Για πρώτη 
φορά οι δηµοτικιστές συσπειρώνονται σε οργανώσεις, αναλαµβάνοντας περισσότερο 
δυναµικό ρόλο στην πνευµατική ζωή του τόπου.  

 
Ο χώρος ως τοπίο γίνεται αντικείµενο µιας ελληνικής αισθητικής θεωρίας, 

δηµιούργηµα του Περικλή Γιαννόπουλου, αλλά και εµπνέει τη ζωγραφική, η οποία 
ανακαλύπτει και µορφοποιεί εικαστικά το ελληνικό τοπίο και φως. Η πόλη µεγαλώνει και το 
αστικό περιβάλλον εισβάλλει στη λογοτεχνία, η οποία παρακολουθεί τις µετακινήσεις του 
πληθυσµού και τον κοινωνικό µετασχηµατισµό εκτοπίζοντας την ύπαιθρο της ηθογραφίας.  

 
Η αρχιτεκτονική συνεχίζει στο νεοκλασικό ιδίωµα του περασµένου αιώνα, αλλά και 

νέες µορφές αναδεικνύονται, ενώ παρατηρείται και ένας προβληµατισµός, περισσότερο 
θεωρητικός και όχι ακόµα στην πράξη, για την αναζήτηση µιας ελληνικής αρχιτεκτονικής, 
στηριγµένης στη µελέτη της παραδοσιακής και ειδικά της βυζαντινής. 

 
 
Ποίηση 
 

Το κλίµα που δηµιουργείται στην καµπή του αιώνα οδηγεί πολλούς ποιητές σε µια 
εσωτερική συµβολιστική γλώσσα, η οποία δεν ενδιαφέρεται να µεταφέρει στην ποίηση τις 
συλλογικές ανησυχίες ή να διατυπώσει προτάσεις για το εθνικό µέλλον, αλλά περισσότερο να 
εκφράσει τη στροφή προς τα µέσα, τα προσωπικά αδιέξοδα και την προσωπική απογοήτευση. 
Σε κάθε περίπτωση, η ασύµβατη προς το ελληνικό τοπίο συµβολιστική ατµόσφαιρα εµπόδισε 
την πραγµατική µεταφύτευση του ευρωπαϊκού ρεύµατος στην Ελλάδα, ενώ ενθάρρυνε τη 
µετάλλαξή του προς µια άλλη γλώσσα που διατηρεί την ουσία του συµβολισµού χωρίς τους 
εξωτερικούς τύπους του.  

 
Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Τα ελεγεία και τα ειδύλλια, 1918) είχε παραµείνει ένα 

µεγάλο διάστηµα στη Γερµανία όπου µυήθηκε στη βορειοευρωπαϊκή καλλιτεχνική 
δηµιουργία αλλά και τη βόρεια ατµόσφαιρα. Η εµπειρία αυτή µεταφέρεται στην ποίησή του 
ως θολή, φθινοπωρινή, σκιώδης ατµόσφαιρα που διακρίνεται από εξαιρετική µουσικότητα. 
Είναι ο πιο συνεπής συµβολιστής ποιητής. 
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Τη νέα ποιητική γλώσσα, πιο κοντά σε γαλλικά πρότυπα αυτή τη φορά, χρησιµοποιεί ο 
Ιωάννης Γρυπάρης (Σκαραβαίοι και τερρακότες, 1919), του οποίου το έργο σηµειώνει 
ακριβώς το πέρασµα από τον παρνασσισµό στο συµβολισµό. Ο Λάµπρος Πορφύρας (Σκιές, 
1920), ένας ελάσσων αλλά αυθεντικός ποιητής, εξέφρασε µε το γνησιότερο τρόπο τη 
µελαγχολία της γενιάς του. Οι τρεις αυτοί ποιητές αποτελούν την πλέον χαρακτηριστική 
εκπροσώπηση και θα λέγαµε τις τρεις παραλλαγές του συµβολισµού στον ελληνικό χώρο.  

 
Αξιόλογος ποιητής υπήρξε ο Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912), η ποίηση του οποίου 

αποτελεί το αποτέλεσµα της συνάντησης των σύγχρονων καλλιτεχνικών ρευµάτων, των 
σοσιαλιστικών του πεποιθήσεων και της επτανησιακής ποιητικής παράδοσης. Ο Μαβίλης 
καλλιέργησε σχεδόν αποκλειστικά το σονέτο. 
 

Άλλοι ποιητές της περιόδου είναι: ο Μιλτιάδης 
Μαλακάσης (1869-1943), ο οποίος κινείται επίσης στο 
κλίµα του συµβολισµού (Ασφόδελοι, 1918), για να στραφεί 
αργότερα σε άλλη κατεύθυνση µε ποιήµατα όπως ο 
«Μπαταριάς», ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-1940), 
νεότερος από τους προηγούµενους και µε ποικίλο και ευρύ 
έργο, το οποίο συνδέει αυτή τη γενιά, του τέλους του αιώνα, 
µε την επόµενη, του 1920, ο Σπήλιος Πασαγιάννης, ο 
Αλέκος Φωτιάδης, ο Μάρκος Τσιριµώκος, ο Νίκος 
Πετιµεζάς, ο Σωτήρης Σκίπης και οι νεότεροι Αθανάσιος 
Κυριαζής και Γεώργιος Αθάνας (Γ. Αθανασιάδης-Νόβας). 
Στην περίοδο αυτή κάνουν την εµφάνισή τους σηµαντικοί 
ποιητές που µε το έργο τους σφράγισαν τα νεοελληνικά γράµµατα. 

 
Με κοινή αφετηρία την αντίδρασή τους στην παρακµή, ένα διονυσιακό ενθουσιασµό 

και το όραµα για την αναγέννηση ενός καλύτερου και ηρωικού κόσµου, εγκαινιάζουν αυτή 
την εποχή τη δηµιουργία τους στην ποίηση που θα συνεχιστεί για πολύ µεγάλο διάστηµα 
ακόµα και θα απλωθεί και σε άλλα είδη του λόγου. Πρόκειται για τον Άγγελο Σικελιανό 
(1884-1951), το Νίκο Καζαντζάκη (1883-1957) και τον Κώστα Βάρναλη (1884-1974). Οι 
δυο πρώτοι µε µια µεσσιανική αντίληψη για το δηµιουργό-κοµιστή σωτήριου µηνύµατος, µε 
έντονες υπαρξιακές ανησυχίες, αποµακρύνονται από τη µονότονη καθηµερινότητα, 
ψάχνοντας την ηρωική διάσταση της ζωής. Ο Βάρναλης από την άλλη, µετά τα πρώτα 
συµβολικά του ποιήµατα θα στρατευτεί στην κοµουνιστική ιδεολογία, ευθυγραµµίζοντας την 
τέχνη του µε το επαναστατικό πρόγραµµα του κοµουνιστικού κόµµατος. Στην Αλεξάνδρεια, 
έχει ήδη εµφανιστεί ένας κορυφαίος ποιητής που θα αποτελέσει µοναδική περίπτωση στην 
ελληνική ποίηση, ο Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933), δηµιουργώντας µια δική του 
ιδιότυπη ποιητική. 
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Πεζογραφία 
 

Αυτή την εποχή δίνουν σηµαντικά κοµµάτια από το έργο τους που έχει ήδη 
εγκαινιαστεί τα προηγούµενα χρόνια µια σειρά πεζογράφων καταγόµενων από την ελληνική 
επαρχία, µε ενδιαφέροντα ηθογραφικά, εκφραστικό µέσο το διήγηµα και γλώσσα λαϊκή που 
δεν έχει ακόµα βρει το λόγιο χαρακτήρα, στον οποίο θα καταλήξουν ο Παλαµάς και οι γύρω 
του: ο Xρήστος Χρηστοβασίλης από την Ήπειρο, ο Σπήλιος Πασαγιάννης από την 
Πελοπόνησσο, ο Ιωάννης Κονδυλάκης από την Κρήτη, ο Γιάννης Βλαχογιάννης από τη 
Ναύπακτο, ο Αντώνης Τραυλαντώνης από το Μεσολόγγι, ο Στέφανος Γρανίτσας από τη 
Ρούµελη, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας.  

 
Απολαµβάνοντας απόλυτη αναγνώριση από το κοινό του συνεχίζει το έργο του ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951), ο οποίος περνά µε άνεση στο είδος του µυθιστορήµατος 
από το διήγηµα, ενώ έχει ήδη αφήσει στο έργο του το περιβάλλον της Ζακύνθου για το 
µικροαστικό περιβάλλον της Αθήνας. Αυτή την εποχή δίνει κάποια από τα γνωστότερα έργα 
του: Πλούσιοι και Φτωχοί (1919), Τίµιοι και άτιµοι (1922), Τυχεροί και άτυχοι (1924). 

  
Στο πλαίσιο του συµβολισµού κινείται η γραφή του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου 

(1867-1911), επηρεασµένου από τα ευρωπαϊκά ρεύµατα. Έργα του είναι Το Βιβλίο της 
αυτοκράτειρας Ελισάβετ (1907) και το µυθιστόρηµα Κερένια κούκλα (1911), στα οποία 
επικρατεί ένας τολµηρός ρεαλισµός, ευαισθησία κι έντονη υποβλητικότητα στην απόδοση 
του περιβάλλοντος και της ψυχικής διάθεσης των προσώπων. 

 
Από την ηθογραφία ξεκινά γύρω στο 1900 και ο ∆ηµοσθένης Βουτυράς (1871-1958). 

Ο Βουτυράς µεταφέρει την ηθογραφία από το χωριό στις φτωχογειτονιές και τις αποπνικτικές 
συνοικίες της σύγχρονης πόλης, µε ήρωες δυστυχείς προλετάριους, θαµώνες των καπηλειών, 
σε πλήρες αδιέξοδο. Το κλίµα του θα επηρεάσει πολύ τους πεζογράφους της γενιάς του ’20, 
δεκαετία στην οποία ο Βουτυράς θα εξακολουθήσει να γράφει µε πολλή επιτυχία.  

 
Οι σοσιαλιστικές πεποιθήσεις, η κοινωνική κριτική, το ενδιαφέρον για την 

πραγµατικότητα των αδικηµένων οµάδων εµπνέουν τον Κώστα Παρορίτη (Ο κόκκινος 
τράγος, 1924). Τη µικροαστική ζωή, επηρεασµένος από το νατουραλισµό του Ζολά, χωρίς 
ιδιαίτερες αξιώσεις, στην κατεύθυνση πάντα της κοινωνικής πεζογραφίας, περιγράφει και ο 
∆ιονύσιος Κόκκινος 
 

Το ελληνοκεντρικό ιδανικό, η πεποίθηση στις ελληνικές δυνατότητες και στην 
αναγέννηση του έθνους εµπνέουν µε ιδιαίτερο τρόπο το έργο του Περικλή Γιαννόπουλου, του 
Ίωνα ∆ραγούµη και της Πηνελόπης ∆έλτα. Ιδιότυπη περίπτωση, ο Περικλής Γιαννόπουλος 
(Νέον Πνεύµα, 1906, Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν, 1907) εφαρµόζοντας µια 
ανθρωπογεωγραφική θεωρία έφτασε στην αποθέωση και τη λατρεία του ελληνικού φωτός και 
τοπίου και σε µια εξύµνηση του Ελληνισµού, που ξεπερνούσε κάθε όριο και διακήρυσσε την 
ανωτερότητα της ελληνικής φυλής.  
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Ο Ίων ∆ραγούµης διατυπώνει τη δική του πρόταση για τον ελληνικό εθνικισµό, 
συνεπώς και για την εξωτερική πολιτική και την αντίληψη της εθνικής ολοκλήρωσης. Ο Ίδας, 
όπως ήταν το φιλολογικό του ψευδώνυµο, δηµοσιεύει αφηγήµατα (Mαρτύρων και ηρώων 
αίµα, 1907, εµπνευσµένο από το Μακεδονικό Αγώνα, Σαµοθράκη, 1909, Όσοι ζωντανοί, 
1911), τα οποία αποτελούν, παρατηρεί ο Λίνος Πολίτης, «πρώτα ίσως δείγµατα µιας 
εσωτερικής ψυχολογίας στη νεοελληνική λογοτεχνία».  

 
Η Πηνελόπη ∆έλτα, εµπνευσµένη από τη Μεγάλη Ιδέα, στρατευµένη στην προσπάθεια 

του δηµοτικισµού και της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, ξεκινά από την ανάγκη να δώσει 
στα παιδιά τα κατάλληλα αναγνώσµατα. Πρόκειται για έργα, όπως Για την πατρίδα, 1909, 
Στον καιρό του Βουλγαροκτόνου, 1911, Στα µυστικά του Βάλτου, 1937, που αποτελούν άρτια 
ιστορικά µυθιστορήµατα και έχουν να κάµουν µε το Μακεδονικό Αγώνα, το Παραµύθι χωρίς 
όνοµα, 1910, µια αλληγορία που προβάλλει τη δυνατότητα αναγέννησης του Ελληνισµού. 
Επίσης έγραψε και αυτοβιογραφικών αναφορών παιδικά µυθιστορήµατα. Η Πηνελόπη ∆έλτα 
θα ασχοληθεί περισσότερο µε την παιδική λογοτεχνία. 
 

Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-1920) και ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872-
1923) είναι οι δύο πεζογράφοι, οι οποίοι ξεκινώντας από την ηθογραφία αναζήτησαν την 
ανανέωσή της και την έστρεψαν προς την κοινωνική κριτική, µε κοινή αφετηρία τις 
σοσιαλιστικές τους αντιλήψεις. O Κωνσταντίνος Χατζόπουλος προσανατολίζεται προς έναν 
ηθογραφικό νατουραλισµό, για να καταγγείλει τις συµβάσεις, τις προκαταλήψεις της 
αγροτικής κοινότητας (Aγάπη στο χωριό, 1910, O πύργος του Aκροποτάµου, 1909), για να 
περάσει αργότερα µε το µυθιστόρηµα Φθινόπωρο, 1917 στο αστικό περιβάλλον και σε µια 
ολοκληρωµένη συµβολιστική διατύπωση στην πεζογραφία. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 
ενστερνιζόµενος κι αυτός τα σοσιαλιστικά ιδεώδη, παρουσιάζει εξίσου την κοινωνική αδικία 
και διαφθορά. Η κοινωνική αδικία, η καταπίεση της άρχουσας τάξης, η πολιτιστική 
καθυστέρηση, η υποκρισία, η διαστρέβλωση της ανθρώπινης συνείδησης από το χρήµα 
καταγγέλλονται στο πεζογραφικό έργο του Θεοτόκη, επηρεασµένο από τα διδάγµατα του 
ρωσικού ρεαλισµού και το γερµανικό ανθρωπισµό. Από τα καλύτερα έργα του είναι Ο 
Κατάδικος, 1919, Η τιµή και το χρήµα,1914 και Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, 1920, το 
έργο που ολοκληρώνει, όπως παρατηρεί ο Mario Vitti, την ιστορική διαδροµή της 
ηθογραφίας. 

 
 

Λογοτεχνικά περιοδικά 
 

Σηµαντικά µορφωτικά όργανα, δίαυλοι επικοινωνίας µε την πνευµατική κίνηση στην 
Ευρώπη και µέσα µετακένωσης των ευρωπαϊκών ρευµάτων στην Ελλάδα, βήµα για 
διατύπωση προτάσεων και όργανα αγώνα για αλλαγές και µεταρρυθµίσεις αποτέλεσαν τα 
λογοτεχνικά περιοδικά της περιόδου. 
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Ο Νουµάς υπήρξε το σηµαντικότερο περιοδικό της περιόδου ταυτισµένο µε το 
γλωσσικό αγώνα για την επικράτηση της δηµοτικής και την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 
∆ηµιουργία του ∆ηµήτριου Ταγκόπουλου, κυκλοφορεί από το 1901 και δίνει αγώνα για τη 
δηµοτική. Καθιερώνει σε όλες του τις στήλες τη δηµοτική, κάνοντας πράξη τη σταυροφορία 
του υπέρ των δυνατοτήτων της, ξεχωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο από κάθε άλλο έντυπο 
αλλά και τα κείµενα λογίων που υποστήριζαν τη δηµοτική χωρίς να γράφουν σε αυτήν. 
∆έχεται συνεργασίες όποιων γράφουν στη δηµοτική. Το οπλοστάσιό του δεν αποτελούν µόνο 
θεωρητικά επιχειρήµατα αλλά και διακωµωδήσεις και σκωπτικά σχόλια των αντιπάλων. 
Γύρω στο 1908, οι δηµοτικιστές του Νουµά βρίσκονται χωρισµένοι ως προς το γλωσσικό, σε 
δογµατικούς (υπό το Γιάννη Ψυχάρη) και µεταρρυθµιστές (Μανόλης Τριαναταφυλλίδης, 
Αλέξανδρος ∆ελµούζος) και ως προς το κοινωνικοπολιτικό σε σοσιαλιστές (Κώστας 
Χατζόπουλος) και εθνικιστές (Ίων ∆ραγούµης). 

 
Την εποχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, ανειληµµένης από την τριανδρία του 

Εκπαιδευτικού Οµίλου, αµφιταλαντεύτηκε ανάµεσα στην υποστήριξη και την αντιπολίτευσή 
της, διαφωνώντας µε πολλές από τις επιλογές των πρωτεργατών της και κυρίως µε τη “µιχτή” 
της γλώσσα, επιδιδόµενος τώρα σε ταυτόχρονo αγώνα εναντίον της καθαρεύουσας και της 
µιχτής. 

 
Πέρα από την υπόνοια για προσωπικές έριδες που υπαγόρευσαν τον αρνητισµό του 

Νουµά προς τη µεταρρύθµιση, ενδεχοµένως υπαγορεύτηκε και από τις σοσιαλιστικές 
συµπάθειες του περιοδικού που τους ωθούσε να θεωρούν τη µεταρρύθµιση ως αστική. Το 
γεγονός πάντως της κατά τα άλλα συµπαθούς στάσης του και προς το φιλελεύθερο βενιζελικό 
πρόγραµµα δείχνει κάποια σύγχυση επί όλων αυτών. 

 
Ο Νουµάς θα κυκλοφορήσει ως το 1931 µε διακοπές (1917-1918, 1924-1929), 

σταδιακά µεταβαλλόµενος σε λογοτεχνική επιθεώρηση. Κατά την τελευταία πλέον περίοδο 
βρίσκεται µάλλον αποµονωµένο από τους περισσότερους σύγχρονους διανοούµενους και 
λογοτέχνες, µε τους οποίους το χωρίζουν διαφορές γλωσσικές και αισθητικές. Το 1931 
κλείνει οριστικά το περιοδικό που σηµάδεψε µε την παρουσία του τον αγώνα για τη 
δηµοτική.  

 
Άλλα σηµαντικά περιοδικά ήταν η Τέχνη και Ο ∆ιόνυσος. Η Τέχνη κυκλοφόρησε για 

ένα µόλις χρόνο, το 1898, και συντασσόταν -το πρώτο περιοδικό πριν από το Νουµά- 
αποκλειστικά στη δηµοτική. Συγκέντρωσε γύρω της νέους δηµιουργούς µε κοινό αίτηµα την 
ανανέωση της τέχνης και βέβαια τη γλωσσική αλλαγή. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να γνωρίσει 
στους Έλληνες τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύµατα και µάλιστα το συµβολισµό, κυρίαρχο 
ρεύµα τότε στην Ευρώπη. Συνεντεύξεις και αποσπάσµατα από έργα δηµοσιεύονταν προς 
διάδοση των ευρωπαϊκών αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, µαζί µε δηµοσιεύσεις συγγραφέων όπως 
ο Παπαδιαµάντης, ο Καρκαβίτσας, ο Ξενόπουλος παρουσιάστηκαν εκεί και συγγραφείς µε 
ανανεωτικές προθέσεις όπως ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, που ήταν και ο εκδότης του 
περιοδικού, ή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης.  
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1.3. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1923-1940)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική πολιτική - Aπό τη Β΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία στη Mεταξική 
∆ικτατορία 
 

Η περίοδος µεταξύ του 1923 και του 1940, µεταξύ δηλαδή της Mικρασιατικής 
Καταστροφής και της εισόδου της χώρας στο B΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, θα µπορούσε να 
οριστεί ως ο Ελληνικός Mεσοπόλεµος -σε αντιδιαστολή µε τον Eυρωπαϊκό. H ήττα των 
ελληνικών δυνάµεων στη Mικρά Aσία σηµασιοδοτεί τη λήξη µίας δεκαετίας συνεχών 
πολέµων, αλλά και τη διαγραφή της Mεγάλης Iδέας µετά από µια εκατονταετία εδαφικών 
επεκτάσεων και πληθυσµιακών ενσωµατώσεων. 

 
H εσωστρέφεια και τα αιτήµατα εσωτερικής ανασυγκρότησης, στη βάση των νέων 

πολιτικοκοινωνικών δεδοµένων, έµελλαν να εγγραφούν ως θεµελιακά χαρακτηριστικά της 
περιόδου αυτής. Eξάλλου, πρόκειται για µια ταραγµένη, γεµάτη αντιφάσεις και 
πισωγυρίσµατα περίοδο-κλειδί για τη βαθύτερη κατανόηση και διαµόρφωση της 
νεοελληνικής κοινωνίας ως τις µέρες µας. Για πρώτη φορά, η ελλαδική κρατική οντότητα 
τείνει να συµπεριλάβει στους κόλπους της το µέγιστο ποσοστό του Eλληνισµού. Πάνω από 
τα ερείπια της Kαταστροφής γεννιέται µια περίοδος µεταβατικού χαρακτήρα χωρίς κυρίαρχο 
ιδεολογικό, συνεκτικό ιστό. 

 
 

Πολιτικές εξελίξεις 
 

Oι επιπτώσεις της ήττας του 1922 (µε πρώτη ανάµεσά τους, την προσφυγική συρροή) 
προκάλεσαν στο εσωτερικό της χώρας µια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων. H πτώση του 
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βιοτικού επιπέδου των µεσαίων τάξεων και η 
γενική δυσαρέσκεια από την πορεία των 
εθνικών εξελίξεων αντανακλώνται στο νέο 
προσανατολισµό των µεταρρυθµιστικών και 
δηµοκρατικών κοµµάτων, που ιδρύθηκαν την 
εποχή αυτή. Kυρίαρχο ρόλο σ’ αυτά έπαιξαν 
προσωπικότητες που είχαν αποχωρήσει από το 
βενιζελικό κίνηµα, το οποίο στην πάροδο του 
χρόνου είχε χάσει την πρώτη αναµορφωτική 
του ορµή. Aνάµεσά τους ξεχωρίζει ο 
Aλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πολιτικός που 
κατεξοχήν συνέδεσε το όνοµά του µε την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας στο Mεσοπόλεµο. H 
τελευταία κυβέρνηση του Eλευθέριου Bενιζέλου (1928-32) αποτέλεσε τη µοναδική 
περίπτωση στην περίοδο του Mεσοπολέµου που εξάντλησε ολόκληρη την τετράχρονη 
κοινοβουλευτική της θητεία. Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια αναβίωσε ακόµα εντονότερα µετά 
τη λήξη της θητείας της. Oι εξτρεµιστικές ενέργειες που ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια 
(απόπειρα δολοφονίας κατά του Bενιζέλου, διαδοχικά πραξικοπήµατα βενιζελικών 
στρατιωτικών στα 1933 και 1935), οδήγησαν την πολιτική ζωή του τόπου σε ακόµα 
µεγαλύτερα αδιέξοδα. Tο Nοέµβριο του 1935 καταλύθηκε το πολίτευµα της Aβασίλευτης 
∆ηµοκρατίας και ο Γεώργιος B΄ επανήλθε στο θρόνο, µε πραξικοπηµατικές ενέργειες οµάδας 
αξιωµατικών που είχαν ως επικεφαλή το Γ. Κονδύλη. 
 

Mια σειρά ατυχών συγκυριών στις αρχές του 1936 (θάνατος Bενιζέλου, έλλειψη 
ηγετικών προσωπικοτήτων) και η αδράνεια του πολιτικού κόσµου έδωσαν τη δυνατότητα 
στον ευνοούµενο του Παλατιού Iωάννη Mεταξά να αυτοανακηρυχθεί “Κυβερνήτης” της 
χώρας, προφασιζόµενος τον κίνδυνο “κοινωνικών ανατροπών”. Tην αρχική αναστολή των 
πολιτικών ελευθεριών, ακολούθησαν ποικίλες διώξεις προς αυτούς που θεωρήθηκαν 
ιδεολογικά και πολιτικά αντίπαλοι στη νέα τάξη πραγµάτων, ουσιαστικά δηλαδή προς τη 
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Tα παραπάνω, συνοδευόµενα από µια σειρά 
πρακτικών (αντιγραφές των φαινοµένων της Iταλίας και της Γερµανίας), έδιναν στο 
καθεστώς το ολοκληρωτικό (αλλά όχι και φασιστικό, όπως εκτιµήθηκε), στίγµα. H ελληνο-
ιταλική σύρραξη του 1940 και οι οδυνηρές συνέπειές της (γερµανική εµπλοκή που οδήγησε 
σε τριπλή κατοχή) διέκοψαν τη δράση της δικτατορίας. Oι εξελίξεις που µεσολάβησαν, 
έθεσαν το καθεστωτικό ζήτηµα στην Eλλάδα σε µια νέα φάση. 
 
 
 
H ελληνική εξωτερική πολιτική, 1923-1940 
 

Mετά το 1923, και για όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, η ελληνική εξωτερική 
πολιτική εισήλθε σε µια νέα φάση. O αλυτρωτισµός και η εδαφική ολοκλήρωση, που για 
έναν ολόκληρο αιώνα αποτελούσαν τις βασικές συνισταµένες των επιδιώξεων της χώρας, 
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αντικαταστάθηκαν από άλλους προσανατολισµούς. Aποκλειστικό στόχο της ελληνικής 
διπλωµατίας αποτελούσε πια η διατήρηση της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της 
χώρας. Παράλληλα, η χώρα εντάχθηκε ενεργά στο καθεστώς της διεθνούς νοµιµότητας, όπως 
αυτή αντιπροσωπευόταν από την Kοινωνία των Eθνών, επιδεικνύοντας προσήλωση στο 
καθεστώς των διεθνών συνθηκών. H προβολή των εθνικών διεκδικήσεων (∆ωδεκάνησα, 
Bόρειος Ήπειρος, Kύπρος) προσαρµόστηκε στους νέους αυτούς άξονες και ουσιαστικά 
ανεστάλη. 

 
H πορεία των εξελίξεων απέδειξε ότι το σύστηµα της συλλογικής ασφάλειας, στο οποίο 

η Eλλάδα -µαζί µε άλλες µικρές χώρες- προσανατολίστηκε, στάθηκε στην πράξη αδύναµο 
τόσο στο να προασπίσει τα ζωτικά συµφέροντά της όσο και στο να διασφαλίσει τη 
γενικότερη ειρήνη. Mέσα από ποικίλες αναζητήσεις διπλωµατικών ερεισµάτων και 
απογοητεύσεις, η ελληνική διπλωµατία προσδέθηκε στο άρµα των Μεγάλων ∆υνάµεων. Στην 
περίοδο 1928-32 οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας διαµορφώθηκαν σε νέα βάση. H 
βαλκανική συνεργασία ενισχύθηκε και επικυρώθηκε µέσα από µια σειρά συµφώνων. Στο 
δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’30, το καθεστώτος της 4ης Aυγούστου αν και ιδεολογικά 
βρισκόταν πιο κοντά στις χώρες του Άξονα, επεδίωκε συστηµατικά να διατηρήσει τους 
ισχυρούς δεσµούς της χώρας µε την Aγγλία. Έτσι όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος η 
Ελλάδα βρέθηκε στο πλευρό των συµµάχων. 

 
 
Τα κυριότερα γεγονότα 
 

H επιδίωξη της έγκρισης από την Kοινωνία των Eθνών κάθε δραστηριότητας που 
αναλάµβανε η ελληνική διπλωµατία, χαρακτήρισε την περίοδο µετά τη συνθήκη της 
Λωζάννης. H αντιµετώπιση των µεγάλων εσωτερικών προβληµάτων (προσφυγικό κ.ά.) είχε 
προτεραιότητα έναντι της χάραξης εξωτερικής πολιτικής. Mολονότι στην περίοδο 1923-40 
έλειπαν τα βαρυσήµαντα γεγονότα του άµεσου παρελθόντος (Bαλκανικοί Πόλεµοι, 
Mικρασιατική Εκστρατεία), η ιδιαίτερα δυσµενής για την Eλλάδα διεθνής συγκυρία επέτρεψε 
άλλοτε την πρόκληση επεισοδίων σε βάρος της χώρας (κατάληψη της Kέρκυρας από τους 
Iταλούς) και άλλοτε την πραγµατοποίηση σπασµωδικών κινήσεων (π.χ. τη σύναψη ατυχών 
διπλωµατικών συµφωνιών). Oι διµερείς σχέσεις της χώρας παρέµειναν για αρκετό διάστηµα 
προβληµατικές.  

 
Oι συνέπειες της αναθεωρητικής πολιτικής που ακολούθησε ο δικτάτορας Θεόδωρος 

Πάγκαλος (1925-26) και η διαπιστωµένη αδυναµία των οργάνων της Kοινωνίας των Eθνών 
να στηρίξει τους µηχανισµούς συλλογικής ασφάλειας, προσανατόλισε τη χώρα σε νέους 
στρατηγικούς στόχους, σύναψης φιλικότερων σχέσεων µε το διεθνή περίγυρο και φυσικά µε 
τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Yπ’ αυτή την έννοια, τα βασικά γεγονότα την εποχή αυτή συνίσταντο 
κυρίως σε διπλωµατικά σύµφωνα και συνθήκες µε ποικίλο περιεχόµενο, αλλά µε σταθερή 
παράµετρο τη διασφάλιση των συµφερόντων της χώρας. H ενδυνάµωση, στη δεκαετία του 
’30, της φασιστικής Iταλίας και της ναζιστικής Γερµανίας, και οι διεθνείς εξελίξεις, όπως η 
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Aβησσυνιακή κρίση (1935), και η αντίστοιχη του Mονάχου (1938), µετατόπισαν την Eλλάδα 
στο περιθώριο του διεθνούς ανταγωνισµού, που έµελλε να κορυφωθεί µε την έναρξη του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, στα πλαίσια του οποίου η Eλλάδα έπαιξε καθοριστικής σηµασίας 
ρόλο. 

 
 

 
H ελληνική κοινωνία στο Μεσοπόλεµο, 1923-1940 
 

H πρώτη δεκαετία του Mεσοπολέµου εγκαινίασε 
την εικόνα της σύγχρονης πόλης, εισάγοντας και 
δοκιµάζοντας νέες αντιλήψεις στο εσωτερικό µιας 
µεταβαλλόµενης κοινωνίας και ενός κράτους γεµάτου 
βλέψεις και αναµονές. H προσφυγική παρουσία άλλαξε 
τη δοµή της µεγάλης γαιοκτησίας (απαλλοτριώσεις, 
οριστική διανοµή τσιφλικιών), αλλά και µεταµόρφωσε τα 
αστικά κέντρα (Aθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Bόλος, 
Kαβάλα) σε βιοµηχανικές πόλεις µε πυκνό πληθυσµό. 
Kατ’ αυτό τον τρόπο συντέλεσε άµεσα στο βιοµηχανικό 
και αστικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας. 

  
H µεσαία τάξη, που η άνοδός της συντέλεσε στην άνοδο του κινήµατος των 

Φιλελευθέρων, είχε πλέον σταθεροποιήσει τη θέση της µέσα στο κοινωνικό και πολιτικό 
σύστηµα της χώρας. Eνώ όµως αρχικά στήριξε τον Eλευθέριο Bενιζέλο στο ανορθωτικό του 
έργο, δεν του επέτρεψε να προωθήσει το εκσυγχρονιστικό του όραµα. O επιχειρηµατικός 
κόσµος, µολονότι αρχικά στήριξε απροκάλυπτα τις πολιτικές προσπάθειες µε συναινετικό 
χαρακτήρα (π.χ. οικουµενικές κυβερνήσεις), διασπάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’30 
στο εµπορικό και στο βιοµηχανικό τµήµα του. H αυξανόµενη πίεση της εργατικής τάξης και 
η σύγχυση στο βενιζελικό στρατόπεδο, οδήγησε σε πόλωση που εκδηλώθηκε ως πολιτική 
συσπείρωση στη βάση των αξιών και των αντιλήψεων του ευρύτερου συντηρητικού χώρου 
(ουσιαστικά του Λαϊκού Κόµµατος). 

 
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ο Mεσοπόλεµος αποτελεί τοµή στη συγκρότηση 

της νεοελληνικής κοινωνίας. Mπορεί κανείς να διακρίνει δύο φάσεις στην περίοδο που 
ορίζεται ανάµεσα στις δύο συγκλονιστικές κορυφώσεις, της Kαταστροφής (1922) και της 
Κατοχής (1941). H πρώτη, που συµπίπτει µε την αβασίλευτη δηµοκρατία, σηµασιοδοτήθηκε 
από τις δυναµικές κινητοποιήσεις που συντελούνταν στο εσωτερικό ενός κράτους που 
αγωνιζόταν να διαχειριστεί -και να υπερβεί- τις επιπτώσεις της ήττας. Oι οργανωµένοι 
διεκδικητικοί αγώνες σφράγισαν την εποχή αυτή, ενώ παρουσιάστηκαν νέες µορφές 
αµφισβήτησης του κοινωνικού συστήµατος σε όλα τα επίπεδα, που όµως ανακόπηκαν βίαια 
από το αυταρχικό καθεστώς της 4ης Aυγούστου. H εµπειρία του µεταξικού “Nέου Kράτους” 
σε συνδυασµό µε τη χρεοκοπία του παλαιού πολιτικού κόσµου, θα συµβάλει αποφασιστικά 
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στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης που βίωσε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών στρωµάτων 
στην αµέσως επόµενη κατοχική περίοδο. 

 
 
Η δυναµική των κοινωνικών µεταβολών στο Μεσοπόλεµο 
 

Oι δοµικές αλλαγές που υπέστη το ελληνικό κράτος µετά το 1922 -σε όλα τα επίπεδα- 
δεν άφησαν άθικτο τον προγενέστερο κοινωνικό σχηµατισµό. H ρευστότητα είχε αναχθεί σε 
µόνιµο χαρακτηριστικό της περιόδου, κάποιοι όµως παλαιότεροι παράγοντες συνέχισαν να 
πρωταγωνιστούν δίπλα στους νέους που αναδύθηκαν. H παρουσία των προσφύγων, η 
συγκρότηση της εργατικής τάξης, οι αναδιαρθρώσεις στον ευρύτερο αγροτικό αλλά και 
αστικό χώρο, αποτέλεσαν τα νέα στοιχεία του κοινωνικού τοπίου. Oι κοινωνικές συγκρούσεις 
-σε διάφορες µορφές- πύκνωσαν, ενώ και το κράτος µε τους µηχανισµούς του (πρόνοιας αλλά 
και καταστολής) διεκδίκησε ένα νέο ρόλο. 

 
Στην πρώτη φάση της µεσοπολεµικής περιόδου, και ως το 1932, το αίτηµα του αστικού 

εκσυγχρονισµού, που εκφράστηκε κυρίως µε τον Eλευθέριο Bενιζέλο, έχασε τον αλυτρωτικό 
του χαρακτήρα, της επέκτασης του ελληνικού κράτους (µε το ιδεολογικό επιστέγασµα της 
Mεγάλης Iδέας) και συναρθρώθηκε µε την οικοδόµηση ενιαίου εθνικού κράτους στη µορφή 
της αβασίλευτης δηµοκρατίας. Στη διάρκεια του κρίσιµου διαστήµατος ανάµεσα στο 1932 
και το 1936, το δηµοκρατικό καθεστώς αλλά και η κοινωνική συνοχή υπέστησαν 
ανεπανόρθωτα πλήγµατα. H ανάληψη της εξουσίας από το δικτάτορα Iωάννη Mεταξά (1936) 
σήµανε το πέρασµα σε µια νέα περίοδο, µε κύριο χαρακτηριστικό την υπαγωγή της κοινωνίας 
και των λειτουργιών της στο απολυταρχικό κράτος. 

 
 
 
Πολιτισµός 
 

Τα µεσοπολεµικά χρόνια είναι µια περίοδος που την επισκίασε ο Πρώτος Παγκόσµιος 
Πόλεµος και που χαρακτηρίστηκε από µεταβολές και ανακατατάξεις οι οποίες εξέβαλαν µε 
ιδιαίτερα γόνιµο τρόπο στον τοµέα του πολιτισµού. Νέα ήθη, νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα, και 
καινούργιες, διαφορετικές οπτικές µε τις οποίες βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτό του κάνει την 
εµφάνισή τους. 

 
Στον ελληνικό χώρο η Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός που 

µετασχηµάτισε δραµατικά το γεωγραφικό, πληθυσµιακό και ιδεολογικό χάρτη. Η τραγωδία 
πολλών χιλιάδων ανθρώπων, που ακολούθησαν το δρόµο της προσφυγιάς, επαναπροσδιόρισε 
τις συνθήκες ζωής τους αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο προσέλαβαν την πραγµατικότητα οι 
ίδιοι και όσοι τους υποδέχτηκαν. 
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Τα αστικά κέντρα έγιναν πυρήνας συγκέντρωσης πολλών πληθυσµιακών στρωµάτων 
µε διαφορετικές καταβολές. Οι πολιτισµικές εκφράσεις που παράχθηκαν, χαρακτηρίστηκαν, 
λοιπόν, από τους χρωµατισµούς όλων αυτών των φωνών που συγκρότησαν τον αστικό 
κυρίως κόσµο. Oι άµεσες ανάγκες των ανθρώπων αλλά και οι επιταγές µιας νέας 
πολεοδοµικής αντίληψης κατέστησαν το αστικό τοπίο αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
Η πόλη έγινε ένας κόµβος επικοινωνίας µέσα από τον οποίον διαχέονταν τα µηνύµατα της 
νεοτερικότητας σε όλη την ελληνική κοινωνία. 

 
Νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα που άνθιζαν στον ευρωπαϊκό χώρο απέκτησαν σηµαντική 

απήχηση στην Ελλάδα και αναπροσανατόλισαν τις αναζητήσεις καλλιτεχνών και 
λογοτεχνών, ενώ ο λόγος της κριτικής κλήθηκε να συνδιαλλαγεί µε τα νέα ιδιώµατα που 
διαµορφώνονταν. 

 
Τα δισεπίλυτα προβλήµατα της εκπαίδευσης οξύνθηκαν ακόµη περισσότερο µε τη 

ραγδαία αύξηση των µαθητών αλλά και τα υψηλά ποσοστά του αναλφαβητισµού που 
παρατηρούνταν. Η πολιτεία προσπάθησε να δώσει ορισµένες λύσεις θέτοντας σε εφαρµογή 
την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

 
Η ελληνική κοινωνία, µετά το µικρασιατικό τραύµα, άρχισε να ανιχνεύει τους δρόµους 

µέσα από τους οποίους προσδιορίστηκε η ταυτότητά της. Eπισηµαίνεται ένας συνεχής 
προβληµατισµός για τον ορισµό της “ελληνικότητας” στην καλλιτεχνική δηµιουργία, τον 
θεωρητικό λόγο και τη λαογραφική έρευνα. 

 
 
Ελληνική κοινωνία και νεοτερικότητα κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 διαµορφώθηκε ένα κλίµα πολιτικής 
αναταραχής και οικονοµικών και κοινωνικών ανακατατάξεων. Η κινητικότητα αυτή ευνόησε 
την εισροή µηνυµάτων και ιδεών, που η αποδοχή τους οριοθετήθηκε από το βαθµό 
εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας. Νέα ήθη αλλά και νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα, που 
κυριαρχούσαν στη δυτική Ευρώπη, κατέκλυσαν τον ελληνικό αστικό, κυρίως, χώρο και οι 
µεταβολές που προέκυψαν εκδηλώθηκαν σε τοµείς όπως η ψυχαγωγία, η µόδα, η άθληση. 
Εµφανίστηκε το ραδιόφωνο, επικράτησε ο κινηµατογράφος, εντάθηκαν οι αθλητικές 
δραστηριότητες, άλλαξε η εµφάνιση των γυναικών. Η νεοτερικότητα, που επικεντρώθηκε 
στην έννοια του ατόµου ως αυτόνοµης φυσικής αξίας, προσδιόρισε ένα νέο τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονταν τον εαυτό τους και τα πράγµατα.  

Στον καλλιτεχνικό χώρο η “ακαδηµαϊκή” ζωγραφική έδωσε σταδιακά τη θέση της σε 
καλλιτέχνες που έρχονταν σε επαφή µε τις νέες τάσεις. Οι καλλιτέχνες αυτοί επηρεάστηκαν 
από τα κινήµατα του κυβισµού, του υπερρεαλισµού και του εξπρεσιονισµού, κινήµατα που 
όριζαν µε διαφορετικό τρόπο το καθένα τη θέση του ατόµου µέσα στον κόσµο. Στο λόγο περί 
αισθητικής της εποχής όσο και στην καλλιτεχνική δηµιουργία, η προσπάθεια αυτή συνδέθηκε 
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και µε µια άλλη τάση, την αναζήτηση και τον προσδιορισµό της ελληνικότητας, που σε 
πολλούς καλλιτέχνες του Μεσοπολέµου εντοπίστηκε σε µια προσπάθεια επιστροφής στις 
πηγές και ρίζες του Ελληνισµού. 

Το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου προσπάθησε να επιβάλει µε τη 
λογοκρισία του ένα συνολικό έλεγχο στην πνευµατική ζωή που, ωστόσο, δεν επηρέασε 
καθοριστικά την καλλιτεχνική δηµιουργία. Στον ιδεολογικό τοµέα υιοθέτησε την έννοια της 
ελληνικότητας και το κλίµα επιστροφής στην παράδοση συνδέοντάς τα µ’ έναν ιδιαίτερο 
τρόπο µε την εθνικιστική στροφή του καθεστώτος. 

 
Πολιτισµικές εκφράσεις στο Μεσοπόλεµο, 1923-1940 
 

Η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέµου, µετά την αποτυχηµένη µικρασιατική 
εκστρατεία και στο πλαίσιο της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που την ακολούθησε, 
βρισκόταν σε συνεχή µεταβολή. Υπήρχε µια αδιάκοπη ροή ιδεών και νοοτροπιών, ενώ η 
πόλη έγινε ένας κόµβος επικοινωνίας πληθυσµιακών στρωµάτων, που προέρχονταν από 
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα. Αυτή η κινητικότητα εξέβαλλε, 
ανάλογα µε τον χώρο που την υποδεχόταν, σε διαφορετικές πολιτισµικές εκφράσεις. Κάποιες 
από αυτές σχετίζονταν µε τη λογοτεχνική παραγωγή, ποίηση και πεζογραφία, που κατά τη 
δεκαετία του ’20 πέρασε ένα στάδιο έντονης κρίσης. Ένα καινούργιο ανανεωτικό πνεύµα 
εµφανίστηκε, ωστόσο, µε τη δράση και την παραγωγή της γενιάς του ’30. Με την έκφραση 
“γενιά του ’30”, στο ευρύτερό της νόηµα, εννοούµε όσους νέους λογοτέχνες και ποιητές 
ωρίµασαν ανάµεσα στα 1930 και τα 1940. Πρόκειται για µια οµάδα ανθρώπων του 
πνεύµατος που είχαν τη διάθεση να έρθουν σε ρήξη µε το παρελθόν ή τουλάχιστον να 
διαφοροποιηθούν από αυτό. Η γενιά του ’30 συνδιαλεγόταν µε άλλες κατευθύνσεις και 
καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής και έκανε την είσοδό της στο προσκήνιο της ελληνικής 
πολιτισµικής δραστηριότητας ως πρωτοποριακό κίνηµα, καλλιεργώντας και τον 
προβληµατισµό για την έννοια της ελληνικής ταυτότητας. Στα πλαίσια αυτού του 
προβληµατισµού αναπτύχθηκε ένας λόγος για κάποιες εκδηλώσεις άλλων πολιτισµικών 
χώρων. Πρόκειται για το ενδιαφέρον σ’ αυτό που ονοµάστηκε πρωτόγονη ή λαϊκή έκφραση 
και την οποία αναζήτησαν στο έργο “ναΐφ” (αυτοδίδακτων, απλοϊκών) ή λαϊκών καλλιτεχνών 
όπως ο Μακρυγιάννης, ο Θεόφιλος, οι καραγκιοζοπαίχτες ή οι λαϊκοί τεχνίτες και τα τοπικά 
εργαστήρια. Παράλληλα, νέα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα, όπως το θέατρο σκιών και το 
ρεµπέτικο τραγούδι, παράγονταν και απευθύνονταν κυρίως σε λαϊκά και περιθωριακά 
στρώµατα, βρίσκονταν σε στενή συνάρτηση µεταξύ τους και συνδιαλέγονταν στο πλαίσιο 
του κοινωνικού χώρου απ’ όπου προέρχονταν και όπου απέληγαν. 

 
Πεζογραφία 
 

Στην περίοδο του Μεσοπολέµου και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’30 η 
πεζογραφική παραγωγή κατέδειξε τη πρόθεση των δηµιουργών της να ανταποκριθούν, ο 
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καθένας µε τον τρόπο του, στο γενικό αίτηµα για ανανέωση. Οι πολλαπλές κατευθύνσεις που 
αναδείχθηκαν συνδέθηκαν µε την προσωπική εξέλιξη, τα βιώµατα, αλλά και την υποδοχή 
των επιδράσεων των λογοτεχνικών ρευµάτων του εξωτερικού. 

 
Από το σύνολο των συγγραφέων που πρωτοδηµοσίευσαν κείµενά τους αυτή την 

περίοδο κάποιοι αξιοποίησαν τις προσωπικές τους µνήµες από το βίαιο ξεριζωµό των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το έργο τους, έχει δυναµική µαρτυρίας και το χαρακτηρίζει 
ωµός ρεαλισµός. Πρόκειται για τους Στράτη Μυριβήλη, Ηλία Βενέζη, Φώτη Κόντογλου και 
Στρατή ∆ούκα, που η κοινή τους καταγωγή, το βορειοανατολικό Αιγαίο, έδωσε και το όνοµα 
“αιολική σχολή” στην τάση που εκπροσώπησαν. 

  
Περισσότερο στο µέλλον, παρά στο παρελθόν, προσέβλεπαν οι συγγραφείς που 

στοιχίζονταν γύρω από τη “σχολή του αστικού ρεαλισµού”. Η υπόθεση των µυθιστορηµάτων 
τους εκτυλισσόταν στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και συχνά σχολίαζε τις πρόσφατες 
αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Μερικοί από τους συγγραφείς αυτούς είναι ο Γιώργος 
Θεοτοκάς, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Κοσµάς Πολίτης, o Πέτρος Χάρης, ο Θράσος Καστανάκης 
και ο Μ. Καραγάτσης. Στην ίδια περίοδο εξέδωσε τα παιδικά της µυθιστορήµατα η Πηνελόπη 
∆έλτα. 

 
Μια άλλη οµάδα συγγραφέων που το έργο τους χαρακτηρίζουν στοιχεία κοινωνικού 

προβληµατισµού, αποτελείται από τους Έλλη Αλεξίου, Θέµο Κορνάρο, Μενέλαο Λουντέµη, 
Γιώργο Ζάρκο και Γιώργο ∆ενδρινό. Σ’ αυτή την οµάδα θα µπορούσε ακόµα να τοποθετηθεί 
η Λιλίκα Νάκου και η Τατιάνα Σταύρου. Πρόκειται για συγγραφείς που εντάχθηκαν στο 
αριστερό κίνηµα και υπέστησαν ταλαιπωρίες και διώξεις. Ανάµεσα σ’ αυτούς τους 
συγγραφείς και την προηγούµενη οµάδα, βρίσκονται οι Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος και Γιάννης 
Σφακιανάκης, που θεωρείται ότι εξέφρασαν πιο καθαρά τη µεταβατική περίοδο της 
νεοελληνικής κοινωνίας, τη µετάβαση από ένα µίζερο χωριό σε µια µίζερη πόλη. 

 
Τέλος, οι “µοντερνιστές” είναι συγγραφείς που αδιαφόρησαν για την ακριβή 

αναπαράσταση της πραγµατικότητας και υιοθέτησαν έναν καινούργιο και πιο ριζοσπαστικό 
τρόπο γραφής. Το γεωγραφικό κέντρο αυτής της οµάδας ήταν η Θεσσαλονίκη και κυριότερα 
µέλη της, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο Γιώργος ∆έλιος και ο Στέλιος Ξεφλούδας. Στενή 
συγγένεια συνδέει αυτή την οµάδα µε το Γιάννη Σκαρίµπα και το Γιάννη Μπεράτη, ενώ και η 
Μέλπω Αξιώτη βρίσκεται στο ίδιο περίπου κλίµα, καθώς προσπάθησε να συγκροτήσει τη 
σύγχρονη εµπειρία µέσα από τη γλώσσα και τις αντιλήψεις της προφορικής παράδοσης. 

 
 
Ποιητές του Μεσοπολέµου 
 

Το ποιητικό κλίµα της δεκαετίας 1920-1930 χαρακτηρίζεται από µια διάθεση διάχυτης 
ηττοπάθειας. Ποιητές όπως ο Μήτσος Παπανικολάου, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, η Μαρία 
Πολυδούρη και κυρίως ο Κώστας Καρυωτάκης εξέφρασαν µε τους στίχους τους µια 
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κατάσταση πνιγηρού αδιεξόδου. Η κρίση αυτή, που συνδέθηκε µε το παρελθόν του 
αθηναϊκού ροµαντισµού, επανήλθε στο προσκήνιο µε τη βοήθεια του συµβολισµού και 
επιτάθηκε ακόµη περισσότερο µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο ποιητής που θεωρείται ότι συµπυκνώνει ευκρινέστερα το δράµα της 
γενιάς του, ο Κώστας Καρυωτάκης, τελείωσε το έργο του µε µια σφαίρα· αυτοκτόνησε στην 
Πρέβεζα το 1928. 

 
Η νέα ποιητική δηµιουργία, που έκανε την εµφάνισή της στο κατώφλι της δεκαετίας 

του ’30 προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την κληρονοµιά του ύστερου συµβολισµού και 
του καρυωτακισµού της προηγούµενης περιόδου. Παράλληλα, όµως, η καβαφική ποίηση 
κέρδιζε ολοένα και περισσότερο έδαφος στην κλίµακα των επιδράσεων, ενώ µεγάλες µορφές, 
όπως ο Κωστής Παλαµάς, εξακολουθούσαν να συγκινούν µε την παραγωγή τους. Ποιητές 
σαν τους Νίκο Καζαντζάκη, Άγγελο Σικελιανό και Κώστα Βάρναλη βρήκαν µεγάλη 
απήχηση. Ο Γιώργος Σεφέρης έκανε την εµφάνισή του αυτή την περίοδο µε τη συλλογή 
Στροφή (1931), που για πολλούς θεωρήθηκε η στροφή στην ελληνική ποιητική δηµιουργία. 
Αξιοποιώντας κατακτήσεις του συµβολισµού αλλά και επιδράσεις από τον T.S. Eliot, ο 
Σεφέρης διατύπωσε µια νέα ποιητική γλώσσα, που ωρίµασε κατά την µεταπολεµική περίοδο. 
Ένας άλλος σηµαντικός δηµιουργός είναι ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος έκανε την 
εµφάνισή του µε την ποιητική συλλογή Tρακτέρ (1934). Ο Ρίτσος, ο οποίος σε όλη του τη 
ζωή υπήρξε µέλος του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας (ΚΚΕ) ακολούθησε τα χνάρια του 
Βάρναλη και του Καρυωτάκη, αλλά και την κληρονοµιά του Κωστή Παλαµά. Το Μάιο του 
1936, µετά τη βίαιη καταστολή των εργατικών συλλαλητηρίων στη Θεσσαλονίκη, έγραψε 
τον Επιτάφιο για να εκφράσει τον πόνο και τη διαµαρτυρία ενός ολόκληρου λαού. Άλλοι 
πρωτοεµφανιζόµενοι, όπως ο Τάκης Παπατσώνης, ο Νικόλαος Κάλας, ο Γιώργος 
Σαραντάρης, ο Γιώργος Βαφόπουλος, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, και λίγο αργότερα ο Νίκος 
Καββαδίας, ο Αντρέας Εµπειρίκος, ο Νίκος Εγγονόπουλος και ο Οδυσσέας Ελύτης 
οδηγήθηκαν βαθµιαία σε νέες αναζητήσεις και αναπροσανατόλισαν τα σηµεία του ελληνικού 
ποιητικού ορίζοντα. Η επικράτηση του ελεύθερου στίχου, χαρακτηριστικού της ανανέωσης 
αυτής, οριστικοποιήθηκε στο µεταγενέστερο έργο των περισσοτέρων και συµπληρώθηκε από 
τη γόνιµη αποδοχή των διδαγµάτων τόσο της ελληνικής ποιητικής παράδοσης όσο και της 
ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής παραγωγής. 

 
 

Περιοδικά τέχνης και αισθητικής και λαϊκά αναγνώσµατα 
 

Καθώς η λογοτεχνική και η καλλιτεχνική κίνηση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου 
µεγάλωνε, παρουσιάστηκαν ορισµένα περιοδικά που ανέλαβαν να κάνουν γνωστή στο 
ελληνικό κοινό την ευρωπαϊκή λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή. Τα πιο γνωστά από 
αυτά είναι η Νέα Εστία (1927), τα Νεοελληνικά γράµµατα, τα Νέα γράµµατα (1935-1945), η 
Πνευµατική ζωή, οι Πρωτοπόροι (1930), οι Νέοι Πρωτοπόροι (1931), οι Μακεδονικές Ηµέρες 
(1932), που κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη, και το Νέον Κράτος που εµφανίστηκε µετά 
την εγκαθίδρυση του µεταξικού καθεστώτος. Το περιεχόµενο αυτών των εντύπων ήταν 
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κυρίως λογοτεχνικό, ενώ περισσότερο καλλιτεχνικά θέµατα πραγµατευόταν το περιοδικό Το 
3ο Μάτι (1935-36). Σ’ αυτά περιλαµβάνονταν πολλές µεταφράσεις ξένων λογοτεχνών, 
κριτικές και κείµενα τέχνης, ενώ προβάλλονταν και πολλοί πρωτοεµφανιζόµενοι συγγραφείς. 
Εκτός από τις εφηµερίδες, τα περιοδικά και τα λογοτεχνικά έργα, ελληνικά και ξένα, πολύ 
δηµοφιλή εξακολούθησαν να είναι τα λαϊκά αναγνώσµατα -κυρίως ληστρικά, κατά τη 
δεκαετία του ’20- αστυνοµικά και ιστορίες φρίκης. 
 
 
Η δράση του Εκπαιδευτικού Οµίλου 
 

Ήδη από την πρώτη δεκαετία του αιώνα, µεγάλες προσωπικότητες συγκεντρώθηκαν 
γύρω από ένα ιστορικό σωµατείο, τον Εκπαιδευτικό Όµιλο, που ιδρύθηκε το 1910 και 
δραστηριοποιήθηκε στους αγώνες για την επικράτηση του δηµοτικισµού. Οι τρεις 
προσωπικότητες, που για πολλά χρόνια υπήρξαν οι ηγετικές φυσιογνωµίες του, ο Αλέξανδρος 
∆ελµούζος, ο ∆ηµήτρης Γληνός και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, σύνδεσαν το όνοµά τους 
µε τη γλωσσική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Οι γενικότερες όµως εξελίξεις στον 
ελληνικό χώρο κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου λειτούργησαν καταλυτικά στο πεδίο 
αυτό. Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης αποχώρησε σιωπηρά το 1921. Τα “Μαρασλειακά”, η 
δυσάρεστη δηλαδή έκβαση και η τελική ακύρωση των προσπαθειών για την εποικοδοµητική 
λειτουργία του Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου (1923) και της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (1924), 
µε διευθυντή τον Αλέξανδρο ∆ελµούζο και το ∆ηµήτρη Γληνό αντίστοιχα, ενέτεινε το 
αρνητικό κλίµα που είχε δηµιουργηθεί από τις αποτυχηµένες απόπειρες στην εκπαίδευση. Η 
συνολικότερη κρίση, που απέρρεε από τις ιδεολογικές διαφορές µεταξύ των µελών του 
εκπαιδευτικού οµίλου, οδήγησε στη διάσπαση του 1927. Η διαφωνία επικεντρώθηκε στη 
σχέση σχολείου-κοινωνίας και αντανακλούσε τις ευρύτερες ιδεολογικές ζυµώσεις στην 
ελληνική κοινωνία της εποχής. Το 1929, ο Αλέξανδρος ∆ελµούζος επιλέχθηκε στην έδρα της 
Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης και διηύθυνε το Πειραµατικό 
σχολείο του εκεί Πανεπιστηµίου. Απολύθηκε το 1935 και επανήλθε αργότερα για να 
υποβάλει την παραίτησή του επί Μεταξά. Ο ∆ηµήτρης Γληνός ενέτεινε την πνευµατική και 
πολιτική του δράση, υπέστη όµως διώξεις στα τέλη της περιόδου του Μεσοπολέµου. 
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1.4. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πόλεµος 
 

Η κατάληψη της Aλβανίας από τους Iταλούς, το 1939, αποκαλυπτική των ιταλικών 
προθέσεων στην περιοχή της ανατολικής Mεσογείου, αποτέλεσε το προοίµιο της επέκτασης 
του πολέµου και στο βαλκανικό χώρο. Μια ιταλική επίθεση στην Eλλάδα έµοιαζε προφανής, 
παρά τη δηλωµένη αντίρρηση του Χίτλερ και τις προσπάθειες του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος, 
ακροβατώντας ανάµεσα στην παραδοσιακή πρόσδεση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας 
στην Αγγλία και το φιλογερµανικό πνεύµα του φασιστικού χαρακτήρα καθεστώτος που είχε ο 
ίδιος εγκαθιδρύσει (µε όλες τις διαφορές που έχουν επισηµανθεί ότι το διακρίνουν από τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά), επεδίωκε να κρατήσει τη χώρα σε ουδετερότητα. Πράγµατι, µετά 
από µια σειρά προειδοποιητικών ενεργειών -µε αποκορύφωση τον τορπιλισµό από τους 
Ιταλούς του ευδρόµου “Έλλη” στις 15 Aυγούστου 1940 στο λιµάνι της Τήνου- που όλες 
έπεσαν στο κενό µπροστά στην άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να απαντήσει στις 
προκλήσεις, απεστάλη το ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Oκτωβρίου 1940, που απαιτούσε την 
ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευµάτων από το ελληνικό έδαφος και τον έλεγχο 
πλήθους στρατηγικών σηµείων της χώρας. H απόρριψη από τον Ιωάννη Μεταξά του 
ταπεινωτικού τελεσιγράφου, γεγονός που συνέπιπτε µε την κοινή ελληνική βούληση, 
οδήγησε στην αυτόµατη κήρυξη από τους Ιταλούς του πολέµου στην Eλλάδα, ο οποίος 
διεξήχθη στα βουνά της Hπείρου. 

 
 

 
Η Κατοχή 
 

Στις 23 Aπριλίου 1941, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση αναχώρησαν από την Αθήνα για 
την Κρήτη, ενώ οι Γερµανοί προέλαυναν προς την πρωτεύουσα. Χάος και παράλυση είναι τα 
χαρακτηριστικά του σύντοµου διαστήµατος από την αναχώρηση των κυβερνώντων ως την 
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είσοδο των Γερµανών στην Αθήνα. Πολλοί είναι αυτοί που αναχώρησαν επίσης για την 
Κρήτη και τη Μέση Ανατολή ή απλώς κατέφυγαν στην Πελοπόννησο και τα νησιά. Οι 
συνεχείς βοµβαρδισµοί δρόµων και λιµανιών από εχθρικά αεροπλάνα ολοκλήρωσαν την 
εικόνα της αποδιοργάνωσης και του φόβου. Στις 27 Απριλίου οι Γερµανοί εισήλθαν σε µια 
σχεδόν άδεια Αθήνα, αφού οι κάτοικοι έµειναν πεισµατικά κλεισµένοι στα σπίτια τους. Η 
ύψωση της ναζιστικής σβάστικας στην Ακρόπολη σηµατοδότησε την αρχή της γερµανικής 
κατοχής. ∆ιόρισαν κυβέρνηση “κουΐσλιγκς” µε πρώτο πρωθυπουργό το Γεώργιο 
Tσολάκογλου, το στρατηγό που υπέγραψε τη συνθηκολόγηση. 

 
Με την πτώση της Κρήτης στα τέλη του Μαΐου, σηµειώθηκε η ολοκληρωτική 

κατάληψη της χώρας από τους Γερµανούς, που επέβαλαν τη “Nέα Tάξη”, που σήµανε τη 
συσσώρευση εξαιρετικών δεινών και δοκιµασιών για τον ελληνικό λαό. 
Η Ελλάδα περιήλθε σε τριπλή κατοχή, αφού διαµοιράστηκε ανάµεσα στους Γερµανούς και 
τους συµµάχους τους, Iταλούς και Bουλγάρους. Στη Bουλγαρία παραχωρήθηκε µια ζώνη 
ανάµεσα στο Στρυµόνα και το Nέστο, που αργότερα επεκτάθηκε ως την Αλεξανδρούπολη, 
καθώς και τα νησιά Θάσος και Σαµοθράκη. Oι Γερµανοί κράτησαν τα 2/3 του Έβρου, την 
κεντρική και ανατολική Mακεδονία, κάποια νησιά του Aιγαίου, την Aττική και την Kρήτη. 
Στην Iταλία περιήλθε η υπόλοιπη Eλλάδα. 

 
Στη ζώνη της βουλγαρικής κατοχής, την κατάσταση επιδείνωσαν οι µεθοδικές 

προσπάθειες αφελληνισµού που επιχείρησαν οι Βούλγαροι, µε την καταδίωξη του ελληνικού 
πληθυσµού (φόνοι, διώξεις κληρικών και δασκάλων, µεταγωγή ανηλίκων στη Βουλγαρία σε 
καταναγκαστικά έργα, επαχθέστατη φορολογία) και την εγκατάσταση Βουλγάρων εποίκων. 
Από τα κορυφαία δείγµατα της βουλγαρικής θηριωδίας υπήρξαν τα γεγονότα της ∆ράµας, η 
οµαδική εκτέλεση από τους Βουλγάρους 3000 πατριωτών στο ∆οξάτο και τα άλλα χωριά, 
προς καταστολή της αυθόρµητης εξέγερσης και κατάλυσης των βουλγαρικών αρχών 
κατοχής, στις 28 και 29 Σεπτεµβρίου του 1941. Γενικά, η αντίδραση των Μακεδόνων και των 
Θρακών στην καταπίεση και τον εκβουλγαρισµό απαντήθηκε µε ωµότητες που ανησύχησαν 
ακόµα και τη γερµανική διοίκηση. 

 
Προσπάθειες αφελληνισµού δεν έλειψαν ούτε από την ιταλική ζώνη. Στην Ήπειρο, 

συµµορίες Αλβανών, εξοπλισµένων από τους Ιταλούς, τροµοκρατούσαν την ύπαιθρο ενώ οι 
Ιταλοί προχώρησαν στην ίδρυση αυτόνοµου “πριγκιπάτου” των Βλάχων στην Πίνδο. 
Στη γερµανική ζώνη η κατάσταση ήταν εξίσου απελπιστική. Η αποµύζηση αγαθών, πόρων 
και αποθεµάτων της χώρας, που καταδίκασε την οικονοµία σε απόλυτο µαρασµό και 
συνακόλουθα τον πληθυσµό σε θανάσιµη πείνα, η καταστροφή της κάθε λογής υποδοµής 
(συγκοινωνίες, κτίσµατα), η απάλειψη κάθε ίχνους ελευθερίας, η τροµοκρατία των 
κατακτητών, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις και οι εκτοπίσεις συνέθεσαν την εικόνα της 
ελληνικής εκδοχής της ναζιστικής νέας τάξης πραγµάτων, προκαλώντας την αντίσταση του 
ελληνικού λαού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συνολικός φόρος αίµατος του ελληνικού λαού 
στην περίοδο της Κατοχής τόσο από την πείνα και τις ποικίλες κακουχίες όσο και στο βωµό 
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του απελευθερωτικού αγώνα συνολικά ξεπέρασε, αναλογικά προς τον πληθυσµό της χώρας, 
τον αντίστοιχο κάθε άλλου λαού της κατεχόµενης Ευρώπης. 

 
 

Η πείνα 
 

H οικειοποίηση των φυσικών πόρων και η επίταξη των αγαθών της χώρας, η 
λεηλάτηση των αποθεµάτων, εµπορικών και βιοµηχανικών, από τους Γερµανούς για την 
αποστολή τους στη Γερµανία, η διακοπή κάθε βιοµηχανικής παραγωγής -πλην όσων 
µπορούσαν να εξυπηρετήσουν την προµήθεια στρατιωτικού υλικού στη Γερµανία- η 
προκλητικά ολοκληρωτική επιβάρυνση της χώρας για τη συντήρηση των δυνάµεων κατοχής 
παρέλυσαν απολύτως την οικονοµία και έκαναν άκρως προβληµατική την τροφοδότηση του 
ελληνικού λαού. O ιλλιγγιώδης πληθωρισµός µηδένισε τα εισοδήµατα και τις αποδοχές των 
κατακτηµένων, ενώ η κυκλοφορία αγαθών στη µαύρη αγορά, τα οποία µπορούσε κανείς να 
αποκτήσει πληρώνοντας σε χρυσές λίρες ή ανταλλάσσοντας τα υπάρχοντά του, 
συµπλήρωσαν την αδιέξοδη κατάσταση. H εξεύρεση τροφής, ειδικά στα αστικά κέντρα, 
αποτέλεσε µια οδυνηρή περιπέτεια και η πείνα κόστισε τη ζωή πολλών χιλιάδων ανθρώπων. 
Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης οργανώθηκαν συσσίτια τόσο από την «Εθνική 
Αλληλεγγύη» όσο και από τον «Εκκλησιαστικό Οργανισµό Χριστιανικής Αλληλεγγύης» 
(Ε.Ο.Χ.Α.). 
 

Το θέαµα εξαντληµένων ανθρώπων που σωριάζονταν στους δρόµους της Αθήνας, τα 
κάρα µε τους σωρούς των πτωµάτων και οι οµαδικοί τάφοι είναι από τις σκληρότερες εικόνες 
για όσους τις αντίκρυσαν και για όσους τις γνώρισαν καταγραµµένες σε φωτογραφίες της 
περιόδου. Tο “σκληρό χειµώνα του ’41”, όπως κωδικοποιήθηκε στην ελληνική µνήµη ο 
χειµώνας ’41-42, υπολογίζεται ότι 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το λιµό και το 
ψύχος στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ σε ολόκληρη την τετράχρονη Kατοχή 
πέθαναν περίπου 300.000 Έλληνες από πείνα, αβιταµίνωση και επιδηµίες. Εξάλλου, ο 
κατοχικός λιµός και οι συνακόλουθες ασθένειες ενοχοποιούνται για την παιδική θνησιµότητα 
και την καχεξία των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων. 

 
 
Η επιβολή της γερµανικής εξουσίας 
 

Το φασιστικό κατοχικό καθεστώς εγκαθίδρυσε κλίµα τροµοκρατίας για να κάµψει την 
αντίσταση και το φρόνηµα του ελληνικού λαού. Η πρόβλεψη θανατικής ποινής για την 
ελάχιστη ενέργεια που απέκλινε από τις διαταγές της κατοχικής διοίκησης (όπως η ακρόαση 
ραδιοφώνου), οι καθηµερινές εκτελέσεις οµήρων και οι οµαδικές εξοντώσεις κατοίκων 
ολόκληρων χωριών ως αντίποινα για δολιοφθορές σε βάρος του στρατού κατοχής, οι επί 
τόπου εκτελέσεις πολιτών υποδεικνυόµενων ως αντιστασιακών από Έλληνες δοσίλογους στα 
λεγόµενα “µπλόκα”, οι φυλακίσεις και οι βασανισµοί, οι εκτοπίσεις Ελλήνων στα γερµανικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης συναπάρτιζαν την κατασταλτική µηχανή των Γερµανών απέναντι 
σε κάθε αντιστασιακή ενέργεια. Στη γερµανική τροµοκρατία συνεπικούρησαν και τα 
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λεγόµενα “Τάγµατα Ασφαλείας”, που αποτελούνταν από Έλληνες και συγκροτήθηκαν για 
πρώτη φορά από την κατοχική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη. Εξοπλισµένα και 
επιτηρούµενα από τους Γερµανούς, συνεργάστηκαν µαζί τους εναντίον των αντιστεκόµενων 
συµπατριωτών τους και έγιναν αναφορά πίκρας και φρίκης για τους υπόλοιπους Έλληνες. 
 

Στρατόπεδα, όπως του Χαϊδαρίου, χώροι βασανιστηρίων, όπως το κτίριο της Γκεστάπο 
στην οδό Μέρλιν, τόποι εκτέλεσης, όπως το Σκοπευτήριο της Kαισαριανής στην Aθήνα και 
το Eπταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, παραπέµπουν συµβολικά, στους κοινούς µας συνειρµούς, 
στους τόπους µαρτυρίου και θυσίας πατριωτών κατά την Kατοχή, ενώ γεγονότα όπως η 
πυρπόληση των Καλαβρύτων, της Κανδάνου και του ∆ιστόµου µε την παράλληλη εξόντωση 
του πληθυσµού τους αποτελούν κορυφαίες ελληνικές εµπειρίες της γερµανικής 
βαρβαρότητας. 

 
Εξάλλου, όπως και στην υπόλοιπη Eυρώπη, οι Nαζί διενήργησαν και στην Ελλάδα την 

εξόντωση του εβραϊκού στοιχείου. Το 1943, από το Μάρτιο ως τον Αύγουστο, το σύνολο 
σχεδόν της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης (50.000 άτοµα περίπου) µεταφέρθηκε 
στο Άουσβιτς, απ' όπου επέστρεψαν ελάχιστοι επιζώντες. Η εβραϊκή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης ξεκληρίστηκε. Συνολικά υπολογίζεται ότι 60.000-65.000 Έλληνες εβραίοι (σε 
σύνολο 80.000 περίπου) εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα και η συντριπτική 
πλειοψηφία αποτέλεσε θύµατα της Τελικής Λύσης. Η Ελλάδα έχασε από τα µεγαλύτερα στην 
Ευρώπη ποσοστά του εβραϊκού πληθυσµού της ενώ εξαφανίστηκαν µερικές από τις 
αρχαιότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, οι οποίες διαβιούσαν στην Ελλάδα. Να 
σηµειωθεί ότι, εκτός εξαιρέσεων, αντισηµητικό κίνηµα δεν βρήκε απήχηση στην Ελλάδα και 
πολλοί Εβραίοι βοηθήθηκαν µε διάφορους τρόπους να επιζήσουν από τους χριστιανούς 
συµπατριώτες τους. Στη διάσωση των Εβραίων της νότιας Ελλάδας σηµαντική ήταν η 
συµβολή της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός οργάνωσε τη διαφυγή πολλών από 
αυτούς, ενώ το Ε.Α.Μ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και το Ε.Λ.Α.Σ. (Εθνικός Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός) συνετέλεσαν επίσης στη διάσωσή τους. 

 
 
 
Η Aντίσταση 
 

Aπό την πρώτη κιόλας στιγµή της Κατοχής, ο ελληνικός λαός προέβη σε αυθόρµητες 
πράξεις αντίδρασης, ατοµικά και συλλογικά, που εξέφραζαν βούληση αντίστασης, η οποία 
δεν άργησε να εκδηλωθεί και σε οργανωµένα σχήµατα, µε την ίδρυση των αντιστασιακών 
οργανώσεων από το φθινόπωρο του 1941. Από τις πρώτες τέτοιες ενέργειες, και κορυφαία 
για τη συµβολική της αξία, αποτέλεσε η υποστολή από την Ακρόπολη και καταστροφή της 
ναζιστικής σβάστικας από δυο νεαρούς φοιτητές, το Μανόλη Γλέζο και το Λάκη Σάντα, το 
Μάιο ακόµα του 1941. Μια άλλη δυναµική αντιστασιακή ενέργεια του πρώτου εκείνου 
διαστήµατος αποτέλεσε η ανατίναξη του αρχηγείου της Ε.Σ.Π.Ο., µιας οργάνωσης Ελλήνων 
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φιλοναζιστών, από την Π.Ε.Α.Ν. (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων) που είχε ως 
αρχηγό τον αξιωµατικό της Αεροπορίας Κ. Περρίκο. 

 
Στην αντίσταση κατά της ξένης κατοχής, που έλαβε τεράστιες διαστάσεις και ποικίλες 

µορφές, πήρε µέρος η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο επικός απόηχος του αλβανικού 
πολέµου από τη µια και η άσκηση συλλογικότητας που αποτέλεσε από την άλλη, ο λιµός, η 
µαύρη αγορά, η αφόρητη καταπίεση, το κοινό µίσος εναντίον των συνεργατών είχαν από τη 
µια ριζοσπαστικοποιήσει την κοινή γνώµη και από την άλλη είχαν αµβλύνει πολλές από τις 
παλιές πολιτικές διακρίσεις µπροστά τώρα στο κοινό αίτηµα για απελευθέρωση. Άνθρωποι 
κάθε ηλικίας, ιδιότητας, κοινωνικής και πολιτικής ένταξης, σε πόλεις και ύπαιθρο µετείχαν 
στον αγώνα. Πνευµατικές προσωπικότητες, καλλιτέχνες και πλήθος άλλων πολιτών, ο 
καθένας µε τον τρόπο του, ανταποκρίθηκαν στα αντιστασιακά κελεύσµατα. 
Πρωτοπόρα και εντυπωσιακά άφοβη και δυναµική αποδείχτηκε η νεολαία, µαζικότερη και 
δυναµικότερη οργάνωση της οποίας υπήρξε η Ε.Π.Ο.Ν. Στη δράση της νεολαίας πρέπει να 
µνηµονευτεί και µια γενικότερη πολιτιστική και εκπαιδευτική προσπάθεια, που σηµειώθηκε 
εκείνη την εποχή. 

 
Ιδιαίτερα δυναµική και πρωτοφανής για την ελληνική πραγµατικότητα ήταν η δράση 

που ανέπτυξαν οι γυναίκες όλων των ηλικιών, και στην Αθήνα και στην ύπαιθρο, 
συµµετέχοντας σε κάθε είδους αντιστασιακή κινητοποίηση ως και στον ένοπλο αγώνα. Η 
αντιστασιακή δράση αποτέλεσε εξάλλου για τις Ελληνίδες µια συνολικότερη ευκαιρία για 
την κοινωνική τους συνειδητοποίηση και απελευθέρωση. 

 
Ιδιαίτερη µνεία οφείλει να γίνει στον παράνοµο αντιστασιακό Τύπο, σηµαντικότατο 

παράγοντα του εθνικού αγώνα, που µε µύριους κινδύνους λειτούργησε και κυκλοφόρησε από 
χέρι σε χέρι, πληροφορώντας τον ελληνικό λαό για την αλήθεια και τον πόλεµο και 
εµψυχώνοντας την αντιστασιακή προσπάθεια. Η Ελεύθερη Ελλάδα, ο Απελευθερωτής, η 
Γυναικεία ∆ράση, η Νέα Γενιά, η ∆ηµοκρατική Σηµαία, η Φλόγα, η ∆όξα, η Απελευθέρωση 
είναι κάποια από τα πάµπολλα έντυπα που κυκλοφόρησαν, ενώ κάθε συνοικία και κάθε 
χώρος δουλειάς είχε το δικό του έντυπο, δακτυλογραφηµένο, πολυγραφηµένο ή κάποτε και 
χειρόγραφο. Ταυτόχρονα, φυλλάδια και προκηρύξεις γέµιζαν την Αθήνα, χάρις στην 
εξαιρετική ευρηµατικότητα και ριψοκινδυνότητα των συντακτών και των διανοµέων τους. 

 
 
Η πολιτιστική ζωή στην κατεχόµενη και την ελεύθερη Ελλάδα 
 

Η περίοδος της Κατοχής υπήρξε µια περίοδος δραµατική για τον ελληνικό χώρο, αφού 
το σύνολο σχεδόν του πληθυσµού βρέθηκε να απειλείται από την αθλιότητα που προκαλούσε 
η στέρηση ακόµα και των πιο βασικών αγαθών. Τα “µαύρα χρόνια”, στη διάρκεια των 
οποίων ο θάνατος καραδοκούσε σε κάθε βήµα, υπήρξαν συγχρόνως µια περίοδος που µέσα 
από τη δυστυχία ξεπήδησε το όνειρο της ελευθερίας και της αντίστασης. 
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Η πολιτιστική ζωή, λοιπόν, που άνθισε τότε συναρτήθηκε µε τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που διαµορφώθηκαν εκείνη την εποχή και προσδιορίστηκε από τη στενή σύνδεση των 
δηµιουργών µε τον υπόλοιπο κόσµο, αφού σε µεγάλο βαθµό τους ένωσε όχι µόνο η ίδια η 
απελευθερωτική δύναµη της τέχνης, αλλά και οι κοινές µέριµνες, οι δυσκολίες, τα 
προβλήµατα και η συµµετοχή στον κοινό αγώνα. 

 
Καθόλου φτωχή δεν είναι σε τούτη την ιστορική συγκυρία η καλλιτεχνική παραγωγή. 

Η λογοτεχνία, τα εικαστικά και ανάµεσα σε αυτά η φωτογραφία έδωσαν ένα δηµιουργικό 
παρόν, ενώ κοινωνοί της καλλιτεχνικής έκφρασης του θεάτρου και της µουσικής έγιναν 
άνθρωποι της υπαίθρου ή της πόλης που ένωσαν τη φωνή τους µε τους επώνυµους 
δηµιουργούς. 

 
 
Η λογοτεχνία 

Η πεζογραφική παραγωγή, όσο και το σύνολο του έντυπου λόγου, στην Κατοχή, 
περιοριζόταν από τη σκληρή λογοκρισία, που προσανατόλιζε τους πνευµατικούς ανθρώπους 
στη διαµαρτυρία ή στην παρανοµία. 

Λίγα έργα εκδόθηκαν µέσα στην Κατοχή ενώ η πλειονότητα όσων γράφτηκαν κατά τη 
διάρκειά της παρουσιάστηκε λίγο µετά την απελευθέρωση. Συγγραφείς που ανήκουν σε 
αυτόν στον κανόνα είναι ο Γιάννης Μπεράτης, ο Λουκής Ακρίτας, ο Άγγελος Τερζάκης, ο 
Γιώργος Θεοτοκάς, ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης 
και ο Παντελής Πρεβελάκης. 

 ∆ηµιουργικοί υπήρξαν και οι ποιητές όπως ο Άγγελος Σικελιανός, που µε την 
εκρηκτική του φύση έκανε αισθητή τη µαχητική του παρουσία, ο Γιάννης Ρίτσος, που έγραφε 
στη διάρκεια της Κατοχής αλλά εξέδωσε πολύ αργότερα, ο Νίκος Εγγονόπουλος που µε το 
Μπολιβάρ, το 1944, συνέδεσε τον υπερρεαλισµό µε τον πατριωτισµό και ο Γιώργος Σεφέρης 
που µε το Ηµερολόγιο καταστρώµατος Β΄ αποτύπωσε τον αντίκτυπο των γεγονότων στη 
Μέση Ανατολή. Τέλος, το 1943 κυκλοφόρησε σε χειρόγραφο η συλλογή Αµοργός του Νίκου 
Γκάτσου που συνδύαζε τον υπερρεαλιστικό µε τον προφορικό λόγο, και το 1945 ο Οδυσσέας 
Ελύτης παρουσίασε το Άσµα ηρωϊκό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας.  
Κάποιοι από τους προηγούµενους λογοτέχνες διατύπωσαν έναν µαχητικό αντιστασιακό λόγο 
σε παράνοµα φύλλα όπως η Ελευθερία, οι Πρωτοπόροι και τα Σοβιετικά Νέα, αλλά και σε 
νόµιµες περιοδικές εκδόσεις όπως τα Πειραϊκά Γράµµατα, τα Φιλολογικά Χρονικά και τα 
Καλλιτεχνικά Νέα. 

Μεγάλες παρέες λογοτεχνών, εξάλλου, σχηµατίστηκαν και σύχναζαν σε διάφορα 
σπίτια οργανώνοντας οµαδικές συγκεντρώσεις και συµµετέχοντας σε απεργίες, διαδηλώσεις 
και εράνους Κάποιοι από αυτούς είναι η Έλλη Αλεξίου, ο Τάσος Αθανασιάδης, η Σοφία 
Μαυροειδή-Παπαδάκη, ο Σωτήρης Σκίπης, η Τατιάνα Σταύρου, ο Μάρκος Αυγέρης, η 
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Μέλπω Αξιώτη, η ∆ιδώ Σωτηρίου, ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, ο Νίκος Καρβούνης και ο 
Γιώργος Λαµπρινός. 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως την ίδια εποχή εµφανίστηκαν και καλλιτέχνες της 
µεταπολεµικής λογοτεχνίας, τµήµα της οποίας είχε αντικείµενο έµπνευσης τα γεγονότα της 
Κατοχής και της αντίστασης. Ακόµα εντυπωσιακός ήταν ο όγκος της αντιστασιακής ποίησης 
που δηµιουργήθηκε αυτή την εποχή. Εξάλλου, αντιστασιακά τραγούδια που συντέθηκαν στις 
συνθήκες του βουνού ακολούθησαν τα χαρακτηριστικά των δηµοτικών ασµάτων ή 
αποτέλεσαν διασκευές γνωστών διεθνών επαναστατικών ύµνων και λαϊκών σκοπών, που 
έµειναν στη µνήµη ανασηµασιοδοτώντας το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τις απαιτήσεις των 
καιρών. 

 
 

 
Η απελευθέρωση 
 
 

H ταχεία προέλαση του σοβιετικού 
στρατού προς τα Bαλκάνια, που απειλούσε να 
αποκλείσει τις γερµανικές δυνάµεις στον 
ελλαδικό χώρο, υποχρέωσε τους Γερµανούς ν’ 
αποµακρυνθούν το συντοµότερο από την 
Eλλάδα. Η αναχώρησή τους άρχισε από την 
Πελοπόννησο και τα νησιά, ενώ στις 12 
Οκτωβρίου 1944 απελευθερώθηκαν η Aθήνα 
και ο Πειραιάς, µέσα σ’ ένα τεράστιο λαϊκό 
παραλήρηµα. Eλληνικές σηµαίες και καµπανοκρουσίες πληµµύρισαν την πρωτεύουσα, ενώ 
πλήθη κόσµου ξεχύθηκαν στους δρόµους και στις πλατείες, πανηγυρίζοντας µε ενθουσιασµό. 
Με ενθουσιασµό έγιναν δεκτά στην πρωτεύουσα τα βρετανικά στρατεύµατα ενώ οι 
εορτασµοί κορυφώθηκαν µε την άφιξη του Παπανδρέου και της κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας στις 18 του ίδιου µήνα. 

 
Πίσω, όµως, από την πανηγυρική και συναινετική ατµόσφαιρα των πρώτων ηµερών 

της Απελευθέρωσης, επικρέµονταν εκείνα τα προβλήµατα και οι αντιθέσεις, που σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα θα ξεσπούσαν για να κορυφωθούν στην εµφύλια τραγωδία. 
Η Ελλάδα έβγαινε από την πολεµική περιπέτεια ουσιαστικά κατεστραµµένη. Οι απώλειες του 
ελληνικού λαού στη διάρκεια της τετράχρονης κατοχής και του αντιστασιακού αγώνα ήταν 
πάµπολλες: ο αριθµός των νεκρών σε µάχες, των εκτελεσµένων και δολοφονηµένων, όσων 
θανατώθηκαν ως όµηροι στα γερµανικά στρατόπεδα και όσων πέθαναν από την πείνα και τις 
κακουχίες ανέρχεται σε περίπου 500.000. Τα πάσης φύσεως καµένα κτίρια υπολογίζονται 
στα 155.000 ενώ οι πυροπαθείς οικογένειες σε 111.000 σε όλη την Ελλάδα. Ας σηµειωθεί ότι 
1.700 ήταν τα ολοκληρωτικά πυρποληµένα ελληνικά χωριά. Οι ζηµιές στην οικονοµία 
υπολογίζονται σε 40-80% µείωση της γεωργικής παραγωγής στα διάφορα αγροτικά προϊόντα, 
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µείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου κατά 50% για τα µεγάλα ζώα και 30% για τα µικρά, 
ελάττωση των δασών κατά 20%, καταστροφή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και 
νέκρωση της σχετικής παραγωγής, ελάττωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 50%, 
καταστροφή των συγκοινωνιών, δηλαδή του σιδηροδροµικού υλικού και δικτύου και του 
οδικού δικτύου, αρπαγή του 70% των αυτοκινήτων, καταστροφή λιµανιών και της διώρυγος 
της Κορίνθου, απώλεια κατά 73% της εµπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας. 

 
Για την Ελλάδα, η µετάβαση από τον πόλεµο στην ειρήνη επανέφερε το αίτηµα για 

ικανοποίηση των εθνικών αξιώσεων της χώρας όσον αφορά στην ενσωµάτωση των εδαφών 
της Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου και των ∆ωδεκανήσων. Ο ρόλος της χώρας στο συµµαχικό 
αγώνα και οι αρχές που περιλήφθηκαν σε διεθνείς διακηρύξεις, όπως ο Χάρτης του 
Ατλαντικού (Αύγουστος 1941) και ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών (Ιούνιος 1945), 
δηµιουργούσαν αισιοδοξία για την ικανοποίηση του ελληνικού αιτήµατος. Άλλωστε, στη 
διάρκεια του πολέµου, δεν είχαν λείψει οι διαπραγµατεύσεις και οι συζητήσεις για τα 
ζητήµατα αυτά τόσο ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους Βρετανούς, όσο και µεταξύ 
των Μεγάλων ∆υνάµεων. 

 
Από τις ελληνικές προσδοκίες εκπληρώθηκε µόνο αυτή που αφορούσε στην 

ενσωµάτωση των ∆ωδεκανήσων, που πραγµατοποιήθηκε µε τη Συνθήκη των Παρισίων το 
Φεβρουάριο του 1947. Οι αξιώσεις για τα εδάφη της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου 
προσέκρουσαν στην προτεραιότητα των Μεγάλων ∆υνάµεων για διατήρηση ισορροπίας 
δυνάµεων και αποφυγή νέων αναταραχών στην ευρύτερη περιοχή, έναντι της εφαρµογής των 
εξαγγελµένων αρχών. Οι, κατά την εκτίµησή τους, επιπτώσεις που θα είχε η ενσωµάτωση της 
Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου στην Ελλάδα ως προς την ισορροπία του χώρου αλλά και η 
υποτονικότητα της ίδιας της Ελλάδας, λόγω της ταραγµένης κατάστασης στο εσωτερικό της, 
την εποχή των διαπραγµατεύσεων, οδήγησαν στον αποκλεισµό των περιοχών αυτών από την 
ελληνική εθνική επικράτεια. Με την προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων, η Ελλάδα απέκτησε τα 
οριστικά της σύνορα. 
 
 
Πριν τα ∆εκεµβριανά 
 

Οι µέρες κυλάνε γρήγορα, οι βδοµάδες φτάνουν στο τέλος του χρόνου, µα τα νερά του 
µεγάλου ποταµού δεν κατεβαίνουν. Η Αθήνα ζει πάντα σ’ έναν αναβρασµό που κανείς δεν 
έχει τη δύναµη να τον καταλαγιάσει. Σιγά-σιγά η αναταραχή παίρνει µορφή και γίνεται µάχη, 
που είτε ιδεολογική την πεις είτε σκληρή πολιτική δεν κάνεις λάθος. Όλοι πια µιλούν 
καθαρά, γιατί και όλοι βλέπουν καθαρά. Βλέπουν όµως καθαρά νάρχεται και η πιο δύσκολη 
ώρα, η ώρα του αµείλικτου απολογισµού, που καµιά χώρα δεν µπορεί να τον αποφύγει όταν 
έχει ζήσει κάτω από ζυγό κι έχει γράψει στο µεγάλο βιβλίο της σκλαβιάς ποιοι πόνεσαν πολύ 
αλλά δεν είχαν τη δύναµη να αγωνιστούν, ποιοι σήκωσαν κεφάλι στον κατακτητή, πήραν 
τουφέκι κι ανέβηκαν στα βουνά, µα και ποιοι πρόδωσαν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο και δεν 
έχουν πια µοίρα κάτω από τον ήλιο της χώρας που βασανίστηκε. Το µεγάλο αυτό βιβλίο της 
σκλαβιάς, που έµεινε κλειστό σχεδόν τέσσερα χρόνια, άνοιξε τώρα. Κι όποιος ξέρει να 
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διαβάζει, βλέπει το νέο αίµα που θα χυθεί, το νέο αγώνα που θ’ αρχίσει και µπορεί να είναι η 
πιο µαύρη, η πιο µατωµένη σελίδα στην ιστορία του τόπου (Πέτρος Χάρης, Ηµέρες οργής 
[∆εκέµβρης 1944], Αθήνα, Εστία, 1992, σ. 19-20). 
 
 
Από το θρίαµβο της Απελευθέρωσης στην τραγωδία του Εµφυλίου. Τα ∆εκεµβριανά 
 

Στο αµέσως επόµενο της απελευθέρωσης (18 Οκτωβρίου 1944) διάστηµα, η 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας συγκλονίστηκε από σοβαρότατες αντιθέσεις που σχετίζονταν µε 
την ευρεία κοινωνική και πολιτική αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα και οξύνονταν ακόµα 
περισσότερο µε την ανοιχτή και συστηµατική παρέµβαση των Βρετανών, που ήταν 
αποφασισµένοι να επιλύσουν το ζήτηµα σύµφωνα µε τις πολιτικές τους βλέψεις. 

 
Η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιµετωπίσει το οξύτατο οικονοµικό πρόβληµα που 

απειλούσε µε λιµό τον πληθυσµό και καθιστούσε τους Έλληνες πολίτες θύµατα των 
µαυραγοριτών. Ταυτόχρονα, τέθηκε το θέµα της παραδειγµατικής τιµωρίας των συνεργατών 
του κατακτητή και τέλος, η µεθόδευση του αφοπλισµού των αντάρτικων οµάδων. Ήδη στην 
επαρχία σηµειώνονταν σκληρές µάχες ελασιτών ανταρτών µε τα Τάγµατα Ασφαλείας καθώς 
και πράξεις αντεκδίκησης για τη δράση συνεργατών κατά την Κατοχή, οι οποίες, εξαιτίας της 
φορτισµένης ατµόσφαιρας και της όξυνσης των παθών, έφθασαν και σε πολλές ακρότητες.  
Το σηµείο αιχµής που τελικά δίχασε την κυβέρνηση και επέσπευσε τον εµφύλιο πόλεµο ήταν 
το ζήτηµα του αφοπλισµού των ανταρτών. 

 
Η πρόταση για γενικό αφοπλισµό, από τον οποίο όµως θα εξαιρούνταν η Τρίτη 

Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος, µονάδες που είχαν συγκροτηθεί µετά την 
καταστολή της ανταρσίας της Μέσης Ανατολής, δηµιούργησε αντιδράσεις. Η τελική 
απόρριψη της εναλλακτικής προτάσεως για ενοποίηση δυνάµεων του Ε.Λ.Α.Σ. (Εθνικός 
Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), ίσων µε το σύνολο των δυνάµεων της Ορεινής 
Ταξιαρχίας, του Ε.∆.Ε.Σ. και του Ιερού Λόχου, οδήγησαν στην παραίτηση των εαµικών 
υπουργών στις 2 ∆εκεµβρίου 1944.  

 
Στις 3 ∆εκεµβρίου, το Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) κατέβηκε σε 

συλλαλητήριο διαµαρτυρίας στην πλατεία Συντάγµατος. Η πρωτοφανής σε όγκο διαδήλωση 
κατέληξε σε συµπλοκές µεταξύ αµάχων και αστυνοµίας µε πολλούς νεκρούς και τραυµατίες. 
Την εποµένη οργανώθηκε γενική απεργία. Η Αθήνα µεταβλήθηκε σε πεδίο µαχών ανάµεσα 
σε µονάδες του Ε.Λ.Α.Σ. και στις κυβερνητικές δυνάµεις που περιλάµβαναν έναν αριθµό 
ανδρών από τα Τάγµατα Ασφαλείας καθώς και τµήµατα της χωροφυλακής, ενώ 
υποστηρίζονταν από βρετανικές µηχανοκίνητες δυνάµεις. Τα γεγονότα του ∆εκέµβρη 
κράτησαν περίπου ένα µήνα και επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως την 
Ήπειρο και τη Μακεδονία. Το κέντρο όµως των µαχών αποτέλεσε η Αθήνα που µέσα σε 
µικρό χρονικό διάστηµα υπέστη πολλές καταστροφές και ερηµώθηκε από τους 
βοµβαρδισµούς και τις οδοµαχίες. Το αποτέλεσµα κρίθηκε τελικά από την τεράστια υπεροχή 
σε άνδρες και πολεµικό υλικό των Βρετανών, που ενισχύθηκαν µε δύο ολόκληρες µεραρχίες, 
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µια ταξιαρχία και αρκετά τάγµατα. Η Μεγάλη Βρετανία που δε δίστασε να χρησιµοποιήσει 
πολεµικά αεροπλάνα, πολεµικά πλοία και τανκς ακολούθησε στην περίπτωση της Ελλάδας, 
συµµάχου στον αντιαξονικό αγώνα, την ίδια τακτική µε αυτήν που εφάρµοζε για να επιβάλει 
την εξουσία της στις αποικίες. Από τις πρώτες µέρες οι Άγγλοι µε τη συνεργασία της 
ελληνικής αστυνοµίας συγκέντρωσαν έναν αριθµό αιχµαλώτων που υπολογίζεται στους 
7.540 και τους µετέφεραν στη Μέση Ανατολή. Ο Ε.Λ.Α.Σ. πάλι, αποχωρώντας από την 
Αθήνα, κράτησε έναν αριθµό οµήρων που πιστεύεται ότι έφτασε τους 15.000. Οι δυνάµεις 
του Ε.Λ.Α.Σ., που προέβαλαν σκληρή αλλά καταδικασµένη αντίσταση, στις 6 Ιανουαρίου 
αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον Πειραιά και την Αθήνα. Στις 11 Ιανουαρίου 1945, µετά 
από συµφωνία του Ε.Α.Μ. µε τον Άγγλο στρατηγό Scobie, οι µάχες σταµάτησαν. 

 
Ωστόσο, η περίοδος που ακολούθησε σηµαδεύτηκε από δυσάρεστες αντιπαραθέσεις 

που οδήγησαν σταδιακά σε δραµατικότερες εξελίξεις. ∆ύο πολιτικοί χώροι θα συγκρούονταν 
για την εξουσία και την πορεία της χώρας µέσα στις µεταπολεµικές συνθήκες. 

 
 
Η Συµφωνία της Βάρκιζας, 12 Φεβρουαρίου 1945 
 

Στις 12 φεβρουαρίου 1945 υπογράφτηκε η ειρηνευτική συµφωνία της Βάρκιζας. 
Επρόκειτο για µια συµφωνία η οποία τερµάτιζε και θεσµικά τις πολιτικές και πολεµικές 
συγκρούσεις του ∆εκεµβρίου του 1944 και αποσκοπούσε στη συµφιλίωση των αντίπαλων 
παρατάξεων στη χώρα. 

 
Στις συνοµιλίες πήραν µέρος, εξουσιοδοτηµένοι από την κυβέρνηση Πλαστήρα, ο 

υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Σοφιανόπουλος, ο υπουργός Εσωτερικών Περικλής Ράλλης 
και ο υπουργός Γεωργίας Ιωάννης Μακρόπουλος, ενώ την αντιπροσωπεία του Ε.Α.Μ. 
αποτελούσαν ο Γεώργιος Σιάντος, γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του Κ.Κ.Ε., ο 
∆ηµήτριος Παρτσαλίδης, γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του Ε.Α.Μ. και ο Ηλίας 
Τσιριµώκος, γενικός γραµµατέας της Ε.Λ.∆. Κάθε πλευρά είχε µαζί της τρεις στρατιωτικούς 
εµπειρογνώµονες, ενώ τις εργασίες επέβλεπαν στενά οι Βρετανοί επίσηµοι στην Αθήνα. 
 

Η συµφωνία περιλάµβανε εννέα άρθρα βάσει των οποίων αποκαθιστούνταν οι αστικές 
ελευθερίες, και κυρίως η ελευθερία του Τύπου και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, 
εξασφαλιζόταν εκτεταµένη αµνηστεία µε εξαίρεση τα αδικήµατα κοινού δικαίου κατά της 
ζωής και της περιουσίας, ενώ λαµβανόταν η δέσµευση από την πλευρά της κυβέρνησης για 
εκκαθάριση των δηµόσιων υπηρεσιών, της χωροφυλακής, της ασφάλειας και της αστυνοµίας. 
Για το Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. οριζόταν η υποχρέωση της απελευθέρωσης των οµήρων του καθώς 
και του αφοπλισµού των ενόπλων τµηµάτων του. 

 
Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση υποσχόταν να συγκροτήσει έναν εθνικό στρατό στον 

οποίο θα γίνονταν δεκτά και µέλη του Ε.Λ.Α.Σ. και δεσµευόταν για τη διεξαγωγή γνήσιου 
και ελεύθερου δηµοψηφίσµατος το ταχύτερο δυνατόν µέσα στο 1945. 
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Η σηµασία της συµφωνίας αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι το 
κείµενό της δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πράγµα που προσέδιδε στο 
περιεχόµενό της την ισχύ νόµου. 

 
Ωστόσο, οι εκατέρωθεν παραβιάσεις των όρων της οδήγησαν σε νέα πολιτική πόλωση 

και στα δραµατικά γεγονότα του τελευταίου σταδίου ενός σκληρού εµφυλίου πολέµου που 
διήρκεσε ως το 1949. Οι ακρότητες που σηµειώθηκαν στη διάρκειά του τραυµάτισαν επί 
δεκαετίες τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας και αλλοίωσαν ανεπανόρθωτα την 
παραγωγική και κοινωνική γεωγραφία του ελληνικού λαού. 
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2. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 
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2.1. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οι ποιητές που κατά τη δεκαετία του 1880 θα επωµιστούν το βάρος της αλλαγής 
γαλουχήθηκαν στα νιάτα τους µε την ποίηση κυρίως των ροµαντικών και, δευτερευόντως, 
κάποιων Επτανήσιων ποιητών.5  Σύµφωνα, όµως, µε τη µαρτυρία του Παλαµά, «Ο Σολωµός 
είταν ένα όνοµα. Μήτε διαβάζονταν, µήτε νιώθονταν» («Το θαµποχάραµα µιας ψυχής», 
Άπαντα, τόµ. 4). Αν ανατρέξουµε στις µαρτυρίες των τριών πρωταγωνιστών της αλλαγής, 
του Παλαµά, του Καµπά και του ∆ροσίνη, θα πάρουµε µια πρώτη γεύση των επιδιώξεών 
τους. Ας αρχίσουµε και πάλι από τον Παλαµά, που στην ανωτέρω µελέτη του γράφει για τις 
συζητήσεις του µε τον Καµπά: «Ο φίλος µου κ’ εγώ θαυµάζαµε τον Παπαρρηγόπουλο, κι 
αγαπούσαµε τον Παράσχο. [...] Ο Παράσχος είτανε ποιητής. Όµως όσοι γύρω του τον 
εµιµούνταν και τον εξακολουθούσανε, είτανε τιποτένιοι και αξιοδάκρυτοι. Ούτε το κάθε του 
Παράσχου ήτανε µαργαριτάρι. Και το συµπέρασµα. Ποιητική κίνηση δεν υπήρχε στην 
Αθήνα. Η ποίηση τρισαλθία. Καιρός να σπαρθή µια κάποια νέα ποιητική ζωή, µε άλλη 
σκέψη, µε άλλη φόρµα». Ο ∆ροσίνης, αναφερόµενος στη συλλογή Ειδύλλια και στην 
προσπάθειά του ν’ απαλλαγεί από την επίδραση των παρνασσικών και ν’ αναζητήσει τα 
θέµατά του «έξω από τα κοσµοπολιτικά κέντρα της αστικής ζωής, στην ελεύθερη ελληνική 
ζωή του βουνού και της θάλασσας», θα επισηµάνει εντούτοις: «Άλλο ζήτηµα βέβαια ήτον η 
εξωτερική µορφή, η επιµέλεια στην έκφραση, η εξακρίβωση στις εικόνες, και προ πάντων το 
συγκράτηµα από την υπερβολικότητα, που είχε χαντακώσει το ροµαντισµό. [...] Ό,τι λοιπόν 
είχαν Σύµβολο Πίστεως οι Παρνασσικοί, κυνηγώντας την Ε ν τ έ λ ε ι α, δεν ήτον ανάγκη να 
τ’ απαρνηθούµε». Ας θυµηθούµε ακόµη και ό,τι επισηµαίνει ο Παλαµάς. Σε µια χρονική 
περίοδο που η καθαρεύουσα κυριαρχούσε και «µέρα την ηµέρα και ραγκαβικώτερη 
γίνουνταν» αισθάνεται τα προµηνύµατα µιας αλλαγής. Όλες οι προϋποθέσεις είναι ευνοϊκές: 

                                                           
5 Το κείµενο που παραθέτουµε αποτελεί απόσπασµα από το βιβλίο του Τάκη Καρβέλη Η Γενιά του 
1880, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2003, σσ. 27-36 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου). 
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«Έξαφν’ άρχισε να µου χτυπάη τη σκέψη ένα γύρισµα σηµαντικώτερο· κρίσιµη στιγµή 
ξηµέρωνε· κάποιο σάλεµα ένιωθα µέσα µου· δε θα είτανε µακριά κ’ η τρικυµία. Από τα 
νεοελληνικά ποιήµατα που διάβαζα, µετρηµένα έργα φύλαγα βαθύτερα, σαν κάτι τι 
πολυτιµότερο, σ’ ένα µέρος ξεχωριστό, πιο σκεπαστό της καρδιάς µου. Είτανε µια ποίηση, 
και είτανε στίχοι κάπως αρκετά διαφορετικοί από εκείνους που µε συγκινούσαν ως τα τότε, 
από εκείνους που φιλοδοξούσα να µαστορεύω».  

 
Και οι στίχοι που τώρα τον συγκινούσαν δεν είχαν καµιά σχέση µε την υψηλή 

αντίληψη της ποίησης όπως αυτή εκφράστηκε µε τον Κρητικό ή τους Ελεύθερους 
Πολιορκηµένους του Σολωµού, αλλά ήταν µια ποίηση απλή, µετρηµένη, «µια νότα που δεν 
είτανε δυνατή, όµως αγνή κ’ εγκάρδια, ανάµεσα στη φαντασµένη στερεότυπη ρητορεία των 
άλλων στιχουργών». Αυτά ήταν, βασικά, τα πρώτα κίνητρα που ώθησαν τους τρεις ποιητές 
στο πρώτο τους ξεκίνηµα. Οι λύσεις, βέβαια, που έδωσε ο καθένας θ’ αποτελέσουν το κύριο 
µέληµα αυτής της µελέτης, για να δοθεί µια συνοπτική εικόνα της ατοµικής και της 
συνολικής προσφοράς της γενιάς του 1880, κυρίως, κατά την εικοσαετία του 1880-1900. 

 
Η αλλαγή που σηµειώνεται µε τις συλλογές των Γεωργίου ∆ροσίνη (1859-1951) Ιστοί 

αράχνης (1880), Νικολάου Καµπά (1857-1932) Στίχοι (1880) και Κωστή Παλαµά (1859-
1943) Τα τραγούδια της πατρίδος µου (1886), στις οποίες πρέπει να υπολογιστούν και οι 
Ατθίδες αύραι (1883) του Γεωργίου Βιζυηνού (1849-1896), ήρθε ως φυσική συνέπεια µιας 
προετοιµασίας, που οξύνθηκε κατά τη δεκαετία του 1870-1880 και ήταν αποτέλεσµα όχι 
µόνο απαιτήσεων καθαρώς αισθητικών, αλλά και των πολιτικοκοινωνικών και οικονοµικών 
αλλαγών που συντελούνται κατά την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία δεσπόζει, όπως 
είδαµε, η προσωπικότητα του Χαρίλαου Τρικούπη. Παράλληλα, ποικίλοι άλλοι παράγοντες 
συντείνουν στην προετοιµασία µιας αλλαγής µε τη χρήση της δηµοτικής γλώσσας, ενµέρει ή 
εξολοκλήρου, και από ποιητές της ροµαντικής περιόδου όπως οι:  Ηλίας Τανταλίδης (1818-
1876), Γεώργιος Ζαλοκώστας (1805-1858), Αχιλλεύς Παράσχος (1838-1895), ∆ηµήτριος 
Καµπούρογλους (1852-1942), που η συλλογή του Η φωνή της καρδιάς µου (1873) µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως προδροµική των ποιητών της γενιάς του 1880, γιατί ολόκληρη είναι 
γραµµένη στη δηµοτική και διακρίνεται, χωρίς να διαθέτει καµιά ιδιαίτερη ποιητική πνοή, για 
τον αντιροµαντικό της χαρακτήρα και την προσγείωσή της, µε κάποια σκωπτική διάθεση, 
στην καθηµερινότητα, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879), που η ποίησή του είναι 
γραµµένη εξολοκλήρου στη δηµοτική, αλλά είναι διαποτισµένη από το ροµαντικό πνεύµα, 
Ιωάννης Πολέµης (1862-1924) και Ιωάννης Παπαδιαµαντόπουλος (1824-1910). Ιδιαίτερα 
σηµαντική ήταν η σύµπτωση του θανάτου του Βαλαωρίτη, που ασκούσε επιρροή στη 
νεολαία, σε µια περίοδο απορφανισµού της ροµαντικής ποίησης από σηµαίνοντες 
εκπροσώπους της και της φθίνουσας επιρροής του µόνου υπολογίσιµου ποιητή της, του Αχ. 
Παράσχου. Σηµαντικός ήταν, επίσης, ο ρόλος της συλλογής Τρυγόνες και Έχιδναι (1878) του 
Παπαδιαµαντόπουλου, που έφερνε µια καινούργια πνοή στην ποίηση, µε κάποιες αποκλίσεις 
στη δηµοτική γλώσσα και µε µια θεµατική, που σε ορισµένα ποιήµατα έρρεπε προς την 
απαίτηση προσγείωσης στην πραγµατικότητα (τα δύο ερωτικά τραγουδάκια ή ο 
«∆εκέµβριος») και στις µυθικές παραδόσεις («Η νεράιδα»). Σηµαντικός, επίσης, ήταν και ο 
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ρόλος των εφηµερίδων Ο Ραµπαγάς και Μη Χάνεσαι, που άνοιξαν τις στήλες τους στους 
νέους ποιητές και συνέτειναν στην επιτάχυνση των εξελίξεων. 

 
∆εν πρόκειται όµως για ριζική αλλαγή ή ρήξη προς την ποιητική της Ροµαντικής 

Σχολής. Οι νέοι ποιητές αυτής της δεκαετίας και προπαντός οι Καµπάς, ∆ροσίνης και 
Παλαµάς µε τις συλλογές που εκδίδουν εκφράζουν περισσότερο την αντίδρασή τους στη 
ροµαντική θρηνωδία µε µια ποίηση προσγειωµένη στα πράγµατα, αλλά, στην 
πραγµατικότητα, δεν έχουν να προτείνουν µια νέα ποιητική, που να είναι αποτέλεσµα 
εσωτερικών διεργασιών και βαθύτερων αισθητικών αναζητήσεων. Πλην του Παλαµά, που 
υπήρξε πνεύµα ανήσυχο και αναζητητικό, τέτοιες αναζητήσεις ούτε υπήρξαν ούτε θα 
υπάρξουν στο µέλλον από τους ποιητές αυτής της γενιάς. Ας µη µας διαφεύγει ακόµη ότι ο 
Καµπάς εγκατέλειψε νωρίς την Ελλάδα και την ποίηση, ενώ ο ∆ροσίνης ποτέ δεν 
προβληµατίστηκε από βαθύτερες ανανεωτικές τάσεις. Ο Βιζυηνός, που µε την τελευταία 
συλλογή του αρχίζει να χρησιµοποιεί τη δηµοτική γλώσσα, να προσγειώνει την ποίησή του 
στην καθηµερινότητα και να καταφεύγει σε θέµατα αντληµένα από την ιστορία ή τις 
ελληνικές παραδόσεις, δεν κατόρθωσε ποτέ, πλην ορισµένων εξαιρέσεων, να υπερβεί τα όρια 
µιας ποίησης στιχουργηµένης και αµετουσίωτης, υπό το βάρος του φαναριώτικου 
παρελθόντος του. Οι υπόλοιποι ποιητές της γενιάς του 1880, που εναρµονίζονται µε τις νέες 
αναζητήσεις, δεν θα συνεισφέρουν κάτι σηµαντικό στις ποιητικές επιδιώξεις των οµοτέχνων 
αυτής της γενιάς, οι οποίοι, προς το παρόν, καταφεύγουν στον ευτράπελο και σκωπτικό στίχο 
και, σε µια εποχή αιθεροβάµονα, όπως έχει γραφεί, που η ροµαντική ποίηση γοητεύει ακόµη 
το ευρύτερο κοινό, έχουν τη γενναιότητα ν’ αλλάξουν τη γλώσσα, να κατεβάσουν τα 
αισθήµατα στον φυσικό τους τόνο και ν’ αντιµετωπίσουν τον έρωτα µε φιλοπαίγµονα 
διάθεση, όπως στο παρακάτω ποίηµα του Καµπά: 

 
- Αχ!, µ’ έλεγ’ ένας κ’ έκλαιγε πικρά, 

                είναι προδότις. 
θε να χαθώ, µε πήρε η σκληρά 

             εις τον λαιµό της. 
- ∆εν είχ’ αλήθεια τρέλλα περισσή; 

             Τι λες Μαρία; 
Αν µ’ έπαιρνες εις τον λαιµό σου συ 

             Τι ευτυχία! 
 

«Τι λες Μαρία;» 
 

Ο Παλαµάς, αναφερόµενος στις συλλογές Τρυγόνες και Έχιδναι του 
Παπαδιαµαντόπουλου, Στίχοι του Καµπά και Ειδύλλια του ∆ροσίνη, θα κάνει λόγο για 
«Μεταστροφή που µε τ’ αρνητικά της γνωρίσµατα, χαρίσµατα ή ελαττώµατα, [..] µολοταύτα 
έδειχναν ένα δρόµο, σαν καθαρώτερον, σαν ευθύτερο, στη Φαντασία που [...] γύρευε να πάη 
εµπρός» (Κωστή Παλαµά, «Ο Πρόλογός µου», Άπαντα, τόµ. 1). 

 
Γενικά τα χαρακτηριστικά αυτής της ποίησης, όπως αυτή εκφράστηκε καθόλη τη 

διάρκεια της εικοσαετίας, µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 
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1. Εκφραστικό της όργανο η δηµοτική γλώσσα ή, µάλλον, η οµιλουµένη, η οποία δεν 
παρουσιάζει τις ακρότητες της γλώσσας του Ψυχάρη. Αυτό οφείλεται όχι τόσο στο ότι δεν 
είχε ακόµη εκδοθεί Το ταξίδι µου (1888) όσο στο ότι η κάπως συντηρητική δηµοτική γλώσσα 
έχει χρησιµοποιηθεί και από ποιητές της ροµαντικής περιόδου και είναι εναρµονισµένη µε 
την κοινή γλώσσα. Ας µην ξεχνάµε, βέβαια, πως ο Κερκυραίος Νικόλαος Κονεµένος είχε 
εκδώσει ειδική µελέτη µε τίτλο Το ζήτηµα της γλώσσας (1873) διακηρύσσοντας την πίστη του 
προς την «οµιλουµένη» µε µετριοπαθείς απόψεις. 

 
2. Αντιροµαντική και ρεαλιστική διάθεση, που εκφράζεται κυρίως µε: α) τη σάτιρα και 

θέµατα αντληµένα από την καθηµερινή ζωή· από την άποψη αυτή σηµαντικός ήταν ο ρόλος 
των νέων εφηµερίδων και περιοδικών, που ζητούσαν ποιήµατα σύντοµα και σατιρικά, τα 
οποία, γράφει ο Παλαµάς, «αυτοσχεδιάζαµε τα περισσότερά µας σε γραφεία εφηµερίδων και 
[...] τα σερβίραµε τραβηγµένοι από γούστα δηµοσιογραφικά», β) τόνο έντονα αντιρητορικό, 
σε αντίθεση προς τον «δακρυοπληµµυρισµένο [...] ιδανισµό» των ροµαντικών και γ) την 
«επιµέλεια στην έκφραση», την «εξακρίβωση στις εικόνες και προ πάντων το συγκράτηµα 
από την υπερβολικότητα που είχε χαντακώσει το ροµαντισµό», κατά τον ∆ροσίνη. Βέβαια, σ’ 
αυτή τους την προσπάθεια είναι επηρεσµένοι και από την ποίηση του Heine και των άλλων 
παρνασσικών. Η ποίηση του παρνασσισµού, που καλλιεργήθηκε στη Γαλλία το δεύτερο 
ήµισυ του 19ου αιώνα κι αποτελούσε αντίδραση στον συναισθηµατισµό του ροµαντισµού, 
τους πρόσφερε τη συγκεκριµένη περίοδο τη λύση, γιατί πρέσβευε την πειθαρχία του 
συναισθήµατος, την αντικειµενικότητα, την ακρίβεια της περιγραφής και την τελειότητα της 
µορφής. Την ευεργετική του επίδραση θα δεχτούν µόνο ο Καµπάς, ο ∆ροσίνης και, κυρίως, ο 
Παλαµάς. 

 
3. Στροφή, στη συνέχεια, προς τη φύση και τον ειδυλλιακό επαρχιακό χώρο, στους 

θρύλους και τις παραδόσεις του λαού, που εναρµονίζεται και προς το γενικότερο αίτηµα της 
εποχής και οδηγεί στην άνθηση του ηθογραφικού διηγήµατος. 

 
4. Εγγενής δυσκολία απελευθέρωσης από τη στιχουργική ευκολία και την αµετουσίωτη 

ποίηση των ροµαντικών. Έχοντας γαλουχηθεί µε αυτό το είδος της ποίησης και στερηµένοι 
από το ποιητικό ιδεώδες του Σολωµού της κερκυραϊκής περιόδου, περιορίζονται, στην ουσία, 
σε µια αντίδραση προς τη ροµαντική ποίηση, που εντοπίζεται κυρίως στην εγκατάλειψη της 
καθαρεύουσας και τη στροφή προς την καθηµερινότητα της ζωής, αποκαθαρµένης από την 
περίσσεια µιας διάθεσης πεσιµιστικής. Εντούτοις κουβαλούν µέσα τους τα ελαττώµατά της: 
εύκολη στιχουργία, χαλαρότητα στη σύνθεση του ποιήµατος, από την οποία απουσιάζει κάθε 
µελωδική διάθεση, ο εσωτερικός ρυθµός και µια βαθύτερη µουσικότητα. 

 
Ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, επισηµαίνοντας, συνοπτικά, την προσφορά της γενιάς του 1880, 

γράφει: «Η γενιά του 1880 µορφοποιεί τα στοιχεία του λόγου και του πνεύµατος, όσα είταν 
ακόµη διάχυτα στα προηγούµενα χρόνια. [...] Ηγετική προσωπικότητα, ο Ψυχάρης· πλάστης 
ο Παλαµάς, που δένει µε την παράδοση και την ανανεώνει. Γύρω του ενώνονται τα νέα 
κινήµατα της ελληνικής ψυχής». ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η νέα γενιά όχι µόνο µορφοποιεί 
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διάχυτα και θετικά στοιχεία των προηγουµένων χρόνων· κληρονοµεί, παράλληλα, και τα 
αρνητικά. Πώς όµως τα µορφοποιεί και ως ποιο σηµείο τα προωθεί, δηµιουργώντας και την 
ποιητική της; Κι ακόµη, ποιος είναι ο ρόλος του Ψυχάρη και του Παλαµά σ’ αυτή την 
κρίσιµη περίοδο; Αφήνοντας τον Ψυχάρη, αφού Το ταξίδι µου κυκλοφόρησε το 1888, όταν η 
νέα ποίηση είχε διανύσει την πρώτη δεκαετία της, θα καταφύγουµε και πάλι στον Παλαµά, 
για να µας δώσει από τη δική του πλευρά την εκτίµησή του για το πρώτο ξεκίνηµα της γενιάς 
του, µε αρκετή δόση ειλικρίνειας και αυτοκριτικής διάθεσης: 
«Ο Ραµπαγάς και το Μη Χάνεσαι χάραξαν καινούργιο δρόµο και για τους στίχους· βοήθησαν 
τους νέους να ξεφύγουν από τη ρουτίνα· τους εχειραφέτησαν· αλλά δεν τους έδειξαν και 
κανένα τέλος άξιο της τέχνης. Αρνητική η επίδρασή τους, αρνητικά τα χαρίσµατά µας, 
αρνητική και η εποχή εκείνη στην οποιαδήποτε ιστορία της φιλολογίας [=λογοτεχνίας] µας. 
Οι ασθενικώτεροι, απόγιναν εκεί µέσα· πίστεψαν πως ποίηση είναι να στιχουργούν ανέκδοτα 
και αστεία και nouvelles à la main. Οι γερώτεροι, αργά ή γρήγορα, δεν πρόκοψαν παρά 
ξεφεύγοντας από κει, και πιάνοντας άλλους δρόµους». 

 
Σ’ αυτό το µικρό απόσπασµα συµπυκνώνεται και αξιολογείται το έργο των νέων 

ποιητών κατά το ξεκίνηµά τους και τη µετέπειτα πορεία τους. Από τη µια µεριά αυτοί που 
είτε εξακολουθούν να στιχουργούν και να µην εξελίσσονται είτε, απαλλασσόµενοι ως ένα 
βαθµό από το παρελθόν τους, εναρµονίζονται, κατά τις δυνατότητές τους, µε τις επιδιώξεις 
της γενιάς τους· από την άλλη αυτοί που, όπως ο ∆ροσίνης και ο Παλαµάς, κατόρθωσαν να 
ξεφύγουν και να προκόψουν «πιάνοντας άλλους δρόµους». 
 

Θα πρέπει, επίσης, να επισηµάνουµε και τη σηµαντική συνεισφορά της γενιάς του 
1890, της λεγόµενης πρώτης µεταπαλαµικής (Πορφύρας, Χατζόπουλος, Γρυπάρης, 
Μαλακάσης κ.ά.), που µε την ποίησή της επιχειρεί το πρώτο δειλό ρήγµα στην παραδοσιακή 
ποίηση και θέτει τις βάσεις για την ανανέωσή της.  

 
Σχηµατικά, η ποίηση αυτής της εικοσαετίας (1880-1900) ακολουθεί την εξής πορεία: 

αρχίζει µε µια διάθεση ρεαλιστική και αντιροµαντική εδραζόµενη και στα διδάγµατα των 
Γάλλων παρνασσικών και της ποίησης του Heine· αργότερα, εναρµονιζόµενη µε το 
γενικότερο κλίµα της εποχής, στρέφεται προς τον ειδυλλιακό επαρχιακό χώρο και τους 
µύθους και τις παραδόσεις του λαού, αξιοποιώντας τους σκοπούς του δηµοτικού τραγουδιού· 
κατά τη δεκαετία, τέλος, του 1890 αντλεί διδάγµατα αφενός από τη σολωµική και, 
γενικότερα, την επτανησιακή ποίηση του σολωµικού κύκλου, αφετέρου δε από την ποίηση 
των Γάλλων συµβολιστών. Ο συµβολισµός, συνυφασµένος µε την πρώτη µεταπαλαµική 
γενιά, αποτελεί τη σηµαντικότερη συνεισφορά στην εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης. Τα 
αιτήµατά του για µια ποίηση µουσικότερη, καθαρότερη και εσωτερικότερη δηµιουργούν το 
πρώτο δειλό ρήγµα στην παραδοσιακή ποίηση και µε τις µορφικές του αναζητήσεις οδηγεί 
στην ανανέωσή της µέσω της γενιάς του 1920 και ιδίως του Καρυωτάκη. 

 
Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται όχι µόνο όσοι, στηριζόµενοι στην ευρεία 

ανταπόκριση του κοινού, πίστεψαν πως ποίηση είναι να στιχουργούν, όπως λ.χ. ο Σουρής, 
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αλλά και όσοι, όπως ο Προβελέγγιος, δείχνουν να έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την 
ποίηση που καλλιεργούν και προσπαθούν να εναρµονιστούν, έστω κι αν δεν κατορθώνουν ν’ 
απελευθερωθούν από ορισµένα κατάλοιπα του παρελθόντος τους, µε τα νέα δεδοµένα. Θα 
µπορούσαµε να τους χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν ποιητές που είτε 
τους βαραίνει το ροµαντικό παρελθόν (Βιζυηνός, Προβελέγγιος) είτε, αντίθετα, 
τοποθετούνται στην πρωτοπορία του δηµοτικισµού, όχι όµως και των ποιητικών 
αναζητήσεων (Πάλλης, Εφταλιώτης). Στη δεύτερη µπορούν να ενταχθούν οι υπόλοιποι 
ποιητές, που οι περισσότεροι ξεκίνησαν µεν κατά τη ροµαντική περίοδο, συνέχισαν όµως να 
γράφουν κατά την τρέχουσα εικοσαετία, χωρίς ουσιαστικά να ανανεωθούν. 

 
 
 

Τα βασικά γνωρίσµατα τα Παρνασσισµού 6 
 
[...] Για να βοηθηθούµε στη σύγκρισή µας συνοψίζω τα βασικά γνωρίσµατα του 
Παρνασσισµού, της Σχολής δηλ. η οποία µε γενάρχη τον Theophile Gautier, αρχηγό τον 
Leconte de Lisle και κύριους εκπροσώπους τον Theodore de Banville, Francois Coppee, 
Sully Prudhomme, Jose-Maria de Heredia, Jean Lahor, Louise Ackermann κ.ά., κάλυψε µε 
ποιητική παραγωγή την περίοδο 1850-1833 -έτος έκδοσης της συλλογής του Heredia 
Trophees. Τα όρια βέβαια είναι, όπως πάντα, συµβατικά. 
 
Ο Παρνασσισµός λοιπόν: 
 
α) Αντιτίθεται στην εξοµολογητική και δακρύβρεχτη ποίηση του Ροµαντισµού και 
εγκαινιάζει, µέσα στα ευρύτερα πλαίσια του ρεαλισµού, που εµφανίζεται και στην 
πεζογραφία και στις εικαστικές τέχνες, µία ποίηση απρόσωπη και σχεδόν απαθή. 
 
β) Εγκολπώνεται το δόγµα «Η τέχνη για την τέχνη» κηρύσσοντας την αυτονοµία και 
ανεξαρτησία της ποίησης έναντι της ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής σκοπιµότητας. 
 
γ) Από τον αυτόνοµο χαρακτήρα της ποίησης, της οποίας µόνος σκοπός αναγνωρίζεται η 
πραγµάτωση του ωραίου, πηγάζει η πίστη των παρνασσικών στην αξία της µορφής. Οι 
παρνασσικοί θα επιδιώξουν τη µορφική τελειότητα µε την επίµονη επεξεργασία του στίχου, 
θα παροµοιάσουν µάλιστα την τέχνη του ποιητή µε την τέχνη του γλύπτη, που λαξεύει 
υποµονητικά το σκληρό παριανό µάρµαρο, αλλά και κατ’ επέκταση µε την τέχνη του 
χρυσοχόου, που επεξεργάζεται πολύτιµα µέταλλα και πολύτιµους λίθους. Συνεπείς προς την 
                                                           
6 Παρατίθεται απόσπασµα από το άρθρο της Ελένης Πολίτου-Μαρµαρινού, «Ο Καβάφης και ο 
γαλλικός Παρνασσισµός. Θεωρητικές απόψεις για την ποίηση», περ. Παρουσία, τόµ. Β΄ (1984), σσ. 
72-74, βλ.: http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Parnassismos/Parnasismos.htm (στην 
ίδια ιστοσελίδα, στο σύνδεσµο «περιεχόµενα», ανθολογούνται αποσπάσµατα και από τη διδακτορική 
διατριβή της Ελένης Πολίτου-Μαρµαρινού, Ο Κωστής Παλαµάς και ο γαλλικός παρνασσισµός 
(συγκριτική, φιλολογική µελέτη), Αθήνα 1976). 
 
 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Parnassismos/Parnasismos.htm
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αρχή αυτή θα δείξουν την προτίµησή τους σε ποιήµατα σταθερής µορφής και ιδιαίτερα στο 
σονέτο. 
 
δ) Η παρνασσική ποίηση χαρακτηρίζεται γενικά ως αντικειµενική, περιγραφική, ζωγραφική 
και πλαστική. Τα πράγµατα περιγράφονται όπως ακριβώς είναι και όχι σε σχέση µε τα 
συναισθήµατα που γεννούν στον ποιητή, τις εντυπώσεις που προκαλούν ή το συµβολισµό 
τους. 
 
ε) Αποφεύγοντας τη διαπραγµάτευση προσωπικών θεµάτων και τη µονοτονία 
επαναλαµβανόµενων, πιστών περιγραφών του σύγχρονου και καθηµερινού περιβάλλοντος, οι 
ποιητές αυτοί µετατοπίζονται στο χώρο εισάγοντας τον εξωτισµό στην ποίησή τους (η αρχαία 
Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, οι Ινδίες, οι Τροπικοί), αλλά και στο χρόνο αντλώντας τα θέµατά 
τους από τους αρχαίους πολιτισµούς. Φυσικά σ’ αυτό βοηθιούνται από όλο το πλέγµα των 
αισθητικών, γνωσιολογικών και ιδεολογικών ρευµάτων της εποχής τους, όπως ο θετικισµός ή 
ο ιστορισµός των επιστηµών του ανθρώπου. [...] 
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2.1.1. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (1859-1943)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωστής Παλαµάς: πάθος για σύνθεση 7 
 

Λέγεται συνήθως πως η σπουδαιότητα ενός έργου ή µιας πνευµατικής φυσιογνωµίας 
κρίνεται από τη διαχρονικότητά της. Σαφέστερο και ορθότερο είναι, ωστόσο, το κριτήριο της 
πολλαπλής ερµηνείας του έργου, της χρήσης του ως συµβόλου από τους πιο διαφορετικούς 
χώρους, της αναµέτρησης µαζί του, ακόµη κι αν η αναµέτρηση αυτή καταλήγει σε απόρριψη. 
Αν είναι έτσι, το έργο του Παλαµά είναι από τα σπουδαιότερα, στον βαθµό που έχει µια 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία πρόσληψης, µια ιστορία εν πολλοίς ανεξερεύνητη.  

 
Το 1896, δέκα µόλις χρόνια µετά την έκδοση της πρώτης ποιητικής συλλογής του Τα 

τραγούδια της πατρίδας µου, η Πολιτεία του ανέθεσε τη σύνθεση του Ολυµπιακού Ύµνου, 
πράξη που δείχνει ότι είχε κιόλας γίνει ευρύτερα αποδεκτός και, κυρίως, επίσηµα αποδεκτός, 
παρ’ όλη την τοποθέτησή του στο στρατόπεδο των δηµοτικιστών. Ήδη από τότε, η πρόσληψη 
του Παλαµά, µπορεί να βασίζεται στο ποιητικό του έργο (αν και µικρό ακόµη), αλλά 
οπωσδήποτε επηρεάζεται από την ακτινοβολία της πνευµατικής προσωπικότητάς του, όπως 
εκφράζεται σε ποικίλα δοκιµιακά, δηµοσιογραφικά και κριτικά κείµενα που δηµοσιεύει σε 
µεγάλη πυκνότητα και µε τα οποία κτίζει σταδιακά τα θεµέλια µιας νέας κατεύθυνσης και 

                                                           
7 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο της Βενετίας Αποστολίδου, καθηγήτριας Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας στο Α.Π.Θ., που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 31-12-1999,  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16631&m=N28&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16631&m=N28&aa=1
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ερµηνείας της νεοελληνικής κουλτούρας. Τον επόµενο χρόνο, το 1897, δίνει µια σειρά 
διαλέξεων στον Παρνασσό για την ιστορία της νεοελληνικής ποίησης, που καθιερώνουν 
ακόµη περισσότερο την ηγετική µορφή του, ενώ τον ίδιο χρόνο η Πολιτεία τον τιµά και πάλι, 
διορίζοντάς τον στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, θέση στην 
οποία θα υπηρετήσει µε αξιοσηµείωτη συνέπεια για τριάντα ένα χρόνια.  

 
Ο Παλαµάς βρίσκεται κυριολεκτικά στο µεταίχµιο ανάµεσα στον 19ο και τον 20ό 

αιώνα, καθώς η µισή του ζωή εκτείνεται στον παλαιό και η µισή στον νέο αιώνα (1859-
1943). Η προσωπικότητά του οικοδοµήθηκε µε τις προϋποθέσεις του 19ου αιώνα, αλλά 
παρήγαγε το µεγαλύτερο µέρος του έργου του στον αιώνα µας και αυτό δηµιουργεί εξ 
αντικειµένου τις προϋποθέσεις για αµφισβητήσεις και αντιθέσεις, δεδοµένου ότι τα πράγµατα 
στη λογοτεχνία και την τέχνη άρχισαν να αλλάζουν γρήγορα από τον Μεσοπόλεµο και µετά. 

  
Ας δούµε όµως από πιο κοντά ποιες είναι οι βάσεις της προσωπικότητάς του. Οι 

Παλαµάδες ήταν οικογένεια λογίων του Μεσολογγίου µε µακρά παράδοση αφοσίωσης στα 
κλασικά γράµµατα, στις ιδέες για εθνική αφύπνιση, ενώ κάποιοι από αυτούς πολέµησαν είτε 
στον Αγώνα είτε κατόπιν σε κινήµατα όπως η Κρητική Επανάσταση του 1866. Ο Κωστής 
Παλαµάς, γεννηµένος στην Πάτρα, ορφάνεψε και από τους δύο γονείς στα επτά του χρόνια 
και ανατράφηκε από την οικογένεια του θείου του, ∆ηµητρίου Παλαµά, στο Μεσολόγγι, σε 
ένα περιβάλλον µε πολλά ερεθίσµατα, πολλά βιβλία και µεγάλη εκτίµηση στα γράµµατα και 
ειδικά στην ποίηση. Το Μεσολόγγι δεν είναι µια συνηθισµένη πόλη. Εκείνη την εποχή, οι 
µνήµες από τον Αγώνα ήταν ακόµη νωπές, ζούσαν άνθρωποι που είχαν άµεση εµπειρία όπως 
η θεία Βγενούλα, αδελφή της γιαγιάς του. Ο Παλαµάς πέρασε τα παιδικά του χρόνια 
ακούγοντας, από ανθρώπους που αγαπούσε, διηγήσεις της ηρωικής Εξόδου, αλλά και των 
βιαιοτήτων των Τούρκων, ενώ παράλληλα ακολουθούσε µια υψηλού επιπέδου κλασική 
εκπαίδευση· ζυµώθηκε δηλαδή τόσο συναισθηµατικά όσο και διανοητικά µε τις συγκινήσεις 
του Αγώνα και την έννοια του έθνους, µε τη θύµηση του Μπάυρον και το όνειρο της 
Μεγάλης Ελλάδας. Με τα λόγια του Αιµίλιου Χουρµούζιου, στον Παλαµά, «το ατοµικό 
όραµα, όταν η ψυχή αντιδονείται από τον οµαδικό κραδασµό, είναι ταυτόχρονα και 
συλλογικό».  
 

Από µικρός ήταν φανατικός αναγνώστης. Αν ποτέ γραφεί µια ιστορία της ανάγνωσης 
στη νεώτερη Ελλάδα, η µελέτη της αναγνωστικής ιστορίας και συµπεριφοράς του Παλαµά, 
όπως αποτυπώνεται σε πλήθος στοιχείων, θα είχε παραδειγµατική αξία. Το διάβασµα ήταν γι’ 
αυτόν καταφύγιο στη µοναξιά του και πηγή συγκινήσεων που αναπλήρωναν, ως ένα βαθµό, 
την έλλειψη της µητρικής και πατρικής αγάπης, αλλά και τροφή µιας τερατώδους 
φιλοµάθειας. Αφού τελείωσε τις γυµνασιακές του σπουδές στο Μεσολόγγι, γράφτηκε στη 
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, κατά πάγια συνήθεια της εποχής, αλλά δεν 
πήρε ποτέ το πτυχίο του. Τον είχε ήδη κατακτήσει η ποιητική δηµιουργία, παράλληλα πάντα 
µε την πιο αυστηρή και συστηµατική µελέτη, τόσο της ελληνικής παράδοσης όσο και της 
ξένης λογοτεχνίας, µέσα από τη γαλλική γλώσσα που γνώριζε άπταιστα. ∆εν είναι υπερβολή 
να πούµε πως ο Παλαµάς, µε τα δεδοµένα της εποχής του, είχε µια ολοκληρωµένη υποδοµή 
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φιλολόγου και ιστορικού των γραµµάτων. Το τεράστιο κριτικό του έργο είναι πολυσήµαντο 
και αποτελεί µέχρι σήµερα σηµαντική πηγή για πολλά θέµατα όχι µόνο της λογοτεχνίας, 
αλλά και γενικότερα του νεοελληνικού πολιτισµού.  

 
Πολλές φορές έχει ειπωθεί πως ο Παλαµάς διάβαζε απ’ όλα, πως γοητευόταν από όλα 

τα πνευµατικά και λογοτεχνικά κινήµατα του καιρού του, ακόµη και αντιφατικά µεταξύ τους· 
η διατύπωση αυτή δηµιουργεί την εντύπωση πως το έργο του, τόσο το ποιητικό όσο και το 
κριτικό, δεν έχει συνοχή, δεν έχει σταθερά θεµέλια κάτω από την ποικιλία και το θεµατικό 
εύρος. Ωστόσο, το θεµέλιο υπάρχει και είναι ο ροµαντισµός. Ο τρόπος που αντιλαµβανόταν 
την ποίηση, τον ρόλο του ως ποιητή, τη λειτουργία της ποιητικής µορφής και φαντασίας, 
πηγάζει από τον ροµαντισµό. Αλλά και οι ιδέες του για το έθνος, την εθνική λογοτεχνία και 
τον λαϊκό πολιτισµό, την ιστοριογραφία και την εθνική συνέχεια, τον τοποθετούν 
αναµφίβολα στη µεγάλη ιστορική ροµαντική παράδοση. Εξάλλου και ο ίδιος, ενώ 
αντιπαθούσε τους χαρακτηρισµούς, ένα µόνο χαρακτηρισµό θα δεχόταν για την ποίησή του, 
να την πούνε ροµαντική.  

 
Στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, ο Παλαµάς έδωσε τις µεγάλες ποιητικές 

συνθέσεις του, την Ασάλευτη Ζωή (1904), τον ∆ωδεκάλογο του Γύφτου (1907) και τη Φλογέρα 
του βασιλιά (1910). Είναι αυτές οι συνθέσεις που τον καθιέρωσαν οριστικά στη συνείδηση 
του καιρού του ως εθνικό ποιητή, αλλά και δέχθηκαν τις πιο διαφορετικές ερµηνείες και την 
πιο σφοδρή αµφισβήτηση. Ο Παλαµάς, προετοιµασµένος από καιρό, τόσο ποιητικά όσο και 
φιλολογικά και ιδεολογικά, επιχειρεί, ειδικά στον ∆ωδεκάλογο και στη Φλογέρα, ένα τιτάνιο 
έργο: να αναµετρηθεί και να ανασυνθέσει ολόκληρη την ελληνική παράδοση, αρχαία, 
βυζαντινή και δηµοτική, να συγκροτήσει την ποιητική ταυτότητα του νέου Ελληνισµού, µια 
ταυτότητα που βασίζεται στην πίστη για τη συνέχεια της ελληνικής ψυχής, αλλά και στην 
αέναη µεταµόρφωσή της. Στο έργο αυτό ανταποκρίθηκε µε επιτυχία, αν λάβουµε υπόψη µας 
πως τα έργα αυτά κινητοποίησαν έναν µεγάλο αριθµό συγχρόνων και νεωτέρων λογοτεχνών 
και διανοουµένων να τοποθετηθούν απέναντι στην ερµηνεία της ελληνικής παράδοσης, 
ολοκληρώνοντας και στρογγυλεύοντας το οικοδόµηµα της εθνικής ιδεολογίας.  

 
Το πάθος του για σύνθεση δεν εξαντλείται, ωστόσο, στα µεγάλα του έργα. Η ποίησή 

του, στο σύνολό της, συνθέτει στοιχεία από διαφορετικές παραδόσεις, σε επίπεδο ιδεών, 
ποιητικών τρόπων, γλώσσας και ρυθµού: τη λόγια µε τη δηµοτική, την επτανησιακή µε την 
αθηναϊκή, την ελληνική µε την ευρωπαϊκή. Ο Παλαµάς δηµιουργεί σε µια εποχή όπου ήταν 
επιτακτική πλέον, µετά την εθνική ρητορεία του 19ου αιώνα, η συγκρότηση µιας εθνικής 
λογοτεχνίας που θα βασίζεται σε συγκεκριµένες αρχές. Η αρχή ήταν η ροµαντική πεποίθηση 
στην υπεροχή της δηµοτικής ποίησης και η ενσωµάτωση των συµβόλων του λαϊκού 
πολιτισµού· είναι µέσα από την οπτική αυτή γωνία που αντικρίζεται το αρχαίο και το 
βυζαντινό παρελθόν και κτίζεται το οικοδόµηµα της συνέχειας.  

 
Τη σύνθεση επεδίωξε ο Παλαµάς και µε το κριτικό του έργο. Πρόκειται για ένα έργο 

ογκώδες, βιβλιοκρισίες, κριτικά και ιστορικά δοκίµια, πρόλογοι σε δικά του ή ξένα έργα, 
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συγκριτολογικές µελέτες, οµιλίες και διαλέξεις. Επιδέχεται µελέτη από πολλές πλευρές και 
µπορεί να απαντήσει σε ένα πλήθος ερωτηµάτων για τον ρόλο του κριτικού θεσµού, τη σχέση 
λογοτεχνίας και κριτικής, τη σταθερότητα ή την αντιφατικότητα των κριτηρίων και των 
εργαλείων της κριτικής.  

 
Μία από τις πλευρές του είναι ο γραµµατολογικός χαρακτήρας του· µπορεί να ειδωθεί 

δηλαδή ως µια άτυπη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στον βαθµό που κυριαρχούν οι 
έννοιες της διαχρονίας και της εξέλιξης, τα ιστορικά κριτήρια στην αξιολόγηση των 
συγγραφέων και των έργων και επιδιώκεται να συνταχθεί ένα σχήµα εξέλιξης της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η επιδίωξή του αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του 
δηµοτικισµού για απεξάρτηση από τα φαναριώτικα σχήµατα και επανερµηνεία της 
παράδοσης. Στην ουσία, ο Παλαµάς σήκωσε στις πλάτες του ένα τεράστιο µέρος του έργου 
του δηµοτικισµού, αν συνυπολογίσει κανείς και τη συµβολή του στη δηµιουργική 
επεξεργασία της δηµοτικής γλώσσας, αλλά και τις αγωνιστικές του πράξεις σε κρίσιµες 
στιγµές του γλωσσικού αγώνα, µέσα στο προπύργιο της καθαρεύουσας που ήταν το 
Πανεπιστήµιο.  

 
Σύµφωνα µε τον λογοτεχνικό κανόνα που συγκρότησε, βάση της νεοελληνικής ποίησης 

είναι το έπος του ∆ιγενή και το δηµοτικό τραγούδι και κυριότεροι σταθµοί ο Ερωτόκριτος, ο 
Βηλαράς, ο Σολωµός και η επτανησιακή σχολή, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο 
Βαλαωρίτης, η γενιά του 1880 και κατόπιν ο Κρυστάλλης και ο Μαβίλης, ο Σικελιανός και ο 
Βάρναλης. Ο Παλαµάς µελέτησε όµως µε οξυδέρκεια και ποιητές τους οποίους τοποθετεί 
έξω από το κύριο ρεύµα της ποιητικής εξέλιξης, όπως τον Κάλβο και την αθηναϊκή σχολή. Ο 
λογοτεχνικός κανόνας που δηµιούργησε, κέρδισε σταδιακά γενική αποδοχή και συναίνεση 
και αποτέλεσε τη βάση για τις κατοπινές ιστορίες της λογοτεχνίας. Η συµβολή του αυτή τον 
αναδεικνύει, πλάι στον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο και τον Νικόλαο Πολίτη, σε έναν από 
τους κυριότερους δηµιουργούς της φυσιογνωµίας του νέου Ελληνισµού και της εθνικής 
παράδοσης.  

 
Όλες οι παραπάνω επιδιώξεις και τα επιτεύγµατα του Παλαµά αποτέλεσαν για την 

εποχή του µαχητική παρέµβαση και καινοτοµία. Είναι, ωστόσο, τα ίδια αυτά που µε τη 
διαρκή προβολή τους από τους κρατικούς θεσµούς και µε το γύρισµα των καιρών, 
δηµιούργησαν την παγωµένη εικόνα ενός σεβάσµιου πατριάρχη των γραµµάτων µας, 
σύµβολο της πιο παραδοσιακής, συντηρητικής και ρητορικής τάσης. Σ’ αυτό συνετέλεσαν 
και οι επίσηµες θέσεις που κατέλαβε στην ωριµότητά του, η έδρα του στην Ακαδηµία από το 
1926 και η προεδρία του σ’ αυτήν από το 1929, τέλος τα άπειρα βραβεία και τιµές που του 
απονεµήθηκαν από πλήθος φορέων. Ο Παλαµάς είχε, ωστόσο, ως ποιητική προσωπικότητα 
και άλλες, σχεδόν αποσιωπηµένες, πλευρές: τρυφερότητα, ανθρωπιά, ευγένεια, λυρική 
εξοµολόγηση, ερωτισµό, σατιρική οξύνοια. Ο Τάφος, η Φοινικιά, οι Εκατό φωνές, Οι καηµοί 
της λιµνοθάλασσας, τα Σατιρικά γυµνάσµατα, Η πολιτεία και η µοναξιά, Τα παθητικά 
κρυφοµιλήµατα, αποτέλεσαν και µπορούν να αποτελέσουν και σήµερα πηγή αναγνωστικής 
απόλαυσης, ενώ σύγχρονοι ποιητές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για 
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αναπροσδιορισµό της σχέσης τους µε τον Παλαµά. ∆υστυχώς, όµως, το ευρύτερο 
αναγνωστικό κοινό, καθώς και η εκπαίδευση παραµένουν αιχµάλωτοι µιας µονοδιάστατης 
και τελικά απωθητικής εικόνας του ποιητή, ενός γνωστού-άγνωστου. Μιας και τα Άπαντά του 
είναι πολύτοµα και δύσχρηστα για τον απλό αναγνώστη, ίσως θα βοηθούσε µια νέα 
ανθολογία της ποίησής του (παρ’ όλο που υπάρχει εκείνη των Κατσίµπαλη - Καραντώνη) 
από νεώτερους ποιητές ή κριτικούς, έτσι ώστε να δοθεί µια εικόνα του ποιητή από την οπτική 
γωνία της σύγχρονης ευαισθησίας. 

  
Είναι απόλυτα φυσικό και αναµενόµενο, µια πολυδύναµη προσωπικότητα µε κύρος 

όπως ο Παλαµάς, παρ’ όλη την ηπιότητα και την ευγένεια του χαρακτήρα του, να προκαλέσει 
τη διάθεση σε συγχρόνους του και µεταγενέστερους, να τον αµφισβητήσουν και να 
επιδιώξουν να κτίσουν τη δική τους ταυτότητα πάνω στην απόρριψή του. Από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’20, µέσα στη δίνη του Μεσοπολέµου, νεώτεροι ποιητές και κριτικοί 
αναζήτησαν µε αγωνία νέες µορφές έκφρασης και νέα ιδεολογία, αποµακρυνόµενοι από το 
ποιητικό του παράδειγµα, ενώ άλλοι τον αναγόρευσαν σε προπύργιο της παράδοσης, 
αποδίδοντάς του ακραίες συντηρητικές θέσεις και αποσιωπώντας ό,τι επαναστατικό και 
καινοτόµο µπορεί να βρεθεί στο έργο του. Η αριστερή κριτική, επίσης, ταλαντεύτηκε από την 
απόρριψή του ως εκπροσώπου της αστικής παράδοσης µέχρι τη θριαµβευτική αναγωγή του 
σε «κοινωνικό πρωτοπόρο και λαϊκό αγωνιστή» (Νίκος Ζαχαριάδης, Ο Αληθινός Παλαµάς, 
1943), όταν οι καιροί και η πολιτική γραµµή ζητούσαν µια ευρύτερη συσπείρωση των 
προοδευτικών δυνάµεων. Όλοι, αρνητές και υµνητές, βάσιζαν τα λεγόµενά τους σε στίχους 
και γραµµές τού παλαµικού έργου, διαλύοντάς το στα εξ ων συνετέθη, µε τελικό αποτέλεσµα 
να χαθεί κάθε αίσθηση ενότητας και σύνθεσης που το διακρίνει.  

 
∆εν ισχυρίζοµαι πως ο Παλαµάς δεν έχει ανακολουθίες και δεν ισορροπεί επικίνδυνα 

ανάµεσα σε αντίθετους πόλους. Ωστόσο, εξαρτάται από µας πώς θα τις αντιµετωπίσουµε: θα 
προσπαθήσουµε να τις κατανοήσουµε µε προσεκτική έρευνα των παραµέτρων, των 
κειµενικών και ιστορικών συµφραζοµένων ή θα σταχυολογήσουµε ό,τι µας βολεύει για να 
αποδείξουµε µια προαποφασισµένη θέση; Σήµερα, το κλίµα δεν ευνοεί πλέον τον φανατισµό 
και την ιδεολογική χρήση του Παλαµά· νέες έρευνες έχουν αναδείξει λιγότερο γνωστές 
πλευρές του µε σύγχρονα εργαλεία. Ο Παλαµάς βρίσκεται σε όλα τα σταυροδρόµια της 
ποίησης, της κριτικής, της ιστορίας. Και αν το ερώτηµα, πόσο µας συγκινεί η ποίησή του 
σήµερα δεν επιδέχεται παρά προσωπικές απαντήσεις, η µελέτη του νεοελληνικού πολιτισµού 
αναφορικά µε ζητήµατα εθνικής συγκρότησης και εθνικής κουλτούρας, ζητήµατα ιδεολογίας, 
πρόσληψης και ποιητικής, δεν είναι δυνατόν να παραβλέψει τον Παλαµά.  
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Η Αθήνα του Παλαµά 8 
 
[…] Την αφορµή γι’ αυτή την αναφορά µού έδωσε ο Αιµ. Χουρµούζιος, όταν σε χρόνους 
παρωχηµένους, λίγο µετά τη συγκλονιστική κηδεία του Παλαµά (1944) και ύστερα από άλλα 
15 χρόνια (1959), δηµοσίευε το δίτοµο Ο Παλαµάς και η εποχή του. Εκεί, από την πρώτη 
στιγµή («προλογικά») θεώρησε χρέος του «ν’ ανασύρει κάτω από την παρδαλή επιφάνεια» 
εκείνο που ονοµάζει «την εποχή του» -επιµένοντας στην «ιστορική του τοποθέτηση» ως 
προϋπόθεση της αισθητικής αξιολόγησης. Άλλωστε, µια τέτοια έµφαση στο «ηθικό κλίµα του 
καιρού του» συµβαδίζει µε το χαρακτηρισµό του Παλαµά από τον ίδιο ως «ποιητή του 
καιρού του και του γένους του». 

 
Εδώ θα επιχειρήσω τη σύνδεσή του µε την Αθήνα του µεγαλοϊδεατισµού, του 

κυρίαρχου «πνεύµατος» ακριβώς στην εποχή του -δηλαδή, στο γύρισµα του αιώνα, τότε που 
ο Παλαµάς δίνει τους δύο µεγάλους, µακροχρόνιους κύκλους του (Ο ∆ωδεκάλογος του 
Γύφτου, 1899-1907 και Η φλογέρα του Βασιλιά, 1886-1910). Μια εύκολη εξήγηση θα ήταν ότι 
στον δεύτερο (Έβδοµος Λόγος) περιέχεται το πασίγνωστο «όραµα» του ποιητή µιας Αθήνας 
ενταγµένης στο αττικό τοπίο: «Πρωί και λιοπερίχυτη, και λιόκαλ’ είναι η µέρα/ κ’ η Αθήνας 
ζαφειρόπετρα της Γης το δαχτυλίδι» κ.τ.λ. Όµως εδώ προέχει το τοπίο και όχι η πόλη. Αντί 
γι’ αυτήν, κυριαρχεί ο αρχαίος ναός-σύµβολο που έρχεται να προσκυνήσει ο 
Βουλγαροκτόνος, ως χριστιανικό ναό της Παναγιάς Αθηνιώτισσας. Σε µια τέτοια «λυρική 
αποθέωση του Παρθενώνα», όπως την χαρακτηρίζει ο Παλαµάς, εξαντλείται όλη του η 
ανάγκη να µιλήσει για την Αθήνα. Η ίδια η πόλη, η πόλη «της εποχής του», είναι ανύπαρκτη. 
Προέχει το ιδεολογικό κατασκεύασµα που καταργεί το παρόν και ανατρέπει την ιστορική 
αλήθεια, τοποθετώντας στη θέση της την πολιτική αναγκαιότητα της εποχής -την ανάδειξη 
της βυζαντινής κληρονοµιάς στον ελληνισµό. Ήδη ο Μακεδονικός Αγώνας είχε 
προαναγγείλει τους βαλκανικούς πολέµους που θ’ άρχιζαν άµεσα. Τα µάτια ήταν λοιπόν 
στραµµένα στη θρυλική Κωνσταντινούπολη και πουθενά αλλού. 

 
Κι όµως, η «υπαρκτή» πόλη, η Αθήνα-πρωτεύουσα µοιραία θα επηρεαζόταν από µια 

τέτοια πυρετική προετοιµασία, ακόµα κι αν πολλοί τη θεωρούσαν προσωρινό κέντρο του 
ελληνισµού, σύντοµα µια επαρχιακή πόλη, όπως άλλωστε ήταν στη βυζαντινή περίοδο. Στο 
πείσµα ενός οραµατισµού που «δεν έβλεπε» τη σύγχρονη Αθήνα, αυτή, όπως θα δούµε, 
προετοιµαζόταν για τον καινούριο της ρόλο. Εκεί που σώπαινε ο Παλαµάς -όσο αντιφατικό 
κι αν ακούγεται- θα έρχονταν πολιτικοί και τεχνοκράτες, εµπνευσµένοι από την ποίησή του, 
να προσφέρουν τη νέα εικόνα της Αθήνας. 

 
Η Αθήνα σε αυτό το τέταρτο του αιώνα, 1886-1910, ανασυντάσσεται ραγδαία και 

αλλάζει αποφασιστικά πρόσωπο. Η αλλαγή αυτή ατµόσφαιρας µπορεί να συνδεθεί µε την 
άνοδο µιας αστικής τάξης ενισχυµένης από τη διακυβέρνηση Τρικούπη και µε την 
απαραίτητη αντίδραση στην ταπεινωτική ήττα στη Θεσσαλία του 1896. Σηµασία κυρίως έχει 

                                                           
8 Κείµενο του ∆ηµήτρη Φιλιππίδη που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 24-10-2003, 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC&a=&id=63249780.  

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC&a=&id=63249780
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ότι η τόσο µίζερη και καχεκτική πόλη, πρωτεύουσα ενός ελάχιστου κι αδύναµου βασιλείου -
ας µην ξεχνάµε πως βρισκόµαστε πριν από τους βαλκανικούς πολέµους- θα µετασχηµατιστεί 
µαγικά στην πρωτεύουσα που καλείται τώρα από τη µοίρα να παίξει ένα νέο ιστορικό ρόλο. 
Η Μεγάλη Ιδέα έχει λοιπόν τη δύναµη να µετασχηµατίσει πειστικά αυτή την πραγµατικότητα 
σε «όραµα» Η Αθήνα, έστω για ένα σύντοµο διάστηµα, αποκτά τις διαστάσεις µιας 
οραµατικής πόλης που ενθουσιάζεται µε τις προοπτικές ενός µεγαλοπρεπούς µέλλοντος στα 
χνάρια του Βυζαντίου. Η «αυτοκρατορική» νέα πρωτεύουσα οφείλει έτσι να ξεπεράσει το 
επίπεδο της χαριτωµένης ανατολικής πόλης κάτω από το µεσογειακό ήλιο. Πρέπει να δείχνει 
ωραία και επιβλητική -κυρίως σύµφωνα µε τα νέα αστικά πρότυπα που κυριαρχούν στην 
Ευρώπη. Εννοείται, ενός Βυζαντίου µε σύγχρονο ευρωπαϊκό ένδυµα. 

 
Μόνο έτσι µπορεί να δικαιολογηθεί πώς συνυπάρχουν (διόλου συµπτωµατικά) τόσες 

προτάσεις για µια µελλοντική Αθήνα, µε «Σχέδια-θαύµατα» για µια αντίστοιχα πόλη-θαύµα. 
Εκφραστές των ονειρικών αυτών σχεδίων είναι αρχικά αποκλειστικά ξένοι: ο Γερµανός Λ. 
Χόφµαν (1910) κι ο Άγγλος Τ. Μόσον (1914-18). Το αθηναϊκό κοινό παραληρεί από 
ενθουσιασµό και η συζήτηση για µια τέτοια πόλη, παράδοξα τόσο εφικτή, σχεδόν 
χειροπιαστή, θα κρατήσει ως αργά, πεθαίνοντας µαζί µε τη Μεγάλη Ιδέα το ’22. 

 
Πλάι όµως σε αυτά τα καθολικά οράµατα, που πιστοποιούν την υπέρβαση της 

πραγµατικότητας, υπάρχουν κι άλλα µικρότερης έκτασης αλλά όχι µικρότερης σηµασίας. Με 
έκπληξή µας, για παράδειγµα, ανακαλύπτουµε τη δράση ενός αυτοσχέδιου πολεοδόµου, του 
Στυλιανού Λελούδα, που ακάµατος συµµετέχει σε αυτό το γενικό κλίµα πατριωτικού 
ενθουσιασµού και πνευµατικής αναγέννησης, µε ποικίλες σχεδιαστικές προτάσεις 
«ανάπλασης» (όπως θα λέγαµε σήµερα) κοµµατιών της πόλης. Τυπικό είναι το παράδειγµα 
της αναµόρφωσης της περιοχής Μουσείου-Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, όπου προτείνει 
τη δηµιουργία ενός πανθέου του Ελληνικού Έθνους. Όµως εκείνη η πρόταση που πιο 
εύγλωττα από οποιαδήποτε άλλη µιλά για τα νέα µεγαλεία που περιµένουν την Αθήνα, είναι 
η πρότασή του (1917-18) για το νέο γιγαντιαίο λιµάνι, σε συνδυασµό µε διεθνή 
σιδηροδροµικό σταθµό, στα δυτικά του Πειραιά, ως απαραίτητη υποδοµή για τις πολεµικές 
επιχειρήσεις που έρχονται. Η πρωτεύουσα δεν αστειεύεται: µετατρέπεται αποφασιστικά, και 
πρώτα απ’ όλα, σε ιµπεριαλιστική µηχανή κατάκτησης και επιβολής, σύµφωνα µε τα νιτσεϊκά 
πρότυπα που υποδαύλιζαν τον τότε ελληνικό πατριωτισµό. Ο Παλαµάς, βέβαια, ακολουθεί 
εξίσου πιστά τα κελεύσµατα της εποχής του, κι ειδικά αυτή η τάση κυριαρχίας και 
κατάκτησης βρίσκεται άφθονη στους δύο ποιητικούς κύκλους που έχουµε πάρει ως βάση. 

 
Όσο πολεµόχαρες να ηχούν οι φωνές στην αλλαγή του αιώνα, υπάρχει πάντα και µια 

καθηµερινότητα που δεν µπορεί να αγνοηθεί, και θα πρέπει να διυλιστεί µέσα από τις 
τελετουργίες της ζωής. Σε αυτές περιλαµβάνεται η ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήµατος 
σε συνδυασµό µε τον πατριωτισµό -ένα καλό δείγµα είναι το ετήσιο µνηµόσυνο του 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που θα τελείται στον καινούριο ναό Αγ. Κωνσταντίνου κάτω 
από την Οµόνοια από το 1908 και µετά. 
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Ισχυρή παρουσία θα έχουν επίσης οι προδιαγραφές µιας αισθητικής αναζήτησης, των 
«εξωραϊσµών» της πόλης. Φυσικά η υπόθεση των εξωραϊσµών είναι πολύ παλιότερη, πριν 
ακόµα από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896 που έφεραν τόσους ξένους επισκέπτες στην 
Αθήνα. Να ήταν άραγε ένας απαραίτητος αντιπερισπασµός σε όλη εκείνη την ωραιοποίηση οι 
πρώτες απόπειρες αυτογνωσίας, µε «αναγνωριστικές» εξερευνήσεις γειτονιών στην Αθήνα 
από δηµοσιογράφους; Για παράδειγµα, ο Θ. Βελλιανίτης το 1904 µιλάει για «τας αγνώστους 
Αθήνας», ενώ ο Σταµ. Σταµ. λίγο αργότερα (1908), θα επιχειρήσει µια πιο τολµηρή τοµή, 
βγάζοντας στο φως τα «άπλυτα» της πόλης µε σειρά άρθρων κάτω από τον τίτλο «Αι Αθήναι 
που δεν είνε Αθήναι». 

 
Αλλά αυτές οι ασκήσεις αυτογνωσίας δεν θα αγγίξουν τελικά τον Παλαµά, που 

βυθισµένος στο ιστορικό του όραµα µπορεί µόνο να καταγγείλει την παρουσία «του λαού 
των λειψάνων» (εφηµ. «Ακρόπολις», 1905) και να σαλπίσει το θρίαµβο της πατρίδας. 

 
 
 
Ο Παλαµάς ζει και βασιλεύει; 9 
 

Σε οµιλία του Γιώργου Σεφέρη, το Μάρτιο του 1943, ενάµιση µήνα µετά το θάνατο του 
Παλαµά, το βάρος της ειλικρινούς συγκίνησης φαίνεται να καθορίζει την αποτίµηση της 
αξίας του παλαµικού έργου: «Ο Κωστής Παλαµάς υπάρχει παντού όπου υπάρχει ελληνική 
φωνή, και πιστεύω πως όσοι κρατούνε ή θα κρατήσουν ανάµεσα στους Έλληνες το κοντύλι 
για να δηµιουργήσουν ένα έργο στη γλώσσα µας, θα πρέπει ν’ αποκριθούν, καθώς θα 
ταξιδεύουν στο µακρύ ποτάµι της ελληνικής παράδοσης, σαν τον θαλασσινό του θρύλου: “Ο 
Παλαµάς ζει και βασιλεύει!”». Αν η πρόβλεψη του Σεφέρη για την εξακολουθητικά ζωτική 
παρουσία του Παλαµά στη µεταπολεµική λογοτεχνία κριθεί από τη σηµερινή σκοπιά, είναι 
φανερό ότι δεν επαληθεύτηκε, αν και για ένα µεγάλο µέρος της µεταπολεµικής λογοτεχνικής 
κριτικής, ιδίως στα πρώτα χρόνια, η αξιολόγηση της παλαµικής ποίησης κινήθηκε στη 
γραµµή της αγιολογίας. Ίσως η λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου 1890-1922 γράφτηκε 
«στη βαριά σκιά του Παλαµά», όπως τιτλοφορούσε το σχετικό κεφάλαιο της Ιστορίας της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας (1948-1949) ο Κ.Θ. ∆ηµαράς. Το βέβαιο είναι ότι οι αµιγώς 
µεταπολεµικές και οι µεταπολιτευτικές ποιητικές γενιές δηµιούργησαν το έργο τους 
(οµολογηµένα ή ανοµολόγητα) στη βαριά σκιά των Ελλήνων νεωτερικών ποιητών του 
µεσοπολέµου, ενώ επίσης εκδήλωσαν ποικιλοτρόπως, ακόµη και ευλαβικά, την οφειλή τους 
στο ποιητικό έργο του Καβάφη και του Καρυωτάκη. 

 
Βέβαια, το παλαµικό έργο δεν έµεινε στην αφάνεια στα 60 χρόνια από το θάνατο του 

ποιητή µέχρι σήµερα. Με συντονιστικό κέντρο το Ίδρυµα Κωστή Παλαµά, που λειτουργεί 
από το 1960, οι ποικίλες όψεις της παλαµικής συγγραφικής παραγωγής παρουσιάστηκαν σε 
επιµεληµένες εκδόσεις. Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου, το 

                                                           
9 Κείµενο του Ευριπίδη Γαραντούδη που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 24-10-
2003, http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC&a=&id=6915188. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC&a=&id=6915188
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ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κριτικής για την παλαµική ποίηση και κριτική παρέµεινε 
αµείωτο, αν και αναπτύχθηκε επάνω στο πολωτικό σχήµα της υπερτίµησης από τη µια µεριά 
και της πλήρους απόρριψης από την άλλη. Με αφορµή το βιβλίο του Πάνου Καραβία Ο 
Παλαµάς αντιποιητικός (∆ίφρος, 1960), βιβλίο που αποτέλεσε µια ευθεία αµφισβήτηση της 
αξίας της παλαµικής ποίησης ως «µεγάλης» ποίησης, ο κριτικός Πέτρος Μάρκαρης 
διαπίστωνε το 1961: «Η φήµη του Παλαµά, σαν µεγάλου, υποστηρίζεται µε φανατισµό από 
µια οργανωµένη και πανίσχυρη πνευµατική κάστα, που µε τη σιωπηρή ανοχή των άλλων έχει 
επιβάλει την άποψή της. Αυτή είχε ορθώσει τη φήµη του Παλαµά στην πνευµατική µας ζωή 
σαν ένα ταµπού. Ταυτόχρονα όµως µια άλλη παράταξη πνευµατικών ανθρώπων ένοιωθε τον 
καταναγκασµό να παραδέχεται, µοιρολατρικά, την µεγαλοσύνη της παλαµικής ποίησης, 
χωρίς να την νοιώθει, να την πείθει για τέτοια· το τόλµηµα του Καραβία στάθηκε γι’ αυτούς 
µια προσδοκούµενη ανακούφιση από ένα δυσβάσταχτο βάρος που στανικά το κουβαλούσαν 
απάνω τους». Από τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης µέχρι σήµερα, η εξέταση της 
παλαµικής ποίησης και κριτικής µετατοπίστηκε από το χώρο της λογοτεχνικής κριτικής στο 
πεδίο της φιλολογικής επιστήµης κι εποµένως δροµολογήθηκε σε µια σταθερή γραµµή: 
στόχος δεν είναι πλέον η αισθητική υπερτίµηση ή καταδίκη, αλλά η συστηµατική και 
νηφάλια διερεύνηση. Η γραµµή αυτή ήταν το αποτέλεσµα της οριστικής επίγνωσης ότι το 
παλαµικό ποιητικό και κριτικό έργο έθεσε τις σταθερές βάσεις επάνω στις οποίες στηρίχτηκε 
και αναπτύχθηκε η µεταπαλαµική λογοτεχνία. Όπως έγραψε, το 1972, ο πεζογράφος 
∆ηµήτρης Χατζής, «Η θέση του Κ. Παλαµά στην ιστορία της λογοτεχνίας της νέας Ελλάδας 
είναι ισάξια µε του ∆. Σολωµού: Είναι ο πατέρας της νεότερης λογοτεχνίας µας. Σε διάστηµα 
σαράντα ολόκληρων χρόνων ο Κ. Παλαµάς παραµένει ο ηγέτης της λογοτεχνικής σχολής του 
∆ηµοτικισµού, η οποία και κυριαρχεί απόλυτα στο διάστηµα αυτό στην Ελλάδα. Η συνολική 
προσφορά της θεµελιώνει τη νεότερη λογοτεχνία της Ελλάδας και αποτελεί µέχρι σήµερα 
οργανικό στοιχείο της εθνικής κουλτούρας του ελληνικού λαού. Είναι η παραδοσιακή του 
λογοτεχνία». 

 
Ωστόσο το βάρος της αναγνωρισµένης ιστορικής σηµασίας της παλαµικής ποίησης 

είναι δυσανάλογα µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τον περιορισµένο βαθµό στον οποίο η ποίηση 
αυτή γονιµοποίησε, τουλάχιστον µε άµεσο και όχι διαµεσολαβηµένο τρόπο, νεότερες 
ποιητικές συνειδήσεις. Αν η παραπάνω άποψη ευσταθεί, ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το 1973 ο 
ταλαντούχος νέος ποιητής Λευτέρης Πούλιος, ο κυριότερος τότε εκφραστής µιας 
αµφισβητησιακής τάσης που εκφραστικά τροφοδοτείται από την αµερικάνικη ποίηση των 
beat, επέλεξε στο ποίηµά του «Αµέρικαν µπαρ στην Αθήνα» (στη συλλογή του Ποίηση, 2) να 
αναγνωρίσει ως πνευµατικό του πατέρα τον ποιητικά λησµονηµένο Παλαµά. Πρόκειται για 
µια πράξη αποκατάστασης. Μάλιστα η αναγνώριση αυτή δεν αποσιωπά τις διαφορές ή και 
την απόσταση που χωρίζει το µακρινό πατέρα από τον οργισµένο γιο του: «Κωστή Παλαµά, 
έρηµε φωνακλά, άσωτη / κλήρα µου. Τη ρωµιοσύνη δασκάλευες µε φωτιά / και βουή, 
ανεβασµένος στην κορφή της ελπίδας, / όταν ξαφνικά η νύχτα πετάχτηκε σα µαχαίρι / απ’ τη 
θήκη. Κι απόµεινες στην καρέκλα / παράλυτος µε τα’ όραµα µιας αυγούλας / που άχνιζε. / 
Νοιώθω σκολιαρόπαιδο που τούλαχε στραβόξυλο / δάσκαλος». 
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Ουσιαστικά ο Πούλιος αναγνώρισε τον Παλαµά ως ποιητικό του πατέρα επειδή τους 
δύο ποιητές συνέδεε το κοινό νήµα της υψηλόφωνης ποιητικής ρητορικής. Κι όµως, η 
αισθητική αποτίµηση της παλαµικής ποίησης τις τελευταίες δεκαετίες ευνοεί σταθερά το 
λυρικό ποιητή Παλαµά του ήσσονος τόνου και της µελαγχολικής διάθεσης, ενώ αντιθέτως 
υποβαθµίζει την αξία των µεγάλων συνθετικών ποιηµάτων, επειδή αυτά, σύµφωνα µε τα 
σηµερινά αισθητικά κριτήρια, επιβαρύνονται από τη µεγαληγορία, το ρητορισµό και τη 
διανοητικότητα. Η γνώµη του ∆ηµήτρη Χατζή, το 1972, είναι ενδεικτική της παραπάνω 
αξιολόγησης της παλαµικής ποίησης: «Των µεγάλων του συνθέσεων η λογοτεχνική αξία 
αµφισβητήθηκε και στον καιρό του. Σε µεγάλο µέρος των µικρών του ποιηµάτων 
φανερώνεται ένας έξοχος λυρικός ποιητής». Στην ίδια ουσιαστικά αισθητική γραµµή κινείται 
και η πιο πρόσφατη (1994) επαναξιολόγηση της παλαµικής ποίησης από τον ποιητή και 
κριτικό Νάσο Βαγενά: «Η “Φοινικιά” είναι το τελειότερο ποίηµα του Παλαµά, το 
αποκορύφωµα της ποιητικής του τέχνης· έργο τόσο ολοκληρωµένο, ώστε να µην µπορεί να 
παραβληθεί µε αυτό κανένα άλλο παλαµικό ποίηµα: το δεύτερο σε καλλιτεχνική αξία ποίηµα 
του Παλαµά («Ο τάφος») βρίσκεται σε πολύ µεγαλύτερη απόσταση από αυτήν απ’ ό,τι το 
αντίστοιχο ενός άλλου ποιητή από το καλύτερό του έργο, ενώ τα λιγότερο επιτυχηµένα 
παλαµικά ποιήµατα (σ’ αυτά θα περιλάµβανα και τη Φλογέρα του Βασιλιά και τον 
∆ωδεκάλογο του Γύφτου) υπολείπονται τόσο, που ν’ απορεί κανείς πώς γράφτηκαν από τον 
ίδιο άνθρωπο». Την άποψη ότι το αποκορύφωµα της ποιητικής τέχνης του Παλαµά είναι το 
σύντοµο συνθετικό ποίηµα «Φοινικιά» φαίνεται να ασπάζονται οι περισσότεροι σηµερινοί 
αναγνώστες της παλαµικής ποίησης. Πράγµατι, στο ποίηµα αυτό αναπτύσσονται και 
συνδυάζονται µε τρόπο ανεπανάληπτο για τον ίδιο τον Παλαµά ο συµβολισµός, η 
µουσικότητα και η στιχουργική δεξιοτεχνία. Αποτέλεσµα είναι η πιο ολοκληρωµένη και η πιο 
επιτυχηµένη ίσως συµβολιστική έκφραση της ελληνικής ποίησης. 

 
Ωστόσο, η κυρίαρχη αισθητική αποτίµηση της παλαµικής ποίησης, εστιασµένη είτε στο 

λυρικό επίτευγµα της Φοινικιάς είτε στα µικρά ποιήµατα του «λυρισµού του εγώ», ίσως δεν 
µας επιτρέπει να δούµε ορισµένες άλλες, υπάρχουσες εστίες ενδιαφέροντος της παλαµικής 
ποίησης, ακόµη και στα µεγάλα συνθετικά ποιήµατα. Η πρόσφατη αισθητική παρατήρηση, 
π.χ., του ποιητή Ηλία Λάγιου (1998), «ο Τάφος πληρώνει, πρώτος αυτός, το τίµηµα της 
προσπάθειας του Παλαµά να ειπωθούν τα “πάντα” και µάλιστα “πολύ” µέσω µιας σειράς 
διανοητικών συλλήψεων», βασίζεται στην αντίληψη ενός, αισθητικά επίκαιρου, λυρικού 
Παλαµά, από τον οποίο όµως ο σύγχρονος αναγνώστης αφαιρεί τα, αισθητικώς ανενεργά 
σήµερα, στοιχεία του παµποιητισµού και του πανιδεατισµού του. Μια τέτοια αντίληψη 
υπαγορεύεται (αλλά και, σε µεγάλο βαθµό, αιτιολογείται) από µια απολύτως προφανή αιτία. 
Η ποιητική εµπειρία του ελληνικού µοντερνισµού, η οποία µας έχει διαπλάσει και 
προσδιορίζει τα αναγνωστικά µας αντανακλαστικά όταν διαβάζουµε την ελληνική ποίηση 
πριν από τη γενιά του 1930, καθόρισε τους όρους της αισθητικής πρόσληψης της παλαµικής 
ποίησης· ακριβέστερα, προσανατόλισε και εξακολουθεί να προσανατολίζει την προσοχή µας 
στο λυρικό ποιητή Παλαµά του ήσσονος τόνου. Στο βαθµό που στο µέλλον η σύγχρονη 
ποίηση και η κριτική θα εποπτεύσουν πλατύτερα την παλαµική ποίηση, εµβαθύνοντας στις 
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πολυποίκιλες όψεις της, ίσως βρουν και άλλες ζωτικές εστίες ενδιαφέροντος, πέρα από το 
λυρικό ποιητή. 
 
 
 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ                                                                                  
«Υπάρχω σε όλα τα έργα µου» 10  
 

Από το τεράστιο σε έκταση έργο του Παλαµά το 
κριτικό δείχνει να ενδιαφέρει περισσότερο σήµερα. Η 
παιγνιώδης συνέντευξη που ακολουθεί περιέχει ένα µικρό 
δείγµα της κριτικής του σκέψης και δίνεται όταν 
συµπληρώνει 50 χρόνια πνευµατικής ζωής.  

 
Εγνωρίσατε καµµιά αποτυχίαν;  
Εάν ήµουν βουλευτής, θα µπορούσα να γνωρίσω επιτυχία ή αποτυχία.  
Ποιο από τα έργα σας προτιµάτε;  
∆εν προτιµώ κανένα, γιατί σε όλα τα έργα µου υπάρχω. Αλλά το ποίηµα που µου κάµνει 
εντονώτερη και δυνατώτερη εντύπωσι είναι «Η Φλογέρα του Βασιλιά».  
Ποιος από τους ποιητάς µας σας αρέσει;  
Ο Βαλαωρίτης και ο Γρυπάρης.  
Ποιος πεζογράφος µας;  
Ο Παπαδιαµάντης.  
Ποιος ξένος ποιητής;  
Ο Victor Hugo.  
Ποιος ξένος πεζογράφος;  
Ο Θωµάς Hardy.  
Ποιο απ’ όλα τα βιβλία προτιµάτε;  
Τους έξη τόµους του Adler για τον Nietzsche.  
Τι σας δυσαρεστεί ιδιαιτέρως;  
Τον ποιητή που θαυµάζω και που µιλούν γι’ αυτόν περιφρονητικά.  
Τι πίνετε;  
Ολίγο κρασί.  
Καπνίζετε;  
Καµµιά φορά.  
Πόσες ώρες εργάζεσθε;  
Όταν µου έρχεται η διάθεσι.  
Ποια είναι η καλύτερη στιγµή της ηµέρας σας;  
Οι µέρες µου συχνά περνούν µε ανησυχία και ταραχή.  
Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί;  
Όταν χαράζει.  
Τι ιδέα έχετε για τα σπορ;  

                                                           
10 Συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωστής Παλαµάς σε δηµοσιογράφο της εφηµερίδας Αθηναϊκά Νέα 
στις 24-9-1936, βλ.: 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16960&m=R09&aa=1.  

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16960&m=R09&aa=1


 

71
 

∆εν τα ξέρω.  
Γυµνάζεσθε καθόλου;  
Το γυµνάσιό µου είναι η σκέψι µου.  
Πηγαίνετε στο θέατρο;  
∆εν πηγαίνω.  
Σας αρέσουν τα ταξίδια;  
Είµαι αταξίδευτος.  
Ποιο µέρος αγαπάτε πολύ;  
Το Μεσολόγγι που έζησα µικρό παιδί.  
Σας αρέσει η µουσική;  
Είναι σαν να µε ρωτάτε αν µ' αρέσει ο ήλιος.  
Ποία είναι η αναψυχή σας;  
∆εν γνωρίζω αυτό το αίσθηµα.  
Είσθε προληπτικός;  
∆εν έχω καµµιά πρόληψι.  
Τι προτιµάτε, τις ξανθειές ή τις µελαχροινές γυναίκες;  
Όταν συµπαθήσω µια γυναίκα, ή ξανθή ή µελαχροινή, το ίδιο.  
Θα θέλατε να είσθε πλούσιος;  
Ποτέ δεν στοχάστηκα την ερώτησί σας.  
Έχετε αδυναµία σε κανένα ζώο;  
Σε µια γάτα που είχα και την έλεγαν «Ασπρούλα».  
Έχετε καµµιά µασκώτ;  
∆εν ξέρω ούτε τη λέξι τι θα πη.  
∆ιά τις συνεντεύξεις τι ιδέαν έχετε;  
Τις συνεντεύξεις τις τροµάζω, γιατί συχνά µου χαλούν το νόηµα.  
 
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ, 24-09-1936  
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Κωστή Παλαµά 11 
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- Αποστολίδου Β., Ο Κωστής Παλαµάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Θεµέλιο, Αθήνα, 1992. 
- Βουτιερίδης Η., Κωστής Παλαµάς. Το ποιητικό έργο του, Ζηκάκης, Αθήναι, 1923.  
- Γεράνης Σ., Κωστής Παλαµάς: 130 χρόνια, 1859-1989. Χρονολόγιο, ποητικό και κριτικό ανθολόγιο, 
αναµνήσεις, εργογραφία, Πολιτιστικό και Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Πειραιά. Εταιρεία Γραµµάτων 
και Τεχνών Πειραιά, Πειραιάς, 1989.  
- Clement E., Κωστής Παλαµάς: η ζωή και το έργο του, πρόλογος: Φιλέα Λεµπέση, µτφρ: Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλος, Εστία, Αθήνα, 1932.  
- ∆εσποτόπουλος Κ., Φιλολογικά. Παλαµάς - Καζαντζάκης - Σικελιανός - Μυριβήλης - Συκούρτης και 
άλλοι, Εστία, Αθήναι, 1981.  

                                                           
11 Από την ιστοσελίδα: http://www.philology.gr/bibliographies/nef_palamas.html. 
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- ∆ηµαράς Κ. Θ., Κωστής Παλαµάς: η πορεία του προς την τέχνη. Φιλολογική µελέτη, Νεφέλη, Αθήνα, 
1989.  
- ∆όξας Α., Παλαµάς: ψυχολογική ανάλυση του έργου του και της ζωής του. Με δεκαπέντε εικόνες και 
αυτόγραφα, Εστία, Αθήνα, 1959.  
- Βάλτερ Π., Ο Παλαµάς και το θέατρο, Καστανιώτης, Αθήνα, 1995.  
- Γκρέκου Α., Καθαρή ποίηση στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000. 
 - Θρύλος Α., Κωστής Παλαµάς. Οµιλίες που δόθηκαν την άνοιξη του 1923 στη σειρά των διαλέξεων του 
Συνδέσµου Ελληνίδων Υπέρ των ∆ικαιωµάτων της Γυναικός, Αθηνά, 1924.  
- Καλαµατιανός Γ., Ο Κωστής Παλαµάς και ο αρχαίος ελληνισµός, Αθήνα, 1959.  
- Καραβίας Π., Ο Παλαµάς αντιποιητικός. ∆οκίµιο, ∆ίφρος, Αθήνα, 1960.  
- Kαραντώνης A. Γύρω στον Παλαµά, 2 τόµοι, Γκοβόστης, Αθήνα, 1973.  
- Κασίνης Κ.Γ., Η ελληνική λογοτεχνική παράδοση στη “Φλογέρα του βασιλιά”. Συµβολή στην έρευνα 
των πηγών, Ίδρυµα Κωστή Παλαµά - Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1980.  
- Κασίνης Κ.Γ., Βιβλιογραφία Παλαµά (1911-1925), Ίδρυµα Κωστή Παλαµά, Αθήνα, 1973. 
- Κατσίµπαλης Γεώργιος Κ., Βιβλιογραφία Κωστή Παλαµά, 1943-1953, Αθήνα, 1953. 
- Κατσίµπαλης Γεώργιος Κ., Βιβλιογραφία Κωστή Παλαµά, 1954-1958, Αθήνα, 1959. 
- Κατσίµπαλης Γεώργιος Κ., Βιβλιογραφία Κωστή Παλαµά, 1959-1963, Αθήνα, 1964. 
- Κοκόλης Ξ., Οι προβληµατισµοί της κριτικής και ο Παλαµάς, 1880-1910, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυµα Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα, 1981.  
- Κοκόλης Ξ., Σαρκολατρία. Μία αποσιωπηµένη διάσταση της ποίησης του Κωστή Παλαµά, Εκδοτική 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, 1999.   
- Κριαράς Ε., Κωστής Παλαµάς. Ο αγωνιστής του δηµοτικισµού και η κάµψη του, Γκοβόστης, Αθήνα, 
1997.  
- Λαµπράκη Α., Παγανός Γ.∆., Ο εκπαιδευτικός δηµοτισµός και ο Κωστής Παλαµάς, Εκδόσεις Πατάκη, 
Αθήνα, 1994. 
- Μαντζαρίδης Γ., Παλαµικά, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη,1998. 
- Μαστροδηµήτρης Π.∆., Παλαµικά µελετήµατα και άρθρα (1973-2003), Ίδρυµα Κωστή Παλαµά, 
Αθήνα, 2003.  
- Μιχαλόπουλος Φ., Κωστής Παλαµάς, Ίδρυµα Κωστή Παλαµά, Αθήνα, 1994.  
- Μόσχος Ε., Η µεταφυσική αγωνία στον Παλαµά: δοκίµιο κριτικής, Παπαδήµας, Αθήνα, 1993.  
- Μπάρµπας Ιωάννης, Νεοέλληνες κλασσικοί ποιητές και διδασκαλία: Σολωµός, Κάλβος, Παλαµάς, 
Καβάφης, Γρυπάρης, Σικελιανός, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1992.  
- Μωραΐτης Γ., Ο Παλαµάς που δεν διδάσκεται στην εκπαίδευση, Παπαδήµας, Αθήνα, 2001.  
- Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., Κωστής Παλαµάς, Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα, 1981.   
- Παπανούτσος Ε., Παλαµάς, Καβάφης, Σικελιανός, Ίκαρος, Αθήνα, 1977. 
- Ρωµανίδης Ι., Κωστής Παλαµάς και ρωµιοσύνη, Ρωµιοσύνη, Αθήναι, 1976.  
- Σκαρτσής Σ. (επιµέλεια), Πρακτικά ενάτου συµποσίου ποίησης: Κωστής Παλαµάς, η εποχή του και η 
εποχή µας, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα, 1992.  
- Στεφανοπούλου Α., Κωστής Παλαµάς (1859-1943): ο δωδεκάλογος του έρωτα, Νέα Σύνορα, Αθήνα, 
1992.  
- [Συλλογικό] ∆ώδεκα άρθρα για τον Παλαµά, Τυπογραφείον της Εστίας, Αθήνα, 1932.  
- Χουρµούζιος Α., Ο Παλαµάς και η εποχή του, 3 τόµοι, ∆ιόνυσος, Αθήνα, 1974. 
 
 
 
 



 

73
 

Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
  
1. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· αποσπάσµατα από το έργο του 
ποιητή). 
 
2. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
αποσπάσµατα από το έργο του ποιητή συνοδευόµενα από σχόλια). 
 
3.http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2416 (βιογραφικά στοιχεία και σχετικά άρθρα). 
 
4. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του ποιητή). 
 
5. http://www.haef.gr/chilias/greek/lit/palamas/palamas.htm (ιστότοπος των µαθητών Γυµνασίου του 
Κολλεγίου Αθηνών αφιερωµένος στον Κωστή Παλαµά). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα  
 
1. Κωστής Παλαµάς, «Ο Lamartine εις την νέαν ελληνικήν ποίησιν», Άπαντα, τόµ. 12, Αθήνα, εκδ. 
Μπίρης, σσ. 9-27 (Ο Κωστής Παλαµάς αναφέρεται στην απήχηση της ποίησης του Λαµαρτίνου στην 
ελληνική ροµαντική ποίηση του 19ου αιώνα και παραθέτει αφιερωµένα στον γάλλο ποιητή ποιήµατα 
του Αλέξανδρου Βυζαντίου, του Σπυρίδωνος Βασιλειάδη, του Αχιλλέα Παράσχου, του Ιωάννη 
Καρασούτσα και του Αλέξανδρου Σούτσου), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. Κωστής Παλαµάς, «Το πνεύµα του Σέλλεϋ», Άπαντα, τοµ. 12, Αθήνα, Γκοβόστης, σσ. 539-543 (Ο 
Παλαµάς στο κείµενο που δηµοσιεύτηκε στην εφηµ. Ελεύθερον Βήµα [18 Μαϊου 1926] και 
αναδηµοσιεύεται στα Άπαντα, παίρνει αφορµή από τον δεδηλωµένο φιλελληνισµό του Σέλλεϋ, για να 
τονίσει ότι και στην ποίησή του αναδεικνύεται Έλληνας εξαγγλικανισµένος ή Άγγλος εξελληνισµένος. 
Για τον Παλαµά ο Σέλλεϋ είναι ποιητής κατεξοχήν δυναµικός, όλος σε κίνηση, που στέκεται αντίθετα 
προς την στατική πλαστικότητα άλλων µεγάλων ποιητών), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
3. Κωστής Παλαµάς, «Τα συναπαντήµατά µου µε τον Μωρεάς», Άπαντα, τοµ. 10, Αθήνα, εκδ. 
Μπίρης, σσ. 299-309 (Μέσα από τις βιογραφικές αναφορές του Παλαµά ξεδιπλώνεται η 
προσωπικότητα του Μωρεάς, η παρουσία του στα ελληνικά γράµµατα πριν φύγει στο Παρίσι και ο 
αντίκτυπος του γαλλικού του έργου, όπως διαθλάται στην πρόσλήψή του από τη λογοτεχνική Αθήνα), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
4. Κωστής Παλαµάς, «Το θαµποχάραµα µιας ψυχής. Α΄. Πρόγονοι και πρόδροµοι», Άπαντα, τοµ. 4, 
Αθήνα, εκδ. Μπίρης, σσ. 424-433 (Το ήρεµο και κριτικό βλέµµα του Παλαµά επισκοπεί µε τρόπο 
κατατοπιστικό και κάποτε καίριο την πνευµατική ατµόσφαιρα στην Αθήνα λίγο πριν το φανέρωµα της 
γενιάς του ’80. Η χρεοκοπία της ροµαντικής ποίησης και µαζί της καθαρεύουσας, η απουσία κριτικού 
λόγου, όπως επισηµαίνει και ο Ροΐδης στη διαµάχη του µε τον Βλάχο, το σπασµένο νήµα µε την 
παράδοση είναι τα χαρακτηριστικά που επικρατούν στα λογοτεχνικά πράγµατα, όταν το 1878 

http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2416
http://book.culture.gr
http://www.haef.gr/chilias/greek/lit/palamas/palamas.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
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τυπώνονται οι Τρυγόνες και Έχιδναι του Ι. Παπαδιαµαντόπουλου, “παρδαλό φόρεµα ραµµένο από 
κοµµάτια άµοιαστα δυσκολοταίριαστα”, όπως τις περιγράφει ο Παλαµάς), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
5. Λίνος Πολίτης, Ερµηνεία της “Ασάλευτης ζωής”  του Κωστή Παλαµά. Α΄. Πανεπιστηµιακές 
παραδόσεις, Θεσσαλονίκη, Έκδοση Α.Π.Θ., 1959 (απόσπασµα), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
6. Λάµπρος Βαρελάς, «Ο µύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση: Από τον Παλαµά ως τον 
Ρίτσο», Πρακτικά της Η΄ Επιστηµονικής Συνάντησης του Τοµέα ΜΝΕΣ του Α.Π.Θ. - Μνήµη Γ.Π. 
Σαββίδη, Θεσσαλονίκη, 11-14 Μαρτίου 1997 (Στη σύντοµη αυτή µελέτη εξετάζονται οι προσεγγίσεις 
νεοελλήνων ποιητών γύρω από το θέµα της Ελένης. Τα χρονικά της όρια καταλαµβάνουν την περίοδο 
από το 1899 έως το 1972. Παρακολουθεί τα εξής θέµατα: α) ποια επεισόδια του αρχαίου µύθου 
αξιοποίησαν οι νεοέλληνες ποιητές, β) ποιες ήταν οι πηγές τους, γ) ποιους συµβολισµούς προσέδωσαν 
στο πρόσωπο της Ελένης και δ) τι είδους διάλογος αναπτύχθηκε µεταξύ των νεοελλήνων ποιητών µε 
αφορµή την περίπτωση της Ελένης), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
7. Τηλέµαχος Αλαβέρας, «Ο Κωστής Παλαµάς στη Θεσσαλονίκη», Νέα Πορεία 584-586 (Οκτώβριος-
∆εκέµβριος 2003), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neapor/584_586/6.html. 
 
8. Νάσος Βαγενάς, «∆ιαφορετικοί, αλλά πόσο;» (Παλαµάς - Καβάφης), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 
16-03-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B65&aa=1&cookie=. 
 
9. Roderick Beaton, «Ποιητές του αισθητισµού και του ελληνισµού» (Παλαµάς - Καβάφης), εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 16-03-2003),   
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B66&aa=1&cookie=. 
 
10. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «“...ποιητής ωµολογηµένης πρωτοτυπίας...”» (Παλαµάς - Καβάφης), 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 16-03-2003),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B68&aa=1&cookie= .  
 
11. Μίµης Σουλιώτης, «Το µουσικό θρόισµα της “Φοινικιάς”» (Συµπληρώθηκαν 100 χρόνια από τότε 
που ο Κωστής Παλαµάς έγραψε τη “Φοινικιά”, ένα εκτενές ποίηµα το οποίο περιλαµβάνεται στη 
συλλογή Η Ασάλευτη Ζωή και ξεχωρίζει για τον πηγαίο λυρισµό του, τους φυσιολατρικούς τόνους και 
τον συµβολικό του χαρακτήρα), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 28-01-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13178&m=B10&aa=1&cookie=. 
 
12. Κώστας Στεργιόπουλος, «Η αφηγηµατική πεζογραφία του Παλαµά», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 24-10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CE%E5%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF%F2&a=
&id=42610292. 
 
13. Αλέξης Ζήρας, «Ο παλαµικός λογοτεχνικός κανόνας και η έξωθεν µαρτυρία», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 24-10-2003),  
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http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B65&aa=1&cookie=
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http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CE%E5%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF%F2&a=
&id=56801268. 
 
14. Χάρης Βλαβιανός, «∆ιαβαίνουµε, κ’ ένα τραγούδι θα µείνει», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 
24-10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC%F2&a=&id=12643828. 
15. Αλέξανδρος Αργυρίου, «Περί Παλαµά υποθετικοί λόγοι», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 24-
10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC%F2&a=&id=34855156. 
 
16. Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Η παραδειγµατική και η κριτική λειτουργία», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 24-10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC%F2&a=&id=93278708. 
 
17. ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης, «Τι απέγινε ο Παλαµάς και η “βαριά σκιά” του», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 24-10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC%F2&a=&id=5855668. 
 
18. Ευγένιος Αρανίτσης, «Ένα πλαίσιο για το πορτρέτο του Παλαµά», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 24-10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC%F2&a=&id=20033332. 
 
19. Ε. Ν. Μόσχος, «Ανθολογία του ενός ποιήµατος;», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 24-10-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%EB%E1%EC%DC%F2&a=&id=27800756. 
 
20. Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, «Η Τρισεύγενη: µία δραµατοποιηµένη εκδοχή των περιπετειών της 
δηµοτικής γλώσσας», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 24-10-2003), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%F1%E9%F3%E5%FD%E3%E5%ED%E7&a=&
id=85248116. 
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2.2. ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
 
  

Mε τον όρο ηθογραφία εννοούµε γενικά την αναπαράσταση, περιγραφή και απόδοση 
των ηθών, των εθίµων, της ιδεολογίας και της ψυχοσύνθεσης ενός λαού, όπως αυτά 
διαµορφώνονται υπό την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος και των ιστορικών και 
κοινωνικών συνθηκών σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο.12 Η αναπαράσταση αυτή, που 
επιχειρείται ειδικότερα στη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, προϋποθέτει µια 
περισσότερο ή λιγότερο ρεαλιστική αντίληψη για την τέχνη, αφού στηρίζεται στην 
παρατήρηση και στοχεύει στην αντικειµενική απεικόνιση. Ειδικότερα, ως όρος της Ιστορίας 
της λογοτεχνίας η ηθογραφία δηλώνει την τάση της πεζογραφίας να αντλεί τα θέµατά της από 
κοινωνίες της υπαίθρου κι από την κοινωνία και το περιβάλλον της αστικής γειτονιάς. Η 
τάση αυτή διαµορφώθηκε στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και εποµένως εντάσσεται στο 
ρεύµα του ρεαλισµού και αργότερα του νατουραλισµού, χωρίς να λείπουν -από την ελληνική 
ιδίως ηθογραφία- τα λυρικά και ποιητικά στοιχεία. 

 
Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή πεζογραφία της εποχής αυτής η ηθογραφία δεν αποτέλεσε 

αυτόνοµο λογοτεχνικό είδος, καθώς φαίνεται απ’ την έλλειψη ακριβούς αντίστοιχου όρου 
στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες, ή, αντίστροφα, κι από την ύπαρξη και εναλλακτική χρήση 
πολλών παρεµφερών όρων, όπως: αγροτικό, επαρχιακό µυθιστόρηµα, λογοτεχνία της 
περιφέρειας, πεζογραφία µε τοπικό χρώµα, µελέτη των ηθών (etude du moeurs, αλλά όχι 
µόνον των ηθών της επαρχίας) κ.ά. Εξαίρεση ίσως αποτελεί η περίπτωση της γερµανικής 
λογοτεχνίας, στην οποία έχει δηµιουργηθεί και ο όρος «χωριάτικη ιστορία» (Dorfgeschichte). 
H αλήθεια είναι ότι µε αφετηρία το κοινό, βέβαια, µα και πολύ εξωτερικό στοιχείο του 
σκηνικού, που τοποθετείται στον εξωαστικό χώρο, οµαδοποιήθηκαν έργα µε πολλές, βαθιές 
και βασικές διαφορές στην πραγµατικότητα µεταξύ τους. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνει βασική 
διάκριση ανάµεσα στα έργα εκείνα του 19ου αιώνα που τοποθετούν τη δράση τους στην 
ύπαιθρο, αλλά εντάσσονται στην παράδοση του ροµαντισµού, την οποία και συνεχίζουν, και 
στα έργα που ανήκουν στο ρεαλισµό, ή, έστω, τον προετοιµάζουν. 
 

Στα έργα της πρώτης κατηγορίας επιβιώνει, µπορεί να πει κανείς, κατά κάποιον τρόπο, 
η φιλοσοφία του Rousseau και, µέσα σε µια καλόβολη και ειδυλλιακά περιγραφόµενη φύση, 
εκτυλίσσονται απλές ερωτικές ιστορίες των ανθρώπων της υπαίθρου. Στο είδος αυτό ανήκει 
το έργο της George Sand, κυρίως από το 1840 κ.ε. Αντίθετα, τα έργα της δεύτερης 
κατηγορίας έχουν ως θεωρητική τους αφετηρία τα δύο ρεύµατα του ρεαλισµού και του 

                                                           
12 Παραθέτουµε το κείµενο της Ελένης Πολίτου-Μαρµαρινού «Ηθογραφία», λήµµα στην 
εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τόµ. 26, Αθήνα 1984, σσ. 219-221, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/pezography/Pirantello/Pirandello_6.htm 
ή http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm (στην ίδια ιστοσελίδα, σε 
σχέση µε την ηθογραφία, βλ. επίσης τα αποσπάσµατα: α) από το άρθρο του Γιώργου Βελουδή, Απ’ την 
ηθογραφία στο νατουραλισµό [εφ. Το Βήµα, 20-03-1981], β) από το βιβλίο του Mario Vitti, Ιδεολογική 
λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1991, και γ) από το βιβλίο του Παντελή 
Βουτουρή, Ως εις καθρέπτην ... Προτάσεις και υποθέσεις για την ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα, 
Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1995).  

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/pezography/Pirantello/Pirandello_6.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
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νατουραλισµού µε τις γενικότερες προϋποθέσεις τους (θετικισµό στη φιλοσοφία, 
επιστηµοκρατία, βιοµηχανική ανάπτυξη και αστικοποίηση της ζωής, συνακόλουθη 
δηµιουργία κοινωνικής ανισότητας) και τις συγκεκριµένες αρχές τους (παρατήρηση, 
αντικειµενικότητα, ανάλυση, τεκµηρίωση και ερµηνεία).13 Έτσι, η ζωή και η κοινωνία της 
υπαίθρου δεν αποτελούν για τους συγγραφείς αυτούς χώρο που αναπολούν µε ροµαντική 
νοσταλγία, ούτε και το χώρο όπου έχουν διασωθεί τα αυθεντικά ήθη και ο γνήσιος 
χαρακτήρας του λαού και του έθνους τους, αλλά απλώς µια πλευρά της σύγχρονής τους 
πραγµατικότητας, την οποία αξίζει να µελετήσουν, όπως και όσο την αστική πλευρά, και την 
οποία πράγµατι προσπαθούν να αποδώσουν και να ερµηνεύσουν µε πιστότητα και 
αντικειµενικότητα, χωρίς διάθεση ή προσπάθεια ωραιοποίησης και εξιδανίκευσης.  

 
Η ρεαλιστική αυτή «ηθογραφία» της Ευρώπης καλύπτει ευρεία κλίµακα 

πραγµατώσεων, και διακυµαίνεται από την απλή και πιστή καταγραφή του τρόπου ζωής των 
εξωαστικών πληθυσµών ως την πιο σκληρή κριτική και διαµαρτυρία για την υπάρχουσα τάξη 
πραγµάτων, αλλά και τη βαθιά ψυχογράφηση των χαρακτήρων, όπως αυτοί διαµορφώνονται 
είτε σε σχέση µε το αντίξοο, σχεδόν εχθρικό φυσικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι 
συγκεκριµένοι άνθρωποι είναι υποχρεωµένοι να ζήσουν, είτε σε σχέση και σύγκρουση µε τις 
καθυστερηµένες άκαµπτες και συχνά απάνθρωπες δοµές της κλειστής κοινωνίας του χωριού, 
κι άλλοτε σε σχέση και µε τα δύο.  

 
Παραβλέποντας τους λίγους σχετικά συγγραφείς και τα έργα που εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στο φολκλόρ και το τοπικό χρώµα και που συχνά ξεχνούν «τον άνθρωπο 
χάριν της τοπικής φορεσιάς και τα ήθη χάρη των εθίµων», αξίζει να σταθούµε περισσότερο 
στους συγγραφείς και τα έργα που δεν στέκονται στην επιφάνεια, αλλά µελετούν το βάθος 
της ζωής της επαρχίας. [...] 
 

Στην Ελλάδα, η ηθογραφία εµφανίζεται γύρω στα 1880, εποχή δηλαδή που 
πραγµατοποιείται αισθητή αλλαγή στον προσανατολισµό της λογοτεχνίας µας. Την 
εγκαινιάζει ο ∆ηµήτριος Βικέλας (1835-1908) µε τη νουβέλα του Λουκής Λάρας (1879), 
διατηρείται ως το 1920 περίπου -ή και λίγο αργότερα- και πραγµατώνεται περισσότερο µε το 
διήγηµα. Πρώιµα δείγµατά της, ωστόσο, έχουµε στο µυθιστόρηµα του Παύλου Καλλιγά 
(1814-1896) Θάνος Βλέκας (1855) και στο αγνώστου συγγραφέα αφήγηµα Η στρατιωτική 
ζωή εν Ελλάδι (1870). Αλλά εισηγητής του διηγήµατος µε µεγαλύτερες αξιώσεις, µολονότι 
είχε προηγηθεί και µια προκαταρκτική φάση του είδους, είναι ο Θρακιώτης Γεώργιος 
Βιζυηνός (1849-1896), που άνοιξε σωστά το δρόµο της ηθογραφίας, µε το δηµοσιευµένο στο 
περιοδικό Εστία διήγηµά του Το αµάρτηµα της µητρός µου τον Απρίλιο του 1883. Ένα µήνα 
αργότερα, στις 15 Μαΐου 1883, υπό την πίεση µιας γενικότερα εθνοκεντρικής τάσης, 
προκηρύχθηκε διαγωνισµός διηγήµατος από το ίδιο περιοδικό, µε αποτέλεσµα ν’ 

                                                           
13 (Σηµ. του επιµ.) Για τα ρεύµατα του ρεαλισµού και νατουραλισµού στη λογοτεχνία βλ. 
αποσπάσµατα από σχετικές µελέτες στις παρακάτω ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας (στο σύνδεσµο «περιεχόµενα»): 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Realismosl/Realismos.htm, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Natoyralismos/Natoyralismos.htm. 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Realismosl/Realismos.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Natoyralismos/Natoyralismos.htm
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ακολουθήσει οµαδική συγγραφή ηθογραφικών διηγηµάτων. Η προκήρυξη έγινε µε 
πρωτοβουλία του Ν. Γ. Πολίτη, ο οποίος τρία µόλις χρόνια πριν είχε επιστρέψει, ύστερα από 
τετραετείς σπουδές στο Μόναχο. Αξίζει να παραθέσουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα 
από το κείµενο της προκήρυξης, που έγραψε ο ίδιος ο Πολίτης: 
«Εν τη ιερά ηµών φιλολογία, το ήκιστα µέχρι τούδε καλλιεργηθέν είδος εστίν αναντιρρήτως 
το διήγηµα [...] όπερ πλουσιώτατα αντιπροσωπεύεται εν ταις γραµµατολογίαις των επιλοίπων 
ευρωπαϊκών εθνών, προσφορώτατον θεωρούµενον εις αναπαράστασιν σκηνών της ιστορίας ή 
του κοινωνικού βίου ενός λαού, ή εις ψυχολογικήν περιγραφήν χαρακτήρων. Εν τούτοις 
οµολογούµενον είναι ότι το είδος τούτο της φιλολογίας δύναται να ασκήση µεγάλην ηθικήν 
επίδρασιν, υποθέσεις εθνικάς πραγµατευόµενον, επί του εθνικού χαρακτήρος και της 
διαπλάσεως εν γένει των ηθών. ∆ιότι σκηναί είτε της ιστορίας είτε του κοινωνικού βίου, 
διαπλασσόµεναι καταλλήλως εν τη αφηγήσει, κινούσι πλειότερον τα αισθήµατα του 
αναγνώστου και ου µόνον τέρπουσι και λεληθότως διδάσκουσιν, αλλά και εξεγείρουσιν εν 
αυτώ το αίσθηµα της προς τα πάτρια αγάπης. Ο ελληνικός δε λαός, είπερ και άλλος τις, έχει 
ευγενή ήθη, έθιµα ποικίλα και τρόπους και µύθους και παραδόσεις εφ’ όλων των 
περιστάσεων του ιστορικού αυτού βίου. η δε ελληνική ιστορία, αρχαία και µέση και νέα, 
γέµει σκηνών δυναµένων να παράσχωσιν υποθέσεις εις σύνταξιν καλλίστων διηγηµάτων και 
µυθιστορηµάτων». Πρώτος και βασικός όρος του διαγωνισµού: «Η υπόθεσις του διηγήµατος 
έσται ελληνική, τουτέστι θα συνίσταται εις περιγραφήν σκηνών του βίου του ελληνικού λαού 
εν οιαδήποτε των περιόδων της ιστορίας αυτού ή εις εξιστόρησιν επεισοδίου τινός της 
ελληνικής ιστορίας». 

 
Η ελληνική ηθογραφία, ωστόσο, θα βρει τον πραγµατικό της δρόµο, όπως τον έδειξε 

πρώτος ο Βιζυηνός, µόνον από τη στιγµή που άξιοι λογοτέχνες µας, υπερβαίνοντας τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης, θα πάψουν να θεωρούν την ηθογράφηση αυτοσκοπό, θα 
υποτάξουν τα ηθογραφικά στοιχεία στο γενικότερο αίτηµα για αντικειµενική ανάληψη και 
ερµηνεία των κοινωνικών και ψυχικών φαινοµένων και θα οδηγήσουν τελικά την πεζογραφία 
µας, έστω και µε καθυστέρηση, στο κοινωνικό µυθιστόρηµα, στον αστικό νατουραλισµό και 
στην ψυχογραφία. 

 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω είναι ανάγκη να διακρίνουµε την ηθογραφία -όχι 

τόσο χρονολογικά όσο από την άποψη του τρόπου αναπαράστασης- σε δυο κατηγορίες: α) 
ηθογραφία έτσι όπως την προπαγάνδισε η Εστία και την πραγµατοποίησαν οι πρώτοι 
διηγηµατογράφοι, δηλαδή την ωραιοποιηµένη, ειδυλλιακή αναπαράσταση, µε έντονο 
λαογραφικό χαρακτήρα, των ηθών της ελληνικής υπαίθρου, και β) ρεαλιστική ή 
νατουραλιστική ηθογραφική πεζογραφία, η οποία ασχολείται βέβαια µε τις µικρές, κλειστές 
κοινωνίες της υπαίθρου, αλλά µε τρόπο που να προβάλλονται και οι σκοτεινές πλευρές τους. 

 
Χαρακτηριστικό της πρώτης κατηγορίας και ενδεικτικό του έντονου λαογραφισµού της 

είναι το γεγονός ότι έχει να επιδείξει, εκτός από τη δηµιουργία διηγηµάτων, και την 
παραγωγή σειράς έργων που βρίσκονται στο µεταίχµιο της λογοτεχνικής και µη λογοτεχνικής 
δηµιουργίας, τα οποία όµως εξυπηρετούν αµεσότερα τους στόχους του διαγωνισµού. Τέτοια 
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έργα είναι, π.χ. ταξιδιωτικές εντυπώσεις και οδοιπορικά (∆ροσίνης, Μωραϊτίδης κ.ά.), 
διασκευές δηµοτικών τραγουδιών και λαϊκών παραδόσεων (τα διηγήµατα Η Χάρκω και Ο 
Αργύρης του Χρηστοβασίλη, που υποβλήθηκαν ανώνυµα στο διαγωνισµό του 1883), 
αυτοβιογραφικά κείµενα µε τη µορφή αναµνήσεων από τη ζωή στο χωριό (∆ροσίνης, 
Καρκαβίτσας, Κρυστάλλης, Χρηστοβασίλης). Στην κατηγορία, τέλος, αυτή πρέπει να 
ενταχθούν το ηθογραφικό διήγηµα του Παλαµά Θάνατος παλικαριού (1891) και η µεγάλη 
νουβέλα του Κονδυλάκη Ο Πατούχας (1892). Στο πρώτο παρακολουθούµε πώς 
διαµορφώνεται µια πλευρά της ελληνικής λαϊκής ψυχοσύνθεσης και συγκεκριµένα η λατρεία 
της σωµατικής οµορφιάς και ακεραιότητας, κάτω από το πιεστικό και πυκνό πλέγµα των 
επιδράσεων που ασκούν ο περιβάλλων χώρος, οι ισχυρές προκαταλήψεις, καθώς και οι 
πανάρχαιες αλλά και βαθιά ριζωµένες δοξασίες. Στο δεύτερο, µε λιτότητα στην έκφραση, 
ψυχογραφικές προεκτάσεις, ζωντάνια και χιούµορ, σκιαγραφούνται πειστικά, εκτός από τον 
πρωτόγονο ήρωα, και χαρακτηριστικοί τύποι της µικρής κρητικής κοινωνίας. 
 

Στη δεύτερη κατηγορία της ηθογραφίας κυριαρχούν τα ονόµατα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαµάντη (1851-1911) και του Ανδρέα Καρκαβίτσα (1865-1922), ενώ ο Γιάννης 
Βλαχογιάννης (1867-1945) κι ο Αντώνης Τραυλαντώνης (1867-1943) διακυµαίνονται 
ανάµεσα στη µια κατηγορία και στην άλλη. Εδώ ανήκει κι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-
1951), που παράλληλα µε τον κοινωνικό και ψυχογραφικό χαρακτήρα της πεζογραφίας του, 
τόσο στα ζακυνθινά όσο και στα αθηναϊκά διηγήµατα και µυθιστορήµατά του, διατηρεί 
µερικά από τα χαρακτηριστικά της ηθογραφίας, µεταφερµένα στην περιοχή του αστικού 
µυθιστορήµατος και διηγήµατος. Αξίζει ακόµα να προσθέσουµε και το µυθιστόρηµα του Κ. 
Χρηστοµάνου (1867-1911) Η κερένια κούκλα (1911), ηθογραφικό από την άποψη ότι κινείται 
στην ατµόσφαιρα και το κλίµα της αθηναϊκής συνοικίας. 

 
Στο µεταξύ, µε την καµπή του αιώνα, το κοινωνικό ζήτηµα εισβάλλει αναπόφευκτα 

στην πεζογραφία. Ο Κ. Χατζόπουλος (1868-1920) και ο Κ. Θεοτόκης (1872-1923), 
συνειδητοί και µαχητικοί σοσιαλιστές µετά την επιστροφή τους από τη Γερµανία, γίνονται οι 
κύριοι εκπρόσωποι της κοινωνιστικής πεζογραφίας της εποχής, προωθώντας την ηθογραφία 
πιο συνειδητά στον κοινωνικό χώρο. Η σοσιαλιστική ιδεολογία, εξάλλου, περισσότερο ή 
λιγότερο, υπόκειται και στο έργο του Κ. Παρορίτη (1878-1931), του ∆ηµοσθένη Βουτυρά 
(1871-1958) και του Πέτρου Πικρού (1900-1957), που µεταφέρουν το σκηνικό από την 
ελληνική επαρχία στις περιθωριακές γειτονιές της Αθήνας. 

 
Τέλος, η Μικρασιατική καταστροφή του 1922, µε τις πολλαπλές πολιτικές οικονοµικές, 

ιδεολογικές και ευρύτερα κοινωνικές επιπτώσεις της, θα σηµάνει την αλλαγή 
προσανατολισµού στη λογοτεχνία και τη βαθµιαία κάµψη της ηθογραφίας, ιδιαίτερα ύστερα 
απ’ την εµφάνιση της «γενιάς του 1930». 
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2.2.1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ (1849-1896) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Γεώργιος Βιζυηνός γεννήθηκε στη Βιζύη της Θράκης.14 Το πραγµατικό του όνοµα 

ήταν Γεώργιος Μιχαηλίδης. Έχασε τον πατέρα του από τα πέντε του χρόνια και στα δέκα του 
στάλθηκε στην Πόλη, κοντά σε κάποιον συγγενή του για να µάθει τη ραπτική τέχνη. ∆ύο 
χρόνια αργότερα, µετά το θάνατο του τελευταίου, ο οποίος στάθηκε τυραννικός απέναντι στο 
µικρό Γεώργιο, στάλθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου ως υποτακτικός του αρχιεπισκόπου 
Σοφρωνίου Β΄ µε φροντίδα ενός πλούσιου εµπόρου. Στην περίοδο της παραµονής του στην 
Κύπρο (περίπου 1868 ως 1872) τοποθετούνται οι πρώτες σπουδές του, τις οποίες 
ακολούθησαν το 1872 µαθήµατα στο Ελληνικό Λύκειο του Πέραν και στη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης. Ο επόµενος χρόνος της ζωής του Βιζυηνού σηµαδεύτηκε από τη γνωριµία του 
µε τον τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον έθεσε για πολλά χρόνια 
υπό την προστασία του. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη την 
πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο Ποιητικά Πρωτόλεια και έφυγε για την Αθήνα, όπου 
αποφοίτησε από το γυµνάσιο της Πλάκας. Το 1874 υπέβαλε σε ποιητικό διαγωνισµό το επικό 
ποίηµα Ο Κόδρος και βραβεύτηκε µε εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, βράβευση η 
οποία προκάλεσε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Την ίδια 
χρονιά αποφοίτησε από το Γυµνάσιο και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για 
ένα χρόνο, ενώ το 1875 έφυγε για σπουδές στη Γερµανία. Σπούδασε στο Γκαίτιγκεν, τη 
Λειψία και το Βερολίνο και το ενδιαφέρον του στράφηκε κυρίως σε φιλοσοφικές και 
ψυχολογικές µελέτες. Η διδακτορική διατριβή του είχε θέµα την παιδαγωγική αξία του 
παιδικού παιχνιδιού. Στο µεταξύ, το 1876, βραβεύτηκε ξανά στο Βουτσιναίο διαγωνισµό για 
                                                           
14 Βιογραφικά στοιχεία του Βιζυηνού από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: 
http://book.culture.gr, και την ιστοσελίδα: http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A3377.  

http://book.culture.gr
http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A3377
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τη λυρική ποιητική συλλογή Βοσπορίδες αύραι, ενώ τον επόµενο χρόνο τιµήθηκε µε έπαινο 
για τις Εσπερίδες. 

 
 Το 1881 επισκέφτηκε το Σαµακόβι της Ανατολικής Θράκης για να ασχοληθεί µε µια 

επιχείρηση µεταλλείων, υπόθεση η οποία σχετίστηκε στενά µε τη µελλοντική ψυχική του 
ασθένεια. Το 1882 επέστρεψε στην Αθήνα και ακολούθησε το ταξίδι του στο Παρίσι και η 
εγκατάστασή του στο Λονδίνο, όπου ετοίµασε νέα διατριβή µε τίτλο Η φιλοσοφία του Καλού 
παρά Πλωτίνω. Το 1884 πέθανε ο Γεώργιος Ζαρίφης και ο Βιζυηνός µπήκε στην τελευταία 
περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύτηκε από οικονοµική ανέχεια. Συνέχισε να ασχολείται 
µε την αποτυχηµένη µεταλλευτική επιχείρηση στο Σαµοκόβι ενώ εργάστηκε παράλληλα ως 
δάσκαλος της µέσης εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής ρυθµικής και 
δραµατολογίας στο Ωδείο Αθηνών. Εκεί γνώρισε τη µόλις δεκαεξάχρονη µαθήτριά του 
Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο άτυχος έρωτάς του στάθηκε µοιραίος, καθώς 
προστέθηκε στα προηγούµενα χτυπήµατα της ζωής του, µε µεγαλύτερο εκείνο του θανάτου 
του προστάτη του, και τον οδήγησε στη ψυχασθένεια και τον εγκλεισµό του στο 
∆ροµοκαΐτειο, όπου έζησε σε κατάσταση παραλυσίας και πέθανε το 1896 σε ηλικία πενήντα 
εφτά ετών.  

 
Στο λογοτεχνικό έργο του Βιζυηνού συναντώνται στοιχεία της Φαναριώτικης 

παράδοσης µε στοιχεία ηθογραφίας και ψυχογραφικής διείσδυσης, καθώς επίσης επιδράσεις 
από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύµατα της εποχής. Οι καρποί της συνύπαρξης αυτής 
ωριµάζουν στο πέρασµα του χρόνου, τόσο στην ποίηση, όσο και στην πεζογραφία του. Ως το 
ωριµότερο από τα ποιητικά έργα του θεωρείται η συλλογή Ατθίδες αύραι, που τυπώθηκε στο 
Λονδίνο (α΄ εκδ. 1883), σήµανε οριακά την είσοδο του Βιζυηνού στην ποιητική δηµιουργία 
της γενιάς του 1880 και έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό από τον Κωστή Παλαµά. Έγραψε επίσης 
λαογραφικές, φιλοσοφικές και άλλες µελέτες. Το είδος στο οποίο διέπρεψε ωστόσο στάθηκε 
το διήγηµα. Ο Βιζυηνός ηγήθηκε της στροφής του νεοελληνικού διηγήµατος προς τις λαϊκές 
παραδόσεις και τον ψυχογραφικό ρεαλισµό, ευθυγραµµιζόµενος µε τα αιτήµατα της γενιάς 
του 1880. Η πεζογραφική του παραγωγή χαρακτηρίζεται κυρίως από τα διηγήµατα: Το 
αµάρτηµα της µητρός µου (1883), Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου (1883), Μεταξύ 
Πειραιώς και Νεαπόλεως (1883), Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884), Το µόνον της 
ζωής του ταξείδιον (1884) και Μοσκώβ Σελήµ (1895). 

 
 

 
Γεώργιος Βιζυηνός - Ένας µοντερνιστής ηθογράφος 15 
 

Στα µέσα του 19ου αιώνα εµφανίστηκε στην Ευρώπη ένα καλλιτεχνικό κίνηµα που 
έµελλε να αποτελέσει αντικείµενο πολλών συζητήσεων. Το κίνηµα αυτό, που ονοµάστηκε 
ρεαλισµός, αποτέλεσε τον πρόδροµο του νατουραλισµού και πρότεινε, µέσα από την 
                                                           
15 Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο της Ανδρονίκης Μαστοράκη που δηµοσιεύτηκε στις 14-4-2004 στην 
ιστοσελίδα: http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=60 (όπου το άρθρο 
συνοδεύεται από υποσηµειώσεις και βιβλιογραφία). 

http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=60
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αντικειµενική παρατήρηση, την αντίδραση στις ροµαντικές υπερβολές της φαντασίας: την 
κυριαρχία του επιστηµονισµού, του εµπειρισµού και του θετικισµού. Η εφαρµογή του 
θεµελιακού αιτήµατος του ευρωπαϊκού ρεαλισµού, η πιστή αναπαράσταση της σύγχρονης 
πραγµατικότητας, σε χώρες µε καθυστερηµένη βιοµηχανική ανάπτυξη, δεν µπορούσε ν’ 
αγνοήσει βέβαια µια βασική όψη της δικής τους πραγµατικότητας: την αγροτική. Έτσι, 
δηµιουργείται ένας ξεχωριστός κλάδος του ευρωπαϊκού ρεαλισµού που επικεντρώνεται στη 
ζωή µικρών, αγροτικών κοινωνιών.  

 
Οι Έλληνες πεζογράφοι που εµφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1870 και στη 

δεκαετία του 1880 προσάρµοσαν στα ελληνικά τις συµβάσεις αυτού του είδους του 
ρεαλισµού, που έγινε γνωστός µε το συµβατικό όρο «ηθογραφία». Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα 
οι νεοέλληνες συγγραφείς ηθογραφικών διηγηµάτων αναλαµβάνουν ν’ αναπαραστήσουν την 
ποιµενική ζωή κάποιας συγκεκριµένης περιοχής, βασίζοντας την αναπαράσταση αυτή στην 
ιδιαίτερη διάλεκτο, στο λαϊκό πολιτισµό και στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Η ηθογραφική 
πεζογραφία καταλήγει σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α) ειδυλλιακή ωραιοποίηση της 
καθηµερινής ζωής στην ύπαιθρο, και β) ενασχόληση και µε τις σκοτεινές, σκληρές όψεις της 
καθηµερινής ζωής στον ίδιο πάλι φυσικό χώρο. 

  
Τον Βιζυηνό µπορούµε να τον κατατάξουµε σ’ αυτό που ο Βουτουρής ονοµάζει 

«ρεαλιστική αγροτική ηθογραφία». Χρησιµοποιεί µεν τις συµβάσεις του ρεαλισµού, αλλά 
ακραία µε σκοπό να τις ανατρέψει. Από την µια µεριά χρησιµοποιεί τους νόµους του 
ρεαλισµού, κατά το πρότυπο του Balzac, την εξονυχιστική δηλαδή παρατήρηση και την 
φροντίδα για τεκµηρίωση, έτσι ώστε να επιτυγχάνει την πειστική αναπαράσταση των 
πράξεων των ηρώων του, την επιτυχηµένη σκιαγράφηση των χαρακτήρων και την 
επιτυχηµένη ερµηνεία της συµπεριφοράς τους. Από την άλλη όµως, χρησιµοποιεί και «τους 
νόµους της αγωνίας και της πλάνης που θέτουν υπό αµφισβήτηση την ύπαρξη µιας και 
µοναδικής πραγµατικότητας, την οποία υποτίθεται ότι αποδίδει ο ρεαλισµός» (A. 
Aναστασιάδου). 

  
Με τον ίδιο τρόπο χρησιµοποιεί όλες τις αφηγηµατικές τεχνικές του ηθογραφικού 

διηγήµατος, για διαφορετικό όµως σκοπό και µε διαφορετικό αποτέλεσµα από τους 
σύγχρονούς του ηθογράφους. Τα διηγήµατα αναφέρονται συνήθως σε γεγονότα που 
συνέβησαν στο παρελθόν, η άµεση παρουσία όµως του αφηγητή, µε την χρήση 
πρωτοπρόσωπης αφήγησης, «καθορίζει αυτόµατα και τη φύση του αντικειµένου του, 
µεταβάλλοντάς το σε σύγχρονο και πραγµατικό, δηλ. σε ντοκουµέντο» (Π. Μουλλάς). 
Επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό, ταυτόχρονα, η απαίτηση για το σύγχρονο του θέµατος και 
για την αληθοφάνεια της αφήγησης. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η υιοθεσία λόγιου λόγου 
-καθαρεύουσα- όταν απευθύνεται ο αφηγητής άµεσα στον αναγνώστη, και λαϊκού λόγου -
δηµοτική µε στοιχεία ντοπιολαλιάς- όταν απευθύνεται έµµεσα σ’ αυτόν µέσω των διαλόγων 
των ηρώων. Στο διήγηµα Μοσκώβ-Σελήµ, για παράδειγµα, «ο αφηγητής περιγράφει τον τόπο 
µε τρόπο ανάλογο αυτού που ο χαρακτήρας αφηγείται στην ιστορία, υπογραµµίζοντας έτσι το 
ρόλο του αφηγητή ως αυτόπτη µάρτυρα των γεγονότων του παρόντος της αφήγησης και το 
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ρόλο του Σελήµ ως αυτόπτη µάρτυρα των γεγονότων του παρελθόντος» (Μ. 
Χρυσανθόπουλος) 

 
Εντούτοις, ο Βιζυηνός δεν εµµένει στη θεµατολογία, στο να επιλέξει δηλαδή ένα 

σύγχρονο και αληθοφανές αντί ενός ιστορικού θέµατος· αυτό που τον ενδιαφέρει πρώτιστα 
είναι να δείξει τις δύσκολες συνθήκες της ζωής ώστε να αφυπνίσει την συνείδηση του 
αναγνώστη. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η χρήση των λοιπών λαογραφικών στοιχείων 
στα διηγήµατά του. Φαινοµενικά µόνο ανταποκρίνονται στο κάλεσµα της ηθογραφίας για 
απεικόνιση των ηθών και των εθίµων· στην ουσία συµφωνούν µε τις ψυχολογικές αναλύσεις 
των ηρώων του. Αυτό στο οποίο επικεντρώνονται οι συνθέσεις του Βιζυηνού είναι, εν τέλει, 
η ψυχογράφηση των χαρακτήρων των ηρώων του και ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί 
συγκρούονται µε τις δοµές και τις προκαταλήψεις του περιβάλλοντός τους. 

 
Συνακόλουθα και οι περιγραφές του φυσικού τοπίου, στοιχείο καθαρά ηθογραφικό, δεν 

έχουν σκοπό να αποδώσουν το ειδυλλιακό του περιβάλλοντος αλλά βρίσκονται σε 
ανταπόκριση ή αντίθεση µε ανθρώπινες ψυχικές καταστάσεις. Έτσι, στο Μόνον της ζωής του 
ταξείδιον η περιγραφή που δείχνει την «αγρίαν µελαγχολίαν της Φύσεως» σκοπό έχει να 
συµβάλει στους εφιάλτες του µικρού εγγονού, ενώ η περιγραφή του τοπίου της Βιζώς 
ταυτίζεται µε την ψυχολογία του παππού: «Μεταξύ της φυσιογνωµίας της σκηνής και της 
εκφράσεως του ωχρού και µαραµένου του παππού προσώπου, όπως εφωτίζετο υπό των 
τελευταίων του ηλίου ακτίνων, υπήρχε τόση οµοιότης, τόση στενή συγγένεια!...». Στο Μοσκώβ-
Σελήµ, επίσης, η περιγραφή του τοπίου της Καϊνάρτζας µας προετοιµάζει εύστοχα για την 
ιστορία του ήρωα: «ενόµισα ότι µετετέθην αίφνης εις τινα µικράν όασιν των στεππών της 
µεσηµβρινής Ρωσσίας». 

 
Ενδιάµεσα, εντούτοις, στην αφήγηση του συγγραφέα παρεµβάλλονται συχνά οι 

αφηγήσεις των ίδιων των ηρώων του. Η λειτουργία των εγκιβωτισµένων αυτών αφηγήσεων 
είναι διττή: αφενός εξυπηρετεί στην εξέλιξη της πλοκής και στη δηµιουργία ρεαλιστικών 
ανατροπών και αφετέρου µετέχει στα αυτοβιογραφικά και αυτοαναφορικά στοιχεία των 
διηγηµάτων. 
 

Στο διήγηµα Μοσκώβ-Σελήµ ο συγγραφέας διεκδικεί το ρόλο ενός απλού χρονογράφου 
(«ως απλούς χρονογράφος ... θα γράψω την ιστορία σου») που, αφού παρουσιάσει τον ήρωά 
του και διηγηθεί το χρονικό της γνωριµίας τους, του παραχωρεί αµέσως το λόγο. Έτσι, ο 
κύριος φορέας της αφήγησης είναι ο Μοσκώβ-Σελήµ, ενώ ο αρχικός αφηγητής 
παρεµβάλλεται συχνά για να δώσει εξηγήσεις ή να βγάλει συµπεράσµατα. Όπως εύστοχα 
αναφέρει ο Π. Μουλλάς «είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκιβωτισµένη αφήγηση του Μοσκώβ-
Σελήµ εγκιβωτίζει και άλλες µε τη σειρά της [....] τα πρόσωπα του διηγήµατος 
µεταβάλλονται σε αφηγητές µε την ίδια ευκολία που οι αφηγητές µεταβάλλονται σε πρόσωπα 
του διηγήµατος». Αναλογικά, στο διήγηµα Το µόνον της ζωής του ταξείδιον κύριος αφηγητής 
είναι ο συγγραφέας, ο ενήλικος του σήµερα, αλλά ταυτόχρονα και ο Γεωργάκης, το 
δεκάχρονο παιδί του παρελθόντος. Η συνύπαρξη αυτή, ενός παιδιού κι ενός ενηλίκου στο 



 

84
 

πρώτο ενικό πρόσωπο, σε συνδυασµό µ’ έναν οµώνυµο χαρακτήρα, τον παππού, «δηµιουργεί 
µια σύντηξη ονοµάτων, χαρακτήρων και λειτουργιών, µια και ένα όνοµα δηλώνει τρεις 
διαφορετικές γενιές και τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την παιδική, την του ενηλίκου και 
τη γεροντική» (Μ. Χρυσανθόπουλος). 

  
Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις αναγνωρίζουµε και τη συµµετρία που υπάρχει ανάµεσα 

στον συγγραφέα και τη διαδικασία συγγραφής αφενός και στον αφηγητή και την περιγραφή 
των χαρακτήρων αφετέρου: «Σ’ αυτόν αν πης τον πόνο σου, είναι σαν να τον είπες εις όλο τον 
κόσµο» µονολογεί ο Σελήµ. Όπως το χαρτί για τον συγγραφέα, έτσι και ο αφηγητής θα µείνει 
«ακίνητος, αµίλητος» ώστε να µπορέσει ο Σελήµ να πει τον πόνο του. Πιο ορατή αυτή η 
συµµετρική σχέση γίνεται στο διήγηµα Το µόνον της ζωής του ταξείδιον, καθώς 
υπογραµµίζεται από τη συνειρµική συγγένεια των επαγγελµάτων του συγγραφέα και του 
ράφτη. Τη συµµετρικότητα αυτή τονίζει και η φράση «τότε δεν ήξευρον ακόµη να γράφω» 
αφού εντείνει τη σύγκριση µεταξύ των δύο τεχνών: της ραπτικής, στην οποία ο Γεωργάκης 
µαθήτευε, και της συγγραφής, την οποία ακόµη δεν ήξερε. Η αντιπαράθεσή τους αυτή 
«διαλύει κάθε αµφιβολία για τη συνάφεια και τη συµµετρικότητά τους, ταυτόχρονα όµως 
φωτίζει και τον αυτοαναφορικό άξονα συγγραφέα-συγγραφής (κειµένου)» (Μ. 
Χρυσανθόπουλος).  

 
Στον ίδιο αυτοαναφορικό άξονα κινούνται και οι προφορικές αφηγήσεις του παππού 

που περνούν από γενιά σε γενιά. Αν και βασίζονται σ’ ένα γραπτό κείµενο (στις ιστορίες του 
Ηρόδοτου), µετασχηµατίζονται σε ένα άλλο γραπτό κείµενο. Έτσι η ιστορία ξαναγράφεται 
και η διαφορά ανάµεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο γίνεται πιο φανερή. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Χρυσανθόπουλος, το συγκεκριµένο διήγηµα «είναι καθ’ 
ολοκληρίαν αφιερωµένο στον προσδιορισµό του λογοτεχνικού χώρου και στην 
προβληµατική της διάρθρωσής του, προσπαθώντας εναγωνίως να κρύψει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει και «να ράψη τα νυφιάτικα χωρίς ραφή και ράµµα». Έτσι, ο συγγραφέας 
βρίσκεται “εγγεγραµµένος” στο κείµενο µε τον ίδιο τρόπο που έχουν “εγγραφεί” και οι 
χαρακτήρες του. 

 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό µοτίβο, εκτός από τα αυτοβιογραφικά και αυτοαναφορικά 

στοιχεία, στα διηγήµατα του Βιζυηνού είναι και το θέµα «της απατηλής συνείδησης και της 
πλάνης σχετικά µε την πραγµατικότητα» (Π. Μουλλάς). Οι ήρωες των διηγηµάτων του δεν 
γνωρίζουν δηλαδή ακριβώς τα γεγονότα και τα πραγµατικά περιστατικά. Η σύνθεση των 
διαφορετικών πραγµατικοτήτων εκφράζεται µέσα από αντιθέσεις στο επίπεδο του φύλου, της 
οικογένειας και της εθνικότητας, «αφού οι χαρακτήρες έχουν δύο ταυτότητες ή εκφράζουν 
διαφορετικές, συχνά συγκρουόµενες, θέσεις» (Α. Αναστασιάδου). 

 
Στο διήγηµα Το µόνον της ζωής του ταξείδιον βλέπουµε τον παππού να αφηγείται στον 

εγγονό τα παραµύθια που άκουσε από τη γιαγιά του και να τα πιστεύει για αληθινά. Ο 
εγγονός µε τη σειρά του φαντάζεται τη ζωή του µε βάση τις περιπέτειες που του αφηγείται ο 
παππούς του και που νοµίζει για δικές του. Οι προσωπικότητες και των δύο χαρακτήρων 
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έχουν καθοριστεί από τον ρόλο των µελών της οικογένειας. «Η εµπιστοσύνη του εγγονού 
προς τον παππού αποτελεί επανάληψη της εµπιστοσύνης που έδειξε ο παππούς προς την δική 
του γιαγιά» (Μ. Χρυσανθόπουλος). Αυτό όµως δεν είναι το µοναδικό σηµείο όπου η 
οικογένεια επεµβαίνει βίαια στη ζωή των ηρώων και τους στιγµατίζει. Ο πατέρας του 
παππού, όπως και η µητέρα του Μοσκώβ-Σελήµ, έπαιξαν τον ρόλο τους από πολύ νωρίς 
µετατρέποντας τα αγόρια τους σε κορίτσια, αν και για διαφορετικούς λόγους ο καθένας: ο 
πρώτος για να αποφύγει την αρπαγή του γιου του από τους γενίτσαρους και η δεύτερη για να 
έχει ένα ψυχολογικό στήριγµα µιας και δεν κατάφερε να αποκτήσει µια κόρη. 

  
Έτσι ο παππούς θα περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του νοµίζοντας ότι είναι κορίτσι 

και θα µάθει να κεντάει και να πλέκει. Στα δέκα του χρόνια θα του αλλάξουν τα κοριτσίστικα 
ρούχα, θα τον µετατρέψουν «έτσι δια µιας» σε αγόρι και θα τον παντρέψουν µε την πρώην 
καλύτερή του φίλη. Όµως άνδρας από τη µια στιγµή στην άλλη δεν µπορεί να γίνει: «Ακόµα 
δεν έµαθα πως να δένω το καινούριο µου καβάδι, και µ’ έδωσαν και γυναίκα για να 
κυβερνήσω!». Ενενήντα περίπου χρόνια µετά ο εγγονός διαπιστώνει ότι η µορφή του παππού, 
µε το γυναικείο εργόχειρο στα χέρια του, ενέχει «πολύ το θηλυπρεπές και γυναικείον». Η 
αυταρχική γιαγιά από την άλλη µεριά, η οποία εξοµοιώνεται µε γενίτσαρο («... αντί να µε 
πάρη κανένας Γιανίτσαρος -µ’ επήρε η γιαγιά σου»), «τυπική περίπτωση γυναικείας 
αλλοτρίωσης, µεταβάλλει τη στέρησή της σε επιθετικότητα και ανάγκη κυριαρχίας» (Π. 
Μουλλάς). Έτσι, τα χαρακτηριστικά των δυο φύλων εµφανίζονται αντιστραµµένα: η ύπαρξη 
µιας “αρσενικής” γιαγιάς αντισταθµίζει την παρουσία ενός “θηλυκού” παππού. 

 
Η διάκριση αρσενικού και θηλυκού είναι γενικά επισφαλής στο διήγηµα: από τη µια 

µεριά ο παππούς που µέχρι τα δέκα του χρόνια νόµιζε ότι ήταν κορίτσι, κι από την άλλη ο 
εγγονός που νόµιζε ότι άκουγε τη φωνή βασιλοπούλας, ενώ όλοι οι συµµαθητές του ήξεραν 
ότι επρόκειτο για τη φωνή ευνούχου. Ό,τι ενώνει παππού και εγγονό είναι η εµπειρία της 
καταπίεσης και το όνειρο της φυγής, οι ανεκπλήρωτες επιθυµίες και οι αποδράσεις στο χώρο 
του µύθου. Όταν ο εγγονός µιλάει για τις πραγµατικές εµπειρίες του στην Πόλη, το «Ας τ’ 
αυτά!» του παππού τον επαναφέρει στον κόσµο της φαντασίας· όταν ο παππούς µιλάει για τα 
ανεκπλήρωτα ταξίδια του, ο εγγονός δυσκολεύεται να δεχτεί τη δυσαρµονία ανάµεσα στην 
πραγµατικότητα και το µύθο. Έτσι και το ταξίδι της επιστροφής του Γεωργάκη µεταφράζει 
αυτό ακριβώς «το αδιάκοπο πέρασµα από το φανταστικό στο πραγµατικό και από τη 
µεταφορά στην κυριολεξία» (Π. Μουλλάς). 

  
Ο χαρακτήρας του παππού έχει πολλά κοινά σηµεία µε αυτόν του Μοσκώβ-Σελήµ. 

Έχουν κοινή αφετηρία -αν και ο Μοσκώβ, αντίθετα απ’ τον παππού, ήξερε ότι ήταν αγόρι και 
σιχαινόταν να τον ντύνουν σαν κορίτσι- και κοινή κατάληξη. Αν όµως ο παππούς, 
υποταγµένος στη θέληση της γυναίκας του, αντισταθµίζει την ασάλευτη ζωή του µε 
φανταστικά ταξίδια και οράµατα, ο Μοσκώβ-Σελήµ ζει µέσα στον πραγµατικό κόσµο της 
δράσης, διασχίζοντας τεράστιες εκτάσεις ως πολεµιστής του σουλτάνου. Περιφρονηµένος και 
αδικηµένος από τον πατέρα του µέσα στην οικογένεια, επιζητεί την δικαίωσή του µε τη 
δράση και µε την ηρωική συµπεριφορά του στα πεδία των µαχών. «Ο παππούς καταφεύγει 
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στο µύθο. Ο Μοσκώβ-Σελήµ αγωνίζεται µέσα στην ιστορία» (Π. Μουλλάς). Αλλά και όταν 
ακόµα κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του, αυτή πλέον δεν είχε καµία αξία 
αφού είχε µεταµορφωθεί πλέον σε έναν µέθυσο και ανόητο γέρο και «στοργή και αξιοπρέπεια 
πατρική δεν υπήρχον πλέον παρ’ αυτώ». 

 
Η αφήγηση στο διήγηµα αυτό κυριαρχείται, εκτός από τη σύγκρουση του αρσενικού 

και του θηλυκού, και από τη σύγκρουση του ρωσικού και του τουρκικού. Απογοητευµένος 
από την αδικία και την σκληρότητα που γνώρισε από τους οµοεθνείς του, γίνεται µάρτυρας 
περιποιήσεων «σχεδόν απιστεύτους» από τους µέχρι τότε άσπονδους εχθρούς του: «Και όµως 
ήσαν Ρώσοι αυτοί που έβλεπε εµπρός του!». Παρόλο που, όπως µας πληροφορεί ο αφηγητής, 
η συµπεριφορά αυτή πήγαζε «εκ πολιτικής οπισθοβουλίας», αυτό ήταν κάτι που ο Σελήµ 
αγνοούσε. Γι’ αυτόν το οικοδόµηµα πάνω στο οποίο είχε χτίσει όλη την ιδεολογία του 
γκρεµιζόταν. Ωστόσο στο σηµείο αυτό κορυφώνεται το δράµα του ήρωα καθώς ό,τι 
«φανερώνεται επιτέλους ως αλήθεια δεν είναι παρά µια άλλη µορφή του ψεύδους. Έτσι ο 
φιλορωσισµός αποτελεί τον καινούριο ιδεολογικό µύθο όπου ο Μοσκώβ-Σελήµ θα επενδύσει 
τη δίψα του για τρυφερότητα, δικαιοσύνη και ανθρωπιά» (Π. Μουλλάς). Ως τώρα υπήρχε 
ένας ταλαιπωρηµένος στρατιώτης που γύριζε συνέχεια στο σπίτι του και ξανάφευγε για τον 
πόλεµο. Τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος που γυρίζει οριστικά από την αιχµαλωσία, βρίσκει 
τους δικούς του νεκρούς και δεν ελπίζει παρά µόνο στον ερχοµό των Ρώσων. «Άλλοτε ζούσε 
τις ιδεολογικές του εξάρσεις µαζί µε τους συµπατριώτες του, τώρα τις ζει µόνος και σε 
αντίθεση µε τους άλλους» (Π. Μουλλάς). Το όνοµά του και τα παράξενα ρούχα του είναι 
σηµάδια διαφοροποίησης: τον ξεχωρίζουν και συνάµα τον αποµονώνουν. Αλλότριος για την 
κοινωνία και το έθνος του, ο Σελήµ επανέρχεται στην αγκαλιά τους όταν ο θάνατος τον 
υποχρεώνει σε σιωπή. 

  
Ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία απ’ ότι ως άνδρας, ως Τούρκος ο Μοσκώβ-

Σελήµ υπηρέτησε τη χώρα του, απέβαλε την εθνική του ταυτότητα και την ανέκτησε. Γίνεται 
έτσι φανερό ότι η αντίθεση τόσο της φυλής όσο και του φύλου δεν µπορούν να ξεπεραστούν 
παρά µόνο «σ’ έναν τόπο ψευδαισθήσεων, στιγµιαίας αυταπάτης, σ’ ένα επίπεδο φανταστικό, 
στο χώρο της επιθυµίας» (Μ. Χρυσανθόπουλος). Εδώ εγγράφονται: η φαντασίωση του 
συγγραφέα περί του ρωσικού τοπίου πριν συναντήσει τον Σελήµ, οι ψευδαισθήσεις του 
Γεωργάκη σχετικά µε την βασιλοπούλα που θα τον ερωτευτεί, η επιθυµία της µητέρας του 
Σελήµ να τον κρατήσει κοντά της µεταµφιέζοντάς τον σε κορίτσι, κλπ.. Έτσι και η αποβολή 
του εθνικού χαρακτήρα του ήρωα, παρόλο που έµοιαζε «αφ’ εαυτού εννοούµενον», αποτελεί 
τελικά µιαν ακόµη αυταπάτη: «και ο Τούρκος έµεινε Τούρκος». 
 

Αντί επιλόγου, θα κλείσουµε αυτή τη µελέτη µε την κατακλείδα του Beaton για τα 
διηγήµατα του Βιζυηνού: «Πρόκειται για ψυχολογικές αινιγµατικές ιστορίες, όχι µόνο ως 
προς το τι αποκαλύπτουν στον αναγνώστη για τους ήρωες, αλλά ως προς το τι αποκαλύπτουν 
οι ίδιοι οι ήρωες µέσα στο διήγηµα. Ο συνταρακτικός επίσης τρόπος µε τον οποίο ο 
αναγνώστης απορροφάται στο λαβύρινθο των αµφιλογιών οφείλεται στην άρτια τεχνική 
ικανότητα του Βιζυηνού να παίζει µε τις συµβάσεις της ρεαλιστικής αφήγησης». 
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Μία πρόταση ερµηνείας του διηγήµατος Το αµάρτηµα της µητρός µου 16 
 

Το αµάρτηµα της µητρός µου: Ο τίτλος-αίνιγµα υποδηλώνει αµέσως µε το κτητικό 
“µου” την ύπαρξη ενός πρώτου ενικού προσώπου. Και όµως, από την πρώτη κιόλας 
παράγραφο του κειµένου (παρουσίαση των προσώπων) ο πληθυντικός επικρατεί. 
Βρισκόµαστε σε µια οικογενειακή συγκέντρωση, όπου εµφανίζονται ζωντανοί και νεκροί: η 
χαϊδεµένη Αννιώ, η µητέρα, “εµείς”, ο µακαρίτης ο πατέρας. Ότι ανάµεσα στη ζωή και το 
θάνατο τα όρια είναι ρευστά, επαληθεύεται και από την κρίσιµη κατάσταση της άρρωστης 
αδελφής. 
 

Στο πρώτο µέρος ο επίµονος παρατατικός πιστοποιεί την επαναληπτικότητα των 
γεγονότων. Κυριαρχούν τρία βασικά µοτίβα: α) η απόλυτη προσήλωση της µητέρας στην 
άρρωστη Αννιώ (εποµένως και η αδιαφορία της για τα άλλα παιδιά της), β) η χειροτέρευση 
της Αννιώς και γ) η αγάπη της Αννιώς για τα αδέλφια της. Έτσι το κεντρικό τρίγωνο 
(Αννιώ-µητέρα-“εµείς”) ολοκληρώνεται απ’ όλες τις πλευρές του. Ο αφηγητής, κρυµµένος 
για την ώρα µέσα στο “εµείς”, σπάνια ξεχωρίζει ως άτοµο («εγώ και οι άλλοι µου 
αδελφοί», «ενθυµούµαι»). Πρωταγωνιστούν η Αννιώ και η µητέρα. 

 
Ο επαναληπτικός χαρακτήρας του παρατατικού εκδηλώνεται κυρίως µε το βασικό 

µοτίβο (χειροτέρευση της Αννιώς) που ανάγεται σε leitmotiv: «Εν τούτοις η ασθένεια της 
Αννιώς ολονέν εδεινούτο», «Η κατάστασις της Αννιώς έβαινεν […] επί τα χείρω», «Η 
κατάστασις της ασθενούς εδεινούτο», «Το παιδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως». Ξαφνικά, η 
µετάβαση στο ακόλουθο επεισόδιο προετοιµάζεται µε την έξαρση του µοτίβου: «Η ασθένεια 
της πτωχής µας αδελφής ήτον ανίατος» (εννοείται ότι η µετάβαση στο ακόλουθο επεισόδιο 
δεν εξαφανίζει τα αρχικά µοτίβα: η χειροτέρευση της Αννιώς, «της οποίας η κατάστασις 
ήρχησε να εµπνέη τώρα τους έσχατους φόβους», συνεχίζεται, ενώ η αγάπη της για τα αδέλφια 
της περιγράφεται µε µια σύντοµη σκηνή). 

 
Μετάβαση από τον παρατατικό στον αόριστο και, κατά συνέπεια, από το 

επαναλαµβανόµενο στο µοναδικό γεγονός; Ό,τι ακολουθεί δεν είναι απλή αλλαγή χρόνου. Είναι 
και αλλαγή χώρου (σπίτι-εκκλησία-σπίτι), ακόµη και µετάβαση από τη διήγηση στη 
µίµηση, δηλ. στο δράµα και την κορύφωσή του. Συνάµα όµως: αλλαγή προσώπων και 
ισορροπιών. Η άρρωστη Αννιώ παραµένει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά οι 
πρωταγωνιστές τώρα είναι άλλοι: η µητέρα και ο αφηγητής γιος της. Περνώντας σε πρώτο 
πλάνο µ’ ένα δεύτερο “ενθυµούµαι”, ο τελευταίος αυτός ανακαλεί, µαζί µε την εφιαλτική 
ατµόσφαιρα της νυχτερινής εκκλησίας, και τον τραυµατισµό του από τα λόγια της µητρικής 
προσευχής. Όµως οι συνεχείς εκφράσεις κατανόησης για τη µητέρα του ή στοργής για την 
άρρωστη αδελφή του, δείγµατα ενοχοποιηµένου ψυχισµού, δεν τον εµποδίζουν να οµολογήσει 

                                                           
16 Απόσπασµα από τη µελέτη του Π. Μουλλά, «Το νεοελληνικό διήγηµα και ο Γ.Μ. Βιζυηνός» στον 
τόµο: Γ.Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήµατα, επιµ. Π. Μουλλάς, Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, 1998, σσ. ργ΄-ρστ΄.  
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απερίφραστα το παράπονό του: «αφ’ ότου εγεννήθη αυτή η αδελφή µας, εγώ, όχι µόνον δεν 
ηγαπήθην, όπως θα το επεθύµουν, αλλά τούτ’ αυτό παρηγκωνιζόµην ολονέν περισσότερον». 

 
Εδώ παίζεται το αληθινό δράµα, σ’ αυτήν τη στέρηση της µητρικής στοργής που µένει 

ουσιαστικά αθεράπευτη. Πίσω από την επιφανειακή οικογενειακή οµόνοια, αναγκαία 
µπροστά στην αρρώστια της Αννιώς, οι ανικανοποίητες ατοµικές ή εγωιστικές ανάγκες 
αναδεύουν θολές καταστάσεις και καλύπτουν βουβές συγκρούσεις ή παράπονα. Ο λόγος δεν 
είναι µόνο οµολογία· είναι και απόκρυψη (συνειδητή ή υποσυνείδητη, η “απόκρυψη” 
επιβάλλει πριν απ’ όλα τον εξωραϊσµό και την απόλυτη αρµονία των οικογενειακών σχέσεων: 
η µητέρα είναι πρότυπο αφοσίωσης, η άρρωστη Αννιώ δείχνει αγγελική καλοσύνη και 
ταπείνωση προς όλους, τα παραµεληµένα αγόρια δέχονται µε µαζοχιστική κατανόηση τη 
µητρική εύνοια προς την αδελφή τους: «Και όχι µόνον ανειχόµεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις 
αγογγύστως, αλλά και συνετελούµεν προς αύξησιν αυτών, όσον ηδυνάµεθα». Ότι ο αφηγητής 
αποκρύβει ή εξωραΐζει ένα µέρος από τα πραγµατικά του αισθήµατα, φαίνεται από τη στάση 
του απέναντι στα θηλυκά µέλη της οικογένειάς του: αντί να γίνει κατηγορητήριο -όπως 
παρουσιάζεται σε ορισµένες στιγµές, ξεφεύγοντας την αυτολογοκρισία- το παράπονό του 
µεταβάλλεται σε διαρκή υπεράσπιση και εξιδανίκευση, δηλαδή σ’ ένα είδος µετάνοιας που 
έρχεται όψιµα να καλύψει την αγανάκτηση και την ενοχή του στερηµένου παιδιού. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο ίδιος µόνο αισθήµατα αγάπης εκφράζει για την αδελφή του, η 
αφήγηση της µητέρας του τον διαψεύδει: «Και είχαµε πια την Αννιώ σαν τα µάτια µας. Και 
εζούλευες εσύ, και έγεινες του θανατά από τη ζούλια σου»). 

 
Θαυµαστή κορύφωση: η νύχτα της εκκλησίας ολοκληρώνεται για τους τρεις 

πρωταγωνιστές µε τη νύχτα της επιστροφής στο σπίτι, όπου η «µάλλον ευλαβής παρά 
δεισιδαίµων» µητέρα, που ξέρει ότι «η θρησκεία έπρεπε να συµβιβασθή µε την δεισιδαιµονίαν», 
επιχειρεί ό,τι µπορεί για να σώσει το παιδί της. Η προσευχή-εκδίκηση του αφηγητή αναιρεί 
την προσευχή της στην εκκλησία. Προάγγελος του θανάτου, ο νεκρός πατέρας κάνει 
σηµαδιακές εµφανίσεις στην αφήγηση. Το µοιρολόι του δίνει αφορµή για µια µικρή αναδροµή 
στο παρελθόν (ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει την ποικιλία µε την οποία 
αναφέρεται κάθε φορά από το συγγραφέα, στο σύντοµο αυτό απόσπασµα, ο συνθέτης του 
µοιρολογιού: Γύφτος, άγριος ψάλτης, Αθίγγανος, Κατσίβελος, ραψωδός)· τα ρούχα του 
είναι τα µετωνυµικά του υποκατάστατα, σύµβολα της παρουσίας του· η ψυχή του περνάει σαν 
χρυσαλλίδα. Έτσι το αναµενόµενο τέλος της Αννιώς έρχεται σχεδόν φυσικό. 

 
Ζεύγη ψυχαναλυτικής συµµετρίας: ο πατέρας και η Αννιώ στον τάφο, η µητέρα και ο 

γιος της στην ενοχοποιηµένη ζωή. 
 
Ως εδώ ο χρόνος δεν παρουσιάζει ουσιαστικές ασυνέχειες, και θα µπορούσαµε εύκολα 

να τον οριοθετήσουµε ανάµεσα στο θάνατο του πατέρα και στο θάνατο της Αννιώς (δηλαδή, 
υπόθετω, στα χρόνια 1854-1855 περίπου, αν θέλουµε ν’ αναχθούµε στην πραγµατικότητα). Η 
παρουσία του αφηγητή και η εµπλοκή του στα γεγονότα της ιστορίας είναι καθοριστική για 
τη διεξοδική τους παρουσίαση. Τα κενά, συνδεδεµένα µε την πολύχρονη απουσία του, θα 
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φανούν στη συνέχεια. Αν η σκηνή της πρώτης υιοθεσίας περιγράφεται από έναν αυτόπτη 
µάρτυρα, η εξέλιξη των οικογενειακών πραγµάτων παραµένει αόριστη: «Εγώ έλειπον µακράν, 
πολύ µακράν, και επί πολλά έτη ηγνόουν τι συνέβαινεν εις τον οίκον µας». Μια ολόκληρη 
περίοδος από τη ζωή του υιοθετηµένου κοριτσιού συνοψίζεται µε τέσσερα ρήµατα: «IIριν δε 
κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον ηυξήθη, ανετράφη, επροικίσθη και υπανδρεύθη, ως 
εάν ήτον αληθώς µέλος της οικογενείας µας». 

 
Έτσι αν εξαιρέσουµε όσα ο αφηγητής αναδιηγείται σχετικά µε τη δεύτερη υιοθεσία 

ή µε τις ανησυχίες της µητέρας του για τον ίδιο, οι αυθεντικές σκηνές που ολοκληρώνουν 
το διήγηµα είναι βασικά τρεις: α) η σωτηρία του δεκάχρονου αφηγητή από τη µητέρα του 
στο ποτάµι, β) η οµολογία του αµαρτήµατος της µητέρας και γ) η εξοµολόγησή της στον 
Πατριάρχη. Η πρώτη επιβάλλεται από την ανάγκη του αφηγητή να ξανακερδίσει και ν’ 
αποδείξει τη στοργή της µητέρας του απέναντί του: «Επρόκειτο να µε σώση, και ας ήµην εκείνο 
το τέκνον, το όποιον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν ως αντάλλαγµα αντί της θυγατρός της». 
Η δεύτερη ισοσταθµίζει το λόγο-κατηγορητήριο του αφηγητή µε το λόγο-απολογία της 
µητέρας, ερµηνεύοντας ταυτόχρονα τις συµπεριφορές της. Η τρίτη αποτελεί ένα είδος 
λυτρωτικής απόπειρας και των δύο, που καταλήγει όµως στα δάκρυα και τη σιωπή. 

 
Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο χρόνος λειτουργεί µε τεράστια άλµατα: «Επί εικοσιοκτώ 

τώρα έτη βασανίζεται η τάλαινα γυνή...». Τι να σηµαίνουν άραγε αυτά τα 28 έτη; Αν τα 
προσθέσουµε στο 1847, πιθανότατη χρονιά του “αµαρτήµατος” της µητέρας, ερχόµαστε στο 
1875, στο οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετήσουµε τη συγγραφή του διηγήµατος. 
Ωστόσο θέλω να πιστεύω ότι ο Βιζυηνός λογάριασε τα 28 χρόνια βιαστικά, αρχίζοντας, 
όπως και το διήγηµά του, από το θάνατο του πατέρα και της Αννιώς (1854-1855), οπότε η 
συγγραφή τοποθετείται εντελώς φυσικά στα 1882-1883. 

 
Πειραµατική ψυχολογία ή ψυχανάλυση; Στο Αµάρτηµα της µητρός µου ο αφηγητής-

παιδί, το “αδικηµένο” του νεκρού πατέρα του, προσφέρει, µαζί µε τη θαυµάσια 
προσωπογραφία της µητέρας, και ένα από τα τυπικότερα δείγµατα αυτού που η φροϋδική 
θεωρία ονόµασε «οικογενειακό µυθιστόρηµα των νευρωτικών». 

 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Γεώργιο Βιζυηνό 17 
 
- Αθανασόπουλος, Β., Οι µύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού, Καρδαµίτσας, Αθήνα, 1992.  
- Ακρίτας Τάκης, Γεώργιος Βιζυηνός, Αθήνα, 1952. 
- Βελουδής Γεώργιος, «Βιζυηνός και Άουερµπαχ», Το Βήµα, 22/8/1980 (τώρα και στον τόµο Μονά 
ζυγά, σ. 37. Αθήνα, Γνώση, 1992). 
- Καµαριανάκης Ευάγγελος, Ο Γεώργιος Βιζυηνός, Αθήνα, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1961.  

                                                           
17 Από την ιστοσελίδα: http://www.philology.gr/bibliographies/nefvizyinos.html και τον ιστότοπο του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. Βλ. επίσης µια επιλεγµένη βιβλιογραφία στο: 
http://www.culture.gr/2/22/221/22101/221012/listdocs/1.html.  
 

http://www.philology.gr/bibliographies/nefvizyinos.html
http://book.culture.gr
http://www.culture.gr/2/22/221/22101/221012/listdocs/1.html
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- Κοκκινόφτας Κωστής, «Ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) και η σχέση του µε την Κύπρο», Ακτή 12, 
Φθινόπωρο 1992, σ. 513-526.  
- Μαµώνη Κ., Βιβλιογραφία Γ. Βιζυηνού, 1873-1962. Ανέκδοτα ποιήµατα από τα χειρόγραφα “Λυρικά”, 
Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι, 1963.  
- Μερακλής Μ.Γ., «Γεώργιος Βιζυηνός», Η ελληνική ποίηση· Ροµαντικοί - Εποχή του Παλαµά - 
Μεταπαλαµικοί· Ανθολογία - Γραµµατολογία, σ. 184-188, Σοκόλης, Αθήνα, 1977.  
- Μητσάκης Κ., Αναδροµή στις ρίζες: Γεώργιος Βιζυηνός, Ελληνική Παιδεία, Αθήνα, 1977.  
- Μηλιώνης Χριστόφορος, «Γεώργιος Βιζυηνός», Γράµµατα και Τέχνες 75, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 
1995, σ. 29.  
- Μουλλάς Παναγιώτης, «Το νεοελληνικό διήγηµα και ο Γ.Μ. Βιζυηνός», Νεοελληνικά διηγήµατα, 
Αθήνα, Ερµής, 1980.  
- Μουλλάς Παναγιώτης, «Βιζυηνός Γεώργιος», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1984.  
- Ξηρέας Μ., Άγνωστα βιογραφικά στοιχεία και κατάλοιπα του Βιζυηνού, Λευκωσία, 1949.  
- Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ., Λαογραφικές µαρτυρίες Γεωργίου Βιζυηνού, Αθήνα, 1982.  
- Πούχνερ B., Ο Γεώργιος Βιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία και λαογραφία στην Αθήνα της 
µπελ επόκ, Πατάκης, Αθήνα, 2002.   
- Σαχίνης Α., Παλαιότεροι πεζογράφοι: Α.Ρ. Ραγκαβής, ∆. Βικέλας, Γ. Βιζυηνός, Κ. Παλαµάς, Γ. 
Βλαχογιάννης, Εστία, Αθήνα, 1982.  
- Σαχίνης Α., Το διήγηµα του Γ. Βιζυηνού, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1968.  
- Σιδεράς Αλέξανδρος, «Νέες µαρτυρίες για το έτος γεννήσεως του Γεώργιου Βιζυηνού», Νέα Εστία 
142, 1/9/1997, ετ. ΟΑ΄, αρ. 1684, σ. 1252-1259.  
- Στεργιόπουλος Κώστας, «Γεώργιος Βιζυηνός», Η παλαιότερη πεζογραφία µας - Από τις αρχές της ως 
τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, Στ΄, Σοκόλης, Αθήνα, 1997, σ. 34-58. 
- [Συλλογικό] Ποιος ήταν ο Γεώργιος Βιζυηνός. Εκατόν σαράντα έτη από τον θάνατό του, Ευθύνη, 
Αθήνα, 1988.  
- Χρυσανθόπουλος Μ., Γεώργιος Βιζυηνός: µεταξύ φαντασίας και µνήµης, Εστία, Αθήνα, 1994. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=74 (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· αποσπάσµατα από το 
ποιητικό και πεζογραφικό έργο του συγγραφέα). 
 
2. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
παραθέτονται τα διηγήµατα Ο Μοσκώβ-Σελήµ και το Μόνον της ζωής του ταξείδιον µε σχόλια και 
αποσπάσµατα από τη µελέτη του Π. Μουλλά, «Το νεοελληνικό διήγηµα και ο Γ.Μ. Βιζυηνός» στον 
τόµο: Γ.Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήµατα, επιµ. Π. Μουλλάς, Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, 1998). 
 
3. http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/to_amartima_tis_mitros_mou.htm (παρατίθεται το διήγηµα 
Το αµάρτηµα της µητρός µου). 
 
4. http://www.sarantakos.com/nkb.html (σύνδεσµοι που οδηγούν σε αποσπάσµατα από το έργο του 
συγγραφέα). 
 

http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=74
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/to_amartima_tis_mitros_mou.htm
http://www.sarantakos.com/nkb.html
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http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· παρατίθεται 
το ποίηµα «Προς τη Σελήνην» από τη συλλογή Ατθίδες Αύραι). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Γεώργιος Βιζυηνός, Ανά τον Ελικώνα (Βαλλίσµατα), Αθήνα, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1930, σσ. 42-58, 
123-144, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. Γιάννης Παπακώστας, «Η άγνωστη αλληλογραφία του Γεωργίου Βιζυηνού», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 30-11-2003),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14029&m=B46&aa=1&cookie=. 
 
3. Γιάννης Παπακώστας, «Από τη Nouvelle Revue στην αθηναϊκή Εστία», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 22-02-04), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14097&m=B48&aa=1&cookie=.  
 
4. Παναγιώτης Νούτσος, «Ο διωγµός του ποιητή», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 08-10-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13076&m=B08&aa=1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14029&m=B46&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14097&m=B48&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13076&m=B08&aa=1
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2.2.2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ (1851-1911)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου στη Σκιάθο. Πατέρας του ήταν ο ιερέας Αδαµάντιος 
Εµµανουήλ και µητέρα του η Γκιουλώ (Αγγελική) Αλεξάνδρου Μωραΐτη από αρχοντική 
οικογένεια του Μυστρά.18 Για λόγους οικονοµικούς διέκοψε πολλές φορές τις εγκύκλιες 
σπουδές του και τελικά παίρνει το απολυτήριο του Γυµνασίου το 1874. Εγγράφεται στη 
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών χωρίς να πάρει ποτέ πτυχίο. Η πρώτη εµφάνισή του στα 
γράµµατα έγινε µε το µυθιστόρηµα Η Μετανάστις, που δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην 
εφηµερίδα Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως το 1879. Τη στροφή του όµως στο ηθογραφικό 
διήγηµα θα κάµει µε «Το χριστόψωµο» (1887). Από το 1881 χρησιµοποιεί για πρώτη φορά το 
επώνυµο Παπαδιαµάντης, που προέρχεται από το όνοµα του πατέρα του παπα-Αδαµαντίου. 
Αν και έγινε αρκετά γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό και τους οµοτέχνους του, 
εντούτοις συνεχίζει να δηµοσιεύει διηγήµατά του σε διάφορα έντυπα, χωρίς ποτέ να 
κατορθώσει να τα εκδώσει σε βιβλία. Πέθανε στη Σκιάθο, όπου είχε αποσυρθεί από το 1908, 
τα µεσάνυχτα της 2-3 Ιανουαρίου. Το πρωτότυπο λογοτεχνικό του έργο αποτελείται από 
µυθιστορήµατα, διηγήµατα και λίγα ποιήµατα µε θρησκευτικό περιεχόµενο. Τα Άπαντά του 
έχουν κυκλοφορήσει µε επιµέλεια Γ. Βαλέτα (τόµοι 6, 1954 και 1955) και Ν. ∆. 
Τριανταφυλλόπουλου (τόµοι 5, 1981-1988). Ογκώδης, επίσης, είναι και η µεταφραστική του 
εργασία (µετέφρασε πολλά µυθιστορήµατα, διηγήµατα και µελέτες από τα αγγλικά και τα 
γαλλικά).  
 
 

                                                           
18 Το κείµενο που παραθέτουµε αποτελεί απόσπασµα από το βιβλίο του Τάκη Καρβέλη Η Γενιά του 
1880,  ό.π., σσ. 96-105 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου).    
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Το αφηγηµατικό του έργο 
 

Το αφηγηµατικό του έργο χωρίζεται ευδιάκριτα σε δύο κυρίως περιόδους. Η πρώτη 
(1879-1887) περιλαµβάνει το σύνολο του µυθιστορηµατικού του έργου και η δεύτερη (1887-
1910), που από πολλούς µελετητές διακρίνεται σε δύο, το σύνολο των ηθογραφικών του 
διηγηµάτων. Όπως θα δούµε, υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση ανάµεσα σ’ αυτές τις δύο 
περιόδους, γιατί µεταπίπτει από το ιστορικό µυθιστόρηµα στο ηθογραφικό διήγηµα. 

 
 

Η περίοδος του ιστορικού µυθιστορήµατος (1879-1887) 
 

Ενώ ο Βιζυηνός γράφει ηθογραφικά διηγήµατα έχοντας πλήρη συνείδηση του είδους 
που καλλιεργεί, ο Παπαδιαµάντης αρχίζει τη λογοτεχνική του σταδιοδροµία γράφοντας 
ιστορικά µυθιστορήµατα σε µια περίοδο (1879-1887) σηµαντικών αλλαγών στον χώρο της 
ποίησης και της πεζογραφίας. Πρόκειται για τα: Η Μετανάστις (1879), Οι έµποροι των εθνών 
(1882-1883), Η Γυφτοπούλα (1882-1883) και Χρήστος Μηλιώνης (1885). Όσο κι αν στα 
πρώτα αυτά µυθιστορήµατα, που δηµοσιεύτηκαν σε συνέχειες, ο προσεκτικός αναγνώστης 
επισηµαίνει και κάποια χαρακτηριστικά της παπαδιαµαντικής ιδεολογίας και τέχνης (η 
θρησκευτική πίστη, η περιγραφική ικανότητα, η ψυχογράφηση της Αυγούστας, κεντρικής 
ηρωίδας των Εµπόρων των εθνών, η αφηγηµατική του τέχνη), εντούτοις είναι ευδιάκριτη η 
προσαρµογή του συγγραφέα στην κυριαρχούσα γραµµή, που εστιάζεται στη σύνθεση 
ροµαντικών και περιπετειωδών µυθιστορηµάτων µε κύριο στόχο τη συνεχή διέγερση του 
ενδιαφέροντος του αναγνώστη. Με το Χρήστος Μηλιώνης, που αποτελεί διασκευή του 
γνωστού κλέφτικου τραγουδιού, δείχνει να προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα: η πλοκή είναι 
απλή και το ενδιαφέρον του αφηγητή επικεντρώνεται στη ζωή των κλεφτών και τις συνήθειές 
τους. Κατά τον Mario Vitti, το διήγηµα εκφράζει τη σύγχυσn, στην οποία βρέθηκαν πολλοί 
συγγραφείς µετά την προκήρυξη του διαγωνισµού της Εστίας: «µην εννοώντας ακριβώς τι 
ζητούσε ο διαγωνισµός όταν έκανε λόγο συγκεχυµένα για παραδόσεις και ιστορία, για ήθη 
µέσα στην ιστορία, δηµιούργησαν µε το συµφυρµό ιστορίας και ηθογραφίας ένα τέρας: 
εφεύραν την έµπνευση από το κλέφτικο ή από άλλο δηµοτικό τραγούδι!». Όπως κι αν έχει το 
πράγµα, η πραγµατική στροφή του Παπαδιαµάντη προς το ηθογραφικό διήγηµα, θα γίνει µε 
«Το Χριστόψωµο». Με την πάροδο του χρόνου η νοσταλγία του γενέθλιου τόπου του 
κινητοποιεί τη µνήµη και µετατρέπεται σε βασικό δηµιουργικό παράγοντα. Κι όσο η 
κινητοποίηση αυτή δυναµώνει, τόσο περισσότερο το βιωµατικό υπόστρωµα πλουταίνει και 
βαθαίνει και βρίσκει την ανεπανάληπτη έκφρασή της σ’ ένα ιδιόµορφο και καθαρώς 
προσωπικό ποιητικό ρεαλισµό. 
 
 
Η περίοδος του ηθογραφικού διηγήµατος (1887-1910) 
 

Όταν ο Παπαδιαµάντης αποφασίζει να γράψει το πρώτο του διήγηµα, µε βασική και 
τραγική συνάµα ηρωίδα µια κακιά πεθερά που αντί για τη νύφη δηλητηριάζει τον γιο της, που 
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έφαγε εν αγνοία του το δηλητηριασµένο χριστόψωµο, όσο κι αν η πρόθεσή του είναι 
ηθοπλαστική, εντούτοις δίνει µια εικόνα κάθε άλλο παρά ωραιοποιητική της επαρχιακής 
ζωής. Μπορεί µέσα του να λανθάνει κάτι από τα πάθια και τους καηµούς του κόσµου, που 
αργότερα (1908) θα το διατυπώσει µε το εξής δίστιχο στο «Μοιρολόγι της φώκιας»: «Σα 
νάχαν ποτέ τελειωµό / τα πάθια κι οι καηµοί του κόσµου». Πεζογράφος που βγάζει τον 
επιούσιο µε τα δηµοσιεύµατά του, αποφασίζει να δώσει µια χαρακτηριστική εικόνα αυτής της 
όχι και τόσο ειδυλλιακής ζωής, υπολογίζοντας περισσότερο στο ενδιαφέρον, από 
δηµοσιογραφική άποψη, θέµα και µε διάθεση καταγγελτική. Με την πάροδο όµως του 
χρόνου τα πράγµατα αλλάζουν. Μπορούµε να τον φανταστούµε στην Αθήνα µε την 
ευαισθησία που τον είδε ο Γιώργος Ιωάννου: «Περπατάει, συζητάει, ακούει, συλλέγει µέσα 
του τα άπειρα ράκη, τα άπειρα ωσάν ασήµαντα ράκη της πραγµατικότητας και της λαϊκής 
φαντασίας, που κατάκεινται στο νησί που σχεδόν τα αγνόησε ο αλλοπαρµένος µε τις µεγάλες 
σπουδές Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Αργότερα, όταν θα γράφουν και οι δύο λογοτεχνία και θα 
αναφέρονται στο νησί, η Σκιάθoς για τον Παπαδιαµάντη θα είναι ένας πολύπτυχος κόσµος 
ανεξάντλητος, ενώ για τον Μωραϊτίδη -σπουδαίο συγγραφέα, να εξηγούµεθα- θα είναι το 
φτωχό, ελάχιστο νησάκι, το κοιταγµένο, βέβαια, µέσα και από τα µεγαλεία των σπουδών και 
των κοινωνικών σχέσεων». 

 
Έτσι, κάπως, πρέπει να φανταστούµε πως αρχίζει να ενεργοποιείται µέσα του η 

διάθεση να µεταπλάσει λογοτεχνικά ό,τι µπορούσε να αντλήσει από το ανεξάντλητο και 
πλούσιο αυτό µεταλλείο της ζωής του στο νησί. Στην αρχή αυτό, ίσως, γίνεται χωρίς κάποιο 
συγκεκριµένο στόχο. ∆εν είναι προετοιµασµένος, όπως ο Βιζυηνός, για το είδος του 
διηγήµατος που γράφει. Έτσι, αρχικά, θα προτιµήσει κάποιες ιστορίες ηθοπλαστικές και 
συγχρόνως αποκαλυπτικές µιας πραγµατικότητας ζοφερής («Το χριστόψωµο») ή 
χαρακτηριστικές και πικάντικες («Η χήρα παπαδιά», «Ο σηµαδιακός», «Εξοχική Λαµπρή»). 
Σιγά σιγά όµως, όσο ξετυλίγει µέσα του το κουβάρι των αναµνήσεων και των αναδροµών, 
τόσο πιο πολύ βυθίζεται, σπάζοντας το κέλυφος µιας γραφικής πραγµατικότητας, στο 
απύθµενο βάθος της που φτάνει ως την πιο ζοφερή της εκδοχή µε τη Φόνισσα. 
 

Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε δύο φάσεις στη δεύτερη περίοδο, την πρώτη (1887-
1896) και τη δεύτερη (1898-1910). Έτσι, στην πρώτη φάση, κατά του Κώστα Στεργιόπουλο, 
«εµφανίζεται πιο στερεότυπα ηθογραφικός και εντονότερα κοινωνικός. Πλάι στα ποιητικά 
και τα λυρικά, επικρατούν πιο έκδηλα τα ρεαλιστικά στοιχεία», ενώ στη δεύτερη φάση 
«γίνεται λυρικότερος και ποιητικότερος. Η ηθογραφική σκηνογραφία βαθαίνει, και κάποτε 
εξουδετερώνεται από τις λυρικές προεκτάσεις. Ο συγγραφέας, καθώς ολοένα πιο πολύ 
επιστρέφει στον εαυτό του, στα βιώµατά του και στις αναµνήσεις του, προχωρεί σε βάθoς, 
πνευµατοποιείται κι αποκτά εσωτερικότερο χαρακτήρα». 
 

Το έργο του Παπαδιαµάντη αγαπήθηκε πολύ στον καιρό του. Σε µια περίοδο 
γλωσσικών φανατισµών γίνεται αποδεκτό και από τους πιο φανατικούς δηµοτικιστές. 
Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο Παλαµάς, που από τους πρώτους επεσήµανε τα βασικά στοιχεία 
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της ποιητικής του και, γράφοντας πως βρίσκει µες στα διηγήµατά του «την οµορφιά της 
χώρας που µε γέννησε», συνεχίζει πιο κάτω: 
«Και τότε ζω µε µια ψυχή χεροπιαστή και απλοϊκή, και η ψυχή µου ταιριάζει µε της πατρίδας µου 
την ψυχή, σε ό,τι αυτή έχει γνωριµώτερο και πλέον συµπαθητικό. Και µου δίνουν τότε του 
Παπαδιαµάντη τα ∆ιηγήµατα, όχι τα γέλια, όχι τα δάκρυα των συγκινήσεων που µε το Πνεύµα δε 
σχετίζονται. Μου δίνουν κάτι σπουδαιότερο και πιο βαθύ: την «άϋλη χαρά», καθώς έλεγεν ο 
Σέλλεϋ, της Τέχνης».  
 

Στη συνέχεια της µελέτης του, έχοντας επίγνωση της ιδιοτυπίας των διηγηµάτων του - 
απουσία λ.χ. φροντίδας για τη σύνθεση, παρεκβάσεις κτλ, που αργότερα θα του 
καταλογίσουν ως αδυναµίες-, θα επικαλεστεί τη γνώµη τρανού κριτικού: «Μη ζητείτε σωστή 
σύνθεσην, ένα και µοναχό ενδιαφέρον που να µεγαλώνη ολοένα, σοφά οικονοµηµένα και 
δεµένα µεταξύ τους πράγµατα. Μ’ ενδιαφέρει όχι το πού θα βγω, αλλά το ότι διασκεδάζω στο 
δρόµο». Αναγνωρίζοντας, γενικά, ως αριστουργηµατικό το διήγηµα «Στην Άγια Αναστασά», 
όπου «τα πραγµατικά και τα ποιητικά διαδέχονται σφιχτοδεµένα το ένα το άλλο», θα 
ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις του ως εξής: «Μια δύναµη ηθογραφική για ξετύλιγµα 
κοινωνικών θεµάτων και καυτηρίασµα της ανθρώπινης ασχήµιας που [...] φτάνει στη 
νατουραλιστική, σχεδόν επικής µεγαλοπρέπειας, εντέλεια των «Χαλασοχώρηδων». Η 
ανατριχίλα του θρησκευτικού µυστηρίου, του «πέραν της ζωής», στη διπλοσήµαντη «Μία 
Ψυχή». Και κάτι ακουαρέλλες του ποιητικού και κάτι ελαιογραφίες του πραγµατικού. Και 
όλα σχεδόν δεµένα, αχώριστα». Όλα αυτά συνιστούν την πεµπτουσία της αφηγηµατικής του 
τέχνης, που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ενός ποιητικού ρεαλισµού. 

 
Αυτή η συγχώνευση των ποιητικών και των ρεαλιστικών στοιχείων, που ο Παλαµάς τα 

βλέπει «σχεδόν δεµένα, αξεχώριστα» σαν «ακουαρέλλες του ποιητικού» και «ελαιογραφίες 
του πραγµατικού», αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της παπαδιαµαντικής γραφής. Η 
αντίδραση όµως της κριτικής, που αρχίζει µε τον ανεπιφύλακτο αυτό ύµνο του Παλαµά, θα 
φτάσει ως την επιφύλαξη και την άρνηση (Κ. Ο. ∆ηµαράς, Παν. Μουλλάς, Η. Tonnet). Με 
την πάροδο όµως του χρόνου και ιδίως την τελευταία εικοσαετία πληθαίνουν οι µελέτες γύρω 
από το έργο του, που στην πλειοψηφία τους βλέπουν τον Παπαδιαµάντη ως τον 
σηµαντικότερο πεζογράφο της γενιάς του. 
 

Ίσως η εποχή µας, που αντιµετωπίζει µε διαφορετικά κριτήρια ό,τι έχει σχέση µε τη 
σύνθεση του διηγήµατος και τη γλώσσα, στέκεται πιο αντικειµενικά και απροκατάληπτα 
απέναντι σε ένα έργο, που ακόµη και από τους επικριτές του αναγνωρίζεται για την ποιητική 
του γοητεία. Όπως σηµειώνει η Ελένη Πολίτου-Μαρµαρινού, «Η ποιητικότητα του 
παπαδιαµαντικού διηγήµατος εντοπίζεται και στη βαθύτερη δοµή του, στην οργάνωση 
δηλαδή του περιεχοµένου του, αλλά και στη γλωσσική του επιφάνεια και είναι αποτέλεσµα 
αφηγηµατικών τεχνικών, µεθόδων και εκφραστικών τρόπων». Ο Τέλλος Άγρας θεωρεί τη 
γλώσσα του ως «τελευταία άνθηση της καθαρεύουσας στα ελληνικά γράµµατα», ενώ ο 
Ελύτης, για να περιοριστώ σε δύο από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του 
Μεσοπολέµου, επισηµαίνει τον λεξιλογικό του πλούτο «που κινητοποιεί για να ζωντανέψει 
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τους µύθους του, θησαυρισµένος από απανωτά στρώµατα παιδείας». Πράγµατι, αντλώντας 
από του Όµηρο, τους αρχαίους συγγραφείς, τους Πατέρες και τους υµνογράφους της 
Εκκλησίας και έχοντας αποθησαυρισµένη µέσα του την ιδιωµατική γλώσσα των ηρώων του, 
κατορθώνει, χάρις στη σπάνια γλωσσική του ευαισθησία, να συνδυάζει την ποιητικότητα της 
καθαρεύουσας γλώσσας του, που αποτελεί το βασικό όργανο της αφήγησης και των 
περιγραφών, µε τη ζωντανή, φωνογραφική σχεδόν, αποτύπωση του προφορικού λόγου. 

 
Η ποιητικότητα όµως απορρέει από την όλη οργάνωση του κειµένου. Ως 

χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας οργάνωσης η Ελένη Πολίτου-Μαρµαρινού, θεωρεί το 
διήγηµα «Στην Άγια Αναστασά», που, όπως είδαµε, ο Παλαµάς το αποκάλεσε 
«αριστούργηµα του είδους». Όπως γράφει, «το διήγηµα αυτό, [...] παρά τα αρχικά ρεαλιστικά 
“κλωτσοπατήµατα ενός γαϊδάρου”, αποτελεί στην ουσία του “όνειρο µιας νύχτας 
λαµπριάτικης”, που παραπέµπει συνολικά και συγχρόνως στην ανάσταση του γένους [...] και 
στην διά του Χριστού Ανάσταση του Ανθρώπου». 

 
Γενικότερα, ο ποιητικός ρεαλισµός του εντοπίζεται κυρίως α) στην απουσία µιας 

έντονης εξωτερικής δράσης και β) στον φόρτο των περιγραφών, που αναστέλλουν τη δράση 
και είτε φορτίζουν συγκινησιακά τη γλώσσα είτε συντελούν, µαζί µε τη µετάδοση των 
απαραίτητων πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον, στο να οδηγήσουν τον αναγνώστη 
στον πυρήνα του διηγήµατος, για να συλλάβει, πέρα από τα επιφαινόµενα, το µεταφορικό του 
φορτίο. Όσο κι αν κάποιες σκηνές των διηγηµάτων του µπορούν να χαρακτηριστούν έντονα 
ρεαλιστικές ή και νατουραλιστικές, εντούτοις αυτό αφορά στο περιεχόµενο των ιστοριών 
του, όπου κινούνται άνθρωποι κοινοί ή και περιθωριακοί. Γιατί, ο αφηγητής των ιστοριών 
αυτών, υπακούοντας στον αυθορµητισµό των συνειρµών της µνήµης και της νοσταλγικής 
αναπόλησης, αδιαφορεί για την οργάνωση, την πλοκή και την οικονοµία του µύθου. 
Ακολουθεί, κατά του Γ. ∆. Παγανό, «µια άλλη τεχνική, εκείνη του προφορικού λόγου. ∆ίνει 
την αίσθηση ότι έχει απέναντί του κάποιον ακροατή, στον οποίο θέλει να τονίζει συνεχώς την 
παρουσία του διασπώντας την ενότητα της ιστορίας, που άρχισε να αφηγείται». 
 

Όµως, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο παπαδιαµαντικός µικρόκοσµος, που 
τοποθετείται κυρίως στη Σκιάθο και πιο περιορισµένα στην Αθήνα, αποτελείται από 
ανθρώπους που τους διακρίνει µόνο η θρησκευτική ευλάβεια και πίστη. Υπάρχει, 
παράλληλα, και ο κόσµος του κακού και της αδικίας. Κι ακόµη: η ανοµολόγητη ερωτική 
φαντασίωση, που ο καταπιεσµένος ερωτισµός του τη µετατρέπει σε ποίηση (όπως λ.χ. στο 
«Αµαρτίας φάντασµα»). Ο Παπαδιαµάντης, συσσωρεύοντας µέσα του όλους τους καηµούς 
ενός κόσµου που η µειονεκτική θέση της γυναίκας τη µετέτρεπε σ’ ένα δυσβάσταχτο 
οικογενειακό βάρος, τους µετέπλασε λογοτεχνικά στο πρόσωπο της Φραγκογιαννούς, της 
κεντρικής ηρωίδας της νουβέλας του Η Φόνισσa, που, χάρις στην περιγραφική του δύναµη 
και την ψυχολογική ακρίβεια, προκαλεί συγχρόνως και τη συµπόνια, παρά την οργή για τις 
αποτρόπαιες πράξεις της. Όπως µε τη Φόνισσα, έτσι και σε κάποια άλλα διηγήµατα, ο 
Παπαδιαµάντης ανατρέπει την εικόνα µιας ειδυλλιακής επαρχιακής ζωής, ανασκαλεύοντας 
τη µνήµη του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του διηγήµατος «Η στοιχειωµένη 
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κάµαρα», γραµµένου το 1904, ένα µόλις χρόνο µετά τη 
Φόνισσα. Την ιστορία αφηγείται η Αρετή, κεντρική 
ηρωίδα του διηγήµατος, στη µητέρα του κι ο 
συγγραφέας, µικρό παιδί, την ακούει. Αυτά που άκουγε, 
τα µεταφέρει τώρα σε τριτοπρόσωπη πλέον αφήγηση. Το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο σηµείο 
εκείνο που είναι µες στη βάρκα. Βασική πρόθεση του 
πατέρα της είναι µόνο να την πνίξει, για να µείνουν τα 
κτήµατα της µητέρας της στα παιδιά της µητριάς της; 
Τότε, γιατί την «εθώπευεν λίαν τρυφερώς» και την 
προέτρεπε συνεχώς να σκύψει; Ο αριστοτεχνικός τρόπος 
µε τον οποίο υπαινίσσεται τις ανοµολόγητες προθέσεις 
του πατέρα, που τελικά την εγκαταλείπει µόνη στην 
έρηµη ακτή, φανερώνει µια όψη της πολύπλευρης και πλούσιας αφηγηµατικής τεχνικής του 
Παπαδιαµάντη. Που δεν οφείλει, βέβαια, τη λογοτεχνική του αίγλη µόνο στη θρησκευτική 
του πίστη ή τα διηγήµατά του που αναφέρονται στις γιορτές των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα. Κανένα έργο δεν µπορεί να στηρίξει τη διαχρονική του αξία µόνο σ’ αυτά που λέει, 
αλλά, κυρίως, στο πώς τα λέει. Την ποιητικότητά του ο Ελύτης την απέδωσε επαρκώς 
µιλώντας για τη µαγεία του στο δοκίµιό του. Τη θετική αποτίµηση της σύγχρονης κριτικής 
για το έργο του συµπυκνώνει η επισήµανση της Ελένης Πολίτου-Μαρµαρινού: «Η όλο και 
περισσότερο εκτιµώµενη από την κριτική αξία του έργου του συνίσταται στο γεγονός ότι, 
προκειµένου να καταθέσει τη συγκεκριµένη πίστη του, βρήκε ως συγγραφέας τον 
προσφορότερο τρόπο, πετυχαίνοντας κάτι σπάνιο στην ιστορία της λογοτεχνίας: Όχι την 
ανάµιξη στοιχείων απλώς “ρεαλιστικών” και απλώς “ποιητικών”, αλλά τη συγχώνευση στο 
ίδιο κείµενο των ακραίων στο είδος τους αισθητικών δύο αντιτιθέµενων στο είδος τους 
ρευµάτων, του Νατουραλισµού και του Συµβολισµού, και τη λεπτή εξισορρόπησή τους µε 
τρόπο που µόλις ακυρώνει του αµοιβαίο αποκλεισµό τους». 

 
 

 
Για τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη 19 
 

Εκατόν πενήντα χρόνια ύστερα από την ηµέρα που ο δηµοδιδάσκαλος Γεώργιος Α. 
Ρήγας εκφώνησε τον επικήδειό του για τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, κάποιοι 
ενδιαφέρονται να τον ανασύρουν από τον περιορισµένο χώρο του εθνικού λογοτεχνικού 
περιβάλλοντος και της ειδικής κατηγορίας του θρησκευτικού µυθιστορηµατικού ύφους. Σε 
αυτήν την παράταξη βρίσκεται ο Λάκης Προγκίδης, ο οποίος στη µελέτη του Από τον 
Παπαδιαµάντη στον Βοκκάκιο20 υποστηρίζει πως ο Παπαδιαµάντης συµµετέχει στο 
                                                           
19 Συνέντευξη που παραχώρησε ο Λάκης Προγκίδης, κριτικός της λογοτεχνίας, στην Έφη Φαλίδα µε 
θέµα τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη. ∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 22-12-2001, βλ.: 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17225&m=R21&aa=1.  
20 (Σηµ. του επιµ.) Πρόκειται για το βιβλίο του Λάκη Προγκίδη, Η κατάκτηση του µυθιστορήµατος - 
Από τον Παπαδιαµάντη στον Βοκκάκιο, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1998. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17225&m=R21&aa=1
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ευρωπαϊκό ρεύµα µυθιστορηµατικής αφήγησης. Και ως εκδότης του «Atelier du Roman» του 
γαλλικού περιοδικού «που αντιπαρατίθεται στον εκπολιτιστικό πληθωρισµό και στην 
υποβάθµιση της κουλτούρας σε µαζική βιοµηχανία», ο Λάκης Προγκίδης επέλεξε τον 
Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη για να κάνει λόγο για την πολιτιστική στασιµότητα που πλήττει 
στις ηµέρες µας την Ευρώπη. Και για το πόσο απαραίτητη είναι η συστηµατική διάδοση του 
έργου του σε όλες τις χώρες της Ευρώπης «αν φιλοδοξούµε να συνεχίσουµε να υπάρχουµε ως 
ευρωπαϊκός πολιτισµός. Ήρθε η ώρα να πλουτιστεί το ευρωπαϊκό δένδρο του 
µυθιστορήµατος µε το κλωνάρι που λέγεται Παπαδιαµάντης».  

 
Κατά τη λογική των αρχών που διέπουν το «Atelier du Roman» υπάρχει ένας Παπαδιαµάντης 
«και αλλιώς». Με ποια προσέγγιση;  
Αυτό το αλλιώς σηµαίνει, κατά τη γνώµη µου, να απαλλάξουµε τον Παπαδιαµάντη από τον 
ασφυκτικό εναγκαλισµό του ελληνορθόδοξου κιτς και να τον αντιµετωπίσουµε ως µεγάλο 
συγγραφέα. Και µεγάλος συγγραφέας είναι αυτός που το έργο του λέει σε όλο τον κόσµο κάτι 
το σηµαντικό, κάτι το µοναδικό και ανεπανάληπτο.  
 
Είναι ο λογοτέχνης Παπαδιαµάντης ένα ευρωπαϊκό φαινόµενο;  
Φαινόµενο, δεν ξέρω. Ο Παπαδιαµάντης δεν έγραψε για να εντυπωσιάσει. Έγραψε για να 
φέρει στο φως, για να συµπεριλάβει σε µία καλλιτεχνική µορφή, για να περισυλλέξει στο 
πεζογραφικό έργο του τους κόµπους από τους οποίους συντίθεται η συνολική ιστορία του 
Ελληνισµού. Κόµποι άλυτοι για την Ιστορία, αλλά όχι γι’ αυτόν τον λόγο λιγότερο 
συστατικοί του ψυχισµού µας ως ατόµων και ως κοινωνικών οµάδων. Ένας τέτοιος κόµπος 
για παράδειγµα είναι η ανατολικο-δυτική µας υπόσταση. Τους υπόλοιπους θα τους βρει ο 
επαρκής αναγνώστης διατρέχοντας το έργο του Παπαδιαµάντη. Η ελληνικότητα του 
Παπαδιαµάντη δεν είναι ταυτοτική, είναι, όπως και στον Σεφέρη, πολιτισµική και ως τέτοια 
πρέπει να ενδιαφέρει την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλιώς τούτο το οικονοµικο-γραφειοκρατικό 
συνονθύλευµα πρέπει να σταµατήσει να σφετερίζεται το όνοµα της Ευρώπης.  
 
Παίρνετε τον Παπαδιαµάντη από τη «Σκιάθο του» και τον βγάζετε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. 
Γιατί πρέπει να πάρει ευρωπαϊκή υπηκοότητα;  
∆εν τον βγάζω εγώ στην Ευρώπη. Εκείνος µε έβγαλε µε το έργο του και τον ευγνωµονώ. 
Εκείνος µού άνοιξε την πόρτα του ευρωπαϊκού µυθιστορήµατος. Εκείνος µε έκανε να 
αγαπήσω τον Ραµπελαί, τον Θερβάντες, και να καταλάβω όσο µπορεί ένας άνθρωπος να 
καταλάβει έναν µεγάλο δηµιουργό, τον Βοκκάκιο. Όσο για την ευρωπαϊκή υπηκοότητα, την 
έχει πάρει από µόνος του διαβάζοντας συγγραφείς από όλη την Ευρώπη, αναφερόµενος στον 
Όµηρο, τον ∆άντη, τον Σαίξπηρ και τον Μπάυρον και, το σηµαντικότερο, αποδεικνύοντας 
έµπρακτα την πίστη του στην αυτονοµία της τέχνης. 
  
Ποια είναι η αισθητική του παπαδιαµαντικού έργου; Έχει απήχηση στο σύγχρονο αναγνωστικό 
κοινό;  
Ασχολούµαι εδώ και χρόνια µε τον Παπαδιαµάντη, γιατί ασχολούµαστε κυρίως µε τη µελέτη 
των απαρχών και του αισθητικού πυρήνα της τέχνης του µυθιστορήµατος. Με το 
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πεζογραφικό έργο του Παπαδιαµάντη έχουµε κάτι που, εγώ τουλάχιστον, δεν το έχω βρει σε 
κανέναν από τους µεγάλους συγγραφείς που σηµάδεψαν την ιστορία του ευρωπαϊκού 
µυθιστορήµατος. Στον Παπαδιαµάντη παντρεύονται κατά τρόπο µαγικό η χαρά της 
δηµιουργίας, η συνταρακτική αυγή µιας ολόκληρης τέχνης µαζί µε την εξάντληση, την 
κούραση, την απέραντη φλυαρία, το λυκόφως εν ολίγοις ενός πολιτισµού. Νοµίζω ότι ένα 
τέτοιο αισθητικό επίτευγµα µόνο µέσα από την εµπειρία του Ελληνισµού θα µπορούσε να 
ξεπηδήσει. Χρειάζονται αιώνες µεγαλείων και αφανισµών για να φθάσεις στο 
παπαδιαµαντικό κράµα. Όσο για το σύγχρονο αναγνωστικό κοινό, τα πράγµατα µιλούν από 
µόνα τους. Από το 1981 και µετά, από τότε που κυκλοφορεί ο Α΄ τόµος των Απάντων του 
Ν.∆. Τριανταφυλλόπουλου, δεν έχει σταµατήσει να ανανεώνεται. Πράγµα που αρχίζει να έχει 
τον αντίκτυπό του και εκτός Ελλάδος.  
 
Πώς µπορεί ένας σύγχρονος άνθρωπος, εκτεθειµένος στην τηλεόραση, τα περιοδικά, τα 
βιντεοκλίπ και τον όποιο οπτικό πολιτισµό του 21ου αιώνα να συγκινηθεί από τον 
Παπαδιαµάντη;  
Θα του πρότεινα να διαβάσει τον «Αντίκτυπο του νου», ένα ηµιτελές διήγηµα από τα 
τελευταία του. Ίσως τότε καταλάβει το µέγεθος της άθλιας κατάστασής του.  
 
Τι δείχνουν οι µέχρι στιγµής διαφορετικές αναγνώσεις των έργων του;  
Στον βαθµό που είναι πραγµατικά διαφορετικές, δείχνουν ότι ο Παπαδιαµάντης αρχίζει να 
µας βασανίζει, ότι ταρακουνάει τις καθιερωµένες ιστορικο-πολιτικές επιλογές µας, ότι 
αρχίζει να µας φέρνει αντιµέτωπους µε τις αντιφάσεις µας. Γενικά πάντως νοµίζω ότι είµαστε 
ακόµα πολύ µακριά από τη γόνιµη σύγκρουση και τον ουσιαστικό αισθητικό διάλογο. Γι’ 
αυτό πολλές φορές σκέπτοµαι ότι ήρθε η ώρα να σκύψουν πάνω στο έργο του Παπαδιαµάντη 
και µη Έλληνες συγγραφείς και κριτικοί. Όχι ότι θα µας λύσουν τις διαφορές. Αλλά ίσως µας 
βοηθήσουν να απαγκιστρωθούµε από το ιδεολόγηµα ενός Παπαδιαµάντη «αποκλειστικά 
δικού µας».  
 
Τα µυθιστορήµατά του αντέχουν στους κραδασµούς του σύγχρονου κόσµου;  
Και βέβαια. Ο Παπαδιαµάντης άρχισε να διαβάζεται και να µεταφράζεται τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες των µεγάλων ιστορικών κραδασµών, όσο ποτέ άλλοτε. Το φαινόµενο δεν είναι 
ούτε τεχνητό ούτε τυχαίο. Ας πάρουµε για παράδειγµα το διήγηµά του «Απόλαυσις στη 
γειτονιά». Σε µια γειτονιά της Αθήνας των αρχών του 20ού αιώνα ένας νεαρός αυτοκτονεί. 
Γύρω από τον νεκρό το κουτσοµπολιό δίνει και παίρνει. Και το διήγηµα τελειώνει µε τούτη 
τη φράση: «Απήλθε µε την ελπίδα να εύρη εις άλλον κόσµον ολιγωτέραν περιέργειαν». Σίγουρα 
έναν αιώνα µετά, διαβάζοντας τούτη την προφητική φράση του Παπαδιαµάντη πολλοί 
αναγνώστες σε όλη τη Γη, αηδιασµένοι από τις εκποµπές τύπου Μεγάλος Αδελφός, θα 
συµµερίζονται την ελπίδα του νεκρού του. 
 
 
 
 



 

100
 

∆ύο αντικρουόµενες απόψεις για τη Φόνισσα 
 
 
α) Η Φόνισσα ως αντικοινωνικό µυθιστόρηµα 21  
 
Ο Παπαδιαµάντης προσπαθεί να δείξει µε το µυθιστόρηµά του το αδιέξοδο της κοινωνίας 
του, να αµφισβητήσει την ιδέα της προόδου και να υποστηρίξει την ιδέα της επιστροφής σε 
µια πιο αγνή, προκοινωνική συνθήκη.  
 

Ένα από τα γνωρίσµατα της κλασικής λογοτεχνίας είναι η ασυµβατότητα ηθικής 
συνείδησης και δηµιουργικής φαντασίας και ενδεχοµένως αυτό το γνώρισµα είναι ένας από 
τους λόγους που καθιστά τη Φόνισσα όχι µόνο ένα από τα πιο πολυδιαβασµένα αλλά και από 
τα πιο πολυσυζητηµένα πεζογραφικά κείµενα της ελληνικής λογοτεχνίας. Η Φόνισσα 
προκάλεσε αρκετές προσεγγίσεις αυτοβιογραφικές, ψυχαναλυτικές, ηθικές, 
αφηγηµατολογικές και κοινωνιολογικές, ένδειξη της πολυσηµίας ή της αµφισηµίας του 
παπαδιαµαντικού κειµένου. Ένα από τα στοιχεία που συµβάλλουν σε αυτόν τον ερµηνευτικό 
πλουραλισµό είναι και ο υπότιτλός του «κοινωνικό µυθιστόρηµα». Η χρήση αυτού του 
υποτίτλου θέτει το ερώτηµα του πώς εννοεί το κοινωνικό µυθιστόρηµα ο Παπαδιαµάντης, 
γιατί χαρακτηρίζει το κείµενό του µε αυτόν τον τρόπο και πώς αυτός ο χαρακτηρισµός 
συνάδει µε την αφηγηµατική του δοµή. Είναι, εντέλει, η Φραγκογιαννού ένας εωσφορικός 
χαρακτήρας ή µια κοινωνική ανατροπέας και µια πρώιµη υπέρµαχος των δικαιωµάτων των 
γυναικών;  

 
Η Φόνισσα είναι µια αφήγηση αναδροµική και αυτό το χαρακτηριστικό συνδέει τον 

αφηγηµατικό της τρόπο µε το κοινωνικό όραµα που εκφράζει. Πρόκειται για ένα 
µυθιστόρηµα αντιεξελικτικό που υποβάλλει την άποψη ότι η κοινωνική «πρόοδος» οδηγεί 
µόνο στην ανισότητα και κατ’ επέκταση στο έγκληµα. Ως εκ τούτου, η λύση έγκειται στην 
επιστροφή σε µια αρχέγονη, φυσική κατάσταση και τους αντίστοιχους νόµους της φύσης. 
Τούτο δεν σηµαίνει ότι η βία ή η ανισότητα θα εξαφανιστούν αλλά προϋποθέτει ότι οι 
φυσικοί νόµοι είναι προτιµότεροι από τους κοινωνικούς. Το κοινωνικό σύστηµα που 
διαγράφεται στο µυθιστόρηµα διαιωνίζει την ανισότητα και η ελπίδα για ένα καλύτερο 
µέλλον παραπέµπει στην επιστροφή στο αρχέγονο παρελθόν.  

 
Ο Παπαδιαµάντης υπονοεί ότι η κοινωνία δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά 

της και η µόνη διέξοδος είναι ένα είδος δαρβινικής φυσικής επιλογής. ∆εν νοµίζω ωστόσο ότι 
αφετηρία του είναι η δαρβινική θεωρία µε την οποία µπορεί να ήταν εξοικειωµένος αλλά η 
απογοήτευσή του από τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις της εποχής του, που καταλήγουν 
στη γυναικεία ανισότητα και στις οικογενειακές αντιθέσεις, ωθώντας όµως τον 
Παπαδιαµάντη όχι στο να επιδιώξει την κοινωνική αλλαγή αλλά την απόσυρση στο 
                                                           
21 Κείµενο του ∆. Τζιόβα, καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του Birmingham της 
Αγγλίας, που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 30-03-2002, βλ.:  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13525&m=B56&aa=2&cookie=.  
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13525&m=B56&aa=2&cookie=
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παρελθόν. Στο µυθιστόρηµα διακρίνει κανείς τη νοσταλγία για ένα προκοινωνικό στάδιο 
εγγύτερα στη φύση ενώ η νοσταλγία για τις απαρχές εκφράζεται µέσω της αφηγηµατικής 
αναδίπλωσης και του αναστοχασµού.  

 
Η Φόνισσα, όπως και άλλα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, εκτυλίσσεται σε µια 

κοινωνία µεταβατική και αντιµέτωπη µε τις αστικές και εκσυγχρονιστικές τάσεις. Ο 
Παπαδιαµάντης δεν κάνει κάποια πρόταση κοινωνικής αναµόρφωσης γιατί η λύση για αυτόν 
δεν βρίσκεται στο µέλλον αλλά στο παρελθόν, στην επιστροφή σε µια οργανική, φυσική και 
προκοινωνική κατάσταση. Αυτή η άποψη όµως υποβάλλεται χωρίς να εκφράζεται ρητά στη 
Φόνισσα. Με τους φόνους η Φραγκογιαννού προσπαθεί να γυρίσει το ρολόι πίσω, να 
εµποδίσει τα θύµατά της να εισέλθουν στην κοινωνία.  

 
Η αντίθεση που εκφράζεται στο µυθιστόρηµα προς ορισµένους κοινωνικούς θεσµούς 

συνδεόµενους µε την κεντρική διοίκηση, όπως η αστυνοµία και η φορολογία, που 
εκλαµβάνεται ως υποκατάστατο της ληστείας, υποδηλώνει κάποια προτίµηση προς µορφές 
τοπικής αυτοδιοίκησης και συνακόλουθα κάποια κλίση προς το παραδοσιακό και το τοπικό 
παρά προς το νεωτερικό και το αστικό, που µε τη σειρά της παραπέµπει στην αντίθεση φύσης 
και πολιτισµού.  

 
Το µυθιστόρηµα του Παπαδιαµάντη προσδίδοντας στη φύση απελευθερωτικό και 

καθαρτικό ρόλο την πριµοδοτεί σε σχέση µε τον πολιτισµό. Η Φραγκογιαννού πιστεύει ότι 
µέσω της φυσικής επιλογής η κοινωνική ανισότητα και η ανθρώπινη αδυναµία θα 
αντιµετωπιστούν και θα εξαλειφθούν. Με τη σειρά της η ίδια καταφεύγει στη φύση ενώ ο 
θάνατός της στη θάλασσα µπορεί αλληγορικά να θεωρηθεί ότι έχει καθαρτικό χαρακτήρα, 
συνιστώντας ένα είδος απορρόφησης στη φύση.  

 
Το τέλος του µυθιστορήµατος έχει ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως και ορισµένοι είδαν στον 

«φυσικό» θάνατο της Φραγκογιαννούς µια µορφή αναβάπτισης ή αναγέννησης. Αυτές οι 
ερµηνείες µπορούν να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο οδηγώντας µας στο συµπέρασµα 
ότι η πρωταγωνίστρια επιστρέφει στη φύση και τιµωρείται από τη φύση, που συµβολίζει 
συνάµα την ελευθερία και τη λύτρωση. Ηθική και δικαιοσύνη δεν εκφράζονται από την 
κοινωνία αλλά από τη φύση που ταυτίζεται µε τον Θεό. Το τέλος της αφήγησης υπηρετεί 
δηλαδή τον γενικότερο σκοπό της που είναι η αναδροµή στο παρελθόν, στην αθωότητα της 
παιδικής ηλικίας και τελικά στην αγνότητα της φύσεως. Η παλίρροια του νερού, αναγκαία για 
έναν πειστικό θάνατο, υποδηλώνει επίσης τη ρυθµική επανάληψη που περιλαµβάνει την 
περιοδική κάθαρση µε την εµβάπτιση στο νερό και την αναγέννηση. Ακόµη και µε τον τρόπο 
που κλείνει το µυθιστόρηµα υπογραµµίζεται η αναδροµική υφή της αφήγησης.  

 
Ο Παπαδιαµάντης γενικά προσπαθεί να δείξει µε το µυθιστόρηµά του το αδιέξοδο της 

κοινωνίας του, να αµφισβητήσει την ιδέα της προόδου και να υποστηρίξει την ιδέα της 
επιστροφής σε µια πιο αγνή, προκοινωνική συνθήκη µέσα από την ιδέα της αναδροµής που 
κυριαρχεί στο κείµενο. Με τους θανάτους των κοριτσιών προκαλεί ένα ισχυρό ταρακούνηµα 
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στην κοινωνία, ενώ η βουκολική νοσταλγία για την ειδυλλιακότητα του παρελθόντος, που 
συναντούµε σε άλλα του διηγήµατα, µετασχηµατίζεται εδώ σε µια συγκλονιστική 
αναγνώριση των βίαιων και απελευθερωτικών δυνάµεων που συνυπάρχουν στη φύση.  

 
Με αυτά τα δεδοµένα η Φόνισσα µπορεί να χαρακτηριστεί ένα αντικοινωνικό 

µυθιστόρηµα καθώς προσβλέπει στην επιστροφή σε ένα προκοινωνικό και φυσικό στάδιο, 
ενώ παράλληλα υιοθετεί την ιδέα της ανακύκλησης και της επιστροφής ως αφηγηµατικό της 
τρόπο, δείχνοντας έτσι πόσο στενά συλλειτουργούν το ιδεολογικό µε το αφηγηµατικό 
στοιχείο. Μπορεί κανείς να διαφωνεί µε τον αντικοινωνικό αναχωρητισµό του 
Παπαδιαµάντη, δεν µπορεί όµως να µην παραδεχτεί το πόσο αριστοτεχνικά συνθέτει το 
µυθιστόρηµά του, ώστε αφήγηση και ιδεολογία να αλληλοεξυπηρετούνται.  

 
 
β) «Η Φόνισσα είµαι εγώ». Ποιον να καταδίκαζε ο συγγραφέας Παπαδιαµάντης; Τη 
Φραγκογιαννού, δηλαδή τον εαυτό του; Για εγκλήµατα που δεν έκανε;22  
 
Το µυθιστόρηµα που έγραψε ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης αποτελεί κατ’ ουσίαν την 
επέκταση της αυτοψυχογραφικής ταύτισης του συγγραφέα µε την ηρωίδα του.  
 

Η (παρ)ερµηνεία της Φόνισσας του Παπαδιαµάντη από τον ∆. Τζιόβα (Το Βήµα / «Νέες 
Εποχές», 31.3.2002) αυτοπεριορίζεται σ’ έναν αυθαίρετο σχολιασµό του έργου, 
παραγνωρίζοντας εντελώς όχι µόνο τις προηγούµενες ερµηνευτικές και δη ερευνητικές 
συµβολές, αλλά και το ίδιο το κείµενό του.  

 
Ως ερµηνευτική βάση πρέπει να ληφθεί η πολλαπλώς διαπιστωµένη 

«αυτοβιογραφικότητα» και αυτού του έργου του Παπαδιαµάντη, της οποίας ικανά και 
πειστικά τεκµήρια προσκόµισε ο Ξ. Κοκόλης (1984/1991). Σ’ αυτά θα µπορούσαν να 
προστεθούν και αρκετά άλλα:  

 
Η φόνισσα Φραγκογιαννού έχει την ίδια απαισιόδοξη, µηδενιστική βιοθεωρία µε τον 

Παπαδιαµάντη, όπως τη γνωρίζουµε από τη δική του (αυτο)βιογραφία -µε τα ίδια περίπου 
λόγια: «ουδ’ εφαντάζετο [το κοριτσάκι-εγγονάκι της Φραγκογιαννούς] πόσους κόπους 
επροξένει εις τους άλλους, ουδέ πόσα βάσανα έµελλε να υποφέρη, εάν επέζη, και αυτό».  
 

Όπως ο πλάστης της, ο Παπαδιαµάντης, έτσι και η Φραγκογιαννού είναι (και) άντρας - 
βιολογικά και κοινωνικά: «ήτο γυνή σχεδόν εξηκοντούτις, καλοκαµωµένη, µε αδρούς 
χαρακτήρας, µε ήθος ανδρικόν και µε δύο µικράς άκρας µύστακος άνω των χειλέων της»· και: 
«Ως ανήρ [η Φραγκογιαννού!] οφείλει να δώση οικίαν, άµπελον, αγρόν, ελαιώνα, να δανεισθή 

                                                           
22 Κείµενο του Γ. Βελουδή, καθηγητή Νεοελληνικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 13-10-2002, βλ.:  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13688&m=B55&aa=1&cookie=. 
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13688&m=B55&aa=1&cookie=
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µετρητά [...]. Ως γυνή πρέπει να κατασκευάση ή να προµηθευθή “προίκα”, τουτέστι 
παράφερνα...».  

 
Αλλ’ αυτό ακριβώς ήταν το οικογενειακό και προσωπικό πρόβληµα του Παπαδιαµάντη 

-και αυτό το πρόβληµα προβάλλει στο λογοτεχνικό είδωλό του: το πρόβληµα της προίκας, 
χωρίς την οποία τα θηλυκά παιδιά στην εποχή και στον τόπο του δεν µπορούσαν να 
«αποκατασταθούν»· σ’ αυτό το «πρόβληµα» θα αναφερθούν και τα τελευταία λόγια της 
Φραγκογιαννούς, όταν αντίκρισε τον «αγρόν», «όπου της είχον δώσει ως προίκα», «όταν, 
νεάνιδα, την υπάνδρευσαν και την εκουκούλωσαν και την έκαµαν νύφην οι γονείς της: - Ω! να 
το προικιό µου, είπε».  

 
Από τα ιστορικά έγγραφα, που παρουσίασε ο Γ. Βλαχογιάννης (1938), γνωρίζουµε τις 

τροµερές κοινωνικές στρεβλώσεις, που επέφερε, από τις αρχές ήδη του 19ου αιώνα, στον 
τόπο του Παπαδιαµάντη το οικονοµικό, κατ’ αρχήν, πρόβληµα της προικοδότησης των 
θηλυκών παιδιών στις φτωχές αγροτικές οικογένειες: «... απάνθρωπος µισοτεκνία των γονέων 
προς τα θηλυκά, απαραδειγµάτιστος καταφρόνησις των αρσενικών τέκνων προς τους γονείς διά 
την προς αυτά γινοµένην αδικίαν και τα καθ’ ηµέραν συµβαίνοντα φρικτά παρανοµήµατα [...]. 
Αι µυστικαί βρεφοκτονίαι των θηλυκών...».  

 
Στη θέση ακριβώς της Φραγκογιαννούς βρισκόταν και ο ίδιος ο Παπαδιαµάντης, όταν 

έγραφε στο γενέθλιο νησί του τη Φόνισσα (1902). Μετά τον θάνατο του πατέρα (1895) και 
της µητέρας του (1900) βρισκόταν µπροστά στο ίδιο, κι’ ακόµα οξύτερο, µ’ αυτήν πρόβληµα: 
ενώ αυτή είχε να «αποκαταστήσει», προικίζοντάς την, τη µεγαλύτερη κόρη της, την Αµέρσα, 
ο Παπαδιαµάντης είχε µείνει µε τρεις αδελφές γεροντοκόρες και έπρεπε να είναι γι’ αυτές, 
όπως η Φραγκογιαννού, πατέρας («ως ανήρ») και µάνα («ως γυνή»).  

 
Σύµφωνα µε τον άγραφο νόµο του τόπου και της εποχής του, όσο δε βρισκόταν 

γαµπρός για τις άπροικες αδελφές του, ο Παπαδιαµάντης ήταν υποχρεωµένος, από τα νιάτα 
του, να µείνει και ο ίδιος, θέλοντας και µη, «εργένης», καταπιέζοντας, ταυτόχρονα, κάθε 
επιθυµία του για µια «νόµιµη» ικανοποίηση του ερωτισµού του, για µια «νόµιµη» σχέση µε 
το άλλο φύλο -καταπίεση, που του άφηνε µόνο το υποκατάστατο των ερωτικών 
φαντασιώσεων, όπως εκδηλώνονται σε µερικά διηγήµατά του.  

 
Ο Παπαδιαµάντης δεν αγνοεί, βέβαια, τον κοινωνικό χαρακτήρα του προβλήµατος -

αντίθετα, τον υποδηλώνει στον υπότιτλο του έργου του: «κοινωνικόν µυθιστόρηµα»· αυτό 
όµως το κοινωνικό πρόβληµα το µεταγράφει ως ατοµικό (του) ψυχολογικό -και 
«µεταφυσικό» πρόβληµα. Αντίθετα λοιπόν απ’ ό,τι υποθέτει µια «φεµινιστική» παρερµηνεία 
της «Φόνισσας», ο Παπαδιαµάντης δεν υπερασπίζεται στο έργο του αυτό κανένα «γυναικείο 
ζήτηµα» -ο Παπαδιαµάντης ήταν, αποδεδειγµένα, µισογύνης.  

 
Όπως και στα άλλα «αυτοβιογραφικά» του διηγήµατα, έτσι και στη «Φόνισσα» η 

τεχνική της αφήγησης στηρίζεται στην ψυχολογική διαδικασία της ανάµνησης· στην 
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περίπτωση της Φραγκογιαννούς η τεχνική αυτή ισοδυναµεί µε την ψυχαναλυτική τεχνική της 
(αυτο)ανάλυσης: «Εις εικόνας, εις σκηνάς και εις οράµατα της είχεν επανέλθει εις τον νουν 
όλος ο βίος της, ο ανωφελής και µάταιος και βαρύς».  

 
Και το ευρηµατικό τέλος του έργου προσφέρει ένα επιπλέον, το σηµαντικότερο ίσως, 

κλειδί για την αυτοψυχογραφική ταύτιση του κύριου προσώπου µε τον συγγραφέα του: η 
γραία Χαδούλα, η Φραγκογιαννού, δε συλλαµβάνεται από τους χωροφύλακες, που την 
καταδιώκουν· πεθαίνει, πνίγεται, κάπου «µεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης». 
Ποιον να καταδίκαζε ο συγγραφέας Παπαδιαµάντης; Τη Φραγκογιαννού, δηλαδή τον εαυτό 
του; Για εγκλήµατα που δεν έκανε;  

 
Μ’ όλα τα παραπάνω δεδοµένα, θα µπορούσαµε να δεχτούµε τον εύστοχο 

παραλληλισµό του Παπαδιαµάντη µε το Flaubert από το Μ. Χαλβατζάκη (1977): όπως ο 
κορυφαίος γάλλος µυθιστοριογράφος του 19ου αιώνα για τη «Madame Bovary» του, έτσι και 
ο φτωχός έλληνας «συγγενής» του θα µπορούσε να πει για το δηµιούργηµά του: «Η Φόνισσα 
είµαι εγώ!».  

 
 
 

Η στρατηγική της αµφισηµίας 23 
 

Στην ελληνική λογοτεχνία είχε, ως πρόσφατα, πολύ µεγάλη πέραση το Κακό. Το καλό, 
αλλά και το ειρωνικό ή το αµφίσηµο ήταν σε δεύτερη ζήτηση ή και αγνοηµένα ως αξίες. Με 
αυτό το µέτρο έχει κριθεί σε µεγάλο βαθµό και η ηθογραφία και επέσυρε την καταγγελία ή 
την περιφρόνηση. Από την απαξίωση όµως εξαιρούνταν κάποια έργα, ακριβώς για τη µεγάλη 
δόση Κακού που περιείχαν. Έτσι, προβαλλόταν από τον Καρκαβίτσα ο Ζητιάνος και από τον 
Θεοτόκη Η ζωή και ο Θάνατος του Καραβέλα, τα πιο ζοφερά τους έργα. Αυτά θεωρούνταν 
µια βαθµίδα ψηλότερα από τα υπόλοιπα, αν και ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι -πιστεύω- τα 
καλύτερα των συγγραφέων τους. Όµως η πλεονάζουσα κακία, δηλαδή η έντονη καταγγελία 
της ζωής του χωριού, εκτιµήθηκε ως βήµα προς το ρεαλισµό, σε εποχές όπου η τέχνη 
εθεωρείτο πως όφειλε να είναι λίγο-πολύ στρατευµένη. 
 

Στα έργα της ηθογραφίας ωστόσο, σε µεγάλο ποσοστό αυτών τουλάχιστον, διόλου δεν 
λείπει η κριτική· αλλά είναι πιο υπαινικτική, κάποτε πιο παιγνιώδης και ειρωνική από ό,τι στα 
παραπάνω κατεξοχήν προτιµηµένα έργα. Αυτή η εύνοια της κριτικής στις καθαρές γραµµές, 
στα καθαρά περιγράµµατα, στις εύληπτες αντιθέσεις είναι ίσως στο βάθος µια υποτίµηση του 
κοινού -το κοινό δεν µπορεί να προσλάβει πιο σύνθετες καταστάσεις- που υποκρύπτει µε τη 
σειρά της µια βούληση να είναι η τέχνη λαϊκή. Ευγενής βούληση, βέβαια, πλην όµως δεν 

                                                           
23 Παραθέτουµε άρθρο της Αγγέλας Καστρινάκη, καθηγήτριας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία 
στις 28-12-2001: 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%E1%EC%F6%E9%F3%E7%EC%DF%E1&a=&id=3
0474772.  

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%E1%EC%F6%E9%F3%E7%EC%DF%E1&a=&id=3
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βοηθά ούτε στην ανάδειξη των καλύτερων έργων ούτε στην παραγωγή τους ούτε στη 
διαµόρφωση ενός κοινού που θα τέρπεται µε τις αποχρώσεις και όχι µε τις χοντρές πινελιές 
και τις κραυγαλέες αντιθέσεις. 

 
Ο Παπαδιαµάντης εν τούτοις έχει αξιολογηθεί θετικά από την κριτική, µε την 

πασίγνωστη εξαίρεση κυρίως του ευφυούς πλην εντελώς αδιάφορου για τα αισθητικά Κ.Θ. 
∆ηµαρά. Ίσως είναι ένα παράδειγµα ότι ορισµένα µεγέθη ξεπερνούν τις προκαταλήψεις και 
τις εµµονές. Αναρωτιέµαι πάντως αν ο Παπαδιαµάντης έχει αξιολογηθεί θετικά, όχι τόσο ως 
φορέας της παράδοσης και της Ορθοδοξίας, της ελληνικότητας και των άλλων τέτοιων, αλλά 
για την αµφίσηµη σύλληψη του κόσµου, που ενυπάρχει σε µεγάλο µέρος του έργου του. Γιατί 
πιστεύω πως η αµφισηµία είναι στρατηγικό χαρακτηριστικό του Παπαδιαµάντη, που το 
χρησιµοποιεί συχνά µε πολύ συνειδητό τρόπο και µε πλήρη γνώση όχι µόνο της ιδεολογικής 
αλλά και της αισθητικής του αξίας. Γι’ αυτή τη στρατηγική της αµφισηµίας, την ανάµιξη του 
καλού και του κακού, επέλεξα να µιλήσω, χρησιµοποιώντας κυρίως δύο γνωστά 
παραδείγµατα, τη Φόνισσα και τη Νοσταλγό. 

 
Ίσως έχει κάποια σηµασία να αναφέρω ότι ως πρόσφατα ήµουν αισθητικός και 

ιδεολογικός αντίπαλος της Φόνισσας. Όχι µόνον από αναθεωρητική διάθεση (την οποία κάθε 
αναγνώστης που σέβεται τον εαυτό του έχει την τάση να επιδεικνύει προς τις καθιερωµένες 
αξίες), αλλά και από µια απέχθεια προς την επίµονη απεικόνιση του κακού: µε ενοχλούσε, µε 
άλλα λόγια, η κατ’ επανάληψη περιγραφή της φονικής ενέργειας της Φραγκογιαννούς. 
Θεωρούσα ότι ο συγγραφέας παίζει µε τα νεύρα του αναγνώστη, αναδεικνύοντας τη φρίκη σε 
µέθοδο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος. Η φρίκη ως εφέ: αυτό το αντιµετώπιζα -και το 
αντιµετωπίζω- ως τέχνασµα καλλιτεχνικά και ηθικά επιλήψιµο. Συνήγορο στην άρνησή µου 
µάλιστα είχα βρει και τον Γιώργο Θεοτοκά, ο οποίος σηµείωνε τον Ιανουάριο του 1942 στο 
ηµερολόγιό του πως θεωρεί πολύ µεγάλη την «προθυµία µε την οποία ο συγγραφέας αυτός 
θανατώνει τα µικρά κορίτσια, προθυµία που δεν εκφράζει απλώς και µόνο την καλλιτεχνική 
διάθεση ενός αφηγητή που πλάθει έναν µύθο µ’ αισθητική αξία. Συλλογίζουµαι» -συνεχίζει- 
«κάποιες περιγραφές στραγγαλισµών και πνιγµών τόσο αισθησιακές, ώστε σου δίνουν την 
υποψία ότι κρύβουν κάποια βίωση, φανταστική βέβαια κι όχι καθαυτό συνειδητή, που δεν 
στερείται όµως εντελώς από µια νοσηρή, ένοχη, υποχθόνια ευχαρίστηση». 

 
Την τελευταία φορά που διάβασα τη Φόνισσα, η άποψή µου άλλαξε ολότελα. Τώρα, 

είδα µε πόση λιτότητα δίνονται οι σκηνές του φόνου, πόσο ο Παπαδιαµάντης απέχει, 
ακριβώς, από τη φρίκη. Πριν προχωρήσω τη σκέψη µου και πω τι εκτίµησα αυτή τη φορά 
στη Φόνισσα, ας επισηµάνουµε το ρόλο της συγκυρίας στην αναγνωστική πρόσληψη γιατί 
αυτό είναι ίσως ένα πολύ καλό παράδειγµα: την προηγούµενη φορά που διάβασα το έργο είχα 
µια κόρη στην ηλικία περίπου του ενός απ’ τα κορίτσια που, ενώ έπαιζαν, τα έσπρωξε στη 
στέρνα η Φραγκογιαννού. Αυτός ο φόνος κατά κύριο λόγο, ο πνιγµός στη στέρνα, µε είχε 
αγανακτήσει. Στην τελευταία µου ανάγνωση η κόρη αυτή έχει φτάσει αισίως στην ηλικία που 
τα κορίτσια στον κόσµο του Παπαδιαµάντη ετοιµάζουν τα προικιά τους και έχουν 
σταµατήσει από καιρό να παίζουν δίπλα σε στέρνες. Το φόνο τώρα των κοριτσιών τον 
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αντιµετώπισα µε ψυχραιµία και τον βρήκα «λιτά δοσµένο». Σκέφτοµαι µάλιστα µήπως το 
ίδιο περίπου έπαθε και ο Θεοτοκάς -όχι ως πατέρας αυτός, αλλά ως ευαίσθητος άνθρωπος. Ας 
ξαναναφέρουµε τη στιγµή που γράφει όσα γράφει στο ηµερολόγιό του: Ιανουάριος του 1942. 
 

Στην τελευταία µου ανάγνωση λοιπόν βρήκα το έργο εξαιρετικό και µάλιστα γεµάτο 
καλοσύνη. Αυτό που παρακολουθούσα µε κατάπληξη στις αναγνωστικές αντιδράσεις µου 
ήταν η θερµή συµπάθεια µε την οποία αντιµετώπιζα τη Φραγκογιαννού. Είχα µπει στη θέση 
της, την ένιωθα και συµµετείχα στο φευγιό της, στα βουνά και στους λόγγους, ελπίζοντας σε 
καταφύγιο. Φυσικά, δεν συµµετείχα στους φόνους, όµως σαν να αποκτούσα µια βαθύτερη 
κατανόηση του παραλόγου µηχανισµού τους. Αισθανόµουν όλη την αντίδραση, την 
αποστροφή του έλλογου τµήµατος του ανθρώπου προς το φόνο και όλη την ορµή ταυτόχρονα 
που ωθούσε τη γυναίκα στην επανάληψη µιας πράξης που είχε γίνει σχεδόν µηχανική. Ένας 
συνειρµός µιας πολύ παλιάς ανάµνησης αναδύθηκε στο νου µου: το Άνθρωποι και ποντίκια. 
Ο «µουρλός», ο καλόκαρδος ηλίθιος ήρωας του Στάινµπεκ κάπως έτσι δεν σκότωνε τα 
ζωάκια που πολύ του άρεσε να χαϊδεύει; Ζουλώντας τους λίγο το κεφάλι, από µια περίεργη 
έξη που ο ίδιος προσπαθούσε µάταια να υπερνικήσει. 

 
Η θερµή συµπάθεια προς τη Φραγκογιαννού είναι βέβαια το αποτέλεσµα µιας πολύ 

συνειδητής βούλησης: ο Παπαδιαµάντης φροντίζει να καταστήσει την ηρωίδα του σχεδόν 
αγαπητή στον αναγνώστη. Πόσες φορές δεν επαναλαµβάνει το «δύστηνος», το «δυστυχής», 
το «έρηµος», στις αλλεπάλληλες σκηνές της καταδίωξης; ∆εν µας την έχει παρουσιάσει 
φτωχή, αδικηµένη από τους γονείς της, µητέρα γεµάτη έγνοια για τα παιδιά της και γιαγιά 
γεµάτη αυταπάρνηση; Άλλωστε το γεγονός ότι ο συγγραφέας της δίνει σε πολύ µεγάλο µέρος 
του έργου το ρόλο της κυνηγηµένης είναι χαρακτηριστικό για τα αισθήµατα που ζητεί να 
εγείρει στον αναγνώστη: ο κυνηγηµένος ήρωας είναι ένας συµπαθής ήρωας -αυτό είναι 
κανόνας. 
 

Από την άλλη, βέβαια, ο Παπαδιαµάντης προσέχει να µην ωθήσει τον αναγνώστη σε 
υπερβολική ταύτιση µαζί της: ο πόνος των γονέων και των συγγενών, όταν ανακαλύπτουν το 
θάνατο των κοριτσιών τους, µας επαναφέρει στα «κανονικά» αισθήµατα, αυτά από τα οποία 
κινδύνευε να µας αποµακρύνει η συµπάθειά µας προς την αδικηµένη. Ώστε όλο το έργο του 
Παπαδιαµάντη στηρίζεται σε µια πολύ λεπτή ισορροπία αισθηµάτων: αποτροπιασµός για την 
πράξη, συµπάθεια προς το φορέα της. Ο Παπαδιαµάντης κατόρθωσε να φτιάξει έναν κόσµο, 
όπου η πολυπλοκότητα των αισθηµάτων γεννά αισθητική απόλαυση, αλλά και την αίσθηση 
της αποκάλυψης µιας αλήθειας. 

 
Στον κόσµο του Παπαδιαµάντη ωστόσο πότε πότε πλεονάζει, είναι αλήθεια, το καλό. 

Στο «Γάµο του Καραχµέτη», για παράδειγµα, σ’ αυτή την υπόθεση της παράνοµης 
διπλοπαντρειάς: όταν η πρώτη σύζυγος, η νόµιµη, εύχεται στη δεύτερη και παρανόµως 
αποκτηµένη να ζήσουν «στερεωµένοι και καλορίζικοι» µε τον άντρα που µέχρι πρότινος 
υπήρξε δικός της, η δόση της καλοσύνης είναι ίσως υπερβολικά µεγάλη. Άλλωστε, η Σεραϊνώ 
η Κουµπίνα, η ηρωίδα, αγιάζει, εφόσον µοσχοβολούν τα κόκαλά της, όπως αγιάζουν και 



 

107
 

άλλοι απλοί άνθρωποι στον Παπαδιαµάντη. Πρέπει να οµολογήσω πως η ιστορία µου 
προκαλεί ισχυρή συγκίνηση, αλλά ο λογικός έλεγχός µου τη βρίσκει κάπως υπερβολική. 
Παρά ταύτα, ο Παπαδιαµάντης δεν ξεπέφτει στο γλυκασµό, γιατί η ιστορία του Κουµπή που 
διπλοπαντρεύτηκε, είναι δοσµένη µε πολύ χιούµορ και µε µια ευφυή αξιοποίηση της 
ανατροπής των προσδοκιών τού αναγνώστη: αντί για τη ζήλια και την κατάρα της 
αδικηµένης γυναίκας, έρχεται η αλληλεγγύη και η από καρδιάς ευχή. 

 
Οι ιστορίες µε καλό τέλος µε συγκινούν: όταν η βλάβη αποκαθίσταται, ο ξενιτεµένος 

επιστρέφει, χρήµατα προκύπτουν ξαφνικά από το πουθενά για τους φτωχούς ανθρώπους κ.λπ. 
Η χριστιανική συγκρότηση του συγγραφέα τον ωθεί συχνά στην κατασκευή ενός κόσµου 
όπου το κακό τιµωρείται και το καλό ανταµείβεται, υπό την αιγίδα κάποιου είδους θείας 
πρόνοιας. Οι ιστορίες αυτές παρέχουν ανακούφιση και παραµυθία. Όµως περισσότερο 
θελτικές βρίσκω τις πιο πολύπλοκες καταστάσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι η επίσης πολύ 
γνωστή Νοσταλγός. Το επεισόδιο µε την εικοσιπεντάχρονη κοπέλα, την παντρεµένη µε το 
µεσόκοπο, που νοσταλγεί το πατρικό της στα πέρα βουνά και κάνει µια ατελέσφορη 
απόπειρα φυγής µε µια βαρκούλα, είναι µια αρκετά αµφίσηµη ιστορία. 

 
Η νοσταλγός είναι κι αυτή µια αδικηµένη: ήταν φτωχή, χωρίς προίκα, και την 

πάντρεψαν µακριά από τον τόπο της, µε έναν µεσόκοπο που ξηµεροβραδιάζεται στο 
καφενείο. Η φυγή της είναι δικαιολογηµένη: γίνεται τυχαία, όχι προµελητηµένα, µε ένα αγόρι 
σχεδόν συνοµήλικό της. Είναι ένα φευγιό κατά φύσιν και έχει τη συναίνεση του αναγνώστη -
νοµίζω και του τότε αναγνώστη. Τη Λιαλιώ, όµως, τη νοσταλγό, την κυνηγά ο σύζυγός της 
µε µεγαλύτερη βάρκα και τη φτάνει και τότε η κοπέλα συγκατανεύει, εύκολα µάλιστα, να 
επιστρέψει σ’ αυτόν. Το παράξενο είναι πως ο αναγνώστης, που αποδεχόταν το φευγιό ως 
κατά φύσιν αντίδραση, αποδέχεται εξίσου και την επιστροφή. Πώς συµβαίνει αυτό; 

 
Οι ισορροπίες του κειµένου είναι και πάλι πολύ ενδιαφέρουσες. Η νοσταλγός είναι µια 

κυνηγηµένη. Βέβαια, η δίωξή της πολύ απέχει από της Φόνισσας, όµως ο µηχανισµός είναι 
λίγο-πολύ ο ίδιος: ο αναγνώστης συµµερίζεται την αγωνία του διωκόµενου προσώπου και το 
συµπαθεί - πόσο µάλλον που το Λιαλιώ είναι µια ήδη συµπαθής µορφή. Ο διώκτης της, ο 
σύζυγος της µπάρµπα-Μοναχάκης, έχει όλα τα αρνητικά πάνω του. Κι όµως, κάτι συµβαίνει 
στο τέλος, που αναιρεί το κλίµα διώκοντος-διωκοµένου. Η Λιαλιώ µε το νεαρό σύντροφό της 
έχουν πατήσει πια στην ξηρά και είναι έτοιµοι να κινήσουν για το χωριό, όταν ακούγεται από 
τη βάρκα που τους κατεδίωκε η φωνή του συζύγου: 
«Αίφνης η φωνή του κυρ Μοναχάκη, όστις εφαίνετο ορθός, εις το φως της σελήνης, παρά την 
πρύµνην της σκαµπαβίας, ηκούσθη εν τη σιγή της νυκτός: 
- Λιαλιώ! Ε! Λιαλιώ! 
Η Λιαλιώ εστάθη σύννους, κάτω νεύουσα την κεφαλήν, και είτα κράξασα, απήντησεν: 
- Ορίστε, µπαρµπα-Μοναχάκη! 
- Θέλεις να πας στους γονείς σου, ψυχίτσα µου; Καλά θα κάµεις! Καρτέρει να ’ρθω κι εγώ, να 
σε συνοδέψω ως εκεί, µήπως κακοπαθήσεις στο δρόµο µοναχή σου αγάπη µου! 
- Καλώς να ’ρθεις, µπάρµπα-Μοναχάκη! απήντησεν ανενδοιάστως το Λιαλιώ». 
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Ο µπάρµπα-Μοναχάκης, ο µεσόκοπος, ο αδιάφορος, ο καφενόβιος, κρύβει µέσα του 

ωστόσο µια τρυφερότητα και µια γνώση της παιδικής ψυχής που έχει η γυναίκα του. Είναι 
ένας «πατέρας» και η Λιαλιώ φαίνεται πράγµατι να έχει ανάγκη µάλλον από γονείς και όχι 
τόσο από εραστή. 

 
Στο σύστηµα λοιπόν διώκτη και διωκοµένου, όπου αυτοµάτως ο αναγνώστης 

ταυτίζεται µε τον διωκόµενο και µισεί το διώκτη, ο Παπαδιαµάντης εισάγει ρωγµές. Ο 
διώκτης δεν είναι, στο κάτω κάτω, τόσο αντιπαθής. Όπως στη Φόνισσα ο συγγραφέας 
κατέστησε την ένοχη γυναίκα διωκόµενη, άρα συµπαθή, έτσι εδώ, µε αντίστροφο τρόπο, 
καθιστά το διώκτη όχι εντέλει και τόσο αντιπαθή. Το καλό και το κακό δεν είναι ποτέ πάρα 
πολύ αυτονότητα. 

 
Βέβαια η Νοσταλγός όπως και το δίδυµό της διήγηµα Ερως-ήρως είναι ένα 

συντηρητικό κείµενο. Η οικογενειακή τάξη, ο γάµος, οφείλει µηδέποτε να διαταράζεται, 
ακόµα κι αν είναι µάλλον αταίριαστος. Σκέφτοµαι πως ο προοδευτικός Κωνσταντίνος 
Θεοτόκης θα χειριζόταν πολύ διαφορετικά το θέµα: σ’ αυτόν η «φύση», η φυσική έλξη δύο 
νέων ανθρώπων, θα είχε πολύ περισσότερα δικαιώµατα και η ανθρώπινη στενοκεφαλιά, οι 
άτεγκτοι συµβατικοί νόµοι της κοινωνίας θα οδηγούσαν την κατάσταση σε αδιέξοδο, σε 
δράµα. Μέσω του δράµατος ο Θεοτόκης θα κατεδείκνυε τα κακώς κείµενα, ενώ το «καλό 
τέλος» του Παπαδιαµάντη λειτουργεί κατευναστικά προς κάθε κριτική διάθεση. Όµως, 
µπορεί να προτιµώ ιδεολογικά τον Θεοτόκη, ο συντηρητισµός ωστόσο του Παπαδιαµάντη 
δεν µου προκαλεί δυσφορία. Είναι µια στάση ανεκτή, αν όχι αποδεκτή. ∆εν θίγει τις βασικές 
και αδιαπραγµάτευτες αρχές που συµµερίζοµαι, αυτές που θίγουν, ας πούµε, ο ρατσισµός, ο 
σεξισµός ή ο εθνικισµός. Κι εφόσον δεν θίγονται οι βασικές αυτές αρχές (οι βασικές 
ανθρωπιστικές αξίες, άλλωστε), η απόκλιση του Παπαδιαµάντη ως προς επιµέρους 
πεποιθήσεις είναι καλλιτεχνικά ουδέτερη. Μπορώ εξίσου καλά (ή σχεδόν εξίσου) να 
απολαύσω την αισθητική ποιότητα του κειµένου είτε συµβαδίζει είτε διαφοροποιείται από 
αυτές. 

 
Ωστόσο ο συγγραφέας µας µε ενοχλεί, βέβαια, σε ένα σηµείο: όταν αποφασίζει να 

επιδοθεί στο κήρυγµα. Και η ενόχλησή µου δεν προέρχεται, νοµίζω, τόσο από την ιδεολογική 
µου διαφορά. Προέρχεται και από το γεγονός ότι στο σηµείο αυτό ο Παπαδιαµάντης µοιάζει 
να χάνει όλες τις αρετές του, την ευφυΐα του, το χιούµορ, τη σύνθετη µατιά στα ανθρώπινα 
και γίνεται ένα φανατικός. Η περίφηµη ρήση του: «Άγγλος ή Γερµανός ή Γάλλος δύναται να 
είναι κοσµοπολίτης ή αναρχικός ή άθεος ή οτιδήποτε. Έκαµε το πατριωτικόν χρέος του, 
έκτισε µεγάλην πατρίδα. Τώρα είναι ελεύθερος να επαγγέλλεται, χάριν πολυτελείας, την 
απιστίαν και την απαισιοδοξίαν. Αλλά Γραικύλος τη σήµερον, όστις θέλει να κάµη δηµοσία 
τον άθεον ή τον κοσµοπολίτην, οµοιάζει µε νάνον ανορθούµενον επ’ άκρων ονύχων και 
τανυόµενον να φθάση εις ύψος και φανή και αυτός γίγας. Το ελληνικόν έθνος, το δούλον, 
αλλ’ ουδέν ήττον και το ελεύθερον, έχει και θα έχη διά παντός ανάγκην της θρησκείας του» -
η δήλωση αυτή λοιπόν είναι τόσο αντιφατική (το «διά παντός» αναιρεί όλα τα προηγούµενα), 
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ώστε µου φαίνεται ότι ο ευφυής αυτός άνθρωπος εδώ υψώνει ένα κάθετο τείχος αδιαλλαξίας 
και γίνεται πείσµων κήρυκας ενός σκληρού δόγµατος. 

 
Όµως πόσες φορές δεν ζούµε και σήµερα τέτοιες καταστάσεις µε τους φίλους µας: 

έξυπνοι και χαριτωµένοι κατά τ’ άλλα, γίνονται άτεγκτοι δογµατικοί, µόλις ο λόγος για 
ορισµένα πολιτικά ζητήµατα. Οι αντιφάσεις δεν τους πτοούν ούτε φαίνονται να τις 
αντιλαµβάνονται. Προσπαθούµε όµως, µ’ όλα αυτά, να µην τα χαλάσουµε µαζί τους. Έτσι 
και µε τον Παπαδιαµάντη: µπορούµε να παραβλέψουµε µια κατά τόπους αδιαλλαξία, αφού 
µας προσφέρει τόσα άλλα, την καλλιτεχνική του χάρη πάνω απ’ όλα, το βάθος του ενίοτε, 
αλλά και όσα ακριβώς συµβάλλουν στη θεώρηση της ζωής ως σύνθεσης καλού και κακού, 
αµβλύνοντας το φανατισµό. 
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2. http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=33 (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· παρατίθεται το 
διήγηµα Θέρος-Έρος). 
 
3. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
παρατίθεται το διήγηµα Το µυρολόγι της φώκιας).  
 
4. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του 
συγγραφέα). 
 
5. http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/extracts.htm (ανθολογούνται τα έργα: Άψαλτος, Έρως-Ήρως, 
Η Φόνισσα, Ο Αλιβάνιστος, Όνειρο στο κύµα, Στρίγγλα µάνα). 
 
6. http://gym-platan.chan.sch.gr/pap/ (κόµβος του Γυµνασίου Πλατανιάς Χανίων αφιερωµένος στον 
Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, «Η εφηµερίδα Πρόοδος της Κωνσταντινουπόλεως και ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαµάντης», Νέα Εστία 1740 (∆εκέµβριος 2001), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1740/15.html.  

http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1435
http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=33
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm
http://book.culture.gr
http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/extracts.htm
http://gym-platan.chan.sch.gr/pap/
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1740/15.html
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2. Πάνος Μουλλάς, «Το διήγηµα, αυτοβιογραφία του Παπαδιαµάντη», Α. Παπαδιαµάντης 
Αυτοβιογραφούµενος, επιµέλεια: Πάνος Μουλλάς, Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1999, σσ. 
λ΄-λη΄, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
3. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο Παπαδιαµάντης υπό το βάρος των ερµηνειών του. Λίγα λόγια για 
µια µεγάλη εµπλοκή», Η Λέξη 162 (Μάρτιος-Απρίλιος 2001), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/162/4.html.  
 
4. Γιώργος Ζεβελάκης, «Συναντήσεις µε τον Παπαδιαµάντη στην Αθήνα», Η Λέξη 162 (Μάρτιος-
Απρίλιος 2001), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/162/4.html.  
 
5. Απόστολος Μπενάτσης, «Όνειρο στο κύµα: µια σηµειωτική ανάγνωση», ηλεκτρονικό περιοδικό 
∆ιαπολιτισµός (δηµοσίευση: 14-02-2003), 
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=362&id_atomo=72.  
 
6. Τάκης Θεοδωρόπουλος, «Ή άγιος ή µυθιστοριογράφος», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 22-12-2001), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17225&m=R18&aa=1.  
 
7. Μάριος Μπέγζος, «Ο “πολιτικός” Παπαδιαµάντης», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 31-03-2001),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17006&m=N06&aa=1.  
 
8. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «∆ιάβολος και Χριστός. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση του 
Παπαδιαµάντη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 14-04-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13537&m=S24&aa=1&cookie=. 
 
9. Νίκος Ζίας, «Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης. Το ήθος της µορφής του», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 
09-09-2001),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13360&m=C14&aa=1&cookie=.  
 
10. Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Από τη Μετανάστιδα στη Φόνισσα, και από τη Φόνισσα στη Γυναίκα 
πλέουσα», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 28-12-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%F0%E1%E4%E9%E1%EC%DC%ED%F4
%E7%F2&a=&id=90036692. 
 
11. Χριστόφορος Μηλιώνης, «Θρησκευτικότητα, γλώσσα, ηθογραφία …», εφηµ. Ελευθεροτυπία, 
(δηµοσίευση: 28-12-2001), http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%F0%E1%E4% 
E9%E1%EC%DC%ED%F4%E7%F2&a=&id=25083028. 
 
12. Χριστόφορος Μηλιώνης, «Παπαδιαµάντης και ηθογραφία ή ηθογραφίας αναίρεσις», Σηµαδιακός 
κι αταίριαστος, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1994, σσ. 47-72, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
13. Αγγελική Καραθανάση, «Η γέννηση των χριστουγεννιάτικων διηγηµάτων. Από τον Ντίκενς στον 
Παπαδιαµάντη», Νέα Εστία 1762 (∆εκέµβριος 2003), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1762/13.html.  
 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/162/4.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/162/4.html
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=362&id_atomo=72
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17225&m=R18&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17006&m=N06&aa=1
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13537&m=S24&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13360&m=C14&aa=1&cookie=
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%F0%E1%E4%E9%E1%EC%DC%ED%F4
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D0%E1%F0%E1%E4%
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1762/13.html
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14. Θωµάς Ψύρρας, «Γιατί ο Παπαδιαµάντης είναι σηµαντικός;», Γραφή 51 (Χειµώνας 2002), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Grafi/51/8.html.  
 
15. Σαράντος Καργάκος, «Ο πολιτικός Παπαδιαµάντης», Ενδοχώρα 78 (∆εκέµβριος 2001), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Endohora/78/5.html. 
 
16. Γεράσιµος Μασούρας, «Η θρησκευτικότητα στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη», Παρουσία 
19 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/parousia/19/4.html. 
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2.2.3. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ (1865-1922) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γεννήθηκε στα Λεχαινά της Ηλείας. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 

Γυµνάσιο της Πάτρας (1882) και στη συνέχεια σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, από την οποία πήρε το πτυχίο του το 1888.25 Το 1896 κατατάχτηκε 
στο στρατό ως µόνιµος ανθυπίατρος και αποστρατεύτηκε (1922) µε τον βαθµό του Γενικού 
Αρχιάτρου. Από το 1885 άρχισε να συνεργάζεται µε διάφορα έντυπα και έγινε γρήγορα 
γνωστός. Οι συνεργασίες του περιλάµβαναν διηγήµατα, νουβέλες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, 
γλωσσικά, κριτικά άρθρα κτλ. Το αφηγηµατικό του έργο αποτελείται από τα εξής: ∆ιηγήµατα 
(1892), Η Λυγερή (νουβέλα, 1896)· και στα δύο χρησιµοποιεί καθαρεύουσα, εκτός από τους 
διαλόγους. Στα υπόλοιπα αρχίζει να χρησιµοποιεί τη δηµοτική: Ο ζητιάνος (νουβέλα, 1897), 
Λόγια της πλώρnς (διηγήµατα, 1899), Παλιές αγάπες (διηγήµατα, 1900), Ο αρχαιολόγος 
(νουβέλα, 1904), ∆ιηγήµατα του γυλιού (1922) και ∆ιηγήµατα για τα παλληκάρια µας (1922). 
Εξέδωσε, επίσης, σχολικά αναγνώσµατα σε συνεργασία µε του Επ. Παπαµιχαήλ. Πέθανε στο 
Μαρούσι από φυµατίωση. 

 
Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ανήκει στην κατηγορία των πεζογράφων της γενιάς του 1880 

που ασπάστηκαν µε ενθουσιασµό το σύνθηµα για στροφή προς τη ζωή των ανθρώπων της 
υπαίθρου και το κήρυγµα του Ψυχάρη. Ήδη στον πρόλογο της συλλογής του ∆ιηγήµατα µιλάει 
µε ενθουσιασµό για τις παραδόσεις και τα έθιµα, που «κατά σωρούς σε περιτριγυρίζουν, σε 

                                                           
25 Παραθέτουµε απόσπασµα από το βιβλίο του Τάκη Καρβέλη, Η Γενιά του 1880,  ό.π., σσ. 105-112 
(εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου). 
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προκαλούν». Στα πρώτα αυτά διηγήµατα φάνηκε ο διφυής χαρακτήρας του ιδανιστή και 
πραγµατιστή, όπως τον αποκάλεσε ο Παλαµάς, πεζογράφου Καρκαβίτσα: 
«Ο κ. Καρκαβίτσας είναι εν ταυτώ πραγµατιστής και ιδανιστής. Πραγµατιστής, διότι 
παραλαµβάνει το υλικόν του από το ακένωτον µεταλλείον της γύρω του λαλούσης φύσεως, 
των ηθών, των εθίµων, των παραδόσεων, των προλήψεων, των χαρακτήρων του ελληνικού 
λαού· [...]. Ιδανιστής, διότι στρέφεται προς το ποιητικόν παρελθόν, διότι εξωραΐζει το παρόν, 
εµπνέεται από το ηρωϊκόν, αγαπά το µέγα, και δεν αποστέργει το φανταστικόν. Και ενώ 
αναλαµβάνει να στρέψει την προσοχήν µας προς την πραγµατικότητα, και ταύτης µας 
παρέχει προµελετηµένην και ακριβή εικόνα, µας απολυτρώνει εν ταυτώ από το άχθος της 
πραγµατικότητος και µας φέρνει ν’ αναπνεύσωµεν µακράν αυτής, και να την λησµονήσωµεν, 
εις ασυνήθεις κόσµους».  
 

Στα πρώτα αυτά διηγήµατα ο εξωραϊσµός και η φυγή από την πραγµατικότητα 
συµβαδίζουν µε µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των πραγµάτων. Έτσι, παράλληλα προς τη 
διάθεση προβολής του ιστορικού παρελθόντος ή της ποιµενικής ζωής («Σπαθόγιαννος», «Η 
φλογέρα του») και τη µυθοποίηση παραδόσεων ή παραµυθιών («Γιάννος και Μάρω», 
«Ηµέραι της γρηάς»), υπάρχουν και τα περισσότερο ρεαλιστικά «Ο αφωρεσµένος» και «Νέοι 
θεοί». Στο πρώτο οι προλήψεις κυριαρχούν και οι χωρικοί µε τη στάση τους οδηγούν τον 
αφορεσµένο στον θάνατο. Στο δεύτερο η ρεαλιστική διάθεση είναι πιο ορατή και οξυδερκής, 
γιατί στην αντιδικία ανάµεσα στον ενωµοτάρχη Παπαθεοδωρακόπουλο, που διαθέτει το νέο 
γαλλικό όπλο, και τον παλιό αγωνιστή γέροντα Χειµάρα, που καυχιέται για το παλιό του 
καριοφίλι, µε το οποίο πολέµησε, παρακολουθούµε τη σύγκρουση «όχι δύο χαρακτήρων», 
όπως επισηµαίνει ο Παλαµάς, «αλλά δύο εποχών, δύο κόσµων». 

 
Ο Καρκαβίτσας συνήθιζε να συγκεντρώνει λαογραφικό ή ιστορικό υλικό και να 

επισκέπτεται τους τόπους στoυς οποίoυς εκτυλίσσονται τα ιστορούµενα γεγονότα, που 
στηρίζονται είτε σε κάποια πραγµατικά περιστατικά είτε σε τοπικές παραδόσεις. Από την 
άποψη αυτή, τον κύριο ρόλο στη συγγραφή των διηγηµάτων του δεν διαδραµατίζει τόσο η 
µνήµη, όπως λ.χ. στον Παπαδιαµάντη, όσο η παρατήρηση, η πληροφόρηση. Οσάκις µέσα του 
κυριαρχεί όχι τόσο ο αποστασιοποιηµένος συγγραφέας, αλλά η υποκειµενική εικόνα ενός 
κόσµου ιδεατού, αντληµένου από τα πατριωτικά και εθνικιστικά του ιδανικά, συνυφασµένα 
µε τα λαογραφικά του ενδιαφέροντα, υπακούει περισσότερο στη λαογραφική και ηθογραφική 
του τάση, που εκφράζει τη διάθεσή του να παρουσιάσει και να εξωραΐσει τον κόσµο των 
παραδόσεων και των εθίµων που χάνονται. Στην τάση αυτή εντάσσονται ορισµένα διηγήµατα 
από τα ∆ιηγήµατα και τα Λόγια της Πλώρης, Ο αρχαιολόγος (µια αποτυχηµένη αλληγορία, µε 
την οποία θίγονται το γλωσσικό ζήτηµα και ό,τι έχει σχέση µε την πορεία που πρέπει ν’ 
ακολουθήσει ο ελληνισµός στα εθνικά θέµατα), τα ∆ιηγήµατα του γυλιού και τα ∆ιηγήµατα 
για τα παλληκάρια µας, από τα οποία ελάχιστα ξεχωρίζουν. Περιλαµβάνουν είτε ιστορικά 
διηγήµατα είτε ηθογραφικά µε πλούσιο λαογραφικό υλικό και εµφανή τη διδακτική πρόθεση. 
Όπως επισηµαίνει η Έρη Σταυροπούλου, «οι άλλες του συλλογές [µετά τα Λόγια της πλώρης] 
περιέχουν έργα πολύ άνισα µεταξύ τους». 
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Από τις πέντε συλλογές των διηγηµάτων του ξεχωρίζουν, βέβαια, τα Λόγια της 
πλώρης. Τα διηγήµατα αυτά, από τα οποία τα περισσότερα είχαν δηµοσιευτεί σε διάφορα 
έντυπα από το 1893-1899, τα εµπνεύστηκε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του µε το 
ατµόπλοιο «Αθήναι» (1892-1894). Στα διηγήµατα κυριαρχεί η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, µε 
αφηγητή ένα πρωταγωνιστή ή παρατηρητή των ιστορουµένων. Στα περισσότερα 
διεκτραγωδείται η γεµάτη στερήσεις και βάσανα ζωή των ναυτικών, ενώ δεν λείπουν και τα 
συµβολικά («Η γοργόνα», «Το γιούσουρι»), που, µε εµφανή τον διδακτικό τους τόνο, 
θυµίζουν παλιές δόξες του Ελληνισµού. Κατά τον Κ. Ο. ∆ηµαρά, «στα διηγήµατά του πρέπει 
να εξαρθεί η συγκρότηση του θέµατος σε ενότητα, η γνώση των απλών ανθρώπων και 
πάντως ο λαµπρός χειρισµός της γλώσσας, υποδειγµατικός για τα χρόνια εκείνα». Σήµερα, 
βέβαια, η στάση µας απέναντι στη λογοτεχνική αξιοποίηση της δηµοτικής αυτή την περίοδο, 
που πολλές φορές γινόταν αυτοσκοπός, είναι διαφορετική. «Εξετάζοντας κάπως προσεκτικά 
τα κείµενά του» παρατηρεί η Έρη Σταυροπούλου «βλέπουµε πόσο συστηµατικά ενδιαφέρεται 
να αναδείξει µέσα από το λόγο του το λαϊκό πολιτισµό. [...] Συνειδητά µιµήθηκε τους 
τρόπους του δηµοτικού τραγουδιού και ευρύτερα της προφορικής παράδοσης: ο λόγος του 
έχει εξαιρετική ακρίβεια, αλλά και άφθονες εικόνες, παροµοιώσεις, µεταφορές και µια 
πληθώρα άλλων σχηµάτων: ερωταποκρίσεις, επαναλήψεις, παρατακτική σύνταξη. Στις 
καλύτερες στιγµές του, ιδιαίτερα στα Λόγια της Πλώρης, αποκτά ρυθµό, ενώ ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή είναι η περιγραφική του δύναµη». Ενίοτε, βέβαια, η τάση αυτή υποσκάπτεται 
από την υπερβολική χρήση επιθέτων, σύνθετων λέξεων, διάφορων σχηµάτων και, γενικώς, 
από την καλλιέργεια ενός ύφους όχι λογοτεχνικού, αλλά λογοτεχνίζοντος. Και, λαµβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των διηγηµάτων που εντάσσονται στη λαογραφική του τάση, η γνώµη του 
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου πως «ο λαογραφικός πυρετός του καιρού του, εννοηµένος πέρ’ από 
τα σωστά του µέτρα, τον έβλαψε» είναι δίκαιη. Στον αρνητικό αυτό παράγοντα θα 
µπορούσαµε να προσθέσουµε την υπονόµευση της λογοτεχνικής µετάπλασης των ιστοριών 
του οσάκις τον πρώτο λόγο έχει όχι η αντικειµενική στάση του αποστασιοποιηµένου 
συγγραφέα, αλλά η ιδεολογική του φόρτιση από τις εθνικιστικές ή, απλώς, πατριωτικές του 
εξάρσεις. 
 

Ο θερµός όµως πατριώτης Καρκαβίτσας, γεµάτος πόνο για την κατάντια του έθνους, 
την οικονοµική εξαθλίωση των ανθρώπων της υπαίθρου, που µαστίζονται επιπλέον από την 
αµάθεια, την άγνοια και τις προλήψεις, και, επηρεασµένος, παράλληλα, από το κίνηµα του 
νατουραλισµού, θ’ απαλλαγεί από τη σαγήνη των εθνικιστικών ιδεολογηµάτων της εποχής 
του, όταν συνθέτει τις νουβέλες Η Λυγερή και Ο ζητιάνος. Στο πρώτο παρακολουθούµε τη 
σκληρή µοίρα της γυναίκας -εδώ της Ανθής- που είναι ερωτευµένη µε τον καρολόγο Γιώργη 
Βρανά, νέο και όµορφο, και τελικά αναγκάζεται να υποκύψει στην απαίτηση τον πατέρα της 
να πάρει το µπακαλόπουλο που δεν αγαπά. Ο Bρανάς αντιπροσωπεύει µια τάξη που 
εργάζεται σκληρά, αλλά µε τα νέα συγκοινωνιακά µέσα εξαφανίζεται. Το µπακαλόπουλο δεν 
διαθέτει κανένα εξωτερικό προσόν, είναι όµως ένας γεννηµένος έµπορος και έχει µέλλον. 
Είναι φανερό ότι µε τη Λυγερή ο Καρκαβίτσας µεταβαίνει από την ειδυλλιακή 
πραγµατικότητα των πρώτων του διηγηµάτων στη ρεαλιστική ανατοµία των δοµών της 
αγροτικής κοινωνίας. Όσo κι αν όµως αυτή του η προσπάθεια υποσκάπτεται κάπως µε τη 
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µεταλλαγή στο τέλος της Ανθής, όταν ήρθε το πρώτο παιδί, δεν παύει να λειτουργεί στον 
αναγνώστη η θλίψη για τη µοίρα της. Γιατί «Η Λυγερή» κατά τον M.Vίtti «δεν είναι µόνον η 
κόρη που υποκύπτει στην πατρική βούληση και στο οικογενειακό συµφέρον. Ο συγγραφέας 
τη θέλει θύµα της κοινωνίας, παρουσιάζει την περίπτωσή της σαν µιαν άδικη θυσία και 
προξενεί την αγανάκτηση του αναγνώστη». Βέβαια, όσο κι αν λειτουργεί µέσα στο έργο η 
καταγγελτική διάθεση των ασφυκτικών κοινωνικών θεσµών, το λαογραφικό υλικό, στο 
πρόσωπο κυρίως των γυναικών που ξέρουν από µάγια και διαθέτουν γιατροσόφια, είναι κι 
αυτό παρόν, αποδυναµώνοντας κάπως τον βασικό στόχο της νουβέλας. Ό,τι όµως µε κάποιες 
αµφιταλαντεύσεις επιχείρησε στη Λυγερή θα το πραγµατοποιήσει, µε περισσότερη ζέση, 
θυµό και αντικειµενική διάθεση, στον Ζητιάνο. Η νουβέλα, γραµµένη το καλοκαίρι του 1895 
ως τις αρχές του 1896, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Eστίa (9.48.6.1896). Κατά την Έρη 
Σταυροπούλου, «Ο Καρκαβίτσας [...] µοιάζει να παίρνει τη σκυτάλη από τον Παύλο Καλλιγά 
[...]. Οι κρατικοί υπάλληλοι παρανοµούν, χρηµατίζονται και ενδιαφέρονται αποκλειστικά για 
τη δική τους καλοπέραση. Από την άλλη, οι Καραγκούνηδες, εντελώς αµόρφωτοι, γίνονται 
σκλάβοι, όχι µόνο των πλούσιων και των ισχυρών, αλλά πολύ περισσότερο υποδουλώνονται 
σε ένα πλήθος προλήψεων και δεισιδαιµονιών». 
 

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας άρχισε, όπως είδαµε, να γράφει τα πρώτα του έργα 
(∆ιηγήµατα, Λυγερή) στην καθαρεύουσα, αλλά γρήγορα ασπάστηκε τις ιδέες του Ψυχάρη και 
συνέχισε γράφοντας πλέον στη δηµοτική. Το αφηγηµατικό του έργο, ηθογραφικό κατά βάση, 
ταλαντεύτηκε ανάµεσα στις ιδεολογικές του τάσεις, που καθορίστηκαν από τον λαογραφισµό 
και τον µεγαλοϊδεατισµό, και τις περισσότερο ρεαλιστικές, που τον οδηγούν σε ρωµαλέες 
συνθέσεις (Η Λυγερή, Ο ζητιάνος). ∆ιακρίθηκε για το ρωµαλέο ύφος του και την 
περιγραφική του δύναµη, χάρις στην οποία µας έδωσε ζωντανές εικόνες από τη ζωή των 
ανθρώπων του κάµπου, του βουνού και της θάλασσας. Η συµβολή του στη θεµελίωση της 
ελληνικής πεζογραφίας, που συνδυάστηκε αφενός µε την απεικόνιση της ζωής των ανθρώπων 
του επαρχιακού περιβάλλοντος σ’ ένα πλαίσιο περισσότερο ηθογραφικό, αφετέρου δε µε µια 
κριτικότερη και ρεαλιστικότερη θέαση των κοινωνικών προβληµάτων, στάθηκε 
αποφασιστική. 
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ανδρέα Καρκαβίτσα 26 
 
- Αγγελόπουλος Π., Φιλολογικά σηµειώµατα στο έργο των Καρκαβίτσα, Θεοτόκη, Σολωµού κ.ά., 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Θανάσης Αλτιντζής, 2003. 
- Άγρας Τέλλος, «Καρκαβίτσας», Μούσα 5 (29), ετ. Γ΄, ∆εκέµβριος 1922, σ. 87-90.  
- Άγρας Τέλλος, «Καρκαβίτσας Ανδρέας», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 13, Αθήνα, Πυρσός, 
1933.  
- Αδάµος Τάκης, «Αντρέας Καρκαβίτσας», Η λογοτεχνική κληρονοµιά µας. Από µια άλλη σκοπιά, σ. 
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26 Από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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Μικρασιατική καταστροφή, κοινωνία και λογοτεχνία 27 
 
Από την πρώτη διαµόρφωση του νεοτέρου εθνικού πυρήνα µέχρι και τις αρχές του 

εικοστού αιώνα κύρια προσπάθεια του ελληνισµού υπήρξε η εθνική απελευθέρωση. Στη 
Μεγάλη Ιδέα, σαν εδαφικό ιδανικό, προσαρµόστηκε εξ ολοκλήρου ο παλµός και η λειτουργία 
του εθνικού βίου και σ’ αυτήν υποτάχθηκαν, και εν µέρει θυσιάσθηκαν, άλλες επιδιώξεις 
εσωτερικής κοινωνικής δραστηριότητας. Ο ειδικός αυτός ιστορικός προσανατολισµός του 
νεοελληνικού εθνισµού υπήρξε συνάρτηση της διασποράς του ελληνικού στοιχείου στον 
ανατολικό-µεσογειακό χώρο, ο οποίος για πολλούς αιώνες πρόσφερε το πεδίο της 
µεγαλύτερης οικονοµικής και πολιτιστικής δράσης της φυλής. Ήδη από τους νικηφόρους 
πολέµους του 1912-1913 το εθνικοαπελευθερωτικό έργο είχε κιόλας συντελεσθεί σε 
αξιόλογη κλίµακα. Αµέσως δε κατόπιν, µε τη Συνθήκη των Σεβρών (1920), και τη 
Μικρασιατική εκστρατεία, η εξάπλωση του ανερχοµένου ελληνισµού φαινόταν να φθάνει 
στο µεσουράνηµά της. 

 
Το όραµα κατέρρευσε µε τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) και µάλιστα κατά 

τρόπο αµετάκλητο. Αυτής οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην εισροή των προσφύγων και 
στις θετικές ή αρνητικές συνέπειες που προέκυψαν από την εγκατάσταση τους. Το 1922 
αποτελεί ορόσηµο της νεοελληνικής ιστορίας. Το έθνος αποκόπηκε απότοµα από τον 
καθιερωµένο ανατολικοµεσογειακό του περίγυρο και βρέθηκε µπροστά σε εντελώς νέους 
ιστορικούς όρους, προς τους οποίους έπρεπε, χωρίς χρονοτριβή, να προσαρµοσθεί, για να 
επιβιώσει.  Άλλαξαν τα µέτρα και οι κατηγορίες σκέψεις. 

 
Η ελληνική κοινωνία και οικονοµία, αυτή που περιλαµβάνεται στα όρια του ελεύθερου 

κράτους, δεν διαθέτει πια, ύστερα από το 1922, τις γνώριµες ανατολικοµεσογειακές 
διεξόδους της προγενέστερης υλικής δραστηριότητάς της, ούτε µπορούσε να υπολογίζει, όσο 
άλλοτε, στην ενίσχυση του απόδηµου ελληνισµού. Φορτωµένη η κοινωνία του ελεύθερου 
κράτους µε µια µακραίωνη οικονοµική υπανάπτυξη καθώς αντιµετώπιζε µια επιδείνωση του 
υπερπληθυσµού της από την προσθήκη του προσφυγικού στοιχείου, ήταν υποχρεωµένη να 
συγκεντρώσει τις οικονοµικές της δυνάµεις στο εσωτερικό της. Το αίτηµα οικονοµικής 
ανάπτυξης εµφανιζόταν έτσι η µοναδική υλική βάση για την επιβίωση και την πρόοδο του 
έθνους. Η διαδικασία όµως αυτής της αλλαγής προϋπέθετε υποχρεωτικά τη µεταβολή στις 
καθιερωµένες κοινωνικές σχέσεις και στο παραγωγικό υπόβαθρο που αντιστοιχούσε σ’ 
αυτές. 

 
Στην ίδια περίοδο συντελέσθηκαν στα Βαλκάνια και στην Ανατολή µεγάλες εθνικές 

και κοινωνικοπολιτικές µεταβολές, µε τις οποίες -σε συνδυασµό προς την παράλληλη 
επιδείνωση των αντιθέσεων των Μεγάλων ∆υνάµεων- η υπάρχουσα γεωπολιτική διάρθρωση 
της περιοχής ανατράπηκε. Η Ελλάδα, αφού έχασε τις περισσότερες θέσεις τις οποίες 

                                                           
27 Το κείµενο που παραθέτουµε (εδώ χωρίς τις αρχικές του υποσηµειώσεις) αποτελεί απόσπασµα από 
το βιβλίο του ∆ηµήτρη Τσάκωνα, Λογοτεχνία και κοινωνία στο Μεσοπόλεµο, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 
1987, σσ. 101-108.  
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προηγουµένως κατείχε στον ανατoλικοµεσογειακό χώρο, έπρεπε να γυρέψει και εξασφαλίσει 
µια νέα γεωπολιτική ισορροπία, στην κρίσιµη διασταύρωση των τριών ηπείρων και του 
διεθνούς ανταγωνισµού. 

 
Από την ανατροπή τόσο των οικονοµικοκοινωνικών, όσο και των γεωπολιτικών όρων 

ετίθετο υποχρεωτικά και η αλλαγή στον πολιτικό και πνευµατικό προσανατολισµό του 
έθνους. Η Μεγάλη Ιδέα ως κύριο φορέα της είχε στις τελευταίες φάσεις της τον αστικό 
φιλελευθερισµό. Η κατάρρευσή της και συγχρόνως η όξυνση του εσωτερικού κοινωνικού 
ζητήµατος, προκάλεσαν ένα γενικότερο κλονισµό της αστικής πολιτικής ιδεολογίας. Γι’ αυτό 
η ελληνική δηµοκρατία, που µε τις λόγχες τους οι στρατιωτικοί επέβαλαν, έπρεπε µε την 
αποποµπή του βασιλιά να αποκτήσει ένα ευρύτερο κοινωνικό περιεχόµενο, διασταυρώνοντας 
και γονιµοποιώντας τα σοσιαλιστικά ρεύµατα. Οικονοµική ανάπτυξη, µεσογειακή 
γεωπολιτική και κοινωνική δηµοκρατία απαρτίζουν τις τρεις θεµελιακές και αλληλένδετες 
κατηγορίες επιδιώξεων για την ανασύνταξη των δυνάµεων του Έθνους από τότε που η 
Μεγάλη Ιδέα εδέχθη ήττα ατιµωτική. Με τη Μικρασιατική ήττα επήλθε ένας βαθύτατος 
κλονισµός της ιστορικής υπόστασης και πορείας του έθνους. Το έθνος δίνει την εντύπωση, 
ότι αφού βρέθηκε σε µια καµπή της ιστορικής του διαδροµής, δεν είναι σε θέση να βρει 
διέξοδο. Η διέξοδος από την κρίση του ελληνισµού µπορούσε να διασφαλισθεί µόνο εφόσον 
θα επραγµατοποιείτο µια καθολική µεταβολή στους οικονοµικοκοινωνικούς, γεωπολιτικούς, 
πολιτικούς και πνευµατικούς όρους και τις σχέσεις που διέπουν τη ζωή του έθνους. Ο ρόλος 
του Ε. Βενιζέλου έχει τελειώσει και κανείς, ούτε και ο Α. Παπαναστασίου, δεν µπορεί να 
προβάλει  µια θερµουργό  αναδηµιουργική πνοή. 

 
Βαρύτατη υπήρξε για τον τόπο η ηθική επίδραση της ήττας του 1922. Η πρώτη 

µεταπολεµική δεκαετία ήταν παντού µια περίοδος αναβρασµού, για τους νεότερους ήταν µια 
περίοδος απελπισίας. Οι πρεσβύτεροι τους βούλιαξαν τότε στο λιµάνι της Σµύρνης όχι µόνο 
τις δυνάµεις τους, αλλά και τα ιδανικά τους, και την αυτοπεποίθησή τους. Στα 1922 έπαυσαν 
να έχουν εµπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αδίστακτα ο τόπος άρχισε να ζει χωρίς γενναία και 
ευγενικά συναισθήµατα, χωρίς την ανάγκη να ξεπεράσει τον εαυτό του, χωρίς καµία έξαρση. 
Η καταστροφή έπνιξε κάθε πνοή ιδεαλισµού, ή µεγέθυνε το αίσθηµα της φυγής και των 
παραισθήσεων. 
 

Απέναντι στη γραφή του δηµοτικιστικού νατουραλισµού και του θετικισµού, του 
βολονταρισµού και του φολκλορισµού, ορθώθηκε η καινούργια αντίληψη της νέας γενιάς του 
1920. Από το πνεύµα της υγείας περνάµε στο πνεύµα της παρακµής. Από την ποίηση των 
πραγµάτων περνάµε στην ποίηση της κενότητας των πραγµάτων, στην ποίηση του πόνου. 
Στο σύνθηµα του Παλαµά «ο ποιητής ζει µέσα στην κοινωνία», η νέα ευαισθησία 
αντιπαραθέτει την άποψη ότι «ο ποιητής ζει µέσα στην ποίηση», δηλ. µέσα σ’ ένα 
διακεκριµένο  από τη ζωή χώρο. 

 
Η γενιά του 1880 αγωνιζόταν να φθάσει στην ελληνική γη, η γενιά του 1920 

αγωνίζεται να δραπετεύσει απ’ αυτήν. Οι νέοι δεν ζητούν πλέον την εκπλήρωση των 
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υποσχέσεων του θεού, αλλ’ επιδιώκουν να έλθουν σ’ επαφή µε το κοινωνικά απαγορευµένο 
και αποδοκιµασµένο. Αναζητούν µία χώρα εξωτική, έξω από την καθηµερινότητα, τη χώρα 
του απόλυτου, της αληθινής ζωής και δηµιουργίας. Η ιδέα ενός χαµένου παραδείσου, η 
αναζήτηση µιας αυθεντικής ουσίας µακριά από την κατάθλιψη της κοινωνικής ζωής, 
αποβαίνουν βασικά στοιχεία µέσα στην ιδεολογία του Μεσοπολέµου. Ασφυξία, καταθλιπτική 
ατµόσφαιρα, αδιέξοδο, αποτελούν τις βασικές ψυχικές προϋποθέσεις µε τις οποίες 
προσεγγίζεται η κοινωνική πραγµατικότητα. 

 
∆εν είναι υπερβολή ότι στο Μεσοπόλεµο η έκφραση στο χώρο της ελληνικής τέχνης 

και ειδικότερα στην ποίηση χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από το πνεύµα που 
ονοµάσθηκε «παρακµιακό». Ακόµη µεγαλύτερη ήταν η απήχηση αυτού του φαινοµένου στη 
γενικότερη περιρρέουσα ιδεολογική ατµόσφαιρα των δύο δεκαετιών του Μεσοπολέµου. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαία η ευρύτατη γοητεία που και σήµερα ακόµη ασκούν στους 
συγχρόνους µας οι κορυφαίοι παρακµιακοί ποιητές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ή το 
ρεµπέτικο τραγούδι. Οι ποιητές αυτοί ονοµάσθηκαν απ’ τη φιλολογική κριτική 
«παρακµιακοί» επειδή έγραφαν µε τον τρόπο των γάλλων «παρακµιακών» και συµβολιστών 
του τέλους του 19ου αιώνα. Ο χαρακτηρισµός αυτός ήταν ταυτόχρονα και ένας σαφής 
υπαινιγµός για τη διανόηση στην εποχή της παρακµής της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 

 
Τι κοινό υπάρχει ανάµεσα στην Ελλάδα µετά το 1921-22 και στη Γαλλία των 15 

τελευταίων ετών του 19ου αιώνα, ώστε, παρά τη χρονική απόσταση που τις χωρίζει, να 
εκφράζονται και οι δύο στην τέχνη µε τις λεγόµενες «παρακµιακές» και συµβολιστικές 
µορφές; Μερικοί ερευνητές, στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν το φαινόµενο αυτό, έχουν 
αναφερθεί στην απογοήτευση από τη Μικρασιατική καταστροφή. Άλλοι την εξήγηση του 
παρακµιακού πνεύµατος απέδωσαν στη συντριβή της Μεγάλης Ιδέας, άλλοι στην κόπωση 
από τη δεκαετή πολεµική προσπάθεια της χώρας, άλλοι στη φυσιολογική εξάντληση του 
παλαµισµού. 

 
Οι «παρακµιακοί» από άποψη τεχνοτροπίας υπηρετούν το κίνηµα του συµβολισµού. 

Το νέο αυτό πνευµατικό κίνηµα στην προσπάθεια του ν’ αποµονωθεί απ’ τις επιθέσεις της 
κοινωνίας για να επικοινωνήσει µε την απόλυτη οµορφιά, να κατασκευάσει τη σκήτη του, 
µέσα στην οποία πεθαίνοντας δηµιουργεί, στάθηκε το πρώτο καθαρά καλλιτεχνικό ηφαίστειο 
στην ιστορία: ένα κίνηµα που εγγράφεται και εξαντλείται στον νεοπαγή χώρο της «καθαρής 
τέχνης», αποστειρωµένο από οποιαδήποτε πρόσµιξη κοινωνικών στοιχείων. Είναι η εποχή 
όπου αναπτύσσεται η αντίληψη για καλλιτεχνικές πρωτοπορίες, το αίτηµα για «καθαρή 
ποίηση» και η αναζήτηση της καθαρής µορφής. Η τέχνη αποβάλλει έτσι τον µεγαλόπνοο 
κοινωνικό - µεταρρυθµιστικό χαρακτήρα της και περιπίπτει σε ελάσσονες ευπαθείς τόνους 
και διαστάσεις µε πρωταρχική ενασχόληση την εκχέρσωση και περιχαράκωση ενός 
αποκλειστικά δικού της χώρου. Ιδανικό του συµβολισµού γίνεται η όσο το δυνατόν 
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πληρέστερη αποξένωση από τις συνθήκες της κοινωνικής διαβίωσης, ο ολοκληρωτικός 
εγκλεισµός της ζωής του καλλιτέχνη µέσα στο κρησφύγετο  της τέχνης.28 

 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραλλαγών του συµβολισµού είναι ο ριζικός 

διαχωρισµός ανάµεσα σε δυο κόσµους: στον τετριµµένο κόσµο της ζωής και στον µεγάλο 
κόσµο του ωραίου και της τέχνης. Η συνθηκολόγηση µπροστά στη ζωή είναι ανανδρία, 
έλεγαν, ενώ η φυγή απ’ αυτόν τον κόσµο εδώ είναι η µόνη θαρραλέα και αγωνιστική πράξη. 
Η κοινωνική ζωή θεωρείται πλέον σαν µια «χαµένη υπόθεση», ενώ ο εγκλεισµός της ζωής 
µέσα στην αναζήτηση του απόλυτου αποβαίνει ο µεγάλος στόχος. Στο εξής, ο καλλιτέχνης 
µισεί και φοβάται τη ζωή και µόνιµο άγχος του γίνεται η δραπέτευση απ’ αυτήν. Όµως, 
βέβαια, για την τέχνη το αποφασιστικό σηµείο δεν είναι η φυγή, αλλ’ η χρήση που της 
γίνεται. 

 
Συνέπεια αυτού του έξαλλου διχασµού ήταν ότι η φυγή προς την τέχνη έλαβε έτσι το 

χαρακτήρα µιας φυγής προς το µέτωπο, προς τα χαρακώµατα, προς την ανταρσία. Η 
ανταρσία αυτή, µε την πάροδο του χρόνου, διευρύνεται όλο και περισσότερο στον τρόπο 
ποιητικής γραφής. Στο νεοεισαγόµενο ποιητικό καθεστώς της νεοτερικής γραφής δεν µπορεί 
να γίνει λόγος για προβολή ενός ορθοδόξου λογικού ειρµού στην ποιητική συνέχεια ούτε 
συγκροτηµένων συναισθηµάτων ή πλαστικών ιδεών. Αντί των πλαστικών ιδεών προβάλλει 
διάχυτη και ένζωη πνευµατικότητα· αντί των αποστρογγυλωµένων συναισθηµάτων η διάχυτη 
και µεταβατική παρουσία συγκινήσεων. Αντί των πλαστικών εικόνων περνούν 
«µυθοεικόνες» και «οράµατα», δεδοµένα πλαστικώς ασύλληπτα. Έπειτα, το ποίηµα ως 
οργανισµός δεν προβάλλει σαν κάτι τετελεσµένο, αλλά σαν κάτι, που τελείται µπρος µας 
τώρα. Έχει χάσει τη λογική στερεότητα του, είναι ασπόνδυλο και η λογική του είναι 
ψυχολογική και αισθητική, η λογική φαντασιώσεων και ονείρου. Το σύνολο δεν αποτελεί 
«σύνθεση» µε την έννοια της υπαγωγής σε µια στέρεη τάξη, αλλά προβάλλει εκρηκτικά σαν 
φυσιογνωµία sui generis, χωρίς στερεές αναλογίες, µε ανταποκρίσεις κρυφές και όµως τόσο 
υπαρκτές ποιητικά! Η «φυσιογνωµία» ενός ποιήµατος αποτελείται από διαρκείς δεσµευµένες 
ελευθερίες. Η τεχνική του δεν στηρίζεται πια σε κανόνες στιχουργίας, σε εφευρήµατα 
ρυθµών και οµοιοκαταληξίες, σε στροφικά σχήµατα. Άλλοτε µόνο µε τις προϋποθέσεις αυτές 
υπήρχε ποίηµα· τώρα αναζητούν τους ελεύθερους εκείνους συνδυασµούς, µές’ από τους 
οποίους θα αλωθεί το ρευστό της ποίησης.29 
 

                                                           
28 (Σηµ. του επιµ.) Για το συµβολισµό στην ποίηση βλ. αποσπάσµατα από σχετικές µελέτες στην 
ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (στο σύνδεσµο «περιεχόµενα»): 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Symbolismos/Symbolismos.htm. 
29 (Σηµ. του επιµ.) Για τις νέες ποιητικές µορφές που εµφανίζονται στα τέλη του 19ου και στις αρχές 
του 20ου αιώνα (πεζόµορφη ποίηση, ελεύθερος στίχος) βλ. το άρθρο της Άννας Κατσιγιάννη, 
«Μορφικές µεταρρυθµίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα 
(Συνοπτικό διάγραµµα)», Παλίµψηστον 5 (∆εκέµβριος 1987), σσ. 159-175, στην Ηλεκτρονική 
Βιβλιοθήκη Λογοτεχνικών και Κριτικών Κειµένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm - στην ίδια ιστοσελίδα και για 
τον ελεύθερο στίχο βλ. αποσπάσµατα α) από το βιβλίο του Ηλία Π. Βουτιερίδη, Νεοελληνική 
στιχουργική, Αθήνα 1929, και β) από το άρθρο του Ευριπίδη Γαραντούδη, «Για το σύγχρονο ελληνικό 
ελεύθερο στίχο (Η επαναφορά παραδοσιακών µετρικών σχηµάτων)», Ποίηση 1 (1993). 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Symbolismos/Symbolismos.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
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Αν η παραδοσιακή ποίηση ήταν ποίηση φωνής, η νεοτερική είναι ποίηση της σιωπής: 
µιλάει µε όσα υπονοεί µάλλον. Στη µοντέρνα ποίηση αυτής της τάξης, µας προσφέρεται ένας 
µύθος ατοµικός, που το βάθος του δύσκολα συλλαµβάνεται: είναι µια δηµιουργία ατοµική 
ανεπανάληπτη, φορέας µιας συγκίνησης πνευµατικής, απαραλλήλιστης, που δεν µπορεί να 
γεωµετρηθεί µε το νου ακριβώς, επειδή είναι µαζί συγκίνηση, σκέψη και ζωή, µοιάζει 
αποτέλεσµα µυστικών συνηχήσεων, έργο µουσικό, αφού όλα αλληλοεισδύονται, 
αλληλοφωτίζονται. 

 
Στο ροµαντισµό η ζωή ήταν γεµάτη ενώ η τέχνη παρέµενε κενή. Με το συµβολισµό η 

ζωή αδειάζει, ενώ η τέχνη γεµίζει, το συναίσθηµα της διασύνδεσης µε το άπειρο είναι πολύ 
πιο έντονο  µε  τα  µάτια  κλειστά,  παρά  ανοικτά. Με την εξόντωση της Μεγάλης Ιδέας, που 
επιτείνει το συναίσθηµα της γενικής δυσφορίας, «η µαύρη περιφέρεια που ονοµάσθηκε 
Μεσοπόλεµος» εµφανίζεται για τη νέα γραφή σαν το µεγάλο ορόσηµο ενός τέλους, µιας 
καταστροφής, ή ακόµη και  µιας  άλλης  αρχής. Ο γερµανικός ροµαντισµός και ο γαλλικός 
συµβολισµός ονειρεύτηκαν να σπάσουν το σχήµα των πραγµάτων και των ανθρώπων, για να 
φθάσουν έτσι στη µεγάλη ουσία, της οποίας ένα µικρό µόριο εγκλείουµε όλοι µέσα µας. Έτσι 
η ποίηση της «παρακµής» και ο συµβολισµός συνδέονται µε την παράδοση του αντι-
διαφωτισµού και του αντι-κλασικισµού. 

 
Η ελληνική στροφή προς το συµβολισµό, που εκδηλώνεται εντυπωσιακά µετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή, έχει στην πραγµατικότητα αρχίσει αργά αλλά σταθερά 
τουλάχιστον 10-12 χρόνια πριν από το ορόσηµο του 1922. Όµως τότε θα πρέπει να δεχθούµε 
ότι το λεγόµενο «πνεύµα της παρακµής» στην ελληνική ποίηση αναπτύχθηκε στην Ελλάδα 
σχεδόν παράλληλα µε το εθνικό ανορθωτικό κίνηµα που προήλθε από την Επανάσταση του 
Γουδί (1909), ότι δηλαδή ο συµβολισµός στην τέχνη και το κίνηµα για την εθνική και 
κοινωνική  ολοκλήρωση  στη χώρα  µας συνυπήρξαν. 

 
Είναι µια εποχή ταραγµένη από αλληλοσυγκρουόµενα ιδεολογικά ρεύµατα, κρίσιµα 

και χαοτικά, χωρίς διέξοδο, ένα µεσοδιάστηµα κενού ανάµεσα στο κλονιζόµενο κύρος των 
παλαιών αξιών και σε µια νέα κατάσταση, που εγκυµονεί διόγκωση των παραισθήσεων, που 
αναβλύζουν από έναν επαρχιακά στιλβωµένο εγωισµό (Κεντροδεξιά), ή το κοσµοπολίτικο 
διέξοδο της φυγής (σοσιαλίζοντες). Σε τέτοιες µεταβατικές στιγµές που καµιά αξία ή πίστη 
δεν αντέχει για να στηρίξει τη ζωή, δηµιουργείται µια ιδιαίτερη ψυχολογία του σκεπτικισµού 
και της απογοήτευσης. Οι νέοι προπάντων, που µε τα πρώτα τους βήµατα βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε µια τέτοια κατάσταση οδηγούνται προς την αµφιβολία και διακατέχονται από 
αίσθηµα ασφυξίας, γίνονται άτοµα υπερτροφικά, κυκλωµένα απ’ το µηδέν και το εγώ. 

 
Πρόκειται για παθητική αδράνεια και απροσδιόριστη νοσταλγία κοντοτιέρων της 

απόδρασης, για µια φευγαλέα ωραιοπάθεια πληγωµένων από ευαισθησία αποδηµητικών. Στη 
θέση της µεταφυσικής τοποθετούσαν την υπαρξιακή αναγκαιότητα ή την οµορφιά µε τη 
γενναιότητα της ηδονής και την τόλµη αντίκρυ στον ηθικό κώδικα (αυτοασωτία). Λογοτεχνία 
φυγής. Η φυγή, συνεχής απόδραση από τον καθηµερινό περίγυρο για ένα νέο κόσµο και µια 
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νέα ζωή, γεµάτη ένταση, ποίηση, πάθος και λυρισµό, που να ξεφεύγει από το συνηθισµένο, 
ήταν ο πόθος όλων των λεπτών και τρυφερών ψυχών και όλων των ποιητικά καλλιεργηµένων 
ανθρώπων, που δεν µπορούσαν να προσαρµοστούν στα πράγµατα ή που η προσέγγισή τους 
τους προξενούσε τον αποτροπιασµό. 

 
∆εν στερείται σηµασίας ότι η στροφή πολλών ελλήνων διανοουµένων κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέµου στο σοσιαλισµό θεωρήθηκε σαν µια αριστερή προσέγγιση του 
απόλυτου. Πολύ περισσότερο εξέφρασε το πνεύµα ενός νέου µεσσιανισµού, παρά µια 
ωρίµανση των εσωτερικών κοινωνικών και ιδεολογικών σχέσεων. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα 
διείδε σ’ αυτό το φαινόµενο έναν εκσυγχρονισµένο µυστικισµό, µε αριστερή µορφή και 
θρησκευτικό περιεχόµενο. Για τούτο και, µολονότι έδρεπε τους καρπούς αυτής της στροφής, 
δεν έπαυε να επισηµαίνει τους κινδύνους που εγκυµονούνταν. ∆ιανοούµενοι όπως ο Κ. 
Βάρναλης, ο Π. Πικρός, ο Μ. Κανέλλης, ο Τ. Ανθίας, ο Θ. Κορνάρος και άλλοι 
κατηγορήθηκαν ότι, παρ’ όλη την προσχώρησή τους στο σοσιαλισµό, δεν είχαν εγκαταλείψει 
τη φιλοσοφική διάθεση της «παρακµής», τον «πεσιµισµό», την ιδεολογία της 
«ντεκαντέντσιας», ότι έβλεπαν το σοσιαλισµό σαν ένα «καλλιτεχνικό ζήτηµα», µε την 
ψυχολογία της «µποέµικης επιπολαιότητας», ή ακόµη σαν ένα ζήτηµα θαυµατουργής 
αντιστροφής της αστικής κοινωνίας. Ο «Ριζοσπάστης» και το κοµµατικό περιοδικό «Νέοι 
Πρωτοπόροι» κατηγόρησαν τον Γ. Ρίτσο ότι αναφερόταν στον Μαρξ σαν να ήταν ένα 
υπερφυσικό ον, ένα «είδωλο προλεταριακής λατρείας». Μυστικιστικός ήταν ακόµη ο τρόπος 
µε τον οποίο εγκωµιάζονταν οι µπολσεβίκοι, ο Λένιν, το προλεταριάτο. Είναι πλέον 
αναµφισβήτητο ότι κατά το Μεσοπόλεµο οδηγήθηκε στο µαρξισµό σηµαντικό µέρος του 
«πνεύµατος της παρακµής» και της φυγής, πράγµα που δείχνει αµφίπλευρη παθογένεια. 

 
 
 
Το ζήτηµα της «ελληνικότητας» 30 
 

Η διένεξη που συνοψίζεται στο σχήµα «ελληνικότητα - κοσµοπολιτισµός», συνεχίζεται 
καθ’όλη τη διάρκεια και αυτής της περιόδου. Όταν το 1921 ο Κλέων Παράσχος (κριτικός της 
λογοτεχνίας) διαπιστώνει την έλλειψη «ελληνικών έργων» στη σύγχρονή του λογοτεχνική 
παράδοση, προκαλεί την άµεση αντίδραση του περιδιοδικού Μούσα: «Κάθε τεχνίτης είναι 
ελεύθερος να εργαστεί ανεξάρτητα κι όπως µπορεί ή του αρέσει. Αν καταφέρει να 
παρουσιάσει ένα αληθινό έργο τέχνης, το έργο αυτό θα είναι ελληνικό, γιατί το έκανε Έλλην 
τεχνίτης, και µόνο γι’αυτό». Ο αυτοπροσδιορισµός, εξάλλου, της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
(η αναδιατύπωση του ζητήµατος της ελληνικότητας και συγχρόνως ο ορισµός της σχέσης της 
ελληνικής µε την ευρωπαϊκή λογοτεχνία) υπήρξε το βασικότερο θεωρητικό πρόβληµα και για 
τους εκπροσώπους της γενιάς του ’30. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το θεωρητικό 
αυτό πρόβληµα ξεκινά ο Γ. Θεοτοκάς στο Ελεύθερο πνεύµα (1929), το µανιφέστο -όπως 
χαρακτηρίστηκε- της γενιάς του ’30. 

                                                           
30 Αποσπάσµατα από τη µελέτη του Π. Βουτουρή, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Ιστορία της 
Ελλάδος του 20ού αιώνα, τ. Α2, εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα 2003, σσ. 283-309.  
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Η εµπλοκή που προκαλεί η ανακύκλωση του ζητήµατος της «ελληνικότητας», 
διαγράφει σε µεγάλο βαθµό και το πλαίσιο των ιδεολογικών και λογοτεχνικών διεργασιών, οι 
οποίες συντελούνται στον ελληνικό χώρο, καθώς υπαγορεύει ουσιαστικά και το µέτρο της 
σχέσης της νεοελληνικής µε την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Η «ελληνικότητα» λειτουργεί 
περίπου ως φίλτρο ενσωµατωµένο στους αγωγούς, διαµέσου των οποίων η ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία µετακενώνεται στην Ελλάδα. Το φίλτρο αυτό αποδεικνύεται σε ορισµένες 
περιπτώσεις εξαιρετικά αποτελεσµατικό, ακόµη και στις πιο προωθηµένες εκδοχές του 
ελληνικού µοντερνισµού, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε την επιχείρηση «εξελληνισµού» 
της υπερρεαλιστικής κίνησης, που αναλαµβάνει, στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο 
Οδυσσέας Ελύτης. 

 
Με αυτή την ιδεολογική εµµονή θα πρέπει ασφαλώς να σχετίζονται, ως ένα βαθµό, και 

οι όποιες αναντιστοιχίες υπάρχουν αυτή την περίοδο ανάµεσα στην ευρωπαϊκή και τη 
νεοελληνική λογοτεχνία. Η παράδοση λ.χ. της «ηµιεπίσηµης αντικουλτούρας» (η ιδεολογική 
δηλαδή ροπή η οποία εµφανίζεται στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
για να κυριαρχήσει στα χρόνια του µεσοπολέµου µε το νταντά και τον υπερρεαλισµό: η 
πρόκληση, η άρνηση του συστήµατος και των αξιών, η επανάσταση, η αναδιοργάνωση του 
κόσµου και των συνειδήσεων) δεν εκδηλώνεται µε ανάλογο τρόπο στη νεοελληνική 
λογοτεχνία. Αλλά και πιο ήπια καλλιτεχνικά ρεύµατα -όπως ο συµβολισµός- όταν 
πρωτοεκδηλώνονται στον ελληνικό χώρο, στιγµατίζονται από ένα µέρος κριτικής ως 
«ξενοµανία», ασύµβατη µε το ελληνικό περιβάλλον και την ελληνική ιδιοσυγκρασία.  
 

Το ζεύγµα «ελληνικότητα - ευρωπαϊσµός» ορίζει, κατά συνέπεια, µια βασική 
παράµετρο των λογοτεχνικών ζυµώσεων που συντελούνται στο πλαίσιο των τριών δεκαετιών 
που εξετάζουµε. Κατά τα άλλα, το πολυσυζητηµένο πρόβληµα της «ηθογραφίας» 
εξακολουθεί να παραµένει -καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου- ανοιχτό, να επιδέχεται 
διάφορες ερµηνείες και να αποτελεί αφορµή για διαφωνίες. Συνυφασµένο µε το ζήτηµα της 
ηθογραφίας είναι και το διαζευκτικό σχήµα «ύπαιθρος - πόλη», αν και οι επιλογές της 
πεζογραφίας συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο προς τον δεύτερο όρο του ζεύγµατος: από 
το 1890 και εξής η «αστική ηθογραφία» εκτοπίζει γρήγορα την τάση του αγροτικού 
ειδυλλιακού διηγήµατος. Η µετατόπιση αυτή από το αγροτικό στο αστικό περιβάλλον 
συµβαδίζει, εκ πρώτης όψεως, µε την ενηλικίωση και την ώριµη, κατά κάποιον τρόπο, φάση 
της ρεαλιστικής πεζογραφίας. Κατά τη δεύτερη ωστόσο δεκαετία του αιώνα, µπορούµε να 
παρακολουθήσουµε την εξέλιξη της πεζογραφίας και µέσα από το σχήµα «αντικειµενικό - 
εσωτερικό» ή καλύτερα µέσα από την ειδολογική διάζευξη «ρεαλισµός - συµβολισµός». 
 

Τέλος, γύρω στα 1920, η ροπή προς τη «σοσιαλιστική τέχνη» αντιδιαστέλλεται προς τη 
λεγόµενη «αστική τέχνη» και συστήνει ένα ακόµη διαζευκτικό σχήµα. Το ζήτηµα της 
ιδεολογίας, σε µια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων, αποβαίνει, 
όπως είναι φυσικό, καθοριστικό και για τη λογοτεχνία.  
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Αυτό που µε βεβαιότητα µπορούµε να διακρίνουµε στη νεοελληνική λογοτεχνία, κατά 
τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, είναι µια εντυπωσιακή πολυµορφία και πολυφωνία. Εάν 
οι όροι που διαµορφώνουν τις διάφορες λογοτεχνικές τάσεις δεν είναι εξ ορισµού άσχετοι µε 
τους κοινωνικούς όρους και τις κοινωνικές ανακατατάξεις, τότε και το φαινόµενο της 
λογοτεχνικής πολυφωνίας θα πρέπει ασφαλώς να σχετίζεται µε την εικόνα που παρουσιάζει η 
ελληνική κοινωνία αυτή την εποχή: αλλεπάλληλοι (από το 1897 και εξής) πόλεµοι, 
στρατιωτικά κινήµατα, πολιτικός φανατισµός, δολοφονίες και εκτελέσεις, εσωτερική 
µετανάστευση, Μικρασιατική καταστροφή, προσφυγιά. Με άλλα λόγια δηλαδή, µια κοινωνία 
σε κατάσταση χαοτικής ρευστότητας, στο πλαίσιο της οποίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και 
αναδεικνύονται οι ιδεολογικές αντιθέσεις και οι κάθε λογής φυγόκεντρες τάσεις. Μέσα σ’ 
αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, η λογοτεχνία λειτουργεί συγχρόνως ως κάτοπτρο, αλλά 
και ως παραγωγός ιδεών: κατεργάζεται συνθετικά οράµατα, τα οποία επιµένουν στη συνέχεια 
και τη διάρκεια, ή αντιθέτως συστηµατοποιεί την αποσύνθεση, ιδεολογικοποιεί την παρακµή, 
καλλιεργεί τον εθνικισµό, στρατεύεται στην υπόθεση της κοµµουνιστικής επανάστασης, 
ανοίγεται σε κοσµοπολιτικά ταξίδια και περιπλανήσεις, ανακαλύπτει νέα ιδεολογικά ή 
λογοτεχνικά είδωλα. 
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3.1. ΠΟΙΗΤΕΣ 
 

 
3.1.1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ. Π. Καβάφης: Λυρικός και στοχαστικός, προηγήθηκε της εποχής του 31  
 

Η διασηµότερη εικόνα του Κ.Π. Καβάφη είναι εκείνη που µας παρέδωσε στα 1919 ο 
Ε.Μ. Φόρστερ. Περιγράφει τον ποιητή ως «έναν Έλληνα κύριο µε ψαθάκι, που στέκει 
απολύτως ακίνητος σε ελαφρήν απόκλιση προς το σύµπαν». Ο Καβάφης ήταν τη χρονιά 
εκείνη 57 ετών. Εξακολουθούσε να εργάζεται στην ελεγχόµενη από τους Άγγλους Υπηρεσία 
Αρδεύσεων του αιγυπτιακού κράτους, και ζούσε συντηρητικό και µονήρη βίο στο διαµέρισµά 
του της οδού Λέψιους 10, στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Πολύ κοντά βρισκόταν το Ελληνικό 
Νοσοκοµείο και η oρθόδοξη εκκλησία του Αγίου Σάββα. Εξίσου κοντά και τα πορνεία της 
περιοχής. «Πού θα µπορούσα να ζήσω καλύτερα;», συνήθιζε να λέει. «Κάτω από µένα ο 
οίκος ανοχής θεραπεύει τις ανάγκες της σάρκας. Κι εκεί είναι η εκκλησία όπου συγχωρούνται 
οι αµαρτίες. Και παρακάτω το νοσοκοµείο, όπου πεθαίνουµε». Εκεί, πράγµατι, πέθανε στις 
29 Απριλίου του 1933, ηµέρα των γενεθλίων του. Ήταν ακριβώς εβδοµήντα χρόνων.  

 

                                                           
31 Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, βιβλιογράφου και ποιητή, που 
δηµοσιεύτηκε στις 22-11-1999 στην εφηµερίδα Τα Νέα, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16598&m=N18&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16598&m=N18&aa=1
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Προερχόταν από άλλοτε εύπορη και πολυµελή οικογένεια, που αποδεκατίστηκε 
σύντοµα. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 17/29 Απριλίου του 1863. Ήταν το ένατο και 
τελευταίο παιδί του Πέτρου-Ιωάννη Καβάφη και της Χαρίκλειας, το γένος Γεωργάκη 
Φωτιάδη από την Πόλη. Η γέννηση του ποιητή βρήκε την οικογένεια σε περίοδο οικονοµικής 
και κοινωνικής ακµής. Ο πατέρας του διατηρούσε την επιχείρηση «Καβάφης και Σία», 
εµπορευόταν µπαµπάκι (οι συνεκφερόµενες από τους Αιγυπτιώτες λέξεις «βάµβαξ-άναξ» 
µαρτυρούσαν την προτίµηση των Ελλήνων παροίκων για το κερδοφόρο αυτό εµπόριο) αλλά, 
όταν πέθανε το 1870, φαίνεται ότι δεν άφησε επαρκή περιουσία για να συντηρηθεί 
αξιοπρεπώς η Χαρίκλεια και τα παιδιά της, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ανήλικα. Η 
Χαρίκλεια διέλυσε το σπιτικό της στην Αλεξάνδρεια και κατέφυγε στην Αγγλία, όπου θα είχε 
την υποστήριξη των συγγενών του άντρα της και όπου θα µπορούσαν ευκολότερα να βρουν 
εργασία οι µεγαλύτεροι γιοι της. Εγκαταστάθηκαν στο Λίβερπουλ και στη συνέχεια στο 
Λονδίνο. Για τα συνολικώς πέντε χρόνια της παραµονής του νεαρού ποιητή στην Αγγλία, δεν 
διαθέτουµε εξακριβωµένες πληροφορίες. Θα πρέπει να παρακολούθησε σχολικά µαθήµατα 
και να καλλιέργησε την αγγλική γλώσσα, στην οποία θα γράψει αργότερα διάφορα άρθρα και 
ηµερολογιακές σηµειώσεις. Στα 1877 η Χαρίκλεια επιστρέφει µε τα παιδιά της στην 
Αλεξάνδρεια, αλλά θα εγκαταλείψουν εκ νέου την πόλη, λόγω πολιτικών γεγονότων. Στα 
χρόνια αυτά ο Καβάφης εγγράφεται στο Λύκειο «Ερµής» του Κωνσταντίνου Παπαζή και θα 
συναντήσει εκεί τους µετέπειτα στενούς φίλους του: τον άτυχο Μικέ Ράλλη (πέθανε το 1889 
και ο ποιητής έχει κρατήσει ηµερολόγιο για την αρρώστια και τον θάνατό του) και τον 
Στέφανο Σκυλίτση. Όταν στα 1882 ξεσπάει η εξέγερση του Άραµπι, ο αγγλικός στόλος 
πολιορκεί και βοµβαρδίζει την Αλεξάνδρεια. Η Χαρίκλεια και τα παιδιά, όπως και όλοι οι 
ξένοι που ζουν στην πόλη, θα πάρουν και πάλι τον δρόµο της φυγής. Θα καταφύγουν στον 
Γεωργάκη Φωτιάδη στην Κωνσταντινούπολη όπου, κατά µεταγενέστερη µαρτυρία της Ρίκας 
Σεγκοπούλου, εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά οι οµοφυλοφιλικές τάσεις του ποιητή, µε τον 
εξάδερφό του Γ. Ψύλλιαρη. Το χρονολογικώς πρώτο κείµενο που σώζεται στο Αρχείο του 
ποιητή, γραµµένο αγγλικά υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Κωνσταντινουπολιάς. Ένα έπος», 
είναι ακριβώς το ηµερολόγιο του ταξιδιού προς την Πόλη.  
 

Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια το 1885, ο Καβάφης θα προσπαθήσει να 
απασχοληθεί, ανεπιτυχώς, σε διάφορες εργασίες. Μεταξύ άλλων, την εποχή εκείνη διαθέτει 
κάρτα εισόδου στο Χρηµατιστήριο ως δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «Τηλέγραφος». 
Προσλαµβάνεται τελικώς το 1892 στην Υπηρεσία Αρδεύσεων και θα εργαστεί εκεί για 30 
συναπτά χρόνια. «Τι τον έκανε να µείνει σ’ αυτή την υπηρεσία, δεν το γνωρίζουµε», γράφει ο 
Τσίρκας. «Ίσως να ήθελε ένα µικρό και σταθερό µισθό από µια δουλειά χωρίς απαιτήσεις, 
ώστε να του αφήνει χρόνο για την ποίηση». Στο µεταξύ έχει αρχίσει στο οικογενειακό του 
περιβάλλον σειρά θανάτων, που θα συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια. «Πένθη της 
οικογένειας, χωρισµοί, / αισθήµατα δικών µου, αισθήµατα / των πεθαµένων τόσο λίγο 
εκτιµηθέντα», θα γράψει αργότερα στο ποίηµα «Απ’ τες εννιά». Σε διάστηµα περίπου είκοσι 
ετών, πεθαίνουν: ο αδερφός του Πέτρος-Ιωάννης, ο παππούς του Γεωργάκης Φωτιάδης και ο 
εξάδερφός του Γ. Ψύλλιαρης στην Πόλη, η πολυαγαπηµένη µητέρα του Χαρίκλεια (για την 
αρρώστια και τον θάνατό της υπάρχει άλλο ηµερολόγιο του ποιητή), τα αδέρφια του 
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Γεώργιος, Αριστείδης, Αλέξανδρος, Παύλος και, τέλος, ο Τζων, που πρώτος µετέφρασε σε 
ανύποπτο χρόνο ποιήµατα του Καβάφη σε αγγλική γλώσσα. Προς το τέλος του 1907 ο 
ποιητής εγκαθίσταται στο διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου της οδού Λέψιους 10. Η ζωή του 
πια δένεται, και σε µεγάλο βαθµό ταυτίζεται, µε την ιστορία και την καθηµερινότητα της 
Αλεξάνδρειας. Οι δηµόσιες εµφανίσεις του είναι λιγοστές και οι µετακινήσεις του από την 
πόλη ελάχιστες, για την ακρίβεια τα σύντοµα ταξίδια του στην Αθήνα.  

 
Έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα το 1901. Έχει ήδη µια 

δεκαπενταετή παρουσία στην ποίηση, µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά του περιφερειακού 
ελληνισµού (το πρώτο του ποίηµα «Βακχικόν» εµφανίζεται στο περιοδικό Έσπερος της 
Λειψίας το 1886), σε ετήσιες εκδόσεις ηµερολογίων και σε αθηναϊκά έντυπα. Στην παραγωγή 
του αυτής της περιόδου ανιχνεύονται ορισµένες ιδιαιτερότητες, αλλά τίποτε δεν 
προοιωνίζεται τη µετέπειτα εξέλιξή του. Στο ηµερολόγιο αυτού του πρώτου αθηναϊκού 
ταξιδιού του καταγράφονται χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες από την πρωτεύουσα της εποχής 
εκείνης και είναι άκρως ενδιαφέρουσα η οπτική µέσα από την οποία βλέπει τα δηµόσια 
κτίρια, τους δρόµους, τους ανθρώπους και τις συνήθειες της καθηµερινής ζωής. Η θετικότερη 
γνωριµία που κάνει στην Αθήνα είναι µε τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, ο οποίος θα γράψει, δυο 
χρόνια αργότερα, το περιβόητο άρθρο του για τον ποιητή στα «Παναθήναια», άρθρο που δεν 
καθιέρωσε τον Καβάφη, όπως συχνά λέγεται, αλλά απέκτησε εκ των υστέρων ιστορική 
σηµασία.32 Εν τω µεταξύ στην Αλεξάνδρεια κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα 
αναπτύσσεται έντονη πνευµατική κίνηση. Αρχίζουν να κυκλοφορούν λογοτεχνικά περιοδικά, 
εκδίδονται ελληνικά βιβλία, πολλά από τα οποία είναι πρώτες εκδόσεις έργων Αθηναίων 
συγγραφέων, δηµιουργείται αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ Αλεξάνδρειας και Αθήνας. Τα 
ποιήµατα του Καβάφη γίνονται δεκτά άλλοτε µε ενθουσιασµό, κυρίως από τους νέους, και 
άλλοτε µε δυσµενή σχόλια και διαµαρτυρίες. Τα στοιχεία που ξενίζουν και ενοχλούν είναι 
πολλά: η µεικτή γλώσσα του, που δε συµµορφώνεται µε τις προσταγές του άκρατου 
δηµοτικισµού («καραγκιόζη της δηµοτικής», τον απεκάλεσε ο Ψυχάρης), η καινοφανής 
θεµατολογία του, ο έντονος και απροκάλυπτος ηδονισµός, που γρήγορα θα τον µιµηθούν 
ελάσσονες ποιητές του µεσοπολέµου, και ακόµη η εντελώς ιδιότυπη εκδοτική συµπεριφορά 
του. Ανατυπώνει από τα περιοδικά ή τυπώνει αυτοτελώς µεµονωµένα ποιήµατα και τα 
µοιράζει σε φίλους και θαυµαστές, εντός και εκτός Αλεξάνδρειας, κρατώντας µε λογιστική 
σχολαστικότητα καταλόγους διανοµής. Με τον καιρό, τα µονόφυλλα αυτά αποτελούν 
«συλλογές», κάποτε µε ελαφρώς παραλλαγµένο περιεχόµενο και µε ιδιόχειρες προσθήκες και 
διορθώσεις του σε στίχους.  

 
Η φήµη του συνεχώς ανεβαίνει. Ο θρύλος ενός περίεργου ποιητή, ο οποίος ζει ανάµεσα 

σε παλαιικά έπιπλα υπό το φως των κεριών, εξαπλώνεται διαρκώς. Ο ίδιος ο Καβάφης, µα 
και το διαµέρισµα όπου ζει, αρχίζουν να αποτελούν αξιοθέατα της Αλεξάνδρειας. Οι 
επισκέπτες στην οδό Λέψιους πληθαίνουν. Εκτός από τους Αλεξανδρινούς νέους που τον 

                                                           
32 (Σηµ. του επιµ.) Βλ. το συγκεκριµένο άρθρο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Περίπλους, τεύχος 36 
(1993): http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Periplous/36/5.html. Το ίδιο κείµενο και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2121. 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Periplous/36/5.html
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2121
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επισκέπτονται τακτικά, ανακυκλώνοντας φιλολογικά κουτσοµπολιά και τροφοδοτώντας 
ανούσιες αντιπαραθέσεις, θα περάσουν κατά διαστήµατα από το διαµέρισµά του ο Ε.Μ. 
Φόρστερ, ο φουτουριστής Φιλίππο Τοµµάζο Μαρινέττι, ο Αντρέ Μωρουά, ο Νίκος 
Καζαντζάκης, ο Γ. ∆. Κοροµηλάς, ο Κώστας Ουράνης, η Μυρτιώτισσα. Στα χρόνια αυτά, η 
ειρωνεία που κυριαρχεί σε πολλά ποιήµατά του επαληθεύεται από την πραγµατικότητα: µε 
µεσολάβηση του τότε υπουργού Γ. Χαριτάκη, ο οποίος παλαιότερα είχε γράψει στην 
Αλεξάνδρεια µιαν αξιόλογη µελέτη για τον ποιητή, του απονέµεται από τον δικτάτορα 
Πάγκαλο το παράσηµο του Φοίνικος. Βραβεύεται ένας ποιητής που υµνούσε τα γυµνά 
σώµατα, από έναν δικτάτορα που µέτραγε το µήκος της φούστας στις γυναίκες! Φίλοι της 
καβαφικής ποίησης (κάποτε και άκριτοι θαυµαστές) µιµούνται τους ποιητικούς του τρόπους, 
ενώ οι αντίπαλοί του παρωδούν κάθε του ποίηµα, συχνά µε άπρεπα υπονοούµενα. Για να 
υποστηρίξει αποτελεσµατικότερα το έργο του, όταν κλείνουν τα αλεξανδρινά περιοδικά Νέα 
Ζωή και Γράµµατα, ο Καβάφης αισθάνεται την ανάγκη ενός προσωπικού εντύπου. Τον 
∆εκέµβριο του 1926 κυκλοφορεί το περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη. Ο ποιητής δεν αναφέρεται 
στις σελίδες του ως εκδότης ή διευθυντής, αλλά κατά τον Τσίρκα το περιοδικό «ουσιαστικά 
όχι µόνο διευθύνεται, αλλά και στηρίζεται οικονοµικά» από τον Καβάφη. Σήµερα 
γνωρίζουµε ότι τα περισσότερα από τα ανυπόγραφα σχόλια επικαιρότητας που υπάρχουν σε 
κάθε τεύχος της «Αλεξανδρινής Τέχνης» είναι γραµµένα διά χειρός Καβάφη.  

 
Από το 1930 ο ποιητής αρχίζει να έχει ενοχλήσεις στον λάρυγγα. Τελική διάγνωση: 

καρκίνος. Την άνοιξη του 1932, έπειτα από σύσταση των γιατρών του, έρχεται για τελευταία 
φορά στην Αθήνα. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν φίλοι και θαυµαστές ήταν εντυπωσιακή 
και επιστεγάστηκε µε το αφιέρωµα του περιοδικού Ο Κύκλος του Απόστολου Μελαχρινού, το 
πρώτο ουσιαστικό αφιέρωµα στο έργο του. Ποιητές και συγγραφείς της πρωτεύουσας τον 
γνωρίζουν για πρώτη φορά από κοντά. Οι εντυπώσεις που αποκοµίζουν είναι αντιφατικές. 
Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και υφίσταται τραχειοτοµία. Χωρίς φωνή πια, γράφει 
λέξεις σε µικρά χαρτιά για να επικοινωνεί µε τους επισκέπτες του. Καταβεβληµένος, 
αποσύρεται για ανάρρωση σε ξενοδοχείο της Κηφισιάς. Ύστερα από µέρες, µε 
προστατευτικό κασκόλ γύρω από τον λαιµό του, θα επισκεφτεί το εργαστήρι του γλύπτη 
Μιχάλη Τόµπρου, όπου θα φωτογραφηθεί για µια προτοµή, που δεν έγινε ποτέ. Είναι οι 
τελευταίες φωτογραφίες της ζωής του. Ο Γ. Κ. Κατσίµπαλης, που τον συνάντησε εκείνες τις 
ηµέρες, τον περιγράφει στον Σεφέρη ως «ένα παραδοξότατο γερόντιο» που κάθε τόσο έβηχε 
«και ξεφύσαγε σα φυσητήρι µέσα από τη µετάλλινη σωλήνα του». Η τελική εντύπωση του 
παλαµολάτρη Κατσίµπαλη είναι χαρακτηριστική: «∆υο παµπόνηρα και σπάνιας 
διεισδυτικότητας µάτια, µε µια γλυκύτητα στο κάτω µέρος του προσώπου, ολόγυρα στο 
στόµα και στο πηγούνι. ∆ε µοιάζει καθόλου µε ό,τι σκίτσο, φωτογραφία κ.λπ. έχεις δει ώς 
σήµερα. Φυσιογνωµία από τις πιο ενδιαφέρουσες κι εντυπωσιακές». Οι αθηναϊκές 
εφηµερίδες της εποχής παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τις εδώ κινήσεις του και γράφουν 
άρθρα για τον άνθρωπο και το έργο του. Όταν αναχωρεί για την Αλεξάνδρεια, τον 
κατευοδώνουν στον Πειραιά πολλά γνωστά ονόµατα της λογοτεχνίας. Παρά ταύτα, η 
πρόσληψη της ποίησής του από τη γενιά του ’30 παραµένει εντυπωσιακά αντιφατική και 
εκτείνεται από την πλήρη άρνηση έως την επιφυλακτική αποδοχή και την ανεπιφύλακτη 
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παραδοχή. Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια για να µεταστραφούν οι αρνητές του. Η 
υγεία του επιδεινώνεται συνεχώς και στις αρχές Απριλίου 1933 µεταφέρεται από τον Αλέκο 
και τη Ρίκα Σεγκοπούλου (ο Σεγκόπουλος είχε οριστεί γενικός κληρονόµος του, βάσει 
διαθήκης του 1923) στο Ελληνικό Νοσοκοµείο της Αλεξάνδρειας, όπου και θα πεθάνει στις 
29 Απριλίου. Σύσσωµος ο αθηναϊκός Τύπος αναγγέλλει τον θάνατό του µε συγκίνηση, 
δίνοντας όµως µεγαλύτερη δηµοσιότητα και περισσότερο χώρο στην ειδησεογραφία για τον 
θάνατο της ελληνικής καταγωγής Γαλλίδας ποιήτριας κόµισσας ντε Νοάιγ, που πέθανε την 
ίδιαν ηµέρα. Όπως έγραψε ο Γ.Π. Σαββίδης, «στις 29 Απριλίου 1933 (ηµέρα των γενεθλίων 
του) ο κύριος Κωστής Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης, χάρη σε µια εκπληκτική συνέπεια της 
Μοίρας απέναντι στον ακριβέστερο εξόριστο άρχοντα του ελληνικού λόγου, έκλεισε στην 
γενέτειρά του τον εβδοµηντάχρονο κύκλο της επίγειας ζωής του, και πέρασε στον κύκλο της 
αιωνιότητας: έγινε, οριστικά, ο Καβάφης».  

 
Η περίπτωσή του είναι µοναδική στα νεοελληνικά γράµµατα. Ξεκίνησε ως µέτριος 

Φαναριώτης, πέρασε από τον παρνασσισµό και τον συµβολισµό, για να καταλήξει σ’ έναν 
εκπληκτικής ευστοχίας και ήθους ρεαλισµό. Τα ποιήµατά του, λυρικά και δραµατικά κατά 
βάση, έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Στους στίχους του κυκλοφορεί ένας ολόκληρος 
λαός επώνυµων και ανώνυµων προσώπων, φυσιογνωµίες ιστορικές και ψευδοϊστορικές, 
µορφές της µυθολογίας, µα και της σύγχρονής του Αλεξάνδρειας. Τα περιστατικά που µας 
αφηγείται βρίσκονται στο περιθώριο της επίσηµης Ιστορίας. Προτιµά να κινείται 
περισσότερο στις περιοχές του ελληνιστικού κόσµου και στις πολιτικές και θρησκευτικές 
ίντριγκες του Βυζαντίου, παρά στην αρχαιοελληνική κοινωνία. Το σύνολο του έργου του (τα 
154 ποιήµατα του «Κανόνα», τα «Κρυµµένα», τα «Αποκηρυγµένα», και τα πεζά του κείµενα) 
υποβάλλουν τη φυλετική συνοχή και συνείδηση ολόκληρου του ελληνικού κόσµου. Ο Γ. Π. 
Σαββίδης, στον οποίον οφείλει πολλά η καβαφική φιλολογία, δήλωνε το 1963 ότι µπορούµε 
ανεπιφύλακτα να ονοµάσουµε τον Καβάφη εθνικό ποιητή. Στην ποίησή του συγκλίνουν και 
συγχωνεύονται µε µοναδικό τρόπο ποικίλα ρεύµατα, ενώ ταυτόχρονα διαγράφεται καθαρά το 
πρόσωπο του ελληνικού µοντερνισµού. Όπως συµβαίνει µε όλους τους µείζονες ποιητές, ο 
Καβάφης προηγήθηκε της εποχής του και, όπως έχει παρατηρηθεί, «µίλησε για τον έρωτα και 
τον θάνατο, για τη βία και τη µέθη της εξουσίας, για τον πολιτικό οπορτουνισµό και τη 
διάψευση των µεγάλων ιδανικών». Είναι ο πρώτος Έλληνας ποιητής µε τόση µεγάλη 
απήχηση στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Είναι, επιπλέον, ο µοναδικός µέχρι 
στιγµής σύγχρονος Έλληνας ποιητής, που έχει επηρεάσει σε τέτοια έκταση και µε τόση 
διάρκεια νεώτερους ξένους ποιητές σε πολλές χώρες. Η φωνή του ακούγεται καθαρά και σε 
ολόκληρη τη µεταπολεµική ελληνική ποίηση, η οποία, µετά τον Καβάφη, γράφεται 
διαφορετικά στην Ελλάδα.  
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«Ο Καβάφης µεταγγίζει στον ποιητικό 
του λόγο τα αισθήµατα του εγκλεισµού, 
του αποκλεισµού, της µοναξιάς» 33 
 

 
 
 
Την ίδια εποχή (την πρώτη δεκαετία του 

20ου αιώνα) που ο Παλαµάς κατεργάζεται 
ποιητικά την ιδέα της ενότητας και της 
ανασύστασης του ελληνικού πολιτισµού, 
εξυψώνοντας τον ποιητή και την ποίηση σε 
απρόσιτες -στους κοινούς ανθρώπους- σφαίρες, ο Καβάφης µεταγγίζει στον ποιητικό του 
λόγο τα αισθήµατα του εγκλεισµού, του αποκλεισµού, της µοναξιάς, της µονοτονίας, του 
αδιεξόδου και της σωµατικής φθοράς: «Τείχη» (1897), «Οι ψυχές των γερόντων» (1901), 
«Τα παράθυρα» (1903), «Τρώες» (1905), «Μονοτονία» (1908), «Η πόλις» (1910). 
 

Κατ’ αναλογία, τα πρόσωπα που δρουν στα ποιήµατα του Καβάφη είναι κατά κανόνα 
στερηµένα από υψηλά οράµατα. Πρόκειται, στις περισσότερες περιπτώσεις, για ανθρώπους 
απατηµένους, εγκλωβισµένους στο παρόν, οι οποίοι προσµένουν καρτερικά -χωρίς ελπίδα και 
δύναµη να αντιδράσουν- την επόµενη καταστροφή. Αυτό βεβαίως δε σηµαίνει ότι έχουµε να 
κάνουµε µε επίπεδους χαρακτήρες. Αντίθετα, η επίγνωση του αδιεξόδου, οι ταλαντεύσεις και 
οι αµφιβολίες τους προσδίδουν στους καβαφικούς ήρωες δραµατικό βάθος και τους 
καθιστούν εξαιρετικά περίπλοκους. 
 

Η κριτική διακρίνει, ως γνωστόν, τα ποιήµατα του Καβάφη (στην παραγµατικότητα η 
διάκριση γίνεται από τον ίδιο τον Καβάφη), µε βάση τη θεµατική τους, σε τρεις κατηγορίες: 
φιλοσοφικά, ιστορικά, ερωτικά. Το σχήµα της καβαφικής ποίησης συµπληρώνεται µε µιαν 
επίσης γενικά αποδεκτή -από την καβαφική κριτική- περιοδολόγηση: α. ροµαντική περίοδος 
(1882-1891/94), β. παρνασσική και συµβολιστική περίοδος (1891/94-1899/1904), γ. περίοδος 
του ποιητικού ρεαλισµού (1903-1933). Τα ταξινοµικά αυτά σχήµατα, µε τα οποία επιχειρείται 
η τακτοποίηση του καβαφικού έργου και η τοποθέτησή του (ειδικά για το δεύτερο) κατά 
µήκος ενός χρονικού ανύσµατος, είναι και χρήσιµα και εύχρηστα, µε την προϋπόθεση όµως 
ότι δεν εξαφανίζουν από την οπτική µας τη συγχρονική διάσταση του έργου· την ενότητα 
δηλαδή και τις επικαλύψεις των περιοχών και των περιόδων του. 

 
Με βάση πάντως το δεύτερο σχήµα, θα µπορούσε να παρατηρηθεί ότι, κατά την πρώτη 

περίοδο, ο Καβάφης φαίνεται εγκλωβισµένος στους ποιητικούς, εκφραστικούς και 
θεµατικούς τρόπους του αθηναϊκού ροµαντισµού. Η παρουσία ποιητών όπως οι ∆. 

                                                           
33 Αποσπάσµατα από τη µελέτη του Π. Βουτουρή, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Ιστορία της 
Ελλάδος του 20ού αιώνα, ό.π. (βλ. σηµ. 30). 
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Βαλαβάνης, Σπ. Βασιλειάδης, Ι. Καρασούτσας, ∆. Παπαρρηγόπουλος, είναι κάτι 
περισσότερο από εµφανής: 
 
Εάν η γη καλύπτεται µε σκότος, µη 
                                        φοβείσαι. 
Μη ό,τι είναι έρεβος νόµιζε διαρκές. 
Φίλε, πλησίων ηδονών, ανθών, κοιλά- 
                                        δων είσαι. 
Θάρρει, και βάδισον εµπρός. Ιδού το 
                                       λυκαυγές! 
 
(«Ο ποιητής», Αποκηρυγµένα, 1886)  
 

Η επαφή του ωστόσο, γύρω στα 1892, µε τον ευρωπαϊκό παρνασσισµό και το 
συµβολισµό θα συµβάλει ώστε να υπερβεί την κενή ρητορεία, την εξωστρέφεια και το 
ροµαντικό στόµφο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου γράφονται ορισµένα από τα πιο 
γνωστά καβαφικά ποιήµατα: «Κεριά», «Ένας γέρος», «Τείχη», «Τα παράθυρα», 
«Περιµένοντας τους βαρβάρους», «Che fece… il gran rifiuto». Ό,τι χαρακτηρίζει τα 
ποιήµατα αυτής της περιόδου είναι η στροφή προς το εσωτερικό -«µια έφοδος στο σκοτάδι», 
όπως ονοµάστηκε- η οποία αποτελεί και την απαρχή µιας επίµονης αναζήτησης στα ενδότερα 
στρώµατα ενός συνειδητοποιηµένου ποιητικού εγώ. 
 

Στις αρχές του αιώνα σηµειώνεται η δεύτερη τοµή, η οποία σηµατοδοτεί και την 
αφετηρία του καβαφικού ρεαλισµού. Πρόκειται για την ώριµη περίοδο του Καβάφη, η οποία 
διαρκεί ως το θάνατό του. Σηµαντικά δείγµατα αυτής της περιόδου είναι τα ποιήµατα: «∆ύο 
νέοι, 23 έως 24 ετών», «Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ», «Ρωτούσε για την 
ποιότητα», «Μέρες του 1908», «Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 µ.Χ.», «Εν µεγάλη Ελληνική 
αποικία, 200 π.Χ.», «Εν πορεία προς την Σινώπην», «Ας φρόντιζαν», «Στα 200 π.Χ.», «Εις τα 
περίχωρα της Αντιόχειας». Σταθµός στην πορεία προς την ποιητική ωριµότητα θεωρήθηκε, 
επίσης από την κριτική, το 1911 και εν συνεχεία το 1917/18, όταν ο Καβάφης -
ελευθερωµένος από κάθε είδους εξωτερικές δεσµεύσεις- αποτολµά την οµολογία της 
οµοφυλοφιλίας του και φθάνει σε έναν απροκάλυπτο και τολµηρό ερωτικό λόγο· την 
αποτύπωση µιας ερωτικής σχέσης απαλλαγµένης από κάθε συναλλαγή ή υπολογισµό: µιαν 
απογύµνωση -µε άλλα λόγια- του ερωτικού σώµατος και συγχρόνως µιαν απογύµνωση του 
ποιητικού λόγου από τα µεταφορικά και παραβολικά του φορτία: 
 
Μέσα στα καπηλειά και τα 
χαµαιτυπεία 
της Βηρυτού κυλιέµαι. Μες σ’ ευτελή 
                                           κραιπάλη 
διάγω ποταπώς. Το µόνο που µε σώζει 
σαν εµορφιά διαρκής, σαν άρωµα που 
                                                 επάνω 
στη σάρκα µου έχει µείνει, είναι που 
                                  είχα δυο χρόνια 
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δικό µου τον Ταµίδη, τον πιο εξαίσιο 
                                                   νέο, 
δικό µου όχι για σπίτι ή για έπαυλι  
                                        στον Νείλο.             
 
(«Μέσα στα καπηλειά», 1926) 
 

Ο ποιητικός «ρεαλισµός» (ο όρος χρησιµοποιείται, ήδη από το 1917, από τον 
Βρισιµιτζάκη και εν συνεχεία, το 1932, πιο συστηµατικά από τον Άγρα) αφορά κυρίως αυτή 
τη διπλή απογύµνωση, αλλά συγχρόνως και την αίσθηση -ερωτική σε ορισµένες περιπτώσεις- 
της ιστορίας. Εξάλλου, η ποιητική εµπειρία, το ερωτικό βίωµα, και η (ιστορική) µνήµη, 
διαπλέκονται σε έναν ενιαίο κύκλο. 

 
Ειδικότερα, η σχέση του καβαφικού έργου µε την ιστορία απασχόλησε σηµαντικό 

µέρος της κριτικής. Από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Τίµου Μαλάνου (η οποία 
θεώρησε την προβολή της ιστορίας ως ενσυνείδητη επιλογή του Καβάφη, προκειµένου να 
αποκρύψει τη σεξουαλική ετεροδοξία του), ως το Σεφέρη, ο οποίος προσεγγίζει το ζήτηµα 
της ιστορικής σκηνοθεσίας των καβαφικών ποιηµάτων χρησιµοποιώντας ως κλειδί τον όρο 
«αντικειµενική συστοιχία» του T. S. Eliot. Ο ποιητής -γράφει ο Σεφέρης- προκειµένου να 
εκφράσει τη συγκίνησή του, εφευρίσκει µια «σκηνοθεσία καταστάσεων, ένα πλαίσιο 
γεγονότων» στο οποίο τοποθετεί τους ήρωές του. Έτσι και ο Καβάφης -πάντα κατά το 
Σεφέρη- εφαρµόζει επίµονα αυτή τη µέθοδο, χρησιµοποιεί αυτό το «µέσον» προκειµένου να 
αποφύγει την απλαισίωτη έκφραση της συγκίνησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 
θεωρητικό σχήµα µε τα «τρία κλειδιά», που διατυπώνει στα 1958 ο Τσίρκας: πρώτο κλειδί 
της καβαφικής ιστορικής µεθόδου είναι «η λόγια πηγή, το ιστορικό γεγονός», δεύτερο κλειδί 
«το σύγχρονο, το πραγµατικό γεγονός», και τρίτο «τα βιώµατα του ποιητή, το ψυχικό 
γεγονός». Η αρµονική, ταυτόχρονη, λειτουργία των τριών κλειδιών προσδίδει στο καβαφικό 
ποίηµα το βάθος: «βάθος χρόνου, βάθος οράµατος, βάθος σκέψης, βάθος συγκίνησης». Στα 
πιο πρόσφατα χρόνια, ο Γ. ∆άλλας (1974) επιχειρεί µια «χαρτογράφηση» της ιστορικής 
εµπειρίας του Καβάφη και προεκτείνει την ιστορικότητα και σε άλλες αισθητικές κατηγορίες 
και περιοχές του καβαφικού έργου. Τέλος, στα 1983 ο ∆. Ν. Μαρωνίτης διακρίνει τον 
«ιστορικό» καβάφη από το «µυθολογικό» και «προϊστορικό», και προτείνει την κλίµακα 
«προϊστορία - µυθολογία - ιστορία» ως δείκτη της ποιητικής πορείας και εξέλιξής του. 
 

Ο Καβάφης έχει οριστικά καταξιωθεί σήµερα ως ένας από τους σηµαντικότερους -
παγκοσµίως- ποιητές του 20ου αιώνα. Το έργο του αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικό στο 
χρόνο και, µ’ αυτή την έννοια, κλασικό. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί η αργοπορηµένη 
ανταπόκριση και πρόσληψη του έργου του από την κριτική -συγκριτικά, βεβαίως, µε άλλους 
σύγχρονους αθηναίους οµοτέχνους του. Η αργοπορία αυτή πρέπει να οφείλεται ασφαλώς 
στον αιρετικό και ιδιότυπο χαρακτήρα του έργου, αλλά -ενδεχοµένως- και στην εκδοτική 
τακτική που ακολούθησε ο ίδιος ο Καβάφης. Είναι γνωστό ότι ο Αλεξανδρινός απέφυγε να 
εκδώσει, όσο ζούσε, το σύνολο του ποιητικού του έργου. Αντίθετα, τα ποιήµατά του 
κυκλοφορούσαν σε ιδιωτικές εκδόσεις («µονόφυλλα», «τεύχη», «συλλογές»). Η πρώτη 
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συγκεντρωτική έκδοση της αναγνωρισµένης καβαφικής ποίησης πραγµατοποιήθηκε το 1935. 
Σήµερα κυκλοφορούν έγκυρες εκδόσεις των «αναγνωρισµένων», «ανέκδοτων» και 
«αποκηρυγµένων» ποιηµάτων του Καβάφη (µε τη φιλολογική επιµέλεια του Γ. Π. Σαββίδη), 
ενώ αναµένεται η έκδοση των «ατελών» ποιηµάτων που βρέθηκαν στο αρχείο του. 

 
 

 
Ήξερε ο Καβάφης ελληνικά;  
Ο Καβάφης δεν µπορούσε να υποτάξει τις καλλιτεχνικές-ποιητικές εκφραστικές του 
ανάγκες σε ένα «γλωσσικό µοντέλο» 34 
 

Το ερώτηµα: «ήξερε ο Καβάφης ελληνικά;» το προκάλεσε η διαβόητη για το 
δογµατισµό της απόφανση του Σεφέρη για τους «τρεις ποιητές µας», Σολωµό, Κάλβο και 
Καβάφη, που «δεν ήξεραν ελληνικά».  

 
Σε µια πρόσφατη µελέτη µου για τη γλώσσα του Σολωµού παρατηρούσα ότι η 

προκλητική αυτή παρέµβαση του Σεφέρη συνεξέφραζε, την ιστορική εκείνη στιγµή 
(1936/37), «τη νέα προσπάθεια για την επίσηµη, εκ των άνω, επιβολή της νέας, “δηµοτικής”, 
“εθνικής” κοινής µε τη Νεοελληνική Γραµµατική (1941) του Μ. Τριανταφυλλίδη, της οποίας 
προπαγανδιστής και πάτρωνας ήταν ακριβώς ο ανώτατος πολιτικός προϊστάµενος (και) του 
Σεφέρη: ο Ι. Μεταξάς».  

 
Ο Καβάφης και οι άλλοι δύο συγκατηγορούµενοί του στο έκτακτο γλωσσοδικείο του 

Σεφέρη είχαν, παρά τις µεγάλες διαφορές µεταξύ τους, ένα κοινό γνώρισµα: ήταν και οι τρεις 
Έλληνες της ∆ιασποράς, που είχαν περάσει όλη τη ζωή τους, όπως π.χ. και ο Κοραής, έξω 
από την Ελλάδα, σ’ ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, ήταν και οι τρεις πολύγλωσσοι και είχαν 
την εξαιρετική τύχη να µην πάνε ποτέ σ’ ελληνικό σχολείο -και εποµένως δεν ήταν καθόλου 
προδιατεθειµένοι να ξαπλώσουν, µετά θάνατον και παρά τη θέλησή τους, στη 
«δηµοτικιστική» κλίνη του Μεταξά, του Σεφέρη, του Τριανταφυλλίδη ή οποιουδήποτε άλλου 
“Προκρούστη” της γλωσσικής «εθνικής ενότητας».  

 
Θα συνοψίσω εδώ, προκαταβολικά, τα πορίσµατα µιας συστηµατικότερης µελέτης για τη 
γλώσσα (της ποίησης) του Καβάφη:  
α) Το γλωσσικό µίγµα των ελλήνων εµπόρων της ∆ιασποράς αποτελούσε τη βάση της 
γλώσσας του Καβάφη.  
β) Η ποιητική γλώσσα του Καβάφη αποτελεί ένα µίγµα, του οποίου βασικό υλικό είναι η 
µητρική του γλώσσα και η γλώσσα που µιλιόταν στο άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον· σ’ 
αυτό έχουν προσµιχθεί γλωσσικά στοιχεία που έχουν αντληθεί από τους αρχαίους και τους 
µεσαιωνικούς έλληνες συγγραφείς, που διάβαζε ο Καβάφης.  

                                                           
34 Παραθέτουµε επιφυλλίδα του Γ. Βελουδή που δηµοσιεύτηκε στις 13-04-2003 στην εφηµερίδα Το 
Βήµα, 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13837&m=B63&aa=2&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13837&m=B63&aa=2&cookie=
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γ) Το γλωσσικό αυτό µίγµα υποστηρίζεται θεωρητικά από την αντίληψη του Καβάφη για τη 
συνέχεια της ελληνικής γλώσσας -µια αντίληψη που εκτείνεται σ’ ολόκληρη την ελληνική 
ιστορία.  
δ) Ο Καβάφης έµεινε συνειδητά αµέτοχος στο «γλωσσικό αγώνα» που πυροδότησε το Ταξίδι 
(1888) του Ψυχάρη -σ’ αντίθεση µε τους Έλληνες της «εµπορικής» ∆ιασποράς Π. Βλαστό 
και Α. Πάλλη· ταυτόχρονα, δεν πήρε µέρος στους (ψευτο-)εθνικούς αγώνες, που 
συγκλόνισαν την Ελλάδα της εποχής του: ο Καβάφης ήταν και στα «εθνικά» ζητήµατα, όπως 
και στην ποίησή του, ένας «κριτικός ρεαλιστής».  
ε) Ο Καβάφης δεν µπορούσε να υποτάξει τις καλλιτεχνικές-ποιητικές εκφραστικές του 
ανάγκες σε ένα «γλωσσικό µοντέλο» -ούτε του Κοραή, του Κόντου ή του Ψυχάρη.  
 

Ένα υποτιθέµενο γλωσσικό «λάθος», η χρήση του «λανθασµένου» λαϊκού τύπου της 
προστακτικής επέστρεφε στο οµότιτλο ποιητικό µικρογράφηµα του Καβάφη 
(1904/1909/1912), που προξένησε τόση αµηχανία στους µελετητές του, µπορεί να ερµηνευτεί 
ως ένα αριστοτεχνικό εκφραστικό µέσο της ποιητικής του: Ο Καβάφης ήξερε, βέβαια, και τον 
ορθό τύπο της προστακτικής επίστρεφε, επέλεξε όµως, µ’ εξαιρετική ποιητική ευφυΐα, το 
λαϊκό επέστρεφε, για να εκφράσει, και «φωνητικά», την έννοια της «επανάληψης». Η 
κεντρική, για το συντοµότατο αυτό ποίηµά του, έννοια αυτή εκφράζεται όχι µόνο µε πολλούς 
γλωσσικούς δείκτες (συχνά, πάλι, όταν... όταν), αλλά και µε την επανάληψη, και µάλιστα το 
διπλασιασµό, των τεσσάρων φωνηέντων (ε) του τίτλου στο «εσωτερικό» του ποιήµατος: 
επέστρεφε και παίρνε µε.  

 
Ο Καβάφης ήξερε την (αρχαία, µεσαιωνική και νέα) ελληνική γλώσσα, όπως άλλωστε 

και τη µετρική, πολύ καλύτερα από το Σεφέρη και τους άλλους πτυχιούχους της Νοµικής: 
σαν επιστήµονας γλωσσολόγος.  

 
Τα γλωσσικά ενδιαφέροντά του επέδειξε ο Καβάφης µε την κριτική του παρέµβαση 

στο έργο δύο (νεο)ελληνιστών, του άγγλου J. Blackie (1891) και του γάλλου Η. Pernot 
(1918), ενώ τη γλωσσολογική του ιδιοφυΐα απέδειξε µ’ ένα µικρό αλλά πρωτότυπο 
«ετυµολογικό» άρθρο του για την ορθογράφηση του ονόµατος «Χρίστος» (Χρίστος και όχι 
Χρήστος, 1901). Ο Καβάφης τεκµηριώνει, πειστικά και οριστικά, την ορθή γραφή του 
ονόµατος «Χρίστος», ετυµολογώντας το από το αρχαίο επίθετο «Χριστός». Τα ερµηνευτικά 
του επιχειρήµατα τα αντλεί ο Καβάφης µε εκπληκτική ευστροφία από αρχαία και νεότερα 
παραδείγµατα, για να καταλήξει στο διπλό συµπέρασµα ότι ο παρατονισµός του ονόµατος 
(Χρίστος>χριστός) εξηγείται πρώτον µεν από τον κανόνα µετακίνησης του τόνου από τη 
λήγουσα στην παραλήγουσα, σε αρχαία επίθετα, όταν γίνονται κύρια ονόµατα, «και δεύτερον 
µε την ευσεβή συνήθειαν να διαφέρη κατά τύπον από του θείου επιθέτου».  

 
Με τη δεύτερη αυτή παρατήρησή του ο Καβάφης υποδεικνύει, χάρη στις µαρτυρηµένες 

ανθρωπολογικές του µελέτες, ένα γλωσσικό φαινόµενο άγνωστο ακόµα και σε πολλούς - 
πανεπιστηµιακούς- γλωσσολόγους: την ανάγκη για τη διάκριση ανάµεσα στο «βέβηλο» και 
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τον «ιερό» τύπο µιας λέξης. Στα «ονοµατολογικά» παραδείγµατα του Καβάφη µπορούµε να 
προσθέσουµε την αντιπαράθεση του «βέβηλου» Σταύρος στο «ιερό» σταυρός.  

 
Πάνω στην ίδια διάκριση «ιερό» vs. «βέβηλο» στηρίζονται όχι µόνο οι χριστιανικές 

λέξεις-ταµπού ύδωρ-νερό, άρτος-ψωµί, οίνος-κρασί κ.ά., αλλά και η αρχαία, 
«ειδωλολατρική», απαγόρευση της ονοµατοθεσίας των θνητών µε τα ονόµατα των θεών τους. 
Η µεταγενέστερη παραλαβή των πρώην «ιερών» αυτών ονοµάτων (Ερµής, Άρτεµις, Αθηνά, 
Αφροδίτη κ.ά.) από τους χριστιανούς σήµαινε, εννοείται, και τη «βεβήλωση», την 
αποϊέρωση, των αρχαίων θεϊκών ονοµάτων. 

 
 

 
Ο Καβάφης και ο αναγνώστης 35 
 

Σήµερα, ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης δεν έχει αναγνώστες-αρνητές. Στο δεύτερο, κυρίως, 
µισό του 20ού αιώνα κέρδισε την καθολική αποδοχή. Παράλληλα, η λογική των προσµετρήσεων 
και των κατατάξεων τον συµπεριλαµβάνει στους πέντε έξι ποιητές παγκόσµιας εµβέλειας και 
ακτινοβολίας. 

 
Πρόκειται, φυσικά, για την πιο περίεργη και σπάνια περίπτωση Έλληνα ποιητή. Από 

τότε που τον πρωτοπαρουσίασε στο ανυποψίαστο αθηναϊκό κοινό ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, 
κύλησαν µέχρι σήµερα εκατό ολόκληρα χρόνια. Σ’ αυτά τα χρόνια, τριάντα προθανάτια και 
εβδοµήντα µεταθανάτια, η ποίηση του Καβάφη πέρασε από ποικίλες, θετικές και αρνητικές, 
διακυµάνσεις και αποτιµήσεις. Όλες αυτές έχουν, σχεδόν καθολικά, καταγραφεί από τις 
συνοπτικές σχηµατοποιήσεις και εκτιµήσεις της γραµµατολογικής λογικής και των 
βιβλιογραφικών καταγραφών. 
 

Πάντως, ακόµα και σήµερα, παρ’ όλο το βιβλιογραφικό πληθωρισµό και τη σωρεία 
άρθρων και µελετών, ένα ειδικό θέµα και πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει κάπως ρευστό 
και συγκεχυµένο. Θέλω να πω ότι παραµένει δύσκολο µάλλον πρόβληµα να 
προσδιορισθούν χρονικά δύο επίµαχα σηµεία. Το πρώτο: πότε αρχίζει η καβαφική ποίηση 
να εισβάλλει συστηµατικά και περισσότερο πληθωρικά στην αθηναϊκή ποιητική αγορά και 
να γίνεται πιο ανεπιφύλακτα αποδεκτή από το ελλαδικό ποιητικό και κριτικό κατεστηµένο; Το 
δεύτερο σηµείο: πότε ο ποιητικός λόγος του Καβάφη φθάνει στο κορυφαίο επίπεδο της 
καθολικής αποδοχής και κατάφασης και της ουσιαστικότερης γνωριµίας και υποδοχής από 
ευρύτερα στρώµατα αναγνωστών; 

 
Σ’ αυτό το διπλό πρόβληµα, οι ποικίλες µέχρι σήµερα βιβλιογραφικές και ευρύτερες 

καταγραφές και µελέτες µάς βοηθούν σηµαντικά. Μπορεί δηλαδή κανείς να καταγράψει τους 

                                                           
35 Παραθέτουµε απόσπασµα από το βιβλίο του Νικήτα Παρίση, Κ. Π. Καβάφης - Σχόλια σε ποιητικά 
κείµενα. ∆οκίµιο ερµηνευτικής ανάγνωσης, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2003, σσ. 20-28 (εδώ παραλείπονται 
οι υποσηµειώσεις του βιβλίου).   
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διαδοχικούς σταθµούς, καθώς και τους αναβαθµούς µιας δύσκολης κλίµακας που ανέβηκε 
σταδιακά η ποίηση του Καβάφη µέχρι να φθάσει στην τελική της δικαίωση και αποδοχή. 
Συγκεκριµένα, θα µπορούσε κανείς, µε πολύ αδρές γραµµές και σχηµατοποιήσεις, να 
επισηµάνει, έστω και αυτοερωτώµενος, τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
α) η τελευταία προθανάτια 15ετία (1918-1933) του ποιητή δεν είναι µήπως η κρισιµότερη φάση 
για την εισβολή του Καβάφη στην ποιητική αγορά της Αθήνας και για µια πρώτη, έστω και 
ασταθή, καθιέρωσή του στο κάπως ευρύτερο φιλότεχνο κοινό; 
 
β) ο θάνατος του ποιητή, στις 29 Απριλίου του 1933, δεν προσφέρει µια ευκαιρία για µια 
πρώτη µεταθανάτια αποτίµηση της ποίησής του και για το πρώτο ουσιαστικό αφιέρωµα 
αθηναϊκού περιοδικού; 
 
γ) η περιώνυµη έκδοση του καβαφικού Κανόνα στα 1935, η γνωστή ως έκδοση Καλµούχου, παρ’ 
όλα τα σφάλµατα που της καταµαρτυρούν και το πληθωρικό εκτυπωτικό µπαρόκ, δεν 
προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό, έστω και σε περιορισµένη κλίµακα, το πρώτο 
συγκεντρωτικό corpus της καβαφικής ποίησης; 
 
δ) η πρώτη ελλαδική έκδοση του καβαφικού Κανόνα από τον Ίκαρο στα 1948 δε συντελεί στην 
ουσιαστικότερη διάδοση του ποιητή σε ευρύτερα στρώµατα αναγνωστών; 
 
ε) η περιώνυµη µελέτη του Στρατή Τσίρκα Ο Καβάφης και η εποχή του στα 1958, µε τις όποιες 
υπερβολές και ακρότητες, δεν εγκαινιάζει µιαν αλλαγή στη στάση της αριστερής κριτικής και 
διανόησης απέναντι στον Αλεξανδρινό και δεν αποτελεί µια ουσιαστική αφετηρία ή και σταθµό 
για τις καβαφικές µελέτες; 
 
στ) το ισχυρό ξάφνιασµα που προκάλεσε το 1963 το αφιέρωµα του περιοδικού Επιθεώρηση 
Τέχνης δεν υποδηλώνει µια σχεδόν ολική µεταστροφή της επίσηµης τότε Αριστεράς απέναντι 
στην καβαφική ποίηση και δεν οριστικοποιεί την αποδοχή ενός παρακµία ποιητή από 
αναγνώστες προσανατολισµένους σε άλλης ιδεολογίας κείµενα; 
 
ζ) εξάλλου, η δίτοµη µικρόσχηµη και πολύ χρηστική έκδοση που επιµελήθηκε ο Γ. Π. 
Σαββίδης πριν από 40 χρόνια, δεν είναι το καταληκτικό γεγονός που εγγράφει οριστικά τον 
Καβάφη στις αναγνωστικές προτιµήσεις του ελληνικού κοινού; 
 

Βέβαια, για το γράφοντα το θέµα ή και το πρόβληµα της αναγνωστικής υποδοχής και 
εξάπλωσης του Καβάφη εξετάζεται εδώ µάλλον παρένθετα και µε πολύ στενή γραµµατολογική 
και βιβλιογραφική όραση. Πρόθεσή µου δεν είναι να εµπλακώ στο χαοτικό εύρος της 
καβαφικής βιβλιογραφίας. Βρίσκω δηλαδή ότι για τα µέτρα και τις προδιαγραφές αυτής της 
εργασίας, θα είχε πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον ένα άλλο θέµα: αυτό δηλαδή που είναι 
περισσότερο παροντικό και συσχετίζει πιο άµεσα τον ποιητή Καβάφη µε το σύγχρονο 
αναγνώστη. 
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Πώς λειτουργεί, λοιπόν, η καβαφική ποίηση για το σύγχρονο αναγνώστη; ή και 
αντίστροφα: ο σύγχρονος αναγνώστης, όχι βέβαια ο ειδικός αλλά αυτός που ανήκει στην 
έστω αναγνωστική µειοψηφία των εραστών της ποίησης, τι αποκοµίζει από την επαφή του µε το 
λόγο του ποιητή; 
 

Η καβαφική ποιητική ρητορική, µε συγκρατηµένο τεχνοτροπικά βηµατισµό και µε µιαν 
αριστοκρατικά φροντισµένη ένδυση γλωσσικής λιτότητας, δε δηµιουργεί τον άµεσο και τον 
επιφανειακό αναγνωστικό ενθουσιασµό. Ο Καβάφης δεν είναι ο ποιητής της λυρικής αιθρίας 
και της ρητορικής έξαρσης· ούτε ο ποιητής που προκαλεί την εύκολη συναισθηµατική διέγερση ή 
και διάχυση. Η ποίησή του δε δονεί τις εύκρουστες και τις πάνω χορδές της ψυχής. ∆ε σκορπίζει 
τον αναγνώστη ούτε τον κάνει να πάλλεται αστόχαστα και απερίσκεπτα. Τον συγκρατεί σε µια 
προκαθορισµένη και σταδιακά ανελισσόµενη ένταση στοχαστικής ευστάθειας. ∆εν εισβάλλει 
απότοµα και άµεσα στην ψυχική ενδοχώρα του αναγνώστη. Τον συνεπαίρνει σταδιακά µε µια 
διαδικασία έντεχνα σκηνοθετηµένης και αργόσυρτης ή και υπόκωφης υποβολής. Ακόµα και 
στα κάπως πιο γκρίζα ποιήµατα, σ’ αυτά που εγγράφεται ο έγκλειστος, ο ηττηµένος και ο 
δαπανηµένος άνθρωπος, ο αναγνώστης δε βουλιάζει στο µαύρο χρώµα· δεν αισθάνεται να τον 
πνίγει ο κλοιός µιας συναισθηµατικής-ψυχικής ασφυξίας. Ο ηττηµένος στον Καβάφη διατηρεί 
µιαν αξιοπρέπεια ή ακόµα και κάποια καύχηση. 

 
Τι, λοιπόν, φουσκώνει στην ψυχή και τη σκέψη του σύγχρονου αναγνώστη που διαβάζει 

το λόγο του Καβάφη; Πρώτα πρώτα η αποδοχή του ποιητή· αποδοχή χωρίς ερωτηµατικά και 
επιφυλάξεις. Ο λόγος, καταρχήν, του ποιητή δεν του φαίνεται ανοίκειος. Καθώς δεν είναι 
ποιητικά τραγουδιστικός ούτε έντονα και κακόηχα ρυθµικός, ο αναγνώστης τον νιώθει πιο πολύ 
ως µια οικεία φθεγγόµενη φωνή που το ήθος της του θυµίζει τον κυµατισµό και το ηχόχρωµα 
ενός φροντισµένου καθηµερινού λόγου. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που η 
ποίηση του Καβάφη δηµιουργεί, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, αναγνωστική 
οικειότητα, καθώς και την αίσθηση µιας άµεσης ή και αυτόµατης αποδοχής. 

 
∆εν είναι όµως µόνο αυτή η σχέση αναγνωστικής οικειότητας. Ίσως, µάλιστα, αν την 

αξιολογούσαµε βαθύτερα, θα βρίσκαµε ότι µάλλον είναι µια σχέση «ακουστικής» περισσότερο 
αίσθησης, έστω κι αν αυτό το άκουσµα του ποιητικού λόγου το νιώθουµε κυρίως εσωτερικά. 
Μ’ ένα λόγο: η αναγνωστική-ακουστική οικειότητα στέκεται πάντα λίγο πριν από την 
εισχώρηση και τη διείσδυση του αναγνώστη στο νοηµατικό βάθος του ποιητικού κειµένου. 
Αυτονόητο, βέβαια, ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα σηµαντικό. Το να αναπτύσσεται δηλαδή η 
αίσθηση µιας οικειότητας µε ένα κείµενο αποβαίνει στοιχείο και γεγονός ξεχωριστά 
υποβοηθητικό: ο αναγνώστης νιώθει, καταρχήν, φίλιο και όχι απωθητικά αιχµηρό το έδαφος 
της λογοτεχνικής γραφής. Αυτό, ακριβώς, τον κάνει να προχωρεί στην πιο λεπτοµερειακή 
ανίχνευση του ποιητικού τοπίου. 

 
Μια αναγκαία όµως διευκρίνιση, για να µην παρερµηνευθούν τα πράγµατα. Το να 

νιώθω αναγνωστικά-ακουστικά ένα λόγο οικείο και φιλικό, αυτό δε σηµαίνει πάντα ότι ο 
συγκεκριµένος λόγος είναι και νοηµατικά ανοικτός, αντιληπτικά µαλακός και κατανοητικά 
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εύπεπτος. Κι αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του Καβάφη. Πρόκειται δηλαδή για 
ποιητικό λόγο που δεν ερεθίζει τόσο το εύκολο συναίσθηµα και τις πρωτογενείς ψυχικές 
αντιδράσεις του αναγνώστη. Πιο πολύ, στο στάδιο της µετα-αναγνωστικής διεργασίας, ο 
καβαφικός λόγος διεγείρει τη στοχαστική διάθεση. Ο αναγνώστης, για τα πιο σηµαντικά 
τουλάχιστον ποιήµατα, πιο πολύ σκέφτεται αυτό που διάβασε και λιγότερο το αισθάνεται ως 
µια κατάσταση εσωτερικής-ψυχικής διέγερσης. Μια τέτοια διαπίστωση µας οδηγεί σε ένα 
µάλλον σωστό συµπέρασµα: το καβαφικό ποίηµα, για να αλωθεί ως συνολικό κειµενικό 
νόηµα, προϋποθέτει να µη µείνει ο αναγνώστης στη λεκτική επιφάνεια της ποιητικής γραφής, 
αλλά να διεισδύσει στο βάθος και στο βυθό του κειµένου. Αυτή δηλαδή η ποίηση 
χρειάζεται να αναγνωσθεί µε µια ιδιαίτερα στοχαζόµενη αναγνωστική πρόθεση. 

 
Τα πράγµατα, βέβαια, γίνονται πολύ πιο δύσκολα για τα λεγόµενα ιστορικά ποιήµατα 

του Καβάφη. Τα κείµενα αυτά έχουν πάνω τους ένα φορτίο από υπαινικτικές συνήθως 
αναφορές σε πρόσωπα και πράγµατα, που χρονικά ανήκουν σ’ ένα µακρινό τότε. Η ανάγνωσή 
τους χρειάζεται και κάτι άλλο: να ανασύρει δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, ο αναγνώστης αυτή 
την ιστορική επένδυση της ποιητικής γραφής και να αναζητήσει τη λεπτή και την καίρια 
ποιητικά στιγµή που η ιστορική σκηνοθεσία µεταστοιχειώνεται σταδιακά σε αυτόνοµο κειµενικό 
νόηµα· δηλαδή σε µετα-ιστορικό στοχασµό και ποιητική ιδεολογία. 

 
Αν, όµως, τα επενδυµένα στο ποίηµα ιστορικά στοιχεία είναι θολά ή και σκοτεινά για 

τον αναγνώστη, τα πράγµατα (στην ουσία το ποιητικό κείµενο) γίνονται πολύ πιο δύσκολα. 
Θέλω να πω ότι, σε µια τέτοια περίπτωση, δυσχεραίνεται ή και δεν αναπτύσσεται µια άµεση 
συνοµιλητική σχέση ανάµεσα στο κείµενο και τον αναγνώστη. ∆ηµιουργείται κατάσταση 
αναγνωστικής αµηχανίας, εµπλοκής ή και αδιεξόδου. Συµβαίνει δηλαδή ο µέσος αναγνώστης 
να µην µπορεί να δει τα ιστορικά πρόσωπα, πραγµατικά ή επινοηµένα, ως σύµβολα που 
εκφράζουν συγκεκριµένες θέσεις και στάσεις στη ζωή. 

 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, που ο ποιητικός λόγος είναι βαρύς και φορτωµένος µε 

πρόσωπα-σύµβολα, ο αναγνώστης χρειάζεται τη συνδροµή του ερµηνευτή. Στην ουσία, 
βέβαια, το ίδιο το ποίηµα χρειάζεται το λόγο της ερµηνείας. Αυτό και µόνο καταδείχνει το 
αυτονόητο: ότι δηλαδή η ποίηση γενικά (και ειδικά πολλά ποιήµατα του Καβάφη) εγγενώς 
περιέχει και προβάλλει από µόνη της το αίτηµα του ερµηνευτικού σχολιασµού. Θέλω να πω ότι ο 
διαµεσολαβητικός ρόλος της ερµηνείας δε συνιστά αναγνωστική εκζήτηση ή πολυτέλεια, αλλά 
ανάγκη που απορρέει από το λόγο και τη λογική του ποιητικού κειµένου.  
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Η παγκοσµιότητα της ποίησης του Καβάφη 36 
 

Κανένας ίσως έλληνας ποιητής δεν υπήρξε τόσο καλός κριτικός αναγνώστης του έργου 
του όσο ο Καβάφης. Η φράση «ο Καβάφης είναι ποιητής του µέλλοντος», την οποία 
διοχέτευε εντέχνως στο ευρύτερο κοινό µέσω του στενού περιβάλλοντος των θαυµαστών του, 
υπαγορευόταν, είναι φανερό, λιγότερο από µαταιοδοξία και περισσότερο από την επίγνωση 
ότι θα ερχόταν µια εποχή που η ασύµβατη µε τα ποιητικά δεδοµένα του καιρού του ποίησή 
του θα επιβαλλόταν ως µεγάλη ποίηση, όχι µόνο µέσα στο περιορισµένο νεοελληνικό 
πλαίσιο. Ο Καβάφης γνώριζε ότι ο ποιητικός του λόγος, που µε τόσο κόπο και µε τόση τέχνη 
είχε διαπλάσει µέσα από την αναχώνευση ποικίλων στοιχείων των ποιητικών τεχνοτροπιών 
του 19ου αιώνα και της αρχαίας ελληνικής εποχής, θα γινόταν, παρά την ιδιοτυπία του, όχι 
µόνο δεκτός στον ποιητικό κανόνα αλλά και θα διαµόρφωνε τον κανόνα περισσότερο απ’ 
όσο συνήθως τον διαµορφώνει ένα έργο που έρχεται να προστεθεί σ’ αυτόν. Αυτά σκέφτεται 
κανείς όταν παρατηρεί το µέγεθος της διεθνούς απήχησης του Καβάφη σήµερα. Βιβλία για 
την ποίησή του τυπώνονται σε διάφορες γλώσσες· διεθνή συνέδρια διοργανώνονται σε 
διάφορες χώρες· µελέτες µε τίτλους όπως «Ωντεν και Καβάφης», «Ουνγκαρέττι και 
Καβάφης», «Πλάτεν και Καβάφης» δηµοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά· τα ποιήµατά του 
παρέχουν το θεµατικό υλικό σε έργα µειζόνων ζωγράφων και µουσουργών· διδάσκονται σε 
τµήµατα όχι µόνο νεοελληνικών σπουδών αλλά και συγκριτικής φιλολογίας των ξένων 
πανεπιστηµίων.  

 
Η σηµερινή απήχηση της καβαφικής ποίησης τόσο στους Έλληνες όσο και στους 

ξένους αναγνώστες της, αποκτά τις διαστάσεις φαινοµένου, όταν σκεφτούµε ότι ο Καβάφης, 
που είναι ένας χρονικά παλαιός ποιητής, δεν διαβάζεται ως ένας ποιητής που είχε ξεχαστεί 
και που ανακαλύπτεται εκ νέου. Ως προς τους Έλληνες, η µελέτη της αναγνωστικής του 
τύχης δείχνει ότι  διαφορετικά από εκείνη του νεότερού του Σικελιανού -ο οποίος, έπειτα από 
µια περίοδο αναγνωστικής παραµέλησης, φαίνεται να επανεκτιµάται, και δικαίως, σήµερα, 
όµως ως παλαιός ποιητής- η γοητεία της ποίησης του Καβάφη, από την εποχή του θανάτου 
του (1933) έως σήµερα, παρουσιάζει µιαν ανοδική πορεία, και ότι ο Καβάφης διαβάζεται και 
σήµερα -για την ακρίβεια, σήµερα διαβάζεται περισσότερο- µε την αµεσότητα µε την οποία 
διαβάζεται ένας σηµερινός ποιητής. Το ίδιο θα λέγαµε και για την απήχησή του στους ξένους 
αναγνώστες, η οποία στο επίπεδο του ευρύτερου κοινού γίνεται αισθητή από τη δεκαετία του 
1960 και εξής. Ο ποιητής που γράφει τα ποιήµατά του στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 
20ού αιώνα διαβάζεται ως ποιητής και µάλιστα χαρακτηριστικός  του τέλους του 20ού αιώνα. 

  
Ένα από τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό, από τα πλέον δηλωτικά του 

φαινοµένου το οποίο προσπαθώ να περιγράψω, µας το παρέχει η µελέτη της παρωδίας της 
καβαφικής ποίησης. Η διασκεδαστική και εξαίρετα σχολιασµένη συναγωγή που εξέδωσε 
                                                           
36 Κείµενο του Νάσου Βαγενά, καθηγητή της Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που δηµοσιεύτηκε στις 11-07-1999 στην εφηµερίδα 
Το Βήµα, βλ.: 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12633&m=B10&aa=1&cookie=. 
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12633&m=B10&aa=1&cookie=
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πέρυσι ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος µε τον τίτλο Παρωδίες καβαφικών ποιηµάτων (εκδόσεις 
Πατάκη) αποτελείται από 170 ελληνικές (γιατί υπάρχουν και ξενόγλωσσες) παρωδίες που 
εµφανίστηκαν σε χρονικό διάστηµα ογδόντα ετών (1917-1997). Ο αριθµός, όπως δηλώνει ο 
επιµελητής της έκδοσης, είναι χαρακτηριστικός, όχι εξαντλητικός. Ο ∆ασκαλόπουλος 
παρατηρεί ότι το πλήθος των παρωδιών της καβαφικής ποίησης αποτελεί «ένα πολύ 
ενδιαφέρον και αδιερεύνητο κεφάλαιο της καβαφικής φιλολογίας, παρόµοιο του οποίου δεν 
θα συναντήσουµε να υπάρχει, σε τόσην έκταση και διάρκεια, γύρω από το έργο κανενός 
άλλου νεοέλληνα λογοτέχνη». Και πράγµατι, η διάρκεια της διάθεσης για παρώδηση του 
καβαφικού ποιητικού τρόπου είναι κάτι περισσότερο από αξιοσηµείωτη, αν λάβουµε υπόψη 
το γεγονός ότι η παρωδιακή διάθεση, όπως το δείχνει η µελέτη της παρωδίας, είναι 
περισσότερο ισχυρή την εποχή που εµφανίζονται τα παρωδούµενα έργα. Αλλά δεν είναι µόνο 
η διάρκεια. Είναι και το γεγονός ότι στο βιβλίο του ∆ασκαλόπουλου ο αριθµός των παρωδιών 
µε το πέρασµα του χρόνου αντί να µειώνεται, όπως θα ήταν φυσικό, αυξάνεται, πράγµα που 
ασφαλώς συµβαίνει και µε τον πραγµατικό αριθµό των καβαφικών παρωδιών: ενώ για τα 
πρώτα πενήντα χρόνια από την εµφάνιση της πρώτης παρωδίας καβαφικού ποιήµατος (1917-
1966) το βιβλίο περιέχει 73 παρωδίες, από το 1970 ως το 1997, δηλαδή για ένα διάστηµα 27 
ετών, οι παρωδίες είναι 97.  

 
Ο ∆ασκαλόπουλος διευκρινίζει ότι συγκροτεί τη συναγωγή του µε παρωδίες κατά τον 

συνήθη ορισµό της παρωδίας ως κωµικής µίµησης ενός έργου, και όχι µε την ευρύτερη 
έννοια του όρου, που περιλαµβάνει και την υπέρβαση της κωµικής µίµησης και 
προσδιορίζεται ως επανάληψη µε διαφορά: όχι µόνο περιπαικτική και ευτράπελη αλλά και 
οµόλογη και εµπλουτιστική· που περιλαµβάνει δηλαδή και έργα τα οποία χαρακτηρίζονται µε 
τη φράση a la maniere de. Για τα ποιήµατα αυτά, τα γραµµένα «µε τον τρόπο του Καβάφη», 
αλλά και για τα ποιήµατα µε θέµα τον ίδιο τον Καβάφη, ο ∆ασκαλόπουλος ετοιµάζει µια 
δεύτερη συναγωγή, η οποία πιστεύω πως θα δείξει ότι η απήχηση της καβαφικής ποίησης 
στους έλληνες ποιητές, από την εποχή του θανάτου του Καβάφη ως σήµερα, ακολουθεί και 
αυτή µιαν αύξουσα πορεία.  

 
Λέω «στους έλληνες ποιητές», γιατί η τύχη του καβαφικού έργου στο εξωτερικό είναι 

ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο της καβαφικής φιλολογίας, το οποίο µόλις τον τελευταίο καιρό 
έχει αρχίσει να ερευνάται συστηµατικότερα. ∆εν αναφέροµαι τόσο στην υποδοχή του 
Καβάφη από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, κύριο τεκµήριο της οποίας είναι οι αθρόες για 
τα εµπορικά δεδοµένα της ποίησης πωλήσεις των καβαφικών µεταφράσεων. Εννοώ κυρίως 
την απήχηση του Καβάφη στους ξενόγλωσσους οµοτέχνους του, η οποία είναι πολύ 
µεγαλύτερη απ’ ό,τι θα µπορούσε κανείς να φανταστεί. Αυτό δείχνουν τα πορίσµατα ενός 
ερευνητικού προγράµµατος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο σκοπός του οποίου ήταν να 
καταγράψει την «παρουσία» του Καβάφη στο έργο ξένων ποιητών: να συγκεντρώσει 
ποιήµατα που έχουν γραφεί κατά µίµηση, κατ’ επίδραση, σε συνοµιλία µε την ποίηση του 
Καβάφη, ή που έχουν ως θέµα τον ίδιο τον Καβάφη. Παρ’ ότι η έρευνα περιορίστηκε σε 
είκοσι µόνο χώρες, επιβεβαίωσε αυτό που είπαµε στην αρχή: ότι ο Καβάφης διαβάζεται 
σήµερα, ακόµη και µέσα από µετάφραση, ως ένας σηµερινός ποιητής. Επιβεβαίωσε, ακόµη, 
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ότι ο Καβάφης έχει αποκτήσει το κύρος και την αίγλη ενός παγκόσµιου ποιητή. Έδειξε, 
τέλος, ότι η γοητεία της καβαφικής ποίησης έχει προκαλέσει τη δηµιουργία ενός πλήθους 
ξένων ποιηµάτων, τα οποία λόγω της σχέσης τους µε το καβαφικό έργο, αλλά και της 
συγκινησιακής έντασης αυτής της σχέσης, αποτελούν (µαζί µε τα αντίστοιχα ελληνικά) µιαν 
ιδιότυπη κατηγορία ποιηµάτων, τα οποία θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «καβαφογενή». 
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14. Αγγέλα Καστρινάκη, «Ο Καβάφης και οι καλλιτέχνες - Η διακριτική γοητεία του υπαινιγµού», Νέα 
Εστία 1761 (Νοέµβριος 2003), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1761/13.html. 
 
15. Νίκος Εγγονόπουλος, «Καβάφης, ο τέλειος», Η Λέξη 174 (Μάρτιος - Απρίλιος 2003), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/174/7.html. 
 
16. Γιώργος Σεφέρης (Παρουσίαση: Γ.Π. Σαββίδης), «Υστερόγραφο στη ∆οκιµή “ Κ. Π. Καβάφης, Θ. 
Σ. Έλιοτ· παράλληλοι”», Η Λέξη 174 (Μάρτιος - Απρίλιος 2003),  
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/174/10.html. 
 
17. Αντώνης Φωστιέρης, «Ούτος εκείνος;», Η Λέξη 174 (Μάρτιος - Απρίλιος 2003),  
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/174/17.html. 
 
18. Ευγένιος Αρανίτσης, «Κ.Π. Καβάφης», Η Λέξη 174 (Μάρτιος - Απρίλιος 2003),  
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/174/22.html. 
 
19. Μανόλης Λαµπρίδης, «Η πεζολογία στη σύγχρονη ποίηση και ο Καβάφης (Νύξεις για µελέτη)», Η 
Λέξη 174 (Μάρτιος - Απρίλιος 2003), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/174/27.html. 
 
20. Ζωή Καρέλλη, «Νύξεις», Η Λέξη 174 (Μάρτιος - Απρίλιος 2003), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/174/43.html. 
 
21. Γιάννης ∆άλλας, «Ο Καβάφης του Τέλλου Άγρα (από τα ανέκδοτα προσχέδια των µελετών του)», 
Πόρφυρας 110 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2004), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/110/6.html. 
 
22. Αποσπάσµατα από τη µελέτη του Γιώργου Σεφέρη, «Ακόµη λίγα για τον Αλεξανδρινό» (∆οκιµές, 
Πρώτος τόµος (1936-1947), εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 19845) στο περιοδικό Φιλόλογος 115 (Άνοιξη 2004), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/filologos/115/16.html.  
 
23. Ανδρονίκη Μαστοράκη, «Καβάφης - Καρυωτάκης … Ποιήµατα ποιητικής», στον κόµβο για τον 
πολιτισµό Archive.gr (δηµοσίευση: 30-01-2004), 
http://www.archive.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=40. 
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24. Μάρη, Θεοδοσοπούλου, «Αλεξανδρινού αναδιφήσεις» (Ένα “πανοπτικόν” των πρόσφατων 
καβαφικών εκδόσεων), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 18-01-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14067&m=S02&aa=1&cookie=. 
 
25. Νάσος Βαγενάς, «∆ιαφορετικοί, αλλά πόσο;» (Παλαµάς - Καβάφης), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 
16-03-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B65&aa=1&cookie=. 
 
26. Roderick Beaton, «Ποιητές του αισθητισµού και του ελληνισµού» (Παλαµάς - Καβάφης), εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 16-03-2003),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B66&aa=1&cookie=. 
 
27. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «...ποιητής ωµολογηµένης πρωτοτυπίας...» (Παλαµάς - Καβάφης), 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 16-03-2003),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13814&m=B68&aa=1&cookie= .  
 
28. Νάσος Βαγενάς, «Κ.Π. Καβάφης: Ένας ιδιάζων ποιητής», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 04-05-
2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13852&m=B43&aa=1&cookie=. 
 
29. ∆ηµήτρης Μαρωνίτης, «Καβαφικά» (1), «Καβαφικά» (2), «Καβαφικά» (3), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 26-10-2003, 02-11-2003, 09-11-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=1400&m=B43&aa=1&cookie= 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14005&m=B46&aa=1&cookie= 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14011&m=B46&aa=1&cookie=. 
 
30. Νάσος Βαγενάς, «Ο κόσµος του Καβάφη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 09-11-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14011&m=B43&aa=1&cookie=. 
 
31. ∆ηµήτρης Τζιόβας, «Η οµοφυλοφιλία του Καβάφη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 14-12-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14041&m=B51&aa=1&cookie=. 
 
32. ∆ηµήτρης Μαρωνίτης, «Υπεροψία και µέθη» (1), «Υπεροψία και µέθη» (2), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 06-04-2003, 13-04-2003),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13831&m=B62&aa=1&cookie= 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13837&m=B62&aa=1&cookie=. 
 
33. Μίµης Σουλιώτης, «Η τόλµη του Καβάφη και οι προκαταλήψεις για το έργο του», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 19-03-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12879&m=B12&aa=1&cookie=. 
 
34. Νάσος Βαγενάς, «Ο Καβάφης σε µετάφραση», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 19-12-1999),   
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12792&m=B03&aa=1&cookie=. 
 
35. Νάσος Βαγενάς, «Οι ποιητικές “συνοµιλίες” του Καβάφη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 12-09-
1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12695&m=B10&aa=2&cookie=. 
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36. Λίζυ Τσιριµώκου, «Καβαφικά παλίµψηστα», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 17-08-1997), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12442&m=S03&aa=1&cookie=. 
 
37. ∆ηµήτρης Μαρωνίτης, «Καβάφης - Σεφέρης: παράλληλοι;», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 22-09-
1996), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12395&m=B05&aa=1&cookie=. 
 
38. Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Ο Καβάφης και η µικροϊστορία», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 
06-06-2003), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CA%E1%E2%DC%F6%E7%F2&a=&id=11394952. 
 
39. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Ο Καβάφης και η κριτική», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 06-
06-2003), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CA%E1%E2%DC%F6%E7%F2&a=&id=68768904. 
 
40. Νίκος Ξυδάκης, «Αν ευτυχής ή δυστυχής είµαι δεν εξετάζω...» (Ο Καβάφης και η µουσική), εφηµ. 
Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 06-06-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%E3%E3%EF%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF
%F2&a=&id=3803208. 
 
41. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Κωνσταντίνος Καβάφης: σε ελαφρήν απόκλιση προς το Σύµπαν» 
(Παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Στασινοπούλου και του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, Ο Βίος και 
το Έργο του Κ.Π. Καβάφη, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2002), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 07-12-2002), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17510&m=P28&aa=1. 
 
42. Μάριος Μπέγζος, «Ο Καβάφης και η Εκκλησία» (Η Εκκλησία είναι για τον Αλεξανδρινό µια 
πανδαισία οπτικών, ακουστικών και οσφρητικών ερεθισµάτων. Ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος µε 
ιδιάζοντα τρόπο και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί ποτέ να χαρακτηρισθεί θρησκευτικός τύπος), 
εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 16-06-2001),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17065&m=N06&aa=1.  
 
43. Μανώλης Πιµπλής, «Ντοµινίκ Γκρανµόν, ο µεταφραστής του Καβάφη» (Στήριγµα των 
φαντασιώσεών µας η Ελλάδα), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 22-01-2000),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16648&m=R30&aa=1.  
 
44. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Οι τελευταίες φωτογραφίες του Καβάφη», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 13-06-1998), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16161&m=P04&aa=2.  
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3.1.2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ (1884-1951)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε το 1884 στη Λευκάδα, όπου µεγάλωσε και 

ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές. Φοίτησε για ένα διάστηµα στη Νοµική Σχολή του 
Πανεπιστήµιου Αθηνών, αλλά εγκατέλειψε γρήγορα τον αρχικό του στόχο για να αφοσιωθεί 
στην µεγάλη του αγάπη, την ποίηση. Ξεκίνησε την ποιητική του πορεία το 1904 µέσα από τις 
σελίδες του περιοδικού Ακρίτας και ένα χρόνο αργότερα έφυγε για τη Λιβύη, όπου έγραψε 
τον Αλαφροΐσκιωτο, έργο που εκδόθηκε το 1909 γνωρίζοντας µεγάλη επιτυχία. Το 1907 
παντρεύτηκε την αµερικανίδα Εύα Πάλµερ, η οποία του συµπαραστάθηκε στην προσπάθεια 
αναβίωσης των ∆ελφικών Εορτών της αρχαιότητας. 

 
Το 1924 το ζεύγος Σικελιανού εγκαταστάθηκε στους ∆ελφούς, όπου ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε την υλοποίηση της ∆ελφικής Ιδέας. Το Μάιο του 1927 εγκαινιάστηκαν οι 
∆ελφικές Εορτές που γνώρισαν µεγάλη επιτυχία στον ελλαδικό χώρο, αλλά είχαν απήχηση 
και στο εξωτερικό. Το 1930 πραγµατοποιήθηκαν οι δεύτερες ∆ελφικές Εορτές µε την 
παρουσία πολιτικών παραγόντων και µε εξίσου µεγάλη επιτυχία µε τις πρώτες. Όµως η όλη 
προσπάθεια κατέληξε σε οικονοµική καταστροφή και η Εύα επέστρεψε στην Αµερική.  
 

Το 1938 ο Σικελιανός γνωρίστηκε µε τη δεύτερη γυναίκα του, την Άννα Καραµάνη, 
την οποία παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα. Στην κηδεία του Κωστή Παλαµά, το 1943, 
απήγγειλε το ποίηµα Ηχήστε οι σάλπιγγες, φανερώνοντας την ευαισθησία και την αγωνία του 
για την τύχη του ελληνικού λαού στα χρόνια του πολέµου. Το 1946 προτάθηκε δύο φορές 



 

153
 

από την Εταιρεία Ελλήνων λογοτεχνών για το βραβείο Νόµπελ, τη δεύτερη µάλιστα από 
κοινού µε τον Νίκο Καζαντζάκη. Το 1947 προτάθηκε ξανά -αυτή τη φορά από οµάδα 
ευρωπαίων συγγραφέων- για το ίδιο βραβείο και εκλέχτηκε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών. To 1950 έπαθε εγκεφαλική συµφόρηση και πέθανε το 1951. Την επόµενη 
χρονιά πέθανε και η Εύα Σικελιανού, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα το 1952, και τάφηκε 
στους ∆ελφούς.  

 
 
 
Ποιητής λυρικός και οραµατιστής 38 
 

Ο Άγγελος Σικελιανός τιµήθηκε 
πρόπερσι και αξίζει να ξανατιµηθεί του 
χρόνου, από τη µία στην άλλη χιλιετία, ως 
εµπνευστής της ∆ελφικής Ιδέας, εβδοµήντα 
χρόνια ύστερα από την πρώτη και τη δεύτερη 
υλοποίησή της. Ιδέα που δεν είχε συλληφθεί 
και περατωθεί απλώς τις δύο χρονικές 
στιγµές των παραστάσεων που ξέρουµε, το 
1927 και 1930. Η Εύα, «συνεργός» του από 
τότε και κατόπι νοερά, ως τη στιγµή που ήρθε 
και αναπαύτηκε για πάντα στους ∆ελφούς 
(1952), µαρτυρεί πως από την αρχή της 
γνωριµίας τους, από την εποχή του Αλαφροΐσκιωτου ακόµη, τον απασχολούσε η πραγµάτωση 
της ∆ελφικής Ιδέας.  

 
Η ιδέα αυτή που η υλοποίησή της, προς τα µέσα της ζωής και της δηµιουργίας του, 

υπήρξε ένας απ’ τους πρώτους στόχους του πνευµατικού προσανατολισµού του, δεν 
αποτελούσε ούτε θεωρία ενός υπέρµαχου, ούτε νοσταλγία ενός προσκυνητή του αρχαίου 
πνεύµατος, αλλά έµπνευση ενός ποιητή που µέσα από τη θητεία του στη γη και στην 
παράδοσή του οραµατίζεται το µέλλον της φυλής του και της ανθρωπότητας. Γη του η 
Λευκάδα όπου γεννήθηκε το 1884 και η Αττική από όπου έδραµε διαχρονικά σε όλη την 
Ελλάδα. Μια Λευκάδα που δεν είναι η Κέρκυρα του πνεύµατος του Σολωµού, αλλά είναι η 
γενέτειρα, που του αποκάλυψε τη φύση και τα έργα του ανώνυµου λαού. «Με του νησιού µου 
τ’ όνοµα / και µε τη βοήθεια του λαού / στο Ιόνιο πέλαγος έριξα / το εφτάπυργο καράβι / της 
µάχης» έγραφε. Νησί, που, πιο πολύ από όλα τα άλλα του Ιονίου, επικοινωνούσε µε το 
πνεύµα της αντικρινής κλεφταρµατολικής Ακαρνανέας και πιο πάνω της Ηπείρου. «Φύση-
Λαός-Φυλή» και «Ιστορία» είναι ο δεύτερος, ο δηλωµένος από τον ίδιο πιο πλατύς 
προσανατολισµός της ποίησής του. Ενώ ο τρίτος και ωριµότερος από όλους είναι αυτός που 

                                                           
38 Παραθέτονται αποσπάσµατα από το οµότιτλο άρθρο του  Γιάννη ∆άλα, ποιητή και καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που δηµοσιεύτηκε στις 20-12-1999 στην εφηµερίδα Τα Νέα, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16622&m=N16&aa=1.    

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16622&m=N16&aa=1
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ξεκινά από την Αθήνα και έχει σηµάδι του ιερό, την Ελευσίνα· µάλιστα τη «µυστική» 
κατάληξη αυτού του δρόµου, την απέσπασε από την αφαίρεσή της και την αναβάπτισε στο 
δράµα των νεότερων επιταγών της ιστορίας. […] 

 
Η µυθολογία του αρχαίου, του χριστιανικού και του ανατολικού, εντέλει, κόσµου τού 

προσφέρει άλλοτε αυτούσια τα σχήµατα και άλλοτε τα προσχήµατα του θεµατικού και 
ιδεολογικού ιστού των ποιηµάτων του. Πίσω του η παραδοσιακή ποιητική, την οποία και 
συνέχιζε, υπαγόρευε σε κάθε ποιητή το αίτηµα να ανατρέχει στη µυθολογία και στα θέµατά 
της, ώστε να τα εξυµνεί πιστά και να τα αναπαράγει. Και µπροστά του, στην επόµενη και 
µεθεπόµενη δεκαετία, ο µετασυµβολισµός και ο µοντερνισµός αντέστρεψε τη στάση και 
εγκαινιάζοντας την τακτική της µυθικής µεθόδου πήρε και χρησιµοποίησε τους µύθους ως 
µοτίβα αναφοράς στη σύγχρονη εποχή, όπως λ.χ. έκανε µε τον Καισαρίωνα ή την Ιθάκη του 
Καβάφη, µε τον Τειρεσία του Έλιοτ, µε τον Οδυσσέα ιδιαίτερα του Πάουντ και 
πρωτοποριακότερα ο Τζόυς µε τους παράγωγους σε µας Ελπήνορες, Ατρείδες και 
Αργοναύτες του Σεφέρη.  

 
Τρεις είναι οι περίοδοι του έργου του και της ποιητικής του:  
 

Πρώτη περίοδος: Αλαφροΐσκιωτος, Ραψωδίες του Ιονίου, Λυρικά (Σειρά Πρώτη). Η 
περίοδος αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί, από την άποψη του θεµατολογίου και του στόχου 
των εµπνεύσεών του, ως περίοδος ελληνοκεντρική. Και από την άποψη του υποκειµένου 
διακρίνεται εδώ η οργανική έφεση του αφηγητή για αυτογνωσία. Γύρω από τον άξονα του 
«εγώ» δεν αναγνωρίζεται απλώς, αλλά εγγράφεται, σκιρτά και περιφέρεται ο γενέθλιος 
χώρος, ο λαός, η φύση, η παράδοση. Έννοιες µεστές και περιληπτικές ακόµη και στους 
επιµερισµούς τους: ο χωριάτης, η µοιρολογήτρα, ο γιαλός µε τα γελάδια, ο αετός, ο 
ασφοδελώνας· ο Κεραµεικός, η Γλαύκη, η Λυγιά, η Αναδυοµένη, η Αφροδίτη Ουρανία, ο 
Σπαρτιάτης ο Παντάρκης, η Παρηγορήτισσα, ο Μαβίλης, ο Μιστράλ.  
 

Και ανάλογα εκτυλίσσεται το ποίηµα. Με ανοιχτούς και παλµικούς κυµατισµούς 
επάλληλων εικόνων και περιγραφών. Όπου προεξάρχει η συσσώρευση και η επίταση του 
λόγου. Με πληθώρα επιθέτων και απαστράπτουσες µεταφορές, µε τις οποίες και 
δηµιουργείται µια εντύπωση καλειδοσκοπική. Γενικά παρευρισκόµαστε σε µια έµπνευση που 
εξακτινώνεται προς όλες τις πλευρές, πολυπρισµατική.  
 

∆εύτερη περίοδος: Πρόλογος στη ζωή, Μήτηρ Θεού, το Πάσχα των Ελλήνων, ∆ελφικός 
λόγος. Η σκοπιά του ποιητή µετατοπίζεται από τη βάση στο εποικοδόµηµα και από το «εγώ» 
του στις αξίες του πολιτισµού. Με µια αλληλοσυµπληρωµατική δυναµική των πολιτισµικών 
της αντιθέτων: η Μητέρα Θεού και τα επεισόδια του Πέµπτου Ευαγγελίου, η Ελένη αλλά και 
η Παναγία, η Βηθλεέµ και οι ∆ελφοί, οι αρχαίοι Καθαρµοί και η Ανάσταση, σε αυτές τις 
σταθερές υψώνεται και προσηλώνεται εφεξής η έµπνευσή του. Και η ποίησή του γίνεται σε 
αυτήν τη φάση ιδεοκεντρική.  
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Στη θέση της αισθητικής µατιάς της πρώτης περιόδου σχεδιάζεται εδώ µια αντίληψη 
ηθικής και επικρατεί η έξαρση ενός πνευµατικού φρονήµατος. Έτσι στήνονται και τα 
ποιήµατα ως σύνθεση πνευµατική, συσπείρωση των ιδεών και αναγωγή του λόγου προς τα 
πάνω. Κυριαρχεί σε όλα κεντροµόλα κίνηση και µία ιθύνουσα αρχή που κατευθύνει προς την 
πυραµίδωση την έµπνευση. Από τα στοιχεία ύφους προεξέχει ο τόνος ο υµνητικός και η 
υποβολή. Είναι µία ποίηση, όχι όπως θα µπορούσαµε να πούµε για την προηγούµενη 
δυναµική, αλλά ως ρυθµός και ως δοµή των νοηµάτων τώρα µουσική.  

 
Τρίτη περίοδος: Ακριτικά, Λυρικά (Σειρά ∆εύτερη). Είναι η τελευταία ώριµη περίοδος 

της ποίησής του: µία περίοδος µε τη βαθύτερη και επίκαιρη συνάµα σηµασία 
ανθρωποκεντρική. Με την παρουσία και µε την αξία του ανθρωποκεντρισµού της να 
ενισχύεται από τη σοφία και τα δόγµατα παλαιότερων πολιτισµών. Και έτσι, µεταφέροντας 
µε ένα παράδειγµα το κύρος µιας αλλοτινής σοφίας, ως τη σύγχρονη εποχή, ο ποιητής 
ανταποκρίνεται στην κλήση των καιρών. Μάλιστα, χρισµένη µε την αυθεντία της αρχαίας της 
πηγής και µε όλη την πνευµατικότητα του βάθους της, µπόρεσε να λειτουργήσει µες στην 
εποχή του και ως ποίηση αγωνιστική: ως ποίηση ηθικοπολιτικής προσόδου. […] 

 
 
 
Η οικουµενικότητα του ποιητή 39 
 

Πώς αποτιµάται σήµερα ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός, µισόν αιώνα µετά το θάνατό 
του; Όσοι µελετούµε ακόµα το έργο του υποστηρίζουµε ότι ο Σικελιανός αντιπροσωπεύει ένα 
από τα µεγαλύτερα πνευµατικά κεφάλαια του νέου ελληνισµού. Πώς γίνεται ωστόσο, «ο 
άρχοντας της λαλιάς µας», όπως τον αποκάλεσε ο Σεφέρης, να µην έχει τη θέση που του 
ανήκει στη νεοελληνική σκέψη, στη νεοελληνική παιδεία, στα ενδιαφέροντα του µέσου 
αναγνώστη; Φταίνε οι νοσηρότητες της ελληνικής πνευµατικής αγοράς; φταίει το γεγονός ότι 
ο στοχασµός και ο λόγος του ποιητή προπορεύονταν σε µεγάλη απόσταση από την εποχή του 
και από τις αντιληπτικές δυνατότητες της συγκαιρινής του κριτικής;  

 
Ένα είναι βέβαιο. Μέσα στις ιστορικές συγκυρίες που ορίζουν την αρχή της νέας 

χιλιετίας, το πνευµατικό έργο και η δράση του Σικελιανού αποχτούν µια νέα επικαιρότητα, 
που συναρτάται µε ζωτικά προβλήµατα και αιτήµατα της εποχής µας. Η σηµερινή 
επικαιρότητα του Σικελιανού συνοψίζεται σε τρία σηµεία:  

 
α. Ο Άγγελος Σικελιανός είναι ο πρώτος Έλληνας στοχαστής που σε µια περίοδο που η ιδέα 
της εθνότητας ήταν ιδεολογικά ατράνταχτη, αντιµετώπισε θεωρητικά την προοπτική µιας 
παγκόσµιας κοινωνίας, µε στόχο βέβαια την απελευθέρωση και όχι την υποδούλωση των 

                                                           
39 Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο του Ερατοσθένη Καψωµένου, καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας 
στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 24-06-2001, βλ.: 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13295&m=B59&aa=1&cookie=. 
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13295&m=B59&aa=1&cookie=
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λαών· και γι’ αυτό βασισµένης όχι στους στρατιωτικούς συνασπισµούς αλλά στους 
πολιτισµικούς θεσµούς.  
 
β. Πριν ακόµα υπάρξει υποψία διαταραχής στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη, ο 
Σικελιανός επεσήµαινε, σε όλους τους τόνους, τις ολέθριες συνέπειες από τη µονοµερή 
ανάπτυξη του βιοµηχανικού και τεχνικού πολιτισµού και διακήρυττε την αναγκαιότητα ενός 
πολιτισµού εναρµονισµένου µε τη φύση και τις ζωικές αξίες.  
 
γ. Τη στιγµή που ο δυτικός ρασιοναλισµός θριάµβευε µέσω της διάδοσης και επικράτησης 
των υλιστικών του προεκτάσεων, ο Σικελιανός µιλούσε για το «αναπαλλοτρίωτο 
θρησκευτικό κεφάλαιο του ανθρώπου» και για τη σκοπιµότητα µιας σύνθεσης µυστικισµού 
και ορθολογισµού, που να διασώζει την ψυχοσωµατική ενότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.  
 

Οι θέσεις αυτές του Σικελιανού απορρέουν από µια συνολική κοσµοθεώρηση, που 
διατυπώνεται τόσο ποιητικά (µυθολογία) όσο και θεωρητικά (φιλοσοφική ερµηνεία) και 
περιλαµβάνει τον άνθρωπο, τη φύση και το σύµπαν σ’ ένα ενιαίο σύστηµα.  

 
 
«Ποιητική αισθαντικότητα»  
 

Ο ποιητής απορρίπτει τον τεχνητό διαχωρισµό σε θρησκευτική, θεωρητική και 
αισθητική λειτουργία και αποκαθιστά την ιδέα του γνήσιου δηµιουργού «στην Κοσµική του 
περιωπή και αποστολή», που ορίζεται από την τρισυπόστατη ενότητα του Ποιητή - 
Φιλοσόφου - Προφήτη, οδηγού και παιδαγωγού των λαών και υπεύθυνου απέναντι σ’ 
ολόκληρο το Σύµπαν. Με µια τέτοια προοπτική, η ποιητική δηµιουργία δεν αποτελεί µια 
περιθωριακή ενασχόληση του ποιητή, αλλά τον τρόπο να υπάρχει και να µετέχει στη 
δηµιουργική ανέλιξη του Κόσµου. Όπως δείχνει ο σύνθετος όρος «Λυρικός Βίος», ο 
Σικελιανός ταυτίζει τη ζωή του µε το έργο του, την Ποίηση µε την Πράξη. Θεωρεί την 
«ποιητική αισθαντικότητα», το λυρισµό ως τη γνήσια µέθοδο «για την κεντρική κατάκτηση 
µιας ενιαίας και µείζονος συνείδησης της Ζωής». Τη «µέθοδο» αυτή ο Σικελιανός την 
προτείνει ως το µόνο αυθεντικό όργανο για τη διερεύνηση του Κοσµικού προβλήµατος· και 
την αντιδιαστέλλει προς τη ρασιοναλιστική προσέγγιση, που τη θεωρεί µηχανιστική και 
αποσυνθετική. Μάλιστα στη «φοβερήν ασθένεια της Λογοκρατίας» αποδίδει τη «σηµερινή 
ηθική και ιστορική εξάρθρωση της ∆ύσης».  
 

Συγκεκριµένα, θεωρεί ότι από τη στιγµή που δόθηκε µονοµερώς η προτεραιότητα στη 
νοητική λειτουργία εις βάρος όλων των άλλων ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου, ο 
δυτικός πολιτισµός λοξοδροµεί σ’ ένα κατήφορο ολέθριας παρακµής, που τον σέρνει ολοένα 
και πιο µακριά από το γνήσιο λυτρωτικό του προορισµό. Η ουσία της παρέκκλισης 
εντοπίζεται στη διάλυση της αρχέγονης ενότητας ανθρώπου-Κόσµου, την ολέθρια 
αποξένωση από τη φύση, τον κατακερµατισµό και την απώλεια της συνθετικής Κοσµικής 
συνείδησης, που σε άλλες εποχές εξασφάλιζε την αρµονική συµβίωση του ανθρώπου µε όλα 
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τα όντα. Οι «τροµαχτικές ιστορικές κοινωνικοπνευµατικές συνέπειες» αυτής της 
παρέκκλισης είναι «Καπιταλισµός, Ροµαντισµός, Μηχανικός Πολιτισµός», που 
υποκαθιστούν το φυσικό µε το τεχνητό, καθιερώνουν δηλαδή µια ριζική αντίθεση ανάµεσα 
στον ανθρώπινο πολιτισµό και τη φύση, επιβάλλοντας µια κατεύθυνση που οδηγεί µε 
µαθηµατική ακρίβεια στην ολοκληρωτική καταστροφή της Ζωής.  

 
 
Η εξυγίανση του ανθρώπου  
 

Η κριτική αυτή του κυρίαρχου πολιτισµικού µοντέλου δεν οδηγεί διόλου το Σικελιανό 
στο µυστικισµό ή σε δυϊστικές µεταφυσικές λύσεις. Για τον ποιητή ο µονοµερής 
προσανατολισµός είτε στο ρασιοναλισµό είτε στο µυστικισµό είναι συµπτώµατα της ίδιας 
πολιτισµικής παρέκκλισης και καταλήγουν στα ίδια δυϊστικά µοντέλα, που συνεπάγονται τον 
εσωτερικό διχασµό του ανθρώπου και την υποτίµηση των ζωικών αξιών. Για το Σικελιανό η 
εξυγίανση του ανθρώπινου πολιτισµού θα προκύψει ακριβώς από την υπέρβαση αυτού του 
δυϊσµού και διχασµού. Και ο δρόµος για µια τέτοια υπέρβαση είναι η επανασύνδεση του 
ανθρώπου µε τη φύση και τον ενιαίο κοσµογονικό ρυθµό. Με οδηγό τον ποιητή-προφήτη και 
όργανο την ποιητική αισθαντικότητα, η ανθρωπότητα καλείται να καταχτήσει την «καθαρή 
βιολογική αλήθεια», να διερευνήσει τα αιτήµατα που εµπεριέχει και να προσαρµοστεί σ’ 
αυτά, δηλαδή να τα µετατρέψει σε ενεργό βίωµα και πράξη ζωής. Στην άποψη αυτή 
αναγνωρίζοµε ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της ελληνικής παράδοσης, που είναι η 
εναρµόνιση του πολιτισµού προς τη φύση και η «ισοτιµία ηθικών και φυσικών αξιών».  

 
Ο Σικελιανός ξεκινά από µια βιωµατική σύλληψη της σχέσης του ανθρώπου µε τη 

φύση που πραγµατώνεται µέσα από τη διονυσιακή ταύτιση του έφηβου ποιητή µε τον πάτριο 
φυσικό χώρο και τις αξίες του. Το βίωµα αυτό τροφοδοτεί µια πλησµονή ζωικής ευδαιµονίας 
και πληρότητας, που καθιστούν τη φύση ένα επίγειο παράδεισο ο οποίος εξασφαλίζει σε όλα 
τα όντα την ολοκλήρωση την ύπαρξής τους. Αυτό το πρότυπο εναρµόνισης του πολιτισµού 
προς τη φύση ο Ποιητής το αναγνωρίζει πρώτα στις αξίες του ντόπιου αγροτικού πολιτισµού. 
Στη συνέχεια επιχειρεί να το επιβεβαιώσει µέσα σε όλες τις εκφράσεις της ελληνικής 
παράδοσης, προκειµένου να θεµελιώσει στα χαρακτηριστικά του µια νέα κοσµολογία κι ένα 
νέο παγκόσµιο θρησκευτικό µύθο. Αυτόν τον οικουµενικό µύθο θα προβάλει ως γνώµονα 
µιας ριζικής πολιτισµικής ανανέωσης. Ο πυρήνας του συνοψίζεται στο αρχαίο µυθικό σχήµα: 
φύση-άνθρωπος = µάνα-γιος, που εκφράζει την κοινή καταγωγή όλων των όντων από την ίδια 
µήτρα και την προνοµιακή θέση του ανθρώπου στο κέντρο της Κοσµογονίας. Απ’ αυτή την 
κοινή καταγωγή προκύπτει η οικουµενική συνείδηση και ευθύνη του ανθρώπου. Την 
ιστορική θεµελίωση αυτής της αλήθειας θ’ αναζητήσει ο Σικελιανός στους αρχαίους 
πολιτισµούς της µεσογειακής λεκάνης. Μέσα στις µυθικές τους παραδόσεις, η µορφή της 
µεγάλης Θεάς-Μάνας, στις ποικίλες ταυτόσηµες εκδοχές της, αποτελεί, κατά το Σικελιανό, το 
συµβολικό αρχέτυπο της αρµονικής σχέσης του ανθρώπου µε τον Κόσµο. Στη θηλυκή, 
ερωτική της φύση θ’ αναγνωρίσει επιπλέον τη µυθικοθρησκευτική έκφραση της ιδέας ότι ο 
κοσµογονικός ρυθµός που συνέχει και ενοποιεί τα πάντα, έµψυχα και άψυχα, είναι ο Έρωτας 
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ή το «Sexus», κατά τη θεωρητική του διατύπωση. Και η παρακµή του σύγχρονου 
λογοκρατούµενου και τεχνοκρατικού πολιτισµού οφείλεται ακριβώς στην απώλεια του 
οντολογικού και ουσιαστικά θρησκευτικού περιεχοµένου του Sexus, που είχε ως συνέπεια 
τον εκφυλισµό του, από πυξίδα Κοσµικού προσανατολισµού, σε ψυχοπαθολογικό και 
κοινωνικό πρόβληµα.  

 
 
Η ∆ελφική Ένωση  
 

Ο Σικελιανός θέτει λοιπόν ένα πρόβληµα 
παρέκκλισης του ανθρώπινου πολιτισµού από το φυσικό 
του προορισµό. Εντοπίζει, µ’ άλλα λόγια, το πρόβληµα στη 
ριζική αντίθεση του πολιτισµού προς τη φύση. Την 
αποτίµησή του αυτή ο ποιητής θα τη µεταγράψει µυθικά 
στη «µυστική Πρωτοεικόνα» της σταυρωµένης Θηλύτητας, 
τη «natura naturans perpetuam divinitatem», που ακόµα η 
∆ηµιουργία δεν εκατάφερε «να την προβάλει ολόκληρη στο 
φως της ζωής» και που «καρφωµένη στον προαιώνιο 
σταυρό της, προσµένει πάντα τον άξιο Λυτρωτή». Μέσα σ’ 
αυτό το µυθικό σχήµα είναι ευδιάκριτο το αίτηµα µιας 
ριζικής πολιτισµικής ανανέωσης κάτω από το φως των 
αρχαίων µητριαρχικών µύθων (και κατεξοχήν των 
Ελευσινίων µυστηρίων) που διασώζουν τον πυρήνα της 
µυστικής αλήθειας. Το αίτηµα αυτό θα αναπτυχθεί και θεωρητικά και θα εξειδικευθεί, σε 
Κοσµικό επίπεδο, ως αίτηµα υπέρβασης των αντιθέσεων και αποκατάστασης της αρχέγονης 
ενότητας, µε την εναρµόνιση του ανθρώπου προς τη φύση και τις αξίες της· σε ατοµικό 
επίπεδο, ως αίτηµα συµφιλίωσης και εξισορρόπησης υλικών και πνευµατικών αναγκών και 
τάσεων· σε κοινωνικό επίπεδο, ως αίτηµα παγκόσµιας συναδέλφωσης των λαών.  

 
Το αίτηµα της παγκόσµιας συναδέλφωσης, επιστέγασµα όλης της υπαρξιακής 

διαλεκτικής του πορείας, ο ποιητής επιδίωξε να πραγµατώσει µε τη γνωστή ∆ελφική Ιδέα, που 
εκφράστηκε στη συγκεκριµένη  χρονικά και τοπικά  ∆ελφική του Προσπάθεια (1926-1932). Ο 
οικουµενισµός του Σικελιανού απορρέει από την οικουµενικότητα του πολιτισµικού 
προβλήµατος που απαιτεί οικουµενικές λύσεις.  

 
Ως «στίβο» της προσπάθειάς του ο Σικελιανός διάλεξε το χώρο του ιερού Χρηστηρίου 

των ∆ελφών («οµφαλό της γης», κατά τους αρχαίους), γιατί σ’ αυτόν αναγνώριζε την 
«κοσµικά συνθετική πνευµατική Εστία», που «κάτω από το ρυθµιστικό απολλώνιο πνεύµα 
αγκάλιασε, για µια µεγάλη ιστορική περίοδο, ολόκληρο το γήινο Μύθο» και φιλοξένησε 
«όλους τους θεούς και όλα τα ρεύµατα του κόσµου ενίζοντάς τα». Στόχος της προσπάθειάς 
του ήταν να δηµιουργήσει στον ίδιο αυτό χώρο ένα πνευµατικό κέντρο οικουµενικής 
ακτινοβολίας, µε άξονες: τις ∆ελφικές Εορτές, που θα συνδύαζαν την αναβίωση των αρχαίων 
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αθλητικών και πνευµατικών αγώνων µε την αναβίωση της Τραγωδίας ως τέχνης 
µυσταγωγικής που ακτινοβολεί την αιωνιότητα του Μύθου· τη ∆ελφική Ενωση, µια νέα 
παγκόσµια πνευµατική Αµφικτυονία που θα εργαζόταν για την ειρηνική συνεργασία και 
πνευµατική ενότητα των λαών.  

 
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Άγγελο Σικελιανό 40 
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4/1995, σ. 142-155. 
- Αλιβιζάτου Λιλή Κ., «Ο Άγγελος Σικελιανός και το βραβείο Nobel. Μερικά καινούρια στοιχεία από 
το αρχείο του Γιώργου Θεοτοκά», ∆ιαβάζω 46, 9-10/1981, σ. 64-71.  
- Αυγέρης Μάρκος, Ο Σικελιανός· Κριτική µελέτη, Αθήνα, Ίκαρος, 1957. 
- Βαλέτας Γ.Μ., «Σικελιανός Άγγελος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 21, Αθήνα, Πυρσός, 1933.  
- Βογιατζόγλου Α., Η Μεγάλη Ιδέα του λυρισµού. Μελέτη του “Προλόγου στη Ζωή” του Σικελιανού, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1999. 
- Βρεττάκος Νικηφόρος, «Μια συνέντευξη µε τον Άγγελο Σικελιανό», Η Μάχη, 4/6/1950.  
- Γαραντούδης Ευριπίδης, «Ο ελευθερωµένος δεκαπεντασύλλαβος του Αλαφροΐσκιωτου», 
Παλίµψηστον 12 (Ηράκλειο), 12/1992, σ. 205-222.  
- Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Η µέθη του µύθου», Η Λέξη 126, 3-4/1995, σ. 138-140.  
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σ. 6.  
- Γρηγόρης Γεράσιµος (επιµέλεια - σύνθεση), Σικελιανός 1884-1951. Βίος, Έργα, Ανθολογία, Κριτικές 
Εικόνες, Βιβλιογραφία, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1981 (εκδ. β΄ συµπληρωµένη).  
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Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 25).  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Αναδροµή στον Σικελιανό», Από τον Σολωµό ως τον Μυριβήλη (λογοτεχνικά 
µελετήµατα), σ. 264-278, Αθήνα, Εστία, 1969. 
- Καραντώνης Ανδρέας, «Άγγελος Σικελιανός», Φυσιογνωµίες, Τόµος πρώτος, σ. 376-398, Αθήνα, 
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Παπαδήµας, 1977.  
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40 Από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· αποσπάσµατα από το έργο του 
ποιητή). 
 
2. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
3. http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A22819 (βιογραφία του ποιητή). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Άννα Σικελιανού, «Για τον Άγγελο Σικελιανό», Νέα Εστία 1740 (∆εκέµβριος 2001), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1740/4.html. 
 
2. Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, «Άγγελος Σικελιανός 1884-1951 (Συνοπτικό χρονολόγιο της ζωής του)», 
Αντί 749 (2 Νοεµβρίου 2001), http://www.anti.gr/iss749/xronologio.htm. 
 
3. Γιάννης ∆άλλας, «Σχόλια στη διαπολιτισµική βιοσοφία του Σικελιανού (“ο εν σιγή θερυζόµενος 
στάχυς”)», Πόρφυρας 101 (Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2001),  
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/101/5.html. 
 
4. ∆ηµήτρης Αγγελάτος, «Ο Άγγελος Σικελιανός και ο υπερρεαλισµός: για µια κριτική διερεύνηση της 
σχέσης ποιητικών προγόνων και επιγόνων», Ύλαντρον 3 (Νοέµβριος 2002), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/ylatron/3/4.html. 
 
5. Λίνα Θωµά, «Το ποίηµα του Σικελιανού “Στ’ Οσίου Λουκά το µοναστήρι”», Γράµµατα και τέχνες 
69 (Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1993),http://www.philology.gr/articles/sikelianos.doc.  
 
6. Ξενοφώντας Α. Κοκόλης, «Σικελιανός - Σεφέρης: Μια κειµενική επαφή (και λίγα ακόµη)», 
Πανδώρα 12 (Νοέµβριος 2002-Μάιος 2003), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pandora/12/3a.html. 
 
7. Άννα Κατσιγιάννη, «Ο Σικελιανός και η Βαλκανική Ιδέα - Ένα αθησαύριστο κείµενο του ποιητή», 
Αντί 749 (2 Νοεµβρίου 2001), http://www.anti.gr/iss749/katsig.htm. 
 
8. Γιάννης ∆άλλας, «Ένας σύγχρονος αρχαϊκός», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 24-06-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13295&m=B60&aa=1&cookie=. 
 
9. Γιάννης Πλεµµένος, «Η αµερικανίδα που αγάπησε την Ελλάδα», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 15-
12-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13741&m=B62&aa=2&cookie=. 
 
10. Θ. Κρίτας, «Η ιέρεια και ο θεός», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 20-07-1997),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12438&m=B10&aa=1&cookie=. 
 
11. Άννα Σικελιανού, «Ζω για να θυµάµαι τον Άγγελο …», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 08-07-2000),  
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http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16786&m=R30&aa=1. 
 
12. Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα, «Άγγελος Σικελιανός ο Αλαφροΐσκιωτος», Νέα Εποχή 243 
(1997), http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=977. 
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3.1.3. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ (1884-1974)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Βάρναλης του ιδεαλισµού και της αµεριµνησίας 41 
 

Θυµίζω τη χρονολογία: 1912. Ο ποιητής είναι ακόµα νέος· είκοσι εννέα ετών. Η 
λογοτεχνική του δραστηριότητα, ωστόσο, είναι ήδη αξιοσηµείωτη, έστω κι αν δεν έχει δώσει 
ακόµα το σπουδαίο έργο. Από το 1902 βρίσκεται στην Αθήνα, όπου ήρθε για σπουδές µε 
υποτροφία της Κοινότητας της Βάρνας, της ιδιαίτερης πατρίδας του. ∆ύο χρόνια αργότερα 
(1904), φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής, δηµοσιεύει ποιήµατά του στο σηµαντικότερο 
λογοτεχνικό περιοδικό της εποχής: στο Νουµά, ενώ την ίδια χρονιά δηµοσιεύει την πρώτη 
του ποιητική συλλογή, τις Κηρήθρες, µε πρόλογο του Στέφανου Μαρτζώκη και τρία χρόνια 
αργότερα (1907) είναι µέλος της οµάδας που εκδίδει το βραχύβιο ποιητικό περιοδικό Ηγησώ. 
Το 1908 παίρνει το δίπλωµά του και διορίζεται ελληνοδιδάσκαλος στην Αµαλιάδα, απ’ όπου 
στέλνει για δηµοσίευση, στο περιοδικό «Γράµµατα» της Αλεξάνδρειας, το ποίηµά του 
«Θυσία». Το 1910 αρχίζει µια έντονη µεταφραστική δραστηριότητα, που διαρκεί ώς το 1916. 

 
Το 1911 προάγεται σε σχολάρχη και διορίζεται στο σχολείο της Αργαλαστής του 

Πηλίου, απ’ όπου, µετά την «έµµεση» εµπλοκή του στη γνωστή ιστορία των «Αθεϊκών» του 

                                                           
41 Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο του Κ.Γ. Παπαγεωργίου, κριτικού της λογοτεχνίας, που 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 23-03-2001, βλ.: 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C2%DC%F1%ED%E1%EB%E7%F2&a=&id=60036
244. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C2%DC%F1%ED%E1%EB%E7%F2&a=&id=60036
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Βόλου, µετατίθεται δυσµενώς στα Μέγαρα. Για να φτάσουµε στο καλοκαίρι του 1912, όπου 
µας παραπέµπει η παραπάνω φωτογραφία· µόλις δύο µήνες, ίσως και λιγότερο, πριν από τους 
Βαλκανικούς Πολέµους και ένα χρόνο πριν από την πρώτη επιστράτευσή του. «Το 
Σεπτέµβρη του 1912 -γράφει ο ίδιος- η ελληνική ζωή τραντάχτηκε από τα θεµέλιά της. Η ζωή 
της καθηµερινής ρουτίνας µε τις µικροµιζέριες της, µε το πολιτικό κουτσοµπολιό των 
εφηµερίδων και της Βουλής, µε το γλωσσικό και το σταφιδικό ζήτηµα τινάχθηκε επάνω 
σοβαρή κι επίσηµη και πήρε ορµές και πόζες ηρωικές. Η Ψωροκώσταινα πέταξε τα κουρέλια 
της και την ασκήµια των πρώιµων γηρατειών της και µεταµορφώθηκε ξαφνικά σε 
πολεµόχαρη Αθηνά, νέα κι ωραία και σοφή. Γενική επιστράτευση ενάντια στους 
“προαιώνιους” εχθρούς. Πρώτος βαλκανικός πόλεµος. ∆ιάβαση των συνόρων. Νίκη του 
Σαρανταπόρου. Είκοσι κανόνια λάφυρα! Άνοιξε ο δρόµος για την Πόλη. Ο τρούλλος της 
Αγιά Σοφιάς άρχισε να φαίνεται από το παράθυρο κάθε αληθινού πατριώτη...». 

 
Για να προλάβω πιθανές -και δικαιολογηµένες- παρεξηγήσεις, σπεύδω να διευκρινίσω 

ότι αυτή η, υπέρ το δέον, επιθετική, σαρκαστική και αντιπολεµική διάθεση του ποιητή δεν 
εκφράζεται όταν συµβαίνουν τα γεγονότα αλλά αρκετά χρόνια αργότερα: το 1936, όταν πια 
έχει προσχωρήσει στο µαρξισµό. Το 1912, που µας ενδιαφέρει, έχει αρχίσει απλώς να 
υποψιάζεται την ανασταλτική, για κάθε προοδευτική κίνηση, δύναµη της πνευµατικής 
αντίδρασης, την οποία εστιάζει κυρίως σε κάποιους πανεπιστηµιακούς αντιδηµοτικιστές και 
στο πανεπιστηµιακό, εν γένει, κατεστηµένο. Τα πολιτικά και τα ευρύτερα νοούµενα 
κοινωνικά ζητήµατα της εποχής δεν φαίνεται να τον συγκινούν και να τον ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα. Είναι, θα µπορούσε να πει κανείς, ακόµα δέσµιος των αρχών του ιδεαλισµού και, 
εµµέσως, του εθνικισµού, µε τις οποίες γαλουχήθηκε στη γενέτειρά του, στον Πύργο της 
Ανατολικής Ρωµυλίας, όπου ανατράφηκε και διαπαιδαγωγήθηκε µε το όραµα της Μεγάλης 
Ιδέας. «Ζούσαµε µέσα σ’ έναν αδιάκοπο πατριωτικό παροξυσµό -γράφει αναφερόµενος στα 
παιδικά του χρόνια. Είχαµε χάσει το αίσθηµα της πραγµατικότητας και βλέπαµε τους 
Βουλγάρους σαν ξένους, σαν σφετεριστές της πατρικής µας κληρονοµιάς. Το ξύλο, η 
καθαρεύουσα και η Μεγάλη Ιδέα µας είχανε κάνει το µυαλό µας κουρκούτι». 

 
Το 1912 αποτελεί, σύµφωνα µε όλους όσοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά µε τη ζωή και το 

έργο του Κώστα Βάρναλη, την απαρχή της ωριµότητάς του. Όλα όσα συµβαίνουν από τη 
σηµαδιακή αυτή χρονιά ως το 1922 (Βαλκανικοί Πόλεµοι, Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, 
διεθνοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων, Ρωσική Επανάσταση, Μικρασιατική Εκστρατεία 
και Καταστροφή), σε συνδυασµό, βεβαίως, µε τις ιδιοσυγκρασιακές, πνευµατικές και 
ιδεολογικές του καταβολές, αλλά και µε τις συνθήκες του ατοµικού του βίου, σε όλο αυτό το 
χρονικό διάστηµα, συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας ξεχωριστής στάσης, τόσο απέναντι στη 
ζωή όσο και απέναντι στο φαινόµενο της τέχνης που, µε τον καιρό, διαφοροποιείται ολοένα 
και περισσότερο από την αντίστοιχη στάση των συγκαιρινών του ποιητών. Η προσπάθειά του 
εξάλλου να δώσει έναν τόνο ξεχωριστό στα ποιήµατά του είναι εξ αρχής φανερή. Το 
επισηµαίνει πολύ νωρίς ο Στέφανος Μαρτζώκης, προλογίζοντας την πρώτη του ποιητική 
συλλογή, τις Κηρήθρες. «Ο νέος, τον οποίον παρουσιάζω -γράφει ανάµεσα στ’ άλλα-, 
ηµπορώ να το πω µε µεγάλη µου χαρά, ότι είναι αληθινός ποιητής. [...] ∆εν µοιάζει µ’ άλλα 
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ρυάκια, τα οποία δεν έχουν τίποτε δικό τους και, αν τα βλέπουµε να κυλούν, δεν µας 
παρουσιάζουν άλλο, παρά µόνο τη λάσπη, η οποία αποκλειστικώς είναι δική τους». Η 
προσπάθειά του να διαφοροποιηθεί από τους οµηλίκους του ποιητές είναι εµφανής και σε 
κάποια χειρόγραφα ποιήµατά του που, µε τον τίτλο Πυθµένες, είχε στείλει, φοιτητής ακόµα, 
µε το δέος του µαθητευόµενου, στον Παλαµά, περιµένοντας µε µεγάλη αγωνία τη γνώµη του· 
η οποία έφτασε κάποτε µε τις εξής, ανάµεσα σε άλλες, επισηµάνσεις: «...σας ευχαριστώ πολύ 
που µου εδώσατε αφορµή να διαβάσω στίχους γραµµένους από έναν ποιητή. Στίχους που 
µπορεί κάποτε να τους λείπει κάποιο τελευταίο καθώς λέµε χτένισµα, µπορεί να θυµίζουν και 
άλλων ποιητών τρόπους, µα που σχεδόν πάντα λένε κάτι τι. Λέτε κάτι τι σε µερικά σας, πολύ 
ωραίο, και φανερώνετε προσπάθεια να φύγετε από τα µεταχειρισµένα».  

 
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ποίηση της «προεπαναστατικής» -ας την πούµε 

έτσι- περιόδου του Κώστα Βάρναλη, την πρώιµη δηλαδή ποίησή του και την -ας µου 
επιτραπεί η λέξη- ενδιάµεση· στοιχεία που αναπτύσσονται και γίνονται εναργέστερα και 
αποτελεσµατικότερα κατά την περίοδο της ιδεολογικής του ένταξης και της ποιητικής του 
στράτευσης, είναι η έµφυτη ροπή του προς τη σάτιρα, η στενότατη σχέση που διατήρησε -
στη ζωή και την τέχνη του- µε τη ζωντανή καθηµερινή και κοινωνική πραγµατικότητα, «η 
αγάπη του για τα γήινα, οι εντονότατα αντιροµαντικές και αντιµυστικιστικές του τάσεις, αλλά 
και η αθυροστοµία, και η επικούρεια βιοσοφία, ο εκφραστικός δυναµισµός και η 
πλαστικότητα της εικόνας» (Κώστας Στεργιόπουλος). Υπάρχουν βεβαίως και άλλα στοιχεία, 
που εντοπίζονται µόνο στην ποίηση της προεπαναστατικής, της ιδεαλιστικής του περιόδου 
και που, µολονότι τα συναντάµε και σε άλλους συγκαιρινούς του ποιητές, στην περίπτωσή 
του αποκτούν µεγαλύτερο εννοιολογικό εκτόπισµα: αναφέροµαι στη στροφή του προς την 
κλασική αρχαιότητα, στον κάποτε ψυχρό αισθητισµό του, στη λατρεία του αρχαίου κάλλους, 
στη λατρεία της γυναίκας, στη διονυσιακή µέθη και σε ό,τι ελληνοκεντρικό, που πρέπει, 
δίχως αµφιβολία, να αποδοθεί στις πρώτες -µετά τον ταπεινωτικό πόλεµο του 1897- 
ελπιδοφόρες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν για τον τόπο µε την επανάσταση στο Γουδί στα 
1909. 

 
Άλλο χαρακτηριστικό της ποίησής του, την ίδια πάντα περίοδο, είναι η υπερβολική 

επεξεργασία στην οποία υπέβαλε τα ποιήµατά του προς αναζήτηση µιας ψυχρής µορφικής 
τελειότητας, ακολουθώντας τα διδάγµατα των Γάλλων παρνασσιακών, µε µιαν ανατρεπτική, 
ωστόσο, υποδαύλιση της επιφανειακής ψυχρότητας, από την πανταχού παρούσα -προφανή ή 
υποβόσκουσα- ερωτική του διάθεση και το διακαή, κάποτε µε πρωτόγονο τρόπο, πόθο του 
για τη ζωή. Το ποίηµά του «Θυσία», που, όπως αναφέρθηκε ήδη, έστειλε για δηµοσίευση στα 
«Γράµµατα» της Αλεξάνδρειας το 1909, θεωρήθηκε πολύ τολµηρό και για το θέµα του και 
αποτέλεσε την αφορµή να διασπαστεί η συντακτική οµάδα του περιοδικού: «Σ’ αυτό το 
ποίηµα -γράφει- παρουσιάζω έναν αρχαίο Έλληνα, που θυσιάζει την ηµέρα των γάµων του 
ένα γαϊδούρι στον Πρίαπο. Για κείνη την εποχή του ολοφυρόµενου ροµαντισµού, αυτό το 
ρεαλιστικό ποίηµα ξάφνιασε µε την τολµηρότητά του. Επηρεασµένος από την αρχαία 
φιλολογία, κι από την ψευτοκλασική ποίηση του Ντ’ Ανούντζιο, µε τον έντονο βιταλισµό 
του, ήµουνα λάτρης της νιότης και της αισθητικής ζωής. Μισούσα κι απόφευγα από σύστηµα 
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τις λέξεις ψυχή, όνειρο, θάνατος. Ήτανε πολύ τετριµµένες, δεν είχανε κανένα ουσιαστικό 
νόηµα: απλό πρόσχηµα για να σκεπάζουν οι άνθρωποι της ρουτίνας τη φτώχεια της 
προσωπικότητάς τους». Βέβαια, δεν είναι µόνον αυτός ο ποιητικός τρόπος του Βάρναλη την 
περίοδο που µας ενδιαφέρει· την περίοδο δηλαδή του ιδεαλισµού και της ιδεολογικής του 
αµεριµνησίας. Υπάρχουν και άλλα ποιήµατα, εντελώς διαφορετικού συναισθηµατικού και 
συγκινησιακού εκτοπίσµατος. 

  
Αλλά ας ξαναγυρίσω στη φωτογραφία µε την ένδειξη: καλοκαίρι του 1912. Κράσι 

Κρήτης· στην αµέριµνη πόζα των ανθρώπων που περικλείονται σ’ αυτήν, δηλωτική της 
αµεριµνησίας της στιγµής, δεν θα τολµούσα να πω της εποχής, όταν στα σπλάχνα της 
εγκυµονούνται πόλεµοι (οι Βαλκανικοί και ο Πρώτος Παγκόσµιος), µία λαϊκή επανάσταση, 
κοσµογονικές κοινωνικές ανακατατάξεις και άλλα, βαρύνουσας ιστορικής σηµασίας, 
γεγονότα. Ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά: τον Ιούλιο του 1913 ο Βάρναλης 
επιστρατεύεται µε τους απαλλαγέντες και αγύµναστους της κλάσης των ετών 1900-1902 και 
τους «εκ πολιτογραφήσεως αποκτήσαντας την ελληνικήν ιθαγένειαν». «Κάθε πρωί το 
προσκλητήριο του λόχου γινόταν µπροστά στα προπύλαια του Ζαππείου. Όµορφα 
καλοκαιρινά πρωινά. Μεγάλος πειρασµός για σκάσιµο», γράφει για τις πρώτες µέρες της 
επιστράτευσής του. Και λίγο παρακάτω: «...από τις πρώτες µέρες κέρδισα την αντιπάθεια των 
υπαξιωµατικών. ∆εν άκουγα καλά τα παραγγέλµατά τους κι αυτοί νοµίσανε πως το έκαµνα 
επίτηδες. [...] Και για να γλυτώσουνε από µένα, µε χαραχτηρίσανε «ανεπίδεχτο» και µε 
στείλανε σ’ ένα γρούπο από άλλους ανεπίδεχτους, [...] για να µάθω τι θα πει αριστερά, τι θα 
πει δεξιά, τι θα πει κλίνατε και τι θα πει µεταβολή». 

 
Από το στρατό απολύεται το 1914 και επιστρέφει στα Μέγαρα. Το 1915 διορίζεται 

σχολάρχης στην Κερατέα της Αττικής. Επιστρατεύεται για δεύτερη φορά και υπηρετεί στη 
Λήµνο ως τον Ιούνιο του 1916. Το 1917 διορίζεται καθηγητής στο Α΄ Γυµνάσιο Πειραιώς. 
Βρισκόµαστε στα πρόθυρα της ιδεολογικής του µεταστροφής: στο τέλος της ιδεαλιστικής του 
περιόδου. Τα ραγδαία ιστορικά, πολεµικά και κοινωνικά γεγονότα, τόσο εκτός όσο και εντός 
Ελλάδος, σε συνδυασµό µε τις συνεχείς περιπέτειες του ατοµικού του βίου επιταχύνουν τις 
διαδικασίες της µετάβασής του στην αντίπερα ιδεολογική όχθη. Μέσα στην παρατεταµένη 
ατµόσφαιρα των πολέµων και των παντός είδους αντιπαραθέσεων, συνειδητοποιεί τους 
σκοτεινούς µηχανισµούς της καταστροφής και της διατήρησης της κοινωνικής ανισότητας 
και αδικίας. Ώσπου φτάνουµε στα 1919, οπότε πηγαίνει -επί κυβερνήσεως Βενιζέλου- µε 
υποτροφία στο Παρίσι και ζει, εκ του σύνεγγυς, το µεταπολεµικό κοινωνικό και καλλιτεχνικό 
γίγνεσθαι· παρακολουθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πνευµατικές συζητήσεις, αναζητήσεις 
και ζυµώσεις και όλ’ αυτά επισπεύδουν την, ούτως ή άλλως, κυοφορούµενη ιδεολογική 
µεταστροφή του. «Το Παρίσι εκείνη την εποχή ήτανε µεθυσµένο από χαρά», γράφει. «Μόλις 
είχε ξυπνήσει από τον τροµερό εφιάλτη του πολέµου και έπεσε µε τα µούτρα στις υλικές και 
τις πνευµατικές απολαύσεις. Στις Βερσαλίες ήτανε µαζεµένοι ένα σωρό διπλωµάτες όλων 
των εµπόλεµων κρατών, δηλαδή όλου του κόσµου, και συζητούσανε για τη συνθήκη της 
ειρήνης. [...] Πολλά σπουδαία λογοτεχνικά βιβλία κυκλοφορούσανε βγαλµένα από την 
κόλαση του πολέµου, κατά του πολέµου. Γαλλικά και ξένα. Μεγάλη δηµιουργική ορµή στις 
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εικαστικές τέχνες. Αυτή η µεταπολεµική περίοδος της γαλλικής ζωγραφικής στερέωνε την 
καλλιτεχνική ηγεµονία της Γαλλίας απάνου σ’ όλον τον κόσµο». 

 
Ο Προσκυνητής, που στέλνει το 1919 από το Παρίσι για δηµοσίευση στο περιοδικό 

Μαύρος Γάτος, είναι το ποίηµα µε το οποίο αποχαιρετά οριστικά την ιδεαλιστική του περίοδο 
και, συνάµα, «ολοκληρώνει τις δυνατότητές του µέσα στα ιδεαλιστικά πλαίσια». Πρόκειται 
για ένα πολύστροφο και πολύστιχο ποίηµα, που, δίκαια, θεωρείται ορόσηµο ανάµεσα σε δύο 
περιόδους: στην πριν από το 1919 και στη µετά το 1920. Μετά τον Προσκυνητή, ο Βάρναλης 
θα βρεθεί στα «ακραία φυλάκια του µαρξισµού». Θα αποδεχτεί και θα υπηρετήσει -έξω από 
κοµµατικές κατευθυντήριες γραµµές-, µε ειλικρίνεια και πάθος, τις αρχές του «ιστορικού 
υλισµού», όπως χαρακτηριστικά του άρεσε να λέει. Λίγο αργότερα, το καλοκαίρι του 1921, 
θα γράψει στην Αίγινα το Φως που καίει, το πρώτο, χρονολογικά, έργο της αριστερής, της 
στρατευµένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Από τη χρονιά αυτή και ύστερα, ό,τι γράφει 
κινείται, µε άκρα συνέπεια, γύρω από το ίδιο ιδεολογικό κέντρο. Και οτιδήποτε καταθέτει 
διακατέχεται από µια διάθεση µαχητική, προασπιστική των νέων ιδεολογικών του θέσεων. 

 
Ειπώθηκε ήδη ότι πολλά στοιχεία της πρώτης ποιητικής περιόδου του Βάρναλη 

διατηρούνται αυτούσια ή προσαρµοσµένα στις νέες, ιδεολογικά προσδιορισµένες, απαιτήσεις 
της δεύτερης, της µαρξιστικής του περιόδου. ∆εν είναι στις προθέσεις µου να εξετάσω ποια 
απ’ αυτά τα στοιχεία επιβίωσαν, περισσότερο ή λιγότερο, ή συνέβαλαν -και σε ποιο βαθµό- 
στη διαµόρφωση του νέου αισθητικού του προτύπου. Εκείνο που νοµίζω ότι προέχει αυτή τη 
στιγµή είναι να τονιστεί ότι ο Βάρναλης του 1912 έχει, ενδεχοµένως ασυνειδητοποίητα, 
διανύσει αρκετά σηµαντικό δρόµο προς την ωρίµανση και δεν µπορεί παρά να έχει αρχίσει να 
διακρίνει, να διαισθάνεται µάλλον, τις περιορισµένες εκφραστικές δυνατότητες που του 
παρείχε ο ιδεαλισµός. Κάτι µε κάνει να πιστεύω ότι η πορεία του προς το µαρξισµό είναι, από 
ένα σηµείο και ύστερα, ιχνηλατίσιµη. Ίσως να µην ήταν προφανής, ήταν ωστόσο 
αναπόφευκτη και σταθερή. Έστω κι αν δεν προοιωνιζόταν, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο εξ 
αρχής, µπορεί να πει κάποιος ότι ορισµένα ιδιαίτερα στοιχεία της γραφής του (όπως λ.χ. η 
έµφυτη ροπή του προς τη ζωντανή πραγµατικότητα, η εντονότατη κριτική του διάθεση, η 
σάτιρα, ο σαρκασµός, ο ενστικτώδης αντιροµαντισµός του, ακόµα και η πρώιµη -από τα 
φοιτητικά του χρόνια- συστράτευσή του µε την οµάδα του αγωνιστικού δηµοτικισµού), όλ’ 
αυτά, έστω εκ των υστέρων εξεταζόµενα, δεν είναι δυνατόν να µη συσχετιστούν µε την 
αλλαγή της ιδεολογίας του και της τέχνης του. 

 
Η ιδεολογική και συνακόλουθα η αισθητική µετακίνηση του Βάρναλη 

πραγµατοποιήθηκε απολύτως φυσιολογικά, θα έλεγε κανείς µε τη φυσικότητα της εξέλιξης 
ενός θάλλοντος φυσικού οργανισµού. Γι’ αυτό και στην περίπτωσή του παρατηρείται το εξής 
παράδοξο, όπως, πολύ εύστοχα, επισήµανε ο Κώστας Στεργιόπουλος: ενώ είναι γενικώς 
αποδεδειγµένο ότι στους περισσότερους, τουλάχιστον, ποιητές «η οποιαδήποτε ένταξη και 
στράτευση αποβαίνει συχνά για το έργο καταστροφική, στο έργο του Βάρναλη [...] έδρασε 
αναζωογονητικά και του έδωσε τη ραχοκοκαλιά που νωρίτερα του έλειπε: κάποιο ύψος µέσα 
στην όλη προσγείωσή του και κάποιο άλλο ήθος. Αναντίρρητα, ο µετά το 1920 είναι ο 
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καλύτερος και ο ουσιαστικότερος Βάρναλης». Και τελειώνοντας: Με δεδοµένο ότι η όποια 
ένταξη ή στράτευση, όσο αναζωογονητική κι αν αποδειχθεί εν τέλει για ένα έργο, δεν παύει 
να σηµαίνει και το τέλος µιας αθωότητας· δεν παύει να αναστέλλει, ελάχιστα έστω, την 
απολύτως άµεση, πηγαία και αυθόρµητη ανταπόκριση στα όποια, εσωτερικά ή εξωτερικά, 
ερεθίσµατα του όποιου ενταγµένου ή στρατευµένου. Γι’ αυτό, παρακινούµενος να τελειώσω 
εκεί απ’ όπου ξεκίνησα, τολµώ να ισχυριστώ, µε αρκετή βεβαιότητα, ότι το καλοκαίρι του 
1912, στο Κράσι, ήταν το τελευταίο ξένοιαστο καλοκαίρι του Κώστα Βάρναλη.  

 
 
 

Κώστας Βάρναλης: «Φωτιά της κόλασης που ασάλευτον κρατεί µε» 42 
 

Στο ερώτηµα «τι εκόµισεν ο Βάρναλης στον απερχόµενο αιώνα» θα µπορούσε να 
παραθέσει κανείς άλλα ερωτήµατα, φαινοµενικά εκτός θέµατος, στην πραγµατικότητα όµως 
απολύτως συναφή: Γιατί ο Βάρναλης δεν διαβάζεται τόσο όσο διαβαζόταν ως τη δεκαετία 
του ’70; Γιατί, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η πανεπιστηµιακή κριτική είτε τον «υποβίβασε» 
στην κατηγορία των ελασσόνων, βάζοντας δήθεν τα πράγµατα στη θέση τους µε τη µεζούρα 
της «αυθεντίας» της, είτε, στην καλύτερη περίπτωση, τον µνηµείωσε ως γραµµατολογικό 
έκθεµα ιστορικής αξίας; Γιατί αφήνουµε αψήφιστα να διαρρέει ένα, ενεργό συγκινησιακά, 
µέρος της γραµµατειακής µας περιουσίας; Τι φταίει; Φταίει η διαβόητη κατάρρευση του 
οράµατος ή µήπως ο επίσης διαβόητος µετασχηµατισµός της ευαισθησίας (ποιητικής και 
γλωσσικής) σε συνδυασµό µε τη σταδιακή επικράτηση των αισθητικών ιδεολογιών του 
µοντερνισµού;  

 
«Φταίει το ζαβό το ριζικό µας!.. Φταίει το κεφάλι το κακό µας!» αντηχούν εντός µας  

κοροϊδευτική ρυθµική υπόκρουση  οι βαρναλικοί στίχοι, που ανακαλούνται σχεδόν µοιραία, 
χαραγµένοι, θαρρείς, στο σώµα και τη µνήµη του ρήµατος «φταίει». Το βέβαιον είναι ότι δεν 
φταίει το έργο του Βάρναλη, όπως, επίσης, είναι βέβαιον ότι η αναγνωσιµότητα και η κριτική 
ως όχηµα της ετυµηγορίας του χρόνου δεν αποτελούν ασφαλή µέτρα της στοχαστικής και 
συγκινησιακής εµβέλειας του καλλιτεχνικού προϊόντος. Άλλωστε, στην πραγµατικότητα, η 
ποίηση του Βάρναλη δεν διαβάζεται λιγότερο από την ποίηση του Σολωµού, του Κάλβου, 
του Παλαµά ή του Σικελιανού. Όσο για τον χρόνο, δεν φαίνεται να είναι ο αθώος, 
αµερόληπτος κριτής που νοµίζαµε, αντιθέτως, µοιάζει να λειτουργεί συχνά ως άλλοθι 
θεσµικών κριτικών λόγων προσδίδοντάς τους ψευδή αντικειµενικότητα και καθολικότητα. 
«Ο χρόνος θα κρίνει» λέγαµε όλοι παλαιότερα, εναποθέτοντας στη «φυσική» αυτή 
διαδικασία τις ελπίδες µας για απόδοση δικαιοσύνης. Σήµερα, µερικοί καχύποπτοι αρχίσαµε 
ν’ αναρωτιόµαστε πώς θα κρίνει, µόνος του ή καθ’ υπαγόρευσιν... 

 

                                                           
42 Παρατίθεται το άρθρο της Θεανώς Μιχαηλίδου, διδάκτορος Φιλολογίας, που δηµοσιεύτηκε στην 
εφηµερίδα Τα Νέα στις 08-11-1999, βλ.: 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16586&m=N28&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16586&m=N28&aa=1
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Το έργο του Βάρναλη, περισσότερο ίσως από το έργο των συγχρόνων του Σικελιανού 
και Καζαντζάκη, προσφέρεται σε µια προσέγγιση µε τους όρους της αµφιλεγόµενης «αγωνίας 
της επίδρασης». Πράγµατι, Το Φως που καίει, οι Σκλάβοι πολιορκηµένοι, Η Αληθινή απολογία 
του Σωκράτη θα µπορούσαν να θεωρηθούν προκλητική παρανάγνωση ισχυρών προγόνων 
όπως ο Αισχύλος, ο Γκαίτε, ο Φλωµπέρ, ο Σολωµός, ο Πλάτων, ο Ξενοφών, ο Αριστοφάνης, 
ο Ραµπελαί, εν ονόµατι µιας αλήθειας που εκείνοι δεν κατάφεραν να ανακαλύψουν. Θα 
µπορούσε ακόµη να αναγνωρίσει κανείς στο προσωπείο του τυφλού Οιδίποδα του 
Προσκυνητή την εµβληµατική µορφή της αγωνίας της επίδρασης. Ωστόσο, και ως 
δηµιουργικές παρερµηνείες τα κείµενα του Βάρναλη αντιµετωπίστηκαν συχνά µε επιφύλαξη 
στο πλαίσιο των ιστορικών και ιδεολογικών συνθηκών που επικράτησαν στις δύο τελευταίες 
δεκαετίες του αιώνα. Επειδή όµως τα κριτήρια του εκάστοτε παρόντος δεν είναι εξ ορισµού 
ασφαλέστερα από τα κριτήρια του παρελθόντος, ας στρέψουµε λίγο το βλέµµα προς τα πίσω. 
 

Σύµφωνα µε δύο διαδεδοµένους υποθετικούς λόγους της µεσοπολεµικής κριτικής, ο 
µεν Καρυωτάκης θα γινόταν µεγάλος ποιητής αν δεν αυτοκτονούσε, ο δε Βάρναλης θα ήταν 
µεγάλος ποιητής αν, κατά τη διατύπωση του Λ. Αλεξίου, «δεν είχε βαλθεί να λύσει τα 
προβλήµατα του αιώνα» κηρύττοντας τις ιδέες του διαλεκτικού υλισµού. «Κυριολεκτική η 
αυτοχειρία του ενός, µεταφορική του άλλου...», θα σχολιάσουν µερικοί, εξισώνοντας 
χαιρέκακα την αριστερή κοσµοαντίληψη του Βάρναλη µε θάνατο πνευµατικό, 
συναισθηµατικό, καλλιτεχνικό κ.τ.λ. Η εξίσωση όµως αυτή ελέγχεται τουλάχιστον 
υπεραπλουστευτική, αφού παραβλέπει ότι η ιδεολογική ένταξη του ποιητή ήταν ταυτοχρόνως 
η άλλη όψη της ένταξής του στο «νόηµα της τέχνης», έκφανση, διάσταση, συνέπεια της 
αφοσίωσής του στο ποιείν, άρα και στο ζην. Και εδώ µπορεί να ανιχνευτεί η αβόλετη µοίρα 
του βαρναλικού έργου από τον Μεσοπόλεµο ως τις µέρες µας: είτε «µείζον» είτε «έλασσον», 
αντιµετωπίστηκε, ως επί το πλείστον, απλουστευτικά, προβλήθηκε ή παραµερίστηκε για 
«λάθος» λόγους. Ο έπαινος ή η επίκρισή του οφείλονταν συχνά σε απλοϊκή ή 
προκατειληµµένη χρήση ιδεολογικών και µορφολογικών κριτηρίων. Έτσι, αισθητικές 
ιδεολογίες που απέρριψαν την κανονική έµµετρη ποίηση ως πληκτικό αναχρονισµό, την 
αναγκαιότητα της ανθρώπινης χειραφέτησης ως αφόρητη κοινοτοπία και το αίτηµα της 
αντίστασης στο «του κρείττονος συµφέρον» ως προϊόν µανιχαϊκής σκέψης, έκλεισαν τους 
λογαριασµούς τους µε τον «υπερτιµηµένο» Βάρναλη κατατάσσοντάς τον επιεικώς στους 
ανανεωτές της παράδοσης. Από την άλλη, για αίτια αντιστρόφως ανάλογα, ο Βάρναλης 
χαιρετίστηκε ως ο επαναστάτης ποιητής, ο πρωτοπόρος πρόµαχος των λαϊκών διεκδικήσεων, 
ο τελευταίος µάστορας του έλλογου περιεχοµένου και της έµµετρης φόρµας, µετά τον οποίον 
η ποίηση εξέπεσε στην αρρυθµία και τον ερµητισµό του νεωτερικού στίχου. Και στις δύο 
περιπτώσεις η κύρια πολιτισµική συµβολή του στον απερχόµενο αιώνα απλουστεύεται. Το 
Φως που καίει (1922), οι Σκλάβοι πολιορκηµένοι (1927), Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη 
(1931), καµιά εικοσαριά σκόρπια ποιήµατα και η µελέτη Ο Σολωµός χωρίς µεταφυσική 
(1925), εν ολίγοις οι σηµαντικότερες στιγµές της βαρναλικής παραγωγής, εξεικονίζουν την 
επώδυνη µετατροπή της ηθικής και του ήθους σε έργο / πράξη: νοερά ερωτηµατικά και 
αποσιωπητικά, αµφιθυµίες και αµφισηµίες παρεισδύουν ανάµεσα στις γραµµές 
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διαµορφώνοντας µια ιδιότυπη εσωτερική διαλεκτική που συνιστά και τη δύναµη αυτών των 
κειµένων. 
 

Ο πιο ακραίος, επαναστατικός οραµατισµός του ανθρώπου, η κατάργηση των σχέσεων 
εξουσίας και εκµετάλλευσης, τροφοδοτείται εδώ, τόσο από την «κοροϊδία» των ιδεαλιστικών 
θεωρήσεων του κόσµου όσο και από έναν υπαρξιακής υφής διαβρωτικό σκεπτικισµό. Και 
αυτή ακριβώς η αντιπαλότητα ανάµεσα στη διαλεκτική υλιστική ανάγνωση της ανθρώπινης 
ιστορίας και στο υπαρξιακό σαράκι χαράζει την εσωτερική διαδροµή του βαρναλικού έργου 
«από το δράµα της συλλογής και της απελπισίας... στο γέλιο,  στο πικρόγελο» και οροθετεί 
την επικράτειά του στην πολιτισµική µνήµη του 20ού αιώνα.  

 
Το έργο του Βάρναλη χωρίζεται σχηµατικά σε δύο περιόδους: η πρώτη (1902-19) 

περιλαµβάνει όλα τα ποιήµατα που έγραψε πριν από τη µύησή του στον διαλεκτικό υλισµό, 
και η δεύτερη (1922-74) τα λυρικά και σατιρικά κείµενα που συνέθεσε µετά την ιδεολογική 
του µεταστροφή. Ο πολύστιχος Προσκυνητής (1919) δεν ανήκει ούτε στη µία ούτε στην άλλη 
περίοδο, λόγω του µεταβατικού χαρακτήρα του.  

 
Μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, η σχετική οµοιοµορφία της 

δηµοτικιστικής στάσης έναντι της αρχαιότητας παρουσίασε τις πρώτες βαθιές ρωγµές. Οι 
παλαιότεροι, µε επικεφαλής τον Παλαµά, συνέχισαν να θεωρούν το αρχαίο παρελθόν ως 
ζωοποιό σύµβολο στην υπηρεσία του παρόντος. Για τους νεώτερους δηµοτικιστές όµως, 
µεταξύ των οποίων και ο Βάρναλης, η αρχαία παράδοση έµελλε να λειτουργήσει, στην αρχή 
τουλάχιστον, ως ανεξάρτητο, αυτόνοµο σύµβολο του ωραίου και της ζωικής ενέργειας, 
φαινοµενικά αποδεσµευµένο από οιονδήποτε κοινωνικό και πολιτικό προβληµατισµό.  

 
Η έµφαση στην έννοια του ωραίου, η αντίληψη της τέχνης ως υπέρτατης αξίας, η 

δοξαστική προβολή των ενστίκτων, η τολµηρή χρήση των αρχαίων πηγών, η έλλειψη 
εθνικιστικού µυστικισµού, όλα συνιστούν κύρια συστατικά της βαρναλικής ποίησης ως το 
1919. Εξαιτίας της πεζής, αντιποιητικής γλώσσας και της τραχιάς, ρεαλιστικής εικονοποιίας 
σε ορισµένα από τα ποιήµατα της πρώτης περιόδου, ο Βάρναλης αναγνωρίστηκε από 
πολλούς κριτικούς της εποχής ως ο εισηγητής της λεγόµενης «ποιητικής επανάστασης του 
1910».  

 
Η περίοδος των άψογα τεχνουργηµένων, σύντοµων λυρικών ποιηµάτων έκλεισε όταν ο 

Βάρναλης πήγε στο Παρίσι το 1919. Εκεί, µέσα σε µία πυρετώδη ατµόσφαιρα ιδεολογικών 
και καλλιτεχνικών ζυµώσεων, η ανάγκη για ανανέωση της ποιητικής του πρακτικής έγινε 
επιτακτική. Το ενδιαφέρον για την εθνική «συλλογική ψυχή» εισβάλλει για πρώτη φορά στην 
ποίησή του. Κεντρικός άξονας του Προσκυνητή, που δηµοσιεύτηκε τρεις µήνες µετά την 
απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη, είναι η ιδεολογική αναπαράσταση του 
Ελληνισµού ως φορέα της ανθρώπινης ουσίας. Εν τούτοις, η εξιδανικευµένη εικόνα του 
έθνους και του λαού υπονοµεύεται στον επίλογο, όπου το πραγµατικό και το ιδανικό 
παραµένουν ασυµφιλίωτα.  
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Ο ιδεαλισµός του Βάρναλη, έχοντας φθάσει στο απόγειό του, ή µάλλον ακριβώς γι’ 
αυτό, κυοφορούσε ήδη την αντίθεσή του, η οποία αισθητοποιείται «µε φαντασία και πάθος» 
στα σηµαντικότερα έργα της δεύτερης περιόδου: στις ποιητικές συνθέσεις Το φως που καίει, 
Σκλάβοι πολιορκηµένοι και στο πεζογράφηµα Η αληθινή απολογία του Σωκράτη. Και τα τρία 
ταλαντεύονται ανάµεσα στον πικρό σκεπτικισµό για την ανθρώπινη κατάσταση και στην 
ιστορική αναγκαιότητα της αταξικής κοινωνίας. ∆ιαποτισµένα από βαθύτατα 
αντιεξουσιαστικό ήθος, αντιπαραθέτουν την πάσχουσα συνείδηση του διαφορετικού ατόµου 
στην εξανδραποδισµένη συνείδηση του «καλού» λαού. Η σύγκρουση της εξαιρετικής 
προσωπικότητας µε την κοινωνία, ροµαντικός κοινός τόπος αποτυπωµένος ήδη σε έργα όπως 
η Τρισεύγενη (1902) του Παλαµά ή ο Πρωτοµάστορας (1910) του Καζαντζάκη, οδηγεί εδώ 
στο επείγον αίτηµα της ένωσης του συλλογικού µε το ατοµικό, έτσι ώστε η ακύρωση του 
µοναχικού πρωτοπόρου να συνεπάγεται το τέλος της αλλοτρίωσης του πλήθους και 
αντιστρόφως.  

 
Στο Φως που καίει, δραµατική συµβολική σύνθεση κατά το πρότυπο του Φάουστ του 

Γκαίτε και του Πειρασµού του Αγίου Αντωνίου του Φλωµπέρ, η κριτική της αρχαιοελληνικής 
και της χριστιανικής θεώρησης του κόσµου πραγµατώνεται κυρίως µε την αµφίσηµη 
λειτουργία των συµβόλων του Προµηθέα και του Χριστού, τα οποία, παρά τη σατιρική 
ανατροπή τους, διατηρούν τον αρχετυπικό θετικό χαρακτήρα τους και την ανθρώπινη 
διάστασή τους.  

 
Στους Σκλάβους πολιορκηµένους ο αντίλογος µε το σολωµικό έργο, η αποµύθευση του 

πολέµου και της ιδεαλιστικής θεώρησης της ελευθερίας, γίνεται µέσω της ανατρεπτικής 
οικειοποίησης του χριστιανικού µύθου και της δηµοτικής παράδοσης. Η ιδεολογική, 
θεµατική και µορφική οργάνωση των Σκλάβων Πολιορκηµένων φωτίζεται πληρέστερα αν το 
έργο διαβαστεί παράλληλα µε τον Σολωµό χωρίς µεταφυσική. Η µελέτη αυτή του Βάρναλη, 
µαζί µε τα µελετήµατα των Αισθητικών - Κριτικών, είναι από τα σηµαντικότερα κείµενα της 
νεοελληνικής κριτικής. Παρά τις αδυναµίες τους, που οφείλονται κυρίως στον προδροµικό 
τους χαρακτήρα, επισηµαίνουν µε οξύτητα και ευστοχία την ανεπάρκεια της 
ιµπρεσιονιστικής και διαισθητικής κριτικής, όσο και των ιδεαλιστικών αρχών που αποτελούν 
το θεωρητικό τους υπόβαθρο.  

 
Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη συµπληρώνει την κορυφαία σατιρική τριλογία της 

νεοελληνικής γραµµατείας που περιλαµβάνει τη Γυναίκα της Ζάκυθος του Σολωµού και την 
Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη. Ο διάλογος και ο αντίλογος ανάµεσα στο αρχαίο και το 
σύγχρονο, το ρεαλιστικό και το συµβολικό, τη σάτιρα και τον λυρισµό αποτελούν την 
καταστατική αρχή του έργου. Ο βαρναλικός Σωκράτης, λειτουργώντας εξίσου ως απόστολος 
του ιδεαλισµού και µοναχικός κοινωνικός επαναστάτης, απολογητής των κοινωνικών 
διακρίσεων και προφήτης του αταξικού µέλλοντος, λάτρης και αρνητής της ύλης, ευαίσθητος 
εραστής της φύσης και ανελέητος σαρκαστής των ανθρωπίνων πραγµάτων, «κακός» πολίτης 
της κλασικής Αθήνας αλλά και της µεσοπολεµικής Ελλάδας, αναβιώνει και ταυτοχρόνως 
αµφισβητεί τον Σωκράτη του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα και του Αριστοφάνη.  
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Αυτός ο διαλεκτικός συνδυασµός των αντιθέσεων που βασίζεται στην αµφισηµία 
απουσιάζει από τα µεταπολεµικά έργα του Βάρναλη. Άλλωστε, µετά την απελευθέρωση, η 
ακραιφνώς λογοτεχνική του παραγωγή είναι µικρή. Γράφει όλο και λιγότερο, όλο και πιο 
δύσκολα. Πάνω από είκοσι χρόνια δουλεύει το µοναδικό θεατρικό του έργο Άτταλος ο Τρίτος 
(1972), στο οποίο πραγµατεύεται το θέµα του αµοραλισµού της εξουσίας και της χαµένης 
επανάστασης. Η δικτατορία του ’67 πυροδοτεί τη σαρκαστική του διάθεση. Καταφεύγει και 
πάλι στην ποίηση. Πικρόχολος σκεπτικισµός, ειρωνεία, αυτοσαρκασµός διαποτίζουν τα 
ποιήµατα της τελευταίας συλλογής Οργή λαού (1975).  

 
Όπως κι αν αναµετρήθηκε µε τον αιώνα του ο Βάρναλης, είτε µε τις επιφυλλίδες και τα 

χρονογραφήµατά του, που αναβάθµισαν δραστικά τον ελληνικό δηµοσιογραφικό λόγο, είτε 
µε την ίδια την αφιλόδοξη και έντονη καθηµερινότητά του, είτε µε τον λογισµό και το όνειρο 
της ποίησής του, πάσχιζε πάντα να «µη φανεί µικρός στον εαυτό του, / να µη γελιέται και να µη 
γελάει, / να µη στολίζει µα να ξεγυµνώνει». Με την εξαίρεση του µεταιχµιακού Προσκυνητή, 
το έργο του δεν αφήνεται ποτέ σε ναρκισσευόµενες αναπαραστάσεις του Ελληνισµού ως 
υποστασιοποιηµένης Ουσίας. Απαλλαγµένο από υπόρρητες ξενοφοβίες, ρητούς λαϊκισµούς 
και έµµονες αναζητήσεις «ελληνικότητας», ανέτρεπε τις ηγεµονικές ερµηνείες του 
παρελθόντος και του παρόντος, προβάλλοντας ταυτόχρονα, όσο λίγα έργα στην νεοελληνική 
γραµµατεία, τη διακειµενικότητα ως ποιητικό επινόηµα, ως κριτική πρακτική και ως εγγενή 
ιδιότητα της ίδιας της γραφής. Κυρίως, όµως, η µελαγχολική διαύγεια της σάτιράς του 
θεραπεύει υπαινικτικά την αριστερή εκδοχή της ροµαντικής ειρωνείας, ήτοι τη διάσταση 
ανάµεσα στην πεπερασµένη ύπαρξη του ανθρώπου και στα ολιστικά οράµατά του. Και όσοι, 
θύµατα της αναγνωστικής τυφλότητας που προκαλεί η ευκολία προκατειληµµένων 
κατηγοριοποιήσεων, όπως «απλοϊκό, µανιχαϊκό, ξεπερασµένο, µαλλιαρό, παραδοσιακό, 
κ.λπ.», συρρικνώνουµε το έργο του Βάρναλη σε λίγους γνωµικούς στίχους, πρακτικά 
αποποιούµαστε ελαφρά τη καρδία ό,τι πολυτιµότερο µας κληροδότησε: έξοχες ποιητικές 
παραλλαγές πάνω στο θέµα του πόνου «που µας κρατά και τον κρατούµε και της ενδιάθετης 
λαχτάρας για απόδραση απ’ τη µάβρη τούτη Κόλαση: Άµποτε λίγο να δυνόµουν / για µια στιγµή 
να τρελαινόµουν, / ο σαλεµένος νους / και τα κλεισµένα τσίνορα / να µην ξαµώνουν σύνορα / 
και χώριους ουρανούς!». Στην παθητική µουσική του βαρναλικού στίχου ελεγειακή ή 
κοροϊδευτική, αδιάφορο  ο άνθρωπος αναδεικνύεται ως ο κατ’ εξοχήν τόπος του πόνου, η 
αρχή και το τέλος του: «∆εν είναι αστάχια, µαλακό βελούδο να χαλάσεις, / δεν είναι γαλανή 
αµµουδιά στην άκρη της θαλάσσης. / Είναι φωτιά της Κόλασης, που ασάλευτον κρατεί µε. / Αχ, 
έλα, θύµηση παλιά, και πες µου συ, ποιος είµαι!».  

 
Όσο για τις αξιώσεις της τέχνης πάνω στη ζωή, αυτές λειτουργούν ως υπέρτατη 

φαντασίωση, για να υπονοµευθούν τελικά από την πραγµατικότητα: «Πίσω απ’  τα λόγια µου, 
/ πικρά φαρµάκι, / τι κόσµοι απέραντοι, / βυθοί λουλάκι! / Μάτι δε βρίσκεται να θαµπωθεί / κι 
αφτί δε βρίσκεται / να λιγωθεί!». Μετά το τέλος του µονολόγου της Καµπάνας στους 
Σκλάβους Πολιορκηµένους, ο ποιητής, χωρίς αυταπάτες, προοιωνίζεται τις τύχες του έργου 
του σχολιάζοντας: «Κανένας δεν κατάλαβε τι έλεγε η Καµπάνα. Γιατί καθένας άκουγε τη δική 
του σκέψη». Μένει να αναρωτηθούµε πόσοι καταλάβαµε τι έλεγε το έργο του Βάρναλη και 
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πόσο πρόθυµοι είµαστε τελικά να παραµερίσουµε τη δική µας σκέψη, µε άλλα λόγια τις δικές 
µας προκαταλήψεις και καθηλώσεις, για να ακούσουµε τη φωνή του...  
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Κώστα Βάρναλη 43 
 
- Απέργης Π., Τρία πρόσωπα. Εµµανουήλ Ροΐδης, Κ. Π. Καβάφης, Κώστας Βάρναλης. Εισαγωγή στην 
εποχή και το έργο τους, Ιωλκός, Αθήνα, 1980. 
- Αργυρίου Αλεξ., «Πρόχειρο διάγραµµα της ποιητικής πορείας του Βάρναλη», Ηριδανός 1, 8-9/1975, 
σ. 75.  
- Βαρίκας Βάσος, Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης, Αθήνα, Γκοβόστης, 1936.  
- Βαρίκας Βάσος, Κώστας Βάρναλης - Κώστας Καρυωτάκης, Αθήνα, Πλέθρον, 1978 (έκδοση β΄).  
- Βουρνάς Τάσος, «Ο Βάρναλης ο δάσκαλός µας», Χρονικό ’75, σ. 77-79, Αθήνα, έκδοση του 
Καλλιτεχνικού Πνευµατικού Κέντρου Ώρα, 1975.  
- Γεράνης Στέλιος, Κώστας Βάρναλης· σάτιρα, ποίηση και σοφία, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1985.  
- ∆άλλας Γιάννης, «Κώστας Βάρναλης», Σάτιρα και Πολιτική στη Νεώτερη Ελλάδα, σ. 207-244, 
Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας - ιδρυτής: Σχολή Μοραΐτη, 
1979.  
- ∆άλλας Γιάννης, Η δηµιουργική δεκαετία στην ποίηση Βάρναλη, Αθήνα, Κέδρος, 1988.  
- ∆άλλας Γιάννης, Η σηµασία και η χρήση ενός συµβόλου. Η µαϊµού στα κείµενα του Βάρναλη, εκδ. 
Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2003. 
- Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Κώστας Βάρναλης. Τα πενηντάχρονα του έργου του, Αθήνα, Κέδρος, 
1957.  
- Ζαρογιάννης Ιωάννης Χρ., Βάρναλης και ιστορία.  Ιδεολογική ανάπλαση και ανασύνθεση της ιστορίας. 
Μια σύγκριση µε τις περιπτώσεις Καβάφη και Ρίτσου, Αθήνα, 1995.  
- Ζαρογιάννης Γιάννης, Η πρώιµη ποίηση του Βάρναλη και ο Σολωµός, Αθήνα, Λωτός, 1997.  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Κώστας Βάρναλης», Φυσιογνωµίες, Τόµος δεύτερος, σ. 202-223, Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1977.  
- Κατηφόρης Νίκος, «Ο πεζογράφος Κώστας Βάρναλης», Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Κώστας 
Βάρναλης.  Τα πενηντάχρονα του έργου του, Αθήνα, Κέδρος, 1982 (έκδοση β΄).  
- Κουλουφάκος Κώστας, «Κριτική για τον Προσκυνητή», ∆ιαβάζω 3-4, 10/1976, σ. 92-93.  
- Λαµπρίδης Μ., Η ταξική συνείδηση στο έργο του Κ. Βάρναλη, Αθήνα, 1982.  
- Λεντάκης Αντρέας, Ρωµανός ο Μελωδός, Κώστας Βάρναλης και στρατευµένη τέχνη, Αθήνα, ∆ωρικός, 
1991.  
- Μαλάνος Τίµος. Κώστας Βάρναλης, Αλεξάνδρεια, 1944.  
- Μαλάνος Τίµος, «Βάρναλης Κώστας», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 12, 
Αθήνα, Χάρη Πάτση.  
- Μαλάνος Τίµος, «Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης», Βάρναλης, Αυγέρης, Καρυωτάκης, σ. 9-54, Αθήνα, 
Καστανιώτης, 1983.  
- Μαράς Στάθης, Κώστας Βάρναλης.  Ιδεολογία και ποίηση, Αθήνα, Καστανιώτης, 1986.  
- Μαρής Γιάννης, «Συνέντευξη µε το Βάρναλη», Ακρόπολις, 27/5/1973.  
- Μαρκελέζι - Λουκά Λουτσία, Συµβολή στην εργογραφία του Κώστα Βάρναλη. Αισθητικά - Κριτικά 
(1911-1944), Αθήνα, Κέδρος, 1984.  
- Μιχαηλίδη Θεανώ Ν., «Βάρναλης Κώστας», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 2, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1984.  
                                                           
43 Από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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- Παπαγεωργίου Κώστας Γ. (επιµέλεια), Κώστας Βάρναλης. Φιλολογικά Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα, 
Κέδρος, 1980.  
- Παπαϊωάννου Μ.Μ., Ο µεγάλος Βάρναλης, Αθήνα, Κέδρος, 1958.  
- Παράσχος Κλέων, «Ο Κώστας Βάρναλης», Αναγέννηση Β΄, 12/1987, αρ. 4, σ. 147.  
- Σαββίδης Γ.Π., «Ο Βάρναλης νέος. Συµβολή σε µια συλλογική βιβλιογραφία του Βάρναλη», 
Ηριδανός 2, 10-11/1975, σ. 33.  
- Σαββίδης Γιάννης, «Σηµείωµα του επιµελητή» και η «Κριτική για τον Προσκυνητή», Βάρναλης 
Κώστας. Προσκυνητής, σ. 65-106 και 107-156, Αθήνα, Κέδρος, 1988.  
- Στάθη Μαρία, Κώστας Βάρναλης. Ιδεολογία και ποίηση, Αθήνα, Καστανιώτης, 1986.  
- Σταύρακας Παναγιώτης Ε., Κ. Βάρναλης.  Οδύσσεια χωρίς επιστροφή, Αθήνα, 1993.  
- Στεργιόπουλος Κώστας, «Η πνευµατική παρουσία και η ποίηση του Βάρναλη», Περιδιαβάζοντας Α΄. 
Από τον Κάλβο στον Παπατσώνη, σ. 91-99, Αθήνα, Κέδρος, 1982 (πρώτη δηµοσίευση στη Νέα ∆οµή 7, 
1η/12/1976).  
 
 
Προτεινόµενες ηλεκρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· κείµενα ποιηµάτων, 
ηλεκτρονικό ανθολόγιο αναγνώσεων ποιηµάτων). 
 
2. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
3. http://durabond.ca/gdouridas/barnalis.html (Έλληνες ποιητές στο διαδίκτυο· ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
4. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=764 (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
5. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Κώστας Βάρναλης, «Ο αισθητικός ωφελισµός του Φώσκολου», Αιολικά Γράµµατα 47-48 (Σεπτ.-
∆εκ. 1978) σσ. 305-312 (Το άρθρο του Βάρναλη πραγµατεύεται την “ωφελιµιστική αντίληψη” της 
Τέχνης, που χαρακτηρίζει την εποχή του Φώσκολο, γενικότερα, και την ίδια την ποίησή του, 
ειδικότερα), http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. Κώστας Βάρναλης, «Τέχνη και ηθική», Αισθητικά - Κριτικά, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1958, σσ. 71-74 
(Το άρθρο του Κώστα Βάρναλη πραγµατεύεται τη σχέση της τέχνης µε την ηθική. Σε µία συνοπτική 
αναδροµή στο παρελθόν εξετάζει την καλλιτεχνική σε σχέση µε τη θρησκευτική και την ηθική αξία. 
Τα γυµνά αρχαιοελληνικά αγάλµατα που κοσµούσαν το στάδιο στους πρώτους ολυµπιακούς αγώνες 
στην Αθήνα (1896) και οι γυµνές παραστάσεις στη “∆εύτερη παρουσία” του Μιχαήλ Άγγελου στην 
Καπέλα Σιξτίνα, αλλά και οι προσπάθειες κάλυψης της γυµνότητας και στις δυο περιπτώσεις δίνουν 
την αφορµή για µια διαπραγµάτευση του γυµνού στην τέχνη και της σχέσης της τελευταίας µε τις 
επιταγές της ηθικής), http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
3. Ο πρόλογος και το πρώτο κεφάλαιο από το έργο του Κώστα Βάρναλη, Ο Σολωµός χωρίς 
µεταφυσική, παραθέτονται στην ιστοσελίδα: http://www.in.gr/books/barnalhs/. 

http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://book.culture.gr
http://durabond.ca/gdouridas/barnalis.html
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=764
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.in.gr/books/barnalhs/
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4. Γιώργος Βελουδής, «Ο “Σωκράτης” του Βάρναλη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 08-07-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13307&m=B57&aa=1&cookie=. 
 
5. Mario Vitti, «Οι δύο πρωτοπορίες στην ελληνική ποίηση 1930 µε ’40 (Βάρναλης - Ρίτσος)»,  
http://www.eap.gr/programmes/elp/elp30/1.pdf. 
 
6. Νέαρχος Γεωργιάδης, «Το δράµα του “άλλου” ανθρώπου. Μια κριτική παρατήρηση του Βάρναλη», 
Νέα Εποχή 170-172 (1985), http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3429. 
 
7. Μ. Μ. Παπαϊωάννου, «Κώστας Βάρναλης: ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο στοχαστής», Νέα Εποχή 168-
169 (1984), http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3432. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13307&m=B57&aa=1&cookie=
http://www.eap.gr/programmes/elp/elp30/1.pdf
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3429
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3432
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3.1.4. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (1896-1928) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Κώστας Καρυωτάκης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου 1896.44 Στα 
παιδικά του χρόνια αναγκάστηκε να αλλάζει συνέχεια τόπο διαµονής εξαιτίας της εργασίας 
του πατέρα του. Πέρασε από το Αργοστόλι, τη Λευκάδα, τη Λάρισα, την Καλαµάτα, την 
Αθήνα και τα Χανιά. 

 
Από το 1912 δηµοσιεύει ποιήµατα σε διάφορα παιδικά περιοδικά. ∆εκαεπτά χρονών 

έρχεται στην Αθήνα, και γράφεται στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στα τέλη 
του 1917 πήρε το πτυχίο του. Στη συνέχεια επιχείρησε να ασκήσει το δικηγορικό επάγγελµα, 
αλλά η έλλειψη πελατείας τον ανάγκασε να ζητήσει δηµόσιο διορισµό. Έτσι διορίστηκε 
υπάλληλος (υπουργικός γραµµατέας Α) στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης. Μετά την οριστική 
απαλλαγή του από το στρατό, τοποθετήθηκε στη Νοµαρχία Σύρου κι ύστερα βρέθηκε για 
µερικούς µήνες να ασκεί καθήκοντα νοµάρχη στην Άρτα. Στη συνέχεια µετατέθηκε στην 
Αθήνα και υπηρέτησε στη Νοµαρχία Αττικής. Αισθανόµενος απέχθεια για την κρατική 
γραφειοκρατία την καυτηριάζει συχνά. Αυτό του στοιχίζει αντιπάθεια και διώξεις από τους 
ανωτέρους του, µε αποτέλεσµα να µετατεθεί πολλές φορές στην επαρχία.  

 
To Φεβρουάριο του 1919 εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή Ο πόνος των 

ανθρώπων και των πραγµάτων, που δεν παίρνει καλή κριτική. Με τον φίλο του Άγη Λεβέντη 

                                                           
44 Βιογραφικό σηµείωµα από την ιστοσελίδα: http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2337.  
 

http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2337
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εκδίδει τον ίδιο χρόνο το σατιρικό περιοδικό Η Γάµπα. Παρά την επιτυχία του το περιοδικό 
κυκλοφόρησε µόνο σε έξι τεύχη γιατί η αστυνοµία απαγόρευσε την έκδοσή του.  

 
Το 1921 κυκλοφορεί τη δεύτερη συλλογή του τα Νηπενθή. Την εποχή αυτή συνδέεται 

στενά µε την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη, συνάδελφό του στη Νοµαρχία Αττικής. Το 1924 
ταξιδεύει στο εξωτερικό, στην Ιταλία (Ρώµη), Γερµανία και Ρουµανία. Το ∆εκέµβριο του 
1927 εκδίδει την τελευταία του συλλογή, Ελεγεία και Σάτιρες. 

 
Το Φεβρουάριο του 1928 αποσπάται στην Πάτρα και τον Ιούνιο στην Πρέβεζα. 

Αισθανόµενος αηδία και απόγνωση για τη ζωή αυτής της µικρής πόλης στέλνει απελπισµένα 
γράµµατα σε συγγενείς και φίλους, περιγράφοντας την αθλιότητα και τη µικρότητα που 
κυριαρχεί εκεί. Στις 20 Ιουλίου αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του. Αποπειράται να 
αυτοκτονήσει πέφτοντας γυµνός στη θάλασσα και προσπαθώντας µάταια επί δέκα ώρες να 
πνιγεί. ∆εν τα καταφέρνει όµως γιατί ήταν καλός κολυµβητής. Το πρωί της εποµένης, 
απτόητος, αγοράζει ένα περίστροφο και πάει σε ένα καφενείο όπου φυτεύει µια σφαίρα στην 
καρδιά του. Στην τσέπη του αφήνει το τελευταίο του σηµείωµα: 
«Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία µου. Το µεγαλύτερό µου ελάττωµα στάθηκε η 
αχαλίνωτη περιέργειά µου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά µου να πληροφορηθώ για 
όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις περσότερες, να µπορώ να τις αισθανθώ. Τη χυδαία όµως 
πράξη που µου αποδίδεται τη µισώ. Εζήτησα µόνο την ιδεατή ατµόσφαιρά της, την έσχατη 
πικρία. Ούτε είµαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελµα εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν 
µου πείθει γι’ αυτό. Κάθε πραγµατικότης µου ήταν αποκρουστική. 
Είχα τον ίλιγγο του κινδύνου. Και τον κίνδυνο που ήρθε τον δέχοµαι µε πρόθυµη καρδιά. 
Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έµειναν πάντα 
έρµαια των δισταγµών τους, ή εθεώρησαν την ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους βλέπω 
να έρχονται ολοένα περισσότεροι µαζί µε τους αιώνες. Σ’ αυτούς απευθύνοµαι. 
Αφού εδοκίµασα όλες τις χαρές!!! είµαι έτοιµος για έναν ατιµωτικό θάνατο. Λυπούµαι τους 
δυστυχισµένους γονείς µου, λυπούµαι τα αδέλφια µου. Αλλά φεύγω µε το µέτωπο ψηλά. 
Ηµουν άρρωστος. 
Σας παρακαλώ να τηλεγραφήσετε, για να προδιαθέση την οικογένειά µου, στο θείο µου 
∆ηµοσθένη Καρυωτάκη, οδός Μονής Προδρόµου, πάροδος Αριστοτέλους, Αθήνας. 
 
Κ.Γ.Κ. 
 
[Υ.Γ.] Και για ν’ αλλάξουµε τόνο. Συµβουλεύω όσους ξέρουν κολύµπι να µην επιχειρήσουνε 
ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Ολη νύχτα απόψε επί δέκα ώρες, εδερνόµουν µε τα 
κύµατα. Ήπια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να καταλάβω πώς, το στόµα µου 
ανέβαινε στην επιφάνεια. Ωρισµένως, κάποτε, όταν µου δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις 
εντυπώσεις ενός πνιγµένου. 
 
Κ.Γ.Κ.»  



 

178
 

Η ποίηση του Καρυωτάκη στον αντίποδα της παλαµικής µεγαληγορίας 45 
 

Ο Κώστας Καρυωτάκης συγκλίνει σε αρκετά σηµεία, µε τον Καβάφη. Ο συσχετισµός 
των δύο ποιητών νοµιµοποιείται (χωρίς φυσικά να παραβλέπονται οι µεταξύ τους διαφορές) 
από το γεγονός ότι το έργο τους εµφανίζεται να λειτουργεί ως αντίδοτο στις ποιητικές 
υπερβάσεις, στα συνθετικά οράµατα, και στο µεσσιανισµό που χαρακτηρίζει την ποιητική 
προσπάθεια του Παλαµά και του Σικελιανού. Μ’ αυτή την έννοια -σχηµατικά- θα 
µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι οι τέσσερις ποιητές συντάσσουν δύο «αντίµαχα» ζεύγη, τα 
οποία εκπροσωπούν ισάριθµες -τις σηµαντικότερες ίσως- ροπές της νεοελληνικής ποίησης, 
στις πρώτες τρεις δεκαετίες του αιώνα: την ιδεολογική έπαρση και την προσγείωση του 
ποιητικού λόγου αντιστοίχως. 

 
Ιδιαίτερα σηµαντική, στην ποιητική διαδροµή τόσο του Καβάφη όσο και του 

Καρυωτάκη, είναι η σχέση τους µε τον ευρωπαϊκό συµβολισµό. Για την αποκατάσταση της 
γραµµατολογικής τάξης, ωστόσο, θα έπρεπε να σηµειωθεί ότι η συµβολιστική ποίηση αρχίζει 
να καλλιεργείται στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα, κάτω από τη «βαριά σκιά του 
Παλαµά»· ο Παλαµάς δηµοσιεύει -όπως είναι γνωστό- τα πρώτα του συµβολιστικά ποιήµατα 
παράλληλα µε τον Καβάφη, στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Στους πρώτους συµβολιστές 
συγκαταλέγονται επίσης και άλλοι ποιητές: οι Κ. Χατζόπουλος, Ι. Γρυπάρης και Λ. 
Πορφύρας, οι οποίοι πρωτοεµφανίζονται µε συµβολιστικά ποιήµατα πριν από το 1900. Σε 
γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι ο συµβολισµός ανοίγει ένα πεδίο νεωτερικών 
ποιητικών «δοκιµών» και γίνεται κεντρικό σηµείο αναφοράς στα χρόνια 1898-1899, κυρίως 
στο βραχύβιο περιοδικό Η Τέχνη. 
 

Ορισµένοι κριτικοί διακρίνουν αυτή την πρώτη συµβολιστική τάση από µιαν αναβίωση 
και εµπλουτισµό της συµβολιστικής τεχνοτροπίας, η οποία ξεκινά µετά το 1910, µε το Ρ. 
Φιλύρα ([1888-1942] Ρόδα στον αφρό, 1910) και τον Κ. Ουράνη ([1890-1953] Spleen, 1911). 
Σ’ αυτή τη «νεοσυµβολιστική» («νεοροµαντική» ή και «µετασυµβολιστική») -όπως 
ονοµάστηκε- τάση εντάσσονται µε το έργο τους οι περισσότεροι από τους ποιητές της γενιάς 
του 1920 (της γενιάς δηλαδή του Κ. Καρυωτάκη): Ν. Λαπαθιώτης (1888-1944), Κ. 
Καρυωτάκης (1896-1928), Τ. Άγρας (1899-1944), Μ. Παπανικολάου (1900-1943), Μαρία 
Πολυδούρη (1902-1930) κ.ά. 
 

Οι ποιητές αυτοί θεωρήθηκαν ως «οµάδα» ή και «κίνηµα» ακόµη (από κάποιους 
κριτικούς) εξαιτίας µιας αρνητικής σε γενικές γραµµές θυµικής διάθεσης, η οποία 
διαφαίνεται µέσα από τα συναισθήµατα της πίκρας, της νοσταλγίας, της απελπισίας. Στα 
ποιήµατά τους κυριαρχούν, ακόµη, εκείνα κυρίως τα στοιχεία του εξωτερικού κόσµου που 
διακρίνονται για τον εφήµερο χαρακτήρα τους (λουλούδια, φθινοπωρινά φύλλα, σύννεφα)· τα 
σύµβολα αυτά συνδέονται µε το όνειρο, τον πόθο, τη φυγή και την παρακµή, ενώ κύριο 
µέληµα τους είναι και η µουσικότητα, η οποία υποβάλλεται µε την υπονόµευση της 

                                                           
45 Αποσπάσµατα από τη µελέτη του Π. Βουτουρή, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Ιστορία της 
Ελλάδος του 20ού αιώνα, ό.π. (βλ. σηµ. 30). 
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υλικότητας των πραγµάτων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι ποιητές  αυτοί (πέρα από τις 
λανθάνουσες σχέσεις τους µε τον αθηναϊκό ροµαντισµό) εντάσσουν την ποίησή τους στο 
πλαίσιο όχι τόσο της νεοελληνικής όσο της ευρωπαϊκής -κυρίως της γαλλικής- ποίησης. 
Εξυπακούεται, ωστόσο, ότι πέρα από τα σηµεία σύγκλισης -τα οποία δηµιουργούν την 
εντύπωση µιας λίγο ή πολύ οµοιογενούς ποιητικής τάσης- υπάρχουν και άλλα που τους 
διαφοροποιούν: δύσκολα θα µπορούσαµε, για παράδειγµα, να θεωρήσουµε ότι οι 
συγκεκριµένοι ποιητές τηρούν µιαν ενιαία στάση απέναντι στην παλαµική παράδοση ή το 
ροµαντισµό. 
 

Ο Καρυωτάκης -ο σηµαντικότερος αναµφισβήτητα ποιητής της γενιάς του- 
εµφανίστηκε στα 1919 µε τη συλλογή Ο πόνος του ανθρώπου και των πραµάτων, για να 
ακολουθήσουν στα 1921 τα Νηπενθή. Με τα Ελεγεία και Σάτιρες (1927), την τελευταία 
ποιητική συλλογή του, είχε ήδη επισκιάσει όλους τους οµοτέχνους του· έγινε -όπως σηµείωνε 
ο Άγρας στα 1934- «maître», και «απέκτησε καλούς µαθητάς και κακούς µιµητάς». Τα 
ποιήµατα που περιλαµβάνονται ειδικότερα στην πρώτη του ποιητική συλλογή κινούνται σε 
µια θεµατική την οποία θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε σε γενικές γραµµές 
συµβολιστική και παρνασσική. Από κει και πέρα, στις δύο επόµενες συλλογές, το έργο του 
Καρυωτάκη συνοψίζει, µε τρόπο επιλεκτικό και συστηµατικό, πολλές από τις ποιητικές 
αναζητήσεις της γενιάς του. Συγχρόνως, όµως, συστήνει µια διαφορετική ποιητική, η οποία 
βρίσκεται στον αντίποδα όχι µόνο της παλαµικής µεγαληγορίας, αλλά και της σύγχρονής του 
νεοροµαντικής έξαρσης. 
 

Έτσι, στα Νηπενθή, ο Καρυωτάκης υπονοµεύει -µε διακριτική έστω ειρωνεία- την 
ποιητική έπαρση (στην επόµενη συλλογή, η ειρωνεία θα γίνει και σκληρή και απροκάλυπτη) 
και αντιτάσσει στο παλαµικό πρότυπο το δικό του -του «άδοξου ποιητή»: 

 
[...] 
Και κάποτε οι µελλούµενοι καιροί: 
«Ποιος άδοξος ποιητής» θέλω να πούνε 
«την έγραψε µιαν έτσι πενιχρή 
µπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που 
’ναι;» 
(«Μπαλάντα  στους  άδοξους  ποιητές των αιώνων»). 
 

∆εν αρκείται όµως στο διάλογο µόνο µε τον Παλαµά: στο ποίηµα «∆ον Κιχώτες» 
επιχειρεί την άµεση αντιπαράθεση και µε µια νεοροµαντική εκδοχή του «οδηγητή - ποιητή», 
την οποία απηχεί στην προκείµενη περίπτωση ο «∆ον Κιχώτης», ένα σονέτο του Κ. Ουράνη 
(Νουµάς, 1920). Στο πρόσωπο του ∆ον Κιχώτη ο Ουράνης βλέπει ένα σύγχρονο Προµηθέα - 
ποιητή, ο οποίος µε «µάτια εκστατικά» πορεύεται προς τα «γαλανά της χίµαιρας βασίλεια...»: 
 
[...] 
Στο πέρασµά του απ’ τους πλατειούς  
                       του κόσµου δρόµους, όσοι 
τον συντυχαίνουν, για τρελλό τον 
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                            παίρνουν, τον κοιτάνε 
τον δείχνει ο ένας του αλλουνού - κ’  
                                    ειρωνικά γελάνε. 
Ω ποιητή! παρόµοια στο διάβα σου οι 
                                                   κοινοί 
ανθρώποι χασκαρίζουνε. Άσε τους 
                                             να γελάνε: 
Οι ∆ον Κιχώτες παν µπροστά κ’ οι 
                            Σάντσοι ακολουθάνε. 
 

∆ύο εβδοµάδες αργότερα, πάλι στο Νουµά, ο Καρυωτάκης δηµοσιεύει -ως απάντηση- 
το δικό του ∆ον Κιχώτη, ανατρέποντας πλήρως το ροµαντικό πρότυπο του Ουράνη: 
προσγειώνει τον ήρωα του Θερβάντες στην πραγµατικότητα και αποκαθιστά τα ανθρώπινα 
µέτρα του: 
 
∆ον Κιχώτες 
 
Οι ∆ον Κιχώτες πάνε οµπρός και 
                          βλέπουνε ως την άκρη  
του κονταριού που εκρέµασαν σηµαία        
                                      τους την Ιδέα. 
 Κοντόφθαλµοι οραµατιστές, ένα δεν 
                                       έχουν δάκρυ  
για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε 
                                     βρισιά χυδαία. 
 
Σκοντάφτουνε στη Λογική και στα 
                               ραβδιά των άλλων, 
αστεία δαρµένοι σέρνονται καταµεσής 
                                                  του δρόµου,  
ο Σάντσος λέει «δε σ’ το ’λεγα;», µα 
                           εκείνοι των µεγάλων  
σχεδίων αντάξιοι µένουνε και: 
                           «Σάντσο, τ’ άλογό µου!» 
 
Έτσι αν το θέλει ο Θερβαντές, εγώ 
                                     τους είδα, µέσα  
στην µίαν ανάλγητη Ζωή, του 
                         Ονείρου τους ιππότες  
άναντρα να πεζέψουνε και, µε πικρήν 
                                                   ανέσα,  
µε µάτια ογρά, τις χίµαιρες ν’ 
                       απαρνηθούν τις πρώτες. 
 
Τους είδα πίσω να ’ρθουνε 
                          -παράφρονες, ωραίοι  
ρηγάδες που επολέµησαν γι’ 
                         ανύπαρχτο βασίλειο- 
και σαν πορφύρα νιώθοντας 
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                         χλευαστικά πως ρέει,  
την ανοιχτή να δείξουνε µάταιη 
                               πληγή στον ήλιο. 
 

Η προσγείωση, ωστόσο, του ποιητή στην πραγµατικότητα και ο συγχρωτισµός του µε 
το πλήθος, αποτελεί µια επώδυνη εµπειρία, η οποία προοδευτικά (στα Ελεγεία και Σάτιρες) 
οδηγεί τον τραγικό -πλέον- ποιητή στη συντριβή: 

 
[Άλογα µαύρα...] 
 
Άλογα µαύρα, θίασος ιπποδροµίου 
                                                πετούνε  
οι σκέψεις τώρα, φεύγοντας τη 
                              µάστιγα του λόγου.  
Κ’ είµαι ένας κλόουν τραγικός, που οι  
                               άνθρωποι θα δούνε  
να παίζει, να συντρίβεται µε την οπλή 
                                          του αλόγου. 
 

Ο «τραγικός κλόουν» (η φράση συνοψίζει το τραγικό και το κωµικό που υποδηλώνει 
και ο τίτλος της συλλογής Ελεγεία και Σάτιρες) διαστέλλεται, εδώ, µε το παλαµικό και 
ροµαντικό πρότυπο του ισόθεου ποιητή και υποδεικνύει συγχρόνως την άφευκτα τραγική του 
κατάληξη. Ο τραγικός ποιητής, πιασµένος στο δίχτυ του ποιητικού του λόγου από τη µια και 
του αλόγου των σκέψεών του από την άλλη, συντρίβεται µε την οπλή του αλόγου, 
εκτεθειµένος µάλιστα στη δηµόσια θέα («που οι άνθρωποι θα δούνε...»). 

 
Το συγκεκριµένο θέµα -της δηµόσιας έκθεσης και συντριβής του ποιητή- είναι καίριο 

στην ποιητική διαδροµή του Καρυωτάκη. Μάλιστα, η τραγική µοίρα του ποιητή δε θα 
µπορούσε παρά να θεωρηθεί ως φυσιολογική απόληξη της πτώσης του από το υψηλό βάθρο, 
στο οποίο τον είχαν τοποθετήσει ο Παλαµάς και ο Σικελιανός. Η σχέση του ποιητή µε το 
πλήθος -ένα µείζον ζήτηµα στο θεωρητικό προβληµατισµό του Παλαµά- τοποθετείται έτσι 
από τον Καρυωτάκη σε τελείως διαφορετική βάση: ο ποιητής εξοµοιώνεται µε το πλήθος, 
διατηρεί ωστόσο τη φωνή του -και αυτό τον καθιστά ευάλωτο θύµα και «θέαµα». Οι «άλλοι» 
-ο όχλος- συστήνουν µια ανταγωνιστική κατηγορία, και σπρώχνουν (µε τη λογική τους) τον 
ποιητή στην άβυσσο. Και σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο έγκειται και η συνταύτιση του 
Καρυωτάκη µε το Ρ. Φιλύρα, και κατ’ επέκταση η εχθρική διάθεσή του απέναντι στο πλήθος, 
η οποία ερµηνεύθηκε αµήχανα από την κριτική ως «µισανθρωπία». 
 

Ο Φιλύρας, ο οποίος πρόσφερε τον ανυπεράσπιστο εαυτό του στη δηµόσια χλεύη και 
στην «κοινή διασκέδαση», εκφράζει µε τρόπο επιθετικό αυτήν ακριβώς τη στάση: 

 
Όχλε λαέ, βαρβάρων σπέρµα νόθο,  
πού τη βρίσκεις την κρίση και χτυπάς  
στη ρίζα τον ακόρεστό µου πόθο;  
Α, µαστροπέ, στην άβυσσο µε πας! 
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Η συνηγορία, τώρα, του Καρυωτάκη απέναντι στο Φιλύρα αφορµάται από την 
επίγνωση της κοινής τους µοίρας. Ήδη, στο «∆ον Κιχώτες», οι ποιητές γυµνωµένοι από τα 
φωτοστέφανα και τα διάσηµά τους συγχρωτίζονται µε το «χυδαίο πλήθος», «σκοντάφτουνε   
στη λογική και στα ραβδιά των άλλων» και εκτίθενται στη δηµόσια θέα («αστεία δαρµένοι 
σέρνονται καταµεσής του δρόµου»). Στο ποίηµα «Υποθήκαι» απευθύνει ευθέως το λόγο του 
στο Φιλύρα: 
 
Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς, 
µπορούνε µε χίλιους τρόπους. 
Ρίξε το όπλο και σωριάσου πρηνής, 
όταν ακούσεις ανθρώπους. 
[...] 
Άσε τα γύναια και το µαστροπό 
Λαό σου, Ρώµε Φιλύρα. 
Σε βάραθρο πέφτοντας αγριωπό, 
κράτησε σκήπτρο και λύρα. 
 

Η προσγείωση του ποιητή στην πραγµατικότητα, η βίωση της αναλγησίας των άλλων 
και η επίγνωση της ανελέητης ετερότητας, τον οδηγούν αναπόφευκτα στο φυσικό θάνατο. Η 
ιδέα του θανάτου κυριαρχεί, µάλιστα, στα τέσσερα τελευταία ποιήµατα του Καρυωτάκη: 
«Εµβατήριο πένθιµο και κατακόρυφο», «Αισιοδοξία», «Όταν κατεβούµε...», «Πρέβεζα». Η 
αυτοκτονία του ήρθε να επισφραγίσει, και έµπρακτα, µια ποιητική διαδροµή η οποία είχε ήδη 
φθάσει στο τέρµα της. 
 

Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι η µοµφή της «φυγής» από την πραγµατικότητα και 
της αναζήτησης καταφυγίου στον περίκλειστο χώρο της ποίησης, η οποία αποδόθηκε µε 
ευκολία από ορισµένους κριτικούς (τόσο στον Καρυωτάκη όσο και σε άλλους ποιητές της 
γενιάς του), παραγνωρίζει την ουσία της καρυωτακικής ποίησης, θα µπορούσε, µάλιστα, να 
αντιτείνει κανείς ότι ο Καρυωτάκης όχι µόνο δεν υπεκφεύγει από την πραγµατικότητα, αλλά 
αντιτίθεται µε το έργο του σε κάθε υπέρβαση και εξιδανίκευσή της. Επιχειρεί µάλιστα -όπως 
είδαµε- την αποκαθήλωση του ποιητή και την προσγείωσή του στην κοινωνική 
πραγµατικότητα· εγχείρηµα κατά βάση επώδυνο και εν µέρει αυτοκαταστροφικό. Εξάλλου, 
µε βάση ποια λογική θεωρείται ότι η µεγαλοϊδεατική «αισιοδοξία» του Παλαµά ή οι 
«δελφικοί» οραµατισµοί του Σικελιανού συστήνουν µια στάση περισσότερο συµβατή µε την 
ελληνική µεσοπολεµική πραγµατικότητα, απ’ ό,τι η «απαισιοδοξία» των ποιητών της γενιάς 
του 1920; Το πρόβληµα τίθεται µε σαφήνεια από τον Άγρα (έναν από τους σηµαντικότερους 
και παραγνωρισµένους ποιητές της περιόδου), ο οποίος γράφει στα 1930 ότι «η απαράµιλλη 
µετριοπάθεια που πειθαρχεί τώρα την ποίηση, στέκεται πολύ πιο ανώτερη και απρόσιτη από 
τις µεγαλόστοµες κραυγές, από τον εκκωφαντικόν οίστρο, µέσα από τον οποίο οι παλαιότεροι 
ποιηταί εξωτερίκευαν µάταια κι επιδεικτικά οράµατα». Σε άλλο σηµείο, πάλι, ο Άγρας 
δηλώνει ότι «η άρρωστη εποχή µας µισεί εκείνους που της µιλούν την τροµακτική αλήθεια». 
 

Επιβάλλεται, κατά συνέπεια, να δούµε την απαισιοδοξία των ποιητών της γενιάς του 
1920 ως σύµπτωµα της διάλυσης που χαρακτηρίζει τη µεσοπολεµική ελληνική κοινωνία, 
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ιδίως µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, και κατ’ επέκταση της χρεοκοπίας των 
συλλογικών ιδανικών και στόχων που, µέχρι τότε, χρησίµευαν ως συνεκτικός ιστός. Η 
«άρνηση» του Καρυωτάκη και άλλων ποιητών της γενιάς του να αποδεχθούν εµπεδωµένες 
ιδεολογικές αξίες και ποιητικά πρότυπα αποτελεί έµπρακτη διαµαρτυρία απέναντι σε µια 
κοινωνία που δεν µπορούσε πια εκ των πραγµάτων να επαγγέλλεται τα µεγαλοϊδεατικά της 
οράµατα. Με αυτή την έννοια, έχουµε να κάνουµε µε µια βαθύτατα πολιτική και κοινωνική 
πράξη εκ µέρους ενός ποιητή (του Καρυωτάκη), ο οποίος υπήρξε «γνήσιος άνθρωπος του 
καιρού του» (σύµφωνα και µε το χαρακτηρισµό του Κλ. Παράσχου στα 1928). 

 
 
 

Ο ελληνικός νεοροµαντισµός µεταξύ του Spleen και του σαρκασµού. Και το 
κορυφαίο σηµείο του: Καρυωτάκης 46 
 

Οι ιστορικοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας επισηµαίνουν ότι η εποχή του 
Μεσοπολέµου υπήρξε µια εποχή ανανέωσης της ελληνικής ποίησης: καλλιεργήθηκε τότε µια 
«νέα ευαισθησία». Ειδικά στην Αθήνα υπάρχει µια οµάδα, που ονοµάστηκε «αθηναϊκή σχολή 
του νεοροµαντισµού και του νεοσυµβολισµού». Την αποτελούν, κυρίως, οι Ρώµος Φιλύρας 
(1888-1942), Ναπολέων Λαπαθιώτης (1888-1944), Κώστας Ουρανής (1890-1953), Κλέων 
Παράσχος (1896-1964), Κώστας Καρυωτάκης (1896-1928), Νίκος Χάγερ-Μπουφίδης (1899-
1950), Τέλλος Άγρας (1899-1944), Μήτσος Παπανικολάου (1900-1943), Μαρία Πολυδούρη 
(1902-1930), Μίνως Ζώτος (1905-1932). 

 
Όπως έχει παρατηρηθεί, πραγµατοποιείται τότε «µια αλλαγή γλώσσας και κλίµατος, 

που φέρνει τους τελευταίους τούτους ανανεωτές του παραδοσιακού στίχου σε αισθητή 
αντίθεση µε το παλαιό παραδοσιακό πνεύµα. Η τέχνη τους εκφράζει µια γενική κόπωση και 
απαισιοδοξία, συνδυασµένη µε την αίσθηση του ανικανοποίητου και του αδιέξοδου». Αυτά 
δεν είναι χωρίς ανταπόκριση προς την περιρρέουσα ατµόσφαιρα. Αν υπάρχουν οι νικηφόροι 
για την Ελλάδα Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
υπάρχει εντούτοις και η ολέθρια Μικρασιατική Καταστροφή (1922) µετά τον πόλεµο, ένα 
ιστορικό γεγονός, που σφράγισε κοινωνικά όλη την περίοδο του Μεσοπολέµου. Άλλωστε οι 
Βαλκανικοί Πόλεµοι είχαν έλθει και σαν ένα διάλειµµα σε µια ιστορική και κοινωνική 
καχεξία, που εκδηλωνόταν ήδη από τον προηγούµενο αιώνα (ήττα του 1897) και 
εξακολουθούσε να υφίσταται σε ολόκληρη την πρώτη δεκαετία του αιώνα µας (1909: κίνηµα 
των αστικών δυνάµεων και άνοδος του Βενιζέλου· 1910: εξέγερση αγροτών στη Θεσσαλία). 

 
Αν και αµέτοχος σε συλλογικότερες αγωνίες ο ενδοστρεφής µάλλον και πάντως 

ευκατάστατος Κώστας Ουρανής, εντούτοις εκφράζει κάτι από τις διαθέσεις της εποχής του, 
όταν δηµοσιεύει το 1912 την ποιητική συλλογή του Spleen, που είναι και η πρωιµότερη της 

                                                           
46 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο του Μιχάλη Μερακλή που δηµοσιεύτηκε στο λογοτεχνικό 
περιοδικό Η Λέξη, τεύχος 79-80 (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1988), σσ. 822-827 (το άρθρο παρατίθεται 
εδώ χωρίς τις υποσηµειώσεις του). 
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νεοροµαντικής «σχολής», και η οποία µάλιστα ευστοχεί µε τον τίτλο της ήδη, κατά µίαν 
ωραία σύµπτωση (που δεν πρέπει να είναι µόνο σύµπτωση), ως προς την προέλευση των 
τάσεων της σχολής αυτής. Αυτό το Spleen, που εγκαινιάζει τον ελληνικό νεοροµαντισµό, 
είναι πράγµατι εύστοχο, γιατί εκφράζει κάτι αµφίσηµο η διφυές, που είναι και πραγµατικό: η 
διάθεση του Spleen είναι και ένα φιλολογικό, εισαγόµενο προϊόν (ο Ουράνης, 
πολυταξιδεµένος και ευρωπαϊκά ενηµερωµένος, µεταφέρει από εκεί τον όρο και ό,τι σηµαίνει 
ο όρος), αλλά συγχρόνως και ένα εγχώριο, εθνικό προϊόν. Πέρα από τα µεγάλα γεγονότα, που 
ορίζουν αυτό το διφυές Spleen µε τη διπλή προέλευση (την εσωτερική και την εξωτερική), 
µπορώ να χρησιµοποιήσω, για να το στηρίξω ακόµα, και µια περιπτωσιολογία σχετιζόµενη 
µε τα πρόσωπα των ίδιων των ποιητών. Αν η φυµατίωση, από την οποία προσβλήθηκε και ο 
Ουράνης (και θεραπεύτηκε, προσωρινά έστω, στο Νταβός), αλλά και άλλοι της γενιάς αυτής 
(που θεραπεύτηκαν -ή πέθαναν- στη «Σωτηρία»), δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτι εισαγόµενο, 
αλλά ντόπιο, εντούτοις άλλες παθήσεις (ή απλώς πάθη), από τις όποιες δοκιµάστηκαν επίσης 
µέλη της ίδιας οµάδας, πρέπει να δεχθούµε ότι -τουλάχιστον για την εποχή εκείνη- ήλθαν απ’ 
έξω· λ.χ. η χρήση ναρκωτικών και άλλα συµπτώµατα του δυτικοευρωπαϊκού αισθητισµού, 
που επηρέασε, καθώς γνωρίζουµε, λογοτέχνες της γενιάς εκείνης.47 
 

Οι νεοροµαντικοί ποιητές είναι σύγχρονοι του Καβάφη (1862-1932). Και 
υποστηρίζεται πως αυτοί πρωτοανακάλυψαν τον Αλεξανδρινό ποιητή (προϋπήρξε βέβαια η 
µεµονωµένη φωνή του Ξενόπουλου, από το 1903). Είχαν, πράγµατι, κοινά σηµεία. Εν 
πρώτοις το αντιρητορικό και αντιηρωικό ύφος. Και πιο γενικά το απαισιόδοξο πνεύµα, που 
τους έφερνε στους αντίποδες του Κωστή Παλαµά (1859-1943), που µεσουρανούσε ως τότε, 
µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής παρουσίας και δράσης των δύο µεγάλων αστών ηγετών: του 
Χαρίλαου Τρικούπη και του Ελευθέριου Βενιζέλου. Εντούτοις ο ίδιος ο Καβάφης, µιλώντας 
για τους ποιητές της Αθήνας συλλήβδην (συµπεριελάµβανε και τον Παλαµά και τους 
νεοροµαντικούς), δεν ήθελε να συσχετισθεί µαζί τους· έλεγε, µε έκδηλη την κριτική του 
στάση: «Είναι ροµαντικοί! Ροµαντικοί! Ροµαντικοί!». Κάτι τέτοιο άλλωστε πιστεύεται 
γενικότερα: «Η Αθήνα υπήρξε ανέκαθεν ροµαντική (...). Ολόκληρη η αθηναϊκή ποιητική 
σχολή, από το 1830 και πέρα, έκτος από σπάνιες εξαιρέσεις, βρίσκεται µέσα στο κλίµα του 
ροµαντισµού και συνεχίζει τη ροµαντική παράδοση. Ο ροµαντισµός υποφώσκει λίγο ως πολύ 
σ’ όλες της τις εκδηλώσεις, µετασχηµατισµένος ανάλογα µε τις αλλαγές των καιρών και 
παρουσιασµένος σε διαδοχικά στάδια» (Κώστας Στεργιόπουλος). Αλλά και ο κριτικός αυτός, 
που θέλει ολόκληρη την Αθήνα ροµαντική, επισηµαίνει ωστόσο τους ανάλογους 
«µετασχηµατισµούς», όπως βλέπουµε. Ο ίδιος µιλάει για ροµαντική ακµή (στην πρώτη 
εµφάνιση του ροµαντισµού), για ροµαντική παρακµή (στην περίοδο του Μεσοπολέµου)· οι 
νεοροµαντικοί «είταν, “χωρίς αστείαν αιδώ”, αυτόχειρες, εραστές της ηδονής και των 
τεχνητών παραδείσων, άλλοι παραδοµένοι στο δαίµονα του άγχους και της φυγής και άλλοι 
στη διαλυτική γοητεία της αναπόλησης και της µνήµης. Οι παλαιότεροι είχαν διδαχτεί τους 
ποιητικούς τους τρόπους από τη Γαλλία του Ουγκό καί του Βερανζέρου, από τους 

                                                           
47 (Σηµ. του επιµ.) Για την επίδραση του αισθητισµού στη νεοελληνική λογοτεχνία βλ.: Γιάννης Ν. 
Μπασκόζος, «Ο αισθητισµός στην Ελλάδα», ∆ιαβάζω 349 (Φεβρουάριος 1995), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
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µεγαλόστοµους γάλλους ροµαντικούς. Οι νεότεροι από τη Γαλλία του Baudelaire και του 
Verlaine, από τους συµβολιστές και τους “poètes maudits”. Ο αισθητισµός από τη µια, ο 
γαλλικός κι ο γαλλόφωνος συµβολισµός από την άλλη, ήταν γι’ αυτούς ό,τι χρειαζόταν 
εκείνη την ώρα». Έτσι κι αλλιώς βρισκόµαστε, πάντα, στο κλίµα του Spleen. 

 
Ως µια κορυφαία περίπτωση µπορούµε (η οφείλουµε) να δούµε τον Καρυωτάκη. Η 

πρώτη συλλογή του επιγράφεται ήδη: Ο πόνος του ανθρώπου και των πραµάτων. Είναι ένα 
µικρό δεκαεξασέλιδο, που τυπώνεται το 1918. Ο Τέλλος Άγρας (που δεν είναι µόνο µέλος 
της ποιητικής συντροφιάς, αλλά και ο σηµαντικότερος κριτικός που αυτή είχε) χαρακτηρίζει 
τα ποιήµατα της συλλογής «τρυφερά, µουσικά, γνήσια συµβολιστικά». Το 1919 τυπώνεται η 
δεύτερη συλλογή· τα Νηπενθή. Και ύστερα από δέκα σχεδόν χρόνια (1927) η τρίτη και 
τελευταία: Ελεγεία και σάτιρες. Είναι το βιβλίο που κυρίως επηρέασε τους νέους ποιητές: 
«είναι, πραγµατικώς, σχεδόν αδύνατο, ποιήµατα νεοτέρων του να µην έχουν, από τότε, 
ζωηρήν ή ισχνή την επίδρασή του», γράφει ο Άγρας, ο οποίος βεβαιώνει επίσης ότι αυτό 
καταδεικνυόταν και στα χειρόγραφα που έπαιρνε (και δεν τα δηµοσίευε, ως ανώριµα), ως 
υπεύθυνος συντάκτης της Νέας Εστίας. 

 
Ο Άγρας αναζητεί τη βαθύτερη ουσία της ποίησης του Καρυωτάκη. Και κάνει τις εξής 

διαπιστώσεις: «Αυτό λοιπόν είναι που τον κατατρώγει· η απουσία των ωραίων πραγµάτων, η 
απουσία των σπάνιων πραγµάτων, η απουσία των µεγάλων πραγµάτων, η απουσία -έστω-  
των τραγικών. Η µονοτονία και η πεζότης της ζωής. Μ’ άλλους λόγους, είναι ροµαντικός. 
Εφαντάσθηκε την αλήθεια, την οµορφιά, την καθαυτό πραγµατικότητα -έξω από τη ζωή. 
Πέρα από τη ζωή. Αφηρηµένην». Με βάση αυτή τη ροµαντική καταβολή ο Άγρας εξηγεί 
(κάπως, θα έλεγα, ροµαντικά) την πορεία και την εξέλιξη του Καρυωτάκη προς τη σάτιρα. 
Μπορούσε, λέει, να πλάσει, απογοητευµένος από τα πραγµατικά, την ψευδαίσθησή του: µιαν 
Εδέµ, ένα Ελντοράντο, µιαν Ουτοπία, τον ελεφάντινο πύργο του· αντ’ αυτού, έγινε 
ρεαλιστής. Μπορούσε να γίνει, όπως άλλοι ροµαντικοί, µελαγχολικός· αυτός έγινε τραγικός. 
Μπορούσε να φιλοσοφήσει, να γίνει φιλόσοφος· έγινε σατιρικός· έτσι, αντί να εξιδανικεύσει 
λ.χ. τη γυναίκα, ο Καρυωτάκης τη σαρκάζει. Ο Άγρας ρωτάει καταλήγοντας και απαντάει: 
«Ποιο συναίσθηµα περιµένει τον άνθρωπο, αν εξακολουθήσει να ζει και δεν συντριβεί, 
ύστερ’ από την απογοήτευση την πλέον οριστική; Η σάτιρα». (Η σάτιρα αυτή, κατά τον 
Άγρα, ασκείται εκείνα τα χρόνια από το νέο τόπο του λογοτέχνη, που είναι υπάλληλος. Στο 
σηµείο αυτό ο Άγρας κάνει µια πολύ σηµαντική, όπως νοµίζω, διαίρεση των περιόδων της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, µε βάση µια τέτοια τυπολογία: σε µια πρώτη περίοδο ο 
λογοτέχνης είναι ευγενής, ευπατρίδης [επτανησιακή περίοδος]· σε µια δεύτερη [«την 
αθηναϊκή-κλασική και ροµαντική»] είναι λόγιος· σε µια τρίτη [την «προπολεµική»· εννοεί 
βέβαια τον πρώτο πόλεµο] δηµοσιογράφος· και στην τελευταία [τη µετά τον πόλεµο] ο 
λογοτέχνης είναι υπάλληλος). 

 
Η σάτιρα του Καρυωτάκη, που ολοένα εντεινόµενη γίνεται σαρκασµός, ολοένα επίσης 

διευρύνεται: βγαίνει από τον περιορισµένο κύκλο ενός προσωπικού δράµατος, γίνεται και 
πολιτική σάτιρα ή σαρκασµός: «“Στο άγαλµα της Ελευθερίας που φωτίζει τον κόσµο”, “Ο 
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Μιχαλιός”, “Ωδή εις Ανδρέαν Κάλβον”, “Η πεδιάς και το νεκροταφείον”, -ιδού τέσσερα 
ποιήµατα του Καρυωτάκη εµπνευσµένα από την πολιτική». Ο Άγρας, στον οποίον ανήκει η 
προηγούµενη φράση, δεν αγνοεί διόλου βέβαια τις φιλολογικές επιδράσεις που δέχθηκε ο 
Καρυωτάκης· µάλιστα δίπλα στον Μπωντλαίρ τοποθετεί, ειδικά ως προς τον Καρυωτάκη, και 
τον Laforgue. Εντούτοις επιµένει και στο προσωπικό πεπρωµένο του ποιητή, όπως το είχε 
ορίσει η οικογενειακή παράδοσή του και οι συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο. 

 
Αυτά συγκροτούν και την πολλαπλότητα των αιτίων που διαµόρφωσαν την ποιητική 

προσωπικότητα του Καρυωτάκη, αλλά και τη σάτιρά του. Για πολλούς κριτικούς του η 
σάτιρά του είναι µάλλον ένας σαρκασµός: χτυπάει ο ποιητής ό,τι θα χτυπούσε κι ένας 
σατιρικός, όµως όχι προγραµµατικά, συστηµατικά, αλλά ανάλογα µε τις καθαρά 
υποκειµενικές παρορµήσεις του. Εντούτοις η ολοένα πιο πολύ εξακριβωµένη και 
ασφαλέστερα τεκµηριωµένη συνδικαλιστική δραστηριότητα του Καρυωτάκη κατά την 
αµέσως πριν από την αυτοκτονία του εποχή (όπως γνωρίζουµε πλέον, ηγήθηκε της 
πανελλήνιας ένωσης των δηµόσιων υπαλλήλων) επιβάλλει, νοµίζω, και κάποια τροποποίηση 
της ερµηνείας της σάτιράς του και του σαρκασµού του. Ειδικά τον Καρυωτάκη, κατ’ 
εξαίρεση από τους άλλους νεοροµαντικούς, µπορούµε να τον τοποθετήσουµε στο µεταίχµιο 
του υποκειµενικού νεοροµαντισµού και του προγενέστερου κοινωνικού ροµαντισµού (ο 
ελληνικός ροµαντισµός της πρώτης φάσης, αυτός που τον λένε, ίσως και γι’ αυτό, 
ροµαντισµό της ακµής, είναι έντονα “κοινωνικοποιηµένος”, ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά 
και εθνικά -προπάντων- προβλήµατα). Αυτός ο ενδιάµεσος χώρος στη λογοτεχνία, τον οποίο 
καλύπτει, όπως λέω, ο Καρυωτάκης, πιστεύω πως είναι και ο χώρος, που αντιστοιχεί 
ακριβέστερα στην εποχή, στην πραγµατικότητα της εποχής. Ας το δούµε πάλι λίγο αυτό. Οι 
δεκαετίες του ’20 και του ’30 είναι γεµάτες αντιφάσεις και αντιθέσεις. Κατακλύζουν την 
υπανάπτυκτη Ελλάδα 1.500.000 πρόσφυγες, ενώ η µεγάλη ύφεση της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας, ήδη στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, θα συντελέσει στην εισροή 
κεφαλαίων που έµεναν αργά στην Ευρώπη· πρόκειται για κεφάλαια είτε ξένα είτε Ελλήνων 
που ζουν στις παροικίες του ευρωπαϊκού χώρου. Αλλά τα κεφάλαια αυτά, στο δεδοµένο 
κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο, πιο πολύ όξυναν τις αντιθέσεις και την κοινωνική 
αναταραχή, έστω κι αν έδιναν συγχρόνως, αναπόφευκτα, και µιαν αποφασιστική ώθηση για 
κάποια βιοµηχανική ανάπτυξη. «Μεταξύ του 1924 και του 1928 µεσολάβησαν δέκα 
πρωθυπουργίες, τρεις γενικές εκλογές και έντεκα στρατιωτικά κινήµατα ή τελεσίγραφα. 
Επιβλήθηκε µια στρατιωτική δικτατορία που κατόπιν την ανέτρεψε ένα στρατιωτικό κίνηµα. 
Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας επαύθη µια φορά και παραιτήθηκε δύο». Οι εργάτες, ως τάξη, 
γίνονται περισσότεροι και περισσότερο ανήσυχοι. Το 1917 έχει ήδη ιδρυθεί το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα, το οποίο θα τεθεί εκτός νόµου το 1929, και µάλιστα από τη 
φιλελεύθερη κυβέρνηση του Βενιζέλου. 
 

Πόσο αδιάφορο µπορούσαν ν’ αφήσουν όλα αυτά τον Καρυωτάκη; Εννοώ: έναν 
άνθρωπο, που δεν ήταν µόνο ποιητής, αλλά και δραστήριος συνδικαλιστικός παράγοντας; Τα 
εξωποιητικά κείµενά του είναι εντυπωσιακά πολιτικοποιηµένα: κείµενα ενός µαχόµενου 
συνδικαλιστή, που γνωρίζει και χρησιµοποιεί σ’ αυτά την ανάλογη γλώσσα. Όσο κι αν θέλει, 
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λοιπόν, υπό το κράτος µιας οπωσδήποτε χωρίζουσας αντίληψης για τη γλώσσα της ποίησης -
την οποία πάντως συχνά αναιρεί, εισάγοντας στοιχεία από την καθηµερινή, ιδιωτική και 
δηµόσια ζωή- να µη συγχέει τη γλώσσα της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης µε τη 
γλώσσα της ποίησης, δεν ήταν εντούτοις δυνατό να µη λειτουργήσει διόλου ο νόµος της 
διαπίδυσης, να µην εισδύσει η µια γλώσσα στην άλλη -και προπάντων η πρώτη στη δεύτερη. 
Το ποίηµά του π.χ. για την Αµερική µπορεί και σήµερα (περιέργως µάλιστα σήµερα ακόµα 
πιο πολύ) να διαβαστεί και να ακουστεί ως ένα καθαρά πολιτικό ποίηµα. Από την άλλη 
βέβαια µεριά ο άνθρωπος αυτός κάνει κάτι που, καταρχήν, δεν θα έκανε ένας πολιτικός: 
αυτοκτονεί από αηδία. Άσχετο µ’ αυτό το τελευταίο δεν είναι το γεγονός ότι ο γνωστός τότε 
σοσιαλιστής Γιαννιός είχε επικρίνει όσους επαινούσαν τον Καρυωτάκη για τον ηρωισµό της 
αυτοχειρίας του. 

 
Την ωραιότερη ερµηνεία του θανάτου του Καρυωτάκη, γιατί συνδυάζει έξοχα το 

ατοµικό και το κοινωνικό -και στηρίζει δυνατά τον ισχυρισµό µου για τη θέση µεταιχµίου 
ανάµεσα στους δύο ροµαντισµούς, που κατέχει ο ποιητής- έδωσε τελικά ο Τέλλος Άγρας, 
απαντώντας στις αιτιάσεις του Γιαννιού: «...όχι µόνον στην ποίηση, αλλά και σε κάθε 
εκδήλωση του ανθρώπινου πνεύµατος, πώς ηµπορεί κανείς να χάσει την υποκειµενικότητά 
του, εξαφανίζοντάς την µέσα στην αντικειµενικότητα; Ας παραδεχθούµε ότι η ποίηση πρέπει 
να κάνει τη ζωή αισιόδοξη, ότι το πνεύµα έχει την πρακτικήν ηθική του· ας παραδεχθούµε ότι 
η αρχαία ελληνική δηµιουργία εσκόπευε συνειδητά να κάµει ευτυχισµένο τον άνθρωπο και 
ότι η σύγχρονη ατµόσφαιρα της ιστορικής εθνικής µας ήττας, της ασφυξίας και της µιζέριας 
όπου ζούµε, κυκλοφορεί ρεύµατα αισιοδοξίας δηµιουργικής. Θα µας µείνει όµως πάντοτε ο 
υποκειµενικός παράγων -οι προσωπικές συνθήκες του ποιητού [...]· Ο Καρυωτάκης δεν ήθελε 
να είναι ευτυχισµένος: ήθελε να ζει µια ζωή αντάξια του ανθρώπου, µια ζωή προσωπική. Πώς 
να την ζήσει όµως, όταν ήταν υπάλληλος; δηλαδή άνθρωπος νοικιασµένος από το πρωί ως το 
βράδυ, άνθρωπος υποχρεωµένος να υποκαταστήσει -για να ζήσει απλώς!- στη συνείδησή του, 
τη συνείδηση ενός µορίου της “κρατικής µηχανής”; Πώς να ζήσει προσωπικά; [...] Χίλιες 
φορές βέβαια εµίσησε ένα τέτοιο ψωµί -γιατί δεν πρόκειται, παρά απλώς για το ψωµί- και 
χίλιες φορές θέλησε να φτύσει, µε αηδία και αγανάκτηση, απάνω σε παρόµοια ζωή που 
εζούσε [...]. ∆εν φταίει ο ποιητής, αν αισθάνεται πολύ ζωηρότερα, παρά η ανώνυµη µάζα, την 
απόσπαση αυτή από τον ίδιον τον εαυτό του, το σκότωµα του εγώ του, τον ατοµικό του 
θάνατο. Τι να γίνει! Οι “Καρυωτάκηδες νέοι”, όπως τους αποκαλεί ο κ. Γιαννιός, δεν 
ηµπορούν να συµβιβασθούν εύκολα µ’ ένα φλερτ ή µ’ ένα κουστούµι...». Οµολογώ πως 
βρίσκω εδώ -άσχετα, από το πόσο συνειδητοποιούσε κάτι τέτοιο ο ίδιος ο Άγρας- µιαν από 
τις καλύτερες και αισθαντικότερες προσεγγίσεις της µαρξικής Entfremdung! Αν ο 
Καρυωτάκης αντιστάθηκε σ’ αυτή την αποξένωση και την αλλοτρίωση µε την αυτοκτονία 
του, είναι επιτέλους αυτό µια αντίσταση, σε αντίθεση µε την παθητικότητα του εργαζόµενου 
εκείνου, που είναι αποξενωµένο και αλλοτριωµένο προϊόν της εργασίας του. 
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Η αναβίωση του καρυωτακισµού 48 
 

Η συµπλήρωση εφέτος 100 ετών από τη γέννηση του Κ. Γ. Καρυωτάκη αποτελεί µια 
ιδιότυπη λογοτεχνική επέτειο. Ιδιότυπη γιατί συνήθως οι επέτειοι αναθερµαίνουν το 
φιλολογικό και αναγνωστικό ενδιαφέρον για το έργο του τιµωµένου, ανακινώντας τα 
ζητήµατα της ερµηνευτικής προσέγγισης και της αισθητικής επικαιρότητάς του. Αλλά στην 
περίπτωση του Καρυωτάκη δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αρκετά ποιήµατα, καθώς και τα 
λιγοστά τελευταία πεζά του παραµένουν και σήµερα, όπως και στο παρελθόν, από τα 
περισσότερο αναγνώσιµα ελληνικά ποιητικά κείµενα του αιώνα µας. Το κύριο λοιπόν 
στοιχείο ενδιαφέροντος και προβληµατισµού της εν λόγω επετείου δεν είναι η δεδοµένη 
αναγνωστική απήχηση και η φανερή αισθητική δραστικότητα (ενός µέρους) της 
καρυωτακικής ποίησης, αλλά το ότι η κατάταξη του Καρυωτάκη στους σηµαντικούς έλληνες 
ποιητές του 20ού αιώνα επηρεάστηκε δραστικά από τη µυθοποιητική άλω που σαν «χρυσή 
πανοπλία» περιέβαλλε και περιβάλλει την ποίησή του και, µέσω αυτής, τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Πιο συγκεκριµένα: ο ποιητής Καρυωτάκης εξακολουθεί να προσλαµβάνεται ως 
µυθοποιηµένο πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η ποίησή του είναι ικανή από µόνη της να 
διατηρείται στο αναγνωστικό προσκήνιο.  

 
Το φωτοστέφανο του βλάσφηµου αγίου της νεότερης ελληνικής ποίησης δεν το 

σχηµάτισαν οι ασθενικοί µιµητές της θεµατικής και του ύφους του Καρυωτάκη, όσοι 
περιλαµβάνονται στον όρο «καρυωτακισµός». Η εξακολουθητική παρουσία του Καρυωτάκη 
ανάµεσα σε ποιητές και αναγνώστες επιβλήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο αναπτύχθηκε από 
τη λειτουργική και αφοµοιωµένη, κυρίως τη θετική αλλά και την αρνητική επίδραση του 
έργου του σε ισχυρές ποιητικές φυσιογνωµίες της γενιάς του 1930 και της µεταπολεµικής 
ποίησης (η επίδραση αυτή είναι γνωστή, καθώς εξετάστηκε σε εύρος και σε βάθος από 
φιλολόγους και κριτικούς). Στο δεύτερο στάδιο ο «µύθος Καρυωτάκη» παγιώθηκε και 
αναπαρήχθη εκφυλιστικά µε την κραυγαλέα συµβολική ή και επιδεικτικά αλληγορική χρήση 
του από την ποίηση των τελευταίων δεκαετιών (κυρίως της «γενιάς της αµφισβήτησης»). Το 
φάσµα του «καταραµένου» Καρυωτάκη ως σήµα ψυχικής δυσθυµίας, κοινωνικής 
διαµαρτυρίας, ανατρεπτικής ιδεολογίας και έκφρασης του ποιητικού αδιεξόδου, διατρέχει 
πλήθος ποιήµατα, συνιστώντας µια από τις αρνητικές όψεις αυτής της «γενιάς», από την 
οποία αναδείχθηκαν σηµαντικοί ποιητές. Στο άτιτλο ολιγόλεξο ποίηµα αξιόλογου και 
αντιπροσωπευτικού εκπροσώπου της, «Επιµένω: το µαύρο χαµόγελο του Καρυωτάκη (και η 
βλακεία σας πενήντα τρία χρόνια στα ρηχά)», ενοχλεί λιγότερο η αυτάρεσκη και προσποιητά 
βλάσφηµη αποστροφή («η βλακεία σας») προς τους ποιητές και αναγνώστες της εποχής που 
ακολούθησε µετά την αυτοκτονία του Καρυωτάκη, και περισσότερο ότι το «µαύρο χαµόγελό 
του» επιπολάζει στην επιφάνεια του κειµένου, απτή µαρτυρία ότι ο δηµιουργικός διάλογος µε 
το έργο υποκαταστάθηκε από την εύκολη χρήση του µυθοποιηµένου ποιητή. Η µυθοποίηση 
έλαβε ποικίλες µορφές: αναφορές σε βιογραφικά περιστατικά, µε σηµείο αιχµής το τελευταίο 

                                                           
48 Παραθέτουµε το οµότιτλο κείµενο του Ευριπίδη Γαραντούδη που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το 
Βήµα στις 15-09-1996, 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12394&m=B16&aa=2&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12394&m=B16&aa=2&cookie=
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διάστηµα της ζωής και τον χώρο της αυτοκτονίας (Πρέβεζα)· οικείες αποστροφές του τύπου: 
«Κώστα, ξέρω τι είναι αυτό που έβαλε στα δάχτυλά σου το περίστροφο»· ακόµη και 
µακάβριες νεκραναστάσεις όπως: «Ήσυχα απλώνεται η φύση / και ο Καρυωτάκης βγαίνει από 
τον τάφο / την τελευταία ελπίδα ν’ αγναντέψει».  

 
Η εντύπωση που αφήνει η ανάγνωση των αναφερόµενων στον Καρυωτάκη ποιηµάτων 

των τελευταίων δεκαετιών είναι ότι στους νεότερους ποιητές δεν ασκούν έλξη τόσο τα ίδια τα 
καρυωτακικά κείµενα, όσο η αναγόµενη σε µυθιστορηµατικό ήρωα µορφή του ποιητή - 
αρνητή των κοινωνικών ηθών και της λογοτεχνικής κοινότητας της εποχής του. Το 
φαινόµενο αυτό, το οποίο δεν έχει ακόµη ερευνηθεί στην έκταση που θα έπρεπε, αποτελεί 
ασφαλώς αναβίωση του καρυωτακισµού, νοούµενου όχι πια ως απλή µίµηση ή µετάπλαση 
ενός λογοτεχνικού προτύπου, αλλά ως αναγωγή του Καρυωτάκη σε βασικό ήρωα της 
σύγχρονής µας ποιητικής µυθολογίας. Η παρατεταµένη καλλιέργεια του προσωπολατρικού 
µύθου µετέθεσε το κέντρο βάρους της πρόσληψης από το λογοτεχνικό έργο του Καρυωτάκη 
στο πρόσωπο του ποιητή-συµβόλου.  

 
Υποψιάζεται κανείς ότι οι νεότεροι αναγνώστες διαβάζουν τα κείµενα του Καρυωτάκη 

µε τα αναγνωστικά αντανακλαστικά και τις ερµηνευτικές έξεις που σταδιακά υπέβαλε και 
εντέλει επέβαλε αυτή η όψιµη φάση του καρυωτακισµού. Αν η υποψία αυτή ευσταθεί, το 
βασικό αίτηµα που θέτει η φετινή επέτειος είναι να αποκαταστήσουµε την αυτονοµία και την 
αυταξία του καρυωτακικού έργου, αποκαθαίροντάς το από τις παραµορφώσεις που του 
επιδαψίλευσε ο νεοκαρυωτακισµός. Έτσι θα µπορέσουµε να σταθµίσουµε τη σταθερή αντοχή 
στον χρόνο όχι του φάσµατος του καταραµένου ποιητή, αλλά του δηµιουργού λιγοστών από 
τα Ελεγεία, των Σατιρών, των τελευταίων ποιηµάτων και κυρίως των τελευταίων πεζών. Η 
νηφάλια επανανάγνωση αυτών των κειµένων τα αναδεικνύει περισσότερο δραστικά και 
εντέλει πιο σύγχρονα από πολλά ποιήµατα που γράφονται στις µέρες µας.  
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Κώστα Καρυωτάκη 49 
 
- Αγγελάτος ∆., ∆ιάλογος και ετερότητα: η ποιητική διαµόρφωση του Κ. Γ. Καρυωτάκη, Σοκόλης, 
Αθήνα, 1994.  
- Αναγνώστου Τ., Ιδιοσυστασίες: Κάλβος, Καβάφης, Καρυωτάκης, Πιτσιλός, Αθήνα, 1993.  
- Βαρίκας Β., Κώστας Βάρναλης, Κώστας Καρυωτάκης, Πλέθρον, Αθήνα, 1978.  
- Βαρίκας Β., Κ.Γ. Καρυωτάκης (το δράµα µιας γενηάς). Μελέτη, Γκοβόστης, Αθήνα, Πριν το 1938.  
- Βούλγαρης Κ., Κ.Γ. Καρυωτάκης. Φύλλα πορείας, Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1998.  
- Γεράνης Σ., Κώστας Καρυωτάκης: χωρίς αυθαιρεσίες και παραµορφώσεις, Σοκόλης, Αθήνα, 1990.  
- Γκίακα Ε., Εάν ο Καρυωτάκης παντρευότανε την Πολυδούρη, Άγκυρα, Αθήνα, 1998.  
- ∆άλκου Γ., Κωνσταντίνος Γεωργίου Καρυωτάκης: δηµόσιος υπάλληλος εξ Αθηνών µετατεθείς εις 
Πρέβεζαν εσχάτως, Αθήνα, Καστανιώτης, 1986.  
- Ζωγράφου Λ., Κώστας Καρυωτάκης, Μαρία Πολυδούρη και η αρχή της αµφισβήτησης, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα, 1996.  

                                                           
49 Από την ιστοσελίδα: http://www.philology.gr/bibliographies/nef_karyotakis.html. 

http://www.philology.gr/bibliographies/nef_karyotakis.html
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- Καραβίας Π., Οκτώ µορφές. Σολωµός, Καβάφης, Ουράνης, Καρυωτάκης, ∆ραγούµης, Καζαντζάκης, 
Παράσχος, Θρύλος, Ίκαρος, Αθήνα, 1979.  
- Καράογλου Χ., Μικροσκοπική αναδίφηση περί Καρυωτάκη, Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 1996.  
- Κοκόλης Ξ.Α., Ο µελοποιηµένος Καρυωτάκης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1987.  
- Κοτανίδης Γ., “Περί Μαιάνδρου”: ένα χαµένο χειρόγραφο του Κώστα Καρυωτάκη, Γαβριηλίδης, 
Αθήνα, 1995.  
- Λαµπρίδης Μ., Il gran rifiuto: κριτικά µελετήµατα, Έρασµος, Αθήνα, 1979.  
- Λορεντζάτος Ζ., Ο Καρυωτάκης, ∆όµος, Αθήνα, 1988.  
- Μαλάνος Τ., Ένας ηγησιακός: συµβολή στη µελέτη του Καρυωτάκη, Αλεξάντρεια, 1938.  
- Μαλάνος Τ., Βάρναλης, Αυγέρης, Καρυωτάκης, Καστανιώτης, Αθήνα, 1983.  
- Μελισσαράτου Μ. (επιµέλεια), Συµπόσιο για τον Κ.Γ. Καρυωτάκη (Πρέβεζα, 1986), ∆ήµος Πρέβεζας, 
Πρέβεζα, 1990.  
- Μπαλούµης Ε., Γ.Κ. Καρυωτάκη πεζά: κοινωνικοϊστορικά, Κόλλιας, Αθήνα, 1988.  
- Μπαλούµης Ε., Κώστας Καρυωτάκης ο πεζογράφος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1997.  
- Ντούνια Χ., Κ.Γ. Καρυωτάκης. Η αντοχή µιας αδέσποτης τέχνης, Καστανιώτης, Αθήνα, 2000.  
- Παπάζογλου Χ., Παρατονισµένη µουσική: µελέτη για τον Καρυωτάκη, Κέδρος, Αθήνα, 1988. 
- Παπακώστας Γ., Ο πολιτικός Καρυωτάκης, Εστία, Αθήνα, 1992.  
- Peri M., Πίνακας λέξεων του Καρυωτάκη, Liviana, Padova, 1983.  
- Σαββίδης Γ.Π., Στα χνάρια του Καρυωτάκη, 1966-1988. Μικρά φιλολογικά µελετήµατα, οµιλίες και 
κριτικά άρθρα, µε άγνωστα κείµενα, Νεφέλη, Αθήνα, 1989.  
- Σαββίδης Γ.Π., Χατζηδάκη Ν.Μ., Σχεδίασµα χρονογραφίας Κ. Γ. Καρυωτάκη (1896-1928), Αθήνα, 
1966.  
- Σαββίδης Γ.Π., Χατζηδάκη Ν.Μ., Μητσού Μ., Χρονογραφία Κ. Γ. Καρυωτάκη (1896-1928), 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1989.  
- [Συλλογικό], Καρυωτάκης και Καρυωτακισµός. Πρακτικά επιστηµονικού συµποσίου του 1997, Σχολή 
Μωραΐτη, Αθήνα, 1998.  
- Τοκατλίδου Β., Οι µεταφράσεις του Καρυωτάκη: ένταξή τους στο ποιητικό πρωτότυπο έργο των 
συλλογών του, Θεσσαλονίκη, 1978. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://users.otenet.gr/~lost/karyotakis/index.htm (ιστότοπος αφιερωµένος στον Κ. Καρυωτάκη). 
 
2. http://anatolikos.com/kariotakis/peza-kimena.htm (ιστότοπος αφιερωµένος στον Κ. Καρυωτάκη). 
  
3. http://filosofia.itgo.com/k.kariotakis.htm (ιστότοπος αφιερωµένος στον Κ. Καρυωτάκη). 
 
4. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· κείµενα ποιηµάτων, ανθολόγιο 
αναγνώσεων). 
 
5. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
6. http://www.translatum.gr/etexts/ (ανθολόγιο ποιηµάτων και πεζών του Καρυωτάκη). 
 

http://users.otenet.gr/~lost/karyotakis/index.htm
http://anatolikos.com/kariotakis/peza-kimena.htm
http://filosofia.itgo.com/k.kariotakis.htm
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.translatum.gr/etexts/
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7. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2337 (ιστοσελίδα µε βιογραφικά στοιχεία του ποιητή 
και συνδέσµους που οδηγούν σε αποσπάσµατα από το έργο του και σε σχετικά άρθρα). 
 
8. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
9. http://durabond.ca/gdouridas/kariotakis.html (Έλληνες Ποιητές στο ∆ιαδίκτυο· ανθολόγιο 
ποιηµάτων). 
 
10. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2036 (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Tέλλος Άγρας, «O Kαρυωτάκης και οι Σάτιρες», στον τόµο: K. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήµατα και πεζά, 
επιµ. Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα, εκδ. Ερµής, 1972 (ανατ. εκδ. Εστία 1993), σσ. 207-215, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. ∆ιονύσης Καψάλης, «Ο Καρυωτάκης και η τέχνη της ποιητικής µετάφρασης», Τα µέτρα και τα 
σταθµά. ∆οκίµια για τη λυρική ποίηση, Αθήνα, εκδ. Άγρα, 1998, σσ. 169-182, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
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3.2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ 
 
 
 
3.2.1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ (1867-1951) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκίνησε µε τα έργα του, επηρέασε µε την τέχνη του 50 
 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος δεν έχει ανάγκη συστάσεων. Γεννηµένος στην 
Κωνσταντινούπολη, από πατέρα Ζακυνθινό, πελοποννησιακής καταγωγής, και µητέρα 
Φαναριώτισσα, µεγαλωµένος από τη βρεφική ως την εφηβική του ηλικία στη Ζάκυνθο, 
φοιτητής της Φυσικοµαθηµατικής από το 1883 χωρίς ποτέ να πάρει πτυχίο. Από το πρώτο 
έτος των σπουδών του στράφηκε προς ενασχολήσεις που θα χαρακτηρίσουν την υπόλοιπη 
ζωή του. Άρχισε να εκδίδει το µυθιστόρηµα Τα θαύµατα του διαβόλου σε φυλλάδια, ώστε µε 
τις εισπράξεις κάθε φυλλαδίου να τυπώνει το επόµενο. ∆ηµοσίευσε άρθρα, µελέτες, 
διηγήµατα σε διάφορα περιοδικά και εφηµερίδες (Εστία, Άστυ). Υπήρξε συνεργάτης του 
περιοδικού Εκλεκτά Μυθιστορήµατα, µεταφράζοντας από τα γαλλικά και γράφοντας 
µυθιστόρηµα σε συνέχειες. Ανακάλυψε τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο και πρωτοπαρουσίασε 
τον Ίψεν στην Ελλάδα το 1893. ∆ιαδέχτηκε τον ∆ροσίνη στη διεύθυνση της 
Εικονογραφηµένης Εστίας (1894-95) παρουσιάζοντας αρκετούς νέους ποιητές και 
πεζογράφους (Παπαντωνίου, Γρυπάρης, Λάµπρος Πορφύρας). Το 1895 γράφει το θεατρικό 
έργο Ο Ψυχοπατέρας «µια αθηναϊκή κοµεντί σ’ εντελώς δηµοτική γλώσσα». Από το 1896 
ανέλαβε αρχισυντάκτης του περιοδικού Η ∆ιάπλασις των Παίδων.  

                                                           
50 Το άρθρο που παραθέτουµε ανήκει στη Γεωργία Φαρίνου-Μαλαµατάρη, καθηγήτρια στο τµήµα 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 15-12-1999, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16618&m=N16&aa=1. 
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Κατά συνέπεια στα πρώτα 33 χρόνια του, δηλ. στα τελευταία 33 του 19ου αιώνα, ο 
Ξενόπουλος έχει χαράξει τις κατευθυντήριες γραµµές της ζωής και του έργου του: έχει 
ενστερνιστεί τα δόγµατα του νατουραλισµού και του θετικισµού, που πιστεύει ότι είναι 
απαραίτητα για να αποκαταστήσουν η πεζογραφία και το θέατρο τη σχέση τους µε τη ζωή, 
και έχει αποφασίσει συνειδητά να ζήσει από την πένα του. Που σηµαίνει ότι την φυσική του 
κλίση στην πολυγραφία τη συνδύασε µε έναν εκπληκτικά οργανωµένο επαγγελµατισµό, µε 
όσα καλά και κακά συνεπάγεται αυτό. 
 

Γίνεται, όπως γράφει κάπως δραµατικά ο Βλαχογιάννης, ένας «ακαταπόνητος 
πνευµατικός βιοπαλαιστής, που όλη του τη ζωή την πέρασε στο σκαµνί, µε την πένα στο χέρι, 
κατάδικος ισόβιος της πνευµατικής τυραννίας, που λέγονται Ελληνικά Γράµµατα». 
Εργάζεται λοιπόν συστηµατικά, δέκα µε δώδεκα ώρες την ηµέρα, στο θρυλικό γραφειάκι της 
οδού Ευριπίδου 38  που ανατινάχτηκε στα ∆εκεµβριανά -µε αποτέλεσµα να καταστραφεί το 
αρχείο του, όπως και το αρχείο της ∆ιαπλάσεως- γράφοντας διηγήµατα, µυθιστορήµατα, 
άρθρα, κριτικές, χρονογραφήµατα, θεατρικά έργα, επιστολές. Μάχεται για το έργο του, 
επιδιώκει διακρίσεις, παίρνει µετά από αρκετό θόρυβο το Αριστείο Γραµµάτων, βραβεύεται 
από την Ακαδηµία για το Πλούσιοι και Φτωχοί, εκδίδει το 1927 τη Νέα Εστία, το 
µακροβιότερο λογοτεχνικό περιοδικό, που το διευθύνει έως το 1935, εκλέγεται ακαδηµαϊκός 
το 1931 και πρωτοστατεί µαζί µε τους Παλαµά, Καζαντζάκη και Σικελιανό στην ίδρυση της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (1934), της οποίας εχρηµάτισε πρώτος πρόεδρος για µια 
τριετία.  

 
Κάνοντας µια αποτίµηση της προσφοράς του το 1947, στο άρθρο του «Η ζωή µου σαν 

παραµύθι», παρουσιάζει τη συµβολή του στην πνευµατική ζωή του τόπου σαν χρησµό που 
του έδωσε η Καλοκυρά, όταν δεκαεφτάχρονος φοιτητής στην Αθήνα κοιµήθηκε µε το 
φιλόδοξο όνειρο να γίνει κάποτε ακαδηµαϊκός: «Πρώτον να δηµιουργήσεις νεοελληνικό 
αστικό µυθιστόρηµα. ∆εύτερο ν’ αναµορφώσης το Νεοελληνικό Θέατρο. Τρίτο, να πλάσης 
µιαν απλή λογοτεχνική γλώσσα, που να τη διαβάζη όλος ο κόσµος, κι όχι µόνο οι 
γραµµατισµένοι όπως τη σηµερινή. Τέταρτο, να εγκαινιάσης µιαν αληθινή, δίκαιη, 
αµερόληπτη Κριτική. Και πέµπτο, να εργαστείς και σαν παιδωγωγός λογοτέχνης και να 
θεµελιώσης, µε τη γλώσσα που είπαµε, µια καινούρια παιδική λογοτεχνία». Ας δούµε 
αναλυτικότερα, µε αντίστροφη σειρά, τι έκανε για να εκπληρώσει τον χρησµό.  

 
Από το 1896  που αναλαµβάνει την αρχισυνταξία  µέχρι και το 1947 ο Ξενόπουλος 

είναι ουσιαστικά η ψυχή του µακροβιότερου παιδικού περιοδικού Η ∆ιάπλασις των Παίδων. 
«Αυτός»  γράφει η Γεωργία Ταρσούλη  «είναι η καλοκάγαθη κυρα-Μάρθα... αυτός ο 
αµίµητος Ανανίας... αυτός ο Φαίδων των “Επιστολών”, και αυτός επίσης “Η αγαπητή 
∆ιάπλασις”». Αυτός, εξάλλου, ο µεταφραστής του Βερν, του Ντωντέ, του Μαλό («Εν 
οικογενεία»). Αυτός αναλαµβάνει ακόµη και τη «σελίδωση», αυτός προτείνει τους διαφόρους 
διαγωνισµούς, τις «Κυριακές της ∆ιαπλάσεως», αυτός εγκαινιάζει, το 1910, την περίφηµη 
«Σελίδα Συνεργασίας των Συνδροµητών», όπου δηµοσιεύονταν κείµενα των νεαρών 
αναγνωστών ή απορρίπονταν, ύστερα από εµπεριστατωµένη αλλά καλοκάγαθη κρίση του, 
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κείµενα άλλων. Η «Σελίδα» αυτή, όπως οι διαγωνισµοί κ.ά., βοήθησαν τους νέους στην 
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και στην ανάπτυξη των εκφραστικών τους δυνατοτήτων. Η 
πολιτική του περιοδικού σχετικά µε τη γλώσσα ήταν προοδευτικά συντηρητική-καθαρεύουσα 
µε κάποια ανοίγµατα στη «ζωντανή γλώσσα» µέχρι το 1917, οπότε εισάγεται η δηµοτική, 
όπως και στο σχολείο.  

 
Η διασηµότερη συµβολή του Ξενόπουλου στη ∆ιάπλασιν είναι οπωσδήποτε η στήλη 

«Αθηναϊκαί Επιστολαί»  «ένα παιδικό χρονογράφηµα κάθε βδοµάδα»  που απευθύνεται προς 
ένα συγκεκριµένο ποιοτικά και αριθµητικά κοινό είτε µε αφορµή µια προσωπικότητα, ένα 
θέµα της ιστορίας, ένα περιστατικό της τρέχουσας επικαιρότητας, είτε για να απαντήσει σε 
απορίες ή ερωτήσεις αναγνωστών. Σκοπός του είναι να καλύψει µια µεγάλη ακτίνα θεµάτων, 
να «διαπλάσσει» το κοινό αυτό µέσα από µια διαδικασία διαλόγου, ακολουθώντας πάντως 
µια συντηρητική γραµµή ή σπανιότερα αντιφάσκοντας στην προσπάθειά του να συµβιβάσει 
τα πράγµατα ή να διατυπώσει τις κατά καιρούς µεταβαλλόµενες απόψεις του ή γενικότερα 
αποφεύγοντας να εκδηλώνεται ευθέως σε θέµατα π.χ. πολιτικής ή γλώσσας. Όπως σωστά 
επισηµαίνει η Βίκυ Πάτσιου, «Η ∆ιάπλασις των Παίδων προσφέρεται σε πολλαπλές 
αναγνώσεις που γίνονται δυνατές χάρη στην οργάνωση του υλικού της». Παρά τις όποιες 
ενστάσεις διατυπώθηκαν κατά καιρούς, πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι ο Ξενόπουλος 
κατάφερε να δηµιουργήσει ένα περιοδικό και να επικοινωνεί, ενηµερώνει, καλλιεργεί, 
διδάσκει τα παιδιά και τους εφήβους τριών γενεών χωρίς να φαίνεται ότι τους πατρονάρει.  

 
Την κριτική ο Ξενόπουλος την άσκησε από την αρχή της σταδιοδροµίας του µέχρι τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του. Η έκδοση του περιοδικού Παναθήναια (1900) υπήρξε 
καθοριστική για τη διηγηµατογραφική («Έρως εσταυρωµένος/Στέλλα Βιολάντη», «Κόκκινος 
Βράχος») και για την κριτική παραγωγή του συγγραφέα. Εκτός από το «ιστορικό» άρθρο 
«Ένας ποιητής [Ο Κ. Καβάφης]» (στον τόµ. Ζ΄, 1903-1904, 97-102),51 στο περιοδικό αυτό ο 
Ξενόπουλος δηµοσίευσε για δώδεκα χρόνια αρκετές κριτικές µελέτες για νεοέλληνες 
συγγραφείς παλαιότερους (Λασκαράτος, Ροΐδης, Βικέλας) και συγχρόνους του (Παύλος 
Νιρβάνας, Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης), Έλληνες και ξένους (Ίψεν, Στρίντµπεργκ). Οι 
κριτικές αυτές, µαζί µε µερικά παλαιότερα άρθρα (π.χ. «Αι περί Ζολά προλήψεις») και µε 
µερικά µεταγενέστερα, ορισµένα από τα οποία δηµοσιεύτηκαν στον Νουµά (π.χ. «Το διήγηµα 
και ο κ. Βουτυράς»)  µε τον οποίο ο Ξενόπουλος βρισκόταν συνήθως σε αντιδικία για το 
γλωσσικό, αντιπροσωπεύουν µερικές από τις καλύτερες στιγµές του «Τεχνικού της κριτικής», 
όπως τον αποκάλεσε ο ∆ηµαράς: την ικανότητά του να προσεγγίζει τον άνθρωπο 
(προκειµένου για ανθρώπους που γνώρισε) και το έργο µε αβρότητα, ευαισθησία, 
οξυδέρκεια, καλλιέργεια αλλά και την διεισδυτικότητα του ανθρώπου που γνωρίζει τα 
µυστικά της τέχνης του από µέσα. Είναι αυτονόητο ότι στις αµέτρητες κριτικές που έγραψε 
δεν επρυτάνευσαν πάντοτε τα ίδια κριτήρια.  

 
Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τους λόγους για τους οποίους µεταβάλλει γνώµη για 

έναν λογοτέχνη, τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τη νεοσύστατη Γενιά του ’30 (είτε 
                                                           
51 (Σηµ. του επιµ.) Για το άρθρο αυτό βλ. παραπάνω, σηµ. 32. 
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όταν την ψέγει αλλά κυρίως όταν την επαινεί), καθώς και την γενικότερη αδυναµία των 
«θεωρητικών» του κειµένων, η οποία οφείλεται στην προσπάθειά του να κατοχυρώσει την 
πρακτική του ως µυθιστοριογράφου και θεατρικού συγγραφέα και τη θέση του στον κανόνα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Όπως η ποιότητα των Παναθηναίων στάθηκε ευεργετική για 
τον Ξενόπουλο κριτικό και διηγηµατογράφο, έτσι και η συγκρότηση της «Νέας Σκηνής» από 
τον Χρηστοµάνο (1901) συνέβαλε έστω και «αρνητικά» στην ενασχόλησή του µε το θέατρο. 
Στη «Νέα Σκηνή» ανέβηκε ο Τρίτος (1903) και γι’ αυτήν γράφτηκε Το µυστικό της Κοντέσσας 
Βαλέραινας (1904) που παίχτηκε, χωρίς µεγάλη επιτυχία, µε την Ευαγγελία 
Παρασκευοπούλου στον επώνυµο ρόλο. Η κριτική θεώρησε τον Ξενόπουλο καινοτόµο, διότι 
«πετούσε πάνω στην ελληνική σκηνή που την έπνιγαν ως τότε οι αρχαιόπρεπες ψυχρές 
[έµµετρες] τραγωδίες... τα ξενικά, [και τα κωµειδύλλια], ένα ζεστό κοµµάτι ντόπιας ζωής». 

  
Η έστω και σχετική αποτυχία του έργου αυτού, πάντως, έθεσε τον Ξενόπουλο απέναντι 

στο ερώτηµα της σχέσης του µε το κοινό. «Η Τέχνη, κάθε Τέχνη µες’ την ουσία της έχει και 
το κοινωνικό να πούµε στοιχείο κι’ ο τεχνίτης, κάθε τεχνίτης, που µε τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο δεν κατορθώνει να “επικοινωνή” µε το εκλεκτότερο Κοινό της εποχής του, κάνει έργο 
ανώφελο, άγονο, άκαρπο... [Έτσι] σκέφτηκα πως ένας µικρός τεχνίτης,  που τρέφει όµως κι’ 
αυτός κάποια ιδανικά κι έχει µια ευγενικιά φιλοδοξία, όταν βλέπη πως δεν συνεννοείται καλά 
µε το Κοινό του, δεν πρέπει να τ’ απαρατά µε την παράλογη αξίωση πως χρωστούσε ν’ ανέβη 
µονάχο του, διαµιάς, αλλά να χαµηλώση λίγο κι ο ίδιος, ως εκεί που χρειάζεται για να το 
φτάση και να το σηκώση... πως ένα θεατρικός συγγραφέας... θα µπορούσε, χωρίς να βγει κι’ 
από τα όρια της τέχνης του, να γράψη έργα ικανά να το τραβήξουν, να το συγκινήσουν, να το 
επηρεάσουν».  

 
Η λύση δόθηκε (και η επιτυχία ήρθε) πέντε 

χρόνια µετά, κατά τη δεύτερη θεατρική του περίοδο 
(1908-1915) µε τη Φωτεινή Σάντρη και τη Στέλλα 
Βιολάντη που παίχτηκαν από τον θίασο της Κυβέλης 
και της Μαρίκας Κοτοπούλη αντίστοιχα. Οι δύο αυτές 
κυρίες στάθηκαν σχεδόν µόνιµες πρωταγωνίστριες των 
έργων του Ξενόπουλου, ο οποίος πρωτοστάθηκε στην 
ελληνική σκηνή γράφοντας γύρω στα τριάντα 
θεατρικά έργα, πολλά από τα οποία προήλθαν από τα 
µυθιστορήµατά του (το αντίστροφο είναι µάλλον 
σπάνιο). Έργα του όπως Ο πειρασµός, Το φιόρο του 
Λεβάντε (µε τον Νίκο Πλέσσα), Το µυστικό της 
κοντέσσας Βαλέραινας (παίζεται τροποποιηµένο το 
1918 από την Κυβέλη και γνωρίζει τεράστια επιτυχία), 
Φοιτηταί, Ο ποπολάρος παίζονται ακόµη και σήµερα, 
διότι εκτός των τεχνικών τους προτερηµάτων (ο 
Ξενόπουλος είναι κύριος της σκηνικής οικονοµίας και της σπιρτάδας του διαλόγου) «µας 
δίνουν µια ζωηρή, µε πολύ χρώµα, αναπαράσταση µιας κοινωνίας που εξακολουθεί να κινεί 
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την περιέργεια και το ενδιαφέρον µας... και γιατί η ηρεµία που την περιέβαλλε και µέσα στην 
οποία το κάθε ιδιωτικό περιστατικό έπαιρνε διαστάσεις κοσµοϊστορικού γεγονότος, µαζί µας 
διασκεδάζει και κάπως µας συγκινεί» (Άλκης Θρύλος).  

 
Αυτή η σχέση µε το κοινό επανέρχεται και στην περίπτωση της πεζογραφίας. Το 

«κοινό» εδώ έχει δύο σηµασίες: είτε είναι το «αγοραστικό κοινό», δηλ. αυτοί που θέλουν να 
έχουν ένα αριθµηµένο αντίτυπο των ∆ιηγηµάτων (1901) του Ξενόπουλου µε το όνοµά τους 
κάτω από τον αριθµό και γι’ αυτό προεγγράφονται µε τέτοιο ζήλο που ο συγγραφέας 
καταφέρνει και να κερδίσει χρήµατα και να εκδώσει και δεύτερο τόµο, είτε είναι οι 
αναγνώστες της εφηµερίδας στην οποία ο Ξενόπουλος γράφει το ένα µετά το άλλο 
µυθιστόρηµα σε συνέχειες.  

 
Η αρχή έγινε από το Έθνος του Σπ. Νικολόπουλου, το 1913. Μέχρι το 1933 ο 

Ξενόπουλος δηµοσίευσε στην εφηµερίδα αυτή περισσότερα από τριάντα µυθιστορήµατα, ενώ 
από την ίδια χρονιά συνέχισε την ίδια πρακτική ως το 1945 στα Αθηναϊκά Νέα (που τη χρονιά 
εκείνη µετονοµάστηκαν σε Νέα) δηµοσιεύοντας έναν αντίστοιχο περίπου αριθµό 
µυθιστορηµάτων. Ενδιαµέσως ο συγγραφέας δηµοσίευσε ευάριθµα µυθιστορήµατα και σε 
άλλες εφηµερίδες είτε σε λαϊκά περιοδικά, όπως το ∆ιάβασέ µε.  

 
Η υπόθεσή τους είναι κυρίως ερωτική και διαδραµατίζεται είτε στη Ζάκυνθο µε τη 

βενετοκρατική δοµή είτε στην αναπτυσσόµενη Αθήνα. Η συζήτηση για τον ποιοτικό 
προσδιορισµό του µεγάλου αναγνωστικού κοινού σε συνδυασµό µε την πολυγραφία και άρα 
την ευκολογραφία του συγγραφέα είναι προφανώς συζήτηση για το είδος της λογοτεχνίας 
που ασκεί ο Ξενόπουλος (υψηλή λογοτεχνία ή παραλογοτεχνία) και θέτει τόσο αισθητικά όσο 
και ηθικά ζητήµατα. Έννοιες όπως «λαϊκός συγγραφέας», «διασκεδαστική τέχνη», «άσεµνο», 
«εµπορικόν και φιλολογικόν» επαναλαµβάνονται και επαναπροσδιορίζονται τόσο από τους 
κριτικούς όσο και από τον ίδιο τον συγγραφέα.  

 
Ίσως σήµερα να µπορούµε τηλεγραφικά να πούµε ότι ο Ξενόπουλος διαβάστηκε και 

διαβάζεται α) διότι ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να γράφει («κατείχε το metier του» θα πει 
ο Νιρβάνας) σε µια εν τέλει «νοικοκυρεµένη και καθόλου επιδεικτική δηµοτική» κατά τον 
Καραντώνη και β) διότι µε τη «µοναδική µνήµη του, οπτική, ακουστική, µηχανική και 
κριτική» και την «ασυνδυαστική φαντασία του» (Τέλλος Άγρας) κατόρθωσε να 
αναπαραστήσει τον αστικό (µε όλα τα παρακλάδια του) κόσµο της εποχής του, 
παρουσιάζοντας µεν τα προβλήµατα αλλά χωρίς να θίγει τις παγιωµένες δοµές της 
υπάρχουσας κατάστασης και την καθιερωµένη στάση των αναγνωστών του απέναντι στους 
θεσµούς και την εξουσία στη σχέση της µε τα προσωπικά συναισθήµατα.  
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Στην αρχή του 20ού αιώνα το ηθογραφικό διήγηµα υποχωρεί στο κοινωνικό 
µυθιστόρηµα. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος µαζί µε τον Κ. Χατζόπουλο και τον Κ. 
Θεοτόκη αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές αναζητήσεις του ελληνικού 
νατουραλισµού.  
 
 

Η συµβολή του Γρηγόριου Ξενόπουλου στη θεµελίωση του αστικού µυθιστορήµατος 
στην Ελλάδα υπήρξε αναµφισβήτητα σηµαντική.52 Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είναι ο 
πολυγραφότερος νεοέλληνας πεζογράφος. ∆ηµοσίευσε πολλά µυθιστορήµατα ως επιφυλλίδες 
στις καθηµερινές εφηµερίδες και είκοσι απ’ αυτά σε ξεχωριστούς τόµους. Εκτός από 
µυθιστορήµατα έγραψε θεατρικά έργα, διηγήµατα, κριτικές, και αποτέλεσε το στυλοβάτη του 
νεότερου ελληνικού θεάτρου. Ήταν ενηµερωµένος στα διεθνή ρεύµατα και στις διεθνείς 
τάσεις της λογοτεχνίας, ήταν ανοιχτοµάτης, έβλεπε σωστά και ήξερε να ξεχωρίζει τις αξίες, 
όµως η ποιότητα του µυθιστορηµατικού έργου του δεν µπορεί να ικανοποιήσει πάντα τον 
πληροφορηµένο αναγνώστη. 
 

Όσο ο Παπαδιαµάντης βρίσκει το γύρο του νησιού του µεγαλύτερο απ’ την περίµετρο 
της γης, έτσι και ο επτανήσιος Ξενόπουλος βλέπει τη Ζάκυνθο διαπλάθοντας τις αντιθέσεις 
των ηρώων του µέσα στην αυστηρή ταξική διάρθρωση της κοινωνίας της µε την επίδραση 
των ουτοπιστικών σοσιαλιστικών ιδεών του Καντ, του Πλάτωνα ∆ρακούλη και του Γ. 
Χαιρέτη. Έγραψε υποαστικού περιεχοµένου µυθιστορήµατα µε ήθη επαρχιακά γι’ αυτό και 
δεν µεγαλοποίησε τα κοινωνικά προβλήµατα, γιατί τελικά οι διαφορές εξοµαλύνονταν και 
λύνονταν µ’ έναν έρωτα. Ο έρωτας κι ο γάµος, που θα επακολουθήσει ύστερα από κάποιες 
περιπλοκές και αντιθέσεις, θα καταργήσει τις αποστάσεις, θα συνενώσει και θα συµφιλιώσει 
τις τάξεις που αντιµάχονται. Η µετριοπάθεια ήταν βασικό γνώρισµα του χαρακτήρα του. ∆εν 
επίστευε τις ακρότητες και δυσπιστούσε στους ανθρώπους της αδιαλλαξίας. Γι’ αυτό και 
στον Ποπολάρο παρουσιάζει µια πάλη των τάξεων ήρεµη, ροµαντική, µεταξύ της 
αριστοκρατίας  που  είναι  πια  νικηµένη και της πλούσιας φθασµένης αστικής τάξης, που δεν 
έχει πια τίποτε να κατακτήσει, παρά τη δυνατότητα να παντρεύονται τα παιδιά της µε τα 
παιδιά της αριστοκρατίας. Είχε το προνόµιο να είναι γόνος µιας κοινωνίας που ήταν, σχετικά 
µε τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Ελλάδα, πολύ προηγµένη. Ο κοινωνικός του 
περίγυρος προίκισε την έµφυτη ευαισθησία του µε µια διαίσθηση και µια καλαισθησία πολύ 
λεπτότερες από άλλων συγχρόνων του συγγραφέων, µε κείνο που ονοµάζοµε µ’ ένα γενικό 
όρο: «πολιτισµός»· αυτό του επέτρεψε να πάρει για πρότυπα του ανθρώπους που, έστω κι αν 
κινούνται σ’ έναν κύκλο που µας φαίνεται τώρα στενός, δεν ήσαν καθόλου πρωτόγονοι, 
χωρισµένοι από µας µ’ ένα αγεφύρωτο χάσµα, όπως ήταν κατά ένα µέγιστο ποσοστό εκείνοι 
που βρίσκονταν ακόµα στα κάτω σκαλιά της εξέλιξης. Η τότε κοινωνία της Ζακύνθου, που 
είχε άµεση την επίδραση του ιταλικού πολιτισµού, εθεωρείτο ιδιότυπη διά την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Ήταν η κοινωνία των σιορ και των κυράδων, των αρχοντάδων, αλλά και των 
ποπολάρων, η κοινωνία των άπειρων στιχοπλόκων, των ριµαδόρων και των κανταδόρων, 
                                                           
52 Το κείµενο που παραθέτουµε (εδώ χωρίς τις υποσηµειώσεις του) αποτελεί απόσπασµα από το βιβλίο 
του ∆ηµήτρη Τσάκωνα, Λογοτεχνία και κοινωνία στο Μεσοπόλεµο, ό.π., σσ. 424-430. 
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αλλά και των µαχαιροβγάλτηδων. Εκινείτο στις ρούγες της ατσάκιστη, φορώντας ψηλό 
τακούνι, ψηλό καπέλο, βελάδα, σταυροκοπιόταν συφάµελη όταν σήµαινε ο Άγιος, αλλά και 
σφαζόταν όταν η ευωδιά των λουλουδιών έφθανε να της θολώσει το νου και την όραση. Ο 
άνθρωπος λοιπόν που έβγαινε µέσα από τα τραγούδια της Ζακύνθου µπορούσε να είναι και 
αθηναίος. Καθώς µπορούσε να είναι και ευρωπαίος και άνθρωπος καθολικός. «Ωραία είναι η 
Σκίαθος του Θεού, µα η Σκίαθος του Παπαδιαµάντη είναι ακόµα οµορφότερη», είπε ο 
Καρκαβίτσας. Κάτι ανάλογο µπορεί να ειπωθεί για τον Ξενόπουλο και τη Ζάκυνθο. Βέβαια η 
Ζάκυνθος δεν οφείλει την πνευµατικοποίησή της αποκλειστικά στον Ξενόπουλο. Πολλές 
µορφές -µερικές πρώτου µεγέθους- πλανιούνται στην περιοχή της, πολλές φωνές ακούονται 
στο χώρο της. Εντούτοις η Ζάκυνθος είναι προπάντων η χώρα του Ξενόπουλου. 

 
 Όµως η νεοελληνική κοινωνία εδώ και εβδοµήντα χρόνια, στάσιµη, αδιαµόρφωτη, 

σχεδόν απλοϊκά ειδυλλιακή, δεν θα µπορούσε να προσφέρει το υλικό µιας πεζογραφίας 
ανάλογης µε την ευρωπαϊκή. Όσο κι αν την κρατούσε κλεισµένη στα όρια της και 
καρφωµένη στην ακινησία της ένας επαρχιωτισµός ηθών και µια πνευµατική νωθρότητα, είχε 
διαµορφώσει ένα ύφος ζωής «οιονεί»  αστικό και συγχρονισµένο, που η Αθήνα προσπαθούσε 
να γίνει η γνησιότερη και η τυπικότερη µαζί  έκφρασή της. 

 
Αυτή την κοινωνία και αυτό το αστικό ύφος ζωής, το πρωτευουσιάνικο, απόδωσε µε 

την τέχνη του ο Ξενόπουλος. Κρατώντας τις απαραίτητες αναλογίες πρέπει να οµολογηθεί 
πως στην Ελλάδα πρώτος αυτός, δηµιούργησε το συγχρονισµένο για την εποχή του 
αντικειµενικό και κοινωνικό µυθιστόρηµα, και πως στο µακρόχρονο διάστηµα της 
καταπληκτικά γόνιµης παραγωγής του, κατόρθωσε να συνθέσει µε ακρίβεια σχεδόν 
µαθηµατική, µε φυσικότητα, µε απόλυτη γνώση της σεξουαλικής ψυχολογίας και µε µιαν 
ανεξάντλητη σκηνοθετική και σκηνογραφική φαντασία, τη ζωή της κοινωνικά 
«οργανωµένης» προπολεµικής Ελλάδας, που σε αρκετά χαρακτηριστικά της έµεινε 
ανάλλαχτη ως τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και πολύ ακόµα µετά απ’ αυτόν. Ο Ξενόπουλος δεν 
είναι ένας εθιµογράφος, ένας φωτογράφος της αράδας που ικανοποιείται όταν αποτυπώνει το 
περίγραµµα. Είναι ηθογράφος όπως τον εννοούσε ο Φλωµπέρ όταν αποκαλούσε τη Μαντάµ 
Μποβαρύ ηθογραφία. Ο ίδιος άλλωστε σαν να µάντευε, ή και να ήξερε ότι δικηγορεί για µια 
δική του υπόθεση, υποστήριξε και µε άρθρο του την ηθογραφία του Φλωµπέρ, την 
ηθογραφία που παρουσιάζει ένα ειδικό και ορισµένο περιβάλλον, όχι µε κύριο σκοπό να το 
απεικονίσει αλλά για να συντείνει στο ζωντάνεµα των ανθρώπων που κινούνται µέσα σ’ 
αυτό· οι άνθρωποι ποτέ δεν είναι µετέωροι, είναι αλληλένδετοι  µε  το κλίµα τους. 

 
Πενήντα ολόκληρα χρόνια καρφωµένος στην καρδιά της Αθήνας και περιφέροντας την 

οπτική ακτίνα της καθαρής φαντασίας του και της οξύτατης παρατηρητικότητάς του επάνω 
από την έκτασή της, την παρακολουθεί σε κάθε στιγµή της ανάπτυξής του, τη µελετά, την 
ερευνά στις παραδόσεις της και στο µοντερνισµό της, νιώθει κατάβαθα το κοινωνικό της 
αίσθηµα, και προ παντός συµπυκνώνει µέσα του και διαχέει στην ατελεύτητη σειρά των 
έργων του, τα ζωτικά ρεύµατα και τις κοινωνικές αντανακλάσεις του ερωτισµού της. 
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Τα έργα του είναι «χαϊδεµένα πάντ’ από την πνοή του ευρωπαϊσµού». Με το ρεαλισµό 
του Ψυχοπατέρα του (1895) υπερνίκησε τις κλασικότροπες σε ιάµβους τραγωδίες του 
Βερναρδάκη και τα οπερετικά κωµειδύλλια. Οι προοδευτικές αντιλήψεις του εκφράζονται 
στη θέση του βιβλίου του Τίµιοι και άτιµοι: «Απ’ τ’ ανθρώπινα κτήµατα, το πιο 
απροσδιόριστο, το πιο δυσκολογνώριστο, είναι η τιµή. Υπάρχουν τίµιοι και άτιµοι κατά 
συνθήκη· υπάρχουν τίµιοι και άτιµοι αληθινά. Ένας τίµιος κατά συνθήκη µπορεί να είναι 
αληθινά ένας άτιµος κι ένας άτιµος κατά συνθήκη µπορεί να είναι ο τιµιότερος άνθρωπος του 
κόσµου». 

 
Έτσι θα διακηρύξει το δικαίωµα της γυναίκας να ζήσει ανεξάρτητη από τις 

οικογενειακές αντιλήψεις για την τιµή. Οι ηρωίδες του έχουν πιο ενδιαφέρουσα 
προσωπικότητα, πιο πλούσια εσωτερική ζωή, πιο έντονη  ιδιοσυγκρασία. Στην Τερέζα Βάρµα 
∆ακόστα, ένα απ’ τα πιο πρωτότυπα και τα πιο τεχνικά έργα του, µια αρχοντοπούλα σκοτώνει 
ή θέλει να σκοτώσει για να κρύψει τις ποµπές της. ∆ίνεται στους πληβείους και παντρεύεται 
ένα φυµατικό άρχοντα. Κι εκείνος που την αγάπησε και που διηγείται τη φοβερή ιστορία της 
συµπεραίνει (για λογαριασµό του συγγραφέα): «Ήµουν θερµότατος δηµοκράτης-σοσιαλιστής 
όπως κι είµαι ακόµη. Και µπορώ να πω πως το κακό µου εκείνο επεισόδιο µε την Τερέζα 
Βάρµα ∆ακόστα δυνάµωσε µέσα µου το ζήλο που αισθανόµουν από τότε γι’ αυτόν τον αγώνα. 
Οι ακατάπαυτες αντιζηλίες µε στήριξαν περισσότερο στις ιδέες µου. Μα η υπόσταση της η ίδια, 
που τη γνώρισα τόσο καλά, µ’ έκανε ν’ αποστραφώ τελειωτικά µαζί µ’ αυτή την 
αριστοκράτισσα και την τάξη της µε όλους τους έκφυλους, τους ξεθυµασµένους ανθρώπους και 
τους φοβερούς τους αταβισµούς. Για τίποτα γενναίο δεν θεωρούσα πια ικανή την αριστοκρατία 
και στράφηκα όλος στον λαό, τον αγάπησα βαθύτερα». 

 
Τελικά οι κοινωνικοί προβληµατισµοί του βρίσκουν τη λύση τους σε µια ερωτική 

διέξοδο. Όπως ο Ψυχάρης, έτσι και ο Ξενόπουλος (µόλο που ζούσε αποµονωµένος σαν τον 
Παλαµά), είναι ερωτικός συγγραφέας· αν όµως στον Ψυχάρη δεσπόζει ο άντρας, στα 
µυθιστορήµατα του Ξενόπουλου την πρώτη θέση κατέχει η γυναίκα. Ο Ψυχάρης περιγράφει 
τον έρωτα υποκειµενικά, σαν µια προσωπική πείρα, ο Ξενόπουλος αντικειµενικά σαν µια 
υπόθεση ξένη προς το άτοµό του· για τον ένα ο έρωτας είναι µια εγωιστική ικανοποίηση και 
προβολή του άντρα, για τον άλλο, µια αµοιβαία προσπάθεια για ψυχική  συνταύτιση κι  
εξύψωση. 

 
Στους Πλούσιους και φτωχούς επανεισάγει το θέµα του σοσιαλισµού: «Κάθε άνθρωπος 

γεννιέται στον κόσµο προορισµένος από τη φύση του, που είναι η µοίρα του, ή να µείνει φτωχός 
ή να γίνει πλούσιος. Υπάρχει ράτσα φτωχών και ράτσα πλουσίων. Την τεράστια αδικία που 
δηµιουργεί στη σηµερινή κοινωνία η φυσική και µοιραία αυτή διάκριση, θα τη µετριάσει, κατά 
το δυνατό, η κοινωνία του µέλλοντος». Από τη διαδροµή και την εξέλιξη της πλοκής του ο 
συγγραφέας φαίνεται πως εγκρίνει τη στάση του ήρωά του και την προσχώρησή του στο 
σοσιαλισµό. Όµως στο «σηµείωµα» της τελευταίας σελίδας ο Ξενόπουλος θέλει ν’ αναιρέσει 
αυτή τη δικαιολογηµένη εντύπωση του αναγνώστη γράφοντας: «Η ψυχολογία αυτού του 
ανθρώπου (του Πώπου ∆αγάτορα) είναι ο κύριος σκοπός του βιβλίου κι η απεικόνιση του 
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περίγυρου µε την ιδεολογία του. Οι Πλούσιοι και φτωχοί είναι λοιπόν ένα µυθιστόρηµα 
ψυχολογικό και κοινωνικό, που δεν υποστηρίζει καµιά ιδεολογία». 

 
Ανεξάρτητα από τη στάση του συγγραφέα αντίκρυ στο πρόβληµα που ανακινεί, οι 

Πλούσιοι και φτωχοί είναι ένα άξιο µυθιστόρηµα. Ο Ξενόπουλος εδώ ζωντανεύει τα πρόσωπά 
του, αναλύει την ψυχολογία τους, τα προικίζει µε αληθινό ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και οι 
καταστάσεις επίσης όπου τα τοποθετεί έχουν µιαν αλήθεια που µας πείθει. Ο κεντρικός αυτός 
ήρωας στους Πλούσιους και φτωχούς έχει όλα τα προσόντα για να επιτύχει· είναι έξυπνος, 
µορφωµένος, εργατικός µε ακέραιο χαρακτήρα· όµως δεν είναι «επιτήδειος» -αυτό είναι το 
ελάττωµά του· δεν ξέρει και δεν µπορεί να κυνηγήσει το χρήµα. Φεύγει πλούσιος ακόµα από 
την πατρίδα του τη Ζάκυνθο για να σπουδάσει στην Αθήνα, αλλά µια οικονοµική ατυχία της 
οικογένειάς του τον βάζει από νέο στο ζυγό της βιοπάλης. Άριστος µαθητής και άριστος 
κατόπιν φοιτητής καθώς ήταν, ανοίγει φροντιστήριο κι εξοικονοµεί τα απαραίτητα για τη 
συντήρησή του και για τη συντήρηση της οικογενείας του. Αργότερα διορίζεται καθηγητής 
σε γυµνάσιο, όµως όλοι πάντα εκµεταλλεύονται την καλοσύνη του και την καλή του πίστη. 
Σε µια κρίσιµη στιγµή της ζωής του γνωρίζεται µε µια οµάδα σοσιαλιστών. Η θεωρία τους, 
όπως γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας, «ταίριαζε στην πνευµατική του διάθεση και στην 
οικονοµική του κατάσταση την τωρινή». Προσχωρεί στην κίνησή τους, εκδίδει σοσιαλιστική 
εφηµερίδα, αρθρογραφεί, παύεται για το λόγο αυτό από το γυµνάσιο όπου υπηρετεί, και 
τελικά συλλαµβάνεται για κάποιο άρθρο του και κλείνεται στη φυλακή· εκεί αρρωσταίνει 
βαριά και πεθαίνει πριν ακόµα δικαστεί. Οι Πλούσιοι και φτωχοί είναι αληθινή, συγκινητική 
και πειστικά δοσµένη ιστορία ενός ανθρώπου. 
 

Ο Ξενόπουλος θεωρήθηκε ο πιο αντιπροσωπευτικός πεζογράφος της γενιάς του 
Παλαµά. Κατά βάθος, ήθελε στην πεζογραφία να είναι πρώτος. «Ισχύς µου -είχε πει- η αγάπη 
του κοινού». Ήταν πολύ περισσότερο παρατηρητικός παρά οραµατιστής. Κι αυτή ακόµη η 
οξεία διαίσθησή του διυλίζεται από τη λογική. ∆ίδαξε τους νεότερούς του 
µυθιστοριογράφους, ότι το είδος είναι πρώτιστα ένας µύθος, ένα ιστόρηµα, ότι η συγγραφή 
απαιτεί µιαν αδιάκοπη αυτοπειθαρχία, και προϋποθέτει µιαν αυστηρή και µεθοδική τεχνική. 
Η δοµή των έργων του, από τα πιο εκτεταµένα ως τα πιο σύντοµα, είναι πάντοτε µελετηµένη 
και επιµεληµένη. 

 
Τα θεατρικά του έργα που υποκατέστησαν τις αρχαιότροπες τραγωδίες και τα 

κωµειδύλλια, είναι απλά, µε καλή κατασκευή και συνήθως µε ενδιαφέρουσα πλοκή. Είναι 
έξυπνα και ευκολονόητα και κατακτούν εύκολα όλα τα στρώµατα του κοινού. Τα πρόσωπά 
του είναι κοινοί, µέτριοι άνθρωποι χωρίς καµιάν εξαιρετική ιδιότητα ούτε βάθος ψυχικό, 
είναι όµως ζωντανοί, αληθινοί άνθρωποι. Οι πιο επιτυχηµένες δηµιουργίες του είναι τα 
πρόσωπα των συναισθηµατικών κοριτσιών που τα έπλασε µε ξεχωριστή στοργή και που 
γοήτεψαν το πανελλήνιο µε την αυθορµησία τους, τη δροσιά τους, τη χάρη τους και, κάποτε, 
µε τη νεανική περιπάθειά τους. 
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Πλάι στα λίγα καλά µυθιστορήµατά του µας έδωσε σωρεία ασήµαντων, κι αυτό κυρίως 
γιατί έγραφε καθηµερινά και «κατά παραγγελίαν» στις εφηµερίδες, κάνοντας έτσι τη 
µυθιστοριογραφία κύριο βιοποριστικό µέσο. Αναγκαστική συνέπεια αυτής της τακτικής ήταν 
η συνεχής υποχώρηση στα γούστα του µεγάλου κοινού, η προσπάθεια για την ικανοποίηση 
του µέσου αναγνώστη, η απλούστευση των θεµάτων και η εξοικονόµηση των πραγµάτων, 
όσον αφορά την πλοκή και τη λύση των µυθιστορηµάτων του. Έτσι, δεν υπάρχουν 
τολµηρότητες ή ακρότητες µέσα σ’ αυτά, δεν υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα, δεν υπάρχει 
αγωνία, δεν υπάρχει βάθος· µόνο η απλή και παραστατική απεικόνιση κοινών και 
συνηθισµένων περιστατικών της καθηµερινής ζωής, γνωστών, µικρών, ασήµαντων. Όταν το 
ζακυνθινό αρχοντολόγι περνούσε τις τελευταίες µέρες της ζωής του, ο Ξενόπουλος ήταν ο 
έφηβος που ασπάσθηκε το νατουραλισµό χωρίς κοινωνιολογική τραχύτητα περιγράφοντας 
παλιά ερειπωµένα αρχοντικά σπίτια και τύπους αρχόντων ξεπεσµένους µε µια διάθεση 
γελοιογραφική, όχι δραµατική. 
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 53 
 
- Άγρας Τέλλος, «Ξενόπουλος Γρηγόριος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 18, Αθήνα, Πυρσός, 
1932.  
- Γιάκος Α., «Ο ποπολάρος Γρηγόριος Ξενόπουλος», Μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, σ. 90-129, 
Αθήνα, Φιλιππότης, 1982.  
- Γκιβάλου-Κατσίκη Άντα, «Ο Ξενόπουλος ως κριτικός», ∆ιαβάζω 265, 12/6/1991, σ. 32-36.  
- Θρύλος Άλκης (επιµ.), Γρηγόριος Ξενόπουλος - Μ. Μητσάκης - Γ. Καµπύσης, Αθήνα, Αετός, 1955 
(στη σειρά Βασική Βιβλιοθήκη, αρ.27).  
- Θρύλος Άλκης, «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας. Και µερικές άλλες 
µορφές, σ. 280-297, Αθήνα, ∆ίφρος, 1963.  
- Καραντώνης Α., «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Φυσιογνωµίες, Τόµος πρώτος, σ. 185-194, Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1977.  
- Καραντώνης Α., «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Φυσιογνωµίες, Τόµος δεύτερος, σ. 414-428, Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1977.  
- Κουρτίδης Α.Π., «Ο Τρίτος, δράµα εις µέρη δύο υπό Γρηγορίου Ξενοπούλου», Παναθήναια, ετ. Γ΄, 
15-31/8/1903, σ. 690-695.  
- Μαλαφάντης Κωνσταντίνος ∆., Οι «Αθηναϊκαί επιστολαί» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη ∆ιάπλαση 
των Παίδων 1896-1947, Αθήνα, Αστήρ, 1995.  
- Μερακλής Μ.Γ., «Η διασκεδαστική τέχνη (ένα σηµαντικό θεωρητικό άρθρο του Ξενόπουλου)», 
∆ιαβάζω 265, 12/6/1991, σ. 29-31.  
- Μητσάκης Μιχαήλ, «Εν αθηναϊκόν µυθιστόρηµα», Αττικόν Μουσείον Γ΄, 10 και 20/12/1890.  
- Μουδατσάκης Τηλέµαχος, «Το θέατρο του Γρηγόριου Ξενόπουλου» και «Το αντικείµενο στο 
θεατρικό έργο του Γρ. Ξενόπουλου: Το φιληµένο λουλούδι», ∆ιαβάζω 265, 12/6/1991, σ. 37-41 και 64-
67.  
- Νιρβάνας Παύλος, «Γρηγορίου Ξενοπούλου: ∆ιηγήµατα. Σειρά πρώτη 1901», Παναθήναια Β΄, 
15/8/1901, σ. 346-349.  

                                                           
53 Από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 
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- Νιρβάνας Παύλος, «Γρηγορίου Ξενοπούλου: ∆ιηγήµατα. [Σειρά δευτέρα]», Παναθήναια ∆΄, 
31/10/1903, σ. 55-57.  
- Παλαµάς Κωστής, «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Παναθήναια ΙΓ΄, ετ. Ζ΄, 15/1/1907, σ. 208-212.  
- Σακελλαρίου Χάρης, «Ο Γρ. Ξενόπουλος και η παιδική λογοτεχνία», ∆ιαβάζω 265, 12/6/1991, σ. 51-
56.  
- Σαββίδης Γ.Π., Κ.Π. Καβάφης και Γρ. Ξενόπουλος. Ανασύνθεση µιας λογοτεχνικής σχέσης 1901-1944, 
Αθήνα, Ερµής, 1994.  
- Σαχίνης Απόστολος, «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Το νεοελληνικό µυθιστόρηµα, σ. 242-271, Αθήνα, 
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- Σπάθης ∆ηµήτρης, «Ξενόπουλος Γρηγόριος», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 7, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1987.  
- Τρόβας ∆ιον., Γρ. ∆. Ξενόπουλος. Η ζωή και το έργο του, Αθήνα, Βασιλείου, 1984.  
- Φαρίνου - Μαλαµατάρη Γ., «Γρηγόριος Ξενόπουλος», Η παλαιότερη πεζογραφία µας - Από τις αρχές 
της ως τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο (1900-1914), Θ΄, σ. 288-333, Αθήνα, Σοκόλης, 1997. 
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2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CE%E5%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF%F2&a=
&id=88496716. 
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φιλολογική σκηνή της Αθήνας), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 25-05-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13870&m=S11&aa=1&cookie=. 
  
15. Μάρη, Θεοδοσοπούλου, «Έρωτες ενός κουρέως» (Η αθηναϊκή ηθογραφία και τοπογραφία του fin 
de siècle σε ένα πρωτόλειο κείµενο του Ξενόπουλου που µας δίνει την ευκαιρία για διαχρονικούς 
συνειρµούς), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 17-11-2002),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13717&m=S26&aa=1&cookie=. 
 
16. Ι. Παπακώστας, «Το διήγηµα οµοιάζει µε τη γυναίκα» (Ο συγγραφέας παρουσιάζει ένα άγνωστο 
θεωρητικό κείµενο του Γρηγορίου Ξενοπούλου στο οποίο ο συγγραφέας εκθέτει τις απόψεις του για το 
διήγηµα ως λογοτεχνικό είδος, καθώς και για τον σύγχρονό του αφηγηµατικό λόγο), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 17-01-1999),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12516&m=B09&aa=1&cookie=. 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Eptanfil/KA3-4/4.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Eptanfil/KA3-4/8.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Periplous/30-31/5.html
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4676
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4284
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CE%E5%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF%F2&a=
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CE%E5%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF%F2&a=
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CE%E5%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF%F2&a=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13870&m=S11&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13717&m=S26&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12516&m=B09&aa=1&cookie=
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17. Μαίρη Παπαγιαννίδου, «Εκ της τέφρας» (Η αποκατάσταση του έργου του Γρηγορίου Ξενόπουλου 
που ήταν διάσπαρτο στα υπόγεια των δηµόσιων βιβλιοθηκών και η ανασύσταση του αρχείου ενός 
συγγραφέα που στην εποχή του είχε ονοµαστεί “πατριάρχης” της νεοελληνικής λογοτεχνίας), εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 18-01-1998), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12464&m=S07&aa=1&cookie=. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12464&m=S07&aa=1&cookie=
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3.2.2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (1868-1920) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωσταντίνος Χατζόπουλος: Ιδεολογικός υπέρµαχος του πνευµατικού 
εξευρωπαϊσµού 54 
 

Από τις προικισµένες µορφές στο νεοελληνικό πολιτισµικό γίγνεσθαι του 20ού αιώνα 
υπήρξε ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Αγρίνιο 1868 - Brindisi 1920): ποιητής, πεζογράφος, 
κριτικός, δοκιµιογράφος, µεταφραστής έργων της ευρωπαϊκής κουλτούρας, αλλά και 
«πολιτικός» διανοούµενος. Ως νέος είχε εντυπωσιακή σταδιοδροµία: στην ηλικία των δεκαέξι 
ετών είναι κιόλας φοιτητής της Νοµικής, έχοντας στην πορεία επιφανείς νοµοδιδασκάλους: 
τον ρωµαϊστή Πέτρο Παπαρρηγόπουλο, ίσως και τον Παύλο Καλλιγά, τον οικονοµολόγο 
Ιωάννη Σούτσο, τον διεθνολόγο Στέφανο Στρέιτ, τον ποινικολόγο Κων. Κωστή και στη 
Φιλοσοφία του ∆ικαίου τον Νεοκλή Καζάζη, που µε τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήµιο 
επιζητούσε να δηµιουργήσει «κοινωνικούς φιλοσόφους». Ο τελευταίος ήταν, µάλιστα, ο 
πρώτος που τον µύησε στη µελέτη του Faust του Goethe.  

 
Την ίδια εποχή που ο Χατζόπουλος φοιτά στο Πανεπιστήµιο, το 1884, αρχίζει να 

δηµοσιεύει ποιήµατά του σε έγκυρα αθηναϊκά περιοδικά και εφηµερίδες, στην «Εβδοµάδα» 
του Καµπούρογλου και ακολούθως στην Εστία. Στους κύκλους των Αθηναίων λογίων γίνεται 

                                                           
54 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο του Μάρκου Γκιόλια, ιστορικού, που δηµοσιεύτηκε στις 10-11-
1999 στην εφηµερίδα τα Νέα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16588&m=N24&aa=1. 
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16588&m=N24&aa=1
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κιόλας γνωστός. Νεαρός δικηγόρος 23 ετών επιστρέφει στη γενέτειρά του, όπου ασκεί το 
επάγγελµά του για µία πενταετία, ως το 1896, όπως φαίνεται από σχετικά δικόγραφα στο 
Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. Παράλληλα, κάνει εµφανή την παρουσία του στον τοπικό Τύπο, 
γράφοντας άρθρα και σατιρικές παρωδίες µε διάφορα ψευδώνυµα. Είναι ένα από τα πρόσωπα 
που συµβάλλουν στην πνευµατική χειραγώγηση της τοπικής κοινωνίας. Αν και το ισχυρό 
οικογενειακό του περιβάλλον τον προόριζε για τον πολιτικό στίβο, αφού είχε τη δυνατότητα 
να του εξασφαλίσει επίζηλη θέση στο Κόµµα του Χαρ. Τρικούπη, αυτός φιλοδοξούσε να 
γράψει την προσωπική του ιστορία «εις των ιδεών την πόλιν». Και στο σηµείο αυτό ο 
Χατζόπουλος αποτέλεσε εξαίρεση από τον κανόνα των µορφωµένων ανθρώπων της 
ελληνικής επαρχίας, που οι περισσότεροι αναδεικνύονταν ή σταδιοδροµούσαν ως πολιτικοί.  

 
 
Η διάσταση µε τα κατεστηµένα πρότυπα  
 

Στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 ο Χατζόπουλος υπηρέτησε ως έφεδρος 
αξιωµατικός στην πρώτη γραµµή, ζώντας άµεσα το δράµα της εθνικής συντριβής, που οι 
επιπτώσεις της δεν ήταν µόνο στρατιωτικές και οικονοµικές, αλλά και ηθικές, πνευµατικές 
και ψυχολογικές. Η Ελλάδα έµοιαζε να κατρακυλά «βαθιά στου Κακού τη σκάλα, µην 
έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί». Σαν αντίδραση στον εκπεσµό των κατεστηµένων αξιών, ο 
Χατζόπουλος εκδίδει, τον Νοέµβριο του 1898, το περιοδικό Τέχνη, φιλοδοξώντας να 
εγκαινιάσει µια καινούργια περίοδο στα ελληνικά πολιτισµικά δεδοµένα µε την είσοδο του 
20ού αιώνα: στη γλώσσα, την παιδεία, την τέχνη, το θέατρο, τις νοοτροπίες, τη σκέψη, την 
αίσθηση των πραγµάτων.  

 
Η συµβολή της Τέχνης στη διεύρυνση του ελληνικού πολιτισµικού ορίζοντα υπήρξε 

όντως πρωτοποριακή, µε το άνοιγµά της προς τις «βόρειες» λογοτεχνίες, ιδίως τις 
σκανδιναβικές και τη γερµανική. Ένας παλαιότερος κριτικός, ο Αιµ. Χουρµούζιος, 
σηµασιολογούσε µε ιδιαίτερη διεισδυτικότητα την έκδοση του περιοδικού: «Αν ήθελε κανείς 
να ορίσει µιαν ηµεροµηνία για την απαρχή της νεώτερης ελληνικής “κουλτούρας”, του 
σύγχρονου πνευµατικού µας πολιτισµού, θα µπορούσε χωρίς ενδοιασµό να την τοποθετήσει 
στη χρονιά της έκδοσης της Τέχνης του Χατζόπουλου».  

 
Εντούτοις, η Τέχνη, «µεγαλοεπαναστάτισσα του καιρού της», κατά τον Νίκο Βέη, 

δηµιούργησε «πολλούς εχθρούς», ακόµα και στους κύκλους των δηµοτικιστών, που δεν 
εννοούσαν να διαρρήξουν τους γυάλινους πύργους της αποµόνωσης και να ανοιχθούν στους 
πνευµατικούς ορίζοντες της Ευρώπης. Η Τέχνη έσπαζε όντως την κατεστηµένη παράδοση 
των ελληνικών περιοδικών γύρω από τη γλώσσα, το ύφος και τον προσανατολισµό. Ύστερα 
από λυσσώδη πολεµική ενός χρόνου, τον Οκτώβριο του 1899 το περιοδικό σταµάτησε, όχι 
όµως και ο αγώνας, καθώς έγραφε ο Χατζόπουλος στο τελευταίο του άρθρο: «Αν η νίκη δε 
στεφανώνει κάθε αγώνα, η αντίσταση κι ο πόλεµος ενάντια σε αµαρτωλό καθεστώς είναι 
καθήκον, που για την Τέχνη είναι και Ζωή».  
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Μετά το κλείσιµο του περιοδικού, ο Χατζόπουλος έφυγε κατά τις αρχές του 1900 για 
τη Γερµανία, µε πρώτους σταθµούς το Μόναχο και τη Λειψία και κατόπιν τη ∆ρέσδη. Εκεί 
γνώρισε τη νεαρή Φινλανδή Sunny Haggmann, την κατοπινή σύζυγό του και ζωγράφο. 
Παντρεύτηκαν στο Ελσίνκι κατά το προτεσταντικό δόγµα και ακολούθως ήρθαν στην 
Ελλάδα, κάνοντας και τον εκκλησιαστικό ορθόδοξο γάµο. Για την άµεση εκείνη επαφή του 
µε τη γερµανική κουλτούρα έγραφε στη Haggmann: «∆εν βλέπω πώς µπορώ να εργαστώ 
στην Ελλάδα. Το ταξίδι µου αυτό στη Γερµανία, αν και µ’ έχει πλουτίσει, µ’ έχει συγχρόνως 
φτωχύνει αφάνταστα. Εδώ κατάλαβα πόσο αδύναµος είµαι». Γι’ αυτό και αποδύθηκε σ’ έναν 
σκληρό αγώνα ευρύτερης θεωρητικής κατάρτισης.  

 
 

Οι άξονες της σκέψης του και το εργατικό κίνηµα  
 

Ως διανοούµενος ο Χατζόπουλος κινήθηκε σε τρεις βασικούς ιδεολογικούς άξονες, που 
ορίζονταν από τις ιστορικές πραγµατικότητες της εποχής: τον δηµοτικισµό, τον σοσιαλισµό 
και το εργατικό κίνηµα. Είναι ένα τρίπτυχο σχήµα ιδεών και πεποιθήσεων, που επηρεάζουν 
βαθύτατα και σχεδόν αποκλειστικά τη δράση του και το πνευµατικό του έργο. Το 1905 ο 
Χατζόπουλος αποδηµεί µε την οικογένειά του για δεύτερη φορά στη Γερµανία, όπου 
εγκαθίσταται µόνιµα ως την έκρηξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Γύρω στα 1906 ή αρχές 
του 1907 πραγµατοποιείται η κοσµοθεωρητική µετάβασή του στον µαρξισµό και τον 
σοσιαλισµό, που τους µετακενώνει στην ελληνική κοινωνία µε τα δοκίµιά του από τις στήλες 
του Νουµά και της εφηµερίδας Εργάτης του Βόλου.  

 
Η δηµοτική γλώσσα για τον Χατζόπουλο αποτελεί το λειτουργικό όργανο επικοινωνίας 

για την αποτελεσµατικότερη διαφώτιση και πολιτική χειραφέτηση πρωτίστως της εργατικής 
τάξης. Και η κοινωνιστική αυτή παράµετρος συνιστά την ειδοποιό ιδεολογική διαφορά 
ανάµεσα στον Χατζόπουλο και τους «εθνικιστές» εκπροσώπους του δηµοτικισµού. 
Χαρακτηριστικά για το ιδεολογικό αυτό ζευγάρωµα δηµοτικισµού και σοσιαλισµού είναι όσα 
αναγράφονται στο πρώτο άρθρο του Καταστατικού της «Σοσιαλιστικής ∆ηµοτικιστικής 
Ένωσης», που το 1909 ο Χατζόπουλος ιδρύει στο Βερολίνο: «Συσταίνεται Σοσιαλιστική 
∆ηµοτικιστική Ένωση, µε το σκοπό να βοηθήσει το άπλωµα τόσο του Σοσιαλισµού, όσο και 
της δηµοτικής γλώσσας στην ελληνική κοινωνία».  

 
Βασισµένος στη «µαρξιστική υλιστική αντίληψη της Ιστορίας», ο Χατζόπουλος 

υποστηρίζει ότι τα «κοινωνικά καθεστώτα» δεν είναι παντοτινά. Υπόκεινται σε διαρκή 
µεταβολή κατά το «ξετύλιγµα» της Ιστορίας. Η άποψή του είναι πως, αργά ή γρήγορα, θα 
ξεσπάσει και στην Ελλάδα η πάλη των τάξεων, ως «αναγκαία» συνέπεια της ολόπλευρης 
πίεσης που ασκεί το κεφάλαιο στην εργασία. Η πρόοδος των «παραγωγικών µέσων» 
προκαλεί και την αντίστοιχη εξέλιξη του «τρόπου παραγωγής», εποµένως και την αναδιάταξη 
των σχέσεων µεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Ο «νόµος της ζωής» συνεπιφέρει τη 
«µετάπλαση», όπως το βεβαιώνει ο Hegel και το τεκµηριώνει η θεωρία του «µαρξισµού», 
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σύµφωνα µε την οποία η «προλεταριακή επανάσταση» θα έρθει και στην Ελλάδα ως ιστορική 
νοµοτέλεια. 

  
Παράλληλα µε τους στενούς φιλικούς δεσµούς µε διανοούµενους του κύρους του 

Krumbacher, Karl Dieterich, Stephan George, Hosslin, τον ζωγράφο Schneider και άλλους 
συγγραφείς και καλλιτέχνες, ο Χατζόπουλος αναπτύσσει σχέσεις και µε το εργατικό κίνηµα. 
Από νωρίς έρχεται σε προσωπική επαφή µε τους Έλληνες εργάτες της Γερµανίας, 
γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήµατά τους. Αργότερα συνδέεται µε την «Ελληνική 
Εργατική Ένωση Βερολίνου» προσφέροντας τη βοήθειά του µε συγγραφή φυλλαδίων και 
µεταφράσεις κειµένων κοινωνιστικού περιεχοµένου. Με τον Νίκο Γιαννιό γίνεται συνιδρυτής 
του «Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών», για λογαριασµό του οποίου µεταφράζει το 
Κοµµουνιστικό Μανιφέστο και το βιβλίο του Marx Μισθωτή εργασία και Κεφάλαιο. Έχει 
συνεργασία µε το «Εργατικό Κέντρο Βόλου», συµβάλλοντας στην ανάδειξή του µε την 
αρθρογραφία του στον Εργάτη. Ανάλογη είναι η συµβολή του και στην ίδρυση του 
«Σοσιαλιστικού Κέντρου Κερκύρας» µε τον επιστήθιο φίλο του Κων. Θεοτόκη. Ενισχύει, 
επίσης, το εργατικό συνδικάτο «Άµυνα», καθώς και το «Εργατικό Κέντρο Πειραιώς», ενώ 
έχει διασυνδέσεις και µε τη Federation Socialiste της Θεσσαλονίκης.  

 
Το πολυεθνικό «Σοσιαλιστικό Κέντρο» της Κωνσταντινούπολης εκλέγει τον 

Χατζόπουλο ως αντιπρόσωπό του στο όγδοο συνέδριο της «Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς» στην 
Κοπεγχάγη, το 1910, αλλά η σχετική εξουσιοδότηση φτάνει καθυστερηµένα στα χέρια του. 
Με την έναρξη του πολέµου, ο Χατζόπουλος εγκαταλείπει τη Γερµανία και τον Σεπτέµβριο 
του 1914 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου αγωνίζεται για την ενοποίηση των εργατικών και 
σοσιαλιστικών οργανώσεων. Προσκρούει, όµως, σε αγεφύρωτες προσωπικές αντιθέσεις και 
φιλοδοξίες, αλλά και στην ίδια την ανωριµότητα του ελληνικού εργατικού κινήµατος. 
∆ραστηριοποιείται στο πλαίσιο της οµάδας των «Κοινωνιολόγων» και το 1916 συµµετέχει 
στην ίδρυση της «Εταιρείας Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών», προσβλέποντας σε µια 
βαθύτερη µελέτη των προβληµάτων της ελληνικής κοινωνίας.  

 
 

Οι λογοτεχνικές πραγµατώσεις  
 

Ο Χατζόπουλος οικοδοµεί το λογοτεχνικό του έργο µε «λογισµό και µ’ όνειρο». Πριν 
από την αναχώρησή του για τη Γερµανία, συγκεντρώνει την ποιητική παραγωγή του και την 
εκδίδει το 1898 σε δύο συλλογές: Τραγούδια της Ερηµιάς και Τα Ελεγεία και τα Ειδύλλια. Και 
οι δύο χρωµατίζονται από τον πλούσιο διάκοσµο της ελληνικής Φύσης, µε µια έντονη 
υποκειµενική διάθεση και συµβολιστική έκφραση. Η υπόλοιπη ποιητική δηµιουργία του, από 
το 1900 ως το 1920, στεγάζεται σε δύο ακόµα συλλογές µε τίτλους: Απλοί Τρόποι και 
Βραδινοί Θρύλοι. Κι εδώ η ποίησή του είναι σιγανή, άτονη, µονόφωνη, σκυθρωπή, παρά τα 
εναλλασσόµενα λυρικά µοτίβα και τους διάχυτους µουσικούς ρυθµούς της. Είναι µια ποίηση 
που δεν διαρρέεται ψυχολογικά από τα γνωρίσµατα του ιδεολόγου και ντετερµινιστή 
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Χατζόπουλου. Ωστόσο, σε µερικά ποιήµατα, όπως στο «Σαν Παραµύθι» στους «Απλούς 
Τρόπους», υποδηλώνονται οι κοινωνικοί αγώνες της εργατικής τάξης.  
 

Η σηµαντικότερη προσφορά του Χατζόπουλου στη λογοτεχνία είναι η πεζογραφία. 
Αυτό καταδεικνύει και η εµπεριστατωµένη ιστορικοφιλολογική ανάλυση του Γιώργου 
Βελουδή. Ό, τι ο Χατζόπουλος χάνει από την ποίηση, το κερδίζει από την πεζογραφία. Οι 
ήρωες που πλάθει στα διηγήµατά του είναι αληθινοί, πραγµατικοί «εν δυνάµει», πείθουν για 
την κοινωνική τους υπόσταση, τα αισθήµατα, τις σκέψεις και τα προβλήµατά τους. Στο 
διήγηµά του «Αντάρτης» ένας µαχητής του µετώπου σαρκάζει την κατάντια του ελληνικού 
στρατού στον πόλεµο του 1897: «Στρατός! Στρατό το λένε αυτό το σκόρπιο ασκέρι; Χα χα!». 
Η νουβέλα Αγάπη στο Χωριό υφαίνεται πάνω στο πρόβληµα των ερωτικών σχέσεων των δύο 
φύλων και της προίκας, που βαραίνει σαν ταφόπετρα στην τύχη των φτωχών κοριτσιών. Όλα 
στο έργο εκτυλίσσονται γύρω από το «συµφέρον». Κοινωνικό είναι και το υπόστρωµα στο 
µυθιστόρηµα Φθινόπωρο, στο οποίο ο συγγραφέας δίνει θαυµάσιες ρεαλιστικές εικόνες από 
τη ζωή, τα πάθη, τις αντιθέσεις και την ψυχολογία των ανθρώπων του µικροαστικού 
περιβάλλοντος της ελληνικής επαρχίας. Με τη νουβέλα του, εξάλλου, Υπεράνθρωπος, ο 
συγγραφέας σατιρίζει και διακωµωδεί τις παραµορφώσεις του νιτσεϊσµού από τους Έλληνες 
λογίους της εποχής του.  

 
Ολοζώντανη στο πεζογραφικό έργο του Χατζόπουλου είναι η παρουσία της γυναίκας, 

µε όλα τα βάρη του φύλου της στις συνθήκες της περιβάλλουσας κοινωνίας. Οι γυναικείες 
µορφές δεν εξωραΐζονται, περιγράφονται µέσα στον κοινωνικό τους περίγυρο, όπου 
κινούνται έµποροι από τη Ρωσία και τη Βλαχία, µεταπράτες, κτηµατίες, υπάλληλοι, 
συµβολαιογράφοι, τοκογλύφοι, δάσκαλοι, αξιωµατικοί, γόνοι ξεπεσµένων τζακιών, 
προικοθήρες και τυχοδιώκτες κάθε λογής. Τύποι µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
παρελαύνουν σε όλα τα πεζογραφήµατά του: «Τάσω», «Αννιώ», «Ζωή», «Η αδερφή», «Το 
όνειρο της Κλάρας», το καθένα και µια πτυχή στη µετασχηµατιζόµενη κοινωνία. Οι 
οικονοµικές σχέσεις επηρεάζουν τη δράση των χαρακτήρων, όπως στα διηγήµατα «Τάσω» 
και «Στο Σκοτάδι». Ο αντιφατικός κόσµος του εµπορίου και οι αλλαγές των επαγγελµάτων 
στη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα προβάλλουν στο διήγηµα «Το σπίτι του δασκάλου». Η 
έλλειψη του χρήµατος ακυρώνει τις φιλοδοξίες και τα όνειρα των ηρώων ή εµπορευµατοποιεί 
τον γάµο και τον έρωτα. Το χρήµα γίνεται η µόνη επιδίωξη του δικηγόρου Αλιβέρη στο 
οµώνυµο διήγηµα.  

 
Ο Πύργος του Ακροπόταµου είναι ίσως το καλύτερο µυθιστόρηµα του Χατζόπουλου και 

ένα από τα αξιολογότερα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Είναι έργο κοινωνικό. Ο µύθος έχει 
ως ρεαλιστική βάση τον οικονοµικό ξεπεσµό της οικογένειας και των κοριτσιών ενός πρώην 
δηµάρχου και επάρχου, του Θώµου Κρανιά, σε µια επαρχιακή πόλη, προδήλως το Αγρίνιο. Ο 
οικονοµικός εκπεσµός της οικογένειας στις νέες συνθήκες συνεπιφέρει και την ηθική 
έκπτωση των τριών άπροικων κοριτσιών, που στη συνέχεια «παραστρατούν», κυνηγώντας 
µάταια την έγγαµη αποκατάσταση. Το έργο πλαισιώνεται βεβαίως και µε άλλα πρόσωπα, που 
το καθένα ψυχογραφείται µε τις ιδιαιτερότητές του. Οι οικονοµικοί κώδικες στο έργο 
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αποτελούν το κλειδί για να κατανοήσει κανείς τις αλλαγές στους κοινωνικούς ρόλους και τις 
συµπεριφορές των χαρακτήρων.  

 
Ο Χατζόπουλος δηµιούργησε κοινωνική πεζογραφία, που επηρέασε κι αυτόν ακόµα 

τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, αλλά και µεταγενέστερους οµοτέχνους του. Η καλλιέπεια του 
λόγου και το προσωπικό ύφος διακρίνουν όχι µόνο το καθαρά αφηγηµατικό έργο του 
συγγραφέα, αλλά και τα αισθητικά και κριτικά δοκίµιά του, επίσης σηµαντική προσφορά στη 
θεωρία της λογοτεχνίας. Πολύπτυχο, εξάλλου, είναι και το µεταφραστικό έργο του 
Χατζόπουλου, ιδίως το θεατρικό. Μετέφρασε κάπου δεκατέσσερα έργα του ευρωπαϊκού 
ρεπερτορίου, που τα περισσότερα ανέβηκαν στο τότε «Βασιλικό Θέατρο» µε τη Μαρίκα 
Κοτοπούλη και τον Θωµά Οικονόµου, ενώ άλλα στην ελεύθερη σκηνή: µερικά ήταν έργα 
των Σαίξπηρ και Goethe, Ibsen, Hauptmann, Sudermann, Strindberg, Gogol, Grillparzer και 
άλλων. Οι µεταφράσεις του Χατζόπουλου στάθηκαν µια ουσιαστική συµβολή στην παγίωση 
µιας σύγχρονης ευρωπαϊκής αντίληψης στο νεοελληνικό θέατρο των αρχών του 20ού αιώνα. 
Ο Χατζόπουλος ήταν ένας ιδεολογικός υπέρµαχος του πνευµατικού εξευρωπαϊσµού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Χατζόπουλος πρωτοστατεί στη 
διαµόρφωση µιας «συµβολιστικής» 
πεζογραφίας 55 
 
 
 

Στην πεζογραφία αυτής της περιόδου ξεχωριστή θέση καταλαµβάνει αναµφισβήτητα ο 
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, κυρίως µε τα δύο µυθιστορήµατά του: Ο πύργος του 
Ακροπόταµου (πρώτη δηµοσίευση 1909) και το Φθινόπωρο (1917). Εν αντιθέσει προς τη 
ρεαλιστική συνεπεία την οποία επιδεικνύει ο Θεοτόκης, ο Χατζόπουλος πρωτοστατεί στη 
διαµόρφωση µιας «συµβολιστικής» πεζογραφίας, στραµµένης προς τον εσωτερικό 
προσωπικό χώρο, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τους ρεαλιστικούς στόχους του. Ο 
κοινωνικός προβληµατισµός και συγχρόνως η λυρική ψυχογραφική πρόθεση χαρακτηρίζουν 
έτσι, εκτός από τα δύο συγκεκριµένα µυθιστορήµατα, τα περισσότερα διηγήµατα που 
γράφονται ως το 1914. 

 

                                                           
55 Απόσπασµα από τη µελέτη του Π. Βουτουρή, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Ιστορία της Ελλάδος 
του 20ού αιώνα, ό.π. (βλ. σηµ. 30). 
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Σε ένα από αυτά, τον «Αντάρτη» (1907), καταπιάνεται -όπως και ο Βουτυράς µε το 
«Λαγκά»- µε το νωπό ακόµη πόλεµο του 1897. Ο πόλεµος αυτός κορυφώθηκε, όπως είναι 
γνωστό, στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας, και η οδυνηρή έκβασή του οριστικοποιήθηκε 
το Μεγάλο Σάββατο -παραµονή της Ανάστασης. Η σύµπτωση αυτή λειτούργησε για 
ευνόητους λόγους δελεαστικά, καθώς ευνοούσε τη µυθική πραγµάτευση των γεγονότων και 
την παραβολή τους µε το θρησκευτικό θέµα των Παθών και της Ανάστασης. Η δυνατότητα 
αυτής της µεταφοράς αξιοποιήθηκε και στο συγκεκριµένο διήγηµα του Χατζόπουλου. 
 

Εάν µάλιστα στο «Λαγκά» η αφήγηση ήταν «διαµεσολαβηµένη», αφού ο αφηγητής 
από την Αθήνα, όπου ζούσε, συνέθετε τα γεγονότα από τις καθηµερινές ειδήσεις των 
εφηµερίδων, στο διήγηµα του Χατζόπουλου η αφήγηση εµφανίζεται ως άµεση µαρτυρία από 
το µέτωπο. Στο διήγηµα εκτίθεται η τραγελαφική κατάσταση ενός ανοργάνωτου στρατού, ο 
οποίος µαζί µε διάφορες άτακτες οµάδες, εθελοντές «σοφτάδες» και 1.000 γαριβαλδινούς, 
έχει συρθεί στα σύνορα χωρίς όπλα και πολεµοφόδια. Ακόµη, εάν στο «Λαγκά» ο 
σκεπτικισµός εκφέρεται µε σκοπό να εξισορροπήσει το γενικότερο παροξυσµό και τον 
πολεµικό οίστρο, προοικονοµώντας -κατ’ επέκταση- την οδυνηρή έκβαση του πολέµου, στον 
«Αντάρτη» όλη η κινητοποίηση εµφανίζεται ως κωµικό κακέκτυπο πολεµικής εκστρατείας. 
Ευθύς εξαρχής -στο διήγηµα του Χατζόπουλου- σαρκάζεται, από τον προσγειωµένο λοχαγό 
Βουλοδήµο, τόσο η (αν)ετοιµότητα του ελληνικού στρατού όσο και η ανεδαφική αισιοδοξία 
των ετερόκλητων, απειροπόλεµων εθελοντών. Η έκβαση του πολέµου δικαιώνει απολύτως το 
λοχαγό, καθώς κυνηγηµένοι οι έλληνες στρατιώτες φθάνουν στην Άρτα µε χτυπηµένα τα 
πόδια από τα τσαρούχια, κουβαλώντας στους ώµους σφαγµένα αρνιά για τη Λαµπρή, 
λεηλατώντας τα µαγαζιά, γυρεύοντας κρασί και καπνό. Με τα διηγήµατα του Χατζόπουλου 
βρισκόµαστε ασφαλώς µπροστά σε µια ουσιαστική µεταβολή: την πατριωτική µεγαληγορία 
και τους οραµατισµούς διαδέχονται οι χαµηλοί τόνοι, η αµφισβήτηση του ηρωισµού, η 
ενδοσκόπηση και η µοναξιά. 
 

Η Κούλια του Ακροπόταµου πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1909, σε 14 συνέχειες, στο Νουµά. 
Κυκλοφόρησε σε βιβλίο µε τον τίτλο Ο πύργος του Ακροπόταµου το 1915. Η αφήγηση 
παρακολουθεί τη ζωή τριών νέων γυναικών, οι οποίες ζουν αποµονωµένες στον ερειπωµένο 
πύργο του πατέρα τους. Η σταδιακή συντριβή των ονείρων τους, η µοναξιά, η πλήξη, η 
αδυναµία τους να αντιδράσουν στη µοίρα τους, η σωµατική φθορά, συστοιχίζονται µε την 
τύχη και την ερήµωση του πύργου (ο τίτλος του µυθιστορήµατος προδηλώνει αυτήν ακριβώς 
την αντιστοιχία). Τα πρόσωπα που εµπλέκονται σ’ αυτή την ιστορία -συνηθισµένοι 
άνθρωποι, στερηµένοι από υψηλά ιδανικά- προσλαµβάνουν µάλιστα καθολικές διαστάσεις 
(τη γενίκευση ευνοεί και η χωροχρονική αοριστία). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί και το 
γεγονός ότι τα διαλογικά µέρη καταλαµβάνουν τα τρία τέταρτα περίπου της αφήγησης· ο 
διάλογος υπακούει µάλιστα στις αρχές της φωνογραφικής πιστότητας, καθώς αποτυπώνει την 
ιδιόλεκτο των προσώπων. 
 

Η κριτική επανειληµµένα υποστήριξε την άποψη ότι το Φθινόπωρο διαφοροποιείται 
ριζικά από όλα τα προηγούµενα έργα του Χατζόπουλου. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, τα 
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σηµεία που συνδέουν το συγκεκριµένο έργο µε τα προηγούµενα του ίδιου συγγραφέα είναι 
πολύ περισσότερα από όσα το διαφοροποιούν. Με αυτή την έννοια, η παγιωµένη άποψη ότι 
µε το Φθινόπωρο εισάγεται ο συµβολισµός στη νεοελληνική πεζογραφία αγνοεί το γεγονός 
ότι, τόσο στα διηγήµατα που γράφονται γύρω στα 1910 όσο και στον Πύργο του 
Ακροπόταµου, το ρεαλιστικό πλαίσιο της αφήγησης εµβολιάζεται µε τυπικές συµβολιστικές 
τεχνικές, όπως είναι οι αντιστοιχίες ανάµεσα στην ψυχική κατάσταση των ηρώων και τη 
φύση ή τον αισθητό -γενικά- κόσµο, η υποκειµενική ανάπλαση των γεγονότων, η µουσική 
υποβολή που επιδιώκεται µε τις επαναλήψεις και τη λυρική εκφορά. Τα βασικά θέµατα που 
κυριαρχούν στο Φθινόπωρο (ηµίφως, κλειστοί χώροι, χωροχρονική ασάφεια, πλήξη, φθορά) 
θα τα συναντήσουµε στα περισσότερα πεζά του Χατζόπουλου. 
 

Η διαφορά ανάµεσα στο Φθινόπωρο και τα 
προηγούµενα έργα αφορά περισσότερο ποσότητες, αφού 
πράγµατι στο Φθινόπωρο ό,τι προέχει είναι η υπονόµευση 
της δράσης, η εµµονή στα επουσιώδη και ασήµαντα, η 
υποβολή, οι ελλειπτικοί διάλογοι, η ασάφεια, η δηµιουργία 
µιας φθινοπωρινής εντέλει ατµόσφαιρας, και η εξεικόνιση µ’ 
αυτό τον τρόπο των ψυχικών διακυµάνσεων των ηρώων, 
µέσα από επαναλαµβανόµενες περιγραφές που αφορούν 
αντικειµενικές εικόνες και σχήµατα: ουρανός, αστερισµοί, 
σύννεφα, θάλασσα, φως, δέντρα. Τα συµβολιστικά αυτά 
στοιχεία υπάρχουν, ωστόσο, σε µικρότερες δόσεις, στα 
περισσότερα πεζογραφήµατα του Χατζόπουλου. Για 
παράδειγµα, οι ήρωές του ανήκουν, κατά κανόνα, στην 
κατηγορία του «αντιήρωα»· άνθρωποι αδύναµοι, χωρίς εσωτερικές αντιστάσεις, οι οποίοι 
οδηγούνται προοδευτικά στη φυσική και ψυχική κατάρρευση. Είναι ενδεικτικό ότι η 
αφήγηση, τόσο στον Πύργο του Ακροπόταµου όσο και στο Φθινόπωρο, επισφραγίζεται µε το 
θάνατο (η Φρόσω και η Μαρίκα αντίστοιχα)· συνέπεια αρρώστειας και ψυχικού µαρασµού. 
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο 56 
 
- Άγρας Τέλλος, «Η συµβολιστική πεζογραφία και το Φθινόπωρο του Κ. Χατζόπουλου», Νέα Εστία 
17, ετ. Θ΄, 1η/6/1935 αρ. 203, σ. 510-518 και 15/6/1935, αρ. 204, σ. 566-574 (τώρα και στον τόµο 
Τέλλος Άγρας Κριτικά Τόµος τρίτος, Μορφές και κείµενα της πεζογραφίας, φιλολογική επιµέλεια: 
Κώστας Στεργιόπουλος, σ. 220-257, Αθήνα, Ερµής, 1984).  
- Ανεµούδη - Αρζόγλου Κρίστα, Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Κείµενα Κριτικής. Μια πρώτη απόπειρα 
βιβλιογραφίας, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1983.  
- Ανεµούδη-Αρζόγλου Κρίστα (φιλολογ. επιµέλεια), Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Κριτικά Κείµενα, 
Αθήνα, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1996.  
- Βαλέτας Γ.Μ., «Χατζόπουλος Κωνσταντίνος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 24, Αθήνα, 
Πυρσός, 1934.  
                                                           
56 Από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr.  

http://book.culture.gr
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- Βελουδής Γιώργος (εισαγ.φιλολογική επιµ.), Χατζόπουλος Κων/νος. Ο πύργος του ακροποτάµου, 
Αθήνα, Οδυσσέας, 1986.  
- Βελουδής Γιώργος (εισαγ.φιλολογική επιµ.), Κων/νος Χατζόπουλος. Τα ποιήµατα, Αθήνα, Ίδρυµα 
Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1992.  
- Γιάκος ∆ηµ., Λυρικοί της Ρούµελης, Αθήνα, 1958.  
- Γκιόλιας Μάρκος, Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα και ο Κώστας Χατζόπουλος, Αγρίνιο, Μοσχονάς, 
1996.  
- Γουνελάς Χ.∆., Η σοσιαλιστική συνείδηση στην ελληνική λογοτεχνία 1897-1912, Αθήνα, Κέδρος, 
1994.  
- Ζήρας Αλεξ., «Χατζόπουλος Κωνσταντίνος», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 9β΄, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1988.  
- Θρύλος Άλκης, «Κ. Χατζόπουλος», Κριτικές µελέτες ΙΙΙ, σ. 43-117, Αθήνα, Σαριβαξεβάνης, 1925.  
- Καλογιάννης Γ.Χ., Ο Νουµάς και η εποχή του (1903-1934). Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, 
Αθήνα, Επικαιρότητα, 1984.  
- Καραντώνης Αντρέας, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Φυσιογνωµίες, Τόµος πρώτος, σ. 227-241, 
Αθήνα, Παπαδήµας, 1977.  
- Καρβέλης Τάκης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης - Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Συγκριτική επισκόπηση 
του έργου τους», Πόρφυρας 57-58, 4-9/1991, σ. 254-278 (τώρα και στον τόµο ∆εύτερη ανάγνωση. 
Κριτικά κείµενα 1984-1991, τοµ. Β΄, σ. 25-65, Αθήνα, Σοκόλης, 1991).  
- Καρβέλης Τάκης, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Η παλαιότερη πεζογραφία µας - Από τις αρχές της 
ως τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο (1900-1914), Ι΄, σ. 86-131. Αθήνα, Σοκόλης, 1997 (όπου και επιλογή 
βιβλιογραφίας).  
- Καρβέλης Τάκης, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος: ο πρωτοπόρος, Αθήνα, Σοκόλης, 1998.  
- Κοκκόλης Ξ.Α., «Οι προβληµατισµοί της κριτικής και ο Παλαµάς, 1880-1910», Η κριτική στη 
νεώτερη Ελλάδα, σ. 79-144, Αθήνα, Ίδρυµα Σχολής Μωραΐτη, 1981.  
- Κόκορης, ∆., Όψεις των σχέσεων της Αριστεράς µε την λογοτεχνία στον Μεσοπόλεµο, Αχαϊκές 
Εκδόσεις, Πάτρα, 1999. 
- Κορδάτος Γιάννης, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, Αθήνα, Καραβάκος, 1956 (έκδοση 
β΄).  
- Μερακλής Μ.Γ., «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Η ελληνική ποίηση. Ροµαντικοί - Εποχή του Παλαµά 
- Μεταπαλαµικοί. Ανθολογία - Γραµµατολογία, σ. 378-381, Αθήνα, Σοκόλης, 1977. 
- Νικολάου ∆ηµήτρης, «Άγνωστα κριτικά κείµενα του Κων/νου Χατζόπουλου (Η συνεργασία του µε 
τα Παναθήναια)», Τεύχη του Ε.Λ.Ι.Α 2, 1989, σ. 239-248. 
- Πανίτσας Κ.Γ., Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο κριτικός, ο µεταφραστής, ο 
ιδεολόγος, Πάτρα, Εταιρεία Ελληνοϊταλικής Φιλίας και Έρευνας, 1994. 
- Παπακώστας Γιάννης, «Κ. Χατζόπουλος: Από την Τέχνη στον Υπεράνθρωπο. Θεωρητικές 
διαφοροποιήσεις», Η Λέξη 120, 3-4/1994, σ. 177-183.  
- Π[αράσχος Κλέων], «Κ. Χατζοπούλου: Βραδυνοί θρύλοι», Νέα Εστία 14-15, ετ. Α΄, 15/10/1927, σ. 
823-824.  
- Πατρικίου-Σταυρίδη Ρένα, ∆ηµοτικισµός και κοινωνικό πρόβληµα, Αθήνα, Ερµής, 1976.  
- Σαχίνης Απόστολος, «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος», Το νεοελληνικό µυθιστόρηµα, σ. 180-195. 
Αθήνα, Εστία, 1958 (και έκδοση στ΄, διορθωµένη, 1991). 
- Σεφεριάδου Ανθούλα, Οι γυναικείες µορφές στο πεζογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, 
Ιωάννινα, Έρευνες στη Νέα Ελληνική Φιλολογία, 1982. 
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- Σεφεριάδου Ανθούλα, «Βιογραφικά», «Για το έργο του», «Το πεζογραφικό έργο του Κ. 
Χατζόπουλου», Κώστα Χατζόπουλου, Άπαντα, µέρος πρώτο: πεζά, Τόµος πρώτος, Φιλολογική 
επιµέλεια Ανθούλα Σεφεριάδου, Αθήνα, Πατάκης, 1988. 
- Σιδέρης Γιάννης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου. Τόµος πρώτος (1794 - 1908), Αθήνα, ΄Ικαρος 
(και επανέκδοση Αθήνα, Καστανιώτης, 1991). 
- Σταυροπούλου Έρη (φιλολογ. επιµ.), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Τα διηγήµατα, σ. 9-52 και 313-342, 
Αθήνα, Συνέχεια, 1989. 
- Σταυροπούλου Έρη, «Ο νέος από τη λυβική έρηµο. Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος για τον 
Αλαφροΐσκιωτο και τον Άγγελο Σικελιανό», Νέα Εστία ΙΝΓ΄, αρ. 133, σ. 733-742. 
- [Συλλογικό] Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος ως συγγραφέας και θεωρητικός. Πρακτικά επιστηµονικού 
συµποσίου. Αγρίνιο, 14-17 Μαΐου 1993, επιµ: Ε.Γ. Καψωµένος, Χρ. Τζούλης, Χρ. ∆ανιήλ, ∆ωδώνη, 
Αθήνα, 1998. 
- Τωµαδάκης Βασ. Φρ., «Νεοελληνική Βιβλιογραφία. Τα περιοδικά Τέχνη και ∆ιόνυσος», ΕΕΦΣΠΑ 
20 (1969-1970), σ. 120-154.  
- Χάρης Πέτρος (επιµ.), Κ. Χατζόπουλος, Σπ. Πασαγιάννης και άλλοι, Αθήνα, Αετός, 1955 (στη σειρά 
Βασική Βιβλιοθήκη, αρ.32).  
- Χάρης Πέτρος, «Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και το Φθινόπωρο», Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 
Φθινόπωρο, σ. 7-26, Αθήνα, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1990.  
- Χατζίνης Γιάννης, «Ο συµβολισµός στη νεοελληνική πεζογραφία», Νέα Εστία Ν∆΄, Χριστούγεννα 
1952, αρ. 635, σ. 117-123.  
- Χωραφάς Στρατής, Συµβολή στη βιβλιογραφία του Κ. Χατζόπουλου, Αθήνα, Φιλιππότης, 1983. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://users.otenet.gr/~vlasio/page14.html (βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
3. http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/Tasw.html (παρατίθεται το διήγηµα «Τάσω»). 
 
4. http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/antiparathesis/17/5.html (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://book.culture.gr
http://users.otenet.gr/~vlasio/page14.html
http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/Tasw.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/antiparathesis/17/5.html
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3.2.3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (1872-1923) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πεζογράφος και διανοούµενος που δέσποσε στα γράµµατά µας στις αρχές του 20ού 
αιώνα, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γεννήθηκε το 1872 στους Καρουσάδες της Κέρκυρας.57  Σε 
ηλικία 17 ετών, κάτοχος τριών γλωσσών (της ιταλικής, της γαλλικής και της γερµανικής), 
αναχώρησε για το Παρίσι και εγγράφηκε στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
της Σορβόννης. Ύστερα από δύο χρόνια κοσµικής ζωής, συναντάται στη Βενετία και 
σχετίζεται αισθηµατικά µε τη βαρώνη Ερνεστίνα Φον Μάλοβιτς από τη Βοηµία (1891). Την 
παντρεύτηκε και παρατώντας τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στους Καρουσάδες 
αφοσιωµένος στη µελέτη και στην καθηµερινή χαρά που του έδινε η φιλία του Μαβίλη και η 
γέννηση της κόρης του, της Τίνας (1895).  

 
Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης επηρεάστηκε αρχικά από τη γερµανική ιδεοκρατία και 

ιδιαίτερα από τον Νίτσε. Χτυπητή απόδειξη Το Πάθος (1899), που αποτελεί πιστή απήχηση 
του Τάδε έφη Ζαρατούστρας (1883-4). Συντροφιά µε τον Μαβίλη συµµετέχει σε εθνικούς 
αγώνες (λ.χ. στην εξέγερση της Κρήτης, 1896) και σε τοπικές πρωτοβουλίες, (εναντίον της 
απόφασης του δήµου της Κέρκυρας για την εγκατάσταση ρουλέτας στο νησί, 1902). 
Καταφέρεται επίσης εναντίον της πολιτικής του συγγενούς του υπουργού και αργότερα 
πρωθυπουργού Γεωργ. Θεοτόκη. Μεταφράζει αρχαίους Έλληνες, Λατίνους και ινδική 
                                                           
57 Παραθέτουµε απόσπασµα από το άρθρο του Γιάννη ∆άλλα µε τίτλο «Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Ένας 
συνθέτης της κοινωνικής και ψυχολογικής πεζογραφίας» που δηµοσιεύτηκε στις 24-11-1999 στην 
εφηµερίδα Τα Νέα, 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16600&m=N12&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16600&m=N12&aa=1
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λογοτεχνία και δηµοσιεύει µεταφράσεις και τα πρώτα του πεζά στα περιοδικά της εποχής (Η 
Τέχνη 1898, ο ∆ιόνυσος 1901, Ο Νουµάς 1904). Παράλληλα πρωτοστατεί στη διεξαγωγή ενός 
Συνεδρίου δηµοτικιστών στην Κορακιάνα µε την παρουσία του Αλεξ. Πάλλη (1905). Χάνει 
εν τω µεταξύ την κόρη του από µηνιγγίτιδα (1900) και ψυχραίνεται αργότερα ιδεολογικά µε 
τον Μαβίλη (1911). Από την επόµενη χρονιά µένει και δρα µέσα από την Κέρκυρα. 
 

Στην Ευρώπη που είχε ταξιδέψει δύο φορές για ελεύθερη επιµόρφωση στα 
Πανεπιστήµια του Γκρατς (1898) και του Μονάχου (1908-1909), απαρνήθηκε τον Νίτσε και 
ασπάστηκε τον Μαρξ. Ένας ήρωας των Σκλάβων στα δεσµά τους εξαγγέλλει σχετικά: «Με 
αυτά δεν ξεγελιέται πλια ο λαός... τα εθνικά όνειρα είναι απάτη, γιατί αλλού είναι η αλήθεια! 
Εκεί που την είδε ο Καρλ Μαρξ από την εξορία του». Με τη δεύτερη επίσκεψή του στην 
Ευρώπη ήρθε σε επαφή και µε την κίνηση των σοσιαλιστών της εποχής. Αλληλογραφεί και 
συντονίζει τις απόψεις του µε εκείνες του οµοϊδεάτη του Χατζόπουλου. Και επιστρέφοντας 
πρωτοστατεί στην ίδρυση του «Σοσιαλιστικού Οµίλου» και του «Αλληλοβοηθητικού 
Συνδέσµου Εργατών της Κέρκυρας» (1910-1914). Πλούσια είναι και η πνευµατική παραγωγή 
του: Ως το 1914 εκδίδονται στην Κέρκυρα Η τιµή και το χρήµα, Η Σακούνταλα του Καλιδάκη, 
τα Γεωργικά του Βιργιλίου και στην Αλεξάνδρεια το Νάλας και Νταµαγιάντα από τη 
Μαχαµπαράτα (σε µετάφραση Μαβίλη και συµπλήρωση δική του). Είναι κάτοχος πέντε 
οµιλουµένων γλωσσών και άλλων πέντε από τις νεκρές (αρχαία ελληνικά, λατινικά, εβραϊκά, 
αρχαία περσικά, σανσκριτικά) και επιδίδεται, εκτός από τη µετάφραση τραγωδιών του 
Σαίξπηρ και του φιλοσοφικού ποιήµατος του Λουκρητίου (Περί Φύσεως) και στη συγγραφή 
µιας Ιστορίας της αρχαίας Ινδικής Λογοτεχνίας. Με την εγκατάστασή του µάλιστα στην 
Κέρκυρα συνδέθηκε στενότερα µε την Ειρήνη ∆ενδρινού, που υπήρξε η «πλατωνική» ιέρειά 
του, και από αυτήν εµπνέεται τα περισσότερα σονέτα του (1912-1922). Είναι και οι δύο µέλη, 
από τα πιο δραστήρια, της «Συντροφιάς των Εννιά» και υπεύθυνοι του περιοδικού 
Κερκυραϊκή Ανθολογία (1915-1918). Κατά τη διάρκεια του πολέµου, προσχωρεί στο Κόµµα 
των Φιλελευθέρων, διορίζεται αντιπρόσωπος του κόµµατος στην Κέρκυρα και αναλαµβάνει 
σοβαρές αποστολές: από την προσωρινή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης για τη Ρώµη (µία 
αποστολή που εκπληρώθηκε µε επιτυχία, 1917) και από την επίσηµη κυβέρνηση των Αθηνών 
µια αποστολή που µαταιώθηκε (για τη ρύθµιση των σχέσεων της Βενιζελικής Ελλάδας µε τη 
µετατσαρική Ρωσία, 1918). Το 1918 µετακοµίζει στην Αθήνα.  

 
Με το τέλος του πολέµου και την ήττα της Αυστροουγγαρίας, χάνει την περιουσία της 

γυναίκας του. Του προσφέρεται η θέση του διευθυντή λογοκρισίας, αλλά ύστερα από δύο 
ηµέρες παραιτείται. ∆ιορίζεται προσωρινά ως έκτακτος υπάλληλος στην «Υπηρεσία Ξένων 
και Εκθέσεων» και οριστικά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, πρώτα ως γραµµατέας και ύστερα 
προάγεται ως τµηµατάρχης β΄ τάξεως. Και παρ’ όλες τις απρόσφορες συνθήκες της σκληρής 
του βιοπάλης, αυτή είναι η ωριµότερη περίοδος του Θεοτόκη. Για να αντιµετωπίσει τα έξοδά 
του, προπωλεί τα έργα του στους οίκους Βασιλείου και Ελευθερουδάκη· µάλιστα ο 
τελευταίος τον χρησιµοποιεί και ως επιµελητή άλλων εκδόσεων. Ένα ένα έρχονται στο φως 
τα δοκιµότερα πεζά του (Κατάδικος, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, Οι σκλάβοι στα 
δεσµά τους) και οι µεταφράσεις του, π.χ. από τον Γκαίτε (Ερµάνος και ∆ωροθέα), από τον 
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Σαίξπηρ (Οθέλος, Αµλέτος, Βασιλιάς Ληρ), από τον Φλωµπέρ (Η Κυρία Μποβαρύ, Α΄ τόµος) 
και από τον Ρώσελ (Τα προβλήµατα της Φιλοσοφίας).  

 
Και την ώρα της πνευµατικής ακµής του τον προσβάλλει η αρρώστια: καρκίνος του 

στοµάχου (1922). Χειρουργείται και αποσύρεται στην Κέρκυρα. Συντροφιά του οι παλαιοί 
του µαθητές από την εποχή του Σοσιαλιστικού Οµίλου. Σχεδιάζει και αρχίζει να αναπτύσσει 
ένα από τα τελευταία του πεζά: Ο Παπά Ιορδάνης Πασίχαρος και η ενορία του. Πρόλαβε να 
γράψει τις τριάντα πρώτες του σελίδες. Πέθανε στο σπίτι του ζωγράφου Γυαλινά, την 1η 
Ιουλίου 1923. […] 
 
 
 
Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης κατέχει ξεχωριστή θέση στο χώρο της κοινωνικής 
λογοτεχνίας 58 
 

Ξεχωριστή θέση στην πεζογραφία της εποχής -και ειδικότερα στην περιοχή της 
κοινωνικής λογοτεχνίας- κατέχει το έργο του σηµαντικότερου, ίσως, πεζογράφου του 
µεσοπολέµου, του Κ. Θεοτόκη. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε ένα 
συγγραφέα µε ευρύτατη παιδεία, εντυπωσιακή γλωσσοµάθεια και σπουδές σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Αυστρία, Γερµανία, Ιταλία). Με τις σοσιαλιστικές ιδέες πρέπει 
να έρχεται σε επαφή γύρω στα 1907, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο Μόναχο. Ο 
σοσιαλισµός όµως του Θεοτόκη -όπως τουλάχιστον κατοπτρίζεται στο πεζογραφικό του 
έργο- δεν έχει κανένα κοινό µε την ιδεολογική έπαρση και την ανατρεπτική ορµή της 
σύγχρονής του στρατευµένης προλεταριακής τέχνης. 
 

Η διεισδυτική, βεβαίως, οπτική του (η οποία εκτείνεται τόσο στο κοινωνικό 
περιβάλλον όσο και στον ψυχισµό των ηρώων του) και κυρίως η σύνδεση της ανθρώπινης 
παθολογίας µε το σύγχρονό του κοινωνικό και οικονοµικό καθεστώς, συστήνουν -στα 
περισσότερα έργα του- µια κριτική στάση κάθε άλλο παρά ουδέτερη. Συγχρόνως, όµως, η 
ιδεολογία ποτέ δε λειτουργεί -όπως θα έλεγε ο Κ. Χατζόπουλος- ως «τετζέντα»· δε γίνεται 
αυτοσκοπός. Θα µπορούσαµε, µάλιστα, να πούµε ότι στο έργο του αποκρυσταλλώνεται µια 
αρνητική εντέλει βιοθεωρία για τη ζωή (προϊόν της δραµατικής σύγκρουσης, η οποία 
συντελείται όχι στην επιφάνεια -τις κοινωνικοοικονοµικές δηλαδή σχέσεις- αλλά στο 
σκοτεινό ψυχικό βάθος), η οποία ελάχιστα σηµεία σύγκλισης έχει µε τη «ροµαντική» 
σοσιαλιστική κοσµοθεωρία του µεσοπολέµου. Ό,τι εντέλει συστήνει τη φιλάνθρωπη 
ιδεολογία του είναι η ανθρωπιστική του παιδεία, η κοινωνική του ευαισθησία και η στοργή 
µε την οποία αντιµετωπίζει τους πάσχοντες ήρωές του. Σε ορισµένα από τα πρώιµα 
διηγήµατα του Θεοτόκη, που γράφονται κατά την περίοδο 1898-1912, διακρίνονται εµφανείς 
νιτσεϊκές επιδράσεις. Στο Πάθος ενδεικτικά -ένα εκτενές αφήγηµα, δηµοσιευµένο το 1899 σε 
τέσσερις συνέχειες στο περιοδικό Τέχνη του Χατζόπουλου- ο κεντρικός ήρωας, ο Αβουφέδης, 
                                                           
58 Αποσπάσµατα από τη µελέτη του Π. Βουτουρή, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Ιστορία της 
Ελλάδος του 20ού αιώνα, ό.π. (βλ. σηµ. 30). 
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ακολουθώντας τους δρόµους του Ζαρατούστρα, αποσύρεται από τον κόσµο και αναζητεί 
στην ερηµιά τον άλλο, τέλειο, υπεράνθρωπο εαυτό του. Ορισµένα, επίσης, από τα διηγήµατα 
αυτής της περιόδου είναι εµπνευσµένα από ιστορικά και µυθολογικά θέµατα. Στο πιο γνωστό 
από αυτή την κατηγορία -στο διήγηµα «Απελλής»- ο οµώνυµος ήρωας (εφέσιος ζωγράφος) 
χρησιµοποιεί το Θηβαίο δούλο ∆ιονυσόδωρο ως µοντέλο, προκειµένου να ζωγραφίσει το 
µαρτύριο του Προµηθέα ∆εσµώτη. ∆ένει το δούλο σε ένα βράχο και, συνεπαρµένος από την 
τέχνη του, τον υποβάλλει σε φρικτά βασανιστήρια µέχρι θανάτου, επιδιώκοντας να 
αποτυπώσει την έκφραση της αγωνίας και του πόνου. Τα περισσότερα και σηµαντικότερα, 
ωστόσο, διηγήµατα του Θεοτόκη αποτελούν ρεαλιστικές απεικονίσεις σκηνών της 
κερκυραϊκής υπαίθρου· σταθερά θέµατα, εδώ, είναι ο παράνοµος έρωτας, οι κοινωνικές 
προλήψεις, ο φόνος («Πίστοµα», 1898, «Ακόµα;», 1904), η αδελφοκτονία («Κάιν», 1904). 
 

Σε µια άλλη ενότητα (πολύ πιο συµβατή, από την άποψη του περιεχοµένου, µε τις 
σοσιαλιστικές αρχές του Θεοτόκη) θα µπορούσαµε να κατατάξουµε τη νουβέλα Η τιµή και το 
χρήµα, (1912) και το µυθιστόρηµα Οι σκλάβοι στα δεσµά τους (1922). Εάν στα προηγούµενα 
πρώιµα ηθογραφικά ρεαλιστικά διηγήµατα το κυρίαρχο θεµατικό µοτίβο είναι η σύγκρουση 
ανάµεσα στα φυσικά ερωτικά ένστικτα και τις κοινωνικές προλήψεις, στα δύο συγκεκριµένα 
έργα η δράση µεταφέρεται σε µια προαστική και αστική -αντιστοίχως- κοινωνία και το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιρροή των κοινωνικών και οικονοµικών όρων στα 
πρόσωπα. Στη νουβέλα Η τιµή και το χρήµα, η ανθρώπινη συνείδηση δοκιµάζει τα όρια και 
την αντοχή της, καθώς όλα τα πρόσωπα -λίγο ή περισσότερο- κινούνται σ’ έναν κλοιό, ο 
οποίος ορίζεται από τη διαβρωτική κυριαρχία του χρήµατος. Από τον κλοιό δραπετεύει, στο 
τέλος της αφήγησης, η Ρήνη (η κεντρική ηρωίδα), αρνούµενη την εξαγορά της αγάπης της, 
αποφασισµένη να ορίσει η ίδια τη ζωή της µε την εργασία της. Με τον τρόπο αυτό ο 
Θεοτόκης επιχειρεί ένα άνοιγµα σ’ έναν άλλο κύκλο, αφήνοντας -κατ’ επέκταση- ανοιχτή την 
υπόθεση για µια αλλαγή· ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, ο οποίος βρίσκεται περά από τη 
δικαιοδοσία του χρήµατος. 

 
Οι Σκλάβοι στα δεσµά τους, είναι το µόνο -ουσιαστικά- µυθιστόρηµα του Θεοτόκη· όχι 

µόνο λόγω της έκτασης, αλλά και της συνθετότητας που εµφανίζει η πλοκή και της 
πολυπρόσωπης και πολυφωνικής του οργάνωσης. Πρόκειται, επίσης, για το µόνο αστικό 
πεζογράφηµα του Θεοτόκη, αφού πρόσωπα και δρώµενα τοποθετούνται σε ένα αναγνωρίσιµο 
αστικό περιβάλλον -στην πόλη της Κέρκυρας- σε µια εποχή κοινωνικών ανακατατάξεων 
(παρακµή της αριστοκρατίας, άνοδος της αστικής τάξης). Και σ’ αυτή την περίπτωση, το 
χρήµα εµφανίζεται ως ρυθµιστικός παράγοντας της ανθρώπινης µοίρας, καθώς οι 
οικονοµικές δοµές σχηµατίζουν ένα δίχτυ το οποίο κρατά παγιδευµένους («σκλάβους στα 
δεσµά τους») τους ανθρώπους. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει -ανίσχυρος ωστόσο και αυτός και 
δέσµιος της κοινής µοίρας- ένας νέος σοσιαλιστής, ο Άλκης Σωζόµενος. 
 

Εν αντιθέσει προς τα άλλα έργα του Θεοτόκη, ο Κατάδικος και Η ζωή και ο θάνατος 
του Καραβέλα οργανώνονται αφηγηµατικά µε βάση ένα κεντρικό πρόσωπο (τον 
Τουρκόγιαννο και τον Καραβέλα αντιστοίχως). Στην πρώτη περίπτωση έχουµε να κάνουµε 
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µε έναν ανθρώπινο τύπο (πρότυπο χριστιανικής εγκαρτέρησης), ο οποίος αναζητεί τον 
ατοµικό - εσωτερικό δρόµο της λύτρωσης αποδεχόµενος το ρόλο του θύµατος. Η ανοχή και η 
στωική απάθεια (η παραίτηση από υλικές ή συναισθηµατικές επιθυµίες) φαίνεται να οδηγούν, 
εδώ, σε µια απελευθέρωση από τα πάθη που δυναστεύουν την ύπαρξη και το πνεύµα· «η 
αληθινή ευτυχία» -πιστεύει ο Τουρκόγιαννος- «βρίσκεται µ’ εκείνους που αλαφραίνουν του 
αλλουνού τον πόνο ή µε τους κακούς που µετανοιώνουν. Αυτοί λαβαίνουν τη λύτρωση». Αυτή η 
απλοϊκή ιδεαλιστική έξαρση του «κατάδικου» δηµιουργεί ρωγµές στο ρεαλιστικό κατά τα 
άλλα πλαίσιο της αφήγησης και άγεται προς µια διαφορετική θεώρηση της ύπαρξης. 
Συγχρόνως αποτελεί µια µεταφυσική πρόταση στο βασικό πρόβληµα, το οποίο συναντούµε 
στα περισσότερα έργα του Θεοτόκη: στη δυνατότητα, δηλαδή, του αφηγηµατικού ήρωα να 
απελευθερωθεί από τη φυλακή που κτίζουν γύρω του οι κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις, 
το χρήµα ή και η «εµπαθής» ανθρώπινη φύση. 
 

Το πιο άρτιο λογοτεχνικά έργο του Θεοτόκη είναι το εκτενές αφήγηµα Η ζωή και ο 
θάνατος του Καραβέλα. Εδώ διαγράφονται µε νατουραλιστική συνέπεια τόσο τα παθολογικά 
συµπτώµατα της αγροτικής κοινωνίας όσο και τα όρια της ανθρώπινης εµπάθειας και κακίας. 
Τα πρόσωπα του έργου (µηδέ του Καραβέλα εξαιρουµένου) εµφανίζονται ουσιαστικά 
απογυµνωµένα από κάθε εσωτερική οµορφιά και συναίσθηµα: πονηροί, συµφεροντολόγοι, 
µισάνθρωποι. Μέσα από την αφήγηση προκύπτει µια ισοπεδωτικά αρνητική εικόνα για την 
κοινωνία, η οποία ορίζεται από τη δύναµη του κακού. Μ’ αυτή την έννοια, Η ζωή και ο 
θάνατος του Καραβέλα επισφραγίζει εκείνη την αρνητική -αντιειδυλλιακή- εκδοχή της 
νεοελληνικής ηθογραφίας, η οποία ξεκινά µε το Ζητιάνο (1896) του Καρκαβίτσα και 
συνεχίζεται µε τη Φόνισσα (1904) του Παπαδιαµάντη. Στο Ζητιάνο, ο Τζιριτόκωστας 
ενσαρκώνει µιαν ενσυνείδητη δύναµη του κακού, χωρίς καµία απολύτως εσωτερική 
ταλάντευση. Στη Φόνισσα, αντιθέτως, έχουµε µια ασύνειδη ενσάρκωση του κακού· η 
κεντρική ηρωίδα οδηγείται στο φόνο, µέσα από την αυταπάτη ότι υπηρετεί το καλό· αυτή η 
αυταπάτη προσδίδει ένα δραµατικό βάθος στο έργο. Η περίπτωση του Καραβέλα είναι 
διαφορετική από τις δύο προηγούµενες: ο οµώνυµος ήρωας έχει πλήρη επίγνωση της 
επερχόµενης καταστροφής· δεν έχουµε να κάνουµε µε έναν αφελή τύπο ο οποίος παγιδεύεται 
από τους άλλους, αλλά µε έναν έξυπνο και πονηρό άνθρωπο -έρµαιο ωστόσο του γεροντικού 
πάθους του, το οποίο αδυνατεί να ελέγξει. 
 

Συµπερασµατικά, τόσο στον Κατάδικο όσο και στον Καραβέλα, η µυθιστορηµατική 
πραγµατικότητα θέτει υπό δοκιµασία τις ουµανιστικές και σοσιαλιστικές αρχές του 
συγγραφέα. Οι κατάδικοι ήρωες (δέσµιοι είτε του έµφυτου πάθους τους είτε εγκλωβισµένοι 
σε κοινωνικοοικονοµικές συµβάσεις) δεν ενεργούν -σε καµία περίπτωση- προς µια 
κατεύθυνση γενικής µεταβολής των ασφυκτικών κοινωνικών όρων. 

 
Στον Κατάδικο, η αναζήτηση της ατοµικής διαφυγής, όπως επιχειρείται από τον 

Τουρκόγιαννο, είναι τόσο αποκλίνουσα ώστε εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να λειτουργήσει 
ως πρότυπο (δε θα µπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο ένας «ήρωας», που αποδέχεται το 
ρόλο του θύµατος). Από την άλλη, στον Καραβέλα εξεικονίζεται µια αρνητική κοινωνική 
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πραγµατικότητα και θεωρία για την ανθρώπινη µοίρα, η οποία καθιστά το σοσιαλιστικό 
όραµα εξαιρετικά µακρινό. 

 
 
 
Ερµηνευτικά σχόλια στο έργο Η τιµή και το χρήµα 59 

 
Με αφορµή µια νέα ανάγνωση της πεζογραφίας του Κωνσταντίνου Θεοτόκη 

ανακύπτουν ορισµένα ερωτήµατα, που θα τα διατύπωνε κανείς µε την ακόλουθη σειρά: τα 
έργα της σχετικά παλαιότερης λογοτεχνίας µπορούν να επιβιώσουν στην εποχή µας; 
Ειδικότερα, τα έργα που βασίζονται σε έναν κοινωνιολογικό προβληµατισµό και 
κατατάσσονται στην κατηγορία της στρατευµένης σε ορισµένο ιδεολογικό προσανατολισµό 
λογοτεχνίας; Με άλλα λόγια, το πρόβληµα είναι κατά πόσο ορισµένα κείµενα της παλιότερης 
ρεαλιστικής πεζογραφίας, που εµφανίστηκαν ως δηµιουργήµατα συγκεκριµένων κοινωνικών 
συνθηκών και ιδεολογικών ζυµώσεων, µπορούν, πέρα από την ιστορικότητά τους, να έχουν 
απήχηση στο σηµερινό αναγνώστη. 
 

Για να απαντήσει κανείς στα παραπάνω ερωτήµατα, πρέπει να ανιχνεύσει τα συστατικά 
στοιχεία των παλιότερων λογοτεχνηµάτων, τα οποία, ξεπερνώντας την εποχή όπου 
γράφτηκαν, εξακολουθούν να σηµασιοδοτούν τη σύγχρονη εµπειρία. Στον προβληµατισµό 
αυτό δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι το «νόηµα» ενός λογοτεχνικού 
κειµένου βρίσκεται πάντοτε σε στενή συνάρτηση µε το εκφραστικό του αποτέλεσµα: η 
λογοτεχνία, ακόµη κι όταν παρουσιάζεται µε τη µεταµφίεση του πιο κοινότοπου ρεαλισµού, 
καταξιώνεται πρωταρχικά ως έργο φαντασίας και λόγου. Θα µπορούσε κάλλιστα την 
ανεπικαιρότητα να αναπληρώσει η µεταµορφωτική δύναµη της φαντασίας. 
 

Ας θυµηθούµε δύο συγκριτικά παραδείγµατα: τη Φόνισσα (1903) του Παπαδιαµάντη 
και την Τιµή και το χρήµα (1912) του Θεοτόκη. Στον πυρήνα και των δύο έργων υπάρχει το 
ίδιο πρόβληµα: η υποβαθµισµένη θέση της γυναίκας µέσα στην ελληνική κοινωνία της 
εποχής. Ο Παπαδιαµάντης όµως επιλέγοντας µια προωθηµένη φανταστική λύση έδωσε µια 
«δαιµονική» και τραγικότερη διάσταση στον τύπο της ηρωίδας του και αποµακρύνθηκε έτσι 
από τις εµπειρικές αφορµές του µύθου του. Με το να στήσει ένα γνήσιο λογοτεχνικό τύπο 
κατόρθωσε να υπερβεί τις συνέπειες του ρηχού ρεαλισµού. 

 
Αντίθετα, ο Θεοτόκης µένοντας πιστός στις σοσιαλιστικές ιδέες που τον ενέπνευσαν 

όταν έγραφε την κοινωνική του νουβέλα -πριν από τους Βαλκανικούς πολέµους- θέλησε να 
δείξει µε µέθοδο αυστηρά ρεαλιστική το δρόµο που θα οδηγούσε τη γυναίκα στην κοινωνική 
της απελευθέρωση. Είναι πιο πολύ στο έργο αυτό, όπως και στο µυθιστόρηµά του Οι σκλάβοι 
στα δεσµά τους (1922), ένας µελετητής και στοχαστής των κοινωνικών πραγµάτων που 

                                                           
59 Το κείµενο ανήκει στον Γ.∆. Παγανό, κριτικό της λογοτεχνίας, και δηµοσιεύτηκε στις 18-04-1984 
στο περιοδικό ∆ιαβάζω, τεύχος 92, βλ.:  http://www.philology.gr/articles/theotokis.doc. 
 

http://www.philology.gr/articles/theotokis.doc
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παρατηρεί από ορισµένη ιδεολογική οπτική γωνία. Γράφει, θα λέγαµε, προγραµµατισµένα 
αλλά και µε υψηλή καλλιτεχνική ευθύνη, ώστε να µην κάνει, όσο είναι δυνατό, 
παραχωρήσεις στην ιδεολογία του εις βάρος της τέχνης. Προσγειωµένος όµως στο έδαφος 
του κοινωνικού ρεαλισµού περιόρισε σε «λογικά όρια» το πέταγµα της φαντασίας στην 
προσπάθειά του να απεικονίσει µε τα πιο λιτά και πειστικά εκφραστικά µέσα το κοινωνικό 
πλαίσιο και τους χαρακτήρες της ιστορίας του. Το δίδαγµα του Θεοτόκη είναι το δίδαγµα του 
κοινωνικού ρεαλιστή: να δείξει ότι ο χαρακτήρας είναι δηµιούργηµα των κοινωνικών 
συνθηκών όπου ζει ο άνθρωπος, ο οποίος από τη φύση του δεν έχει καµιά ροπή προς το 
κακό: «Και αχ, δεν έφταιγε ούτε αυτός. δεν ήταν φυσικιά η κακοσύνη µέσα στο στήθι του! Οι 
περίστασες, οι δυστυχίες τον είχαν αλλάξει. Κουναρηµένος καθώς ήταν µε ιδέες νοικοκυρίσιες, 
δε µπορούσε να συνηθίσει στον σκληρό ξεπεσµό, αλλά µε όλην του τη δύναµη 
αντιστεκότουν…». 
 

Ας έρθουµε όµως στην ιστορία. Η σιόρα Επιστήµη Τρινκούλαινα, από ταπεινή 
εργατική οικογένεια, και ο υποψήφιος γαµπρός της ο Αντρέας, ξεπεσµένο αρχοντόπουλο, 
είναι σκλάβοι του χρήµατος. Η σιόρα Επιστήµη έχει ανάγκη από χρήµατα, για να συντηρεί 
την οικογένειά της και για να ετοιµάσει την προίκα των τριών κοριτσιών της. Ο Αντρέας 
επίσης χρειάζεται χρήµατα, για να ξεχρεώσει το υποθηκευµένο αρχοντόσπιτό του και να 
ανακτήσει έτσι την κοινωνική του υπόληψη. Ανάµεσα στους δύο νέους, τη Ρήνη, την κόρη 
της σιόρα Επιστήµης, και τον Αντρέα, φουντώνει ένα ειδύλλιο που υπονοµεύεται από το 
χρήµα. Η έκβασή του εξαρτάται από το βαθµό ανεξαρτησίας που έχουν απέναντι στο χρήµα 
η σιόρα Επιστήµη και ο Αντρέας. Παγιδευµένοι όµως οι δύο ανταγωνιστές, από τις ανάγκες η 
πρώτη και από τις κοινωνικές συµβάσεις ο δεύτερος, οδηγούνται σε αδιέξοδα και 
συγκρούσεις, που έχουν ως συνέπεια τη δυστυχία του αθώου θύµατος, της Ρήνης. 

 
Το κορίτσι δεν είναι υπεύθυνο ούτε για την ταπεινή του καταγωγή -η µητέρα της 

εργάζεται σε εργοστάσιο και ο πατέρας της είναι µέθυσος και ανίκανος να προσφέρει υλική 
βοήθεια στην οικογένειά του- ούτε για την τύχη του που προκαθορίζεται από παράγοντες έξω 
από τον έλεγχό της. Η Ρήνη ωστόσο µετατρέπεται σε «εµπόρευµα», γίνεται αντικείµενο της 
πιο εξευτελιστικής συναλλαγής ανάµεσα στη µητέρα της και τον υποψήφιο γαµπρό. Η τύχη 
της παίζεται για λίγες εκατοντάδες τάλιρα. Η µητέρα της, που έχει ορισµένες οικονοµίες, της 
δίνει προίκα τριακόσια τάλιρα, ενώ οι αρχικές απαιτήσεις του Αντρέα ήταν εξακόσια. Η 
σιόρα Επιστήµη όµως χωρίς να είναι πλούσια θα µπορούσε, αν ήθελε, να ικανοποιήσει αυτή 
την απαίτηση, γιατί διέθετε το χρηµατικό ποσό. Αλλά είχε και η ίδια µια αδυναµία 
«επίκτητη» για το χρήµα, µια πίστη στην αξία του. Μετά τη συρροή όµως δραµατικών για 
την υπόληψη και την ευτυχία του κοριτσιού της γεγονότων, η σιόρα Επιστήµη αναγκάζεται 
να παραδώσει στον ανταγωνιστή της το κλειδί του θησαυροφυλακείου της, για να πάρει ο 
ίδιος όχι τα αρχικά εξακόσια, αλλά χίλια τάλιρα. Η ήττα αυτή της µητέρας αποκτά το νόηµα 
της ηθικής κάθαρσης. 

 
Η νεαρή ηρωίδα, η Ρήνη, µέσα στην άκρα δυστυχία της ωριµάζει και υψώνεται σε 

ηθική προσωπικότητα. Εγκαταλειµµένη από τον Αντρέα στο σπίτι του, που από ώρα σε ώρα 



 

223
 

έβγαινε σε δηµοπρασία, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, στερηµένη και το ψωµί, αποφασίζει να 
εργαστεί, για να ζήσει: «Και το ’καµε. Αρµατώθηκε µε υποµονή, µε καρτερία, µ’ ελπίδα, και το 
ίδιο το πρωί ζήτησε δουλειά στο εργοστάσιο που εγνώριζε, όπου εδούλευε και η µητέρα της. Κι 
αυτό το τόλµηµά της που εκαταφρονούσε τους πατροπαράδοτους και παράλογους θεσµούς, της 
εφάνηκε πολύ ευκολότερο απ’ ό,τι το φανταζότουν, κι ούτε ένα χείλι δε βρέθηκε να την 
κατακρίνει για τούτο». 
 

Και όταν σε λίγο ο Αντρέας, χαρούµενος για την υποχώρηση της σιόρα Επιστήµης στο 
ζήτηµα της προίκας, θα της ζητήσει να τον ακολουθήσει, η Ρήνη θα του δώσει το ηθικό 
µάθηµα µε την άρνησή της: «Όχι!», του αποκρίθηκε, «όχι! για λίγα χρήµατα ήσουνε έτοιµος 
να µε πουλήσεις και χωρίς αυτά δε µ’ έπαιρνες. πάει τώρα η αγάπη! Επέταξε το πουλί!». 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στη νουβέλα αυτή, εκτός των άλλων, και ο τρόπος µε τον 
οποίο ο Θεοτόκης µελετά και περιγράφει τη σταδιακή αλλοίωση και διαστρέβλωση της 
φυσικής καλοσύνης του ανθρώπινου χαρακτήρα. Αυτό το βλέπουµε κυρίως στην απεικόνιση 
της σιόρα Επιστήµης και του Αντρέα. Η µητέρα της Ρήνης οδηγηµένη από την ανάγκη έχει 
διαµορφώσει µε τον καιρό ένα χαρακτήρα υπολογιστικό. Στο κέντρο της συνείδησής της 
µπαίνει το χρήµα. Συναλλάσσεται µε λαθρεµπόρους, γίνεται µεταπράτισσα, τοκίζει τα 
χρήµατά της και κρύβει τα έσοδά της από τους δικούς της. Στην περίπτωσή της βλέπουµε τη 
φετιχοποίηση µιας αξίας ανταλλακτικής. Και ο Αντρέας επίσης εκµεταλλεύεται όλες τις 
δυνατότητες που του παρέχει η παρασιτική κοινωνία της εποχής και η κοµµατική προστασία, 
για να κερδίσει χρήµατα. 

 
Η σιόρα Επιστήµη δεν έχει ταξική συνειδητοποίηση. Σε συζήτηση µε τη γειτόνισσά της 

την κυρά Χριστίνα, η οποία παρουσιάζεται ταξικά συνειδητοποιηµένη και µισεί τους 
πλούσιους, η µητέρα της Ρήνης θα εξηγήσει την ανισότητα σαν µια κατάσταση περίπου 
µοιραία: «Έτσι έκανε ο Θεός τον κόσµο» είπε χαµογελώντας η κυρά Επιστήµη «κι εµείς οι 
φτωχοί θα ζήσουµε µε τσι πλούσιοι». 
 

∆ε θα διστάσει ακόµη, κινηµένη από τη δική της «λογική», όταν η Χριστίνα θα 
καταραστεί κάποιο περιστατικό µε το αυτοκίνητό του νεόπλουτο, να αναλάβει τη συνηγορία 
των πλουσίων: «Μην παραµιλείς, σιόρα Χριστίνα», είπε σοβαρά η Επιστήµη, «είναι 
ψωµοδότης του φτωχού. εκατό γυναίκες και κοπέλες κι εκατό άντρες ζούνε από τα χέρια του». 
 

Ας δούµε τώρα το θέµα της επικαιρότητας. Το κείµενο σηµασιοδοτεί και τα σύγχρονα 
κοινωνικά φαινόµενα, αφού το χρήµα στην καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας 
εξακολουθεί να διαστρεβλώνει τις αξίες και τις ανθρώπινες σχέσεις, που παρουσιάζονται 
διαµεσολαβηµένες. Πέρα από αυτό όµως η συγκεκριµένη νουβέλα αποτελεί και για τα 
σηµερινά δεδοµένα έναν ύµνο στην αγωνιστικότητα και το ήθος των γυναικών. Είναι ίσως η 
πιο προωθηµένη, αν και τόσο πρώιµη, για την ελληνική πραγµατικότητα, λογοτεχνική 
αντιµετώπιση του γυναικείου κοινωνικού προβλήµατος. Τα βασικά πρόσωπα είναι 
αποκλειστικά οι δύο γυναίκες. Αντίθετα, οι άντρες, όπως ο Αντρέας, ο θείος του ο Σπύρος 
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και ο γέρο-Τρίνκουλος, απεικονίζονται παραδοµένοι είτε στις ανθρώπινες αδυναµίες είτε στις 
κοινωνικές προκαταλήψεις και ανίκανοι να σπάσουν τα δεσµά τους. 

 
∆ύο δυνάµεις συγκρούονται εδώ: το χρήµα και η ηθική φύση του ανθρώπου. Το χρήµα 

έχει υποκαταστήσει τις αξίες της ζωής, όπως είναι ο έρωτας και οι τίµιες ανθρώπινες σχέσεις. 
Από την τελική στάση της νεαρής ηρωίδας θυσιάζεται ο έρωτας και καταξιώνεται η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θυσία όχι ελάχιστη, αφού η αγάπη είναι αξία ζωής, είναι η ίδια πηγή 
της ζωής. Η νίκη της Ρήνης είναι νίκη σε ηθικό επίπεδο, είναι νίκη “ιδανική”. Στην τελική 
έκβαση του απλού µύθου η φύση υποκαθίσταται από την ηθική. Η νεαρή ηρωίδα, 
κερδίζοντας την κοινωνική της απελευθέρωση µε την αποποµπή του Αντρέα και την έξοδό 
της στην εργασία, χάνει τη χαρά της ζωής. Η απελευθέρωσή της είναι εσωτερική. Ο 
εσωτερικός της κόσµος µετασχηµατίζεται από την προσωπική της δοκιµασία, ενώ η 
εξωτερική πραγµατικότητα παραµένει αναλλοίωτη. Η ηρωίδα µεταβάλλεται σε πρόσωπο 
προβληµατικό, από τη στιγµή που θα βρεθεί στο τραγικό δίληµµα να εκλέξει ανάµεσα στον 
έρωτα και την ηθική στάση. 

 
Εδώ νοµίζω ότι διαφοροποιείται η θέση του Θεοτόκη από το γενικό πλαίσιο των 

θεωρητικών και πολιτικών ιδεών της εποχής του: στο δίληµµα. Πρόκειται για ένα δίληµµα 
στο βάθος ελληνικό. Το βλέπουµε π.χ. στην Αντιγόνη, στη στάση του Σωκράτη στο 
δικαστήριο, στο Σολωµό των «Ελεύθερων Πολιορκηµένων», στην ποίηση του Καβάφη, αλλά 
και στη µεταγενέστερη λογοτεχνία µας. Η ηθική αρχή που διατρέχει όλο το διήγηµα έχει τις 
ρίζες της στο Σολωµό, είναι η συνέχεια του διδάγµατός του. Στο πρόσωπο της Ρήνης 
προβάλλεται µια “µορφή ιδανική”. Στο σηµείο αυτό ακριβώς το κείµενο ξεπερνά την 
επικαιρότητα της βασικής προβληµατικής του. 

 
Ας δούµε όµως λίγο και την τεχνική του. Η προβληµατική του διηγήµατος 

παρουσιάζεται µε την αναγκαιότητα ενός συλλογισµού. Αυτό φαίνεται και στη σύλληψη και 
στην εκτέλεση του σχεδίου. Ο προσεχτικός αναγνώστης παρατηρεί µια αυστηρή αλληλουχία 
των καταστάσεων από την αρχή του διηγήµατος ως την τελική του λύση. Οι συγκρούσεις 
προοιωνίζονται µε µια αυστηρή οικονοµία µέσα από τη διαγραφή των βασικών ιδιοτήτων 
των χαρακτήρων. Με την εξέλιξη του απλού µύθου οι χαρακτήρες ωριµάζουν καθώς βιώνουν 
την καταλυτική εµπειρία των γεγονότων, διατηρώντας όµως στο βάθος της καρδιάς τους τη 
φυσική τους αγαθότητα. Τα βασικά πρόσωπα συνειδητοποιούν ως ένα σηµείο, έστω και µε 
αφελή τρόπο, ότι οι κοινωνικοί θεσµοί, όπως το χρήµα, είναι η αιτία της δυστυχίας τους. 

 
Ο Θεοτόκης χρησιµοποιεί µια πειστική, ρεαλιστική µέθοδο στην αφήγησή του. Η 

έκταση των αφηγηµατικών µερών είναι περιορισµένη, ενώ εντυπωσιακή παρουσιάζεται η 
εκµετάλλευση του “εσωτερικού µονολόγου” και των διαλόγων. Με τις τεχνικές αυτές 
ενισχύεται η παραστατικότητα και η θεατρικότητα των διαφόρων επεισοδίων του 
διηγήµατος. Εξάλλου η έντονη χρήση της ιδιωµατικής γλώσσας και στα αφηγηµατικά και 
στα διαλογικά µέρη χαρίζει στο διήγηµα φυσικότητα και πειστικότητα. Από τους µονολόγους 
επίσης µε τις χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες, που λειτουργούν ως ντοκουµέντα, για την 
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αποκάλυψη και την προβολή των βασικών ιδιοτήτων των χαρακτήρων, φαίνεται ως πιο 
εντυπωσιακό βαθµό ο Θεοτόκης είχε κατακτήσει τη ρεαλιστική και τη νατουραλιστική 
µέθοδο γραφής. 

 
Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε την απουσία κάθε περίπλοκης τεχνικής, την οµαλή 

εξέλιξη του αφηγηµατικού χρόνου χωρίς περίτεχνες αναδροµές και επανασυνδέσεις. Τα απλά 
και σοφά εκφραστικά αυτά µέσα ανταποκρίνονται και στην απλότητα της ιστορίας και στον 
ιδεολογικό προβληµατισµό του συγγραφέα, αλλά συνάµα αποκαλύπτουν και µια ισχυρή 
καλλιτεχνική βούληση. Η πεζογραφία του Θεοτόκη πολλά θα είχε να διδάξει στους 
νεότερους. 

 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη 60 
 
- Αγγελόπουλος Π., Φιλολογικά σηµειώµατα στο έργο των Καρκαβίτσα, Θεοτόκη, Σολωµού κ.ά., 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Θανάσης Αλτιντζής, 2003. 
- Άγρας Τέλλος, «Φιλολογικές αναµνήσεις. Ένα σκίτσο για τον Κώστα Θεοτόκη», Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά 1943, σ. 95-101 (τώρα και στον τόµο Τέλλος Άγρας Κριτικά Τόµος τρίτος, Μορφές και 
κείµενα της πεζογραφίας, φιλολογική επιµέλεια: Κώστας Στεργιόπουλος, σ. 132-143, Αθήνα, Ερµής, 
1984).  
- Βεϊνόγλου Α.Σ., «Θεοτόκης Κωνσταντίνος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 12, Αθήνα, Πυρσός, 
1930.  
- Γκόλφης Ρήγας, «Η τιµή και το χρήµα», Ο Νουµάς, 17/9/1916, σ. 255-256.  
- ∆άλλας Γιάννης, «Γνώση και ανάγνωση της πεζογραφίας του Θεοτόκη. Η αποκατάσταση µιας 
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- ∆άλλας Γιάννης, «Το πρόβληµα της εντοπιότητας στην πεζογραφία του Θεοτόκη», Κωνσταντίνος 
Θεοτόκης, ∆ιηγήµατα· Κορφιάτικες ιστορίες (µε έντεκα χαράγµατα του Μάρκου Ζαβιτσιάνου), 
εισαγωγή Γιάννης ∆άλλας, σ. 7-21, Αθήνα, τυπ. Κείµενα, 1982.  
- ∆άλλας Γιάννης, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», Η παλαιότερη πεζογραφία µας - Από τις αρχές της ως 
τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο (1900-1914), Ι΄, σ. 182-230. Αθήνα, Σοκόλης, 1997.  
- ∆αφνής Κώστας, «Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και ο σοσιαλισµός», Πόρφυρας 46 (Κέρκυρα), 7-
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µορφές, σ. 135-188, Αθήνα, ∆ίφρος, 1963.  
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Παπαδήµας, 1977.  

                                                           
60 Από τον δικτυακό τόπο του Eθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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13-23. Αθήνα, Σοκόλης, 1991).  
- Κατσίµπαλης Κ.Γ., Βιβλιογραφία Κων/νου Θεοτόκη, Αθήνα, τυπ. Σεργιάδη, 1942.  
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- Λουκά ∆., Η ρητορική του έρωτα και η ρητορική του συµφέροντος: το ροµαντικό υπόβαθρο και η 
ρεαλιστική οργάνωση αφηγηµάτων του Κ. Θεοτόκη και του Γρ. Ξενόπουλου, Αριστοτέλειο 
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://www.deyteros.gr/writersgr/theotokis/theotokis.html (βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
3. http://www.snhell.gr/lakeim.html (παραθέτονται αποσπάσµατα από το έργο του Κ. Θεοτόκη). 
 
4. http://www.sarantakos.com/nkp.html (σύνδεσµοι που οδηγούν σε αποσπάσµατα από το έργο του 
συγγραφέα). 
 
 
 
 
 

http://book.culture.gr
http://www.deyteros.gr/writersgr/theotokis/theotokis.html
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.sarantakos.com/nkp.html
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http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C8%E5%EF%F4%FC%EA%E7%F2&a=&id=77927
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3.2.4. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ (1871-1958) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ηµοσθένης Βουτυράς, τρίτο παιδί του συµβολαιογράφου Νικολάου Βουτυρά, από 
την Κέα, και της Μεσολογγίτισσας Θεώνης Παπαδή, γεννήθηκε το 1871 ή 1872 στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου το ζεύγος των γονέων του είχε καταφύγει για να αποφύγει την 
οργή των αδελφών της Θεώνης.61 Εκεί, ο πατέρας του εργάστηκε ως διευθυντής και 
δάσκαλος σε ελληνικό σχολείο και ο µικρός πέρασε ευτυχισµένα τα πρώτα παιδικά του 
χρόνια, στο προάστιο του Αγίου Στεφάνου. Το 1876 η οικογένεια επιστρέφει στην Ελλάδα 
και, µετά από σύντοµη περιπλάνηση, εγκαθίσταται µόνιµα στον Πειραιά. Ο Νικόλαος 
διορίζεται συµβολαιογράφος.  

 
Ο ∆ηµοσθένης ήταν ένα παιδί έξυπνο και ζωηρό, µε φυσιολογική εξέλιξη, όταν στο 

Γυµνάσιο παρουσίασε για πρώτη φορά µια µορφή επιληψίας. «Αρρώστια» και 
«νευρασθένεια» την ονοµάζει ο ίδιος, «κρίσεις υπερευαισθησίας» ο Χρήστος Λεβάντας. 
Συνέπεια τούτου είναι να συνεχιστεί η εκπαίδευσή του κατ’ οίκον. 
 

Η εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της νεότητάς του γεµίζουν από πρωτότυπες 
δραστηριότητες, «µεσσιανικά» οράµατα και µεγαλεπήβολα σχέδια για µακρινά ταξίδια. 
Ασχολείται πολύ και επιτυχώς µε την ξιφασκία, αποφασίζει να γίνει εµποροπλοίαρχος, 
επιθυµεί να πολεµήσει στο πλευρό των Γάλλων κατά των Αναµιτών στην Άπω Ανατολή, 
οραµατίζεται την ίδρυση «Ελευθέρου Κράτους» στην Αφρική πείθοντας µάλιστα και 

                                                           
61 Παραθέτουµε αποσπάσµατα από τη µελέτη της Βέρας Βασαρδάνη, «∆ηµοσθένης Βουτυράς», Η 
παλαιότερη πεζογραφία µας· Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο (1900-1914), Ι΄, εκδ. 
Σοκόλης, Αθήνα 1997. σ. 280-322 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου). 



 

229
 

κάποιους φίλους του να τον ακολουθήσουν. Οι ναυτικές του σπουδές όµως διακόπτονται 
εξαιτίας της αρρώστιας. Τα φωνητικά του χαρίσµατα και η αγάπη για τη µουσική τον ωθούν 
σε σοβαρές φωνητικές σπουδές. Το 1889 εµφανίζεται σε συναυλία στον Πειραιά µε µεγάλη 
επιτυχία. Με το γύρισµα του αιώνα είναι πλέον έτοιµος να σταδιοδροµήσει στο λυρικό 
θέατρο. Αλλά µια κρίση θα βάλει και πάλι φραγµό στη φιλοδοξία του αποθαρρύνοντάς τον 
οριστικά. 
 

Τότε βρίσκει διέξοδο των µαταιωµένων του ονείρων στο γράψιµο. Πρωτοεµφανίζεται 
στον πειραϊκό Χρονογράφο και συνεχίζει από το ∆εκέµβριο του 1900 στο επίσης πειραϊκό και 
σηµαντικό για την εποχή του έντυπο Το περιοδικόν µας του Γεράσιµου Βώκου.  

 
«Εκείνη η αρρώστεια που µε τυράννησε τόσο, είχε πάψει να µε ρίχνει κάτω. Αφού έκανε 

τα πάντα, έτσι µπορώ να πω, να µε ρίξει στη Λογοτεχνία, µ’ άφησε. Με είχε βγάλει και από µια 
Σχολή Εµποροπλοιάρχων, µε τον ίδιο τρόπο. ∆ε µ’ έρριξε πια απ’ τη µέρα που µου έκλεισε το 
δρόµο προς τη Μουσική». 
(«Η αυτοβιογραφία του»· περιοδ. Νέα Εστία, τόµ. Ξ∆΄, Χριστούγεννα 1958, τεύχ. 755, σσ. 
12). 
 

Το 1902 ο Νικόλαος Βουτυράς ιδρύει µια εταιρεία οικοδοµών και ένα σιδηρουργείο 
στο Νέο Φάληρο, το οποίο γράφει στο όνοµα του γιου του. Εκεί, στο γραφείο του 
εργοστασίου, ο ∆ηµοσθένης θα γράψει το πρώτο εκτενές διήγηµά του, «Λεωνίδας Λαγκάς», 
που θα εκδοθεί µε δικά του έξοδα το 1903 σε ένα βιβλιαράκι γεµάτο τυπογραφικά λάθη· 
παρά τούτο, θα κάνει µεγάλη εντύπωση στους φιλολογικούς κύκλους. Ο Ξενόπουλος και ο 
Παλαµάς θα ασχοληθούν θετικά µαζί του. Την ίδια χρονιά παντρεύεται τη νεαρή και 
ωραιότατη Μπετίνα Φέξη. Χρόνια ευτυχίας. Όµως το 1905 έρχεται η καταστροφή. Η 
επιχείρηση πέφτει έξω, ο πατέρας αυτοκτονεί και το 1906 ο ∆ηµοσθένης πουλά ό,τι απέµεινε 
από το χυτήριο και µετακοµίζει στο Κουκάκι, όπου θα γεννηθούν οι δύο του κόρες -η Θεώνη, 
που θα γίνει ζωγράφος, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, και η Ναυσικά, που θα 
κληρονοµήσει τα φωνητικά προσόντα του πατέρα της και θα σταδιοδροµήσει στην Εθνική 
Λυρική Σκηνή. 
 

Από τότε γίνεται επαγγελµατίας, βιοπαλαιστής διηγηµατογράφος αποκλειστικής 
απασχόλησης, από τις ελάχιστες περιπτώσεις στο χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας εκείνη την 
εποχή. Για την υπόλοιπη ζωή του θα γράφει συνεχώς και θα δηµοσιεύει παντού, όπου του 
εξασφαλίζεται έστω και µικρή αµοιβή, µέσα σε µια κατάσταση κάποτε οριακού και συνήθως 
αγωνιώδους βιοπορισµού. Μέχρι τα 60 του χρόνια η ταβέρνα θα είναι γι’ αυτόν διέξοδος, 
τόπος επικοινωνίας, διασκέδασης και συγχρόνως άντλησης υποθέσεων. 
 

Γρήγορα γίνεται γνωστός και όλα τα περιοδικά και οι εφηµερίδες του ζητούν 
συνεργασία. Θα απαιτηθούν δώδεκα χρόνια συνεχούς δυναµικής παρουσίας στον Τύπο, για 
να ξαναεκδοθεί από τον Στέφανο Πάργα στην Αλεξάνδρεια ο «Λαγκάς» και να γίνει η αρχή 
µιας λαµπρής εκδοτικής πορείας. Η χρονιά όµως που θα σηµατοδοτήσει το ξεκίνηµα µιας 
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χρυσής δεκαετίας θα είναι το 1920. Μέχρι το 1930 θα εκδοθούν οι 20 από τους 34 συνολικά 
τίτλους της συγγραφικής παραγωγής του. Αποκτά θερµούς θαυµαστές και υποστηρικτές, 
κυρίως ανάµεσα στους νέους, αλλά και αρνητές και αµφισβητίες της ποιότητας της γραφής 
του. Το 1923 θα του απονεµηθεί το «Εθνικόν Αριστείον Γραµµάτων και Τεχνών» -έναυσµα 
για µια µεγάλη φιλολογική διαµάχη που θα µείνει γνωστή ως το «πρόβληµα Βουτυρά»- και 
το 1931 το «Αριστείο του ∆ήµου Πειραιώς». 
 

Συγχρόνως, το έργο του αρχίζει να διαδίδεται έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Ξένοι 
πανεπιστηµιακοί ελληνιστές ασχολούνται τιµητικά µαζί του. ∆ιηγήµατά του µεταφράζονται 
στα γαλλικά, πορτογαλικά, ολλανδικά, τουρκικά, περιλαµβάνονται σε ξένες ανθολογίες δίπλα 
σε µεγάλους συγγραφείς και βιβλία του συγκαταλέγονται ανάµεσα στα ελάχιστα ελληνικά 
που συναντά κανείς σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού, ακόµη και των Η. Π. Α. Η αναγνώριση 
πάντως δεν πρόκειται να τον βγάλει από τη φτώχεια. Για οικονοµικούς λόγους θα ασχοληθεί 
από το 1924 µέχρι το 1937 και µε σχολικά αναγνωστικά, σε συνεργασία µε τον Επαµεινώνδα 
Παπαµιχαήλ. 
 

Το 1940 ο ∆ήµος Αθηναίων του χορηγεί τιµητική σύνταξη. Την ίδια χρονιά 
συνυπογράφει την αντιφασιστική διακήρυξη των πειραιωτών διανοουµένων και, αργότερα, 
παρά την προχωρηµένη του ηλικία, βοηθά όπως µπορεί στην Εθνική Αντίσταση. Το 1950 
εκδίδει ιδιωτικά την τελευταία του συλλογή διηγηµάτων µε την οικονοµική βοήθεια της 
κόρης του Θεώνης. 
 

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του η επίσηµη πολιτεία του επιφυλάσσει 
απογοητεύσεις. Ο ∆ήµος του κόβει τη σύνταξη, που τόσο τον είχε ανακουφίσει οικονοµικά, 
και η Ακαδηµία σε δύο εκλογές δεν τον εκλέγει µέλος της. Απολαµβάνει όµως την αγάπη και 
το σεβασµό των οµοτέχνων του. Πικραµένος, το 1954 αρρωσταίνει και µένει καθηλωµένος 
µέχρι το θάνατό του, στις 27 Μαρτίου 1958. 
 

Κατά τις τρεις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, το σηµαντικό και εκτενές έργο (πάνω 
από 500 δηµοσιευµένα διηγήµατα) του ∆ηµοσθένη Βουτυρά θα καταστεί δυσεύρετο, θα 
περιπέσει στην αφάνεια και το όνοµά του θα καταδικαστεί σε λήθη. Μια κίνηση σχετικών 
δηµοσιευµάτων όµως που θα αρχίσει στα 1990 θα το επαναφέρει στην επικαιρότητα, µε 
αποτέλεσµα το 1994 να ξεκινήσει µια σηµαντική προσπάθεια συγκέντρωσης και έκδοσης των 
απάντων του. 
 

Η περίπτωση του ∆ηµοσθένη Βουτυρά είναι πολύ ιδιάζουσα στα ελληνικά γράµµατα. 
Πρόκειται για ένα συγγραφέα που εµφανίζεται στη λογοτεχνία σχεδόν χωρίς πρόθεση, σε 
αρκετά µεγάλη ηλικία, 28 ή 29 χρόνων, ενώ µέχρι τότε είχε διαφορετικούς 
προσανατολισµούς και φιλοδοξίες στη ζωή του. «Εγώ δεν πήγα να βρω τη λογοτεχνία· σαν 
κάποιο χέρι ή κλοτσιά µ’ έσπρωξε και µ’ έριξε σ’ αυτή. Αλλού είχα το νου µου», θα 
επαναλάβει για πολλοστή φορά στα 70 του χρόνια. ∆εν προηγήθηκε κάποια παιδευτική, 
θεωρητική προετοιµασία του, ούτε καν τακτική αναγνωστική τριβή µε τα κλασικά 
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λογοτεχνικά έργα. Ο Βουτυράς δε διάβαζε καν. Η βιβλιοθήκη του µε τα χρόνια γέµισε, αλλά: 
«Αν τα διάβασα; Α µπα! Τι λες, παιδί µου; Τα ’χω για τη βιβλιοθήκη! Αµ’ τι λόγιος θα ’µουν 
χωρίς βιβλία;». 
 

Σ’ ένα χώρο, όπου οι περισσότεροι συνάδελφοί του µιλούν για την απασχόλησή τους 
ως υψηλή αποστολή και αισθάνονται πνευµατικοί ηγέτες, εθνικοί παιδαγωγοί και 
θεµατοφύλακες, κάποτε και ως οι χαρισµατικοί κάτοχοι του βαθύτερου νοήµατος του 
κόσµου, εκείνος δεν υπερτιµά τίποτα και αντιµετωπίζει τα πράγµατα µε διαβρωτικό χιούµορ, 
ειρωνικά αποστασιοποιηµένος. «Κ’ έγραφα, έγραφα. [...]. Είχα βαρεθεί να ζητώ υποθέσεις», 
θα πει αποµυθοποιώντας εντελώς, όχι χωρίς πικρία, τη λογοτεχνική δηµιουργία. 
 

Κι όµως αυτός ο ιδιόρρυθµος, υπερευαίσθητος αλλά απαίδευτος και απροετοίµαστος 
για την τέχνη του λόγου νέος άντρας, που γράφει µέσα στην καθηµερινότητα, µε το άγχος της 
επιβίωσης, και δε φαίνεται να αντιλαµβάνεται τη δραστηριότητα του ως κάτι ξεχωριστό, 
στάθηκε πρώιµος ανανεωτής του ελληνικού διηγήµατος και εισηγητής ενός νέου τρόπου 
γραφής. 
 

∆υσερµήνευτη η περίπτωσή του. Πώς αρχίζει να γράφει µε τόση τόλµη και ωριµότητα, 
χωρίς να έχει ποτέ σκεφτεί να γίνει συγγραφέας; Πώς από το 1903 ήδη γράφει µε έναν τρόπο 
που θα γοητεύσει την απαιτητική νεολαία δύο δεκαετίες αργότερα; Πώς επιβάλλεται και πώς 
καταφέρνει να γίνει πρώτο όνοµα; Πώς βρίσκεται σε πολλούς τοµείς να πρωτοτυπεί, να 
πρωτοπορεί και να συµπορεύεται µε την παγκόσµια µοντέρνα λογοτεχνία; Ποιοι είναι αυτοί 
οι τοµείς; Πώς κατορθώνει να ζήσει, φτωχικά έστω και µε την απειλή της ανέχειας πάντα, 
µόνο πουλώντας το προϊόν της πρωτότυπης λογοτεχνικής του παραγωγής, ένας προλετάριος 
της γραφής, φαινόµενο σπάνιο και για εκείνη την εποχή και για σήµερα; Και πώς 
λησµονιέται εντελώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες; Τα ερωτήµατα για ένα έργο ογκώδες, 
άνισο ποιοτικά και εποµένως δύσκολο στις κατατάξεις είναι πολλά. […] 
 

Αφού δεν µπορούµε να δώσουµε απαντήσεις σε ερωτήµατα που απορρέουν από τη 
σχέση του συγγραφέα µε το έργο του ανιχνεύοντας την παιδεία και το περιβάλλον του, θα 
αναζητήσουµε ψυχολογικά την ερµηνεία: στα ποικίλα ερεθίσµατα και στις εµπειρίες, στα 
θετικά και κυρίως στα αρνητικά βιώµατά του και στην υπερευαισθησία, µε την οποία τα 
επεξεργάζεται µέσα του όλα αυτά. Κι ακόµη, στο ότι η ελευθερία, η τόλµη ή και το ατίθασο 
της σκέψης του δεν περιορίστηκαν (ή αλλιώς, δεν ευνουχίστηκαν) από το χαλινό µιας 
αυστηρής εκπαίδευσης. Οι χαµηλοί του τόνοι, η απλότητα, το ανένταχτο, η προσωπική του 
αδιαφορία για κάθε θεωρητική θωράκιση, η άγνοια διπλωµατικών χειρισµών και 
προωθήσεων του έργου του και η µη ευθυγράµµιση µε κυρίαρχες απόψεις και τάσεις, θεωρώ 
ότι είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του και αυτά που του επέτρεψαν, µαζί µε το ισχυρό 
καλλιτεχνικό ταλέντο και τη διεισδυτικότητα, να γράψει όπως έγραψε. Πρόκειται για τις ίδιες 
ιδιότητες που, µαζί µε άλλες συγκυρίες, επέτρεψαν στη συνέχεια να καλυφθεί το έργο του µε 
σιωπή. Το γράψιµο εµφανίζεται στη ζωή του µετά το κλείσιµο του δρόµου για ανάδειξη στο 
µελόδραµα, προφανώς ως αναπόδραστη εσωτερική αναγκαιότητα. Σε συνδυασµό µε τη 
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φιλοσοφηµένη του ολιγάρκεια και µε τη συµπαράσταση της συντρόφου του, που παραδίδει 
µαθήµατα γαλλικής, η λογοτεχνική δραστηριότητα -που είναι ουσιαστικά θεραπεία της ψυχής 
του- µετατρέπεται σε επάγγελµα. 

 
Επιχειρώντας να επισηµάνουµε ορισµένες καθοριστικές ελευθερίες, µέσα στις οποίες 

διαµορφώθηκε το έργο του, διαπιστώνουµε πρώτα πρώτα πως ο Βουτυράς γράφει 
αδέσµευτος από λογοτεχνικά ρεύµατα, -ισµούς, θεωρίες και πρότυπα, ντόπια και ξένα. Όχι 
επειδή αποδεσµεύτηκε εγκαίρως, αλλά επειδή ποτέ του δε δεσµεύτηκε, αφού ποτέ του δεν 
εντρύφησε σ’ αυτά. Μαζί µε την απώλεια των θετικών καρπών από µια τέτοια γνώση, 
απέφυγε και το αρνητικό, τον κίνδυνο να θαµπωθεί από τα επιτεύγµατα των άλλων και να 
χαθεί σε µιµήσεις. ∆ιατήρησε µάλιστα απέναντι στα µεγάλα ξένα ονόµατα τη µικροαστική, 
επαρχιώτικη σχέση έλξης και άπωσης: υπερηφάνεια, όταν κάποιος ξένος ελληνιστής 
ασχολούνταν µε διήγηµά του, συνδυασµένη µε µια επηρµένη αγνόηση των ξένων οµοτέχνων 
του. 

 
Άλλωστε οι αισθητικές νόρµες στην Ελλάδα, σε µια υπό διαµόρφωση κοινωνία, δε 

βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο επεξεργασίας και παγίωσης. Τα ξένα ρεύµατα θολώνουν 
από τις προσµίξεις και τις διαµεσολαβήσεις κατά τη ροή τους προς τη χώρα µας. Ο ορίζοντας 
του Βουτυρά ούτε καθαρός είναι, ούτε πλήρης, όσον αφορά στα δεδοµένα που περιλαµβάνει. 
∆ιάφοροι προσδιορισµοί τού έχουν αποδοθεί κατά καιρούς: ηθογράφος της πόλης, 
προσυµβολιστής, συµβολιστής, νατουραλιστής, ρεαλιστής όλων των τάσεων και 
αποχρώσεων, µε σκανδιναβικές και ρωσικές επιρροές. Σε πολλά ροµαντικός, µπορώ να 
προσθέσω. Αυτό το κράµα στοιχείων, λοιπόν, δεν µας επιτρέπει να δώσουµε στο έργο 
ταυτότητα ενός επιθέτου εντάσσοντάς το ως σύνολο στο ένα ή το άλλο ρεύµα. […] 
 

Σε περιόδους πατριωτικής έξαρσης, που προσφέρονταν ιδιαίτερα για εθνική 
πλειοδοσία, µέχρι και για εκ του ασφαλούς πατριδο- και πολεµο-καπηλεία, ο Βουτυράς 
διατηρεί την ψυχραιµία του και τις αποστάσεις του και επιµένει να πιστεύει στον 
παραλογισµό και το αδικαίωτο του όποιου πολέµου, όχι γιατί ασπάζεται κάποια 
νεοεισαχθείσα ειρηνιστική ιδεολογία, αλλά απλώς επειδή εκεί τον οδηγεί η οξεία του 
αντίληψη και η αγάπη του για τη ζωή. 
 

Πολύ πριν από την «επίσηµη» εµφάνιση της αντιπολεµικής λογοτεχνίας, ξεκινά τη 
σταδιοδροµία του µε τον αντιπολεµικό και αντιηρωικό «Λαγκά». Η αφήγηση τοποθετείται 
χρονικά στις παραµονές και στη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέµου και της ήττας του 
1897. Εστιάζεται στον εικοσιεπτάχρονο τελειόφοιτο της Νοµικής Λεωνίδα Λαγκά και 
οργανώνεται πάνω σε δύο διαπλεκόµενους άξονες: ο ένας αφορά στις αµφιταλαντεύσεις των 
ερωτικών του επιλογών στην επαρχιακή γενέτειρά του, ενώ ο άλλος στις δραµατικές 
διακυµάνσεις της φιλοπατρίας του στην πρωτεύουσα. Ο σκεπτικισµός του κεντρικού 
προσώπου απέναντι στον πόλεµο και η τελική του απόφαση να µη στρατευθεί 
τροφοδοτούνται από την αγάπη του για τη ζωή, που τον καθιστά άτρωτο, ακόµη και από την 
ερωτική απογοήτευση. Η αξία της µικρής ατοµικής ζωής τοποθετείται υπεράνω κάθε 
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αυτοκαταστροφικής υπερβολής. Ο Λαγκάς είναι τελικά ο λογοτεχνικός νέος τύπος του 
νεοέλληνα µικροαστού, που δεν επιδιώκει καµιάς µορφής ηρωικές πράξεις, ούτε είναι ικανός 
για βαθιά οδυνηρά συναισθήµατα, αλλά έχει για µόνο ιδανικό το βόλεµα και την ασφάλειά 
του. Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν τον ελέγχει γι’ αυτό, αλλά αποκλίνει από το αναµενόµενο 
θέτοντας αιφνιδιαστικά υπό αµφισβήτηση την ίδια τη χρησιµότητα και το νόηµα της ηρωικής 
πράξης. Η σύγχρονή του κριτική εντυπωσιάζεται από το έργο, αλλά νοηµατικά δεν είναι 
έτοιµη να το προσεγγίσει. Ο Παλαµάς, εντάσσοντάς το στον ορίζοντα των δικών του 
µεγάλων εθνικών προσδοκιών, αντλεί ένα ιδεολογικό διδακτικό συµπέρασµα -ότι δηλαδή 
παρουσιάζεται ένας τυπικός «ηθικός παραλυτικός», παράδειγµα προς αποφυγή- µε 
αποτέλεσµα να το παρερµηνεύει. 
 

Σε εποχή που οι πνευµατικοί άνθρωποι βρίσκονται µε αγωνία και εµµονή στα ίχνη της 
«ελληνικότητας», µε απαραίτητες συνιστώσες της την ορθοδοξία και τη λαϊκή παράδοση, ο 
Βουτυράς φαίνεται να µη συµµερίζεται την προσπάθεια, καθώς εκτυλίσσει στοχαστικά στις 
σελίδες του τον σκεπτικισµό του για τον τρόπο εφαρµογής του χριστιανισµού, έντονα 
καχύποπτος απέναντι σε κάθε µορφή εξουσίας και ιεραρχίας και σχεδόν αδιάφορος για τη 
διατήρηση της παράδοσης. Οι περισσότεροι ήρωές του θα µπορούσαν να είναι και άλλης 
ιθαγένειας, η τοπογραφία του δεν έχει κάτι που να την κάνει αποκλειστικά ελληνική. Όσα 
στοιχεία παράδοσης εµφανίζονται δεν τονίζονται ως ιδιαίτερα ελληνικά, ούτε προκαλούν 
θετικά εθνικά συναισθήµατα. Τα διηγήµατά του δεν έχουν «εθνικό χρώµα» και ελληνική 
γραφικότητα. ∆ε θρηνούν πάνω από τους χαµένους θησαυρούς του παρελθόντος, ούτε 
εµπνέονται από τους θριάµβους της φυλής κατά τα πρόσφατα χρόνια ή κατά την Επανάσταση 
του 1821, για να εµψυχώσουν το έθνος για νέα κατορθώµατα -τα γεγονότα εκείνα ίσως δεν 
τα καλογνώριζε, αλλά ούτε και τον ενέπνεαν, αφού το ενδιαφέρον του στρέφεται στο παρόν. 
Ο αταξίδευτος Βουτυράς αποδεικνύεται ένας κοσµοπολίτης στην ψυχή και τη σκέψη. […] 
 

Μέσα από τους διαύλους αυτούς, ο Βουτυράς θα οδηγηθεί στη νεοτερικότητα από το 
πρώτο του κιόλας φανέρωµα. Η νεοτερικότητά του απορρέει από το γεγονός ότι ο ίδιος δεν 
αισθάνεται να τον συνδέει κάποια γέφυρα µε το παρελθόν, ενώ είναι πεπεισµένος ότι τα 
διηγήµατά του αποτελούν µια αφετηρία. Η ύπαρξη σηµαντικής «αισθητικής απόκλισης» 
επισηµαίνεται σε µεγάλο βαθµό και από τη σύγχρονή του κριτική, µόνο που κάποιοι δεν είναι 
έτοιµοι ή πρόθυµοι να τη δεχθούν, κάποιοι άλλοι είναι και δεν είναι, ενώ άλλοι, νέοι ως επί 
το πλείστον και ξένοι ελληνιστές, την περιβάλλουν µε ανυπόκριτο θαυµασµό και ενδιαφέρον. 
 

Η νεοτερικότητά του δεν οφείλεται, όπως αφήσαµε να εννοηθεί ήδη, σε επιλογή και 
συνειδητή πρόθεση για ανανέωση της λογοτεχνίας, γιατί του λείπει η σχετική κατάρτιση και 
γιατί η λογοτεχνία δεν τον ενδιαφέρει ως θεωρία, αλλά µόνο ως πράξη. Θα λέγαµε ότι έχει γι’ 
αυτόν ένα συµπτωµατικό χαρακτήρα, γιατί οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο τυχαίνει να 
εκφράζεται, και έναν υποχρεωτικό, γιατί ως πεζογράφος δεν µπορεί να εκφραστεί 
διαφορετικά. Άλλωστε, σοβαρός λόγος για την υποτίµησή του στάθηκε, νοµίζω, το ότι δεν 
ήταν σε θέση να υποστηρίξει θεωρητικά και να διαφηµίσει τη νεοτερική λογοτεχνική του 
πράξη ούτε και να την προωθήσει παραπέρα. Από την άλλη, ακόµη και οι θαυµαστές του δεν 
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ήταν έτοιµοι εκείνα τα χρόνια να κατανοήσουν πλήρως αυτή την πράξη. Με τις πολλές του 
καινοτοµίες, ωστόσο, κερδίζει το ρόλο του «αυτοφυούς» προδρόµου, εισηγητή και 
πρωτοπόρου της νεοτερικής γραφής στην Ελλάδα. 

 
Με τον Βουτυρά το διήγηµα απλώς «µετακοµίζει» από το χωριό στην πόλη, γεγονός 

όχι χωρίς συνέπειες, κατά την έκφραση του Π. Μουλλά· κίνηση που αναγνωρίζεται θετικά 
και από τον Κ.Θ. ∆ηµαρά, ο οποίος κατά τα άλλα θεωρεί το έργο «άµορφους όγκους 
πεζογραφίας». Όµως ο ιστορικός Βάσιας Τσοκόπουλος, επιµελητής των πρώτων τόµων των 
Απάντων, είναι κατηγορηµατικότερος: «η στροφή του ∆ηµοσθένη Βουτυρά από την 
ηθογραφία στο αστικό διήγηµα ήταν µια πραγµατική και ολοκληρωµένη στροφή». Στη 
συνέχεια θα δούµε πώς στοιχειοθετείται αυτή η στροφή. 

 
Θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο Βουτυράς δε δικαιούται την «πρωτιά», αφού 

ο Μιχαήλ Μητσάκης το 1894 είχε προηγηθεί µε τη συλλογή του Αθηναϊκαί Σελίδες. Όµως, 
υπάρχει ουσιώδης διαφορά. Ο Μητσάκης προσφέρει αθηναϊκές σκηνές, για την ακρίβεια 
στιγµιότυπα. Έχουµε επίσης τα αθηναϊκά διηγήµατα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη. 
Εντούτοις, ο Βουτυράς είναι ο πρώτος που διαπερνά τα φαινόµενα και συλλαµβάνει το άστυ 
στην ουσία του, κατά τη φάση εκείνη του κοινωνικού µετασχηµατισµού. Αντιλαµβάνεται τις 
νέες οικονοµικές δοµές, όχι βέβαια µε τη γνώση του επιστήµονα αλλά µε το οξυµµένο 
ένστικτο του καλλιτέχνη, και διαπιστώνει τις νέες συµπεριφορές και τα συναισθήµατα που 
αυτές οι δοµές προκαλούν. Καταγράφει την οδυνηρή αποκοπή του ατόµου από µια 
κοινότητα, την αποξένωση, την εκµετάλλευση, τη µοναξιά, τον ψυχικό κατακερµατισµό, την 
αδιέξοδη περιπλάνηση στους δρόµους, την αµήχανη µετακίνηση. Ζωή στην υπό εκκόλαψιν 
µεγαλούπολη σηµαίνει, ήδη και για την Ελλάδα, ατοµικισµό και εσωστρέφεια επιβεβληµένη 
από έλλειψη ανθρώπων εµπιστοσύνης, αφού η επικοινωνία έχει αρχίσει να γίνεται δύσκολη 
ακόµη και µέσα στην οικογένεια: ό,τι ακριβώς βιώνουν οι ήρωες του Βουτυρά, είτε παλεύουν 
στην ανέχεια, είτε είναι µικρό-, µεσο-αστοί και ζουν πιο άνετα. 

 
Μέσα στο πλαίσιο της πόλης, ακτινογραφείται η καθοριστική για τη συνείδηση των 

κατοίκων σχέση (ή η µη σχέση) του έξω και του µέσα, των «κέντρων» και των 
«απόκεντρων», που µοιάζουν µε χωριά, αλλά στην πραγµατικότητα πρόκειται για 
διάσπαρτους οικισµούς τυχαιότητας και ανάγκης, που δεν αποτελούν κοινότητες (δεν εννοώ 
µε την έννοια της αυτοδιοίκησης αλλά µε την έννοια της ψυχικής ενότητας)· µια ιδιάζουσα 
κατάσταση που παραπέµπει στην ευρύτερη σχέση πόλης-υπαίθρου. Οι νεοσύστατες, 
ανοργάνωτες γειτονιές προσφέρουν µέσα από τη σκόνη τους ένα πλούσιο θέαµα αντιθέσεων: 
επαύλεις, χαµόσπιτα, «σπίτια µε πολλούς νοικαραίους», και σταύλους, βιοµηχανίες και 
πορνεία, αστική και αγροτική ζωή, νόµιµη και παράνοµη ζωή, κόσµο και υπόκοσµο, 
κατοίκους όλων των κοινωνικών στρωµάτων. ∆εν πρόκειται µόνο για την περιφέρεια της 
πόλης αλλά και για το περιθώριο της κοινωνίας. Μεταξύ τους υπάρχουν δίοδοι, υπάρχει όµως 
και περιχαράκωση. Όταν ο Βουτυράς κάνει λόγο αδιευκρίνιστα για «εξοχή», εννοεί συνήθως 
αυτές τις εξοχές του Πειραιά και, λιγότερο, της Αθήνας. 
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Σε κάθε γωνιά αυτού του αφιλόξενου και αγχωτικού για τους πολλούς χώρου-πλαισίου 
«φυτρώνουν» οι µικρές νησίδες περιστασιακής ανακούφισης, οι ταβέρνες. Φτηνό φαγητό και 
κρασί, που µπορούν να µείνουν χρέος ή να πληρωθούν ρεφενέ από την παρέα, διασκέδαση 
που περιλαµβάνει κουβέντα, αφηγήσεις και τραγούδι (αλλά πολύ σπάνια στα έργα του 
Βουτυρά, χορό), ανθρώπινη επαφή, φιλία και νέες γνωριµίες, χαλάρωση των εντάσεων, 
εκτόνωση του καηµού και συντήρηση της ελπίδας, κάνουν το µαγαζί σηµείο καθηµερινής 
συνάντησης και στέκι για µια µεγάλη κατηγορία αντρικού αποκλειστικά πληθυσµού. Οι 
ήρωες του Βουτυρά βρίσκουν εκεί ένα πολυλειτουργικό καταφύγιο, όπως και ο δηµιουργός 
τους. Η καίρια ψυχολογική λειτουργία της ταβέρνας γι’ αυτούς, καθώς αναδεικνύεται στα 
διηγήµατα, είναι η παροχή συναισθηµατικής ασφάλειας και η δηµιουργία της ψευδαίσθησης 
ορισµένης ενότητας και ένταξης, ο κατευνασµός δηλαδή των οδυνηρών συναισθηµάτων της 
αποξένωσης, του κενού και της διάψευσης. 

 
Η ταβέρνα είναι ένας µικρόκοσµος, µια στενή, ταπεινή πραγµατικότητα εµφυτευµένη 

µέσα στην ευρύτερη, µεγαλόσχηµη πραγµατικότητα της µεγαλούπολης. Μέρος της και 
ταυτόχρονα στιγµιαία υπέρβαση και ξόρκισµά της. Ένα µέρος που µοιάζει σαν κρίκος που 
συνδέει το παρόν µε µια προγενέστερη ιστορική φάση. Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. 
και τις πρώτες του 20ού, µαζεύει στους κόλπους της και προσφέρει εξισορρόπηση σε όλους 
όσους έχουν πρόβληµα ή και παντελή αδυναµία προσαρµογής στη νέα (γενικά, 
καπιταλιστική) πραγµατικότητα. Για όλους αυτούς τους συναισθηµατικά στερηµένους και 
απελπισµένους αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς. […] 
 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια εµφανίζεται τυπική, ως µια µικρογραφία της 
σκληρής, αδιάφορης κοινωνίας. Στο µικροαστικό σπίτι τα µέλη επικοινωνούν δύσκολα και 
χωρίζονται σε ευνοούµενα και µη. Η υποκρισία και η αδιαφορία κυριαρχούν, ενώ τα 
οικονοµικά συµφέροντα είναι ό,τι κυρίως ρυθµίζει και δένει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Ο 
µύθος της ηθικής µέσης ελληνικής οικογένειας µε τη σύζυγο-φύλακα άγγελο του σπιτιού, τη 
µάνα-αγία και τον τίµιο νοικοκύρη συνθλίβεται κάτω από την ειρωνεία και την ειλικρίνεια 
του τολµηρού και διεισδυτικού βλέµµατος του συγγραφέα. Οι ψυχογραφίες, στις οποίες 
προχωρεί στα διηγήµατα αυτής της θεµατικής ενότητας, ερωτοτροπούν µε τις ψυχαναλυτικές 
αρχές. Η προσοχή του αιχµαλωτίζεται και σ’ αυτή την περίπτωση από το παραµεληµένο 
παιδί. Η παθολογική ευαισθησία και συµπεριφορά, ο τραυµατισµένος ψυχικός κόσµος των 
περισσότερων ηρώων έχουν τη ρίζα τους στην παιδική ηλικία, στο αµέτοχο του πατέρα και, 
κυρίως, στην απουσία της µητέρας ή στην αρνητική της στάση, στην απόρριψη, στη στέρηση 
της πραγµατικής αγάπης και στοργής από ένα παιδί προς όφελος κάποιου άλλου, στην 
απερίσκεπτη ευκολία της να καταπιέζει κάποια µέλη για την καλοπέραση του αγαπηµένου. Ο 
Βουτυράς συλλαµβάνει διαισθητικά και βιωµατικά τη νέα ανθρώπινη κατάσταση στις πόλεις: 
τα «πρόσωπα σε κοινωνία» παραχωρούν τη θέση τους σε ξεκοµµένα άτοµα στα όρια ή στα 
πεδία της νεύρωσης. […] 
 

Η µεγαλούπολη προσφέρει γόνιµο πεδίο για να αναφύονται αντιθέσεις. Με µια 
γενικευτική διάθεση, θα µιλούσαµε για δεσπόζουσα αντίθεση θύτη και θύµατος στο έργο του 
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Βουτυρά και για µια φαντασιακή, επιθυµητή και τροµακτική συγχρόνως, αλλαγή στους 
ρόλους, τη µετατροπή δηλαδή του θύµατος σε θύτη. Στο πνεύµα αυτό κινούνται και πολλά 
διηγήµατα µε ζώα· ο αφηγητής ταυτίζεται σχεδόν µε το πάσχον ζώο. 
 

Η αντίθεση ατόµου και κοινωνίας προβάλλει επιβλητική. Κάποτε απλοποιείται στην 
αντίθεση ατόµου και µάζας, του ενός και των πολλών, του εξαιρετικού και του µετρίου, της 
κρίσης και της ακρισίας. Άλλοτε παίρνει τη µορφή της αντίθεσης του φτωχού µε τους 
«πλουτοκράτες» και άλλοτε της ανοιχτής διαπροσωπικής σύγκρουσης τυπικής ταξικής 
αιτιολογίας. Η µάζα είναι απρόσωπη, ισοπεδωτική και αφερέγγυα, όταν δε µετατρέπεται σε 
όχλο θρασύδειλο και δουλικό έρµαιο των δηµαγωγών. Το άτοµο µόνο, έστω και νευρωτικό, 
µπορεί να υψώσει ανάστηµα, να έχει δύναµη σκέψης και κρίσης, να πάρει ευθύνη -ιδιότητες 
που το φέρνουν σε σύγκρουση µαζί της, το κάνουν να υποφέρει, να µισεί και το ωθούν στην 
εξέγερση για εκδίκηση. Το τέλος συνήθως είναι η ανέλπιδη υποταγή. 
 

Απ’ αυτή την αντίθεση ξεπηδούν ορισµένοι χαρακτήρες διηγηµάτων του Βουτυρά, ο 
κοινωνικός εγκληµατίας κατεξοχήν, αλλά και ποικίλοι άλλοι παραβάτες, πολιτογραφηµένοι 
όλοι τους στη λογοτεχνία από το ροµαντισµό. Η σχέση του ανθρώπου µε το Κακό είναι ένας 
µόνιµος, βασανιστικός προβληµατισµός για το συγγραφέα. Αν θέλαµε να καταγράψουµε 
λεπτοµερώς τους ήρωες-εγκληµατίες που εµφανίζονται στο σύνολο του έργου, θα 
καταρτίζαµε ένα µακρύ κατάλογο. Ως εξεγερµένους ανθρώπους τους αντιµετωπίζει µε 
συµπάθεια και κατανόηση. Το έγκληµα τον ελκύει ως θέµα, του προκαλεί υπερένταση και 
κάποιο θαυµασµό, ενώ δίνει διέξοδο στα αντιεξουσιαστικά συναισθήµατά του. Ως γνήσιο 
µικροαστό όµως τον τροµάζει η ενδεχόµενη διάπραξή του. Αν µάλιστα συνεκτιµήσουµε το 
βαθύ σεβασµό του για κάθε µορφή ζωής, θα πρέπει να το θεωρήσουµε ως φαντασίωση, στην 
οποία διοχετεύεται η ανίσχυρη οργή, χωρίς να µεταλλάσσεται σε υλοποιήσιµη επιθυµία. […] 
 

Ο κόσµος του Βουτυρά έχει όµως και άλλες διαστάσεις, πολύ σηµαντικές. Συχνότατα 
οι αφηγήσεις του µετεωρίζονται πάνω από τα όρια, όπου το πραγµατικό και το δυνατό 
εφάπτονται µε το ψευδαισθητικό και το φανταστικό. Συχνότατα έχουµε υπέρβαση της νοητής 
συνοριακής γραµµής. Η περιοχή αυτής της επαφής είναι ιδιαίτερα προσφιλής στο συγγραφέα, 
ο οποίος γνωρίζει καλά την ανησυχητική και συγχρόνως συναρπαστική «εµπειρία των 
ορίων». Φανταστικά και υπερφυσικά στοιχεία εγχύνονται µέσα στο φυσικό και το κοινώς 
παραδεκτό, για να φωτίσουν και µια αθέατη πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Η εισβολή του 
ασυνήθιστου, του παράξενου και του ανεξήγητου δηµιουργεί αβεβαιότητες, ρωγµές, 
δισταγµούς και αµφισηµίες. Κλονίζει ή και ανατρέπει την αναγνωρισµένη και 
θεσµοθετηµένη ως ορθή τάξη των πραγµάτων και εκπλήσσει τον αναγνώστη ή ανασύρει 
αγωνίες από τους σκοτεινούς θαλάµους της ψυχής του. Αλληγορικά παραµύθια, σάτιρες, 
φανταστικές ιστορίες κοινωνικού προβληµατισµού, ιστορίες τρόµου, φανταστικά ταξίδια, 
επιστηµονική φαντασία θα συναντήσουµε πολυάριθµα ξεφυλλίζοντας τα βιβλία του. 
 

Στον τοµέα αυτόν, ο Βουτυράς εν µέρει θα συνεχίσει µε το δικό του τρόπο µια 
παράδοση από την ηθογραφία, ή θα εισχωρήσει στο πεδίο του «κλασικού» φανταστικού 
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βρίσκοντας τα ίχνη του Hoffmann, του Maupassant και του Poe, εν µέρει θα ακολουθήσει το 
νήµα από τον Λουκιανό και τον Ιούλιο Βερν ή θα καινοτοµήσει εντυπωσιακά για µια ακόµη 
φορά. […] 
 

Αν διαβάσουµε προσεκτικά το φαινοµενικά ετερόκλητο σύνολο του έργου του 
Βουτυρά, θα διαπιστώσουµε ότι όλα του τα διηγήµατα οργανώνονται µε άξονα την όραση 
και τη διόραση, την αίσθηση και τη διαίσθηση. Το διεισδυτικό βλέµµα προς τα έξω και προς 
τα µέσα είναι το καθοριστικό, καθώς διαπερνά την κάθε σελίδα. Συµπληρωµατική έρχεται η 
ακοή. Ο ήρωας συνεχώς βλέπει, γύρω του και εντός του. Επειδή βλέπει, ενεργοποιούνται η 
κρίση του, η µνήµη και η φαντασία του. Βλέποντας κάνει συνειρµούς και θυµάται. 
Βλέποντας τα ορατά, έχει τη δυνατότητα να δει και τα αόρατα, να δει πέραν. Κοφτερά όπλα 
της µατιάς του η ειρωνεία και το χιούµορ -ανιχνεύονται ακόµη και στους τίτλους και στα 
ονόµατα των ηρώων. Οι ψυχογραφίες, οι περιγραφές, αλλά και όλη η αφήγηση γίνονται µέσω 
αυτού του αυστηρά προσωπικού βλέµµατος, που ως τέτοιο είναι επόµενο να καταλύει τη 
γνωστή αφηγηµατική τάξη, λογική και σχεδιασµό. 
 

Στην πραγµατικότητα δεν καταγράφει µια αλληλουχία γεγονότων, όπως συνηθιζόταν 
µέχρι τότε, αλλά µια αλληλουχία βλεµµάτων και εντυπώσεων που προκαλούνται από αυτά. 
Το βλέµµα του Βουτυρά δεν ταυτίζεται µε το «voir juste», το «βλέπειν µε ακρίβεια» των 
ρεαλιστών, παρά σπανίως. Το δικό του είναι παραποιητικό και µεταποιητικό. Κοιτάζει, για να 
µεταµορφώνει τον κόσµο· για να προβάλλει το εντός πάνω στο εκτός. Ακόµη και στα 
διηγήµατα που εφάπτονται µε ιστορικά γεγονότα, πρόθεση δεν είναι η απόδοση των 
γεγονότων, αλλά του κλίµατος τους και του αποτυπώµατος που αφήνουν πάνω στον ήρωα. 
Τα τοπία που αποδίδει είναι εσωτερικά. Αίσθηση, ψευδαίσθηση, παραίσθηση, όνειρο 
(εφιάλτης) και ονειροπόληση αφυπνίζουν και τροφοδοτούν τη διαίσθηση και τη διόραση. 
 

Θα µπορούσαµε να πούµε ακόµη πως ο Βουτυράς είναι ο πρώτος που εισάγει έναν 
τρόπο κινηµατογραφικό στη γραφή, απόρροια της εµπειρίας του µατιού του. Με το 
ελλειπτικό του σχέδιο στήνει σκηνές, σενάρια σχεδόν για ταινίες µικρού µήκους. Κάνει τοµές 
στο χώρο και το χρόνο, σύντοµα φλας-µπακ, κοντινά πλάνα, επιµένει σε µια φαινοµενολογία 
των πραγµάτων, γράφει για να δείξει, για να εικονοποιήσει τη σκέψη, ενώ ο αναγνώστης 
καλείται να αναπαραστήσει, αλλά και µόνος του να ανιχνεύσει αίτια και να προβλέψει 
συνέχειες. […] 
 

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα σχολιάσαµε µέχρι εδώ, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 
αγγίξαµε τον αρχικό µας στόχο: να τραβήξουµε την προσοχή του αναγνώστη στις 
ιδιαιτερότητες και στα νεοτερικά στοιχεία που το έργο του ∆ηµοσθένη Βουτυρά κοµίζει στη 
λογοτεχνία, να αποδείξουµε πολύπλευρο το ενδιαφέρον του και άδικη την αφάνεια στην 
οποία περιέπεσε. 

 
Το 1924 ο Κώστας Παρορίτης, βασιζόµενος στις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο 

Ξενόπουλος σε εκτενές άρθρο του τέσσερα χρόνια πριν και επαυξάνοντας δραµατικά, θα 
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θέσει «πρόβληµα Βουτυρά», προχωρώντας µέχρι του σηµείου να αρνηθεί και αυτή τη 
συγγραφική ιδιότητα στον µόλις βραβευµένο µε το «Αριστείο Γραµµάτων» συγγραφέα. Θα 
απαριθµήσει πλήθος από ελαττώµατα -αναφέροντας σχεδόν όλα όσα κεντρίζουν σήµερα το 
δικό µας ενδιαφέρον... Τότε, µε σειρά δηµοσιευµάτων, πολλοί θα πάρουν θέση· µόνον ο ίδιος 
ο Βουτυράς δε θα µιλήσει. Έξι χρόνια αργότερα, ο Παρορίτης, µαχητικός πάντα, θα 
καταφερθεί µε οξύτητα εναντίον της µοντέρνας τέχνης µε αφορµή ένα βιβλίο του Θράσου 
Καστανάκη. Σε δυο µικρές περιόδους ενός από τα άρθρα του, η ειρωνεία της Ιστορίας θα 
ωθήσει το µεγάλο αντίπαλο του Βουτυρά να γίνει ο πρώτος που θα τον τοποθετήσει σωστά 
στο πλαίσιο της ιστορίας της λογοτεχνίας -µόλο που δεν προσέχτηκε καθόλου το γεγονός: 
«Κάποτε για υπόδειγµα κακού και ακατάστατου ύφους είχαµε το Βουτυρά. Μα, όπως βλέπω 
τώρα, και ο Βουτυράς µπορεί να χρησιµέψη για υπόδειγµα ύφους µπρος σ’ αυτούς τους 
εξωφρενισµούς». 
 

Είναι η πρώτη φορά που η γραφή του Βουτυρά συνδέεται ρητά µε τη µοντέρνα τέχνη, 
έστω και αρνητικά. ∆εκαεπτά χρόνια αργότερα, τη σύνδεση αυτή θα υποστηρίξει 
αποτελεσµατικά ο Στρατής Τσίρκας σε µια πολύ σηµαντική µελέτη του για το συγγραφέα, 
βάζοντας πλέον θετικό πρόσηµο. 
 

Σήµερα, η νέα αντίληψη που αρχίζουµε να διαµορφώνουµε για τη λογοτεχνική µας 
παράδοση δικαιώνει και προεκτείνει την τοποθέτηση του Τσίρκα για τον ∆ηµοσθένη 
Βουτυρά. Το έργο του βγαίνει από την αφάνεια, στην οποία το είχαν καταδικάσει οι 
υπεροπτικές αναγνώσεις και θέσεις, που κυριάρχησαν ρυθµιστικά στα λογοτεχνικά πράγµατα 
από τη δεκαετία του ’30 και µετά. Έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του καινοτόµου, του 
πρωτοπόρου της µοντέρνας γραφής στη λογοτεχνία µας και του συνοδοιπόρου -όχι του 
µιµητή- των µεγάλων ονοµάτων στην παγκόσµια λογοτεχνία του µοντερνισµού (του Τζόις, 
της Γουλφ, του Φόκνερ). Και µαζί, διεκδικεί µια θέση ανάµεσα στους µείζονες συγγραφείς 
µας. 

 
 
 

Το πεπρωµένο του παρία 62 
 

Ο προσωπικός τόνος της γραφής του ∆ηµοσθένη Βουτυρά (1872-1958), αποφαίνεται ο 
Κ.Θ. ∆ηµαράς, «η αποστροφή του για το συγκεκριµένο, η αγάπη του για τη θολή 
ατµόσφαιρα της αµφιβολίας και της ασάφειας, επιβάλλει να τον ξεχωρίζουµε εντελώς από 
τον καθιερωµένο τύπο της ελληνικής ηθογραφίας». Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν πράγµατι 
την τοπιογραφία της εκφραστικής του Βουτυρά και διαµορφώνουν τους χαρακτήρες των 
ηρώων του, αν και η γενικότητα της περιγραφής του ∆ηµαρά δεν µπορεί να συλλάβει και να 
αποδώσει τη δραµατική ιδιαιτερότητα των χαρακτήρων και του πεπρωµένου που αυτοί 

                                                           
62 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο του Στέφανου Ροζάνη που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
Ελευθεροτυπία στις 04-05-2001,  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%F0%E1%F1%DF%E1&a=&id=12708868. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%F0%E1%F1%DF%E1&a=&id=12708868
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ακολουθούν, επιχειρώντας απελπισµένα να βιώσουν την «αρρωστηµένη» ζωή τους και να 
την «µεταφράσουν», µε σπασµωδικές ενέργειες, αποσπασµατικές πράξεις, «µπερδεµένα» 
συναισθήµατα, όνειρα και εφιάλτες, σε κάτι που µοιάζει µε ζωή, µε επιθυµία, µε προσδοκία 
µέλλοντος ή µε διεκδίκηση του παρόντος. Μέσα στη «διαλεκτική του συγκεκριµένου», που 
προκαθορίζει τη µοίρα των ηρώων της µυθοπλασίας του Βουτυρά, µέσα σε ένα κοινωνικό 
περιβάλλον ασφυκτικό, που δηµιουργεί τους απόκληρους και τους απελπισµένους, τους 
ανθρώπους χωρίς «θέση στον ήλιο», ως βεβαίωση και βεβαιότητα των µηχανισµών 
κυριαρχίας του, οι ήρωες του Βουτυρά βυθίζονται όλο και περισσότερο στη δική τους 
δυστυχία, ταπεινοί και καταφρενεµένοι, στα υπόγεια των συναισθηµατικά αδιέξοδων 
διαδροµών τους, και προσφέρονται ολοκληρωτικά και µε τη δική τους θέληση βορά στο 
προκαθορισµένο πεπρωµένο τους. Η µυθοπλασία του Βουτυρά αντλεί σχεδόν αποκλειστικά 
από το ριζικό των περιθωριακών, των ανθρώπων µε την πλάτη κολληµένη στον τοίχο, των 
λούµπεν, σε µια εποχή όπου διαµορφώνεται το άγριο πρόσωπο της κοινωνικής, ηθικής και 
συναισθηµατικής εξαθλίωσης ανθρώπων, τους οποίους διαφεντεύει ένας εξίσου άγριος θεός. 
«Η τροπή προς κοινωνικές τάξεις, που δεν είχαν ως τότε απασχολήσει τη λογοτεχνία µας και 
οι οποίες τώρα άρχιζαν να παίρνουν συνείδηση του εαυτού τους, αποτελούσε έναν πρόσθετο 
λόγο της επιτυχίας του Βουτυρά. Η νεώτερη πνευµατική οµάδα που αρχίζει τότε να 
διαµορφώνεται, δεν ικανοποιείται πια από τις χαρακτηριστικές επιδιώξεις, των οποίων την 
αρχή ορίζουµε συµβατικά γύρω στα 1880», σηµειώνει ο Κ.Θ. ∆ηµαράς. 

 
Η µυθοπλασία του Βουτυρά, εντυπωσιακή σε όγκο, είναι εξαιρετικά άνιση. Βιαστική 

και υφολογικά ανεπεξέργαστη, µοχθεί να «πει», αδιαφορώντας πολλές φορές γι’ αυτό που 
λέει ή λιµνάζοντας µέσα σε συναισθηµατισµούς, κοινοτοπίες και αφελείς στάσεις. Είναι 
άνιση, µα θα αρκούσαν µόνο µερικές από τις έξοχες «νουβέλες» του για να ακυρώσουν την 
ανισότητα και να εδραιώσουν τον ∆ηµοσθένη Βουτυρά ως µια από τις σηµαντικότερες 
µορφές της νεοελληνικής µας πεζογραφίας. 

 
Σ’ αυτές τις νουβέλες (δεν χρησιµοποιώ τυχαία τον όρο, µια και η µορφή αυτή 

µυθοπλασίας, που εγκαινιάστηκε στο γερµανικό Ροµαντισµό, υπήρξε η αγαπηµένη µορφή 
των λαϊκών εξιστορήσεων και αφηγήσεων στην εποχή στην οποία έγραψε ο Βουτυράς), η 
δραµατική ιδιαιτερότητα των ηρώων του Βουτυρά έχει µια εντελώς συγκεκριµένη πηγή από 
την οποία αναδύεται και ένα εντελώς συγκεκριµένο πεπρωµένο προς το οποίο οδεύει: ο 
κοινωνικός παρίας και η µοίρα του ενθηκεύονται στις ασαφείς και θολές µορφές των ηρώων 
και κινούν τα νήµατα των συναισθηµατικών τους αντιδράσεων, των πράξεων και των 
προσδοκιών τους. Οι νουβέλες περιελίσσονται γύρω από αυτόν τον κεντρικό αναφορικό 
άξονα, ο οποίος χρησιµεύει ως καταγωγική περιοχή των χαρακτήρων της µυθοπλασίας και 
τους κατευθύνει στο πεπρωµένο τους, τους «διαµορφώνει» και διαφεντεύει το ριζικό τους 
µέσα στον κόσµο και τα όνειρά τους. 

 
Αλλά ο παρίας χρειάζεται πάντα έναν άλλον παρία για να νιώσει παρίας. Έτσι, οι 

ήρωες του Βουτυρά εσωτερικεύουν ο ένας τη µοίρα του άλλου, έγκλειστοι µέσα στον 
αδιέξοδο κύκλο ενός σκληρού παιχνιδιού, του οποίου οι κανόνες έχουν δηµιουργηθεί ερήµην 
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τους από ένα περιβάλλον (εκείνο της µόλις ανερχόµενης ελληνικής αστικής τάξης), το οποίο 
γνωρίζει να δρα µόνο µέσω του αποκλεισµού, γεννώντας και εκτρέφοντας τους απόκληρους 
ως επακόλουθη συνέπεια της ανόδου του στη σκηνή του κοινωνικού και πολιτικού. Ωστόσο, 
και αυτό ακριβώς διαχωρίζει τις µυθοπλασίες του Βουτυρά από την κοινωνική νουβέλα, 
δηλαδή την περιγραφική αφήγηση και την ηθογραφία, οι παρίες του Βουτυρά είναι οι 
αποκλεισµένοι, οι οποίοι τελικά αυτοαποκλείονται, αποδεχόµενοι τον αποκλεισµό τους, 
ενστερνιζόµενοι το ριζικό τους µε δραµατική τρυφερότητα, και µέσα σ’ αυτόν τον 
εσωτερικευµένο κοινωνικό, ψυχικό και συναισθηµατικό αποκλεισµό ζουν µια µίµηση ζωής 
µε πάθος και αντάρα, µια σχεδόν ντοστογιεβσκική προσήλωση στο σκοτεινό τους κόσµο και 
στη δυστυχία τους. 

 
«Ο παρίας», γράφει µε εντελώς διαφορετική αφορµή η Ελένη Βαρίκα, «είναι 

ταυτόχρονα ο αποδιοποµπαίος άλλος, µια µεταφορά του αποκλεισµού, και ο εαυτός µας, µια 
µεταφορά του αυτοαποκλεισµού, της αυτοπεριθωριοποίησης, της µοναξιάς ως επιλογής». 
Αυτή ακριβώς είναι η δυναµική της αντίδρασης των ταπεινών και καταφρονεµένων του 
κόσµου που αφηγείται η µυθοπλασία του Βουτυρά. Οι ήρωές του είναι πράγµατι µια 
µεταφορά του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά προπάντων είναι µια µεταφορά του ίδιου του 
αποκλεισµένου εαυτού τους ως πεπρωµένου το οποίο οι ίδιοι επιφυλάσσουν στον εαυτό τους: 
αποκλεισµός και αυτοαποκλεισµός αποτελούν ένα είδος ταυτολογίας, µέσα στην οποία οι 
ήρωες βυθίζονται και ορίζουν τον εαυτό τους, τη µοίρα τους, το παρόν τους και το µέλλον 
τους. ∆εν υπάρχει µια κοινωνική συνείδηση στους απόκληρους του Βουτυρά. Ούτε καν ένα 
χλοµό φως ανάστασης και εξεγερµένης ύπαρξης. Οι «αποξενωµένοι» έχουν δεχτεί την 
«αποξένωση», την έχουν εσωτερικεύσει, είναι η µόνη πραγµατικότητά τους και ταυτόχρονα η 
µόνη τους παρηγοριά. Ένας κόσµος «ροµαντικής φαντασίας» εισβάλλει στο πεπρωµένο των 
χαρακτήρων του δράµατος που εξιστορούν οι νουβέλες του Βουτυρά. Μια µετα-ροµαντική 
φαντασία γεννά τον παρία, που το ριζικό του δεν είναι διόλου διαφορετικό από εκείνο ενός 
ροµαντικού ήρωα, ο οποίος µέσα στη σκοτεινιά, την ασάφεια, τη θολή ατµόσφαιρα των 
συναισθηµάτων του, κοιτάζει τον κόσµο και τον εαυτό του µέσα από έναν παραµορφωτικό 
καθρέφτη που δίνει άλλη διάσταση σε πράξεις και συναισθήµατα, σε αντιδράσεις και 
εσωτερικές εξεγέρσεις. 
 

Οι ήρωες του Βουτυρά δεν διανοούνται να καταγγείλουν. ∆εν είναι η κοινωνική αδικία 
που τους αφορά, µολονότι είναι τα θύµατα της κοινωνικής αδικίας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Η κοινωνική κριτική ελάχιστα παρεµβαίνει στη µορφοπλασία του συγγραφέα. 
Εκείνο που γοητεύει είναι το πάθος, η βουή και η αντάρα ανθρώπων που περιθωροποιούν τον 
εαυτό τους, ανθρώπων που πάσχουν όχι εξαιτίας της κοινωνικής τους µοίρας, αλλά εξαιτίας 
της µοίρας που οι ίδιοι χαράζουν, που οι ίδιοι προαναγγέλλουν και ακολουθούν. Το 
εξεγερµένο εγώ, η συνείδηση µιας εξέγερσης, µιας κοινωνικής ανατροπής και µιας τροπής 
προς τη συνειδητότητα δεν βρίσκονται µέσα στην προοπτική των ηρώων, αλλά ούτε και µέσα 
στα έργα και στις ηµέρες τους. Και αν η µοίρα των κοινωνικών τάξεων «που δεν είχαν ως 
τότε απασχολήσει τη λογοτεχνία µας και οι οποίες τώρα άρχιζαν να παίρνουν συνείδηση του 
εαυτούς τους, αποτελούσε έναν πρόσθετο λόγο της επιτυχίας του Βουτυρά», κατά τη 
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διατύπωση του Κ.Θ. ∆ηµαρά, αυτό γίνεται ερήµην των ηρώων της µυθοπλασίας αλλά και 
εναντίον τους. 

 
Το πεπρωµένο των ανθρώπων που ζουν µέσα στις νουβέλες του Βουτυρά είναι το 

πεπρωµένο εκείνων που, χωρίς καµία συνείδηση της κοινωνικής τους δυστυχίας και χωρίς 
καµιά αυτοσυνείδηση, έχουν µετατρέψει τον αποκλεισµό σε µια κατάσταση εσωτερική, 
σχεδόν σαν επιλογή. Οι ήρωες του Βουτυρά «επιλέγουν» συναισθηµατικά να είναι παρίες. 
Και αυτό είναι η ανυπέρβλητη γοητεία την οποία ασκούν στον αναγνώστη τους. Μια γοητεία 
από την οποία το παρόν της ανάγνωσης του έργου του Βουτυρά δύσκολα θα µπορούσε να 
ξεφύγει.  
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4. http://www.sarantakos.com/nkb.html (σύνδεσµοι που οδηγούν σε αποσπάσµατα από το έργο του 
συγγραφέα). 
 
5. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
παραθέτονται τα διηγήµατα «Κακές µέρες» και «Παραρλάµα»). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Το πρόβληµα Βουτυρά» (Ο πέµπτος τόµος των Απάντων ενός 
παραγνωρισµένου και οι διαµάχες που πυροδότησε µε το έργο του στους λογοτεχνικούς κύκλους), 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 11-11-2001),   
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13414&m=S14&aa=1&cookie=. 
 
2. Βάσιας Τσοκόπουλος, «Γλώσσα, εικόνες» (Τα Άπαντα του ∆ηµοσθένη Βουτυρά αποκαλύπτουν έναν 
µεγάλο συγγραφέα που εισβάλλει στην καθιερωµένη λογοτεχνική τάξη το πρώτο µισό του 20ού 
αιώνα), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση:  19-12-1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12792&m=S23&aa=1&cookie=. 
 
3. ∆ηµήτρης Τζιόβας, «Η διεύρυνση της παράδοσης», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 06-09-1998), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12497&m=B04&aa=1&cookie=. 
 
4. Βασίλης Βασιλικός, «Το κόκκινο και το µαύρο» (Ο Βασίλης Βασιλικός διαλέγει το διήγηµα 
«Παραρλάµα» του ∆ηµοσθένη Βουτυρά, όπου συµπυκνώνεται όλη η τέχνη του παραγνωρισµένου 
συγγραφέα: η αγάπη του για τους φτωχούς και τους αδικηµένους µαζί µε το υπερρεαλιστικό στοιχείο 
της γραφής, το µυστήριο, την έκπληξη και την αµφισηµία. Πρόδροµος µιας εποχής ο Βουτυράς 
σήµερα δεν µοιάζει καθόλου οπισθοδροµικός), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 17-08-1997), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12442&m=S08&aa=1&cookie=. 

http://book.culture.gr
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2348
http://www.sarantakos.com/kibwtos/bouturas_kakesmeres.html
http://www.sarantakos.com/nkb.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13414&m=S14&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12792&m=S23&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12497&m=B04&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12442&m=S08&aa=1&cookie=
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5. Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Με τους αλανιάρηδες», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 12-01-2002), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17240&m=P26&aa=1. 
 
6. Χριστόδουλος Λιθαρής, «Η Επιστηµονική Φαντασία στην Ελλάδα», Φανταστικά Χρονικά 1 
(Ιανουάριος 2003), http://www.vensoft.gr/alef0302/FXronika/001/greeksf.htm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17240&m=P26&aa=1
http://www.vensoft.gr/alef0302/FXronika/001/greeksf.htm
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3.2.5. ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε, χωρίς αµφιβολία, ο πρώτος νεοέλληνας συγγραφέας 
που κέρδισε παγκόσµια αναγνώριση, ο πρώτος που απέκτησε ένα πλατύ και φανατικό 
αναγνωστικό κοινό, ο πρώτος που κίνησε το ενδιαφέρον του κοινού αυτού µε τις ιδέες του, 
που η ζωή του προκάλεσε τόσες συζητήσεις όσες και τα βιβλία του.64 Μυθιστορήµατά του 
γυρίστηκαν ταινίες, βιβλία γράφτηκαν γι’ αυτόν όχι µόνον από Έλληνες αλλά και από ξένους 
νεοελληνιστές, και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, δηµιουργήθηκε ένα Μουσείο 
αφιερωµένο αποκλειστικά σ’ αυτόν.  
 

Το εύρος της προσωπικότητας και της δηµιουργίας του µπορεί ακριβώς να µετρηθεί 
και από τις ποικίλες και συχνά αντικρουόµενες απόψεις, από διθυραµβικές έως απορριπτικές, 
που έχουν διατυπωθεί για το έργο του, κοιταγµένο από διαφορετικές καλλιτεχνικές, 
αισθητικές και ιδεολογικές οπτικές γωνίες.  
 

Είναι για τον λόγο αυτό εξαιρετικά δύσκολο από τη µια να συµπυκνωθούν οι 
πληροφορίες για τη ζωή και την προσωπικότητά του και από την άλλη να δοθούν τα 
αναγκαία σχόλια για το εκτεταµένο και πολύπλευρο έργο του, έτσι ώστε να σχεδιάσουµε 

                                                           
64 Παραθέτουµε το άρθρο της Έρης Σταυροπούλου, καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας στη 
Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που δηµοσιεύτηκε στις 17-01-2000 στην εφηµερίδα 
Τα Νέα, βλ.: http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16643&m=N18&aa=1. 
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16643&m=N18&aa=1
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ικανοποιητικά το πνευµατικό και καλλιτεχνικό πορτρέτο του, χωρίς να πλεονάζουν οι 
αναπόφευκτες παραλείψεις και απλουστεύσεις.  
 

Πρώτα απ’ όλα έχουµε µια µεγάλη σειρά βιβλίων που χρησιµεύουν ως µαρτυρίες ή που 
τον µυθοποιούν µε µεγαλύτερη ή µικρότερη απόκλιση από την πραγµατικότητα. Από την 
εκτεταµένη αλληλογραφία του ξεχωρίζουν οι δύο τόµοι Επιστολές προς τη Γαλάτεια 
(εκδόθηκε το 1958), που απευθύνονταν στην πρώτη του γυναίκα Γαλάτεια Καζαντζάκη, και 
τα Τετρακόσια γράµµατα στον Πρεβελάκη (1965), µε τον οποίο τον έδεναν άρρηκτοι δεσµοί 
φιλίας. Από τα βιβλία µε αναµνήσεις και ανέκδοτα ή τις προσπάθειες σύνθεσης της 
βιογραφίας και ερµηνείας του έργου του, αν µείνουµε µόνο στο στενό οικογενειακό και 
φιλικό περιβάλλον, αξίζουν να σηµειωθούν, µε χρονολογική σειρά, η σκληρά σκωπτική 
εικόνα του στο µυθιστόρηµα της Γαλάτειας Καζαντζάκη Άνθρωποι και υπεράνθρωποι (1957) 
και η αντίστοιχη αποµυθοποίηση του ανθρώπου, µαζί, όµως, µε τον θαυµασµό για τον 
συγγραφέα, στο βιβλίο της αδελφής της, Έλλης Αλεξίου, Για να γίνει µεγάλος (1966). 
Αντίθετα, εξιδανικευµένος παρουσιάζεται ο χαρακτήρας του στην πληρέστερη, οπωσδήποτε, 
βιογραφία του Νίκος Καζαντζάκης - ο Ασυµβίβαστος (το 1977) από τη δεύτερη γυναίκα του, 
Ελένη Σαµίου-Καζαντζάκη, ενώ ο πνευµατικός του γιος, ο Πρεβελάκης, µε αφετηρία τη 
µορφή του δασκάλου του έπλασε τον ήρωα Λοΐζο Νταµολίνο στην τριλογία του Ο ήλιος του 
θανάτου (1959), Η κεφαλή της µέδουσας (1963) και Ο άρτος των αγγέλων (1966).  

 
Ο ίδιος ο Καζαντζάκης µυθοποίησε τη ζωή του στο τελευταίο έργο του Αναφορά στον 

Γκρέκο (1961), κείµενο στο οποίο προβάλλει ιδιαίτερα την καταγωγή του, που τον προίκισε 
µε µια ιδιόµορφη όραση για τον κόσµο, την «κρητική µατιά», όπως την ονόµαζε, για την 
οποία ήταν υπερήφανος. Στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτει και τα τέσσερα «σκαλοπάτια» της 
δύσκολης ανοδικής δηµιουργικής πορείας του: Χριστός, Βούδας, Λένιν, Οδυσσέας, που 
σηµατοδοτούν τις βάσεις της κοσµοθεωρίας του φτιαγµένης από ποικίλες και 
αλληλοσυγκρουόµενες κάποτε ιδεολογίες και φιλοσοφίες.  
 

Ο κοινός παρονοµαστής σε όλα τα παραπάνω έργα, το χαρακτηριστικό που ούτε οι 
εχθροί του το αµφισβήτησαν ποτέ, είναι η µεγάλη εργατικότητα και το αγωνιστικό του 
πνεύµα, η ακλόνητη θέλησή του να συνθέσει το Έργο του, η αφοσίωσή του στο γράψιµο µε 
τρόπο κάποτε τυραννικό για τον εαυτό του και απάνθρωπο για τους γύρω του. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό που προκύπτει, επίσης, από τα έργα αυτά είναι η χρησιµοποίηση 
αυτοβιογραφικών και ευρύτερα βιωµατικών στοιχείων ως πηγή της έµπνευσής του.  
 

Όπως γράφει ο Πρεβελάκης: «Ο βίος του [Καζαντζάκη] προσδιορίζεται κυρίως από 
µιαν ενδόµυχη αιτιότητα: από τον πυρετό και το µεγαλεπήβολο του πνεύµατος, από την 
θεληµατικότητα, από την ενδοστρεφή µανία [...] από την ειδική αισθαντικότητα των ποιητών 
[...] και τον οίστρο της φιλοδοξίας».  
 

Γεννηµένος στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου 1883, σπούδασε νοµικά 
στην Αθήνα (1902-1906) και κατόπιν στο Παρίσι (1907-1909), όπου παράλληλα 
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παρακολούθησε µαθήµατα του µεγάλου Γάλλου φιλόσοφου Ανρί Μπερξόν, που τον 
επηρέασε αποφασιστικά. Πληθωρικός και πολυσυλλεκτικός αναγνώστης επηρεάστηκε 
παράλληλα από τον Νίτσε, τον William James, τον Berkeley, τον Spengler κ.ά., 
προσπαθώντας να συνδυάσει τον µαρξισµό, τον φροϋδισµό, τον πρωτογονισµό σε µια 
σύνθεση, που ο Πρεβελάκης ονόµασε «ηρωικό µηδενισµό». Επισηµαίνοντας τις αντιφάσεις 
της κοσµοθεωρίας του ο Κώστας Στεργιόπουλος έγραψε: «Ο µηδενισµός του, ο υλισµός του 
και ο βιταλισµός του σκοντάφτουν πάνω στον ιδεαλισµό του, τον ασκητισµό του και τον 
ιδιόµορφο θεϊσµό του, δίνοντας στον αγώνα του αποχρώσεις υπαρξιακές».  
 

Ο Peter Bien, ο σηµαντικότερος σύγχρονος ξένος µελετητής του έργου του, θεωρεί ότι 
η εξελικτική ιδεολογική πορεία του Καζαντζάκη χαρακτηρίζεται βασικά από συνέχεια και όχι 
από αλλαγή, επεξηγώντας: «Οι πολιτικές του ιδέες προέρχονται από την αναζήτηση του 
Θεού, η αναζήτηση του Θεού από τις πολιτικές του ιδέες. ∆εν εγκαταλείπει ένα ενδιαφέρον 
για να προχωρήσει στο επόµενο, αλλά µεταφέρει τα παλιά του ενδιαφέροντα µαζί του, καθώς 
συγκεντρώνει καινούργια. Ο εθνικισµός του αποτελεί συνέχεια του αισθητισµού του, ο 
κοµµουνισµός του του εθνικισµού του, ο αντικοµµουνισµός του συνέχεια των ίδιων 
συστατικών που παρήγαγαν τον κοµµουνισµό του. Και όλες αυτές οι πολιτικές και 
µεταπολιτικές θέσεις είναι εκδηλώσεις ορισµένων συνεχών θέσεων απέναντι στον θάνατο, 
τον Θεό και την αστική τάξη, ορισµένων ψυχολογικών αναγκών και ενός µεταφυσικού 
συστήµατος που προσέθετε κοσµολογική σηµασία στις εγκόσµιες-υλικές του 
δραστηριότητες».  

 
Φοιτητής ακόµη, άρχισε να γίνεται γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους µε τα πρώτα 

έργα του, το δοκίµιο «Η αρρώστια του αιώνος» (1906), το βιβλίο Όφις και κρίνο (1906), το 
µυθιστόρηµα Σπασµένες ψυχές (1909-1910) και µερικά θεατρικά. Συνεργάστηκε µε 
περιοδικά, εφηµερίδες και εγκυκλοπαιδικά λεξικά, έγραψε σχολικά βιβλία, ενώ για πολλά 
χρόνια µετέφραζε, κυρίως για λόγους βιοποριστικούς, µελέτες, άρθρα και λογοτεχνικά έργα, 
σφραγίζοντάς τα µε την ιδιότυπη γλώσσα του και την προσωπικότητά του: Νίτσε, W. James, 
Μπερξόν, ∆αρβίνο, Μπίχνερ, Μέτερλινκ, Έκκερµαν, Πλάτωνα, ακόµη τη Θεία Κωµωδία του 
∆άντη, τον πρώτο Φάουστ του Γκαίτε κ.ά. Τέλος, σε συνεργασία µε τον καθηγητή Ι. Κακριδή 
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.  
 

Το 1914-1915 περιηγήθηκε συστηµατικά την Ελλάδα µαζί µε τον Άγγελο Σικελιανό, 
που είχε γνωρίσει στον Εκπαιδευτικό Όµιλο. Τα αλλεπάλληλα ταξίδια του στο εξωτερικό 
(Γερµανία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ισπανία, Σοβιετική Ένωση, Ιαπωνία, Κίνα, Αγγλία, 
Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Παλαιστίνη, Κύπρος), κυρίως ως ανταποκριτής διαφόρων 
εφηµερίδων, του έδωσαν το υλικό για τα περίφηµα ταξιδιωτικά του βιβλία: Ιταλία, Ισπανία, 
Αίγυπτος, Σινά (1927), Τι είδα στη Ρουσία (1928, τόµ. Α΄-Γ΄), Ισπανία (1937), Ιαπωνία - Κίνα 
(1938), Αγγλία (1941), Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήµ, Κύπρος (1961). Του έδωσαν, 
επίσης, τη δυνατότητα να ζήσει από κοντά µεγάλα γεγονότα που σηµάδεψαν τον αιώνα µας 
(όπως ήταν η ρωσική επανάσταση) και να γνωριστεί µε εξέχουσες προσωπικότητες. Σ’ αυτόν 
τον αειπλάνητο βίο δεν σταµατούσε να µελετά και, κυρίως, να γράφει αδιάκοπα, 
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διορθώνοντας συχνά και µεταπλάθοντας τα έργα του. Παράλληλα, άρχισε να γίνεται γνωστός 
στην Ευρώπη µε µεταφράσεις έργων του και µε δύο δικά του µυθιστορήµατα, γραµµένα στα 
γαλλικά, το 1929 το Toda-Raba και το 1936 το Le Jardin des Rochers.  
 

Συχνά αποζητούσε τη δηµιουργική αποµόνωση, ενώ άλλοτε βρισκόταν στο προσκήνιο 
µε δηµόσιες δραστηριότητες (1919-20 διευθυντής στο Υπουργείο Περιθάλψεως, 1945 ίδρυσε 
τη Σοσιαλιστική Εργατική Ένωση και για δύο µήνες έγινε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου 
στην κυβέρνηση Σοφούλη). Η υποψηφιότητά του για την Ακαδηµία Αθηνών και για το 
βραβείο Νόµπελ πολεµήθηκαν στη χώρα µας από συντηρητικούς και αντιδραστικούς 
πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους. Αποφασισµένος να σταδιοδροµίσει ως συγγραφέας 
στο εξωτερικό, εγκαταστάθηκε µόνιµα στη Γαλλία από τα µέσα του 1946 (πρώτα στο Παρίσι, 
µετά στην Αντίµπ). Εκεί του δόθηκε η δυνατότητα να αφοσιωθεί απερίσπαστος στο γράψιµο 
και να δηµιουργήσει τις µεγάλες µυθιστορηµατικές του συνθέσεις. Ύστερα από ένα δεύτερο 
ταξίδι στην Κίνα πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1957 στο Φράιµπουργκ της Γερµανίας, αφού 
πρόφτασε να δει τα έργα του να µεταφράζονται και να γνωρίζουν παγκόσµια επιτυχία.  
 

Ουσιαστική αφετηρία του ώριµου πρωτότυπου έργου του µπορούµε να θεωρήσουµε το 
βιβλίο Salvatores Dei - Ασκητική (1927) γραµµένο στο Βερολίνο. Καταθέτοντας σ’ αυτό µια 
πλατιά εικόνα της κοσµοθεωρίας του, µπόρεσε στη συνέχεια να την ενσωµατώσει στη 
λογοτεχνική δηµιουργία του.  
 

Ο Καζαντζάκης θεωρούσε τη δική του Οδύσσεια 
(1938), ποίηµα 33.333 στίχων, που αρχίζει εκεί που 
τελειώνει η οµηρική και τελειώνει ύστερα από πολλές 
περιπέτειες µε τον αφανισµό του ήρωα στον Νότιο 
Πόλο, ως το κορυφαίο έργο του. Πρόκειται για ένα 
κολοσσιαίο σύγχρονο έπος, έργο υψηλής σύλληψης 
και φιλόδοξων ιδεολογικών και φιλοσοφικών στόχων, 
πληθωρικό και άνισο, µε καταιγισµό εικόνων, µύθων 
και θεµάτων. Η δηµιουργική µετάφραση του Kimon 
Friar στα αγγλικά έκανε γνωστό το έργο αυτό στο 
εξωτερικό, όπου γνώρισε αρκετή επιτυχία, 
µεταφρασµένο στη συνέχεια σε αρκετές γλώσσες.  
 

Όπως η µορφή του Οδυσσέα, αντίστοιχα αρχετυπικοί είναι οι πρωταγωνιστές των 
θεατρικών του έργων, εµπνευσµένων από την αρχαία, βυζαντινή και νεώτερη ιστορία, τη 
µυθολογία, τη χριστιανική και λαϊκή παράδοση: Ο πρωτοµάστορας, Νικηφόρος Φωκάς, 
Χριστός, Οδυσσέας, Μέλισσα, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο Καποδίστριας, Σόδοµα και 
Γόµορρα, Προµηθέας, Κούρος, Χριστόφορος Κολόµβος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 
Βούδας. Παρά τη δραµατική τους µορφή, οι σκηνικές τους αρετές είναι περιορισµένες· 
πρόκειται για κείµενα προορισµένα από τον δηµιουργό τους να αναπτύξουν διαλογικά τα 
κύρια θέµατα που τον απασχολούν.  
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Σε όλο του το έργο δύο είναι οι βασικοί τύποι ηρώων που καθορίζουν τόσο τη θεµατική 
του όσο και την ανάπτυξη των ιστοριών του: από τη µια ο ήρωας, ο υπεράνθρωπος, από την 
άλλη ο απλός, καθηµερινός άνθρωπος, ο λαός. Ο πρώτος ηγείται, ανοίγει δρόµους, 
θυσιάζεται για τις ιδέες του, ο άλλος, συνήθως ως συλλογικό υποκείµενο, ως χορός στις 
τραγωδίες του, ακολουθεί, διστάζει, µαταιώνει τα µεγάλα σχέδια από φόβο και αντίδραση. 
Στον πρώτο, ενυπάρχουν δύο φαινοµενικά αντίπαλες ροπές, που µάχονται απεγνωσµένα και 
ενσαρκώνονται µε δύο διαφορετικούς ήρωες: τον άνθρωπο της δράσης και τον ασκητή ή 
άγιο, χαρακτήρα όχι παθητικό αλλά, αντίθετα, αγωνιστή της πίστης του, στην προσπάθειά 
του να υποτάξει την ανθρώπινή του πλευρά. Συχνά οι δυο τους ενσαρκώνονται στο ίδιο 
πρόσωπο και η πάλη τους είναι οδυνηρή, ενώ το κυρίαρχο θέµα είναι η υπαρξιακή αγωνία 
και η αντιµετώπιση του θανάτου.  
 

Το στοιχείο αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό στα µυθιστορήµατά του. Έργα µεγάλων 
συγκρούσεων, µε έντονα ηθικά διλήµµατα, ανθρώπινους χαρακτήρες έξω από το µέτριο, 
ακραίους, αρχετυπικούς, συχνά καταπιεσµένους από τη βιοθεωρία του δηµιουργού τους. Το 
πεζογραφικό του έργο αντλεί την πνοή του από τα διδάγµατα των µεγάλων ρεαλιστών 
συγγραφέων του 19ου αιώνα. Παρά τα κάποια ελαττώµατά του (όπως είναι για τον σύγχρονο 
αναγνώστη η εξεζητηµένη γλώσσα και η πολύ φανερή υποστήριξη των ιδεών του, αυτή η 
µεταφυσική διάσταση της σκέψης του που τον αποµάκρυνε από τη βιωµατική της αφετηρία), 
φανερώνει µεγάλη περιγραφική δύναµη, µε συναρπαστικές εικόνες και ωραία κίνηση του 
πλήθους, µαζί µε µερικούς ανεπανάληπτους ήρωες, όπως ο οµώνυµος διονυσιακός 
πρωταγωνιστής στο Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά (1946). Την Κρήτη των παιδικών 
του χρόνων και τη µορφή του πατέρα του αποτύπωσε στο Ο καπετάν Μιχάλης (1953), µε 
θέµα τους αγώνες των Κρητικών για την απελευθέρωση της πατρίδας τους· ο υπότιτλος, 
όµως, του βιβλίου «Ελευθερία ή θάνατος» αντιστρέφεται στον «µηδενιστικό ηρωισµό» της 
ελεύθερης επιλογής του ηρωικού θανάτου. Με το Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1954) άρχισε 
να αναπτύσσει στην αφηγηµατική πεζογραφία του τον προβληµατισµό του γύρω από βασικές 
έννοιες της χριστιανικής θρησκείας, προβληµατισµό που τον οδήγησε στα άκρα στο Ο 
τελευταίος πειρασµός (1955), προκαλώντας την αντίδραση τόσο της Καθολικής όσο και της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από µια άλλη σκοπιά επιστρέφει στο ίδιο ευρύτατο θέµα µε την 
αφήγηση της ζωής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στο Ο φτωχούλης του Θεού (1956). 
Τέλος, Οι αδερφοφάδες (1963), έργο εµπνευσµένο από τον εµφύλιο πόλεµο, µαζί µε µερικά 
ακόµη ελάσσονα κείµενα συµπληρώνουν την απαρίθµηση του έργου του.  
 

Η Ελένη Καζαντζάκη, πιστή σύντροφος και ακούραστη βοηθός του για περισσότερα 
από 30 χρόνια, έχει γράψει: «Θα ’πρεπε να κρίνουµε τον Καζαντζάκη, όχι από το τι έκαµε, κι 
αν αυτό που έκαµε έχει ή δεν έχει ανώτατη αξία. Παρά τι ήταν αυτό που ήθελε να κάµει, κι 
αν αυτό που ήθελε να κάµει είχε ανώτατη αξία για κείνον και για µας τους άλλους.» Όλοι, 
βέβαια, κρινόµαστε από το έργο και όχι µόνον από τις προθέσεις µας. Έτσι κι αλλιώς, το 
κατορθωµένο έργο του Καζαντζάκη τού δίνει µία από τις πρώτες θέσεις στην ιστορία της 
λογοτεχνίας µας όχι µόνο για την έκταση, την ποικιλία και το εύρος των θεµάτων του, αλλά 
και για την αναζωογονητική πνοή στην πεζογραφία µας µε τη δύναµη της αφηγηµατικής του 
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φωνής. Αν, τώρα, αναλογιστούµε και την αγωνιώδη πνευµατική πορεία του µε τα άλµατα και 
τις παλινωδίες και συνυπολογίσουµε το ότι θέλησε να µπολιάσει τη λογοτεχνία µας µε µία 
ιδεολογική και φιλοσοφική διάσταση πρωτοφανή για τον τότε στενό ηθογραφικό της 
ορίζοντα, σίγουρα αντιλαµβανόµαστε ότι υπήρξε για την πνευµατική µας ζωή µια από τις 
µεγάλες µορφές αυτού του αιώνα.  

 
 
 

Νίκος Καζαντζάκης ο Κρητικός 65 
 

Πολλοί έχουν προσπαθήσει να ερµηνεύσουν τη σχέση του Καζαντζάκη µε την ιστορία 
του τόπου του, ή, καλύτερα, την καζαντζακική µυθοποίηση της κρητικής ιστορίας. Γίνεται 
λόγος για “λαογραφική” ή “ποιητική” ερµηνεία της ιστορίας, και ο Καζαντζάκης θεωρείται 
από την άποψη αυτή ως ο δηµιουργός «του νεοελληνικού µύθου της Κρήτης», δηλαδή των 
πολέµων των Κρητικών για τη λευτεριά τους. Η κατηγορία αυτή των µελετητών βλέπει τον 
Καζαντζάκη ως τον γνησιότερο πνευµατικό συγγενή του Ηροδότου. Άλλοι θεωρούν τον 
Καζαντζάκη ως τον γνησιότερο πνευµατικό συγγενή του Οµήρου, ως «τον Όµηρο της 
νεότερης Ελλάδας», και πιστεύουν πως οικοδοµεί το πιο λαµπρό µνηµείο του νεοελληνικού 
αρχαϊκού πνεύµατος. Η κατηγορία αυτή των µελετητών θεωρεί τα έργα του Καζαντζάκη, και 
κυρίως τα “κρητικά”, ως πεζή έκφραση γνήσιων δηµοτικών τραγουδιών. Οι παρατηρήσεις 
αυτές είναι καίριες και ουσιαστικές, δεν µπορούν όµως να έχουν γενικό χαρακτήρα. Θα ήταν 
σφάλµα να θεωρηθεί ο Καζαντζάκης ως ένας µυθογράφος ή ένας ποιητής, που µεταποιεί 
απλώς µε τη δύναµη του πνεύµατος και του λόγου του την ιστορία σε µύθο. Στα έργα του τα 
κρητικά και προπαντός στον Καπετάν Μιχάλη υπάρχουν στοιχεία πραγµατικά, που δεν 
χάνουν καθόλου την ιστορική τους υπόσταση, απεναντίας ζωντανεύουν περισσότερο µε τη 
δύναµη του λογοτέχνη. Ο ιστορικός της Κρήτης µπορεί εύκολα να διακρίνει το ιστορικό από 
το µυθικό στοιχείο, καθώς αναγνωρίζει στο έργο εικόνες ιστορίας, που ένας άλλος θα 
µπορούσε να τις θεωρήσει µυθοπλαστικές. 

 
 Ο Καζαντζάκης πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Ηράκλειο, την τελευταία 

δεκαπενταετία της τουρκοκρατίας. Ήταν µόλις 7 ετών κατά την επανάσταση του 1889 και 15 
ετών όταν ελευθερώθηκε η πατρίδα του µε τη λύση της αυτονοµίας (1898). Έζησε τις 
τελευταίες επαναστάσεις και ανέπνευσε τον αέρα του ηρωικού πνεύµατος, στο λυκαυγές της 
κρητικής ελευθερίας. Η επανάσταση του 1889 του ενέπνευσε τον Καπετάν Μιχάλη. Στο έργο 
αυτό ο Καζαντζάκης ανέπλασε µέσα σε πλαίσιο επικό τις µνήµες των παιδικών του χρόνων 
και ζωντάνεψε την εικόνα της γενέτειρας πόλης, όπως την είχαν αντικρύσει τα παιδικά του 
µάτια. Το τοπογραφικό πλαίσιο του µυθιστορήµατος είναι πέρα για πέρα αληθινό. Τα 
ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται έχουν επίσης µεγάλο βαθµό ιστορικής αλήθειας, αλλά 
και τη νόµιµη πρόσµειξη του µυθικού στοιχείου. ∆ιακρίνει κανείς ονόµατα ηρώων υπαρκτά, 
                                                           
65 Άρθρο του Θεοχάρη ∆ετοράκη, καθηγητή στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που 
δηµοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα του δικτυακού χώρου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, αφιερωµένη στο 
Νίκο Καζαντζάκη: http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/. 
 

http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/
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στοιχεία της καθηµερινής ζωής αληθινά, πράξεις επιβεβαιωµένες από την ιστορική και 
λαογραφική έρευνα της Κρήτης και ιδιαίτερα της περιοχής του Ηρακλείου. 

 
 Την περίοδο της αυτονοµίας και της ∆ιεθνούς Προστασίας της Κρήτης µε τους 

Ναυάρχους των Μεγάλων ∆υνάµεων της Ευρώπης (1898-1908) ενθυµείται στον Αλέξη 
Ζορµπά. Εδώ το κλίµα διαφοροποιείται και µας δίδει µια ωραία λογοτεχνική εικόνα αυτής 
µεταβατικής περιόδου της κρητικής ιστορίας, µε τις ιδέες και τα οράµατα της εποχής. Αλλά 
στο µυθιστόρηµα αυτό το ιστορικό στοιχείο αποτελεί απλώς το πλαίσιο, για να τοποθετηθεί 
ένας πλούσιος και γοητευτικός λογοτεχνικός µύθος. Ενώ στον Καπετάν Μιχάλη η λογοτεχνία 
υποχωρεί στην αληθινή ιστορία, στον Αλέξη Ζορµπά γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η ιστορία 
υποχωρεί στη λογοτεχνία. ∆εν παύει όµως ο Καζαντζάκης να χρησιµοποιεί την πλούσια 
περιουσία του λαϊκού βίου και πολιτισµού της Κρήτης.  

 
Μια γενική εικόνα της “κρητικής” περιόδου της ζωής του περιέχεται στην Αναφορά 

στον Γκρέκο. Είναι το έργο που ερµηνεύει όχι µόνο τη ζωή και τη σκέψη του Καζαντζάκη, 
αλλά και τον τρόπο της λογοτεχνικής του δηµιουργίας. Η εξοµολόγησή του είναι 
αποκαλυπτική και χρήσιµη για τη σχέση του µε την Κρήτη και την ερµηνεία της 
λογοτεχνικής του δηµιουργίας: «∆ιάβαζα συναξάρια, άκουγα παραµύθια, έπαιρνε τα’ αφτί 
µου κουβέντες κι όλα µεταµορφώνουνταν και παραµορφώνουνταν µέσα µου ... αργότερα 
πολύ, όταν άρχισα να γράφω τραγούδια και µυθιστορήµατα, κατάλαβα πως η µυστική αυτή 
κατεργασία λέγεται δηµιουργία ...».  

 
Η αγάπη και ο θαυµασµός του Καζαντζάκη για την Κρήτη και τον κρητικό τρόπο 

σκέψης και έκφρασης είναι διάχυτα σε όλα τα έργα του. Ο ίδιος φτάνει πολλές φορές στην 
υπερβολή αυτής της αγάπης, µιλώντας για την “κρητική µατιά” και δηλώνοντας πως τίποτε 
στον κόσµο δεν αγαπά περισσότερο από την Κρήτη και πως η Κρήτη προσδιορίζει 
αποφασιστικά τη σκέψη και την πνευµατική του πορεία. Η Κρήτη για τον Καζαντζάκη είναι 
το αρχέτυπο, είναι η αφετηρία και το τέρµα όλης της πορείας του. Πέρα όµως από αυτήν τη 
συναισθηµατική και ιδεολογική σχέση του συγγραφέα µε την Κρήτη, σε όλα τα έργα του (και 
όχι µόνο στα κρητικά), τα στοιχεία της κρητικής ιστορίας και κυρίως της λαογραφίας είναι 
πλούσια, άλλοτε γνήσια, άλλοτε παραποιηµένα, σκόπιµα ή αθέλητα, ανάλογα µε τον σκοπό 
του ή µε τον βαθµό καθαρότητας και ακρίβειας της διαµνηµόνευσης των προσώπων και των 
πράξεων. Η επισήµανση και η ερµηνεία τους είναι απαραίτητη για τους αναγνώστες του, 
ιδιαίτερα τους ξένους, που δεν γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισµό της ιδιαίτερης 
πατρίδας του Καζαντζάκη.  
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Ο Καζαντζάκης και οι τόποι της Παρακµής 66 
 

Στο έργο του Καζαντζάκη οι φόνοι γυναικών απαντούν µε τέτοια συχνότητα και 
εµµονή, ώστε συνιστούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, που αν δεν µαρτυρά για τις 
σχέσεις του πραγµατικού ανθρώπου µε τις γυναίκες, φανερώνει οπωσδήποτε -αυτό θα 
δείξουµε- τη σχέση του συγγραφέα µε την τέχνη. 

  
Στο πρώτο κιόλας έργο του Καζαντζάκη, το Όφις και κρίνο (1906), ο ήρωας και 

αφηγητής, κάποιος ζωγράφος, αφού έζησε ένα τρελό σαρκικό πάθος, σκοτώνει το 
αντικείµενο των πόθων του -και σκοτώνεται κι ο ίδιος- µέσα σε ένα δωµάτιο γεµάτο 
λουλούδια. Ο άνθινος θάνατος δεν είναι εφεύρεση του Καζαντζάκη: ο Ηλιογάβαλος, που 
θανάτωνε τους καλεσµένους του µε ροδοπέταλα, υπήρξε ένας από του αγαπηµένους ήρωες 
της Παρακµής, φερµένος και στην Ελλάδα µε το σονέτο του Γρυπάρη «Τα ρόδα του 
Ηλιογάβαλου» (1895).  
 

Στο Όφις και κρίνο, ο άντρας (αυτό)χαρακτηρίζεται ως “Εκλεχτός”, έχει θεϊκή φλόγα 
µέσα του και ονειρεύεται την επιστροφή σε µια ανώτερη πατρίδα, την οποία θυµάται και 
νοσταλγεί· η γυναίκα, αντίθετα, είναι αδύναµη και η ψυχή της προέρχεται «από άλλους 
µικρότερους κόσµους». Ο ανώτερος αρσενικός, λοιπόν, του οποίου η καλλιτεχνική 
δραστηριότητα έχει ανασταλεί εξαιτίας της γυναίκας, αποφασίζει και εκτελεί τον από κοινού 
θάνατο, ενώ εκείνη δοκιµάζει, µάταια, να αντισταθεί. 

  
Αυτό είναι το πρώτο κρούσµα γυναικοκτονίας στο έργο του Καζαντζάκη, που 

συνοδεύεται πάντως από αυτοκτονία. Σύντοµα, ωστόσο, θα βρούµε τον συγγραφέα να 
θανατώνει τις ηρωίδες του απαλλαγµένος από την υποχρέωση ενός κοινού θανάτου. 
(Άλλωστε στην πρώιµη φάση του, πριν γνωρίσει τον Νίτσε, ο Καζαντζάκης υπήρξε 
φεµινιστής). Έτσι, το 1910, στο θεατρικό έργο Πρωτοµάστορας, -θεατρική εκδοχή του 
δηµοτικού τραγουδιού Το γεφύρι της Άρτας- ο άντρας προτρέπει τη γυναίκα που αγαπά να 
θυσιαστεί (να αφήσει να την χτίσουν στο γεφύρι), γιατί ο ίδιος συνειδητοποιεί πως στο 
πλευρό της δεν θα µπορέσει να δηµιουργήσει το µεγάλο Έργο.  

 
Τα δύο παραπάνω έργα συνιστούν, και µε τα θέµατά τους και µε τους εκφραστικούς 

τους τρόπους, γνήσια δείγµατα αισθητισµού. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύµα, πράγµατι, 
δικαιώνει τη θυσία του ανθρώπου προς όφελος του Έργου. Από το Πορτρέτο του Πόε -όπου ο 
ζωγράφος φτιάχνει την τέλεια γυναικεία προσωπογραφία, ενώ το µοντέλο του φθίνει και 
πεθαίνει- έως την αποτρόπαιη θανάτωση ενός δούλου στον Παρράσιο του Πιερ Λουίς 
προκειµένου να απεικονισθεί αληθοφανώς ο ανθρώπινος πόνος, ο αισθητισµός προβάλλει την 
ιδέα ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ήσσονος σηµασίας σε σχέση µε το µεγαλείο της τέχνης. 

                                                           
66 Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο (1997) της Αγγέλας Καστρινάκη, καθηγήτριας Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που δηµοσιεύεται σε ιστοσελίδα του 
δικτυακού χώρου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, αφιερωµένη στο Νίκο Καζαντζάκη: 
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/. 

http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/
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 Στα πρώιµα και σαφώς αισθητιστικά κείµενα του Καζαντζάκη, λοιπόν, η θανάτωση 
της γυναίκας υπακούει σε αυτή τη λογική: ο άντρας, που είναι πλασµένος για τη δηµιουργία, 
φονεύει ή αφήνει να φονεύσουν το εµπόδιο στον υψηλό προορισµό του. Ωστόσο οι φόνοι 
γυναικών δεν υποχωρούν και στο ώριµο έργο του συγγραφέα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, 
η θανάτωση της χήρας στον Ζορµπά, και ακόµα χαρακτηριστικότερο, η θανάτωση της Εµινέ 
χανούµ στον Καπετάν Μιχάλη.  

 
Ο καπετάν Μιχάλης, όπως είναι γνωστό, µαχαιρώνει την Εµινέ, τη γυναίκα που 

ποθούσε, προκειµένου να απαλλαγεί από τις κατώτερες σαρκικές σκέψεις του και να 
αφιερωθεί στην απελευθέρωση της Κρήτης. Η απελευθέρωση της Κρήτης όµως δεν είναι 
παρά µια καινούρια εκδοχή του Υψηλού Έργου· σε αυτή την περίπτωση το έργο δεν 
συνίσταται σε καλλιτεχνική δηµιουργία, όπως στα καθεαυτό κείµενα του αισθητισµού, αλλά 
σε µιαν άλλη υψηλή -και ξένη προς τη γυναικεία φύση- ιδέα. Το µοτίβο όµως παραµένει 
βέβαια το ίδιο: ο άντρας θυσιάζει τη γυναίκα, πράγµα που τον απελευθερώνει από τις 
κατώτερες ροπές του και τον καθιστά ικανό να επιτελέσει το έργο.  

 
Την έµµονη αυτή ιδέα ο Καζαντζάκης τη µοιράζεται µε τον διάσηµο στις αρχές του 

αιώνα Ιταλό της Παρακµής, τον Γκαµπριέλε Ντ’ Ανούντσιο. Σταθερό και επαναλαµβανόµενο 
µοτίβο και στον ιταλό συγγραφέα είναι η βίαιη θανάτωση της γυναίκας. Στο Il Trionfo della 
Morte (1894) ο διανοούµενος ήρωας σκοτώνει τη µοιραία γυναίκα, επειδή αποτελεί εµπόδιο 
στην πνευµατική του ζωή: αγκαλιάζοντάς την σφικτά, την παρασύρει από έναν ψηλό βράχο 
στη θάλασσα. Σε αυτή την περίπτωση ο θάνατος είναι τουλάχιστον κοινός, αν και η γυναίκα 
αντιστέκεται, όπως στο Όφις και κρίνο. Σε άλλα έργα του, ωστόσο, ο Ντ’ Ανούντσιο 
παρουσιάζει φόνους γυναικών, που απλώς απελευθερώνουν τους άντρες-ήρωες από βίαιους 
πόθους.  

 
Στον Ιταλό αισθητιστή αφθονούν και οι θανατώσεις γυναικών όχι από τους ίδιους τους 

άντρες που τις ποθούν, αλλά από το πλήθος, θανατώσεις στις οποίες ο συγγραφέας φαίνεται 
να εντρυφά µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Μια ηρωίδα του, τη Μίλα, στη βουκολική τραγωδία Η 
κόρη του Γιόριου (1904), το πλήθος την καίει ζωντανή, ως µάγισσα, επικαλούµενο τα θεία: 
πρόκειται για µια αθώα κοπέλα, ξένη, όχι ντόπια, που έχει την ατυχία να έλκει ιδιαίτερα τους 
άντρες και να συγκεντρώνει γι’ αυτό το µίσος των γυναικών. Όλα αυτά θυµίζουν τη 
θανάτωση της χήρας στον Βίο και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά: ο ίδιος τύπος της ελκυστικής 
και κατατρεγµένης γυναίκας, το ίδιο χωριάτικο σκηνικό, το έξαλλο πλήθος των ανδρών που 
ποθούν και των γυναικών που µισούν από ζήλεια και δεισιδαιµονία, ο ίδιος τελετουργικός 
θάνατος.  

 
Από τα πρώτα έως τα όψιµα έργα του, λοιπόν, ο Καζαντζάκης φονεύει τη γυναίκα, 

θύοντας ουσιαστικά στον βωµό του αισθητισµού. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα τελευταία έργα 
του, που υποτίθεται ότι δεν ανήκουν στο ρεύµα αυτό, ο συγγραφέας προχωρά πιο πέρα από 
ό,τι στα πρώιµα κείµενα: αν στο Όφις και κρίνο ο φόνος γυναικός συνεπιφέρει τον θάνατο 
του ανδρός και στον Πρωτοµάστορα η γυναίκα θυσιάζεται αυτοβούλως, ώστε η κοινωνία των 
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ανδρών να µη µολύνεται από τον φόνο, στα όψιµα έργα του ο Καζαντζάκης απεργάζεται τον 
φόνο της γυναίκας µε ολοένα και λιγότερες αναστολές: στον Καπετάν Μιχάλη η θανάτωση 
της γυναίκας γίνεται -στον ύπνο της- από τον ίδιο τον άντρα που την ποθεί, χωρίς καµία 
ενοχή πλέον.  
 

Εκτός από τον φόνο των γυναικών, και ο έρωτας µαζί τους, στο όψιµο έργο του 
Καζαντζάκη, παρουσιάζει εµφανή τα σηµεία του αισθητισµού. Το αυτοβιογραφικό, 
υποτίθεται, επεισόδιο µε την Ιρλανδέζα στην Αναφορά στον Γκρέκο, συνιστά χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αισθητισµού κάτω από µια επίφαση ρεαλισµού. Πρόκειται για το κεφάλαιο 
εκείνο, όπου ο Καζαντζάκης αφηγείται τη σχέση που είχε ως δεκαοχτάρης µε µια δασκάλα 
των αγγλικών, µια ώριµη σαν «µελωµένο σύκο» Ιρλανδέζα. Με αυτή την κοπέλα κίνησε, 
λέει, να ανεβεί στον Ψηλορείτη· κι εκεί πάνω, µέσα σε µια εκκλησία, οι δυο νέοι επιδίδονται 
σε ερωτικές περιπτύξεις, κάτω από το βλέµµα του Χριστού και της Παναγίας.  

 
Η εµπειρία µε την Ιρλανδέζα -αφηγείται ο Καζαντζάκης- στοιχειώνει τον νεαρό εαυτό 

του, και αποτελεί το ερέθισµα για τη συγγραφή του Όφις και κρίνο. Ωστόσο η σκηνή 
«έρωτας στην εκκλησία» δεν συνιστά εντελώς πρωτότυπη σύλληψη· µπορεί να µην απαντά 
µε συχνότητα την εποχή που γράφεται η Αναφορά στο Γκρέκο, απαντά όµως σε τουλάχιστον 
δύο κείµενα συγγραφέων που διαµορφώθηκαν µέσα στο ίδιο ρεύµα µε τον Καζαντζάκη, στον 
αισθητισµό των αρχών του αιώνα. Το 1909 στο Βυσσινί τριαντάφυλλο ο Πλάτων 
Ροδοκανάκης και το 1930 στο Λεµονοδάσος ο Κοσµάς Πολίτης παρουσιάζουν ένα ζευγάρι να 
κάνει έρωτα µέσα στο παρεκκλήσι ενός εγκαταλελειµµένου µοναστηριού. 

 
 Αλλά στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι σκηνές δεν είναι τόσο συνηθισµένες όσο στην 

Ευρώπη, όπου ο συνδυασµός του ηδονικού µε το θείο και η βεβήλωση του ιερού συνιστούν 
έναν τόπο της τέχνης, κυρίως του ροµαντισµού. Άλλωστε η καθολική παράδοση διαθέτει 
πλήθος παραστάσεις, όπου το θεϊκό και το ηδονικό συνενώνονται. Η Αγία Τερέζα του 
Μπερνίνι στον 16ο αιώνα δέχεται το βέλος του θεϊκού έρωτα µέσα σε µια έκσταση εντελώς 
γήινη, ενώ ο Μωρίς Μπαρές (που υπήρξε ένας από τους ευαγγελιστές του Καζαντζάκη) στα 
1893 ορίζει τον “νεο-καθολικισµό” ως «έναν τρόπο ανάµιξης της ηδυπάθειας µε τη 
θρησκεία».  

 
Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, στο Όφις και κρίνο -αυτό που υποτίθεται ότι εµπνεύστηκε από 

την Ιρλανδέζα- συνδέει το θείο µε το ηδονικό, σε έναν συνδυασµό µάλλον βέβηλο: «Θέλω 
την κοινωνία του σώµατός Σου απόψε. Το άδυτο και το άγιο Βήµα της σάρκας σου ποθώ. 
Λειτουργός του αληθινού Θεού θα προσφέρω θυσία απόψε και θα ’ναι ναός το σώµα Σου και 
ύµνοι τα παραληρήµατα µας κι έκσταση θρησκευτική και υπερκόσµια η κοµάρα µετά την ηδονή 
µας». 

 
 Η µεγαλύτερη ηδονή προέρχεται από την προσβολή του θεού. Ένας από τους πρώτους 

διδάξαντες φαίνεται πως είναι ο Μαρκήσιος ντε Σαντ, ο οποίος, φιλοσοφώντας στο 
µπουντουάρ, προτρέπει: «Ελεύθερα, Ευγενία, αφήστε όλες τις αισθήσεις σας στην ηδονή, είναι 
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ο µόνος θεός της ύπαρξής σας· σ’ αυτόν πρέπει να θυσιάζει µια νέα κοπέλα, τίποτα στα µάτια 
της να µην είναι άγιο όσο η ηδονή». Ενώ ακόµα πιο κοντά στη φρασεολογία του Καζαντζάκη 
είναι µια άλλη διδαχή του µαρκήσιου, σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν διάφορα µέρη του 
γυναικείου σώµατος (εκτός από το ειωθός), που µπορούν να παράσχουν στο µέλος του άντρα 
«κι άλλους βωµούς για να κάψει το θυµίαµά του». 

  
Η ιστορία µε την Ιρλανδέζα λοιπόν -έστω και πλασµατική (εκείνη την εποχή άλλωστε 

ο Καζαντζάκης είχε την παθιασµένη και ανέραστη σχέση του µε τη Γαλάτεια Αλεξίου, στην 
οποία και αφιερώνει το Όφις και κρίνο)- δείχνει τις βαθύτερες ροπές του συγγραφέα, αυτές 
που τον κατέχουν από το πρώτο έως το έσχατο έργο του, καθιστώντας τον γνήσιο τέκνο της 
Παρακµής.  

 
 

 
Ο Καζαντζάκης και η θεολογία της πάλης 67  
 

Με την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε Ο τελευταίος πειρασµός του Χριστού (1988) 
επανήλθε, σε παγκόσµιο πλέον επίπεδο, η παλιά διαµάχη για τη θρησκευτικότητα του 
Καζαντζάκη που χρονολογείται από τη δεκαετία του ’20, µετά τη δηµοσίευση της Ασκητικής 
(1927), και γνώρισε ποικίλες αναζωπυρώσεις µε αποκορύφωµα τη δεκαετία του ’50. Σήµερα, 
βέβαια, το ζήτηµα δεν είναι να δικαιωθεί ή να καταδικαστεί ο Καζαντζάκης, αλλά να 
διερευνηθεί και να εξηγηθεί η ιδιότυπη αντι-θρησκευτικότητά του ή η µετα-χριστιανικότητά 
του.  
 

Στον τόµο, που επιµελούνται δύο αµερικανοί πανεπιστηµιακοί, ο θεολόγος Darren J. Ν. 
Middleton και ο κατ’ εξοχήν ειδικός στον Καζαντζάκη και µεταφραστής του Peter Bien 
(Darren J. Ν. Middleton & Peter Bien [επιµ.], God’s Struggler: Religion in the Writings of 
Nikos Kazantzakis, Macon, Georgia: Mercer University Press 1996), επιχειρείται για πρώτη 
φορά η συστηµατική προσέγγιση της θρησκευτικότητας του Καζαντζάκη από ποικίλες 
προοπτικές: ορθόδοξη, προτεσταντική και κοσµική. Στόχος των µελετητών δεν είναι να 
αποκαταστήσουν τη χριστιανικότητά του, όσο να αναδείξουν τη θέση του στην ιστορία της 
χριστιανικής σκέψης διερευνώντας το πώς, ενώ αµφισβητούσε µε τα κείµενά του τις 
συµβατικές συλλήψεις του Θεού, ταυτόχρονα υποστήριζε ότι για την κατανόηση του κόσµου 
είναι αναγκαία η θεολογική και πνευµατική διάσταση.  

 
Οι συγγραφείς του τόµου αποσκοπούν στο να καταδείξουν τη βαθιά θρησκευτικότητα 

του Καζαντζάκη σε πείσµα όλων εκείνων ορθόδοξων, προτεσταντών, ρωµαιοκαθολικών που 
κατά καιρούς ξεσηκώθηκαν οργισµένοι εναντίον του για τις αντιχριστιανικές του απόψεις. Αν 
και η µεταφυσική της ανταρσίας, σύµφωνα µε τους επιµελητές του τόµου, συνιστά το βασικό 
γνώρισµα της σκέψης και της λογοτεχνίας του Καζαντζάκη, ο θρησκευτικός 

                                                           
67 Το κείµενο ανήκει στον ∆. Τζιόβα και δηµοσιεύτηκε στις 16-02-1997 στην εφηµερίδα Το Βήµα: 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12416&m=B14&aa=1&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12416&m=B14&aa=1&cookie=
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αντικοµφορµισµός του είναι αυτός που υποβαθρώνει και εξηγεί τα πάντα. Η λεβεντιά των 
πρωταγωνιστών του αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του ίδιου του συγγραφέα να βρει το 
ζωογόνο νόηµα µέσω µιας θεολογίας της πάλης. Πνεύµα και ύλη για τον Καζαντζάκη 
αντιµάχονται δηµιουργικά και απελευθερωτικά ούτως ώστε µέσω της πάλης τους να υπάρξει 
η µετουσίωση της ύλης σε πνεύµα. Σκοπός όµως δεν είναι η διαφυγή από την επίγεια ζωή ή η 
υπέρβασή της, αλλά η πνευµατική µεταµόρφωσή της και τούτο δείχνει τις αντιφάσεις του 
Καζαντζάκη εφόσον αφενός επιδιώκει να µετουσιώσει τη σάρκα σε πνεύµα και αφετέρου να 
την εµβολιάσει απλώς πνευµατικά. 

  
Ο τόµος προλογίζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό και αποτελείται 

από έντεκα κεφάλαια µαζί µε την εισαγωγή, γραµµένα από ειδικούς φιλολόγους, φιλοσόφους 
και θεολόγους που εκφράζουν διαφορετικές τάσεις και παραδόσεις συνδυάζοντας έτσι και τη 
δυτική και την ορθόδοξη σκέψη. Αν εξαιρέσουµε το πρώτο κεφάλαιο που κάνει µια 
επισκόπηση, σχετικά περιορισµένη, της θρησκευτικής διαµάχης γύρω από τον Καζαντζάκη 
στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα άρθρα µπορούν να υπαχθούν σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα εξετάζεται ο Καζαντζάκης από τη σκοπιά της ορθόδοξης θεολογίας καθώς και η 
σχέση του µε τον µυστικισµό (δυτικό και ορθόδοξο). Η δεύτερη αφορά στη µελέτη της 
καζαντζακικής θεολογίας στα πρώιµα, και λιγότερο γνωστά, έργα του, στην Οδύσσεια και 
στον Τελευταίο Πειρασµό, και τέλος η τρίτη αποτελείται από άρθρα συγκριτολογικού 
προσανατολισµού στα οποία εξετάζονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του Καζαντζάκη σε 
σχέση µε τα ρεύµατα της προ-νεωτερικής θεολογίας (Λούθηρος), της νεωτερικής 
(Kierkegaard) και της µετα-νεωτερικής (Alfred North Whitehead). Ωστόσο, η καλή εικόνα 
των θρησκευτικών αντιλήψεων του Καζαντζάκη, που αποκοµίζουµε από την ένταξή τους σε 
ένα ευρύτερο θεολογικό πλαίσιο, θα ολοκληρωνόταν αν υπήρχε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για 
τη σχέση του Καζαντζάκη µε τον βουδισµό και γενικότερα µε τις ανατολικές θρησκείες.  

 
Όπως προκύπτει από τον τόµο, η θεολογία του Καζαντζάκη διαµορφώθηκε από τη 

δαρβινική θεωρία της εξέλιξης και τον µπερξονικό βιταλισµό και ως εκ τούτου ο «θεός» του 
δεν είναι υπερβατική ουσία αλλά γίγνεσθαι: µια εξελικτική διαδικασία από τη σταθερότητα 
στην κίνηση, από την εγκάθειρξη στην ελευθερία, από την ύλη στο πνεύµα. Ο «θεός» του 
Καζαντζάκη είναι εγκόσµια πανθεϊστική παρουσία και όχι µεταφυσικό, στατικό ον, είναι το 
πνεύµα που παλεύει µέσα µας για την επίτευξη υψηλότερης συνείδησης και την υπέρβαση 
της µετριότητας ή, όπως λέει στην Αναφορά στον Γκρέκο, δεν είναι σκοπός αλλά αρχή.  

 
Η συνύπαρξη και η αλληλενέργεια Θεού και κόσµου στο έργο του Καζαντζάκη µπορεί 

να προκάλεσε τις περισσότερες θεολογικές ενστάσεις, προσείλκυσε όµως και το ενδιαφέρον 
αρκετών δυτικών θεολόγων γιατί η εγκοσµιότητα του Θεού αντιστρέφει τις παραδοσιακές 
σωτηριολογικές αντιλήψεις της χριστιανικής θεολογίας (ας θυµηθούµε εδώ τον υπότιτλο της 
Ασκητικής Salvatores Dei) µε τη σωτηρία να ξεκινάει από κάτω και όχι από πάνω. Η 
θεώρηση του Θεού ως γίγνεσθαι και όχι ως αµετάλλακτης ουσίας, µε την πνευµατικότητά 
του να ολοκληρώνεται µέσα από τη διαλογική συµµετοχή της στην υλικότητα του κόσµου, 
ενόχλησε µεν τους πιστούς, έφερε όµως τον Καζαντζάκη πολύ κοντά σε σύγχρονες 
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θεολογικές αντιλήψεις (process theology). Ο Καζαντζάκης ανακαλύπτεται στη ∆ύση ως 
προάγγελος νέων προωθηµένων θεολογικών αντιλήψεων και όχι µόνο ως θρησκευτικός 
εικονοκλάστης ή γοητευτικός λογοτέχνης.  

 
Αν το βιβλίο αυτό συνιστά το καλύτερο τεκµήριο αυτής της θεολογικής ανακάλυψης 

του Καζαντζάκη, ανασκευάζοντας πειστικά το πόσο αδικαιολόγητα επικρίθηκε για την 
υποτιθέµενη αντι-θρησκευτικότητά του και προσφέροντάς µας µια διεξοδική και 
συγκριτολογική ανάλυση των θεολογικών αντιλήψεών του, είναι ίσως καιρός να διερευνηθεί 
το ίδιο διεξοδικά και συγκριτικά και το γιατί ο Καζαντζάκης ενοχλεί τους έλληνες 
αναγνώστες και κριτικούς. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι φταίει η γλώσσα του, άλλοι η 
υπερβολή και η επιτήδευσή του. Φέτος, όπου συµπληρώνονται σαράντα χρόνια από τον 
θάνατό του (1957), θα πρέπει να ξεκινήσει µια νηφάλια αποτίµηση του φαινοµένου 
Καζαντζάκη. Η απάντηση στο ερώτηµα για το ποια στοιχεία καθιστούν το έργο του 
απωθητικό στο ελληνικό κοινό και ελκυστικό στο ξένο (σε αυτά θα πρέπει να 
συνυπολογισθεί και η καζαντζακική θεολογία) ενδεχοµένως να λύσει και άλλες απορίες 
σχετικές µε το είδωλο του ελληνικού πολιτισµού τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.  

 
 
 
Ερµηνευτικά σχόλια στο µυθιστόρηµα Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται 68 
 

Tο µυθιστόρηµα αυτό διαδραµατίζεται σε ένα ελληνικό χωριό στην ενδοχώρα της 
Aνατολίας και αφηγείται την άφιξη µιας οµάδας προσφύγων από το µέτωπο, τη στιγµή που οι 
νεότεροι του χωριού ετοιµάζονται να παίξουν τους ρόλους τους σε ένα θρησκευτικό δράµα 
το επόµενο Πάσχα. Κάτω από την πίεση αυτών των γεγονότων οι χωρικοί-πρωταγωνιστές 
ταυτίζονται ολοένα και περισσότερο µε τα πρόσωπα του Eυαγγελίου που πρόκειται να 
υποδυθούν ή και καταλαµβάνονται από αυτά. H διαδικασία αυτή προχωρά και πέρα από τα 
ρεαλιστικά κίνητρα της επικείµενης θεατρικής παράστασης των Παθών και ισχύει κατ’ 
επέκταση για όλους τους χαρακτήρες· οι άρχοντες του χωριού ασυναίσθητα καταλήγουν στο 
ρόλο των Φαρισαίων· ο παπάς του χωριού Γρηγόρης οδηγείται ανεπαίσθητα από τις 
περιστάσεις και από την ιδιοσυγκρασία του στο ρόλο του Kαϊάφα· τον ρόλο του Πιλάτου 
υποδύεται κατά τρόπο έξοχο αν και άθελά του, και µε πολύ χιούµορ από τη µεριά του 
Kαζαντζάκη, ο τοπικός Tούρκος Αγάς, ένας καλοπροαίρετος καλόβολος παιδεραστής που εν 
τέλει τρελαίνεται από τα ακατανόητα καµώµατα των γύρω του Ελλήνων, οι οποίοι, καθώς 
λέει, «θα πετάλωναν τους ψύλλους». Tο µυθιστόρηµα τελειώνει µε το Mανολιό, τη µορφή 
του Xριστού, να εκτελείται στην εκκλησία µεσάνυχτα Χριστουγέννων, καθώς φτάνει η 
είδηση της προσπέλασης τουρκικών στρατευµάτων στο χωριό· βρισκόµαστε προ της 
Mικρασιατικής καταστροφής και της εκδίωξης του ελληνικού πληθυσµού από την Aνατολία.  
                                                           
68 Απόσπασµα από το άρθρο του Roderick Beaton «Myth and Text: Readings in the Modern Greek 
Novel», Byzantine and Modern Greek Studies 9 (1985) σσ. 29-53 (µετάφραση: Ben Petre), που 
δηµοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα του δικτυακού χώρου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, αφιερωµένη στο 
Νίκο Καζαντζάκη: http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/. 
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H συνολική µυθική δοµή του µυθιστορήµατος O Xριστός Ξανασταυρώνεται είναι 
ολοφάνερη, αλλά ο Kαζαντζάκης επιτελεί κάτι πολύ πιο λεπτό και προσδίδει στη 
θεµατολογία του µυθιστορήµατός του µια ερµηνευτική και µεταφορική διάσταση µε πολύ 
µεγαλύτερες προεκτάσεις απ’ ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Κατά πρώτον υπάρχει µια 
σηµαντική αντιστροφή -ο Mανολιός καλείται να παίξει το ρόλο του Xριστού, δηλαδή 
γεννιέται ως Xριστός, το Πάσχα· και δολοφονείται τελετουργικά στην εκκλησία ανήµερα τα 
Xριστούγεννα, όταν σύµφωνα µε το µύθο θα έπρεπε να γιορτάζεται η γέννηση του Xριστού. 
H αντιστροφή αυτή φανερώνει και τη διαστρέβλωση του Xριστιανισµού όπως ασκείται σε 
µια σύγχρονη Xριστιανική κοινότητα, αλλά, το πιο σηµαντικό, την αµφισβήτηση ή 
αντιστροφή από το µυθιστόρηµα του κεντρικού στοιχείου στην ιστορία του Eυαγγελίου, 
δηλαδή την Aνάσταση, τη θέση της οποίας παίρνει η επανάληψη της ατελείωτης και άσκοπης 
αναπαράστασης.  

 
H άλλη σηµαντική περιπλοκή που ο Kαζαντζάκης εισάγει στη χρήση της ιστορίας του 

Eυαγγελίου παράλληλα µε τη σύγχρονη, δήθεν ρεαλιστική αφήγηση, έχει να κάνει µε τη 
σχέση ανάµεσα στο µύθο και την ιστορία. Tο ίδιο το κείµενο του Eυαγγελίου αποτελεί έναν 
συγκερασµό µύθου και ιστορίας, εφ’ όσον η ιστορία του Xριστού διαδραµατίζεται µέσα σε 
ένα ιστορικά εξακριβώσιµο πλαίσιο. O Kαζαντζάκης εκµεταλλεύεται τις µυθικές και τις 
ιστορικές διαστάσεις στο µυθιστόρηµά του. H ιστορία του Iησού στη Bίβλο λαµβάνει χώρα 
µε φόντο τις φιλοδοξίες των τότε Eβραίων για ανεξαρτησία από τη Pωµαϊκή Aυτοκρατορία, 
φιλοδοξίες που βρήκαν ολέθριο τέλος το 70 µ.X. µε την καταστροφή των Iεροσολύµων. H 
τοποθέτηση του µυθιστορήµατος στη Mικρά Aσία λίγο πριν την καταστροφή του 1922 
επιτρέπει στον Kαζαντζάκη να υπαινίσσεται την ιστορική οµοιότητα ανάµεσα στη µοίρα των 
Eβραίων της αρχαιότητας και αυτή των Eλλήνων τον εικοστό αιώνα, και έτσι να 
υπαινίσσεται εξίσου για τις δυο περιπτώσεις µια αιτιολογική σχέση µε την «προδοσία» του 
Xριστού.  

 
Αλλά υπάρχει και µια επιπρόσθετη ιστορική διάσταση στο O Xριστός 

Ξανασταυρώνεται. Στο µυθιστόρηµα υπάρχουν πλείστες αναφορές στο µπολσεβικισµό -οι 
πρόσφυγες που κατασκηνώνουν έξω από το χωριό, απευθύνονται µάταια στους χωρικούς για 
βοήθεια, και τελικά όταν αυτή δεν τους παρέχεται επιτίθενται, στιγµατίζονται από τους 
χωρικούς και τους Tούρκους σαν Mπολσεβίκοι. H σύγκρουση ανάµεσα στον κοµµουνισµό 
και το υπάρχον καθεστώς είναι πραγµατικά ευνόητη, αφού το µυθιστόρηµα τοποθετείται 
(χρονικά) λίγο µετά τη Pωσική Eπανάσταση, αλλά στην ουσία έχει πολύ περισσότερο να 
κάνει µε τη σύγκρουση που έφτανε προς το τέλος της ενώ ο Kαζαντζάκης έγραφε το 
µυθιστόρηµα (1948), δηλαδή τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο. H αντιπαράθεση ανάµεσα στους 
έχοντες στη Λυκόβρυση και τους µη έχοντες που κατασκηνώνουν στο βουνό δεν είναι µόνο 
µια παραβολή για τη χριστιανική υποκρισία και το χριστιανικό φανατισµό αντίστοιχα, αλλά 
ταυτόχρονα µια παραβολή για την πραγµατική σύγκρουση εκείνης της εποχής ανάµεσα σε 
Έλληνες και «Έλληνες» ανάµεσα στους έχοντες των πόλεων και τους επαναστάτες, τους 
αντάρτες, στα βουνά. Έτσι ο Mανολιός-Xριστός δεν µεταµορφώνεται µονάχα σε άγιο αλλά 
και σε κοινωνικό επαναστάτη, ενώ ο παθιασµένος παπα-Φώτης, ο ηγέτης των προσφύγων, 
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συνδυάζει τα χαρακτηριστικά, αλλά και µερικές από τις πεποιθήσεις του παραδοσιακού 
ορθόδοξου ασκητή µε εκείνα του φλογερού επαναστατικού ηγέτη.  

 
Στο O Xριστός Ξανασταυρώνεται η άµεση παραποµπή σε µύθους δεν παρέχει µόνο µια 

δοµή για την πλοκή του µυθιστορήµατος, αλλά παράλληλα συνδέει µε µεταφορικό στοχασµό 
τρεις ξεχωριστές ιστορικές εποχές -την Iουδαία του καιρού των Παθών, τους Έλληνες της 
Μικράς Ασίας στα πρόθυρα της µαζικής τους εκδίωξης το 1922-3 και τον Eλληνικό εµφύλιο 
πόλεµο του 1944-9. Tο µυθιστόρηµα αντιστοιχεί τις εποχές αυτές µε τρεις ιδεολογίες ή 
δόγµατα: το Xριστιανισµό, τον εθνικισµό της Mεγάλης Iδέας που ήταν η ρίζα της 
καταστροφής του 1922, και τον Kοµµουνισµό. Έτσι, όταν σκοτώνεται η µορφή του Xριστού 
και οι Tούρκοι ετοιµάζονται να µπούν στο χωριό:  

α) O Xριστιανισµός του σηµερινού κόσµου νικάται από τις δυνάµεις ιδιοτέλειας, 
πλεονεξίας και φόβου.  

β) Το ελληνικό ιδεώδες των αρχών του 20ου αιώνα γκρεµίζεται καθώς ο ελληνικός 
στρατός υφίσταται ήττα στην Aνατολία και στη συνέχεια οι Mικρασιάτες Eλληνες 
καταλήγουν πρόσφυγες, όπως οι Eβραίοι της αρχαιότητας.  

γ) O Kοµµουνισµός νικάται στην τελευταία φάση του ελληνικού εµφύλιου πολέµου, 
ταυτόχρονα µε τη συγγραφή του µυθιστορήµατος· οι αντάρτες στο βουνό που διακατέχονται 
από παθιασµένη και απεγνωσµένη πίστη στην αδελφοσύνη της ανθρωπότητας αναγκάζονται 
να επιτεθούν στους καλοθρεµµένους συµπατριώτες τους στο χωριό, από τους οποίους 
κατατροπώνονται. H υιοθέτηση µιας επαναλαµβανόµενης δοµής που συνδέει διαφορετικούς 
µύθους, άλλους παλαιούς και άλλους υπό εξέλιξη, καθιστά το θάνατο του Mανολιού-Xριστού 
σύµβολο και των τριών ηττών, και υπαινίσσεται µια βαθύτερη ταύτιση ανάµεσα σε τρεις 
διαφορετικές και µάλιστα ασυµβίβαστες ιδεολογίες· το Xριστιανισµό, τον εθνικό ρεβανσισµό 
και τον Kοµµουνισµό.  
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Η Γενιά του ’30: ο όρος και η χρήση του 70 
 

Η επικράτηση του όρου γενιά φαντάζει απόλυτη και κυριαρχική: φθάσαµε στην 
κατάχρηση ενός καταχρηστικού όρου. Γενιά του 1880, γενιά του Ι930 αλλά και γενιά του 
Ι970, του 1980, γενιά του 1920, γενιά του 1914. Πιστεύω ότι σωστά ο Peri, αναφερώµενος 
στη χρήση του όρου από τον Vitti, παρατηρούσε κιόλας από το Ι974: «δεν υποβάλλεται σε 
κριτική η έννοια και ο ίδιος ο όρος της γενιάς που [...] µένει µια βιογραφικο-πνευµατική 
οντότητα που δεν επιδέχεται χαρακτηρισµούς περισσότερο ακριβείς και οριστικούς αφού, 
κάθε φορά που του δίνουµε µια σηµασία, αντιλαµβανόµαστε ότι διεκδικεί και άλλες 
διαφορετικές. Το πρόβληµα που έχουµε να λύσουµε είναι, κατά τη γνώµη µου, να 
αντικαταστήσουµε αυτόν τον όρο, δηλ., κάθε φορά, να εξακριβώνουµε ποιες ιστορικές, 
πολιτικές, οικονοµικές και λογοτεχνικές σχέσεις υποκρύπτει και αποσιωπά». 
 

Είναι πιθανό το ότι ο όρος γενιά χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στα χρόνια του ’30, από 
λογοτέχνες και κριτικούς, κάτω από την επίδραση των ιστορικών µελετών του Albert 
Thibaudet. Το 1929 o Θεοτοκάς χρησιµοποιεί τη φράση «η γενεά µας» ακόµα και τρεις φορές 
σε µια σελίδα, κι άλλες αλλού. Ο Vitti επισηµαίνει ότι ο όρος Γενιά του Τριάντα 
«χρησιµοποιήθηκε αόριστα και γενικά από τον Θεοτοκά και καθιερώθηκε µέσα στo 
περιβάλλον της οµάδας του περιοδικού Τα Νέα Γράµµατα», γι’ αυτό «µε Γενιά του Τριάντα 
στο στενότερο νόηµα µπορούµε να εννοήσουµε κάπως φειδωλά τους νέους που 
συνεργάστηκαν στο περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα και µόνο τους νέους». 
 

Σε επιφυλλίδα του το 1953 o Καραντώνης χρησιµοποιεί τον όρο «λογοτεχνική γενεά» 
και είναι ο επίσηµος αυτός «κριτικός της γενιάς του 30» που δηµοσιεύει στα 1962 βιβλίο µε 
τίτλο Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30. 
 

Το 1977 κυκλοφορούν τα δυο βιβλία των Vitti και Μητσάκη για τη γενιά του ’30. Ο 
Κ.Θ. ∆ηµαράς, παρουσιάζοντας τα βιβλία αυτά από τις επιφυλλίδες της εφηµερίδας Το Βήµα 
έγραφε: «Γενιά του ’30, γενιά του ’80, ή ακόµη, απόλυτα, η έννοια της φιλολογικής γενιάς 
[...] Εγώ άλλοτε είχα απασχοληθεί µ’ αυτό, πότε προσπαθώντας να εξακριβώσω τους όρους 
υπό τους οποίους παρουσιάσθηκε στη γλώσσα µας η έκφραση αυτή και πότε προκειµένου να 
την µελετήσω ως στοιχείο για τη διαίρεση της ιστορίας των γραµµάτων σε περιόδους. Για το 
πρώτο θέµα δεν απεκόµισα άξια λόγου ύλη· η έκφραση φαίνεται να ήταν κιόλας αποδεκτή 
µεταξύ των λογίων γύρω στα 1900, και ανάλογα, πάλι αρκετά νωρίς, φαίνεται να 
χρησιµοποιήθηκε για τη γενιά του ’30». Αντίθετα, ο Vitti θεωρεί τον όρο «νεόκοπο τα χρόνια 
εκείνα στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη». 

 
Γύρω από τη χρήση του όρου γενιά υπάρχει αναµφισβήτητα πρόβληµα. Θα 

παραπέµψω σ’ ένα άρθρο της Ελένης Πολίτου-Μαρµαρινού που έχει τον τίτλο «Η πρώτη 

                                                           
70 Παραθέτουµε το οµότιτλο κεφάλαιο από το βιβλίο του Φώτη ∆ηµητρακόπουλου, Η πρωτοποριακή 
κίνηση του 30 και το µυθιστόρηµα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990, σσ. 77-85 (το κείµενο παρατίθεται 
εδώ χωρίς τις υποσηµειώσεις του). 
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µεταπολεµική ποιητική γενιά και η σχέση της µε τη “Γενιά του 30”». Υπάρχει και ένα άλλο 
πρόσφατο άρθρο του Κώστα Στεργιόπουλου µε τον τίτλο «Λογοτεχνία και χρονολογίες». Η 
Πολίτου δέχεται ότι η γενιά είναι «κεφαλή µιας περιόδου, ως οµάδα οµοϊδεατών 
ανακαινιστών που πέτυχαν να εκτοπίσουν την τέχνη των προκατόχων τους, θεώρηση µε την 
οποία υπογραµµίζεται η διαλεκτική σχέση της γενιάς µε την περίοδο. Έτσι όµως νοούµενη η 
γενιά, ως οµάδα δηλ. οµοϊδεατών µε ειδικό πρόγραµµα, συνιστά αυτό που ονοµάζουµε 
κίνηµα. Με τη διαφορά πως το κίνηµα, καθώς συνήθως αποτελείται από επαναστατικούς 
νέους που καταβάλλουν µια συνειδητή και θεωρητικά στηριγµένη προσπάθεια για να 
διαδώσουν και εφαρµόσουν µια καινούργια αντίληψη για την τέχνη, δύσκολα διαρκεί µιαν 
ολόκληρη γενιά (για διάστηµα δηλ. 30 περίπου ετών)». Η Πολίτου µιλάει για λογοτεχνικό 
κίνηµα του ’30, µε το οποίο αρχίζει µια νέα περίοδος της ελληνικής ποίησης (και 
πεζογραφίας εννοείται): η πρώτη µεταπολεµική ποιητική γενιά είναι µια δεύτερη γενιά στη 
νέα περίοδο της ελληνικής ποίησης. Ο Στεργιόπουλος αφού σχολιάσει την έννοια του όρου 
«σχολή», λέει για τη γενιά: «Η γενιά δεν ξεπερνά ορισµένα χρονικά όρια, όπως η σχολή, και 
οι εκπρόσωποι της έχουν την ίδια πάνω-κάτω ηλικία, µε διαφορά µεταξύ τους συνηθέστερα 
µικρότερη από µια πενταετία κι οπωσδήποτε όχι µεγαλύτερη από δεκαετία. Γιατί εκείνο που 
συνδέει τους εκπροσώπους της, διαχωρίζοντάς τους από τους προηγούµενους και τους 
επόµενους, είναι η ιστορική στιγµή και η στιγµή που έρχονται να διαδραµατίσουν το ρόλο 
τους στα γράµµατα, το τι συµβαίνει εκείνη την ώρα στον ιστορικό χώρο και τι επικρατεί στον 
πνευµατικό και λογοτεχνικό, και ιδίως το γεγονός ότι µεγάλωσαν και ανδρώθηκαν ζώντας τα 
ίδια κοινά για όλους περιστατικά και αναπνέοντας την ίδια ατµόσφαιρα και το ότι ξεκίνησαν 
και συµπορεύτηκαν έχοντας περίπου το ίδιο φορτίο ζωής. Έτσι κι οι τυχόν µεταξύ τους 
οµοιότητες όταν δεν πρόκειται για όµοιες επιδράσεις και ιδιοσυγκρασιακές συγγένειες, 
οφείλονται ως ένα βαθµό στο πνεύµα της εποχής [...] Οι εκπρόσωποι µιας γενιάς, εξάλλου, 
µπορεί να εκφράζουν διαφορετικές αισθητικές τάσεις και ν’ ακολουθούν διαφορετικές 
κατευθύνσεις». Θα συµφωνούσα σε όλα, εκτός από τα στενά όρια της γέννησης των 
εκπροσώπων της γενιάς που ο Στεργιόπουλος τα τοποθετεί «συνηθέστερα» στην ίδια 
πενταετία και «οπωσδήποτε» όχι πάνω από µια δεκαετία. Ο Κοσµάς Πολίτης γεννιέται το 
1888, ο Τερζάκης το 1907, ο Μυριβήλης το 1890, ο Βενέζης το 1904, ο Καραγάτσης το 1908, 
ο Κόντογλου και ο Στρατής ∆ούκας το 1895, ο Πρεβελάκης το 1909. Νοµίζω ότι τα όρια 
αυτά της πενταετίας-δεκαετίας πρέπει να τα τοποθετήσουµε όχι στα χρόνια που γεννιούνται 
οι λογοτέχνες αλλά στα χρόνια που πυκνώνει η λογοτεχνική τους κατάθεση, κι αυτά είναι τα 
χρόνια της δεκαετίας του ’30. 

 
Ο ∆ηµαράς, στην επιφυλλίδα που προαναφέραµε, παρατηρεί: «Ως προς τη γενεά του 

Τριάντα, νοµίζω ότι η τοµή είναι δικαιολογηµένη και ο χαρακτηρισµός ανταποκρίνεται σε 
µια πραγµατικότητα. Έχουµε να κάνουµε µε µια εντυπωσιακή πυκνότητα λογοτεχνικών και 
κοινωνικών συναντήσεων, η οποία φανερώνει ότι η στρατολόγηση της νέας φιλολογικής 
γενεάς έχει γίνει µέσα από οµάδες άλλες από εκείνες που προηγήθηκαν». Παρόµοια και ο 
Λίνος Πολίτης γράφει: «Η λεγόµενη “γενιά του 1930”, οι λογοτέχνες δηλ. που 
παρουσιάστηκαν γύρω από τη χρονολογία αυτή, ανανέωσαν δηµιουργικά όχι µόνο την 
ποίηση αλλά και την πεζογραφία, η οποία στα χρόνια 1920-30 φυτοζωούσε σε µια 
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καθυστερηµένη επιβίωση της ηθογραφίας περιγράφοντας τη µίζερη ζωή της 
φτωχογειτονιάς». 

 
Η εικόνα συµπληρώνεται µε τις ακόλουθες διαπιστώσεις του Κ. Μητσάκη: «Ο όρος 

“γενιά του ’30” είναι λοιπόν µια πολύ γενική έννοια που καλύπτει όλους τους λογοτέχνες, 
χρονικά, αλλά δεν εκφράζει την πολυµορφία και την ιδιαιτερότητά τους. ∆εν πρόκειται 
δηλαδή για µια σχολή µε κοινή ιδεολογία ή κοινές αισθητικές αντιλήψεις, περισσότερο 
πρόκειται για µια οµάδα συγγραφέων προικισµένων µε πολύ ταλέντο αλλά και µε διάθεση 
για δηµιουργία υψηλής ευθύνης και µεγάλων απαιτήσεων. Τελικά πρόκειται για µια γενιά µε 
συνείδηση του εαυτού της και της ιστορικής της αποστολής». 

 
Πέρα από όλα όµως τα παραπάνω αποκτά βαρύνουσα σηµασία το πώς, από το 1937 

ήδη, αντιλαµβανόταν ο Τερζάκης, ο δεύτερος µετά τον Θεοτοκά θεωρητικός νους, το 
περιεχόµενο της έννοιας γενιά. Είναι σαφέστατο ότι οι συγγραφείς του ’30 ήξεραν ότι 
ανοίγουν, µε την αξία τους, µια νέα εποχή, µια νέα περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνικής 
ιστορίας, κι έτσι γι’ αυτούς η έννοια της γενεάς δεν είναι µια «αυθαίρετη σχηµατοποίηση 
µέσα στο χρόνο». Ιδού τι γράφει χαρακτηριστικά ο Τερζάκης, παρουσιάζοντας την πρόσφατη 
τότε έκδοση της Ιστορίας της Γαλλικής Λογοτεχνίας (1936) του Τιµπωντέ: «Αγαπώ το 
σύστηµα τούτο που ακολούθησε ο Αλβέρτος Τιµπωντέ στη µεθοδική διάταξη του υλικού του. 
Είναι η υποδιαίρεση σε γενεές [...] Αγαπώ το σύστηµα τούτο, παρ’ όλη την κάποια του 
σχηµατική αυθαιρεσία -την οποία κι ο ίδιος παρατηρεί- όχι γιατί “φαίνεται νάχει το 
προτέρηµα ότι ακολουθεί από κοντήτερα την πορεία της φύσης”, καθώς λέει στον πρόλογό 
του, αλλά γιατί δίνει αµέσως µια σηµασία ανάγλυφη στο ιδιαίτερο “κλίµα”, τις ιδεολογικές 
δηλαδή και συναισθηµατικές συνθήκες της κάθε εποχής. “Εποχή” δεν είναι τίποτ’ άλλο από 
ένα γινόµενο των πνευµατικών εκείνων όρων που δηµιουργούν µε τις πράξεις τους και τις 
αντιδράσεις τους δυο κατηγορίες ανθρώπων: οι µόλις περασµένοι κ’ οι αµέσως επερχόµενοι. 
Κ’ η έννοια έτσι της “γενεάς”, µε την καθοριστική τούτη σηµασία του κλίµατος, καταργεί 
την αυθαίρετη σχηµατοποίηση µέσα στο χρόνο, και καθιερώνει µιαν αξιολογική ολοκλήρωση 
τόσο ωραία όσο και πραγµατική».71  
 
 
 
Η Γενιά του ’30  - Ιδεολογικές ζυµώσεις και οι ενδείξεις της αλλαγής στην 
ποίηση 72 
 

Γύρω στα 1930 υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως η ελληνική ποίηση θα ξεπεράσει την 
κρίση της και θ’ ανανεωθεί. Η ποίηση των συµβολιστών και των µετασυµβολιστών δεν είχε 
πια άλλα περιθώρια. Η δεκαετία όµως του ’20 µε ’30, που κυριαρχήθηκε από την ποίηση της 

                                                           
71 (Σηµ. του επιµ.) Για την οριοθέτηση της Γενιάς του ’30 βλ. επίσης την επιφυλλίδα του Γ. Βελουδή, 
«Η άνοδος και η πτώση της “γενιάς του ’30”», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 09-12-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13438&m=B73&aa=1&cookie=. 
72 Από το βιβλίο του Τάκη Καρβέλη, Η νεότερη ποίηση - Θεωρία και πράξη, εκδ. Κώδικας, Αθήνα 
1983, σσ. 62-65 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου). 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13438&m=B73&aa=1&cookie=
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σχολής του Καρυωτάκη, καλύπτεται κι από την επαναστατική (στις ιδέες, όχι στη γραφή) 
ποίηση του Βάρναλη, του Καβάφη -που η επίµονη προσήλωσή του σ’ ένα λόγο αντιρητορικό 
κατακτάει συνεχώς έδαφος- του Σικελιανού και του Παπατσώνη. Αν λάβουµε, επίσης, υπόψη 
πως γύρω στα 1930 έχει ήδη κάνει την ορµητική του εµφάνιση στη Γαλλία κι έπειτα στην 
Ευρώπη ο υπερρεαλισµός, καταλαβαίνουµε πόσο κρίσιµα είναι για την ελληνική ποίηση τα 
χρόνια αυτά. Η εξέλιξή της, η ανανέωσή της, εξαρτιόταν από τη θετική ή αρνητική στάση 
των ποιητών που γεννήθηκαν γύρω στις αρχές του αιώνα κι αποτέλεσαν τη γενιά του ’30. 
Ήδη από το 1929 ο Γιώργος Θεοτοκάς µε το ψευδώνυµο Ορέστης ∆ιγενής εξέδωσε το βιβλίο 
του Ελεύθερο Πνεύµα, µε το οποίο ζητούσε την ανανέωση στην ποίηση, την πεζογραφία και 
την ελληνική σκέψη, που όπως έγραφε «είναι καιρός να ζητήσει ελευθερία. Αν έχει αληθινή 
δύναµη, θα χειραφετηθεί γρήγορα από τους πνευµατικούς µιλιταρισµούς που την πιέζουν 
σήµερα και θα θελήσει να απλωθεί ελεύθερα στους κόσµους των ιδεών. Αυτές µοιάζουν να 
είναι, στις πολύ γενικές γραµµές τους, οι µελλοντικές κατευθύνσεις της πνευµατικής ζωής 
µας». Όταν το έγραψε ο Γιώργος Θεοτοκάς ήταν 24 χρονών. Ο Κ.Θ. ∆ηµαράς το θεωρεί ως 
βιβλίο που «ερχόταν στην ώρα του για να εκφράσει την διάθεση µιας καινούριας γενιάς η 
οποία διαµορφωνόταν τότε, µε ορθολογικό και πνευµατικά διεθνιστικό προσανατολισµό. Για 
τούτο, µόλις εβγήκε, εχαρακτηρίστηκε ως το µανιφέστο της γενεάς εκείνης». 

  
Ο χαρακτηρισµός του βιβλίου ως µανιφέστου δεν γίνεται αποδεκτός απ’ όλους τους 

εκπροσώπους της γενιάς του ’30. Εξέφραζε, βέβαια, τη φιλελεύθερη ιδεολογία νέων που έρχονταν 
από τη ∆ύση, έφερναν τα καινούρια µηνύµατα κι έβλεπαν τα ελληνικά πράγµατα από µια 
δυτική σκοπιά. Όταν ο Γ. Θεοτοκάς µιλάει για «πνευµατικούς µιλιταρισµούς» που πιέζουν την 
ελληνική σκέψη, φυσικά έχει υπόψη του ιδέες που κατά τη γνώµη του είναι αντιπνευµατικές, 
κονφορµιστικές, που εκπορεύονται από τους µαρξιστές και τους φανατικούς εθνικιστές: 
«Στο ζήτηµα του σκοπού της τέχνης», γράφει, «η σύµπτωση των γνωµών των µαρξιστών και 
των εθνικιστών είναι πλέρια. Και για τις δυο αυτές σχολές ο σκοπός της τέχνης είναι 
ωφελιµιστικός. Οι µαρξιστές αντιλαµβάνονται την τέχνη σαν ένα όργανο των κοινωνικών 
ανταγωνισµών, όπως είναι τα κόµµατα κι οι εφηµερίδες. ∆ιακηρύττουν συχνά µε καταπληκτική 
αφέλεια πως κάθε εκδήλωση πνευµατικής ζωής, που δεν έχει ταξική σηµασία, τους αφήνει 
αδιάφορους. Οι πιο φανατικοί εθνικιστές θέτουν ως σκοπό των πνευµατικών εκδηλώσεων την 
εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Κράτους. Για τους πιο µετριοπαθείς, σαν τον κ. Φώτο Πολίτη, 
η τέχνη είναι θεσµός δηµόσιας ωφέλειας, όπως η εκπαίδευση κι η τοπική αυτοδιοίκηση». 

 
Βέβαια, το «Ελεύθερο Πνεύµα» του Γ. Θεοτοκά µπορεί να µη διαδραµάτισε το ρόλο ενός 

µανιφέστου. ∆ιέγραψε όµως κι εξέφρασε την ιδεολογία των νέων της γενιάς του ’30, που 
εκόµιζαν τις εµπειρίες τους από τον πόλεµο, τη µικρασιατική καταστροφή, την πολιτική 
αστάθεια που επακολούθησε και την αποτελµατωµένη πνευµατική ελληνική ζωή, σύγχρονα όµως 
διατηρούσαν την πίστη τους στον άνθρωπο, στην ελεύθερη και µακριά από δογµατισµούς 
δραστηριότητα του πνεύµατος κι έµεναν ανεπηρέαστοι απ’ τις επαναστατικές θεωρίες του 
µαρξισµού, που κάνει τα πρώτα του βήµατα στην Ελλάδα. […] 
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Οι ενδείξεις της αλλαγής 
 

Οι ενδείξεις της αλλαγής, οι πιο καίριες και αποφασιστικές για την πορεία της ελληνικής 
ποίησης, είναι οι εξής: 

 
1) Το  1930 κυκλοφόρησε στο Παρίσι η ποιητική συλλογή Στου γλυτωµού το χάζι του 

Θεόδωρου Ντόρρου, που θεωρήθηκε πρόδροµος του υπερρεαλισµού στην Ελλάδα. 
 
2) Το 1931 ο ∆ηµήτρης Μεντζέλος (1910-1933) δηµοσιεύει στο περιοδικό Λόγος το 

δοκίµιό του «Ο υπερρεαλισµός και οι τάσεις του». Είναι το πρώτο δοκίµιο που εκθέτει 
συστηµατικά τις θεωρητικές βάσεις του υπερρεαλισµού. 

 
3) Το 1931 ο Γ. Σεφέρης εκδίδει την ποιητική του συλλογή Στροφή, που οδήγησε την 

ποίηση σ’ ένα µεταίχµιο· γιατί η Στροφή, ενώ αποτελεί το ακρότατο και πιο τέλειο δείγµα 
καθαρής ποίησης, έχει όµως και τα σπέρµατα σ’ ορισµένα ποιήµατα (Το ύφος µιας µέρας, 
Fog,«Ρίµα» κτλ.) της αλλαγής. 

 
4) α) Το 1933 ο Τ.Κ. Παπατσώνης κι ο Νικήτας Ράντος δηµοσιεύουν στο περιοδικό 

Κύκλος µεταφράσεις ποιηµάτων του Έλιοτ, που η επίδραση του στο Σεφέρη υπήρξε 
αποφασιστική· β) ο Ν. Ράντος εκδίδει την ποιητική του συλλογή Ποιήµατα, όπου «µ’ ένα λόγο 
καβαφικών απηχήσεων, αναζητούσε µια έκφραση οδυνηρά ωµή» (Αλ. Αργυρίου). 

 
5) Το 1935 α) Κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή του Ανδρέα Εµπειρίκου Υψικάµινος, που 

αποτελεί πιστή εφαρµογή των δογµάτων του υπερρεαλισµού για την αυτόµατη γραφή· β) 
Εκδίδεται η ποιητική συλλογή Μυθιστόρηµα του Γ. Σεφέρη, που αποτελεί σταθµό για την πορεία 
του ίδιου του Σεφέρη και της ελληνικής ποίησης γενικότερα· γ) Ο Οδ. Ελύτης δηµοσιεύει στο 
περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα τα πρώτα του ποιήµατα. Το 1935 είναι σηµαντικός σταθµός για 
την ελληνική ποίηση· ο Αντρέας Καραντώνης έχει γράψει πως: «ό,τι αργότερα θ’ αποτελέσει το 
σώµα της νέας ποίησης, πρωτοεκδηλώνεται µέσα στα χρονικά όρια του 1935... Ο χρόνος 
αυτός είναι ένας από τους πιο ιστορικούς της νεοελληνικής ποίησης, γιατί από κει και πέρα, 
κυρίως, άλλαξε τελειωτικά η µορφή του ποιητικού µας λόγου». Για να συµπληρωθεί η εικόνα της 
χρονιάς, σηµειώνουµε πως ο Σεφέρης παρουσιάζει τις πρώτες µεταφράσεις του από τον Έλιοτ 
κι ο Τάκης Παπατσώνης δηµοσιεύει στο περιοδικό 3ο µάτι απόσπασµα του Οδυσσέα του 
Τζέιµς Τζόις, που αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά κείµενα του 20ου αιώνα. 

 
 
Οι κυριότεροι φορείς της αλλαγής 
 

Η γενιά του ’30 δεν είναι µονοδιάστατη, αλλά, όπως και κάθε γενιά, πολυφωνική. 
Βέβαια, δε θα µας απασχολήσουν εδώ ποιητές που ανήκουν σ’ άλλη γενιά, όπως π.χ. είναι ο Κ. 
Βάρναλης κι ο Ν. Καζαντζάκης που εκδίδουν αντίστοιχα Το φως που καίει το 1933 και την 
Οδύσσεια το 1938. Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Mario Vitti: «Γενιά του Τριάντα µπορούµε 
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να σκεφτούµε µια οµάδα λογοτεχνών που παρουσιάζονται νέοι, µε πρωτοποριακές φιλοδοξίες, µε 
διάθεση να έρθουν σε ρήξη µε το παρελθόν ή τουλάχιστον να διαφοροποιηθούν από αυτό και από 
την κατεστηµένη τάξη, που αποβλέπουν σε θέµατα και µορφές νέες και οµοιογενείς, στηριγµένες 
σε εµπειρίες κοινές, βιωµένες µε κάποια συγγένεια. Σ’ αυτή την οµάδα νέων προσχωρούν και 
ληξιαρχικά λιγότερο νέοι, που όµως γίνονται δεκτοί, εφόσον συµµετέχουν στις ίδιες επιδιώξεις µε 
τους νέους, και που οι νέοι δεν έχουν κανένα λόγο να τους αποκλείσουν. Το σύνολο των 
λογοτεχνών που απαρτίζουν την έτσι σχηµατισµένη οµάδα, ξεκινά για να κατακτήσει το έδαφος 
µε µια διαδικασία εξάπλωσης, όπου αυτή η καλλιτεχνική µειονότητα (η πρωτοπορία) εκτοπίζει 
τους παλιότερους και πηγαίνει να αποκαταστήσει µια νέα τάξη. Φυσικά, µε το πέρασµα του 
χρόνου, όταν οι πρωτοπόροι θα έχουν γίνει κυρίαρχοι του εδάφους και η τέχνη τους θα έχει 
επικρατήσει και δε θα αποτελεί πια µια έκφραση πρωτοποριακή µιας µειονότητας, θα έχει ήδη 
εµφανιστεί µια νέα οµάδα. Αυτό συµβαίνει για τη γενιά του Τριάντα γύρω στον πόλεµο». 
 

Σύµφωνα µ’ αυτά τα κριτήρια κύριοι εκφραστές της γενιάς αυτής στην ποίηση υπήρξαν οι 
ποιητές Γ. Σεφέρης, Οδ. Ελύτης, Ανδρέας Εµπειρίκος, Νικήτας Ράντος, Γ. Σαραντάρης, 
∆ηµήτριος Αντωνίου, Αν. ∆ρίβας, Θεόδ. Ντόρρος, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Ρίτσος, Νικ. 
Βρεττάκος, Ν. Γκάτσος κ.ά. 

 
 

 
Η εποχή του µυθιστορήµατος 73 
 

[…] Θα προσθέσουµε εδώ την ανυπόγραφη κατάθεση του Γιώργου Θεοτοκά το 
∆εκέµβριο του 1933 στο περιοδικό Ιδέα, στη στήλη «Πρόσωπα και πράγµατα»· ο Θεοτοκάς 
τιτλοφορεί το άρθρο του «Η εποχή του µυθιστορήµατος» και φαίνεται απόλυτα 
συνειδητοποιηµένος και σίγουρος για ό,τι συντελείται το 1933 στη νεοελληνική πεζογραφία: 
«Το 1933 σηµείωσε ένα σταθµό στην εξέλιξη των ελληνικών γραµµάτων. Μας έκανε να 
συνειδητοποιήσουµε µια τάση της λογοτεχνίας µας, που υπήρχε βέβαια κι’ από πριν, µα 
τώρα πια έγινε ολοφάνερη και µπήκε κιόλας στο δρόµο των πραγµατοποιήσεων. Εννοούµε 
την απότοµη και πολύµορφη ανάπτυξη στον τόπο µας της τέχνης του µυθιστορήµατος. Μέσα 
στην ίδια χρονιά δηµοσιεύτηκαν οι ∆εσµώτες του κ. Αγγέλου Τερζάκη, ο Προορισµός της Μαρίας 
Πάρνη του κ. Θανάση Πετσάλη, ο Σννταγµατάρχης Λιάπκιν του κ. Μ. Καραγάτση, οι Γυναίκες της 
κ. Γ. Καζαντζάκη, ο πρώτο τόµος ενός κυκλικού µυθιστορήµατος του κ. Θράσου Καστανάκη µε 
τον τίτλο Μυστήρια της Ρωµιοσύνης, ο πρώτος τόµος ενός άλλου κυκλικού µυθιστορήµατος του 
κ. Γιώργου Θεοτοκά µε τον τίτλο Αργώ, η ∆ασκάλα µε τα χρυσά µάτια του κ. Στράτη 
Μυριβήλη, που αναλύεται σε τούτο το τεύχος µας, και αναγγέλθηκε για το τέλος της 
χρονιάς ένα καινούργιο µυθιστόρηµα του κ. Κοσµά Πολίτη µε τον τίτλο Εκάτη. Στον 
πρόχειρο αυτόν κατάλογο πρέπει να προστεθούν και τα ονόµατα µερικών νέων και διαλεχτών 
µυθιστοριογράφων, που φανερώθηκαν τους τελευταίους καιρούς, όπως ο κ. Βασίλης 
∆ασκαλάκης και ο κ. Ηλίας Βενέζης. Στη στήλη αυτή δεν κάνουµε λογοτεχνική κριτική για 

                                                           
73 Από το βιβλίο του Φώτη ∆ηµητρακόπουλου, Η πρωτοποριακή κίνηση του 30 και το µυθιστόρηµα, 
ό.π., σσ. 98-107 (το κείµενο παρατίθεται χωρίς τις υποσηµειώσεις του). 
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να τονίσουµε τις ξεχωριστές αρετές του καθενός. Σηµειώνουµε µονάχα αυτό το σηµαντικό 
γεγονός της σχεδόν ταυτόχρονης εµφάνισης τόσων καινούργιων και σοβαρών συγγραφέων, που 
επιδιώκουν να εκφράσουν τη σύγχρονή µας ελληνική ζωή µε ένα λογοτεχνικό είδος, που ως 
χτες µας είτανε περίπου άγνωστο και που µπορεί να έχει και στον τόπο µας ένα µεγάλο 
µέλλον. Γιατί ασφαλώς το µυθιστόρηµα είναι το κατ’ εξοχήν λογοτεχνικό είδος του εικοστού 
αιώνα, το είδος που µπορεί να αποδώσει πληρέστερα από κάθε άλλο αυτήν την ορµητική, 
πολύµορφη και ανήσυχη εποχή που ζούµε. Ίσως βρίσκουνται, ανάµεσα στους συγγραφείς 
που ονοµάσαµε, µερικοί που πρεσβεύουν πολιτικές και αισθητικές αντιλήψεις διαφορετικές 
από τις δικές µας. Εµείς όµως τους χαιρετούµε όλους µε την ίδια χαρά και µε τη βεβαιότητα 
πως, χάρη στην οµαδική αυτή προσπάθειά τους, συντελείται αυτήν τη στιγµή κάτι σπουδαίο 
στην εξέλιξη της πνευµατικής µας ζωής. Κι’ αν πρόβαλε κιόλας στο κατώφλι της η αιώνια 
ρωµαίικη Άρνηση, έτοιµη, όπως πάντα, να µειώσει, να κουσκουσουρέψει και να κοροϊδέψει τη 
νέα αυτή στροφή της λογοτεχνίας µας, ας µην της δίνουµε περισσότερη σηµασία από όση έχει. 
Η συστηµατική και θεληµατική Άρνηση περιέχει την αυτοκαταδίκη της. Είναι ένα διαζύγιο 
µε τη ζωή και για τούτο ανίκανη να επηρεάσει την πορεία της ζωής. Το ελληνικό 
µυθιστόρηµα γεννήθηκε και αντρώνεται γρήγορα». 

 
Το 1935 δηµοσιεύεται στο περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα µια τετρασέλιδη κριτική του 

Αντρέα Καραντώνη µε τίτλο «Το µυθιστόρηµα των νέων». Η κριτική αυτή, αν και 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχει αξιοποιηθεί από τους ιστορικούς της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Είναι αξιοπαρατήρητο το ότι ο Καραντώνης αντιδιαστέλλει τους νέους 
πεζογράφους -όρο που συνεχώς χρησιµοποιεί- από τους προπολεµικούς πεζογράφους. Η κριτική 
του Καραντώνη αρχίζει πολύ εύγλωττα:  
«Η λογοτεχνική µορφή που δυνατώτερ’ από κάθε άλλη κεντρίζει σήµερα προς την 
πρωτότυπη εργασία τις µυστικές λαχτάρες των νέων είναι το µυθιστόρηµα. Τέτοιος είναι ο 
εκδοτικός οργασµός από την πληθωρική συγγραφή µυθιστορηµάτων ώστε έχει κανείς την 
εντύπωση πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα το µυθιστόρηµα πάει να γίνει από 
αχρησιµοποίητο σχήµα, σώµα µε βάρος, µε αφή και µε δυναµική ενέργεια [...] από τη 
ζωντανή αυτή κίνηση της πεζογραφίας µας ξεπηδήσανε πολλά προσωπικά ταλέντα και 
προπαντός άρχισε να διαµορφώνεται ο τύπος του σύγχρονου Έλληνα πεζογράφου, τύπος 
πνευµατικά γόνιµος και αντιπροσωπευτικός της εποχής µας [...] Ο ποιητής πεθαίνει, ο 
επιστήµονας δε µας πείθει, ο πολιτικός δε φαίνεται, ο επαναστάτης υπογράφει µανιφέστα. 
Μόνος υπάρχει και αγωνίζεται ο νέος πεζογράφος [...] Ολωσδιόλου διαφορετικές είναι 
σήµερα οι σχέσεις του νέου πεζογράφου µε την κοινωνία και τη γύρω του ζωή [...] Η ζωή 
τον υποχρεώνει να γυµνάσει τα µπράτσα του για να παλαίψει µαζί της και µυστικά του 
µεταδίνει τη θέληση να την πλάσει καθώς αυτός θέλει και όχι καθώς αυτή. [Ο νέος 
πεζογράφος προσπαθεί] να γνωρίσει τον ανθρώπινο τύπο της πατρίδας του· από τον 
ανθρώπινο να περάσει στην κοινωνική του θέση, και από την κοινωνία στη φύση και στην 
ιστορία του τόπου του. Ένα τέτοιο πρόγραµµα υπαγορευµένο από µέσα του ακολουθεί 
σήµερα καθώς δουλεύει στα βιβλία του ο νέος Έλληνας πεζογράφος. Πρόγραµµα δύσκολο, 
απαιτητικό, σκληρό [...] Αφού η λογοτεχνική µας πρωτοπορία είναι ο πεζός λόγος, πρέπει 
το µυθιστόρηµα να θέσει σαν αισθητικό του ιδανικό το ποιητικό κάλλος. Αλλοιώτικα πολύ 
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γρήγορα θα υπερνικηθεί από το αναπτυγµένο καλλιτεχνικό αίσθηµα του κοινού και η 
σηµερινή κίνησή του δε θα µείνει στην ιστορία της λογοτεχνίας µας παρά σα µια 
προσπάθεια που κατάπεσε δίχως ν’ αφήσει καρπούς αιώνιους [...]». 

 
Η κριτική αυτή του Καραντώνη είναι εντυπωσιακή. Και το δίχως άλλο πιστοποιεί ότι 

και στη συνείδηση του κριτικού της γενιάς εκείνης η προσπάθεια των νέων πεζογράφων µε το 
µυθιστόρηµα απάρτιζε µια κίνηση (δυο φορές χρησιµοποιεί τον όρο), µε «ολωσδιόλου 
διαφορετικές σχέσεις µε την κοινωνία και τη γύρω ζωή», κίνηση που διαµορφώνει τον τύπο του 
σύγχρονου πεζογράφου, µε θέληση «να πλάσει τη ζωή καθώς αυτός θέλει», µε συνέπεια που 
«υπαγορεύεται» από κάποιο «πρόγραµµα» εσωτερικό, «πρόγραµµα δύσκολο, απαιτητικό, 
σκληρό», που φέρνει το µυθιστόρηµα στη λογοτεχνική πρωτοπορία, µε ένα κοινό που έχει 
«αναπτυγµένο καλλιτεχνικό αίσθηµα». Όλα αυτά είναι απολύτως επαρκή για να µας 
οδηγήσουν να δεχθούµε ότι η λεγόµενη Γενιά του ’30 ήταν πράγµατι µια νεοτερική κίνηση 
πρωτοποριακή, ώστε να λέµε πρωτοποριακή κίνηση του ’30. 

 
Αλλά οι αντιλήψεις για το µυθιστόρηµα εισχωρούν και σε λογοτεχνικά κείµενα· για 

παράδειγµα θα φέρουµε ποιον άλλον, τον Θεοτοκά και την Αργώ του. Στην ταράτσα της 
Αίγλης κάποιοι φοιτητές συζητούν για λογοτεχνία· γράφει ο Θεοτοκάς: «Κάποιος νέος είχε 
παραπονεθεί για την ανεπάρκεια της νεοελληνικής µυθιστοριογραφίας, κι ο Λάµπρος 
Χρηστίδης, που περνούσε για γνώστης των πραγµάτων [...] εξηγούσε τι δεν είναι ακόµα το 
νεοελληνικό µυθιστόρηµα και τι πρέπει να γίνει. Για να υπάρξει το αληθινό µυθιστόρηµα δεν 
αρκεί µήτε η αφήγηση, µήτε η ανάλυση των ψυχικών καταστάσεων [...] µήτε βέβαια η 
περιγραφή ή η µελέτη των ηθών και των κοινωνικών συνθηκών. Αυτά όλα είναι το υλικό του 
µυθιστοριογράφου [...] ο σκοπός του είναι η δηµιουργία ζωής [...] τη ζωή µ’ όλον τον 
πλούτο της, µ’ όλη την πολυµορφία της, µ’ όλες τις αντιφατικές και αχώριστες δυνάµεις της - 
αυτό γυρεύω από το µυθιστοριογράφο. Εµπρός λοιπόν, νέοι µου! Ποιος από σας είναι ο 
µυθιστοριογράφος του µέλλοντος;».  

 
Ο Τέλλος Άγρας δηµοσίευσε το 1935 µια αρκετά µεγάλη κριτική για το πρώτο µέρος 

του µυθιστορήµατος Αργώ, στην οποία απάντησε ο Θεοτοκάς µε 4 σελίδες υπό τον τίτλο 
«Συζήτηση για ένα µυθιστόρηµα». Ο Θετοκάς φοβάται «µήπως ο κ. Τέλλος Άγρας, 
κρίνοντας την Αργώ πάσχει (υποσυνείδητα ίσως) από κάποια νεοελληνική προκατάληψη 
[...] εναντίον του είδους. Βιβλία αυτής της µορφής είναι δύσκολο να συνδεθούν µε την παράδοση 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας [...] υπάρχει χάσµα αληθινό. Για τούτο τα βιβλία αυτά ξενίζουν, 
δυσαρεστούν, προκαλούν βίαιες αντιδράσεις. Πολλοί λένε αµέσως πως ένα τέτοιο βιβλίο 
“δεν είναι µυθιστόρηµα”, χωρίς όµως να εξηγούν τι ακριβώς είναι [...] Όµως το µεγάλο 
ζήτηµα είναι ότι, στην εποχή µας, αλλάζει ορµητικά ο ρυθµός του κόσµου. Το µυθιστόρηµα, 
είδος επικό, κατ’ εξοχήν σύγχρονο, σέρνοντας µέσα του άπειρα στοιχεία του παρελθόντος και 
προαισθανόµενο στοιχεία του µέλλοντος, προσπαθεί να προσαρµοσθεί στους νέους ρυθµούς, που 
διαµορφώνουνται τριγύρω µας και µέσα µας και εξελίσσουνται πιο γοργά από τη συνείδησή 
µας. Αγωνιζόµαστε, συνειδητά και υποσυνείδητα, να εκφράσουµε τις ρευστές αυτές 
πραγµατικότητες µε καινούργιες µορφές τέχνης, όπως µπορούµε, όπως µας βολεί καλύτερα. 
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Ξαφνικά νιώθουµε πόσο απίθανες φαίνουνται οι προσπάθειές µας σε κείνους που µας 
βλέπουν απ’ έξω. Ο συγγραφέας ενός τέτοιου είδους είναι καταδικασµένος [...] αν επιτύχει, 
να κατανοηθεί αληθινά µονάχα από την επόµενη γενεά, από τους νέους του 1960, που θα 
έχουν συνειδητοποιήσει ολότελα τα ηθικά και αισθητικά ζητήµατα που θέτει η εποχή µας 
[...]». 

 
Ο φόβος του συγγραφέα µήπως το έργο του υπερβαίνει τις δυνατότητες πρόσληψης που 

έχει το αναγνωστικό κοινό, ή µάλλον οι κριτικοί, απαλύνεται από τη σκέψη ότι ίσως το έργο 
του κριθεί ως επιτυχηµένο από την επόµενη γενιά. Εµάς µας ενδιαφέρει το ότι ο Θεοτοκάς 
εµφανίζεται πεπεισµένος ότι το νέο µυθιστόρηµα το χωρίζει από την παράδοση της 
ελληνικής λογοτεχνίας χάσµα αληθινό, ότι το µυθιστόρηµα προαισθάνεται στοιχεία του 
µέλλοντος, ότι οι µυθιστοριογράφοι αγωνίζονται συνειδητά και υποσυνείδητα να εκφράσουν 
τις ρευστές πραγµατικότητες µε καινούργιες µορφές τέχνης. 

 
Το ίδιο έτος 1935 ο Τερζάκης δηµοσιεύει ένα άρθρο του µε τίτλο «Η ελληνική 

µεταπολεµική πεζογραφία», κι αυτό στα Νέα Γράµµατα. Υποστηρίζει ότι από τον Παγκόσµιο 
Πόλεµο «η µεταπολεµική γενεά υπόφερε σκληρά από τη θύελλα. Απόδειξε ωστόσο πως έχει 
µέσα της, έµφυτη, την ακατάβλητη δηµιουργική πνοή». Αντιδιαστέλλει τους «συγγραφείς 
της περασµένης γενεάς» από τους «νέους συγγραφείς», στους οποίους «επιφυλασσόταν η 
φροντίδα να µελετήσουν εγγύτερα και βαθύτερα το δράµα της τωρινής ζωής». Και 
καταλήγει: «Το µυθιστόρηµα, είδος κατ’ εξοχήν κατάλληλο ν’ αντιπροσωπεύσει την εποχή 
µας, βρίσκεται τη στιγµή τούτη σε άνθηση στην Ελλάδα. Η διετία 1933-1935 θα σηµειώσει 
σίγουρα σταθµό στα ελληνικά γράµµατα, απ’ αυτή την άποψη. Συγγραφείς καινούργιοι, 
συνθέσεις µεγάλες, οξεία αντίληψη της ζωής. Η σύγχρονη γενεά είναι πλούσια σε 
προσωπικότητες. Τόσες διαφορετικές απόψεις υπάρχουν όσοι και συγγραφείς». Ας 
σηµειώσουµε την αυτοπεποίθηση του Τερζάκη για την αξία των µυθιστορηµάτων της διετίας 
1933-1935, που θα σηµειώσει κατ’ αυτόν σταθµό στα ελληνικά γράµµατα, κι ας θυµηθούµε 
πως το 1935 θεωρείται σταθµός στην ελληνική ποίηση. Κι ας προσέξουµε ότι τονίζει τις 
«διαφορετικές απόψεις» των συγγραφέων. 
 
 
Ήταν µια τυχερή γενιά 74 
 
Τάσος Γουδέλης: Κάθε γραµµατολογική απόπειρα να ορισθεί µε απόλυτη ακρίβεια ο 
χαρακτήρας µιας λογοτεχνικής γενιάς συνήθως αποτυγχάνει. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει 
κανείς να είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει τις αναπόφευκτες σχηµατικότητες που επιχειρεί ο 
γραµµατολόγος στο φαινόµενο «γενιά», συµφύροντας ανόµοια µεταξύ τους στοιχεία ή 

                                                           
74 Ο Νάσος Βαγενάς (ποιητής, καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής της λογοτεχνίας στο Π.Α.), ο 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος (ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας), ο Άρης Μαραγκόπουλος (πεζογράφος, 
δοκιµιογράφος) και ο Τάσος Γουδέλης (συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας) συζητούν γύρω απ’ τη 
Γενιά του ’30. Η συζήτηση έγινε στα γραφεία του λογοτεχνικού περιοδικού Το ∆έντρο στις 13-06-2001 
και δηµοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό: Το ∆έντρο 114 (Αφιέρωµα στη Γενιά του ’30 - Καλοκαίρι 2001), 
σελ. 89-103. 
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αποκλείοντας, καµιά φορά αδικαιολόγητα, άλλα. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να 
προσδιορίσουµε τι εννοούµε λέγοντας «γενιά» και µετά να µιλήσουµε για τη «γενιά του 
’30». Ας αρχίσουµε τη συζήτηση µε αυτό το θέµα.. 
 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος: Ο χωρισµός σε «γενιές» είναι µία γραµµατολογική εργασία που 
γίνεται για τεχνικούς και διδακτικούς λόγους. Έχει πρακτική αξία, βολεύει. Όµως υπάρχει 
ένα νεφέλωµα σχετικά µε την έννοια της «γενιάς» και στα καθ’ ηµάς, τόσο παλαιότερα όσο 
και πρόσφατα. Συµφωνώ, λοιπόν, ότι ένα δεύτερο προαπαιτούµενο της συζήτησής µας 
είναι να προβληµατισθούµε πάνω στον όρο «γενιά του ’30». 

 
Άρης Μαραγκόπουλος:   Ο  όρος  αυτός  οµαδοποιεί κάποια στοιχεία. Άρα θα πρέπει να 
δούµε ποια είναι αυτά... 
 
Νάσος Βαγενάς: Για ένα λόγο αξίζει τον κόπο να συζητά κανείς για την «γενιά του ’30», 
σήµερα: για να διαλυθούν κάποιες παρεξηγήσεις οι οποίες διαιωνίζονται γύρω από το τι 
πρέπει να συζητάµε γι’ αυτήν. 

Η συγκεκριµένη γενιά είναι µία σηµαίνουσα υπόθεση, υπάρχει και σε άλλες τέχνες 
και επιστηµονικούς χώρους (εικαστικά, αρχιτεκτονική...). Όσον αφορά στην έννοια 
λογοτεχνική «γενιά», η πρακτική έδειξε πως υπάρχουν δύο χρήσεις του όρου: η µία αφορά 
στη βιολογική, ληξιαρχική χρήση του, άρα «γενιά» αποκαλείται µια οµάδα λογοτεχνών της 
ίδιας περίπου ηλικίας, που έχουν τις ίδιες εµπειρίες και εµφανίζονται κατά την ίδια χρονική 
περίοδο. Αυτές οι προϋποθέσεις λαµβάνονται συχνότερα υπ’ όψη. Οι εγκυρότεροι, όµως, 
κριτικοί τις χρησιµοποίησαν µε έµφαση κατ’ αρχάς µιλώντας για την «γενιά του ’30». Πιο 
πριν ο όρος «γενιά» δεν συνηθιζόταν ή δεν σήµαινε πολλά πράγµατα. Αργότερα, µετά την 
«γενιά του ’30», επανήλθε σε χρήση, για να χαρακτηρίσει λογοτεχνικές παρουσίες 
µεταπολεµικά. Προσωπικά µε βρίσκει σύµφωνο µία στενότερη έννοια του όρου «γενιά»: 
αυτή η έννοια περικλείει µία οµάδα συγγραφέων που έχουν παρουσιασθεί την ίδια χρονική 
περίοδο και η εκφραστική τους δεν συνεχίζει τους εν χρήσει τρόπους, αποστασιοποιείται 
από τις παλαιότερες εκφραστικές και αυτούς τους παραδεδοµένους τρόπους εξελίσσει, ή 
ενίοτε και ανατρέπει. Για την «γενιά του ’20», ας πούµε, ισχύει η ληξιαρχική έννοια. Η 
«γενιά του ’30», πρέπει, νοµίζω, να ιδωθεί µε την στενότερη έννοια, διότι οι ποιητές της, 
ιδιαίτερα, ήσαν πολύ ριζοσπαστικοί εκφραστικά. Άρα µε τον όρο «γενιά του ’30» 
δηλώνουµε το νέο που συνέβη τότε στη λογοτεχνία µας. ∆εν χρησιµοποιώ τον όρο «γενιά» 
αξιολογικά. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο θα άφηνα απέξω σηµαντικές προσωπικότητες: π.χ. τον 
Σικελιανό ή τον Καζαντζάκη. Σε ποια γενιά ανήκουν; Ο τελευταίος, ας πούµε, εµφανίζεται 
περίπου το 1910, αλλά το κυρίως έργο του παράγεται µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο... 
Ανήκει, λοιπόν, στην πρώτη µεταπολεµική γενιά; 

 
∆.∆.: Αυτό που τονίζεις προδίδεται και από την αµηχανία που υπάρχει στις διάφορες 
Ιστορίες της λογοτεχνίας: εκεί βλέπεις να οµαδοποιούνται συγγραφείς, ενώ ο Σικελιανός, ο 
Καζαντζάκης και ο Καβάφης, ενίοτε, εξετάζονται µεµονωµένα... 
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Ν.Β.: Πάντως ο Παλαµάς, ως µεγάλο µέγεθος, περιλαµβάνεται στη «γενιά του ’80»... 
 
Α.Μ.: Υπάρχει και µία ασάφεια γραµµατολογική όσον αφορά και σε µικρότερα µεγέθη: ας 
πούµε, πού κατατάσσεται ο  Πετσάλης-∆ιοµήδης; 

 
∆.∆.: Πριν από τη «γενιά του ’30», η µόνη γενιά που έφερε κάποια από τα χαρακτηριστικά 
που περιέγραψε ο Νάσος ήταν αυτή του «’80»... Οι στόχοι αυτής της γενιάς, πάντως, 
περιορίσθηκαν στο θέµα της γλώσσας, στην επικράτηση της δηµοτικής. ∆εν είχαν τις  
ειδικές  εκφραστικές  φιλοδοξίες, όπως  είχαν οι συγγραφείς  του «’30». 

 
Α.Μ.: Η «γενιά του ’30» έφερε ανατρεπτικά στοιχεία στη λογοτεχνία. Είχε και ένα διάλογο 
µε το συλλογικό ασυνείδητο κάτω από καινοφανείς όρους.. 

 
Ν.Β.: Συµφωνούµε ότι το κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τη «γενιά του ’30» είναι 
η ανατρεπτική εκφραστική της εν σχέσει προς τις προηγούµενες εκφραστικές... Αλλιώς, θα 
είµαστε υποχρεωµένοι να την αντιµετωπίσουµε ληξιαρχικά, οπότε θα συµπεριλαµβάναµε 
σ’ αυτήν διάφορους συγγραφείς ποικίλων εκφραστικών κατευθύνσεων. Ας πάρουµε τυχαία 
ένα παράδειγµα: ο Κοτζιούλας, γεννηµένος το 1907, παρουσιάζεται το 30, όµως έχει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σεφέρη. ∆εν µπορούµε να τον κατατάξουµε στη 
«γενιά του ’30». 

 
Τ.Γ.: Θυµάµαι στην αλληλογραφία Σεφέρη - Τσάτσου, ένας ήσσων ποιητής, αριστερών 
πεποιθήσεων, ο Φώτης Αγγουλές, που είχε παρουσιασθεί στη δεκαετία του ’30, αναφέρεται 
ως «µιαρός γιακωβίνος»... 

 
Ν.Β.: Νοµίζω ότι ο Σεφέρης µίλησε απαξιωτικά για την πολιτική στράτευση του Αγγουλέ. 
Σε άλλο του κείµενο, νοµίζω, µιλάει γι’ αυτόν µε συµπάθεια.. 

 
Τ.Γ.: Προτείνω να περιορίσουµε τη συζήτηση στην ποιητική «γενιά του ’30» και όχι στην 
πεζογραφική. Αν και στη συνείδησή µας όλοι όταν αναφερόµαστε στη «γενιά του ’30» 
φέρουµε τις εµβληµατικές γι’ αυτήν φράσεις ενός πεζογράφου, του Γιώργου Θεοτοκά. 
Όµως η πεζογραφία της «γενιάς του ’30», δεν ήλθε σε τόσο µεγάλη ρήξη µε την παράδοση 
όσο η αντίστοιχη ποίηση... 
 
∆.∆.: Οι ποιητές της «γενιάς του ’30», φέρνουν ανατρεπτικά στοιχεία στο λογοτεχνικό 
πεδίο, αρνούνται τον κλασικό στίχο, διαφοροποιούνται από τον «καρυωτακισµό», αυτά τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους οµαδοποιούν. Στην ποιητική «γενιά του ’30» κατατάσσουµε 
τον Σεφέρη και τον Ελύτη, βέβαια, καθώς και τους υπερρεαλιστές, οι οποίοι έχουν µία 
παράδοξη επιβίωση σήµερα. Πρόσφατα εκδόθηκαν από την «Άγρα» δύο ποιητικές 
συλλογές υπερρεαλιστών, γραµµένες στα µέσα του ’30. Οι πρώιµοι υπερρεαλιστές, όπως ο 
Ντόρρος, αξίζει να ενταχθούν γραµµατολογικά στη «γενιά του ’30». Ο Τάκης Παπατσώνης 
είναι µία άλλη, άξια λόγου, περίπτωση, ασχέτως εάν παραµερίσθηκε. Ο Καλαµάρης, 
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επίσης, πρέπει να αναφερθεί ως εκπρόσωπος. Ο Σαραντάρης, ο Αντωνίου, ο άδικα 
λησµονηµένος Οικονόµου. Ο Ρίτσος, φυσικά, αν και ήταν αρχικά, όπως και ο Σεφέρης 
επηρεασµένος από τον Καρυωτάκη. Οι ποιητές αυτοί δεν αποτελούν ενιαία οµάδα. Όµως, 
σήµερα, µετά από χρόνια, τους αντιµετωπίζουµε ως αµιγές σώµα. 

 
Α.Μ.: Ορισµένοι ποιητές που κινούνται πέριξ των ποιητών της «γενιάς του ’30», όπως ο 
Καββαδίας, δεν ανήκουν σ’ αυτήν, δεδοµένου ότι δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά που 
προαναφέρθηκαν. 

 
∆.∆.: Οι ποιητές της «γενιάς του ’30», µετά τον Β΄ Πόλεµο, συγκροτούν την ενιαία 
φυσιογνωµία τους. Από τη δεκαετία του ’40 και ύστερα µπορούµε να µιλάµε για µία νέα 
εκφραστική στη λογοτεχνία µας. 

 
Τ.Γ.: Εστιάζοντας περιπτωσιολογικά στο θέµα µας, πού θα κατατάσσαµε υφολογικά τον 
Ελύτη: αυτός είναι πιο συγγενής προς τους υπερρεαλιστές ή προς τον Σεφέρη; 

 
Ν.Β.: Ο Ελύτης, σε επίπεδο ποιητικής πρακτικής, είναι πιο κοντά στους µοντερνιστές παρά 
στους υπερρεαλιστές. 

 
∆.∆.: Στην τοµή του ’40, εάν κανείς εξετάσει την παραγωγή των ποιητών της γενιάς αυτής, 
θα διαπιστώσει ότι ο Ελύτης είναι πιο κοντά στον Σεφέρη παρά στους υπερρεαλιστές. Αυτή 
η συγγένεια θα συνεχισθεί, έστω και αν στον Ελύτη ανιχνεύονται υπερρεαλίζοντα στοιχεία. 
 
Α.Μ.: Σεφέρης και Ελύτης είναι, µε τον ιδιαίτερο τρόπο του ο καθένας, προγραµµατικοί. 
Όταν µιλάµε για τη «γενιά του ’30», αντανακλαστικά σκεφτόµαστε αυτές τις δύο 
περιπτώσεις, οι οποίες είναι φορείς θεωριών. Ο Σεφέρης, βέβαια, πιο νωρίς από τον Ελύτη, 
κατέθεσε τις «προγραµµατικές» απόψεις του, ο δεύτερος κάπως καθυστερηµένα. Όµως στις 
ιδέες και των δύο αναφερόµαστε, όταν κάνουµε λόγο για τη γενιά τους. Τα κείµενα 
«αρχών» κωδικοποιούν θεωρητικά (όπως και το Ελεύθερο πνεύµα του Θεοτοκά όσον αφορά 
στην πεζογραφία) τις ιδέες της «γενιάς του ’30». Εάν, µάλιστα, δούµε και την «αριστερή» 
στροφή και εξέλιξη του Ρίτσου µετά το ’30, µέσα από τον ακούσιο «διάλογο» των τριών 
αυτών ποιητικών µορφών, έχουµε ευκρινές το πεδίο ιδεών εκείνης της «γενιάς». Στο 
συλλογικό ασυνείδητο έχουν εγγραφεί εµβληµατικά αυτές οι τρεις µορφές, Σεφέρης, 
Ελύτης, Ρίτσος. 

 
Ν.Β.: Στο επίπεδο, όµως, της κριτικής αποτίµησης πρέπει να συνυπολογίσουµε και τους 
Εµπειρίκο και Εγγονόπουλο. Άρα, µιλώντας για «γενιά του ’30» αναφερόµαστε, κυρίως, σ’ 
αυτές τις πέντε µορφές, εκ των οποίων οι τρεις είναι σηµαντικότατες ποιητικές φωνές. 
Εννοώ τον Σεφέρη, τον Ελύτη και τον Ρίτσο. ∆εν ξέρω εάν είναι µεγάλοι ποιητές ο 
Εµπειρίκος και ο Εγγονόπουλος. Προσωπικά πιστεύω ότι ο δεύτερος είναι µεγαλύτερος 
ποιητής από τον πρώτο, διότι είναι φωνή µιας άµεσης έντασης, µιας αδιαµεσολάβητης 
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ποιητικής αποτύπωσης. Το έργο του Εµπειρίκου έχει µία γενικότερη αξία, νοµίζω 
ιστορικής φύσεως. 
 
Τ.Γ.: Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της «γενιάς του ’30», είναι η ιδεολογική θεώρηση 
των πραγµάτων. 

 
∆.∆.: Εκτός του Ρίτσου, που είχε προσωπικές περιπέτειες, οι υπόλοιποι συνδέθηκαν 
βαθύτατα µε τη ∆ύση. Ο Θεοτοκάς από το ’28 υπογραµµίζει την αναντιστοιχία των 
εγχωρίων ιδεών µε αυτές της ∆ύσης. Υπάρχει µία αγωνία να παρακολουθηθεί η δυτική 
πνευµατική ζωή. Έχουν πρόσφατες τις µοντερνικές εξελίξεις στη Γαλλία, κυρίως, και 
προσπαθούν µε «ελληνικούς» τρόπους να συµπορευθούν. 

 
Τ.Γ.: Μια παρένθεση πριν µιλήσουµε για την «ελληνικότητα» από  ιδεολογική άποψη:  εάν  
χαρακτηριστικό γνώρισµα της  «γενιάς του ’30» είναι και το ότι πρώτη αυτή ενστερνίσθηκε 
τον µοντερνισµό, τότε πρέπει να θεωρήσουµε ως πρόδροµο της τον Καρυωτάκη... 

 
Ν.Β.: Ο Καρυωτάκης είναι προσωδιακά συντηρητικός, δεν αποδεσµεύεται από το µέτρο. Σε 
σύγκριση µε όσα προτείνει ο Παπατσώνης στην δεκαετία του ’20, οι παρατονισµοί του 
Καρυωτάκη είναι δειλές απόπειρες ρήξης µε την παράδοση. ∆εν νοµίζω ότι µπορούµε να 
χαρακτηρίσουµε τον Καρυωτάκη µοντερνιστή. ∆ιότι, επίσης, το περιεχόµενο των 
ποιηµάτων του είναι παραδοσιακό. ∆εν καλλιεργεί την άλογη αλληλουχία των νοηµάτων, 
που υπάρχει στα µοντερνικά ποιήµατα. Αυτό το τελευταίο είναι και το κυριότερο 
χαρακτηριστικό της ποιητικής της «γενιάς του ’30». Απόπειρες για αποδέσµευση από τον 
ελεύθερο στίχο έχουµε και πριν το ’30. Ακόµα και στον Σικελιανό βλέπουµε παρόµοιες 
χειρονοµίες. Οι ποιητές της «γενιάς του ’30», όµως, έχουν µία «σκοτεινότητα», προτείνουν 
το άλογο µε διπλή έννοια: την υπερρεαλιστική, την κατάργηση αιτίου αιτιατού στην 
εκδίπλωση του νοήµατος, την προσπάθεια παραγωγής αυτού που θεωρούσαν οι 
υπερρεαλιστές ως την πιο ισχυρή εικόνα σε ένα ποίηµα, δηλαδή τη συνάντηση ανόµοιων 
µεταξύ τους στοιχείων. Και µε µία άλλη έννοια οι ποιητές του «’30» προτείνουν το άλογο: 
µέσα από νέες χρήσεις της µεταφοράς, της παροµοίωσης και του συµβολικού. Ο Σεφέρης 
και ο Ελύτης, κάνοντας χρήση αυτών των τελευταίων στοιχείων, υιοθετούν µία 
ελλειπτικότητα καινοφανή για τα δεδοµένα της εποχής. 

 
Α.Μ.: Οι ποιητές της «γενιάς του ’30» έχουν µια σχέση µε την παράδοση ανάλογη προς 
αυτήν των νεοτεριστών της Ευρώπης: εντάσσουν την παράδοση σε µια διαλεκτική σχέση 
ως προς τα συµφραζόµενα της δικής τους ποιητικής. Όπως προεκτείνουν το πραγµατικό 
στο άλογο, παροµοίως προεκτείνουν την παράδοση σε νέους δρόµους, θέλουν να της 
δώσουν νέα δύναµη, να την κάνουν διαθέσιµη σε νέες χρήσεις. Ο γλωσσικός τους 
εκλεκτικισµός, επίσης, βαραίνει ως στοιχείο. Έχουν απόλυτη ελευθερία ως προς τον τρόπο 
υιοθεσίας γλωσσικών κωδίκων: δηµωδών, της καθαρευούσης, Κάλβειων κ.λπ. 
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Ν.Β.: Αυτός ο εκλεκτικισµός έχει εµφανισθεί από το ’20. Ο Καρυωτάκης και άλλοι ποιητές 
καλλιεργούν την αστική γλώσσα. 
 
∆.∆.: Η «γενιά του ’30» αποδεσµεύει την ποίηση από τη βάσανο του δηµοτικισµού, που 
άλεσε στις µυλόπετρές της πολλούς χαρισµατικούς συγγραφείς. 

Εδώ να προσθέσω ορισµένα λόγια σε κάτι προηγούµενο: µιλώντας για τον 
Καρυωτάκη και τη σχέση του µε τη «γενιά του ’30» θα συµπλήρωνα ότι ο ποιητής αυτός 
δηµιουργεί αµηχανία. Είναι παρών στον πρώιµο Ρίτσο, αλλά µετά το ’40 ξεκαθαρίζουν οι 
ποιητές της «γενιάς του ’30» τους λογαριασµούς τους µαζί του. Το ίδιο συµβαίνει και µε 
την περίπτωση Καβάφη. 

 
Τ.Γ.: Μα η «γενιά του ’30» ήταν σχεδόν εχθρική απέναντι στον Αλεξανδρινό... Τον 
παραµερίζει. 

 
Ν.Β.: Πριν µιλήσουµε για τον Καβάφη, να ξεκαθαρίσουµε κάτι: δεν ήταν εχθρική η «γενιά 
του ’30» απέναντι στον Καρυωτάκη. Γίνονται µέχρι σήµερα παρανοήσεις, τις διαβάζω σε 
διάφορες µελέτες, οι οποίες κάνουν το λάθος να µεταφέρουν απόψεις του Κ.Θ. ∆ηµαρά. 
Μα η προσωπικότητα αυτή δεν ανήκει στη «γενιά του ’30», εάν ανήκε θα µας το είχε πει... 
Επειδή υπάρχει η γνωστή του φωτογραφία µε τους ποιητές αυτής της γενιάς, έχουµε κάνει 
παρανοήσεις. Η Ιστορία του, που εκδόθηκε το 1948, αναφέρει τη σπουδαιότερη γενιά του 
20ού αιώνα στο επίµετρό της... Και στα θεωρητικά του κείµενα είναι ξένος προς την 
ποιητική «γενιά του ’30». Ο Θεοτοκάς, που χτύπησε τον Καρυωτάκη, δεν είναι ποιητής... 
όσο για τον Καραντώνη, που τον αναφέρουν, επίσης, ως αρνητή του Καρυωτάκη, δεν 
στηλίτευσε τον ποιητή αλλά τον «καρυωτακισµό». Αντίθετα, αναγνωρίζει το ποιητικό 
ανάστηµα και τη συµβολή του ποιητή στα γράµµατα. Ο Ελύτης, ο Σεφέρης αλλά και οι 
υπερρεαλιστές τον τιµούν. 

 
Τ.Γ.: Ο Σεφέρης, όµως, θεωρεί τον Παλαµά µεγαλύτερο ποιητή από τον Καρυωτάκη. Και 
είναι περίεργο, γιατί ο τελευταίος εκφραστικά, µε το µινιµαλισµό του, θα µπορούσε να 
βρίσκεται εγγύτερα στους νεοτερικούς του «’30»... Μήπως η ιδεολογία της γενιάς την 
εµπόδισε να συνάψει σχέση µε τον Καρυωτάκη; 

 
Ν.Β.: Ο Σεφέρης εκτιµά ορισµένα έργα του Παλαµά και επαινεί την ιστορική αξία του 
ποιητικού αναστήµατος του τελευταίου. Στο µοναδικό κείµενό του για τον Παλαµά (εάν 
θεωρούσε τον ποιητή σπουδαίο θα έγραφε περισσότερα γι’ αυτόν), σηµειώνει ότι µε τον 
συγκεκριµένο ποιητή δίνεται τέλος σε ένα υπόκωφο δράµα που ταλάνιζε τον Ελληνισµό 
µέχρι τότε: το γλωσσικό. 

 
∆.∆.: Μοιραίως ο πολύ προσεκτικός Σεφέρης δεν µπορούσε να αρνηθεί µία τόσο ηγετική 
φυσιογνωµία όπως αυτή του Παλαµά. Είναι παλαµοθρεµµένος, αλλά στην πορεία θέλει να 
ξεπεράσει αυτή την επιρροή. 
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Ν.Β.: Ο ∆ηµήτρης ορθώς είπε προηγουµένως ότι οι ποιητές της «γενιάς του ’30» ένιωθαν 
αµηχανία για τον Καρυωτάκη, διότι δεν µπορούσαν να καταλάβουν πώς αυτός ο ποιητής, 
µε τα µέσα µιας παλαιάς εκφραστικής, παράγει µοντέρνα αποτελέσµατα.. 
 
Α.Μ.: Ο Καρυωτάκης έχει ένα πολύ συγκεκριµένο κλειστό σύµπαν, το οποίο δεν µπορεί να 
ενδιαφέρει τη «γενιά του ’30». Ορισµένοι ποιητές της µιµούνται τους αγγλοσάξωνες 
µοντερνιστές, τον Έλιοτ, ας πούµε, ο οποίος βάζει στην Έρηµη χώρα τη δακτυλογράφο να 
µιλάει, αλλά παρακάτω διαλέγεται µε την Ιστορία, τη Βίβλο κ.λπ. Οι ποιητές του «’30» 
χρειάζονταν την Ιστορία και τους προνεοτερικούς για να συνοµιλήσουν και να δώσουν 
ώθηση στη σκέψη µέσω αυτών των στοιχείων. Ανατρέχουν στον Σολωµό, τον 
Μακρυγιάννη, τον Κάλβο. 

 
Ν.Β.: Η «γενιά του ’30» υπερέβη τον Καρυωτάκη, αφού πρώτα τον αφοµοίωσε. Έχουν 
γίνει µελέτες για τον «καρυωτακισµό» του Σεφέρη ή του Ελύτη. Στα Τρία κρυφά ποιήµατα 
υπάρχουν έκδηλες επιδράσεις του Καρυωτάκη. ∆εν αρκούσε, όµως, σ’ αυτή τη γενιά ο 
Καρυωτάκης, επεζήτησαν οι ποιητές τους και άλλα στοιχεία µοντερνικά, «απ’ έξω», 
«βγήκαν από την κάµαρά του». 
 
∆.∆.: Ένας στίχος του Αντωνίου, αν τον θυµάµαι µε ακρίβεια, λέει ότι «πέσαν οι τοίχοι της 
κάµαράς µου και έµεινα στον κήπο». Η φράση σηµαίνει ότι οι ποιητές αυτοί επιχείρησαν 
την έξοδο από την επίδραση του Καρυωτάκη. Αυτή την πράξη θα την εκµεταλλευθεί ο 
Ελύτης µε τις «σκηνοθεσίες» του για το Αιγαίο, το φως κ.λπ. 

 
Τ.Γ.: Επιστρέφοντας στο ιδεολογικό θέµα, να µιλήσουµε για τη χρήση του πρώτου 
πληθυντικού που κάνει ο Σεφέρης, προσπαθώντας να εκφράσει κάτι συλλογικό... Η αιτία 
της χρήσης αυτής εδράζεται σε κοινωνικούς και ιδεολογικούς λόγους... 

 
∆.∆.: Ο πρώιµος Ελύτης δεν χρησιµοποιεί το πρώτο πληθυντικό. Το χρησιµοποιεί, όµως, 
εκτός της «γενιάς του ’30» και η πρώτη µεταπολεµική γενιά λόγω του περάσµατός της 
µέσα από ιστορικά δράµατα. Σήµερα δεν υπάρχει το «εµείς» στην ποίησή µας, που είναι 
«εξατοµικευµένη». 

 
Ν.Β.: Το «εµείς» είναι έκφραση, η υπέρβαση της ατοµικότητας είναι ένα αίτηµα του 
ευρωπαϊκού µοντερνισµού: σ’ αυτόν περιλαµβάνω και τις πρωτοπορίες του φουτουρισµού, 
ντανταϊσµού και υπερρεαλισµού. Γιατί και των πρωτοπόρων αυτών συγγραφέων ο λόγος, 
βαθύτερα αποβλέπει στο να αποτυπώσει τη συλλογική ευαισθησία. Ο Καρυωτάκης 
χρησιµοποίησε το «εγώ», αν και κάποτε ανιχνεύουµε σ’ αυτόν στοιχεία ερωτοτροπίας µε το 
συλλογικό, µε τον µοντερνισµό. 
 
Α.Μ.: Είναι ανιχνεύσιµα τα στοιχεία αυτά περισσότερο στο πεζογραφικό του έργο. 
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Ν.Β.: Ο λόγος δεν αποδεσµεύεται από τον συµβολισµό. Και ευτυχώς, γιατί αυτή η 
παράµετρος συµπυκνώνει την προσφορά του. Όσον αφορά στο σεφερικό «εµείς»: οι λόγοι 
της χρήσης του, όπως πριν παρατηρήθηκε, είναι, επίσης, ιστορικοί. Μετά από τη 
Μικρασιατική καταστροφή, δεν µπορούσες πια να µιλήσεις για το ατοµικό σου πρόβληµα, 
ενώ είχε παιχθεί αυτό το δράµα. Στην ποίηση του Σεφέρη η Μικρασιατική καταστροφή 
αντιµετωπίζεται σαν το γενικότερο οντολογικό θέµα της «Πτώσης». 
 
Τ.Γ.: Η «συλλογική φωνή» παρουσιάζεται και στον Ελύτη, τόσο στον Ανθυπολοχαγό όσο 
και στο Άξιον Εστί. Άρα, λοιπόν, η γενιά αυτή αναλαµβάνει ηγετικά την πνευµατική 
εκπροσώπηση του ελληνικού χώρου. ∆εν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της; Είναι η πρώτη 
λογοτεχνική γενιά η οποία, µετά τον Σικελιανό και τον Παλαµά, επιχειρεί να παίξει έναν 
«εθνικό» ρόλο... 

 
Α.Μ.: Όλοι οι ποιητές της «γενιάς του ’30», άλλος λίγο άλλος πολύ, αναλαµβάνουν αυτό το 
ρόλο. Ο Εµπειρίκος, ας πούµε, είναι τροµερά µεσιανικός, απασχοληµένος µε το ουτοπικό 
του όραµα. Ακόµα και στην Υψικάµινο (να µην αναφέρω την Οκτάνα ή τους Μπεάτους), 
προσπαθεί να εκφράσει ένα συλλογικό επέκεινα. Η γενιά του, έχει, ας πούµε, το προνόµιο 
να βιώνει ένα παρόν ανατρεπτικό, βαρυσήµαντο, µέσα στο οποίο αντιλαµβάνεται ότι 
πρέπει να διαδραµατίσει έναν γενικότερο ρόλο. 
 
∆.∆.: Να συµπληρώσω ότι οι ποιητές αυτοί επηρεάζονται από την άµεση ιστορική τους 
συγκυρία. Τα πολιτικά γεγονότα του ’30 είναι έντονα και αυτοί τα φιλτράρουν µέσα στην 
ποίησή τους. Εάν, όµως, κρίνουµε το έργο τους µε βάση µία στενή πολιτική αντίληψη, 
όπως γίνεται από ορισµένους φιλολόγους και κριτικούς σήµερα, οι οποίοι θέλουν να τους 
κατεβάσουν από το βάθρο χαρακτηρίζοντάς τους «αντιδραστικούς», «φασίστες» κ.λπ., τους 
αδικούµε κατάφωρα, διότι σταθµίζουµε µία λογοτεχνία µε εξωαισθητικά µέτρα. 

 
Τ.Γ.: Θα ήθελα να επιστρέψουµε σε ένα θέµα που απλώς θίξαµε, και θα πρέπει κατά το 
δυνατόν να το αναλύσουµε: αναφέροµαι στην «ελληνικότητα», που ήταν ένα από τα 
αιτήµατα της «γενιάς του ’30». Έχω µία απορία όσον αφορά στη σχέση Σεφέρη και 
Μακρυγιάννη, τον οποίο ο ποιητής τόσο επαίνεσε στη γνωστή του διάλεξη: πώς ο Σεφέρης, 
ένας µαθητής του Έλιοτ, συνδυάζει το «τεφρώδες» της οπτικής του τελευταίου, την 
απαισιοδοξία του, µε τον πατριωτικό οπτιµισµό του Μακρυγιάννη; 

 
∆.∆.: ∆εν συµφωνώ µε το χαρακτηρισµό του Σεφέρη ως απαισιόδοξου. Ο διάλογος του 
ώριµου Σεφέρη µε την Ιστορία, µε την ανθρώπινη µοίρα, δεν µπορούσε παρά να 
διακρίνεται από έναν σκεπτικισµό. Όπως το θέτεις, Τάσο, κινδυνεύουµε να 
χαρακτηρίσουµε ως απαισιόδοξο και τον Καβάφη... Η ενασχόληση του Σεφέρη µε την 
Ιστορία, η µίξη του παρελθόντος µε το παρόν και η προβολή των συγκερασµάτων στο 
µέλλον, αναπόφευκτα, όπως είπε ο Νάσος προηγουµένως, θέτει ένα οντολογικό πρόβληµα. 
Ο Σεφέρης δεν είναι απαισιόδοξος όπως ο Καρυωτάκης. Θα χαρακτήριζα τη στάση του ως 
«µελαγχολική βίωση της ιστορικής ροής». 
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Τ.Γ.: Ο Μακρυγιάννης δεν χαρακτηριζόταν από τέτοια αισθήµατα, αντίθετα είχε µία 
«χαρούµενη» αίσθηση της πραγµατικότητας και της Ιστορίας. Γιατί, λοιπόν, (το θέτω 
κάπως απλοϊκά), ο Σεφέρης γίνεται θαυµαστής του; 
 
Ν.Β.: Ο Σεφέρης βρίσκει να αποτυπώνεται στην εκφραστική του Μακρυγιάννη ένα αίτηµα 
της µοντερνιστικής στυλιστικής: είναι το ιδεώδες της αψιµυθίωτης έκφρασης, της 
αδιαµεσολάβητης από οποιεσδήποτε παρεµβάσεις λογοτεχνικής µορφής, είναι το αίτηµα 
της καλλιτεχνικής γνησιότητας και ειλικρίνειας. Μία άλλη παράµετρος που ελκύει τον 
Σεφέρη στον Μακρυγιάννη (και κακώς ερµηνεύεται ως κύρια από όσους χρησιµοποιούν 
τον δεύτερο για να χαρακτηρίσουν τον Σεφέρη ως «ελληνοκεντρικό») είναι η εξής: 
υπάρχουν στο µακρυγιαννικό κείµενο, στο έργο δηλαδή ενός ναΐφ, ενός αγράµµατου, 
κάποια στοιχεία ελληνικότητας που ενδιαφέρουν τον Σεφέρη ως µοντερνιστή, διότι µ’ αυτά 
ανοίγει διάλογο µε την παράδοση.75 

 
Τ.Γ.: Όµως ο Σεφέρης στη διάλεξή του στη Μέση Ανατολή, το ’43, δίνει έµφαση, από τον 
τίτλο κιόλας, στην «ελληνικότητα» του Μακρυγιάννη... Είναι σαφής, νοµίζω, η ιδεολογική 
του πρόθεση.. 

 
Ν.Β.: Αυτή η διάλεξη γίνεται στην Αίγυπτο, σε ένα ακροατήριο αποτελούµενο από 
Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι έπρεπε να ενθαρρυνθούν. Αν τη διαβάσουµε προσεκτικά θα 
δούµε ότι είναι ένας λόγος περί ελευθερίας, ο οποίος δεν περιέχει ίχνος πατριωτικής 
ελευθερίας. Θα ήταν συγχωρητέο να περιέχει πατριωτικά στοιχεία, λόγω συνθηκών. Είναι 
παρ’ όλ’ αυτά νηφάλιος, µιλάει για την καλλιτεχνική έκφραση, για την ανθρώπινη 
ελευθερία, µιλάει εναντίον του φασισµού. Εντούτοις, τελευταία στη διάλεξη αυτή έγινε 
παρανάγνωση και είπαν ότι περιέχει φιλοφασιστικά στοιχεία.. 

 
∆.∆.: Μετά τη διάλεξη για τον Μακρυγιάννη, ο Σεφέρης καταπιάνεται µε τον Ερωτόκριτο: 
τον ενδιαφέρει και στην περίπτωση του Κορνάρου η σχέση της ποιητικής δηµιουργίας µε 
την παράδοση. Λίγο µετά θα τον απασχολήσει ο Καβάφης... Μακρυγιάννης, Κορνάρος, 
Σολωµός, είναι ας πούµε η «παντιέρα» της «γενιάς του ’30»... 

 
Α.Μ.: Ο Γέητς κατά τον ίδιο τρόπο ανατρέχει στη κέλτικη παράδοση και δηµιουργεί µέχρι 
και θέατρο στη κέλτικη γλώσσα. Η ίδια ανάγκη συνοµιλίας µε την παράδοση οδηγεί τον 
Πάουντ στον Κοµφούκιο, επειδή δεν έχει λόγω καταγωγής πολιτισµικό παρελθόν. Ο Έλιοτ 
δεν ανατρέχει στους Ελισαβετιανούς; 

 
                                                           
75 (Σηµ. του επιµ.) Γενικότερα για τη σχέση των λογοτεχνών της γενιάς του ’30 µε τον Μακρυγιάννη 
βλ. το άρθρο του Κώστα Γ. Παπαγεωργίου, «Η γενιά του ’30 και ο Μακρυγιάννης», εφηµ. 
Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 30-01-2004),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C2%E5%ED%DD%E6%E7%F2&a=&id=72542404. 
Βλ. επίσης: Νίκος Θεοτοκάς, «Οι ιστορίες της µυθοποίησης του Μακρυγιάννη», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 30-01-2004),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C8%E5%EF%F4%EF%EA%DC%F2&a=&id=66814
788. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C2%E5%ED%DD%E6%E7%F2&a=&id=72542404
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C8%E5%EF%F4%EF%EA%DC%F2&a=&id=66814
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Τ.Γ.: Οι συγγραφείς που ανέφερες, Άρη, δεν λειτούργησαν µέσα σε κρίσιµες ιστορικές 
συγκυρίες, όπως οι ποιητές της «γενιάς του ’30». Το φαινόµενο µας επιτρέπει να κάνουµε 
τη σκέψη ότι η συµπεριφορά των τελευταίων δεν πρέπει να κριθεί µόνο µέσα σε ένα 
λογοτεχνικό πλαίσιο αλλά και σε ένα ιδεολογικό. 

 
Ν.Β.: Ο Γέητς και ο Έλιοτ έδρασαν σε ανάλογες ιστορικές συνθήκες µε αυτές των ποιητών 
µας. Έζησαν την κρίση του Πρώτου παγκοσµίου Πολέµου, ο Σεφέρης, ο Ελύτης και οι 
λοιποί, του ∆ευτέρου. 

Υπάρχει µια παρεξήγηση την οποία διαιωνίζει η εγχώρια και ξένη πανεπιστηµιακή 
σκέψη: πρεσβεύεται, δηλαδή, ότι ο µοντερνισµός αρνείται την παράδοση. Λάθος. Ο 
µοντερνισµός έχει δηµιουργική σχέση µ’ αυτήν. Ακόµα και ο φουτουρισµός δεν 
κατορθώνει να την αποτινάξει από πάνω του... 

Το θέµα, λοιπόν, της «ελληνικότητας», που συζήτησε η «γενιά του ’30», δεν είναι 
ένα ιδεολόγηµα, αλλά ένα θέµα επιβεβληµένο από καλλιτεχνικούς όρους. Είναι ένα ορθό 
αίτηµα που εισάγεται από την ανάγκη της ανανέωσης του ποιητικού λόγου, από την 
αναπόφευκτη τάση για συνοµιλία της τότε νέας ποιητικής γενιάς µε την παράδοση. Ο όρος 
«ελληνικότητα» περιγράφει µια πραγµατική κατάσταση: υπάρχουν, δηλαδή, στοιχεία που 
διαφορίζουν τον Έλληνα από τον Ιταλό, για παράδειγµα... Μόνον όταν αποκτήσει ο όρος 
αυτός ένα υπερβατικό, απόλυτο νόηµα, γίνεται «ελληνοκεντρισµός», «εθνοκεντρισµός». Οι 
ποιητές της «γενιάς του ’30» είναι «ελληνοκεντρικοί»; Θα πρέπει να εξετάσουµε 
σχολαστικά το έργο καθενός ξεχωριστά για να αποφασίσουµε.. 

«Ελληνοκεντρισµό» έχουµε όταν κάποιος πιστεύει ότι το ελληνικό στοιχείο είναι 
υπέρτερο των άλλων εθνικών στοιχείων, ότι έχει έναν αναλλοίωτο χαρακτήρα µέσα στο 
χρόνο και ότι την «καθαρότητα» αυτής της έννοιας πρέπει να διαφυλάσσουµε εσαεί. Ο 
Σεφέρης είναι «ελληνοκεντρικός»; Μα είναι αυτός που λέει, σχολιάζοντας τις απόψεις του 
Τσάτσου, ότι «η ελληνικότητα δεν είναι απόλυτη αξία αλλά κάτι µεταβαλλόµενο ανάλογα 
µε τις συνθήκες». Στο έργο του Ελύτη, του Εµπειρίκου και του Εγγονόπουλου υπάρχουν 
στοιχεία ελληνικότητας. Ιδιαίτερα στον Εγγονόπουλο διαπιστώνουµε στοιχεία 
ελληνολατρείας. Όµως παράλληλα υπάρχουν σ’ αυτόν ξένες επιδράσεις που 
εξουδετερώνουν το προηγούµενο χαρακτηριστικό... Προσπαθεί να ανανεώσει την ποίησή 
του µε µη ελληνικά στοιχεία. 

Συνολικά, µιλώντας για την ποιητική «γενιά του ’30», θα επεσήµαινα τον 
«εκσυγχρονιστικό» της χαρακτήρα. Θα έλεγα, µάλιστα, ότι ήταν µια πολύ τυχερή γενιά 
διότι βρέθηκε σε µία εποχή κοσµογονικών λογοτεχνικών αλλαγών. 

 
Α.Μ.: Θα πρόσθετα ότι βρέθηκε σε ένα µεταβατικό κοινωνικό στάδιο, κατά το οποίο οι 
συνθήκες επέβαλαν την ανάγκη ταυτοτικού προσδιορισµού. Μέσα στο ταραγµένο ιστορικό 
πλαίσιο της εποχής εκείνης, καθείς έπρεπε να εντοπίσει ένα στίγµα, να συνοµιλήσει µε το 
παρελθόν του για να βρει το δρόµο του. Οι ποιητές αυτοί, που ανέλαβαν µια συλλογική 
ευθύνη, δεν ήταν δυνατόν να µην τοποθετηθούν ως προς την εθνική τους ταυτότητα. Την 
έξαρση του Εγγονόπουλου στο Μπολιβάρ, δεν µπορούµε να την ερµηνεύσουµε ως 
εθνικιστικό παραλήρηµα: ήταν κάτι φυσικό, που έγινε στις συνθήκες της Κατοχής. 
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Ν.Β.: ∆εν είναι τυχαίο ότι το σύµβολο του Εγγονόπουλου είναι ο Μπολιβάρ, ένας ξένος 
ηγέτης και όχι ένας Έλληνας, ας πούµε ο Αθανάσιος ∆ιάκος. 

 
∆.∆.: Κατά τον ίδιο τρόπο δεν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ως ελληνοκεντρικό τον Ρίτσο. 
Ο Σεφέρης, ας µην ξεχνάµε, κατ’ επανάληψιν έλεγε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουµε 
εάν δεν ανοίξουµε τις πόρτες µας στη ∆ύση. Τα περί ιδεολογηµάτων, λοιπόν, 
καλλιεργούνται από κάποιους θεωρητικούς σήµερα οι οποίοι... σκαρφαλώνουν στην ίδια 
τους τη σκέψη για να αποδείξουν κάτι που δεν υφίσταται. 
 
Ν.Β.: ∆εν είναι τυχαίο ότι οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται από νεοελληνιστές σε 
αγγλοσαξωνικά Πανεπιστήµια, κυρίως, όπου η έννοια της υπέρβασης του «εθνικού» 
καλλιεργείται, ιδιαίτερα στις cultural studies. Εάν δεν έχεις αυτές τις απόψεις δεν µπορείς 
να διεκδικήσεις µία θέση... ∆ιότι δεν είσαι µοντέρνος. 

 
Τ.Γ.: Ένα τελευταίο ερώτηµα: ποια η διαχρονικότητα των φωνών της «γενιάς του ’30»; 
Πόσο αυτή η ποίηση επηρέασε τους επιγενόµενους; 

 
∆.∆.: Μετά την κατάθεση αυτής της γενιάς, η ποίηση δεν γράφεται πια όπως παλιά. Αυτό 
είναι ένα γεγονός. Ο Σεφέρης µε το έργο του, που είναι ακόµα ανοιχτό, έδωσε γόνιµα 
ερεθίσµατα. Αλλά και µε το σύνολο των δοκιµίων του πρόσφερε µία πλήρη θεωρία περί 
ποιητικής. Στην Ελλάδα µέχρι τότε δεν είχαµε παρόµοιο έργο. Ποτέ άλλοτε ένας ποιητής 
δεν περιέγραψε τους τρόπους στους οποίους βάδισε, και αυτό είναι προκλητικό ερέθισµα 
για τους επιγενόµενους. Αλλά και οι υπόλοιποι ποιητές δρουν σήµερα µε τρόπο γόνιµο. ∆εν 
τους έχουµε υπερβεί, ίσως µε βάση νέες κοσµογονικές αλλαγές να κάνουµε αυτό το βήµα... 

 
Τ.Γ.: Ένα βασικό προφανές διαφοροποιητικό στοιχείο ανάµεσα σε κάποια έργα εκείνης της 
γενιάς και σε νεότερα, εδράζεται στην χρήση του ενικού και του πληθυντικού αριθµού... 
Με δεδοµένο αυτό το στοιχείο βρίσκω ότι απουσιάζει σήµερα ο Σεφέρης. Ο Ελύτης, 
επίσης, απουσιάζει, διότι η σκηνογραφία µε το «φωτισµένο» ελληνικό τοπίο δεν υπάρχει 
στα νεότερα ποιήµατα, ως πηγή παραγωγής φιλοσοφικού στοχασµού, λυρισµού και 
µουσικότητας... Οι υπερρεαλιστές και ο Ρίτσος φρονώ ότι, ως ένα σηµείο, ανιχνεύονται σε 
πολλά σύγχρονα έργα.. 
 
Ν.Β.: Παλαιότερα είχα πει, και το επαναλαµβάνω, ότι όσοι γράφουµε ποίηση σήµερα, είτε 
το θέλουµε είτε όχι, είµαστε επίγονοι της «γενιάς του ’30», διότι µετά από την ριζική 
τροποποίηση, που επέφερε αυτή η γενιά στους εκφραστικούς κανόνες, δεν έχει υπάρξει µία 
άλλη ρήξη τόσο σηµαντική, ώστε να µιλάµε για κάτι άλλο... Ίσως τώρα κάτι αρχίζει να 
επισυµβαίνει στη µεταµοντέρνα εποχή µας... Αλλά είµαστε ακόµα στην αρχή... ∆εν 
αποκλείεται µετά από ορισµένες δεκαετίες κάτι να συµβεί. 

Επί πλέον να τονίσω ότι η «γενιά του ’30» είχε µία πληθωρική παρουσία: 
εµφανίσθηκαν πολλά φαινόµενα ταυτοχρόνως. Είναι τόσο ισχυρή η ποίηση αυτών των 
δηµιουργών ώστε αναγκαστικά θα µας εµπνέει ακόµα. 
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∆.∆.: Μετά τον πόλεµο, µοιραία, οι ποιητές επηρεάζονται από τη «γενιά του ’30» ασχέτως 
του ότι κάποιοι από αυτούς δεν εκφράζουν µια συλλογικότητα αλλά µία ατοµικότητα. Στα 
τελευταία 25 τόσα χρόνια βιώνουµε πολιτική και κοινωνική ηρεµία, έχουµε άλλα 
συµφραζόµενα. Οι παλαιότερες γενιές αντιµετώπισαν ταραχώδη γεγονότα, ένα άλλο τοπίο. 
Είναι φυσικό, λοιπόν, σήµερα να έχει ελαφρώς διαφοροποιηθεί το σκηνικό, το 
πραγµατολογικό υλικό. Όµως η βασική εκφραστική που πρότεινε η «γενιά του ’30» 
παραµένει αναλλοίωτη, µέχρις ότου οι µεταµοντέρνες συνθήκες επιβάλλουν δραστική 
αλλαγή της.. 
 
Α.Μ.: Ο µεταµοντερνισµός στην Ελλάδα είναι πρόσφατο, σχετικά, φαινόµενο. Στο 
εξωτερικό έχει εκδηλωθεί από το ’50. Άρα οι αλλαγές σε µας θα γίνουν µε βραδύτερους 
ρυθµούς. Βρισκόµαστε ακόµα υπό την επιρροή του µοντερνισµού, µε τον οποίο έχουµε 
ανοίξει έναν εισαγωγικό στον µεταµοντερνισµό διάλογο: δεν τον αντιµετωπίζουµε 
δηµιουργικά. Τις παρελθούσες αξίες, τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τις βλέπουµε ως λήµµατα, ως 
εικόνα. Αυτή η µεταµοντέρνα οπτική δεν µου αρέσει... 

 
Ν.Β.: Την ποίηση δεν µπορείς να την αντιµετωπίσεις αντιρρητικά µε λογοτεχνικές θεωρίες, 
την αντιµετωπίζεις µε την ποιητική πρακτική. Η αµφισβήτηση θα έλθει µέσα από 
συγγραφές ποιηµάτων οι οποίες θα θέτουν εκ νέου το θέµα της ποιητικής έκφρασης.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 (Σηµ. του επιµ.) Μια ακόµα ενδιαφέρουσα συνέντευξη µε θέµα τη γενιά του ’30 και γενικότερα τη 
λογοτεχνία του Μεσοπολέµου είναι αυτή που παραχώρησε ο Αλέξανδρος Αργυρίου (συγγραφέας του 
δίτοµου έργου Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στον Μεσοπόλεµο [1918-1940]) 
στον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου για την εφηµ. Ελευθεροτυπία στις 21-06-2002, βλ.: 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C1%F1%E3%F5%F1%DF%EF%F5&a=&id=647289
36. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C1%F1%E3%F5%F1%DF%EF%F5&a=&id=647289
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4.1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
 
   
 
4.1.1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (1900-1971) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκφραστής του ποιητικού µοντερνισµού και στοχαστικός διπλωµάτης 77  
 

Ο Γιώργος Σεφέρης, όπως και αρκετοί άλλοι συγγραφείς της νεώτερης λογοτεχνίας µας 
(Κ.Π. Καβάφης, Κώστας Βάρναλης, Ηλίας Βενέζης, Τάσος Αθανασιάδης, Ανδρέας 
Εµπειρίκος, Στρατής Τσίρκας), προέρχεται από τον περιφερειακό Ελληνισµό. Γεννήθηκε, 
µαζί µε τον εικοστό αιώνα, το 1900 στη Σµύρνη, και µάλιστα σε σηµαδιακή ηµεροµηνία: 29 
Φεβρουαρίου (µε το παλιό ηµερολόγιο), γεγονός στο οποίο αναφερόταν κάθε τόσο µε τρόπο 
χιουµοριστικό. Όταν στα 1939 συναντήθηκε µε τον Χένρυ Μίλλερ, ο Αµερικανός 
συγγραφέας τον ρώτησε πόσων χρόνων είναι και ο Σεφέρης τού απάντησε πως σε µερικούς 
µήνες θα γιόρταζε τα δέκατα γενέθλιά του!  

 
Έχουν γραφτεί πολλά για την ελληνική Σµύρνη των αρχών του 20ού αιώνα, προτού 

δηλαδή µεταµορφωθεί από σύµβολο ευηµερίας σε σύµβολο καταστροφής. Σήµερα, γεγονότα, 
πρόσωπα, αφηγήσεις και περιστατικά είναι τυλιγµένα στην αχλύ του θρύλου και της 

                                                           
77 Παρατίθεται το οµότιτλο άρθρο του ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, βιβλιογράφου και ποιητή, που 
δηµοσιεύτηκε στις 11-10-1999 στην εφηµερίδα Τα Νέα, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16563&m=N24&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16563&m=N24&aa=1
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νοσταλγίας. Και όµως, ο Γιώργος Σεφεριάδης, πρωτότοκος γιος του Στέλιου Σεφεριάδη και 
της ∆έσπως Τενεκίδη, αισθανόταν διαφορετικά τη σχέση του µε τη γενέθλια πόλη. «Η 
Σµύρνη», θα γράψει, «ήταν το ανυπόφορο σχολειό, τα πεθαµένα βροχερά κυριακάτικα 
απογέµατα πίσω από το τζάµι, η φυλακή. Ένας κόσµος ακατανόητος, ξένος και µισητός. Η 
Σκάλα του Βουρλά ήταν ό,τι αγαπούσα (...) ήταν για µένα ο µόνος τόπος που, και τώρα 
ακόµη, µπορώ να ονοµάσω πατρίδα µε την πιο ριζική έννοια της λέξης: ο τόπος όπου 
βλάστησαν τα παιδικά µου χρόνια (...) Αν η ζωή µου έγινε όπως έγινε και ξετυλίχτηκε πάνω 
σε δυο παράλληλους δρόµους  ένα δρόµο υποχρεώσεων, υποµονής και συµβιβασµών, κι έναν 
άλλον όπου περπάτησε χωρίς συγκατάβαση, ελεύθερο, το βαθύτερο εγώ µου είναι γιατί 
γνώρισα κι έζησα, τα χρόνια εκείνα, δυο κόσµους ξεχωρισµένους καθαρά: τον κόσµο του 
σπιτιού της πολιτείας και τον κόσµο του σπιτιού της εξοχής».  

 
Η οικογένεια Σεφεριάδη θα αποκτήσει δύο ακόµη παιδιά: την Ιωάννα (1902), µετέπειτα 

σύζυγο Κωνσταντίνου Τσάτσου, και τον πρόωρα χαµένο Άγγελο (1905-1950), που 
ξενιτεύτηκε και τον βρήκαν ένα πρωινό νεκρό στο µοναχικό δωµάτιό του στην Καλιφόρνια. 
Ο πατέρας, Στέλιος Σεφεριάδης, δικηγορούσε στη Σµύρνη, έγραφε ποιήµατα, µετέφραζε 
αρχαίους Έλληνες τραγικούς και ξένους ποιητές. Λέγεται ότι ο δύσκολος Καβάφης ανέφερε 
συχνά στίχους του Στέλιου Σεφεριάδη. Προβλέποντας το αβέβαιο µέλλον του Ελληνισµού 
στη Μικρά Ασία, ο Σεφεριάδης, που αργότερα θα γίνει καθηγητής του ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και ακαδηµαϊκός, µετέφερε το 1914 την οικογένειά του στην Αθήνα, 
όπου ο ποιητής θα τελειώσει το σχολείο και θα αποκτήσει τους πρώτους ελλαδίτες φίλους. Το 
λόγιο οικογενειακό περιβάλλον θα επιδράσει και στα τρία παιδιά, αλλά ο πρωτότοκος γιος 
βρισκόταν συνεχώς κάτω από την παρακολούθηση του απαιτητικού και αυστηρού πατέρα.  

 
Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 θα βρει τον Σεφέρη φοιτητή στο Παρίσι, όπου, 

κατά τον δικό του λόγο, σπούδαζε «νοµικά και πολλή λογοτεχνία». Το τραύµα της 
Καταστροφής θα παραµείνει βαθύ και ανεπούλωτο στην υπόλοιπη ζωή του ποιητή. Στο 
Παρίσι της εποχής εκείνης, όπως θυµάται ο Θανάσης Πετσάλης ∆ιοµήδης, υπήρχαν «πολλοί 
νεαροί Έλληνες που σπούδαζαν και άνοιγαν τα µάτια τους»: ο γλύπτης Μιχ. Τόµπρος, ο 
Γιώργος Σεφέρης, ο Γ.Κ. Κατσίµπαλης, ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Άγγελος 
Κατακουζηνός, ο µουσικός Πετρίδης, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Ηλίας Τσιριµώκος, η Ελένη 
Χαλκούση. Στην κρίσιµη για τη διαµόρφωση της δηµιουργικής του πορείας δεκαετία 1920-
30, ο Σεφέρης βρίσκεται υπό τον αστερισµό της γαλλικής λογοτεχνίας, παλαιότερης και 
σύγχρονης, και ιδίως υπό την σκιά του Λαφόργκ και του Βαλερύ. Γράφει και σκίζει στίχους 
σε µια προσπάθεια να αρθρώσει την προσωπική του φωνή. Η πεπατηµένη δεν τον ικανοποιεί. 
Θέλει να απαλλάξει τον λόγο του από τον υπερβολικό συναισθηµατισµό των εύκολων στίχων 
και πειραµατίζεται µε ρυθµούς και µέτρα που δεν ήταν οικεία στη σύγχρονή του ελληνική 
ποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη του συλλογή (Στροφή, 1931) εµφανίζεται όταν ο 
ίδιος έχει κιόλας περάσει τα τριάντα του χρόνια, ηλικία µάλλον εκπρόθεσµη, αν σκεφτούµε 
πότε πρωτοεµφανίστηκαν, µε πρωτόλεια έστω, παλαιότεροι ή περίπου συνοµήλικοί του 
ποιητές. Η αντιφατική υποδοχή που επεφύλαξε η κριτική στη Στροφή και η έκδοση ενός 
ολόκληρου βιβλίου που προσπαθούσε να προσδιορίσει τα καινοφανή στοιχεία της συλλογής, 
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γραµµένο από έναν µόλις εικοσάχρονο κριτικό που άκουγε στο όνοµα Αντρέας Καραντώνης, 
µοιάζει µ’ ένα περίεργο στοίχηµα που δικαιώθηκε από τον χρόνο.  

 
Το 1925 επιστρέφει στην Ελλάδα και στο τέλος της επόµενης χρονιάς διορίζεται στο 

Υπουργείο των Εξωτερικών. Οι συνεχείς υπηρεσιακές του µετακινήσεις από εδώ και στο 
εξής θα επιτείνουν στη συνείδησή του το αίσθηµα του ανέστιου και του πρόσφυγα. Περίπου 
τα 25 από τα συνολικώς 35 χρόνια της καριέρας του στο Υπουργείο θα τα υπηρετήσει σε 
διάφορα πόστα εκτός Ελλάδος: Λονδίνο (1931-34), Κορυτσά (1936-37), Αίγυπτος - Νότιος 
Αφρική (1941-44), Άγκυρα (1948-50), Λονδίνο (1950-51), Βηρυτός (1952-56, µε 
αρµοδιότητες για τον Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και το Ιράκ), για να τερµατίσει τη 
σταδιοδροµία του ως πρέσβης στο Λονδίνο και πάλι, κατά το κρίσιµο διάστηµα (1957-62), 
που θα οδηγήσει στην ανεξαρτησία τής Κύπρου. Αν τον συγκρίνουµε, λ.χ., µε τον Παλαµά, ο 
οποίος έζησε στην Αθήνα την «ασάλευτη ζωή» του, ή ακόµη και µε τον Καβάφη, ο οποίος 
ταυτίστηκε, σχεδόν αµετακίνητος, µε τη γενέθλια Αλεξάνδρειά του, ο Σεφέρης εκπροσωπεί 
τον πλάνητα Οδυσσέα, τον άνδρα-σύµβολο που «πολλών ανθρώπων οίδεν άστεα και νόον 
έγνω», µαστιζόµενος από τη νοσταλγία της επιστροφής στην εστία του. Τη θαλπωρή της 
εστίας θα την αισθανθεί ο ποιητής µόνον κατά τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του, όταν 
θα αποσυρθεί από την υπηρεσία και θα εγκατασταθεί στο σπίτι της οδού Άγρας, πίσω από το 
Παναθηναϊκό Στάδιο.  

 

Στο Λονδίνο του 1931 θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή µε την ποίηση του Έλιοτ. 
«Παραµονές Χριστούγεννα του 1931», θα γράψει πολύ αργότερα, «κοίταζα σ’ ένα 
βιβλιοπωλείο της Όξφορντ Στρητ χριστουγεννιάτικα δελτάρια. Τότες, για πρώτη φορά, 
ανάµεσα στις πολύχρωµες λιθογραφίες, έπιασα στα χέρια µου ένα ποίηµα του Έλιοτ. Ήταν η 
“Μαρίνα”». Με τον αµερικανικής καταγωγής Άγγλο ποιητή θα γνωριστεί προσωπικώς ο 
Σεφέρης µόλις το 1951, και θα µας αφήσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες και 
στιγµιότυπα στη δοκιµή που δηµοσίευσε όταν το 1965 πέθανε ο Έλιοτ. Η ποιητική σχέση 
Έλιοτ-Σεφέρη αποτέλεσε κατά καιρούς θέµα παρεξηγήσεων, εύκολων συνειρµών και 
άκριτων συσχετισµών. Πρόκειται για δυο παράλληλες ποιητικές συνειδήσεις που τις 
χωρίζουν πολυάριθµες διαφορές και τις ενώνουν αρκετές συγγένειες.  

 
Το 1935, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, στάθηκε το κρίσιµο έτος για τη νεωτερική 

ποίηση στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο κυκλοφορεί το περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα, τον Μάρτιο 
ο Ανδρέας Εµπειρίκος τυπώνει την Υψικάµινο και ο Σεφέρης τη συλλογή του Μυθιστόρηµα, 
τον Νοέµβριο θα δηµοσιεύσει τα πρώτα του ποιήµατα ο Οδυσσέας Ελύτης. Στα Νέα 
Γράµµατα, που τηρούν συµβιβαστική στάση απέναντι στην παράδοση και τον µοντερνισµό, ο 
Σεφέρης θα δηµοσιεύσει ποιήµατα, δοκίµια και µεταφράσεις του, ανάµεσά τους και η Έρηµη 
Χώρα του Έλιοτ (1936). Τη χρονιά αυτή θα αρχίσει και η ερωτική του σχέση µε τη Μαρώ. Ο 
δεσµός ενός διπλωµάτη µε µια παντρεµένη γυναίκα (που έχει κιόλας δύο παιδιά) τείνει να 
λάβει διαστάσεις σκανδάλου. Η απροσδόκητη υπηρεσιακή µετάθεση του ποιητή στην 
Κορυτσά το 1937, λέγεται ότι οφείλεται σε παρασκηνιακές ενέργειες του πατέρα του, για να 
τον αποµακρύνει από την Αθήνα. Όπως συµβαίνει, όµως, µε όλους τους ερωτευµένους, η 
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απόσταση και οι δυσκολίες επικοινωνίας θέρµαναν περισσότερο το πάθος, αντί να το κάνουν 
να καταλαγιάσει. Λίγες ηµέρες µετά τη γερµανική εισβολή στην Ελλάδα (10 Απριλίου 1941), 
ο Σεφέρης θα παντρευτεί τη Μαρώ και θα φύγουν µαζί µε την ελληνική κυβέρνηση για την 
Αίγυπτο. Χαριτολογώντας, ο ποιητής έλεγε ότι κουµπάρος τους στάθηκε ο Χίτλερ.  

 
Στην Κορυτσά του 1937 θα αρχίσει η έκτοτε ισόβια και γόνιµη, µα τελικώς 

ανολοκλήρωτη προσπάθεια του Σεφέρη να οικειωθεί, να ερµηνεύσει και να εντάξει την 
περίπτωση του Καβάφη στη νεωτερική ποίηση. Οι απόψεις του για τον Αλεξανδρινό, «γι’ 
αυτό το µυθιστορηµατικό, µυθικό, αλχηµικό πρόσωπο που µου είναι πολύ συχνά 
ακατανόητο», όπως έλεγε λίγα χρόνια πριν, αρχίζουν να αλλάζουν. Θα καταλάβει καλύτερα 
τον Καβάφη, µόλις βρεθεί στα χρόνια του πολέµου στην Αίγυπτο. Πολύ αργότερα, ο Στρατής 
Τσίρκας θα αφιερώσει ένα από τα καβαφικά του βιβλία στον Σεφέρη, «που µας έµαθε να 
διαβάζουµε σωστότερα τον Καβάφη». Φεύγοντας το 1941 από την Ελλάδα, ο Σεφέρης είχε 
συγκεντρώσει και εκδώσει το σύνολο της έως τότε ποιητικής παραγωγής του σε τρία βιβλία, 
που κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα το 1940 (Ποιήµατα 1, Τετράδιο γυµνασµάτων και Ηµερολόγιο 
καταστρώµατος), σε µια προσπάθεια να δηµοσιοποιηθεί το έως τότε έργο του, µια και ο 
πόλεµος φαινόταν να καταργεί το µέλλον.  

 
Η παραµονή του ποιητή εκτός Ελλάδος κατά τα χρόνια 1941-44, θα αποβεί µια από τις 

παραγωγικότερες περιόδους του. Θα δώσει διαλέξεις, θα εκδώσει βιβλία του (∆οκιµές, 
Ηµερολόγιο καταστρώµατος, β΄), θα πρωτοστατήσει σε εκθέσεις για τον αντικατοχικό αγώνα 
στην Ελλάδα, θα συµβάλει αποφασιστικά στην έκδοση έργων του Σικελιανού και του 
Κάλβου στην Αίγυπτο, θα γράψει (για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή του) περιστασιακά 
κείµενα και, τέλος, θα συνεργαστεί µε γαλλόφωνα και αγγλόφωνα περιοδικά του Καΐρου. Η 
αρχή του πολέµου και η λήξη της εχθρικής Κατοχής στην Ελλάδα οριοθετούνται µε δύο 
µείζονα ποιήµατα του: «Ο βασιλιάς της Ασίνης» (1940), «Τελευταίος σταθµός» (1944). Στα 
λιγοστά χρόνια που θα παραµείνει στην Αθήνα µετά την απελευθέρωση, γνωρίζει τη φρίκη 
του εµφύλιου σπαραγµού και θα συνοψίσει τις εµπειρίες του πολέµου, µα και της 
αδερφοκτόνου συνέχειάς του στην «Κίχλη» (1947), τριµερές, ερµητικό ποίηµα, που η κριτική 
το υποδέχτηκε µε άστοχες κοινοτοπίες.78  

 
Έπειτα από µια σύντοµη παραµονή στο Λονδίνο, θα βρεθεί στην πρεσβεία της 

Άγκυρας, και απ’ εκεί στη Βηρυτό, απ’ όπου θα ταξιδέψει ιδιωτικώς τρεις φορές (1953-55) 
στην κοντινή Κύπρο και θα ανακαλύψει έναν τόπο «όπου λειτουργεί ακόµη το θαύµα». Τα 
κυπριακά του ποιήµατα αυτών των χρόνων, που παρεξηγήθηκαν και, σχεδόν, χλευάστηκαν 
όταν κυκλοφόρησαν («... Κύπρον, ου µ’ εθέσπισεν...», 1955), σηµατοδοτούν τον αµετακίνητο 
πνευµατικό δεσµό του µε την Κύπρο και, παράλληλα, καθιερώνουν τη Μεγαλόνησο στη 
νεώτερη λογοτεχνία µας ως ποιητικό τόπο-θέµα, κάτι ανάλογο προς την Αλεξάνδρεια του 
Καβάφη (και αργότερα του Λώρενς Ντάρρελ, του Ρόµπερτ Λίντελ και του Στρατή Τσίρκα). 
                                                           
78 (Σηµ του επιµ.) Για την επίδραση του Εµφυλίου στη λογοτεχνία βλ. το κείµενο του Μιχάλη 
Σταφυλά, «Αντίχτυποι του Εµφυλίου στη νεοελληνική λογοτεχνία (µία αντιπαράθεση του ποιητή 
Νικηφόρου Βρεττάκου µε κοµµατικούς επικριτές», Πνευµατική ζωή 136 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
2001), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pneymzoi/136/4.html. 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pneymzoi/136/4.html
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Η αγάπη του και η αγωνία του για την τύχη του νησιού εκφράστηκε ποικιλοτρόπως. Όταν 
κάποτε εκδοθεί ο τρίτος τόµος του πολιτικού του ηµερολογίου, θα αποκαλυφθούν αρκετές 
λεπτοµέρειες για τη σθεναρή και υπερήφανη στάση του στο Κυπριακό και, ταυτόχρονα, θα 
εκτιµηθεί η διορατικότητά του και οι δυσοίωνες προβλέψεις του για το µέλλον της Κύπρου, 
που επαληθεύτηκαν µε τραγικό τρόπο το 1974.  

 
Οι συνεχείς εκτός Ελλάδος µετακινήσεις του Σεφέρη, µε σύντοµα διαλείµµατα 

παραµονής στην Αθήνα, µε λιγοστές εµφανίσεις κειµένων του σε περιοδικά και εφηµερίδες 
και µε περίπου περιθωριακή ανάµειξη στην τρέχουσα πνευµατική ζωή της πρωτεύουσας, 
συντηρούσαν µιαν ασαφή εικόνα για τον άνθρωπο και το έργο στα µάτια των νεώτερων 
οµοτέχνων του, τουλάχιστον έως το 1961, όταν εκδόθηκε ο τιµητικός τόµος για τα τριάντα 
χρόνια της Στροφής. Όπως έχει παρατηρηθεί, «αυτός ο καθωσπρέπει διπλωµάτης, έννοια και 
ιδιότητα µε πολύ µεγαλύτερη αίγλη στα χρόνια του Σεφέρη απ’ ό,τι σήµερα, ασφαλώς θα 
φάνταζε ασυγχρόνιστος και εκτός κλίµατος στα µάτια των νεωτέρων του που ανδρώνονταν 
στη µετεµφυλιακή Ελλάδα». Γι’ αυτό, ίσως, και κατά τη βράβευσή του µε το Νόµπελ το 
1963, όταν ικανοποιήθηκε έπειτα από πολλές δεκαετίες ένα «εθνικό απωθηµένο», 
ακούστηκαν διάφορες µικρότητες και επιχειρήθηκαν άκαιρες συγκρίσεις. Στην επιστροφή 
του από τη Στοκχόλµη, δεν βρέθηκε ούτε ένας κρατικός επίσηµος ή ένας εκπρόσωπος των 
λογοτεχνικών σωµατείων να τον υποδεχθεί και, φυσικά, δεν υπήρχε ακόµη στην Ελλάδα η 
πανταχού παρούσα σήµερα τηλεόραση... Η τελική ανακεφαλαίωση της ζωής του θα γίνει µε 
τη συλλογή Τρία κρυφά ποιήµατα (1966), λίγο πριν από τη δικτατορία του 1967. Χωρίς 
αναµείξεις σε εκδηλώσεις και χωρίς δηµόσιες εµφανίσεις, πέρασε και τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του, φροντίζοντας και τακτοποιώντας το έργο του. Ήταν, εποµένως, εύλογη η 
έκπληξη για την καθυστερηµένη, ανοιχτή αντίθεσή του προς τους συνταγµατάρχες, µε τη 
«∆ήλωση» του 1969, αντίθεση που συνεχίστηκε µε το ποίηµα «Οι γάτες τ’ Άη Νικόλα» το 
1970 στα «∆εκαοχτώ Κείµενα» και µε τους έσχατους στίχους του «Επί ασπαλάθων» το 1971. 
Ο θάνατός του (20.9.1971) και η πάνδηµη κηδεία του δύο ηµέρες αργότερα στάθηκε 
έκφραση ελευθεροφροσύνης του λαού που τον συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία.  

 
Ο Σεφέρης υπήρξε κεντρική µορφή της νεωτερικής ποίησης, από τους βασικότερους 

εκφραστές του ελληνικού µοντερνισµού. Τα ποιήµατά του συνδυάζουν το ελληνικό 
πολιτισµικό παρελθόν και την ευρωπαϊκή πρωτοπορία του καιρού του. Τα δοκίµιά του, στις 
καλύτερες στιγµές τους, είναι υποδείγµατα γλωσσικής καθαρότητας και εκφραστικής 
σαφήνειας. Οι ποικίλες µεταφράσεις του µας γνώρισαν κρίσιµα και βασικά έργα της ξένης 
γραµµατείας. Οι αλλεπάλληλες εµφανίσεις ανέκδοτων γραπτών του µετά τον θάνατό του 
επιβεβαιώνουν την άγρυπνη, σχεδόν βασανιστική σχέση του µε τη γραφή και τονίζουν την 
ενότητα οράµατος και αντιλήψεων για τη ζωή και την τέχνη, ενότητα που µόνον οι µεγάλοι 
δηµιουργοί διαθέτουν και είναι σε θέση να εκφράσουν.  
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Μπροστά στα ιδεολογικά αδιέξοδα του Μεσοπολέµου 79  
 
«Γεγονός µοναδικό στην ιστορία του ελληνισµού» χαρακτηρίζει ο Σεφέρης σ’ ένα κείµενό 
του, γραµµένο γαλλικά το 1941, την καταστροφή του 1922 (∆οκιµές Γ', 63).  
 

Πράγµατι η Μικρασιατική Καταστροφή, πέρα από την οικονοµική, πολιτική και 
κοινωνική αναστάτωση που προκάλεσε η αναγκαστική µαζική άφιξη ενάµισι εκατοµµυρίου 
προσφύγων σε µια νεοσύστατη Ελλάδα τεσσεράµισι εκατοµµυρίων κατοίκων, είχε ως 
επιπλέον αποτέλεσµα, επαχθέστερο ίσως, τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισµό στον 
χώρο της παιδείας και της ιδεολογίας.  

 
Ξαφνικά, για πρώτη φορά το 1922, οι µεγάλοι ιδρυτικοί µύθοι του ελληνικού κράτους, 

όσοι αποτελούσαν τις απόλυτες σταθερές και της επίσηµης ιδεολογίας και της λαϊκής 
φαντασίας, αναιρούνται, χρεοκοπούν από τη µια µέρα στην άλλη. Γιατί είτε πρόκειται για τον 
πόλεµο της Τροίας και την ωραία Ελένη, είτε για το χρυσόµαλλο δέρας και τους Αργοναύτες, 
για τα κατορθώµατα του Μεγαλέξαντρου ή γι’ αυτά του ∆ιγενή Ακρίτα, στην ουσία 
πρόκειται πάντοτε, στη διάρκεια των αιώνων, για το ίδιο πράγµα: Ένας ήρωας (ή µια 
στρατιά), φορέας των ελληνικών αξιών, φεύγει προς Ανατολάς, στη Μικρά Ασία, όπου, µετά 
από µακροχρόνιο αγώνα, επιβάλλει την ελληνική αντίληψη του κόσµου και επιστρέφει 
νικητής ή εγκαθίσταται τροπαιούχος.  

 
Η προαιώνια, η µυθική αυτή τάξη των πραγµάτων αντιστράφηκε το 1922. Όχι τόσο 

γιατί µια ελληνική στρατιά επέστρεφε από τη Μικρά Ασία νικηµένη και ταπεινωµένη, αλλά 
γιατί πίσω της ξερίζωνε τους εκεί εγκατεστηµένους από την αρχαιότητα συµπαγείς 
ελληνικούς πληθυσµούς, πράγµα που δεν είχε συµβεί ούτε µε την τουρκική παρουσία εκεί 
από τον 11ο κιόλας αιώνα, ούτε µε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ούτε και µε αυτή την 
οθωµανική αυτοκρατορία των πέντε αιώνων.  

 
 

Το αίσθηµα του πρόσφυγα  
 

Με τον ξεριζωµό του 1922, µε τη φυγή χωρίς δυνατότητα επιστροφής, το καυτό θέµα 
του νόστου, συµφυές µε τον ελληνισµό, η αρχή και ο λόγος των ιδρυτικών µύθων του, 
αποβαίνει εκ των πραγµάτων βασανιστικά προβληµατικό. Όλοι οι έλληνες συγγραφείς, 
καθώς και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της βρέθηκαν µπροστά σε αυτό το ιδεολογικό 
αδιέξοδο. Αυτός που, όπως λίγο-πολύ έχει γίνει γενικά παραδεκτό, καλύτερα ίσως απ’ όλους 

                                                           
79 Άρθρο του Χρήστου Παπάζογλου (επίκουρου καθηγητή του Τµήµατος Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας της Σχολής Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών στο Παρίσι και λέκτορα στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης) που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 
27-02-2000, βλ.: 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B06&aa=1&cookie=. 
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ενσάρκωσε, και σφράγισε τρόπον τινά µε τον θάνατό του το 1928, αυτό το αδιέξοδο ήταν ο 
Καρυωτάκης.  

 
Κατόπιν µια σειρά από κείµενα, γραµµένα στη διάρκεια του Μεσοπολέµου ή λίγο µετά 

τον πόλεµο, µε θέµα τους τον οδυσσειακό µύθο (Επισκοπόπουλος, Καζαντζάκης, Εµπειρίκος, 
Εγγονόπουλος), όταν δεν διασύρουν τη µορφή του ήρωα, αλλοιώνουν, υπονοµεύουν ή 
γελοιοποιούν την επιστροφή του στην Ιθάκη. Μ’ έναν λόγο, η Μικρασιατική Καταστροφή 
άλλαζε τη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους θεµελιακούς µύθους του 
ελληνισµού, απέναντι στην αρχαιότητα γενικά και απέναντι στον Όµηρο ειδικότερα.  

 
Η µελέτη του σεφερικού (προπολεµικού) έργου από αυτή τη σκοπιά, µε κριτήριο 

δηλαδή τις ιδεολογικές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής, υπαγορεύεται από τον 
ίδιο τον ποιητή, όπως µπορούµε να συναγάγουµε από όσα γράφει σε ένα γράµµα του στον Τ. 
Μαλάνο, τον Μάιο του 1944: «... το γεγονός που µ’ επηρέασε περισσότερο απ’ όλα τα άλλα 
είναι η Μικρασιατική Καταστροφή. (...) Ίσως σε φωτίσω αν προσθέσω ότι από δεκατριών 
χρόνων δεν έπαψα να είµαι πρόσφυγας».  

 
Μελετώντας σήµερα τη σεφερική ποίηση δεν θα προδίδαµε, πιστεύω, τις προθέσεις του 

ποιητή λέγοντας ότι, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το άσκοπο, ανευόδωτο ταξίδι, η 
αδιάκοπη όσο και µάταιη περιπλάνηση εις αναζήτησιν µιας χαµένης γης, µιας χαµένης 
αγάπης, µιας χαµένης για πάντα αυθεντικής ζωής «στην άλλη ακρογιαλιά κοντά σε βούρλα 
και σε καλάµια», µ’ έναν λόγο, όπως έχει ειπωθεί, «ο αδύνατος νόστος», αποτελούν το 
κεντρικό πρόβληµα της προπολεµικής θεµατολογίας της. Και µόνο ο επαναλαµβανόµενος 
τίτλος Ηµερολόγιο Καταστρώµατος µας οδηγεί να θεωρήσουµε ότι τα ποιήµατα που 
περιέχονται στις συλλογές αυτές αποτελούν καταγραφές των όσων συµβαίνουν στο καράβι 
και σηµειώνονται από τον καπετάνιο του και ακόµη, δεδοµένης της επαναλήψεώς του, ότι τα 
ταξίδια του καραβιού αυτού δεν έχουν τελειωµό.  

 
 

Η αδύνατη επιστροφή  
 

Το Μυθιστόρηµα (1934-1935) είναι η κατ’ εξοχήν προπολεµική ποιητική σύνθεση, 
όπου η µάταιη αυτή αναζήτηση της χαµένης για πάντα «άλλης ακρογιαλιάς» 
συστηµατοποιείται σε µια ιστορία που µπορούµε και την παρακολουθούµε, επειδή στα κύρια 
επεισόδιά της αναγνωρίζουµε, άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα, τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα και των συντρόφων του (ή, µε µια επικάλυψη των µύθων, τους Αργοναύτες, τον 
Περσέα, τον Αγαµέµνονα). Με την εξής βασική διαφορά: οι συµπεριφορές πάνω στο καράβι 
δεν πολυθυµίζουν ήρωες και το ταξίδι αυτό, ένα ταξίδι επιστροφής, όπως κάθε τόσο µας 
υπενθυµίζεται, βαλτώνει σιγά σιγά σε µια ατέρµονα περιπλάνηση, σε σηµείο που να ξεχνιέται 
ως και αυτός ο σκοπός του: η επιστροφή.  
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Ο Οδυσσέας του Σεφέρη γνωρίζει τις ίδιες περιπέτειες και αντιστέκεται στους ίδιους 
πειρασµούς µε τον οµηρικό Οδυσσέα· διακατέχεται από την ίδια έµµονη ιδέα της επιστροφής, 
αλλά δεν γυρίζει ποτέ ή, µάλλον, δεν µπορεί, δεν φαίνεται καν να πιστεύει πως µπορεί να 
γυρίσει ποτέ στο σπίτι του. Ο Οδυσσέας του Σεφέρη, χωρίς να είναι άχρωµος, άβουλος ή 
αµοραλιστής, υποτάσσεται στην πραγµατικότητά του· και η πραγµατικότητά του είναι η 
πραγµατικότητα του ναυαγού και του περιπλανώµενου χωρίς ελπίδα επιστροφής. Παρά τον 
έντονο πάντα πόθο του γυρισµού, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθειά του, ο 
σεφερικός Οδυσσέας µοιάζει να το παίρνει απόφαση πως η επιστροφή του, εκ των 
πραγµάτων, αποβαίνει αδύνατη.  

 
Στο Μυθιστόρηµα το ταξίδι του Οδυσσέα τελειώνει στον Άδη. Ο Οδυσσέας κατεβαίνει 

εκεί, όπως και στην Οδύσσεια, να συµβουλευθεί τους νεκρούς και... µένει µαζί τους, 
σύµβουλος και αυτός, δυνάµει, µαζί µε τις άλλες «αδύναµες ψυχές µέσα στ’ ασφοδίλια», 
εκείνων «που κάποτε θα ζήσουν», όσων ενδεχοµένως µελλοντικώς τύχει να τους θυµηθούν 
και κατεβούν να ζητήσουν τη συµβουλή τους. Σε αυτούς, ελλείψει τρόπου και δρόµου 
επιστροφής, οι νεκροί θα έχουν να πουν: «Εµείς που τίποτε δεν είχαµε θα τους διδάξουµε τη 
γαλήνη».  
 

Ανάλογα είναι, και την ίδια οπτική εξυπηρετούν την ίδια εποχή, και τα ποιητικά µέσα 
του Σεφέρη. Η χαµένη πια, µετά την καταστροφή, ισορροπία και αρµονία του κόσµου (των 
παιδικών του χρόνων στη Σκάλα και στη Σµύρνη), η άρτια στη γλώσσα και στο µέτρο 
ακέραιη µορφή της παραδοσιακής ποίησης που της αντιστοιχούσε είναι πια αδύνατη, 
ασυµβίβαστη µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα· τώρα τη µορφή αυτή µπορούµε µόνο ή να τη 
νοσταλγούµε («Ερωτικός Λόγος») ή να την κοροϊδεύουµε (το «∆ηµοτικό τραγούδι» της 
Μαλάµως και γενικότερα τα «Κοχύλια, Σύννεφα» της Στροφής).  

 
Αντίθετα το Μυθιστόρηµα, όπως το µαρτυρεί και ο τίτλος του, παρουσιάζεται όχι ως 

έπος αλλά ως µυθιστόρηµα, δηλαδή ως έπος µοντέρνο. Σε αντίθεση µε τις 24 ραψωδίες της 
Οδύσσειας, µε τους περισσότερους από 12.000 δακτυλικούς εξαµέτρους, µε την απόλυτη 
σαφήνεια και διαύγεια στην αφήγηση  µια ενάργεια παραδειγµατική όσο και αναγκαία για 
την ηρωική, θετική, τελολογική αντίληψη του κόσµου, στο Μυθιστόρηµα ο οδυσσειακός 
µύθος θρυµµατίζεται σε 24 µικρά ποιήµατα µε 360 στίχους όλους κι όλους· και, κυρίως, 
στίχους αποσπασµατικούς, σκοτεινούς, γριφώδεις· στίχους ελεύθερους, σε γλώσσα µυστική 
και συµβολική. Μια γραφή ελλειπτική, µια µορφή σπασµένη, ανάλογη µε τη συγκαιρινή της 
σχετικοποιηµένη αντίληψη του κόσµου. Μ’ έναν λόγο, µια µορφή µοντέρνα.  

 
 

Η πρόταση Σεφέρη  
 

Στη γραµµή του Καρυωτάκη, αλλά µε την απόσταση του διανοουµένου (και του 
διπλωµάτη), ο Σεφέρης δεν κατόρθωσε βέβαια να βγάλει τότε την ελληνική κοινωνία από το 
αδιέξοδο «της καθ’ ηµάς Ανατολής». Πέτυχε όµως αναµφισβήτητα να επανεντάξει 
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λειτουργικά τους µεγάλους µύθους του ελληνισµού στη νεοελληνική λογοτεχνία, 
ανανεώνοντας την παράδοση χωρίς να αποποιηθεί την αρχαία κληρονοµιά. Και ταυτοχρόνως 
πέτυχε ο µοντερνισµός να µπολιαστεί στην Ελλάδα όχι ως µια (ακόµη) έξωθεν 
µεταφυτευµένη θεωρία και τεχνική αλλά, όπως και στην Ευρώπη, ως η λειτουργική απόρροια 
µιας «πληγής», ως η έκφραση µιας ζωτικής έλλειψης, ως η διαρκής αναζήτηση ενός 
αδύνατου πια νόστου. Στην Ελλάδα, για τον Σεφέρη, ο µοντερνισµός είναι µια ακόµη 
προσπάθεια να επουλωθεί η «πληγή» του 1922, να µετατραπεί µια ηθική ήττα σε µια 
αισθητική νίκη.  

 
Από όλες τις στροφές που έγιναν µετά το 1922  όλες αναγκαστικά και σχεδόν µοιραία 

προς τη ∆ύση (κοµµουνιστικό κίνηµα, υπερρεαλισµός: Βάρναλης, Ρίτσος, Εµπειρίκος, 
Ελύτης κ.ά.)  η Στροφή (1931) του Σεφέρη αποδείχθηκε, κατά τη γνώµη µας, η πιο διορατική 
ως προς την εξέλιξη και της λογοτεχνίας µας και της ιστορίας µας, όπως τις ξέρουµε σήµερα. 
Ίσως γιατί ήταν η καλύτερα θεµελιωµένη στην παράδοση του ελληνισµού, ίσως γιατί ο 
ποιητής της είχε γεννηθεί στη Σµύρνη. Κυρίως όµως γιατί ο Σεφέρης πιστεύει ότι στη µεγάλη 
ποίηση δεν υπάρχει θάνατος χωρίς ανάσταση. Παρ’ όλα τα αδιέξοδα (ιστορικά, κοινωνικά 
και ποιητικά), ο Σεφέρης, σε αντίθεση µε τον Καρυωτάκη, δεν έβγαλε ποτέ από τη ζωή του 
ούτε από την ποίησή του «το θάµα που ανοίγει τα επουράνια κι είν’ όλα βολετά».  

 
Να τι ακούει να του υπαγορεύει, πολύ νωρίς, σε χρόνο ανύποπτο, και πολύ συνειδητά 

το άλλο εγώ του: «Ο κύριος Στράτης Θαλασσινός λέει πως, επειδή έχει καταργήσει την 
απαισιοδοξία, έχει λάβει την απόφαση να δουλεύει για το θαύµα από τώρα. Υποστηρίζει πως 
τα θαύµατα γίνονται (είναι µέσα στη ζωή µας) άµα τα προετοιµάσεις µε πολλή υποµονή και 
αγάπη. (...) Επιµένει πως αυτή είναι η ποιητική του» (Μέρες Β', 28.1.1932).  
 

∆εν θα τον διαψεύσουν ούτε η ιστορία 
ούτε η ποίηση. Το «θαύµα» του 1940 θα 
απαλύνει την ταπείνωση του 1922 και θα 
γονιµοποιήσει την ποίησή του, ως όραµα 
πρώτα, µε τρόπο αποκαλυπτικό στο τέλος 
της Κίχλης (1946-1947) και µετά (1953-
1955) µε τρόπο ιστορικό, ως οργανικό, 
λειτουργικό στοιχείο της, στα «κυπριακά» 
του ποιήµατα.  
 
 
Ο Υπαρξιακός Ιστορισµός του ποιητή 80  
 

Στο έργο του Σεφέρη δεν προβάλλεται η ορθολογική σύλληψη της ιστορίας ως 
εξελικτικής προόδου όσο το οργανικό δυναµικό απόθεµα της παράδοσης που λειτουργεί 

                                                           
80 Παραθέτουµε το άρθρο του ∆. Τζιόβα που δηµοσιεύτηκε στις 10-12-2000 στην εφηµερίδα Το Βήµα, 
βλ.: http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13138&m=B11&aa=1&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13138&m=B11&aa=1&cookie=
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αφοµοιωτικά. Το παρελθόν, ως παράδοση, καλλιεργείται ξανά και ξανά µε εργαλεία τη 
µνήµη, τον µύθο, το τοπίο και τη γλώσσα. Μια από τις βασικές ιδέες του Σεφέρη θα 
µπορούσε να θεωρηθεί η αισθητική και διδακτική επανενεργοποίηση του παρελθόντος µέσα 
από τη διαδικασία της φανταστικής του ανασυγκρότησης και της διαισθητικής του 
προσέγγισης µέσω του παρόντος. Ιδιαίτερα στις απόψεις του Σεφέρη για τη γλώσσα 
διαφαίνεται ο ιστορικιστικός ρόλος της παράδοσης στην οποία ο καλλιτέχνης δεν µπορεί 
παρά να επιστρέφει εξακολουθητικά. Ας δούµε µια άποψη του ποιητή για τη γλώσσα:  
«Αν η φύση µιας γλώσσας είναι η φύση µιας συνολικής ιδιοσυγκρασίας πεθαµένων και 
ζωντανών που µας περιέχει και που διαθέτουµε ένα πολύ µικρό περιθώριο για να την 
αλλάξουµε µε την προσωπική µας ενέργεια, απεναντίας ο τρόπος της καλλιέργειας που 
ασκούµε πάνω σ’ αυτή τη φύση ανήκει στην ατοµική µας ιδιοσυγκρασία».  
 

Εδώ βλέπουµε καθαρά τη βασική ιδέα που χαρακτηρίζει όλη την αντίληψη του Σεφέρη 
περί ιστορίας: την επανενεργοποίηση του παρελθόντος. Αν η αντίληψή του για τη γλώσσα 
επιτρέπει την ατοµική πρωτοβουλία ή την προσωπική παρέµβαση, συγχρόνως τις περιορίζει, 
αφού τις εντάσσει στα όρια της παράδοσης. Το νεωτερικό στοιχείο υποτάσσεται στο 
ιστορικό, το ατοµικό ύφος θα πρέπει να συντονιστεί µε τον ρυθµό της παράδοσης και ως εκ 
τούτου ο καλλιτέχνης εµφανίζεται περισσότερο δέσµιος του παρελθόντος παρά ικανός να το 
αναθεωρήσει. Η γλώσσα είναι ένα οργανικό αισθητικό σύνολο στο οποίο δεν µπορεί κανείς 
να επέµβει για να το αλλάξει αλλά µόνο για να το αναδιατάξει φέρνοντας στην επιφάνεια 
άδηλες πτυχές του. Η προσέγγιση εποµένως του παρελθόντος δεν είναι µόνο ιστορική αλλά 
και αισθητική, και η προοπτική του παρόντος δίνει µια νέα αισθητική αρµονία. 

 
 
Η επέµβαση στη γλώσσα  
 

Μια άλλη άποψη του Σεφέρη, παρµένη από ένα κείµενό του για τον Κάλβο, ενισχύει 
την αντίληψη περί αισθητικής αναδηµιουργίας και συναισθηµατικού επαναφορτισµού των 
λέξεων:  
«Ξέρουµε πως, ανεξάρτητα από το χοντρό νόηµά της, κάθε λέξη έχει για τον κάθε άνθρωπο 
ένα χρώµα, ένα βάρος, µια γεύση ιδιαίτερη. Ακόµη περισσότερο, ξέρουµε πως η κυοφορία 
των λέξεων, ο εµποτισµός τους από συναισθήµατα, είναι το σηµαντικότερο µέρος της 
λειτουργίας που δηλώνουµε µε την κοινή έκφραση “γλωσσική αναδηµιουργία”».  
 

Ο ποιητής επαναφορτίζει τη γλώσσα µε το συναίσθηµά του και αυτό τον ξεχωρίζει από 
τον λεξικογράφο. «Γύρω από τη λέξη την κοινή, τη χιλιοειπωµένη, που µεταχειρίζεται ένας 
ποιητής, υπάρχει πάντα ένα ιδιαίτερο συναισθηµατικό στεφάνι. Αυτό είναι το βάρος της». Η 
ποιητική πρωτοτυπία έγκειται στη συναισθηµατική και αισθητική κυοφορία των λέξεων, 
στον αναχρωµατισµό της γλώσσας, στον επανατονισµό της παράδοσης. Ο Σεφέρης αφήνει 
την εντύπωση ότι η δηµιουργική παρέµβαση του ατόµου πάνω στη γλώσσα περιορίζεται 
κυρίως στο ξαναδούλεµα και στην ανανέωση από τη σκοπιά του παρόντος παρωχηµένων, 
ξεχασµένων ή ανενεργών πτυχών της γλώσσας.  
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Θεµελιακή ιδέα λοιπόν στη σκέψη του είναι η «επανενεργοποίηση» του παρελθόντος 
όχι µε την έννοια της µηχανικής αναβίωσης όσο µε την έννοια αφενός της διαισθητικής 
επικοινωνίας και αφετέρου της αισθητικής καλλιέργειας. Η ιστορία, η λογοτεχνία και η 
γλώσσα δεν είναι αλυσίδες γεγονότων, έργων ή λέξεων αλλά ένα πλέγµα σχέσεων το οποίο 
υφίσταται συνεχείς αναδιατάξεις και αναθεωρήσεις µέσα στο πλαίσιο της οργανικότητάς του. 
Η επανενεργοποίηση λοιπόν δεν αποβλέπει στην ανανέωση ή στην αποκατάσταση ενός 
πρωταρχικού νοήµατος λέξεων ή γεγονότων, στην αποκατάσταση της πρωτογενούς τους 
συνθήκης, αλλά στην παραγωγή νέων συσχετισµών, στην προβολή νέων προοπτικών, στην 
ανάδειξη άδηλων ή ναρκωµένων πλευρών.  

 
 
Η επικοινωνία µε το παρελθόν  
 

Το παρελθόν για τον Σεφέρη δεν αναβιώνεται αλλά καλλιεργείται διαρκώς αισθητικά 
και διδακτικά. Για τούτο πιστεύω ότι η επανενεργοποίηση είναι κεντρική ιδέα στον Σεφέρη. 
Με αυτήν αφενός αποφεύγει τον σκόπελο της κυκλικότητας, της επαναληπτικότητας ή της 
στατικότητας και αφετέρου τιθασεύει την ατοµική παρόρµηση που από τη στιγµή κατά την 
οποία εµπεριέχεται σε ένα ευρύτερο σύνολο δεν µπορεί να το αναθεωρήσει ριζικά. Πρόκειται 
για ένα σύστηµα σκέψης που δεν επιτρέπει ριζική αλλαγή παρά µόνο διδακτική καλλιέργεια. 
Μαθαίνουµε καλλιεργώντας το παρελθόν. Πρόκειται δηλαδή για µια διαισθητική σχέση µε το 
παρελθόν που οδηγεί στην ιστορική επίγνωση και στη διαρκή µαθητεία. Η έννοια της 
επαναδραστηριοποίησης δηλώνει την αισθητική επικοινωνία µε το παρελθόν από την 
προοπτική πάντα του παρόντος, λειτουργώντας παράλληλα διδακτικά.  

 
Τούτο φαίνεται χαρακτηριστικά σε τέσσερα ποιήµατα του Σεφέρη που καλύπτουν 

σχεδόν όλο το φάσµα της ποιητικής σταδιοδροµίας του Σεφέρη: το «Πάνω σ’ έναν ξένο 
στίχο» γράφεται, όπως δηλώνεται άλλωστε, το 1931 (δηµοσιεύεται το 1932), ο «Βασιλιάς της 
Ασίνης» το 1938-40, η «Ελένη» το 1955 και το «Επί Ασπαλάθων», το τελευταίο ποίηµα του 
Σεφέρη, το 1971. Και τα τέσσερα παρουσιάζουν κάποια κοινά γνωρίσµατα. Κατ’ αρχάς 
έχουν αφετηρία τους µια κειµενική πηγή: µια φράση, έναν στίχο ή ένα κείµενο που µε τη 
σειρά του µας παραπέµπει στην ελληνική αρχαιότητα. Τα τρία στον κόσµο του Οµήρου (είτε 
άµεσα στον «Βασιλιά της Ασίνης» είτε έµµεσα, µέσω Du Bellay, στο «Πάνω σ’ έναν ξένο 
στίχο» και, µέσω Ευριπίδη, στην «Ελένη») και το άλλο στον Πλάτωνα. Όλα τους µπορούν να 
θεωρηθούν καλά δείγµατα της µυθικής ή συνειρµικής µεθόδου. Το άλλο κοινό τους 
γνώρισµα είναι ότι προσεγγίζουν το παρελθόν είτε ρητά είτε υπαινικτικά από την προοπτική 
ενός σύγχρονου χώρου. Το «Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο» είναι βασισµένο στην εµπειρία του 
Λονδίνου, ο «Βασιλιάς της Ασίνης» αρχίζει µε την περιήγηση στον χώρο της Ασίνης, η 
«Ελένη» ξεκινάει µε µια αναφορά στις Πλάτρες της Κύπρου και το «Επί Ασπαλάθων» µε µια 
επίσκεψη στο Σούνιο.  

 
Μπορεί η επικοινωνία µε το παρελθόν να έχει ως έναυσµα, πρόσχηµα ή διαµεσολαβητή 

κάποια φιλολογική µνεία, η αναφορά όµως στον χώρο δηλώνει ότι η προσέγγιση του 
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παρελθόντος γίνεται πάντοτε από την προοπτική του παρόντος. Και στα τέσσερα ποιήµατα το 
παρελθόν δεν ανασυγκροτείται ούτε επανερµηνεύεται όσο επανενεργοποιείται µέσω του 
παρόντος. Η τακτική αυτή του Σεφέρη δεν είναι µόνο ζήτηµα τεχνικής ή µεθόδου αλλά και 
ιστορικής αντίληψης. Η αναδροµή στο παρελθόν µε βάση το παρόν συνιστά µια διδακτική 
εµπειρία: το παρόν θα πρέπει να συγχωνεύσει διδακτικά το παρελθόν.  

 
 
Ιστορική γνώση  
 

Η διαισθητική λειτουργία στον Σεφέρη µπορεί να εκληφθεί ως η συνισταµένη του 
ενορατικού και του συναισθηµατικού. Στα ποιήµατα που εξετάζουµε το πρώτο δεν είναι τόσο 
έντονο, όπως στους ροµαντικούς, όµως κάνει την εµφάνισή του στο «Πάνω σ’ έναν ξένο 
στίχο», όταν µπροστά στον αφηγητή παρουσιάζεται το φάντασµα του Οδυσσέα. Στον 
«Βασιλιά της Ασίνης» και στην «Ελένη» η διαισθητική διερεύνηση του κενού µιας εντάφιας 
προσωπίδας, ενός ειδώλου ή ενός πουκάµισου αδειανού, οδηγεί στην εκδήλωση ενός 
«υπαρξιακού» ιστορισµού που αναζητεί την ουσία αυτού του κενού επιχειρώντας µια κάθετη 
αλλά και διαχρονική διερεύνηση. Τα ποιήµατα είναι ιστορικά παλίµψηστα που µόνο 
διαισθητικά µπορούν να προσεγγίσουν αυτό το κενό και το νόηµά του. Όσο και αν στον 
«Βασιλιά της Ασίνης» η διερεύνηση ξεκινά εµπειρικά και εµπράγµατα, µετεξελίσσεται σε 
µια διαισθητική, φανταστική και ενορατική, διείσδυση του παρελθόντος.  

 
Το βλέµµα της εµπειρίας χάνει τη δύναµή του δίνοντας τη θέση του στη διαισθητική 

επικοινωνία µε το παρελθόν. Ο «Βασιλιάς της Ασίνης» µόνο ενορατικά και µεταφυσικά 
µπορεί να νοηθεί, εφόσον λείπουν κάθε λογής πραγµατολογικά στοιχεία για αυτόν. Η 
διαίσθηση βρίσκεται στους αντίποδες της ουδέτερης αποστασιοποιηµένης αντικειµενικότητας 
εφόσον το ζητούµενο εδώ δεν είναι η ιστορική επαλήθευση όσο η ζωντανή επικοινωνία.  

 
Ο Σεφέρης φαίνεται να ισχυρίζεται έµµεσα ότι η ιστορική γνώση και επίγνωση είναι 

δυνατή µε το να εξετάσουµε και να διεισδύσουµε στη σκέψη των ανθρώπων του παρελθόντος 
µε τους οποίους συγγενεύουµε. Έτσι δείχνει να συµµερίζεται την έννοια της διαπροσωπικής 
διαίσθησης για την ιστορική γνώση, κάτι που και ο Vico ως πρόδροµος αλλά και οι γερµανοί 
ιστορικιστές είχαν ποικιλοτρόπως υποστηρίξει. Ό,τι καθιστά δυνατή τη διαισθητική 
επικοινωνία είναι η συνειρµική λειτουργία στην οποία βασίζονται και τα ποιήµατα που 
εξετάζονται εδώ.  

 
Από τη σύζευξη παρόντος και παρελθόντος προκύπτει και στα τέσσερα ποιήµατα 

κάποιο υπονοούµενο διδακτικό επιµύθιο. Πιο σαφές στα δύο τελευταία, πιο σκοτεινό στα δύο 
πρώτα. Στο «Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο» υποβάλλεται το δίδαγµα της ταπεινότητας και της 
αγάπης του λαϊκού ήθους· στον «Βασιλιά της Ασίνης» το πόσο ζωτική και παρηγορητική θα 
µπορούσε να είναι η επικοινωνία µε το παρελθόν όταν αναλογίζεται κανείς τη φθορά του 
παρόντος· στην «Ελένη» υπογραµµίζεται η διαχρονική µαταιότητα κάθε πολέµου και στο 
«Επί Ασπαλάθων» η αναπόφευκτη τιµωρία όλων των τυράννων. Τα τέσσερα ποιήµατα 
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αφορούν universals παράδοση, φθορά, πόλεµος, τυραννία ενώ η αχρονία και η 
οικουµενικότητα των θεµάτων δεν µπορεί να αναδειχθεί δίχως την αισθητικοποίηση της 
ιστορίας.  

 
Εκδηλώνεται σε αυτά τα ποιήµατα µια ένταση ανάµεσα στην υποκειµενικότητα και 

στην αντικειµενικότητα, µεταξύ αισθήµατος και ιστορίας, ατοµικού ταλέντου και παράδοσης, 
µεταξύ κειµένου (φιλολογικής µνείας) και περι-κειµένου (µε το τοπίο και τις χρονικές 
αναφορές να αναλαµβάνουν αυτόν τον ρόλο). Η θέαση του παρελθόντος από τη σκοπιά του 
παρόντος προϋποθέτει τόσο κάποιον βαθµό ταύτισης όσο και κάποιον βαθµό 
αποστασιοποίησής τους: δηλαδή αισθητικής αποµάκρυνσης και διαµεσολάβησης. Οι 
αναφορές στον χώρο καθώς και οι κειµενικές µνείες βοηθούν στη διαισθητική επικοινωνία µε 
το παρελθόν, στη σταδιακή απόσβεση και απορρόφηση της προσωπικότητας στην αχρονία 
της παράδοσης. Έτσι η υποκειµενικότητα, το παρόν, το ατοµικό ταλέντο φαίνεται να χάνουν 
τη µάχη υπέρ της παράδοσης και διασώζονται µέσα από την ιδέα της επανενεργοποίησης. Το 
ποιητικό εγώ είναι αυτό που συνειρµικά µέσω του παρόντος επανενεργοποιεί το παρελθόν.  

 
 

Άρνηση της προσωπικότητας  
 

Το παράδοξο που εκφράζει η ελιοτική στάση την οποία συµµερίζεται και ο Σεφέρης µε 
την άρνηση και την απόσβεση της προσωπικότητας αφενός και την έµφαση στο ατοµικό 
ταλέντο αφετέρου εκφράζεται και στη σχέση ιστορικού συµβάντος και ιστορικού γίγνεσθαι. 
Αν η παράδοση και η ιστορία ως οργανικά σύνολα απορροφούν το ατοµικό ταλέντο ή το 
µεµονωµένο συµβάν, η µόνη αντίσταση της υποκειµενικότητας είναι µέσα από την ιδέα της 
επανενεργοποίησης, του ξαναδουλέµατος ανενεργών πτυχών του παρελθόντος. Και στα 
τέσσερα ποιήµατα λανθάνει ένα είδος «υπαρξιακού ιστορισµού». Για τον υπαρξιακό ιστορικό 
η ιστορία δεν νοείται ως γραµµική ή κυκλική διευθέτηση των γεγονότων αλλά ως 
παλίµψηστο, όπου το παρόν συνίσταται από τα ίχνη όλου του παρελθόντος. Στο «Πάνω σ’ 
έναν ξένο στίχο» και ακόµη περισσότερο στην «Ελένη» διάφορα ιστορικά επίπεδα 
συνυπάρχουν, δίνοντας την εντύπωση ότι όλο το παρελθόν εµπεριέχεται στο ποίηµα.  

 
Ο υπαρξιακός ιστορισµός δεν περιλαµβάνει τη συγκρότηση κάποιας γραµµικής, 

εξελικτικής ή γενετικής ιστορίας αλλά αντιπροσωπεύει κάτι σαν υπεριστορικό γεγονός: την 
εµπειρία αυτή καθεαυτή µε την οποία η ιστορικότητα εκδηλώνεται µέσω της επαφής και της 
αλληλενέργειας της συνείδησης του ατόµου ή του ιστορικού στο παρόν και µιας 
συγκεκριµένης στιγµής στο παρελθόν. Το µεθοδολογικό πνεύµα του υπαρξιακού ιστορισµού 
µπορεί να περιγραφεί ως ιστορικός και πολιτισµικός αισθητικισµός. Το παρελθόν δεν 
προσεγγίζεται αρχαιοδιφικά αλλά διαισθητικά ως κάτι που διατηρεί ακόµη ίχνη ζωής: «η 
νοσταλγία του βάρους µιας ύπαρξης ζωντανής». Το επίθετο «ζωντανός» παίζει, νοµίζω, 
σηµαντικό ρόλο στο έργο του Σεφέρη, υποδηλώνοντας τη ζωντανή παρουσία του 
παρελθόντος στο παρόν.  
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Η συνειρµική µέθοδος  
 

Τα τέσσερα ποιήµατα επανενεργοποιούν από τη σκοπιά του παρόντος τον Οδυσσέα ως 
σύµβολο, τον χαµένο βασιλιά της Ασίνης, το αδειανό πουκάµισο της Ελένης, το πλατωνικό 
χωρίο που αναφέρεται στη µετά θάνατον τύχη του Αρδιαίου. Η συνειρµική µέθοδος του 
Σεφέρη είναι στενά συναρτηµένη µε τον υπαρξιακό ιστορισµό που βλέπει την ιστορία ως 
πλέγµα σχέσεων και συσχετισµών (άρα ερµηνειών) πάντοτε µέσα από τη συνείδηση ενός 
ιστορικού υποκειµένου στο παρόν. Όλα είναι ζήτηµα αλληλοσυσχετισµών και συναρτήσεων. 
Έτσι η συνειρµική τεχνική που φέρνει κοντά την Ελένη µε την Κύπρο της δεκαετίας του 
1950 και τον Αρδιαίο µε τους απριλιανούς δικτάτορες αποτελεί µέρος της γενικότερης 
αντίληψης της ιστορίας ως πλέγµατος σχέσεων και εποµένως προσωπικών συσχετισµών, 
δηλαδή ερµηνειών. Ότι τίποτε δεν µπορεί να νοηθεί και να κατανοηθεί µεµονωµένα αλλά 
πάντοτε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. «Συσχετίζει κανείς και το κάνει θέλοντας µη θέλοντας» 
γράφει ο Σεφέρης µιλώντας για µια φράση του Πιραντέλο.  

 
Η ιστορία για τους υπαρξιακούς ιστοριστές αλλά και για τον Σεφέρη δεν µπορεί να 

είναι κάτι «άλλο» ξεχωριστό από τη συνείδηση που την προσλαµβάνει. Η ιστορική αλήθεια 
συνίσταται από σχέσεις και όχι ακολουθίες. Και τα τέσσερα ποιήµατα χτίζονται από τις 
σχέσεις του ποιητικού υποκειµένου και της εποχής στην οποία γράφονται µε κείµενα και 
τοπία. Παρελθόν και παρόν δεν αντιπαρατίθενται για να αποκαλύψουν το µεγαλείο του 
παρελθόντος, να µεγαλοποιήσουν ή να µειώσουν το παρόν· αντίθετα, συµπαρατίθενται ως 
µέρη ενός ενιαίου συνόλου. Όταν ένα άτοµο βιώνει κάτι στην ολότητά του, τότε αίρεται η 
σχέση υποκειµένου και αντικειµένου, η πράξη της εµπειρίας και το απόσταγµά της 
ταυτίζονται. Μέσω της ενσυναίσθησης και της διαίσθησης το παρελθόν γίνεται «ζωντανό 
βίωµα», ζωντανοί και νεκροί συνυπάρχουν διαλεκτικά, καθώς το ποιητικό υποκείµενο 
ταυτίζεται µε το φάντασµα του Οδυσσέα ή τον βασιλιά της Ασίνης.  

 
Ο Σεφέρης συχνά λογίζεται ως εµπειριστής, αλλά κατά βάθος ασπάζεται έναν 

υπαρξιακό ιστορισµό µε την πίστη του σε ένα αναλλοίωτο και άχρονο υπόστρωµα που 
καθορίζει τις εκάστοτε εκφάνσεις του και τα επιφαινόµενα. Η ιστορική σκέψη του 
κηδεµονεύεται από την άρρηκτη οργανική σχέση αρχετύπου και επιφαινοµένων ενώ η 
επικοινωνία µε το παρελθόν γίνεται είτε διαισθητικά µέσα από φαντάσµατα (Οδυσσέας), 
είδωλα (Ελένη), νυχτερίδες (Βασιλιάς της Ασίνης) είτε µνηµονικά µέσα από τα αυλάκια του 
νου («Επί Ασπαλάθων»).  
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- Σαββίδης Γ. Π., Οι αρχαιολογικές περιδιαβάσεις του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, Πολιτιστικό Ιδρυµα 
Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία, 1992. 
- Σαββίδης Γ.Π. - Λενάκου Ζ. (επιµέλεια), Για τον Σεφέρη. Τιµητικό αφιέρωµα στα τριάντα χρόνια της 
Στροφής, Αθήνα, 1961. 
- Σινόπουλος Τ., Τέσσερα µελετήµατα για τον Σεφέρη, Κέδρος, Αθήνα, 1984. 
- Στασινοπούλου Μ., Χρονολόγιο - εργοβιογραφία Γιώργου Σεφέρη (1900-1971), Μεταίχµιο, Αθήνα, 
2001. 
- [Συλλογικό] Γιώργος Σεφέρης: φιλολογικές και ερµηνευτικές προσεγγίσεις. 2ο Συµπόσιο Γιώργου 
Σεφέρη, Πανεπιστήµιο Κύπρου ∆ήµος Αγίας Νάπας, Αγία Νάπα 16-18 Μαρτίου 1996, Εκδόσεις 
Πατάκη, Αθήνα, 1997. 
- [Συλλογικό] Ο Σεφέρης στην Πύλη της Αµµοχώστου / επτά οµιλίες, πρόλογος Σπύρου Κυπριανού, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1987. 
- [Συλλογικό] Γιώργος Σεφέρης. Εκατό χρόνια από τη γέννησή του, Ερµής, Αθήνα, 2000. 
- Τσούτσουρα Μ., Η ευρωπαϊκή συνείδηση του Γιώργου Σεφέρη Ι. Η συµβολή της µετάφρασης στην 
ερµηνεία του σεφερικού στοχασµού: Τα χρόνια του µεσοπολέµου: Γαλλικές επιρροές και ελληνική 
πρωτοτυπία, Έψιλον, Αθήνα, 1998. 
- Vitti M., Φθορά και λόγος. Εισαγωγή στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, Εστία, Αθήνα, 1989. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.e-yliko.sch.gr/Fyyl/glossa/filogsef.htm (Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ· παρέχει 
επιλεγµένους συνδέσµους για τον ποιητή). 
 
2. http://culture.gr/6/68/685/g68504.html (Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού· 2000, έτος Σεφέρη). 

http://www.e-yliko.sch.gr/Fyyl/glossa/filogsef.htm
http://culture.gr/6/68/685/g68504.html
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3. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
4. http://philippos.mpa.gr/gr/other/seferis/introduction.htm (αφιέρωµα του Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων). 
 
5. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
6. http://www.snhell.gr/apagelia.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο αναγνώσεων). 
 
7. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
8. http://www.manthos.gr/seferis/index.htm (ανθολόγιο ποιηµάτων και σχετικοί σύνδεσµοι). 
 
9. http://www.greekbooks.gr/tonos/specials/seferis.asp (βιογραφικό σηµείωµα, εργογραφία, ο λόγος 
του Σεφέρη στη Σουηδική Ακαδηµία). 
 
10. http://users.otenet.gr/%7Ebm-celusy/seferislinks.html#recitations (σύνδεσµοι για τον Σεφέρη). 
 
11. http://members.fortunecity.com/andriani1/ (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
12. http://pieria.spark.net.gr/tutor/Seferis.htm#poetry (εργογραφία και ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
13. http://www.14gymnasio.gr/14thdigital/14thdm01/14thdm01-afi1.htm (ιστοσελίδα αφιερωµένη στον 
Σεφέρη). 
 
14. http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B01&aa=1 (αφιέρωµα 
της εφηµερίδας Το Βήµα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή). 
 
15. http://cgi.di.uoa.gr/~gram/sefer.html (βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία, µελοποιηµένα 
ποιήµατα, φωτογραφικό υλικό). 
 
16. http://nobelprize.org/literature/laureates/1963/ (οµιλία του ποιητή κατά την απονοµή του Nobel 
λογοτεχνίας το 1963). 
 
17. http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtml (Περιλαµβάνονται ηχητικά ντοκουµέντα από τη σελίδα 
του BBC. Ο ποιητής παρουσιάζει έργα του στο Τρίτο Πρόγραµµα του BBC το 1959). 
 
18. http://www.culture.gr/2/22/221/22101/221014/rdoc/g1.html (Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη. 
Προτείνει ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος). 
 
19. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1084 (ιστοσελίδα µε συνδέσµους που οδηγούν σε 
σχετικά άρθρα και σε φωτογραφικό υλικό). 
 
20. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=761 (ανθολόγιο ποιηµάτων). 

http://book.culture.gr
http://philippos.mpa.gr/gr/other/seferis/introduction.htm
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.snhell.gr/apagelia.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://www.manthos.gr/seferis/index.htm
http://www.greekbooks.gr/tonos/specials/seferis.asp
http://users.otenet.gr/%7Ebm-celusy/seferislinks.html#recitations
http://members.fortunecity.com/andriani1/
http://pieria.spark.net.gr/tutor/Seferis.htm#poetry
http://www.14gymnasio.gr/14thdigital/14thdm01/14thdm01-afi1.htm
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B01&aa=1
http://cgi.di.uoa.gr/~gram/sefer.html
http://nobelprize.org/literature/laureates/1963/
http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtml
http://www.culture.gr/2/22/221/22101/221014/rdoc/g1.html
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1084
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=761
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21. http://www.in.gr/books/periexomena/beaton.htm (παρουσίαση του βιβλίου: Ρόντρικ Μπήτον, 
Γιώργος Σεφέρης.  Περιµένοντας τον Άγγελο - βιογραφία, µτφρ. Μίκα Προβατά, εκδ. Ωκεανίδα. Αθήνα 
2003).  
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Γιώργος Σεφέρης, «Ακόµη λίγα για τον Αλεξανδρινό», ∆οκιµές, τόµ. Α΄, Έκδοση Ε΄, εκδ. Ίκαρος, 
Αθήνα 1984, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. Γιώργος Σεφέρης, “Γράµµα σ’ ένα ξένο φίλο”, ∆οκιµές, τόµ. Β΄, Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 1984, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
3. Γιώργος Σεφέρης, “Εισαγωγή στον Θ. Σ. Έλιοτ”, ∆οκιµές, τόµ. Α΄ (1936-1947), Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 
19845, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
4. Γιώργος Σεφέρης, “Η Τέχνη και η εποχή”, ∆οκιµές, τόµ. Α΄ (1936-1947), Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 
19845, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
5. Γιώργος Σεφέρης, “Κ. Π. Καβάφης, Θ. Σ. Έλιοτ. παράλληλοι”, ∆οκιµές, τόµ. Α΄ (1936-1947), 
Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 19845, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
6. Γιώργος Σεφέρης, “Μια σκηνοθεσία για την Κίχλη”, ∆οκιµές, Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 19845, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
7. Γιώργος Σεφέρης, “Μονόλογος πάνω στην ποίηση: 2. ∆όγµατα και τέχνη”, ∆οκιµές, τόµ. Α΄ (1936-
1947), Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 19845, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
8. Γιώργος Σεφέρης, «Ένας Έλληνας - ο Μακρυγιάννης», ∆οκιµές, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, 19814, 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/seferis_makrygiannis.html. 
 
9. Γιώργος Σεφέρης, «Η γλώσσα στην ποίησή µας (∆οκιµές, Β΄)», Περίγραµµα 39 (2000), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Perigramma/39/4.html. 
 
10. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «“Αγαπητέ µου Γιώργο”. Από την αλληλογραφία Γ.Κ. Κατσίµπαλη - 
Γ. Σεφέρη», Πόρφυρας 93 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/93/5.html. 
 
11. Ξενοφώντας Α. Κοκόλης, «Σικελιανός - Σεφέρης. Μία κειµενική επαφή (και λίγα ακόµη)», 
Πανδώρα 12 (Νοέµβριος 2002-Μάιος 2003), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pandora/12/3a.html.  
 
12. Θανάσης Παπαθανασόπουλος, «Ο Αιγινήτης Σεφέρης», Πνευµατική Ζωή 147 (Νοέµβριος-
∆εκέµβριος 2002), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pneymzoi/147/8.html. 
 

http://www.in.gr/books/periexomena/beaton.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/seferis_makrygiannis.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Perigramma/39/4.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/93/5.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pandora/12/3a.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pneymzoi/147/8.html
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13. Γιώργης Παυλόπουλος, «Μνήµες από τον Γιώργο Σεφέρη», Ύλαντρον 1 (Νοέµβριος 2001), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/ylatron/1/4.html. 
 
14. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Ο έγκλειστος ήρωας φτερουγίζει - Μέρες Α 1925-1931», 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1085. 
 
15. Ελένη Κεφαλά, «Ο ερωτικός λόγος του Σεφέρη», Νέα Εποχή 1-2 (1998), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1727. 
 
16. Σάββας Παύλου, «Η κυπριακή εµπειρία του Γιώργου Σεφέρη», περ. Πολίτης (3 Ιουνίου 2001), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4385. 
 
17. Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, «Ο άνθρωπος ποιητής, ο άνθρωπος διπλωµάτης» (σχόλια για το βιβλίο 
του Roderick Βeaton, Γιώργος Σεφέρης, Περιµένοντας τον Άγγελο), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 
02-04-2004), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D3%E5%F6%DD%F1%E7%F2&a=&id=84695220.  
 
18. Αλέξανδρος Αργυρίου, «Στα δροµολόγια της Ιστορίας» (σχόλια για το βιβλίο του Roderick Βeaton, 
Γιώργος Σεφέρης, Περιµένοντας τον Άγγελο), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 02-04-2004), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D3%E5%F6%DD%F1%E7%F2&a=&id=11982580. 
 
19. Νίκος Θεοτοκάς, «Οι ιστορίες της µυθοποίησης του Μακρυγιάννη» (Παρουσίαση του βιβλίου του 
Γ. Γιαννουλόπουλου, Η κατασκευή ενός µύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, τον Σεφέρη και τον 
Λορεντζάτο), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 30-01-2004), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D3%E5%F6%DD%F1%E7%F2&a=&id=66814788. 
 
20. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Σχολίαζε µε ποιήµατα τις εµπειρίες του στην πολιτική» (Ο καθηγητής 
Roderick Βeaton αναλύει τον Γιώργο Σεφέρη), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 22-11-2003),   
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17798&m=P28&aa=1. 
 
21. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Ο κίνδυνος της “σεφερολαγνείας” και το συλλογικό υποσυνείδητο» 
(Συµπεράσµατα από το ∆ιεθνές Συµπόσιο Σεφέρη που ολοκληρώθηκε στις Πλάτρες της Κύπρου), 
εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 01-03-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16681&m=P04&aa=1. 
 
22. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Εκείνο που κάνει τις σχέσεις µοναδικές είναι η επικοινωνία...» 
(Ανέκδοτη Αλληλογραφία του Γιώργου Σεφέρη µε τον Γ. Κ. Κατσίµπαλη), εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 05-02-2000),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R26&aa=1. 
 
23. Γιώργος Γεωργής, «Οι διπλωµατικές περιπέτειες του Γεωργίου Στ. Σεφεριάδη», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 05-02-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R17&aa=1.   
 
24. ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, «Ο Σεφέρης και η εθνική αµηχανία», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 05-02-
2000), http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R13&aa=1.  
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http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R13&aa=1
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25. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Η ψυχή µας αύριο κάνει πανιά» (Τα Πρόσωπα φέρνουν στο φως ανέκδοτα 
κείµενα του Σεφέρη, επιστολές, ηµερολογιακές σηµειώσεις, πολιτικά σχόλια που κρατούσε στο 
συρτάρι του), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 05-02-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R08&aa=1.  
 
26. «Ανάµεσα σε υποψία και ειλικρίνεια» (Ανέκδοτες σηµειώσεις του ελληνιστή Mario Vitti για τον 
Γιώργο Σεφέρη του 1967), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 05-03-1998), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16080&m=P01&aa=1. 
 
27. Μανώλης Πιµπλής, «Ενυπόγραφα ίχνη του ποιητή Γιώργου Σεφέρη στον χρόνο», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 22-01-2001), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16949&m=P04&aa=1.  
 
28. Ναταλία ∆εληγιαννάκη, «Βαρνάβας Καλοστέφανος - Το ηµιτελές κυπριακό µυθιστόρηµα του 
Σεφέρη», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 05-02-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R32&aa=1.  
 
29. Μαρία Στασινοπούλου, «Γιώργος Σεφέρης. Ανέκδοτη Αλληλογραφία µε τη Μάρω», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 05-02-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R30&aa=1.   
 
30. Νάσος Βαγενάς, «Μια άλλη ανάγνωση του Σεφέρη» (Πουθενά ο πραγµατιστής Σεφέρης δεν 
ιδεοποιεί το ελληνικό στοιχείο), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 24-10-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14298&m=B55&aa=1.  
 
31. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Ο βίος και η πολιτεία του Γιώργου Σεφέρη - Το σώµα, η ποίηση, οι 
άνθρωποι, η ισχυρή και ωραία φωνή», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 22-02-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14097&m=S02&aa=1&cookie=.   
 
32. Νάσος Βαγενάς, «Περί των κριτικών αναθεωρήσεων» (Το πλέον ενδιαφέρον δεν είναι η 
παρανάγνωση του Σεφέρη όσο η παρανάγνωση σηµαντικών ποιητών της γενιάς του), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 25-01-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14073&m=B51&aa=1&cookie=. 
 
33. Νάσος Βαγενάς, «Η κυπριακή εµπειρία του Σεφέρη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 20-04-2003), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13843&m=B51&aa=1&cookie=. 
 
34. Λίζυ Τσιριµώκου, «Κυπριακή περιδιάβαση - Η δηµιουργική συνοµιλία του Σεφέρη µε τον τόπο 
“όπου το θαύµα λειτουργεί ακόµη”», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 03-11-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13705&m=S20&aa=1&cookie=.  
 
35. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Αγαπητέ µου Γιώργο» (Αποκαλυπτική για τον Σεφέρη η αλληλογραφία 
του µε τον δικηγόρο φίλο του Γιώργο Αποστολίδη. Ο τόµος περιέχει τα γράµµατα που ανταλλάχθηκαν 
το διάστηµα 1931-1945), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 01-09-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13652&m=S14&aa=1&cookie=.  
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R08&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16080&m=P01&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16949&m=P04&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R32&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16660&m=R30&aa=1
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14298&m=B55&aa=1
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14097&m=S02&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14073&m=B51&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13843&m=B51&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13705&m=S20&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13652&m=S14&aa=1&cookie=
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36. Γαλάτεια Λασκαράκη, «Γιώργος Σεφέρης: ποιητής, διπλωµάτης (1900-1971)», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 16-06-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13588&m=Y10&aa=2&cookie=.  
 
37. ∆. Ν. Μαρωνίτης, «Τρεις φορές Έλληνες» (Ο Σεφέρης δεν υπήρξε ποτέ εθνικόφρων, όπως 
παραδείγµατος χάριν συνέβη µε τον Σπύρο Μελά αλλά και άλλους ελληνολατρικούς), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 27-01-2002),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13477&m=B59&aa=1&cookie=.  
 
38. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ο Σεφέρης φωτογράφος» (Πώς το βλέµµα του ποιητή ψηλαφεί το φυσικό 
και κοινωνικό τοπίο. Πώς εκστασιάζεται από ένα αντικείµενο ή ένα ποθητό σώµα. Ένα λεύκωµα, 121 
φωτογραφίες-στιγµές µιας διαδροµής στη ζωή), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 17-12-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13145&m=S12&aa=1&cookie=.  
 
39. Γιώργος Βελουδής, «Η “Σιωπή” του Σεφέρη» (Η Στέρνα, ένα από τα πιο δυσερµήνευτα ποιήµατα 
του ποιητή, έχει προξενήσει αµηχανία στους µελετητές της. Ανάµεσα στις στροφές 21 και 22 υπάρχει 
ένα φιλολογικό παράδοξο: πέντε σειρές µε τελείες, που φαίνονται σαν να υποκαθιστούν και να 
υποδηλώνουν µιαν ελλείπουσα στροφή του ποιήµατος  µια στροφή, που δεν γράφτηκε ίσως ποτέ), 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 10-12-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13138&m=B13&aa=1&cookie=.  
 
40. Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, «Οι συναντήσεις του πνεύµατος στη λεκάνη της Μεσογείου» 
(Η ιδέα της “µεσογειακότητας” στην καλλιτεχνική συνείδηση της σύγχρονης Ελλάδας όπως 
εκδηλώνεται στο έργο των ποιητών της γενιάς του ’30 Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου και Οδυσσέα 
Ελύτη), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 03-12-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13131&m=B05&aa=1&cookie=.  
 
41. Μαίρη Παπαγιαννίδου, «Η επιστροφή του Γιώργου Σεφέρη» (Την περασµένη εβδοµάδα 
πραγµατοποιήθηκε στη γενέθλια πόλη του ποιητή, τη Σµύρνη, διεθνές συνέδριο στο οποίο πήραν 
µέρος ποιητές και συγγραφείς, ιστορικοί και γραµµατολόγοι για να γιορτάσουν µαζί µε τους κατοίκους 
της πόλης τα 100 χρόνια από τη γέννησή του), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 15-10-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13083&m=B12&aa=1&cookie=.  
 
42. Νάσος Βαγενάς, «Ο Σεφέρης και ο ποιητικός µοντερνισµός» (Ο νοµπελίστας ποιητής, επισηµαίνει 
ο Ν. Βαγενάς, θεωρούσε ότι η λογοτεχνική πρωτοπορία πρέπει να αναζητεί το µοντέρνο και να 
ξεπερνά την αρχική γνώση µε τη βοήθεια της παράδοσης και όχι ενάντιά της), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 24-09-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13062&m=B10&aa=2&cookie=. 
 
43. Νάσος Βαγενάς, «Πόσο γνωρίζουµε την Ποιητική του Σεφέρη;» (Η θεωρία του έλληνα νοµπελίστα 
για την ποίηση δεν έχει ως τώρα αξιολογηθεί όσο αντικειµενικά θα έπρεπε, διαπιστώνει ο Ν. Βαγενάς, 
και διατυπώνει τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάληψη ενός τέτοιου εγχειρήµατος), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 08-04-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12899&m=B14&aa=2&cookie=.  
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13588&m=Y10&aa=2&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13477&m=B59&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13145&m=S12&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13138&m=B13&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13131&m=B05&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13083&m=B12&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13062&m=B10&aa=2&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12899&m=B14&aa=2&cookie=
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44. Γεώργιος Μπαµπινιώτης, «Γιώργος Σεφέρης - Ο άρχοντας της γλώσσας», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 27-02-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B12&aa=1&cookie=. 
 
45. Νάσος Βαγενάς, «Η αναζήτηση µιας ποιητικής θεωρίας», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-
2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B18&aa=1&cookie=. 
 
46. Ιωάννης Σταθάτος, «Γιώργος Σεφέρης - Έφερε την ελληνική γραφή σε τόπους ξένους...», εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B15&aa=1&cookie=.   
 
47. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Γιώργος Σεφέρης - Οι δεσµοί µε τους οργισµένους ποιητές του ’70», 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B11&aa=1&cookie=. 
 
48. Αλέξανδρος Αργυρίου, «Γιώργος Σεφέρης. Ποίηση και πολιτική: ο επώδυνος διχασµός», εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B07&aa=1&cookie=. 
 
49. Αλεξάνδρα Σαµουήλ, «Γιώργος Σεφέρης. Η αναζήτηση του «εγώ» στο ηµερολόγιο του ποιητή», 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B05&aa=1&cookie=.   
 
50. Μαρία Τσούτσουρα, «Γιώργος Σεφέρης. “Ζωγράφιζε” την ποίηση σε όλες τις γλώσσες», εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B23&aa=1&cookie=.  
 
51. Νόρα Αναγνωστάκη, «Γιώργος Σεφέρης. Ο ποιητής µου φορούσε κίτρινα πάνινα παπούτσια...», 
εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B20&aa=1&cookie=. 
 
52. Άρης Μαραγκόπουλος, «Γιώργος Σεφέρης. Σαλπάροντας ένα βράδυ από την Ακρόπολη», εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B14&aa=1&cookie=. 
 
53. Μανόλης Σαββίδης, «Η ∆ευτέρα του Σεφέρη Παρουσία», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-
2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B24&aa=1&cookie=.   
 
54. Γιώργος Αράγης, «Γιώργος Σεφέρης. Η παρουσία του στο έργο των ποιητών της µεταπολεµικής 
γενιάς», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B08&aa=1&cookie=.   
 
55. Κατερίνα Κωστίου, «Γιώργος Σεφέρης. Η τεχνική της παρωδίας στο έργο του», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 27-02-2000), 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B12&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B18&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B15&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B11&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B07&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B05&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B23&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B20&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B14&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B24&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B08&aa=1&cookie=
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http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B22&aa=1&cookie=. 
 
56. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Γιώργος Σεφέρης. Ο έγκλειστος ήρωας φτερουγίζει - Μέρες Α, 1925-
1931», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B04&aa=1&cookie=. 
 
57. ∆. Ν. Μαρωνίτης, «Η Ποιητική του Σεφέρη», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000), εφηµ. Το 
Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B02&aa=1&cookie=.  
 
58. ∆ώρα Μέντη, «Ο Σεφέρης και η πρώτη µεταπολεµική γενιά», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-
2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B10&aa=1&cookie=. 
 
59. Νάσος Βαγενάς, «Η αφόρητη παρουσία των πατέρων» (Οι νοµπελίστες ποιητές Γιώργος Σεφέρης 
και Οδυσσέας Ελύτης µπορεί να ανήκαν στην ίδια [ηλικιακά] γενιά µε άλλους λογοτέχνες, οι 
αισθητικές ιδέες τους όµως διαφέρουν σηµαντικά από οµηλίκους τους συγγραφείς), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 29-09-1996), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12396&m=B16&aa=1&cookie=. 
 
60. ∆. Ν. Μαρωνίτης, «Καβάφης - Σεφέρης: παράλληλοι;», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 22-09-1996), 
 http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12395&m=B05&aa=1&cookie=. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B22&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B04&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B02&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=B10&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12396&m=B16&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12395&m=B05&aa=1&cookie=
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4.1.2. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (1901-1975) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρέας Εµπειρίκος: Από την πρωτοπορία των ποιητών στην παράδοση των 
ειρώνων 82 
 

Ο Ανδρέας Εµπειρίκος έχει συνδεθεί µε την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα για δυο 
καινοτοµίες. Ήταν ο πρώτος που άσκησε το 1935 στην Ελλάδα µια καινούργια τότε, τολµηρή 
θεραπευτική µέθοδο, την ψυχανάλυση, και εκείνος που την ίδια χρονιά εισήγαγε ένα 
ρηξικέλευθο καλλιτεχνικό κίνηµα, τον υπερρεαλισµό.83 Και για τις δυο αυτές επιλογές του, 
που επιτρέπουν σήµερα να τον επικαλούνται άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, εξετέθη 
στην ελληνική πνευµατική κοινωνία του Μεσοπολέµου. Όµως εξετέθη για µια ακόµη φορά 
µετά τον θάνατό του, όταν δηµοσιεύτηκε ένα πολύτοµο «ερωτογραφικό» ή «πορνογραφικό», 
αλλά πάντως όχι απλώς «γραφικό έργο» του, το µυθιστόρηµα Μέγας Ανατολικός.  

 

                                                           
82 Το άρθρο που παραθέτουµε ανήκει στη Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, καθηγήτρια Φιλολογίας στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 20-11-
1999, βλ.: http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16597&m=N30&aa=1. 
83 (Σηµ. του επιµ.) Για το ρεύµα του υπερρεαλισµού στη λογοτεχνία βλ. αποσπάσµατα από σχετικές 
µελέτες στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (στο σύνδεσµο 
«περιεχόµενα»): http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Yperealismos/Yperealismos.htm. 
Βλ. επίσης: α) Ερατοσθένης Γ. Καψωµένος, «Το υπερρεαλιστικό κείµενο. Προβλήµατα Θεωρίας και 
µεθόδου», ηλεκτρονικό περιοδικό ∆ιαπολιτισµός (δηµοσίευση: 13-12-2002), 
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=26&id_atomo=8, β) Γρηγόρης 
Πασχαλίδης, «Υπερρεαλισµός και Μυθιστόρηµα. Συµβολή σε µια θεωρία για την πρωτοπορία», 
ηλεκτρονικό περιοδικό ∆ιαπολιτισµός (δηµοσίευση: 01-06-2003),  
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=312&id_atomo=172. 
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16597&m=N30&aa=1
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/REVMATA/Yperealismos/Yperealismos.htm
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=26&id_atomo=8
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=312&id_atomo=172
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Ο Ανδρέας Εµπειρίκος υπήρξε γόνος µιας οικογένειας απόδηµων Ελλήνων, µε µακριά 
παράδοση και όνοµα τρανό στον ναυτιλιακό και εµπορικό κόσµο. Γεννήθηκε στη Βραΐλα το 
1901, µε ρίζες στην Άνδρο, από τη µεριά του πατέρα και στη Ρωσία, από τη µεριά της µάνας. 
Ένα χρόνο µετά η οικογένεια εγκαθίσταται στη Σύρο. Το 1908 µετακοµίζουν στην Αθήνα. Οι 
γονείς χωρίζουν. Ο ίδιος διαβάζει µε πάθος Τολστόι, θέλει να µιµηθεί τον δάσκαλό του και 
πηγαίνει ξυπόλυτος στο αγρόκτηµα της οικογένειάς του στο Μπογιάτι για να δουλέψει µε 
τους αγρότες και να µοιραστεί το συσσίτιό τους. Το 1918 γράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Θαυµάζει τον Παλαµά και γράφει παλαµικούς στίχους. ∆υο 
χρόνια αργότερα φεύγει µε τη µητέρα του στη Λωζάνη, όπου παρακολουθεί µαθήµατα 
οικονοµικών. Ακολουθούν ταξίδια µε τον πατέρα, µε τη µητέρα, νέες σπουδές στο Λονδίνο, 
φιλολογίας αυτή τη φορά.  

 
Ένας µεγάλος σταθµός της ζωής του θα είναι η διαµονή του στο Παρίσι, τα χρόνια 

1926-1931, όπου θα ασχοληθεί µε την ψυχανάλυση κοντά στον Rene Laforgue και θα 
συνδεθεί µε τον Andre Breton και τον κύκλο των Γάλλων υπερρεαλιστών. Ένας άλλος 
σταθµός θα γίνει στην Αθήνα το 1935, χρονιά που εκδίδει την πρώτη υπερρεαλιστική 
ποιητική συλλογή Υψικάµινος και αρχίζει να ασκεί επαγγελµατικά την ψυχανάλυση. Τη 
δραστηριότητα αυτή θα εγκαταλείψει οριστικά το 1951, αλλά όχι και την ίδια την 
ψυχανάλυση. Μια ιδιαίτερα τραυµατική εµπειρία στη ζωή του θα είναι η σύλληψή του από 
τον ΕΛΑΣ τον Γενάρη του 1945 και η οµηρεία του στα Κρώρα, όπου «τιµωρήθηκε φρικτά 
για τα αµαρτήµατα που σήκωνε µόνο και µόνο εξαιτίας του οικογενειακού του επωνύµου», 
όπως παρατηρεί ο Οδυσσέας Ελύτης.  

 
Αυτή την εποχή την ίδια που ο Μπρετόν γράφει την «Ωδή στον Σαρλ Φουριέ» θα 

αρχίσει να γράφει το µυθιστόρηµα Μέγας Ανατολικός, µε θέµα το ταξίδι ενός υπερωκεάνιου 
προς έναν νέο κόσµο στον οποίο θα διασώζεται το όραµα της αταξικής κοινωνίας υπό 
συνθήκες απόλυτης ελευθερίας του πνεύµατος και της ερωτικής επιθυµίας. Θα το τελειώσει 
το 1951 αλλά θα συνεχίσει να το δουλεύει µέχρι το τέλος της ζωής του. Ακολουθεί νέα 
ολιγόχρονη διαµονή στο Παρίσι και η οριστική επιστροφή στην Ελλάδα το 1954, όπου θα 
ζήσει ανάµεσα στην Αθήνα και την Άνδρο µέχρι τον θάνατό του, το 1975. Στο διάστηµα 
αυτό λίγα κείµενά του θα δουν το φως, κυρίως σε περιοδικά. Μετά τον θάνατό του θα 
δηµοσιευτεί το πεζογράφηµά του Αργώ ή Πλους αεροστάτου και η ποιητική του συλλογή 
Οκτάνα, ενώ ο πολύτοµος Μέγας Ανατολικός θα δηµοσιευτεί στη δεκαετία του ’90.  

 
Ο Ανδρέας Εµπειρίκος ανδρώθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν ακόµη 

το όραµα της επανάστασης µπορούσε να βρίσκει κοινούς στόχους µε διαφορετικούς τρόπους 
έκφρασης στην πολιτική και την τέχνη. Με αυτή τη βούληση αυτός ο θαυµαστής του Μαρξ, 
ο οπαδός του Φρόυντ, ο φίλος του Αντρέ Μπρετόν και της Μαρίας Βοναπάρτη, µπήκε στην 
πνευµατική ζωή του τόπου µας. Μπήκε µε τη σκευή του ποιητή, του ψυχαναλυτή, του 
υπερρεαλιστή. Αµφισβητήθηκε για όλα αυτά, και παρέµεινε στο προσκήνιο της πνευµατικής 
µας ζωής για όλα αυτά.  
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Τι ήταν εντέλει ο Ανδρέας Εµπειρίκος; Ήταν ένας «λόγιος», όπως τον είδε ο Γιώργος 
Σεφέρης, ή ένας «Επαναστάτης µε το ε κεφαλαίο», όπως τον είδε ο Οδυσσέας Ελύτης; Ήταν 
ένας αντιδραστικός µεγαλοαστός ή ένας αντιδογµατικός στοχαστής; Η προσωπικότητα του 
Εµπειρίκου, αποσταγµένη µε τεράστια τόλµη στο πολυσχιδές και, κυρίως, προβληµατικό 
στην ταξινόµηση έργο του, δηµιούργησε µια µυθολογία. Οι φίλοι του, σύγχρονοι και 
µεταγενέστεροι, τους οποίους εµύησε στον υπερρεαλισµό, τον λάτρευαν. Όµως και στα 
µεταδικτατορικά χρόνια µπορεί να τον επικαλείται ο Χρόνης Μίσσιος, για να υµνήσει 
εκείνους που «έκαµαν οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου» και να στιγµατίσει τους 
ανθρωποφύλακές του.  

 
Το κυριότερο είναι ότι άφησε ένα έργο που από την αρχή αποτέλεσε σκάνδαλο και 

συνεχίζει να αποτελεί σκάνδαλο, παρά το γεγονός ότι πέρασε πάνω από µισός αιώνας από τη 
συγγραφή του. Και, προπάντων, είναι βέβαιο, ότι χωρίς αυτόν η πνευµατική ζωή µας θα ήταν 
εντελώς διαφορετική. Γιατί ο Ανδρέας Εµπειρίκος αναβίωσε την πνευµατική µορφή του 
στοχαστή άλλων εποχών, δηµιουργώντας µια σύνθεση που ξεπερνά τις δόκιµες ταξινοµικές 
πρακτικές των φιλολόγων.  

 
Ο ίδιος συνέδεσε τη συγγραφική του δραστηριότητα και την πνευµατική στάση του µε 

τον υπερρεαλισµό. Εκφράστηκε µε όλα τα είδη του λόγου, ποιητικού και πεζού, και κυρίως 
µε ένα είδος παλιό, το ρητορικό ποίηµα-κήρυγµα, το οποίο αναβάθµισε σε ποίηµα-
µανιφέστο, µε τους όρους της υπερρεαλιστικής επανάστασης. Το είδος αυτό το 
αναγνωρίζουµε τόσο στην πρώτη ποιητική του συλλογή, την Υψικάµινο, όσο και στην 
τελευταία και µεταθανάτια, την Οκτάνα: Στην Υψικάµινο θα διακηρύξει: «Σκοπός της ζωής 
µας δεν είναι η χαµέρπεια... Σκοπός της ζωής µας είναι η αγάπη»· και στην Οκτάνα: «Οκτάνα 
θα πει, όχι πολιτικής µα ψυχικής ενότητος Παγκόσµιος Πολιτεία (πιθανώς οµοσπονδία) µε 
ανέπαφες τις πνευµατικές και εθνικές ιδιοµορφίες εκάστης εθνικής ολότητος, εις µιαν πλήρη 
και αρραγή αδελφοσύνην εθνών, λαών και ατόµων, µε πλήρη σεβασµόν εκάστου». («Όχι 
Μπραζίλια µα Οκτάνα»). 
 

Όµως και το µυθιστόρηµά του, ο Μέγας Ανατολικός, είναι ένα απολύτως ιδιόρρυθµο 
κράµα στο οποίο συνυπάρχουν το ποιητικό-πολιτικό πρόγραµµα, το στοχαστικό δοκίµιο και 
το µεσσιανικό όραµα για µια µέλλουσα ανθρωπότητα, µια νέα Εδέµ που συναγωνίζεται το 
φαλανστήριο του Φουριέ, ενώ το ερωτολογικό µέρος του βιβλίου απολήγει σε ένα είδος 
καθαρτικής δοκιµασίας, κι έτσι διαφοροποιείται ριζικά από το πνεύµα του Μαρκήσιου Ντε 
Σαντ. Σκοπός εδώ είναι η πραγµάτωση µιας «ουτοπίας», στην οποία η υδρόγειος θα 
χωρίζεται σε ζώνες εργασίας και ζώνες παραδείσου, οι πληθυσµοί θα εναλλάσσονται 
αµοιβαία, θα κυκλοφορούν χαρτονοµίσµατα που το χρώµα τους µέσα σε τακτή προθεσµία θ’ 
αλλοιώνεται ώστε να µην είναι δυνατή η αποταµίευσή τους και θα λειτουργούν ειδικά 
σχολεία, «ιµερολύκεια», όπου τα παιδιά θα διδάσκονται την τεχνική των ερωτικών θωπειών 
και περιπτύξεων. «Ο Μέγας Ανατολικός ναυπηγήθηκε µε τα υλικά του ψυχαναλυτή στις 
δεξαµενές ενός οραµατιστή και προφήτη», παρατηρεί ο Ελύτης - πόσο παλιού και πόσο νέου 
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προφήτη, θα ρωτούσαµε εµείς. Κι εδώ, το πρόβληµα που αναφύεται µας οδηγεί στον χώρο 
της ιστορίας των ιδεών.  

 

 
Για τη µελλοντική έρευνα, ελπίζω ότι ο Εµπειρίκος θα γίνει αντικείµενο µιας σκέψης 

νηφάλιας, διεπιστηµονικής, η οποία θα θέσει νέα ερωτήµατα. Με ποια υλικά συγκρότησε την 
ταυτότητά του αυτός ο γνήσιος εκπρόσωπος του µείζονος ελληνισµού; Τι σήµαινε γι’ αυτόν η 
εθνική, «ελληνική» καταγωγή; Τι είναι ακριβώς αυτό το µόνιµο θέµα του καραβιού, του 
υπερωκεάνιου, σύµβολο του ταξιδιού αλλά και της κιβωτού του Νώε, που συναντιέται µε τα 
ανάλογα σύµβολα, τα καράβια και τις βαρκούλες των άλλων µεγάλων µας νησιωτών, του 
Σολωµού και του Παπαδιαµάντη; Κι ας µη λησµονούµε ότι το καράβι είναι ένα σύµβολο της 
ιστορίας του ελληνισµού.  

 
Ένα άλλο ζήτηµα για την έρευνα είναι η σχέση του Εµπειρίκου µε την ψυχανάλυση, 

δηλαδή µε µια ολοκληρωµένη επιστηµονική, ορθολογική θεωρία για τον έρωτα, στηριγµένη 
στο σεξουαλικό ένστικτο. Ωστόσο ο Φρόυντ «ποτέ δεν έγραψε το έργο που σχεδίαζε για την 
ερωτική ζωή του ανθρώπου», όπως µας πληροφορεί ο Ernest Jones, και στο τέλος της ζωής 
του οµολογούσε ότι γνωρίζει πολύ λίγα για αυτό το ζήτηµα. Μήπως ο Εµπειρίκος δίνει στον 
επιστήµονα δάσκαλό του την απάντηση του ποιητή; Πράγµατι, στο ποίηµα «Όχι Μπραζίλια 
µα Οκτάνα», συνοψίζει τις αρχές µιας ερωτικής, φροϋδικής φιλοσοφίας, επικεντρωµένης στη 
σεξουαλική επιθυµία. Όµως η φιλοσοφία αυτή δίνει προτεραιότητα σε µια καθαρά 
πνευµατική λειτουργία, την ποίηση: «Οκτάνα θα πει πυρ, κίνησις, ενέργεια, λόγος, σπέρµα. / 
Οκτάνα θα πει έρως ελεύθερος µε όλας τας ηδονάς του. / Οκτάνα θα πει ανά πάσα στιγµή 
ποίησις, όµως όχι ως µέσον εκφράσεως µόνον, µα ακόµη ως λειτουργία του πνεύµατος 
διηνεκής». Κι ακόµη: «Οκτάνα θα πει οι άνθρωποι άγγελοι να γίνουν, αλλ’ άγγελοι µε φύλον 
φανερόν, συγκεκριµένον». Η µικρή διόρθωση για το φύλο των αγγέλων, εκ πρώτης όψεως 
µια επίθεση κατά της πουριτανικής ηθικής, µας θυµίζει παράξενα τα φτερωτά πλάσµατα του 
πλατωνικού Φαίδρου.  

 
Ο Πλάτων είναι ο πρώτος, πριν από τον Φρόυντ, που διατύπωσε µια ολόκληρη θεωρία 

περί έρωτα, στην οποία αφαιρεί τη σεξουαλικότητα από τον έρωτα, αποδίδοντάς του ένα µη 
σεξουαλικό τελικό σκοπό, την αθανασία. Ο Φρόυντ, µε µια εξίσου ριζική υπόθεση, έκανε το 
εντελώς αντίθετο. Όµως ο ίδιος ο Φρόυντ έβρισκε µια τουλάχιστον σηµαντική συγγένεια στη 
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θεωρία του µε αυτήν του Έλληνα φιλόσοφου, του «θεϊκού Πλάτωνα», όπως τον αποκάλεσε. 
Σύµφωνα µε τον πατέρα της ψυχανάλυσης, ο Πλάτων αναγνώριζε στον έρωτα µια ισχυρή 
κινητήρια δύναµη που µπορεί να εµπνεύσει το άτοµο και να γίνει γενεσιουργός αιτία για 
µεγάλα επιτεύγµατα στην τέχνη, την επιστήµη, τη φιλοσοφία. Ο Φρόυντ, µε τη θεωρία της 
εξιδανίκευσης, πρότεινε µια εξίσου διευρυµένη έννοια του έρωτα, στην οποία 
περιλαµβάνονταν κάθε είδους σχέσεις µε πρόσωπα, µε συγκεκριµένα αντικείµενα αλλά και 
αφηρηµένες οντότητες, που θεωρούσε ότι επίσης αποτελούν έκφραση του σεξουαλικού 
ενστίκτου. Στο έργο του Ψυχολογία της οµάδας και ανάλυση του Εγώ (1921) γράφει ο 
Φρόυντ: «ως προς την καταγωγή του, τη λειτουργία του και τη σχέση του µε τον σεξουαλικό 
έρωτα, ο Έρως του Πλάτωνα συµπίπτει µε τη λίµπιντο της ψυχανάλυσης». Εκεί βεβαίως οι 
όποιες οµοιότητες σταµατούν. Όµως ας µας επιτραπεί να δούµε κάποιο είδος συνέχειας της 
συζήτησης στον Μεγάλο Ανατολικό. Στις φιλοσοφικές συζητήσεις που γίνονται µεταξύ των 
προσώπων του Μεγάλου Ανατολικού προβάλλει το κυρίαρχο αίτηµα ενός Νέου Κόσµου στον 
οποίο έχει καταργηθεί η διχοτόµηση σώµατος-ψυχής και έχει επιτευχθεί το όραµα της 
αρχικής ενότητας. Αυτή η αρχική ενότητα είναι κατ’ ουσίαν µια επιστροφή στην αθωότητα. 
«Οκτάνα, φίλοι µου, θα πει µεταίχµιον της Γης και του Ουρανού, όπου το ένα εις το άλλο 
επεκτεινόµενο ένα τα δυο κάνει», διακηρύσσει ο ποιητής Εµπειρίκος, και ίσως είναι σκόπιµο 
να αναρωτηθούµε εάν µε τον τρόπο αυτό ελέγχει τον φιλόσοφο αφενός και τον επιστήµονα 
αφετέρου, και προπάντων εάν µας δίνει ένα έναυσµα να σκεφτούµε την άγνοιά µας γι’ αυτά 
τα ζητήµατα και να µιλήσουµε για µια ειρωνική διάσταση στο έργο του. Βεβαίως ο 
υπερρεαλισµός υπήρξε κατ’ εξοχήν µια τέχνη του χιούµορ, ως µέσου ανατροπής, όµως εδώ 
µιλάµε για κάτι διαφορετικό, την παλιά τραγική ειρωνεία, που µέσα από τις εκατοντάδες 
σελίδες του Μεγάλου Ανατολικού απολήγει σε ένα διπλό ερώτηµα: Τελικά, τι γνωρίζουµε για 
τον έρωτα; Και τι γνωρίζουµε για το ταξίδι; Μήπως εδώ ο Εµπειρίκος συναντά τον Καβάφη;  

 
Πιστεύω ότι µέσα από αυτή την ειρωνική στάση ο Ανδρέας Εµπειρίκος προσπάθησε να 

ξαναφέρει µπροστά στα µάτια µας την ψυχαναλυτική «πρωταρχική σκηνή», δίνοντας µεγάλη 
έµφαση στα µάτια του τυφλού Οιδίποδα. Οι ερωτικές σκηνές στο υπερωκεάνιο γίνονται 
ενώπιον ενός θεατή. Πρόκειται για µια τυπική περίπτωση ηδονοβλεψία, ή για τα µάτια του 
βρέφους πριν από την ανελευθερία του ταµπού; Η ποιητική του Εµπειρίκου είναι µια τέχνη 
των µατιών, και στο σηµείο αυτό ο Έλληνας ποιητής συναντάται µε άλλους µεγάλους που 
έφτιαξαν κόσµους οραµατικών ζώων και φυτών, όπως ο Μέλβιλλ στον Μόµπυ Ντικ και ο 
Παπαδιαµάντης στο διήγηµα «Βασιλική δρυς».  
 

Ο Εµπειρίκος, ένας απόδηµος Έλληνας και µόνιµος εσωτερικός µετανάστης, κυρίως 
έγραψε για το πρόβληµα των µατιών, σύµφυτο µε το πρόβληµα της κατασκευής της 
ταυτότητας, χτίζοντας µε τον τρόπο των οµηρικών ηρώων καράβια και πόλεις, και γράφοντας 
µε τον τρόπο του Ρήγα Φερραίου την Χάρτα της Νέας Πόλης του, µε το ποίηµα «Όχι 
Μπραζίλια µα Οκτάνα». ∆εν είναι διόλου απίθανο οι νεότεροι να βρουν στο έργο του αρετές 
που εµείς δεν µπορούµε να προβλέψουµε. Ίσως την επιστροφή στην Εδέµ να τη δουν από 
µιαν άλλη σκοπιά, πιο «οικολογική», γιατί στον Εµπειρίκο η λατρεία του σώµατος είναι 
γενικότερα λατρεία της φύσης, ως µυστηριακής δύναµης που υπερβαίνει τη γνώση µας.  
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Ο Ανδρέας Εµπειρίκος όρισε την ποίηση ως «ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου», 
διόλου µακριά από τα φτερωτά άλογα του µύθου και τα άτια της λαϊκής µας παράδοσης. Μας 
άφησε επίσης και κάποιες φράσεις που µπορούν να λειτουργήσουν σαν ξόρκι, όπως «πάρε τη 
λέξη µου, δως µου το χέρι σου». Προπάντων έθεσε ερωτήµατα, ίσως προορισµένα να µείνουν 
ανοιχτά και απρόσιτα, όπως η ουτοπική «Οκτάνα».  

 
 
 
Ανδρέας Εµπειρίκος: Ο πρώτος Έλληνας ψυχαναλυτής 84 

  
Ο Ανδρέας Εµπειρίκος υπήρξε ο χρονικά πρώτος Έλληνας ψυχαναλυτής και είναι ο 

πρώτος τη τάξει ψυχαναλυτής στην Ελλάδα. Σε αυτό το συµπέρασµα µας οδηγούν οι έρευνες 
των τελευταίων είκοσι πέντε ετών σχετικά µε την ψυχαναλυτική ταυτότητά του.  

 
Η κύρια ενασχόλησή του υπήρξε η καλλιτεχνική δηµιουργία µέσα στο δραστήριο και 

ανατρεπτικό κίνηµα του σουρεαλισµού. Η συνάντησή του µε τον Αντρέ Μπρετόν και τους 
συνοδοιπόρους του επηρέασε τα µέγιστα τον Εµπειρίκο, και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αυτές 
οι συναναστροφές άλλαξαν το νόηµα της ζωής του.  

 
Οι υπερρεαλιστές στήριξαν το εγχείρηµά τους, καλύτερα την επανάστασή τους, σε δύο 

θεµελιακές θεωρίες και ιδεολογίες: τον µαρξισµό και τον φροϋδισµό. Η µεν σχέση τους µε 
τον µαρξισµό και κυρίως µε τα κοµµουνιστικά κόµµατα υπήρξε θυελλώδης, αλλά δεν αφορά 
το θέµα µας, οι δε σχέσεις τους µε τον φροϋδισµό συµπεριλάµβαναν πλήθος δυσκολιών και 
παρεξηγήσεων, που αυτές µας ενδιαφέρουν. Η βασική παρεξήγηση διέπεται από την 
ιδεολογικοποίηση και πριµοδότηση από τη µεριά τους µερικών από τα ψυχικά φαινόµενα, 
που ανέδειξε µέσα στη θεωρία του ο Φρόυντ. Η υπεραξία του ονείρου, των αυτόµατων 
προϊόντων της ψυχικής ζωής και µιας ξέφρενα απελευθερωµένης σεξουαλικότητας 
αποτελούν µερικά από τα πεδία δυσπιστίας των ψυχαναλυτών απέναντι στις υπερρεαλιστικές 
προτάσεις και δηµιουργίες. Σε σηµείο που ο ίδιος ο Φρόυντ έβρισκε, όπως δήλωσε, τους 
σουρεαλιστές ιδιαίτερα λογικούς (ορθολογικούς θα ήταν η σωστότερη απόδοση). Όπως και 
να είχε το θέµα, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα στο Παρίσι του Μεσοπολέµου και του 
υπερρεαλισµού δηµιουργούσε µια λίαν θετική στάση απέναντι στην ψυχανάλυση, η οποία, µε 
καθυστέρηση µεν, εισήρχετο στη γαλλική πνευµατική ζωή µε σπουδή και ζήλο (η 
Ψυχαναλυτική Εταιρεία των Παρισίων ιδρύεται το 1926). Έτσι ο νεαρός ποιητής Ανδρέας 
Εµπειρίκος ενέγραψε στη ζωή του την ψυχανάλυση και ψυχαναλύθηκε για τρία χρόνια µε τον 
αλσατό ιατρό και ιδρυτικό µέλος της Γαλλικής Εταιρείας Ρενέ Λαφόργκ. 

  

                                                           
84 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο του Θανάση Τζαβάρα, καθηγητή Μεθοδολογίας, Ιστορίας και 
Θεωρίας της Ψυχιατρικής και των Νευροεπιστηµών στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, που δηµοσιεύτηκε 
στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 27-05-2000, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R26&aa=1. 
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Θα πρέπει τότε να διαµόρφωσε την επιθυµία του να γίνει ψυχαναλυτής και έτσι, όπως 
δείχνουν όλες οι ενδείξεις, έπραξε ό,τι για την εποχή εκείνη ήτανε απαραίτητο για τη σχετική 
του µόρφωση, πέραν φυσικά από την προσωπική του ψυχανάλυση. Την επιθυµία αυτή θα την 
υλοποιήσει κάποια χρόνια αργότερα, έπειτα πάντως από µια αποτυχηµένη προσπάθεια να 
ασχοληθεί µε τις επιχειρήσεις της οικογένειας Εµπειρίκου. Είναι σήµερα πια γνωστό ότι ο 
Ανδρέας Εµπειρίκος, µε µία, όχι τυχαία βέβαια, δίδυµη πράξη, εισήγαγε το 1935 την 
ψυχανάλυση ως κλινική πρακτική και τον υπερρεαλισµό ως κίνηµα και άποψη για τη ζωή και 
την τέχνη.  

 
Η συµπόρευση ψυχανάλυσης και σουρεαλισµού, που χαρακτήρισε εκείνη τη δεκαετία 

του 1930 ένα τµήµα µόνον της γαλλικής ψυχανάλυσης, µε πιο γνωστό παράδειγµα την 
περίπτωση του Ζακ Λακάν, δεν υπήρξε σε καµία περίπτωση µία αποδεκτή εκδοχή και 
εξέλιξη της φροϋδικής σκέψης. Θα µπορούσαµε µάλιστα να υποθέσουµε πως µέρος της 
απαξίας, που ακόµη σήµερα εκφράζεται από µία καλώς σκεπτοµένη ιατροκεντρική και 
αµερικανότροπο ψυχανάλυση απέναντι στη γαλλική ψυχανάλυση, έλκει την καταγωγή της 
από αυτή τη συµπόρευση. Για να επανέλθουµε όµως σε αυτό το δεύτερο µισό της δεκαετίας 
του 1930 και στη µικρή και συντηρητική Αθήνα του πνεύµατος, το ενέργηµα του Εµπειρίκου 
προκάλεσε γενική καταβοή του τύπου: πώς αυτός ο γόνος εφοπλιστικής οικογένειας τολµά 
ενάντια στο λογοτεχνικό κατεστηµένο να δηµιουργεί έξω από τις παραδεκτές συµβάσεις και 
πώς αυτός ο µη γιατρός τολµά να προτείνει θεραπείες και µάλιστα βασισµένες στις θεωρίες 
τού αντίχριστου, πανσεξουαλιστή και Εβραίου Φρόυντ! Η διπλή αυτή κατακραυγή για την 
τέχνη του και την ψυχανάλυσή του θα συνοδεύσει τον Εµπειρίκο µέχρι τον θάνατό του, ή 
καλύτερα µέχρι και σήµερα που γράφονται αυτές οι γραµµές. Χωρίς καµία πρόθεση να 
ηρωοποιήσουµε τον πρώτο Έλληνα ψυχαναλυτή, θα προσπαθήσουµε να δώσουµε κάποιες 
σαφείς απαντήσεις σχετικά µε τα ψυχαναλυτικά χαρακτηριστικά του Ανδρέα Εµπειρίκου.  

 
Εκπαιδευµένος λοιπόν ο ψυχαναλυτής Ανδρέας Εµπειρίκος, σύµφωνα µε τα κρατούντα 

στη διεθνή ψυχαναλυτική κοινότητα πριν από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, είχε µία τυπική σε 
µορφή, πλαίσιο και θεραπευτική συµφωνία µε τους ασθενείς του κλινική πρακτική. Αυτό το 
συµπέρασµα συνάγεται από τις µαρτυρίες που διαθέτουµε από τους λιγοστούς 
ψυχαναλυόµενους του Εµπειρίκου, που θέλησαν να µιλήσουν σχετικώς. Τούτο θα πρέπει να 
κατανοηθεί στο πλαίσιο της επιφυλακτικότητας των ασθενών της περιόδου 1935-1951, όταν 
δηλαδή έδρασε ο Εµπειρίκος και όταν στην ελληνική κοινωνία υπήρχε κατακραυγή για την 
ψυχανάλυση και την ενασχόληση µε αυτήν. Παράλληλα ο Εµπειρίκος ευρισκόµενος έξω από 
κάθε συµβατική ψυχιατρική δραστηριότητα  νοσοκοµεία, κλινικές κ.λπ. δεν είχε επαφή µε 
τους ψυχιάτρους της εποχής του. Αντίθετα γνωρίζουµε ότι είχε συνεχείς επαφές µε τους 
Γάλλους συναδέλφους του, ότι παρακολουθούσε ανελλιπώς την ψυχαναλυτική βιβλιογραφία 
και, κυρίως, ταξίδευε συστηµατικά στο εξωτερικό, εκτός φυσικά από την περίοδο του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου.  

 
Μαρτυρίες για την ψυχαναλυτική του πρακτική θα συναντήσουµε µετά τον πόλεµο, 

όταν µε τη υποστήριξη της Μαρίας Βοναπάρτη ένας πρώτος πυρήνας ψυχαναλυτικά 
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ενήµερων ψυχιάτρων θα πλαισιώσει τον Εµπειρίκο. Οι Γεώργιος Ζαβιτσιάνος και ∆ηµήτριος 
Κουρέτας µαζί µε τον Ανδρέα Εµπειρίκο θα αποτελέσουν την πρώτη Ελληνική 
Ψυχαναλυτική Οµάδα, που θα επισηµοποιηθεί το 1950 µε την αποδοχή της από την 
Ψυχαναλυτική Εταιρεία των Παρισίων.  

 
Αυτό που δεν είναι ευρέως και σαφώς γνωστό είναι ότι, σύµφωνα µε τα µέχρι και 

σήµερα ψυχαναλυτικά κρατούντα, για να γίνει κάποιος µέλος ψυχαναλυτικής εταιρείας θα 
πρέπει να έχει κάνει διδακτική ψυχανάλυση µε έναν διδάσκοντα ψυχαναλυτή. Η ∆ιεθνής 
Ψυχαναλυτική Ένωση προφανώς αναγνώριζε αυτή την ιδιότητα στον Εµπειρίκο στηριζόµενη 
στις µαρτυρίες των Γάλλων συναδέλφων του, την ιστορικογεωγραφική συγκυρία και την 
υποστήριξη της Μαρίας Βοναπάρτη. Για να γίνουν λοιπόν δεκτοί οι Ζαβιτσιάνος και 
Κουρέτας ως µέλη της Εταιρείας των Παρισίων θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο, και τούτο 
επαρκείς πληροφορίες και συγκλίνουσες ενδείξεις µάς το επιβεβαιώνουν σήµερα, πως ο 
Ανδρέας Εµπειρίκος υπήρξε ο διδάσκων ψυχαναλυτής και των δύο ψυχιάτρων. Αυτή η 
διαπίστωση της ιστορικής έρευνας ορίζει χωρίς καµία αµφιβολία τον Ανδρέα Εµπειρίκο τον 
πρώτο τη τάξει Έλληνα ψυχαναλυτή. Παραµένει να κατανοήσουµε γιατί µε κρύφιον τρόπον 
αυτή η σαφής πληροφορία δεν έγινε γνωστή παρά µόνον τη δεκαετία του 1980. Αυτό το 
νόµιµο ερώτηµα για ψυχαναλυτικά πράγµατα συµβαδίζει και µε τη µυθολογία περί ποινικών 
διώξεων, µηνύσεων και αστυνοµικών παρενοχλήσεων που εξακολουθούν να συνοδεύουν τον 
ψυχαναλυτή Ανδρέα Εµπειρίκο, ακόµη και κάτω από επίσηµες σύγχρονες ψυχαναλυτικές 
γραφίδες.  

 
Χωρίς αµφιβολία, ο ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εµπειρίκος δεν ήτανε απλός 

και συµβατικός άνθρωπος. Με µια κουβέντα επρόκειτο για έναν sui generis χαρακτήρα που 
δυνάµει ενοχλούσε πλήθος καλώς σκεπτοµένων συµπολιτών του. Ο υπερρεαλισµός και η 
ψυχανάλυση συµπλήρωναν ένα κοινωνικό σκηνικό, που, πρώιµα µάλιστα, γέµισε από 
ιστορίες και ανέκδοτα, τα οποία βρίσκουµε διάσπαρτα σε περιοδικά, αποµνηµονεύµατα και 
χρονογραφήµατα. Ακόµη και οι φίλοι του Ο. Ελύτης, Ν. Βαλαωρίτης, Γ. Τσαρούχης κ.λπ., 
παρ’ όλο τον θαυµασµό που είχαν για την τέχνη του και την αγάπη για το πρόσωπό του, 
τακτικά εκφράζουν δυσκολίες στο να καταλάβουν την πολύπλοκη και µεικτή επιλογή ζωής 
του.  

 
Για τους ποικίλους πάντως επαγγελµατίες των ψυχικών πραγµάτων, σε αυτές τις 

ζοφερές περιόδους τού φόβου και του άγχους µέσα στον δραµατικό Εµφύλιο και τις 
συνέπειές του, η ηθεληµένη αποχώρηση του Εµπειρίκου τον Απρίλιο του 1951 θα πρέπει να 
ήτανε και κάποια ανακούφιση. Όταν ο ∆. Κουρέτας έλεγε ότι... «κάποιος τον κάρφωσε», 
εννοούσε προφανώς ότι ο οποιοσδήποτε θα µπορούσε να το είχε κάνει και τούτο να είχε και 
αποτέλεσµα. Παρεµπιπτόντως θεωρούµε αναγκαία την πληροφορία πως περιπέτειες µε τα 
ιατρικά περιβάλλοντα και τη ∆ικαιοσύνη είχαν πολλοί µη γιατροί ψυχαναλυτές στη Βιέννη, 
το Παρίσι και το Λονδίνο. Θα πρέπει πάντως να τονιστεί εδώ ότι, όπως δεν υπάρχουν ίχνη 
κάποιας νοµικής ενέργειας ενάντια στον Εµπειρίκο, έτσι δεν υπάρχουν ίχνη συµπαράστασης 
στην περιπέτειά του εκτός από την αµοιβαία εκτίµησή του µε τη Μαρία Βοναπάρτη (και αυτή 
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µη γιατρό) και φυσικά την απεριόριστη συµπαράσταση των καλλιτεχνών φίλων του. Ο 
Γιάννης Τσαρούχης έφτασε µάλιστα να µου σχολιάσει τα γεγονότα περί το 1950 λέγοντας: 
«Επιτέλους τον κέρδισε η ποίηση».  
 
 
Επεξεργασία φροϋδικών ιδεών  
 

Τελευταίο και σηµαντικό στοιχείο για έναν συγγραφέα του βεληνεκούς του Ανδρέα 
Εµπειρίκου είναι το ελάχιστο µέγεθος της ψυχαναλυτικής του συγγραφής. Γνωρίζουµε 
βέβαια το άρθρο του «Μία περίπτωση ιδεοψυχαναγκαστικής νεύρωσης µαζί µε πρώιµες 
εκσπερµατώσεις» (Revue Francaise de Psychanalyse Juillet - Septembre 1950) γραµµένο 
γαλλικά, το οποίο έχουν σχολιάσει εκτενώς οι Έρη και Γιώργος Κούριας στο Ψυχανάλυση και 
Ελλάδα (1984, σ. 109-130) και το αδηµοσίευτο «Μία περίπτωση ασύνειδης οµοφυλοφιλίας», 
και αυτό γραµµένο στα γαλλικά. Προτού τα δούµε δηµοσιευµένα και τα δύο στη δίγλωσση 
έκδοση που προγραµµατίζεται, µπορούµε να σχολιάσουµε βραχύτατα τα δύο αυτά κείµενα. 
Πρόκειται για τυπικές περιγραφές ψυχαναλυτικών περιπτώσεων κατά το πρότυπο των 
φροϋδικών Πέντε Ψυχαναλύσεων, ένα είδος και ήθος γραφής που έχει επικρατήσει στη διεθνή 
ψυχαναλυτική βιβλιογραφία. Περιττό να τονιστεί πως τα γαλλικά των άρθρων είναι αντάξια 
της συγγραφικής δεινότητας του Ανδρέα Εµπειρίκου. Να τονιστεί ωσαύτως πως πολλοί 
παλαιοί, αλλά και σύγχρονοι ψυχαναλυτές δεν χαρακτηρίζονται από µια άφθονη και ποιοτική 
ψυχαναλυτική συγγραφή.  

 
Στην πρώτη µου παρέµβαση για τον ψυχαναλυτή Ανδρέα Εµπειρίκο (1981) είχα 

προτείνει την υπόθεση πως θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε µέρος της δηµιουργίας του 
ποιητή Ανδρέα Εµπειρίκου ως τη συµµετοχή του στην επεξεργασία των φροϋδικών ιδεών. Η 
πρόταση ήταν επισφαλής, γιατί και στους φιλολογικούς κύκλους υπάρχει µεγάλη 
επιφυλακτικότητα για τέτοιες αναγνώσεις της λογοτεχνίας, δικαίως άλλωστε αν κρίνει 
κάποιος τις αυθαιρεσίες ψυχαναλυτών που µε βάναυσο τρόπο ψευδο-ψυχαναλύουν 
δηµιουργούς και έργα, στα δε ψυχαναλυτικά περιβάλλοντα ελλοχεύει ο δίκαιος φόβος 
εκπόρνευσης των ψυχαναλυτικών προτάσεων. Στην περίπτωση του Εµπειρίκου η πέτρα του 
σκανδάλου φέρει το όνοµα του Μεγάλου Ανατολικού, είτε µε τις ευφάνταστες φήµες πριν από 
τη δηµοσίευσή του είτε µε το «σκάνδαλο» που δήθεν προκάλεσε η κυκλοφορία του, σε 
σηµείο που η ψυχαναλυτική κοινότητα ένιωσε την ανάγκη να πάρει τις αποστάσεις της! Το 
ψυχαναλυτικό ζήτηµα που τυχόν θέτει ο Μεγάλος Ανατολικός είναι αντικείµενο ειδικής 
µελέτης, που δεν έχει γίνει ακόµη.  

 
Και όµως διαβάζοντας το πρόσφατα δηµοσιευθέν Ζεµφύρα ή το µυστικόν της Πασιφάης 

(συγγραφή 1945), ο ψυχαναλυτικά ενήµερος αναγνώστης αναγνωρίζει, µε µικρά περιθώρια 
αµφιβολίας και µόνον από τη φράση «Γι’ αυτό της ήτο αδύνατον να δη ποτέ να δέρνουν ένα 
παιδί» (σ. 18, αράδα 22), έτσι όπως περιβάλλεται από τις περιγραφές των φαντασιώσεων της 
Ζεµφύρας ως πηγή έµπνευσης του ποιητή-ψυχαναλυτή, το σηµαντικό άρθρο του Φρόυντ 
(1919) Χτυπάνε ένα παιδί. Μία κλινική ανάγνωση αυτού του κειµένου δεν θα αφαιρούσε 
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τίποτε ούτε από την ποιητική του αξία ούτε από την κλινική του αγχίνοια... Πάντως θα 
µπορούσαµε να διακρίνουµε και στον ποιητή µας κάποια αµφιβολία για την πρόσληψη του 
έργου του, εάν διαβάσουµε τα όσα απολογητικά λέει για τον ποιητή της Ζεµφύρας... στη 
σελίδα 4 και τις αράδες 10 µε 17. Ο Εµπειρίκος το 1945 µόλις έχει γυρίσει από την 
τραυµατική εµπειρία της οµηρείας και είναι τραγικά µόνος και άδικα παρεξηγηµένος. Τούτο 
εν µέρει δεν έχει επαρκώς αλλάξει µέχρι σήµερα. 

 
 
  

Πέντε ερωτήσεις-κλειδιά για την ποίηση του Ανδρέα Εµπειρίκου 85 
 
 
Η «επανάσταση» που φέρνει στα ποιητικά µας πράγµατα ο Εµπειρίκος µε τα υπερρεαλιστικά 
πεζόµορφα ποιήµατα της Υψικαµίνου (1935) είναι µεγαλύτερη, κατά τη γνώµη σας, από την 
επανάσταση που φέρνει ο Σεφέρης µε την ελευθερόστιχη συλλογή Στροφή (1931);  
«Αξίζει να επισηµάνουµε ότι την ίδια εποχή µε την Υψικάµινο (άνοιξη του 1935) ο Σεφέρης 
εκδίδει τη συλλογή του Μυθιστόρηµα. Θα απαντούσα, λοιπόν, ως εξής: Με την Υψικάµινο και 
το Μυθιστόρηµα, η νεοελληνική ποίηση αποκτά τις δύο βασικές ράγες, πάνω στις οποίες θα 
κινείται µέχρι σήµερα. Η µία τροχιά είναι η γνωστή πια ποιητική της αγγλοσαξονικής 
σχολής, ο µοντερνισµός δηλαδή (Έλιοτ, Πάουντ κ.ά.) και η άλλη είναι ο υπερρεαλισµός. 
Πρόκειται για τροχιές που ουδέποτε συµπίπτουν και όσοι τις ακολουθούν, πάντοτε έχουν να 
πουν και κάποια “µπηχτή” για τους άλλους, µε εξαίρεση τον γλυκύτατο Εµπειρίκο ο οποίος 
ευλογεί µε την ίδια µεγαλοψυχία και τον Σεφέρη και τον Εγγονόπουλο. Ο Σεφέρης, αντίθετα, 
µολονότι πάρα πολύ φρόνιµος και καθόλου βιαστικός, διέπραξε ένα σφάλµα: έκρινε τον 
υπερρεαλισµό ως µία ποίηση που δεν έχει την απαιτούµενη σοβαρότητα. Η ειρωνεία είναι ότι 
πολλοί κριτικοί της δεκαετίας του ’30 και του ’40 θεωρούσαν τον Σεφέρη ως εκπρόσωπο του 
υπερρεαλισµού στην Ελλάδα».  
 
Οι πρώτοι υπερρεαλιστές υποστήριζαν ότι ο υπερρεαλισµός είναι µια στάση ζωής. Ισχύει αυτό 
για τον Εµπειρίκο;  
«Οπωσδήποτε. Ο Εµπειρίκος είναι φύση υπερρεαλιστική, µε την έννοια ότι αρνείται 
οποιαδήποτε εξάρτηση από ένα παραδοσιακό γούστο, ηθικό, κοινωνικό ή ποιητικό. Γι’ αυτόν 
ο υπερρεαλισµός είναι ένα modus vivendi. Θέλει κι αυτός να αλλάξει τον κόσµο όπως το 
θέλουν και οι υπερρεαλιστές που συνοδοιπορούν στις αρχές του αιώνα µε τους µαρξιστές. 
Έχει, µάλιστα, ένα συγκεκριµένο όραµα, το οποίο εκδηλώνει και προβάλλει µε ένα ποιητικό 
µανιφέστο, την Οκτάνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ανακαλύπτει τον υπερρεαλισµό, 
συνειδητοποιεί πως ήταν ήδη υπερρεαλιστής χωρίς να το ξέρει. Κατά την περίοδο 1924-1935, 
όταν γράφει τα πρώτα του ποιήµατα που δεν εντάσσει στην Υψικάµινο, έχει, όπως 
διαβάζουµε και στο «Αµούρ-Αµούρ» (Γραπτά ή Προσωπική Μυθολογία), θεωρίες που 

                                                           
85 Ο συγγραφέας και καθηγητής Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιώργης Γιατροµανωλάκης 
απαντά σε ερωτήσεις που έθεσε δηµοσιογράφος της εφηµερίδας Τα Νέα σχετικά µε το ποιητικό έργο 
του Εµπειρίκου· η συνέντευξη δηµοσιεύτηκε στις 27-05-2000, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R14&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R14&aa=1
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συγγενεύουν µε τις υπερρεαλιστικές» (σ.σ. θέλει το ποίηµα να αποτελείται από οποιαδήποτε 
στοιχεία που θα παρουσιάζονται µέσα στη ροή του γίγνεσθαί του «ανεξάρτητα από κάθε 
συµβατική ή τυποποιηµένη αισθητική, ηθική ή λογική κατασκευή»).  
 
Μολονότι ο Εµπειρίκος είναι ένας από τους µείζονες ποιητές της Γενιάς του ’30, σε σχέση µε 
τον Σεφέρη και τον Ελύτη αργεί να αναγνωριστεί (όπως άλλωστε και ο Εγγονόπουλος) και 
ακόµα αντιµετωπίζεται µε µία απαξία ή και αποσιώπηση. Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, 
αυτό;  
«Τόσο ο Σεφέρης όσο και ο Ελύτης είναι σηµαντικοί ποιητές, που όµως ουδέποτε 
προκάλεσαν τα χρηστά µας ήθη. Μπορεί να µην έγιναν αµέσως αποδεκτοί, αλλά κανείς δεν 
τους διαπόµπευσε όπως τον Εµπειρίκο και τον Εγγονόπουλο, οι οποίοι για διάφορους λόγους 
θεωρήθηκαν κατά καιρούς, και από την αριστερή ιντελιγκέντσια και από την αστική τάξη, τα 
µαύρα πρόβατα της ελληνικής ποίησης. Το γεγονός π.χ. ότι ο Εµπειρίκος και ο Εγγονόπουλος 
έγραψαν σε µία ιδιότυπη καθαρεύουσα, προκάλεσε εναντίον τους τους υπερασπιστές της 
δηµοτικής. Ο Σεφέρης τελικά έγινε καθεστώς. Ο Εµπειρίκος και ο Εγγονόπουλος δεν έγιναν. 
Ευτυχώς. Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ενεργούν έως και σήµερα και δεν διαµορφώνουν 
µιαν άλλη αντίληψη για τη ζωή και την τέχνη».  
 
Είναι η γλώσσα του Εµπειρίκου αποτρεπτική για τον σηµερινό νέο αναγνώστη, που δεν έχει 
διδαχθεί ποτέ του καθαρεύουσα;  
«Υπάρχει µια παρεξήγηση γύρω από τη γλώσσα του Εµπειρίκου. Κανένας αναγνώστης που 
θα διαβάσει σήµερα Υψικάµινο ή Μεγάλο Ανατολικό, δεν θα δυσκολευτεί να κατανοήσει τα 
κείµενα λόγω της γλώσσας τους. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία στην Υψικάµινο, που είναι η 
συλλογή µε τα περισσότερα στοιχεία καθαρεύουσας, δεν έγκειται στο γλωσσικό όργανο αλλά 
στην ιδιότυπη ποιητική της σύνταξη. Ο Εµπειρίκος, άλλωστε, δεν ακολουθεί τη γραµµατική 
της καθαρεύουσας, αλλά επιλέγει µια ανορθόδοξη χρήση της τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στις 
συντακτικές φόρµες, προκειµένου να δηµιουργήσει νέες ποιητικές καταστάσεις, αλλά και να 
προκαλέσει. Η γλώσσα αυτή τον βοηθά επίσης στην παραγωγή ενός χιούµορ τέτοιου, που 
ελαφραίνει ακόµα και τα πιο “χοντρά”, τα πιο “hot” ερωτικά τεκταινόµενα, αφαιρώντας την 
όποια σοβαροφάνειά τους. Ο ίδιος, άλλωστε, υποστηρίζει ότι δεν γράφει ούτε στην 
καθαρεύουσα ούτε στη δηµοτική, αλλά στη γλώσσα που οµιλεί και που µοιάζει σε πολλά 
σηµεία µε τη γλώσσα των εφηµερίδων της δεκαετίας του ’40 και του ’50».  
 
Ήταν έτοιµη η ελληνική κοινωνία, τον ∆εκέµβριο του 1990, να διαβάσει ένα ερωτογράφηµα 
σκανδαλιστικό όσο ο «Μέγας Ανατολικός»;  
«Η ελληνική κοινωνία ποτέ δεν θα είναι έτοιµη για τέτοιου είδους κείµενα. Αντίστοιχα 
σκανδαλιστικό ήταν το πεζό του «Πολλές φορές την νύκτα», που δηµοσιεύτηκε µία δεκαετία 
νωρίτερα στην Οκτάνα (1980) και µερικοί το θεωρούν πορνογράφηµα, ενώ είναι από τα πιο 
ερωτικά και συνάµα σκοτεινά κείµενα του νεοελληνικού ποιητικού λόγου. Ωστόσο, το 1991 
οι επικρίσεις για τον Μεγάλο Ανατολικό κατά το 90% δεν ξεκινούσαν τόσο από την 
“ανηθικότητα” των περιγραφών όσο από την σχοινοτενή αφήγηση και την επανάληψη 
ποικίλων ερωτικών σκηνών. Αυτό προέβαλε ως αρνητικό στοιχείο η πλειονότητα των 
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κριτικών. Όµως, κατά τη γνώµη µου, ήταν πιο ειλικρινείς οι αντιδράσεις εκείνες που 
αφορούσαν την ηθική του κειµένου και έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου προς τις αρχές της 
Εκκλησίας και τους θεοσεβείς αυτούς να καταδικάζουν και να “λιθοβολούν” όχι µόνο τον 
συγγραφέα αλλά και τον επιµελητή και τον εκδότη του µυθιστορήµατος.  

Επί της ουσίας τώρα, όλα τα κείµενα, ερωτογραφικά, πορνογραφικά ή µη, ελέγχονται 
για τον λόγο τους, για την ποιότητά τους και κυρίως για την πρόθεσή τους. Εάν λ.χ. ένα 
ποίηµα ή ένα κείµενο περιέχει “κακές λέξεις” ή άσεµνες σκηνές µόνο και µόνο για να 
προκαλέσει, χωρίς αυτές να έχουν καµιά λειτουργικότητα, τότε είναι καταδικαστέο εξ αρχής. 
Τέτοια κείµενα ο Εµπειρίκος δεν έχει γράψει. Η ερωτική του γλώσσα, οι ερωτικές σκηνές, 
όσο ακραίες και να είναι, υπηρετούν συγκεκριµένους σκοπούς, λογοτεχνικούς. Υπηρετούν 
την ιδεολογία του ποιητή, του οραµατιστή και απελευθερωτή. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα 
πλέον ερωτικά του κείµενα, η τριλογία Τα χαϊµαλιά του Έρωτα και των Αρµάτων µε τις 
νουβέλες Αργώ ή Πλους Αεροστάτου, Ζεµφύρα ή το Μυστικόν της Πασιφάης και Βεατρίκη ή 
ένας έρωτας του Buffalo Bill, αρχίζουν να διαµορφώνονται όπως και ο Μεγάλος Ανατολικός 
µετά την τραυµατική εµπειρία της οµηρείας του από την ΟΠΛΑ. Το όραµα ενός κόσµου άνευ 
ορίων, άνευ όρων, είναι ο µοναδικός τρόπος γι’ αυτόν να αντιδράσει και να επιβιώσει». 
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http://book.culture.gr
http://www.philology.gr/bibliographies/nef_soureal.html
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11. Λένα Ατζινά, «Συµπόρευση υπερρεαλισµού και ψυχανάλυσης», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 08-06-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
id=61054020. 
 
12. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η Οκτάνα ως υψηλή συναρµογή ζωής και τέχνης. Πολιτική ή 
ποιητική ουτοπία;», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 08-06-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
id=83708740. 
 
13. Μάριος Μαρκίδης, «Ο Καρυωτάκης του Εµπειρίκου», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 08-06-
2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
id=10366468. 
 
14. Ρένα Ζαµάρου, «Ο Έρωτας και το Σπαθί: Η επική µυθολογία του» (Ο ελληνορωµαϊκός κόσµος 
αποτελεί την κύρια κοιτίδα των ηρωικών προσώπων στο έργο του Εµπειρίκου), εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 08-06-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
id=24557444. 
 
15. ∆ιαµαντή Αναγνωστοπούλου, «Η ιεροποιηµένη γυναίκα και η λειτουργία της στο ποιητικό έργο 
του Εµπειρίκου», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 08-06-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
id=37773956. 
 
16. Ηρακλής Παπαϊωάννου, «Το αδέκαστο µάτι του φωτοφράκτη» (Ανδρέας Εµπειρίκος: ίσως ο 
πρώτος κοσµοπολίτης Έλληνας φωτογράφος), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 08-06-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
id=67872516. 
 
17. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Πάλλονται οι παλµοί της συνουσίας» (Aνέκδοτος και άσεµνος Aνδρέας 
Eµπειρίκος), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 24-01-2004), 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EC%F0%E5%E9%F1%DF%EA%EF%F2&a=&
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http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17848&m=P34&aa=1. 
 
18. Παντελής Βουτουρής, «Πόσο υπερρεαλιστής ήταν ο Εµπειρίκος;» (Αν το κριτήριό µας είναι οι 
θέσεις που διατυπώνονται στα υπερρεαλιστικά µανιφέστα, τότε σίγουρα η στάση του Εµπειρίκου δεν 
χαρακτηρίζεται από ορθόδοξη προσήλωση στις ελπίδες του κινήµατος), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 
20-01-2001), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16948&m=R32&aa=1. 
 
19. Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, «Ανδρέας Εµπειρίκος. Ένας εναλλακτικός ποιητής - θεραπευτής», 
εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 14-07-2001), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17089&m=R33&aa=1.  
 
20. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Ανδρέας Εµπειρίκος: Της µη συµµορφώσεως ο άγιος», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 27-05-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R08&aa=1. 
 
21. Σάββας Μιχαήλ, «Ανδρέας Εµπειρίκος. Το Ασυνείδητο σαν Ταξίδι», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 
27-05-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R30&aa=1.  
 
22. Σάββας Μιχαήλ, «Ο Μέγας της ελευθερίας Ανατολικός», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 27-05-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R28&aa=2. 
 
23. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Ανδρέας Εµπειρίκος. Το λεξικό του προσωπικού του Σύµπαντος», εφηµ. 
Τα Νέα (δηµοσίευση: 27-05-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R16&aa=1.  
 
24. Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, «Ανδρέας Εµπειρίκος. Ρηξικέλευθο σχολείο ποιητών», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 27-05-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R12&aa=1.  
 
25. Ανδροµάχη Σκαρπαλέζου, «Ανδρέας Εµπειρίκος. Ήταν κι εκείνος ο ιδιαίτερος τόνος της φωνής...» 
(Η ψυχαναλύτρια Μάχη Σκαρπαλέζου, στην οποία ο ποιητής παραχώρησε την τελευταία του 
συνέντευξη λίγο πριν από τη χούντα, συνθέτει ένα “υπαρξιακό” πορτρέτο του µέσα από τα µάτια των 
στενών του φίλων και τις εξοµολογήσεις του ίδιου), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 27-05-2000), http://ta-
nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R24&aa=1.   
 
26. Έκτωρ Κακναβάτος, «Απηχήσεις από την περιπέτεια του Εµπειρίκειου λόγου», εφηµ. Τα Νέα 
(δηµοσίευση: 27-05-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R22&aa=1.   
 
27. Νίνα Κασσιανού, «Στη µηχανή του Εµπειρίκου» (Ο ποιητής είναι φωτογράφος διαθέσεων και 
εσωτερικής ορµής που αλλάζει ανάλογα µε το ερέθισµα και τη στιγµή. Φαίνεται ότι κάθε φορά που το 
σαράκι της ζωής, η θλίψη ή το άγχος ξεχειλίζουν µέσα του, τα εξορκίζει ενστικτωδώς µε τη 
φωτογραφία), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-01-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13477&m=S20&aa=1&cookie=.  
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http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17089&m=R33&aa=1
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http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16751&m=R16&aa=1
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http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13477&m=S20&aa=1&cookie=
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28. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Ένα “Παράδοξο” ποίηµα» (Στο πολυσυζητηµένο κείµενο των 
Γραπτών “Αµούρ-Αµούρ” ο Εµπειρίκος, εκτός των άλλων, αναφέρεται στη συνάντησή του µε τον 
υπερρεαλισµό και στη συνακόλουθη µεγάλη αλλαγή στη ζωή και στην ποίησή του), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 23-12-2001),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13450&m=B57&aa=1&cookie=.  
 
29. Αλεξάνδρα Σαµουήλ, «Ο πιστός φροϋδιστής» (Η απόκλιση από την ψυχαναλυτική και ψυχιατρική 
θεωρία που µπορούσε να παρατηρήσει κανείς ως πρόσφατα στη λογοτεχνική πρακτική του Εµπειρίκου 
επιβεβαιώνεται από την έκδοση των ψυχαναλυτικών κειµένων του ποιητή), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 23-12-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13450&m=B56&aa=1&cookie=.  
 
30. Άρης Μαραγκόπουλος, «Ο µοντερνιστής... Ανατολικός», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 23-12-
2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13450&m=B56&aa=2&cookie=. 
 
31. Νάσος Βαγενάς, «Έλλειµµα νηφαλιότητας - Επίλογος στο Έτος Εµπειρίκου» (Μετά την έκπληξη, 
τη δυσπιστία και την άρνηση, που συνόδευσαν την πρώτη εµφάνισή του [1935-1945], το έργο του 
Ανδρέα Εµπειρίκου κατέχει σήµερα µια περίοπτη θέση στον ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα. Το Έτος 
Εµπειρίκου χαρακτηρίστηκε από ένα πλήθος εκδηλώσεων και δηµοσιευµάτων για τον ποιητή, κύριο 
γνώρισµα των οποίων ήταν ο ενθουσιώδης παλµός. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές του σπουδαίου αυτού 
έργου που αξίζει να µελετηθούν προσεκτικότερα), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 23-12-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13450&m=B55&aa=1&cookie=.  
 
32. Λίνα Λυχναρά, «Ο υπερρεαλισµός και οι µεγάλοι ποιητές» (Παρουσίαση του βιβλίου του Σωτήρη 
Τριβιζά, Το σουρεαλιστικό σκάνδαλο - Χρονικό της υποδοχής του υπερρεαλιστικού κινήµατος στην 
Ελλάδα, εκδόσεις Καστανιώτη, 1996), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 12-01-1997),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12411&m=B19&aa=2&cookie=.   
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4.1.3. ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1907-1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα.87 Ο πατέρας του καταγόταν από την 
Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της εκεί, η οικογένεια Εγγονόπουλου 
αποκλείστηκε από το ξέσπασµα του πρώτου παγκοσµίου πολέµου το καλοκαίρι του 1914. Ο 
Εγγονόπουλος πέρασε τα µαθητικά του χρόνια (1919-1927) εσωτερικός σε σχολείο του 
Παρισιού. Στην Αθήνα επέστρεψε το 1927 για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στο 
1ο Σύνταγµα Πεζικού. Απολύθηκε το 1928 και εργάστηκε ως το 1930 ως µεταφραστής σε 
τράπεζα και ως γραφέας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, παρακολουθώντας παράλληλα 
µαθήµατα σε νυχτερινό Γυµνάσιο. Από το 1930 ως το 1933 εργάστηκε ως σχεδιαστής στη 
διεύθυνση Σχεδίων Πόλεως του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Στο µεταξύ (1932) γράφτηκε 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώ 
παράλληλα φοίτησε στο εργαστήριο του Φώτη Κόντογλου και γνωρίστηκε µε το Γιάννη 
Τσαρούχη και τον ∆ηµήτρη Πικιώνη. Το 1934 µετατέθηκε στην Τοπογραφική υπηρεσία του 
Υπουργείου και ένα χρόνο αργότερα µονιµοποιήθηκε. Το 1941 πολέµησε στο Αλβανικό 
µέτωπο και αιχµαλωτίστηκε από τους Γερµανούς σε στρατόπεδο εργασίας, από όπου 
δραπέτευσε και επέστρεψε στην Αθήνα µε τα πόδια. Το 1945 αποσπάστηκε ως βοηθός στην 
έδρα ∆ιακοσµητικής και Ελευθέρου Σχεδίου του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, όπου 
το 1956 έγινε µόνιµος επιµελητής και εγκατέλειψε τη θέση του στο Υπουργείο. Ένα χρόνο 

                                                           
87 Βιογραφικό σηµείωµα από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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αργότερα διορίστηκε επιµελητής της έδρας Γενικής Ιστορίας της Τέχνης. Το 1964 
παραιτήθηκε από το Πολυτεχνείο, επέστρεψε όµως τρία χρόνια αργότερα, καθώς εκλέχτηκε 
έκτακτος µόνιµος καθηγητής στην έδρα Ελευθέρου Σχεδίου και το 1969 τακτικός καθηγητής 
στην έδρα Ελευθέρου Σχεδίου και εντεταλµένος στην έδρα Γενικής Ιστορίας της Τέχνης. Η 
ακαδηµαϊκή του σταδιοδροµία έληξε το 1973, όταν συµπλήρωσε το όριο ηλικίας και 
αποχώρησε από το Πολυτεχνείο, όπου το 1976 ανακηρύχτηκε οµότιµος καθηγητής. 
Παντρεύτηκε δυο φορές, το 1950 τη Νέλλη Ανδρικοπούλου µε την οποία απέκτησε ένα γιο, 
τον Πάνο, και το 1960 την Ελένη Τσιόκου, µε την οποία απέκτησε µια κόρη, την Εριέττη.  

 
Ο Νίκος Εγγονόπουλος υπήρξε λογοτέχνης, µεταφραστής, ζωγράφος, αγιογράφος και 

σκηνογράφος. Η πρώτη του εµφάνιση στον καλλιτεχνικό χώρο πραγµατοποιήθηκε το 1938 
µε την παρουσίαση ζωγραφικών έργων του στα πλαίσια της έκθεσης Τέχνη της 
Νεοελληνικής Παραδόσεως. Τον ίδιο χρόνο δηµοσίευσε στίχους του στο περιοδικό Κύκλος 
του Απόστολου Μελαχρινού και εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του µε τίτλο Μην 
οµιλείτε εις τον οδηγόν, ενώ συνεργάστηκε ως σκηνογράφος στην παράσταση του έργου του 
Πλαύτου Μένεχµοι στο θέατρο Κοτοπούλη. Ακολούθησαν οι ποιητικές συλλογές 
Κλειδοκύµβαλα της σιωπής (1939), Επιστροφή των πουλιών (1946), Έλευσις (1948), Εν 
Ανθηρώ Έλληνι Λόγω (1956) (για την οποία τιµήθηκε το 1958 µε το Πρώτο Βραβείο 
Ποιήσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας), Η Κοιλάδα µε τους ροδώνες (1978). 
∆ηµοσίευσε ποιήµατα, θεωρητικά κείµενα και µεταφράσεις (από ποιήµατα των 
Μαγιακόφσκι, Λωτρεαµόν, Λόρκα, Μπωντλαίρ, ντε Κίρικο, Πικάσσο, Τζαρά) στα περιοδικά 
της εποχής (Νέα Γράµµατα, Τετράδιο, Κύκλος, Υπερρεαλισµός, Ο Ταχυδρόµος, Πάλι, 
Ευθύνη, Ζυγός, Σπείρα, Cahiers du sud, London magazine, Manna κ.α.), πήρε µέρος σε 
εκθέσεις ζωγραφικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ρώµη, Οττάβα, Μόντρεαλ, Βανκούβερ, 
Βρυξέλλες, Σαν Πάολο κ.α.) και συνεργάστηκε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις ως 
σκηνογράφος (του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του θεάτρου 
Κοτοπούλη κ.α.). Το 1979 τιµήθηκε για δεύτερη φορά µε το Πρώτο Κρατικό Βραβείο 
Ποιήσεως, ενώ για το ζωγραφικό του έργο είχε τιµηθεί µε το παράσηµο Χρυσούς Σταυρός 
του Γεωργίου του Α’ (1966). Τιµήθηκε επίσης µε το Παράσηµο Ταξίαρχου του Φοίνικος. 
Έργα του µεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά ουγγρικά και 
µελοποιήθηκαν από το Νίκο Μαµαγκάκη, τον Αργύρη Κουνάδη, το Μάνο Χατζιδάκι. Ο 
Νίκος Εγγονόπουλος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε συνθήκες οικονοµικής 
ανέχειας. Πέθανε το 1985 από ανακοπή καρδιάς. Είχε προηγουµένως υποβληθεί σε 
χειρουργική επέµβαση που του στοίχισε το ένα του πόδι. Η καλλιτεχνική δηµιουργία του 
Νίκου Εγγονόπουλου τοποθετείται στην πρωτοπορία του ελληνικού υπερρεαλισµού, στα 
πλαίσια της οποίας έδρασε σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Βασικά χαρακτηριστικά του 
έργου του αποτέλεσαν η ιδιότυπη χρήση της δηµοτικής γλώσσας και οι συµβολικές µορφές 
του, µέσω των οποίων πρόβαλε το αίτηµα για µια ελληνοκεντρική υπερρεαλιστική ποίηση 
και µια νέα έκφραση της ελληνικότητας. 
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«Ένας θαυµάσιος άνθρωπος» 88 
 

Η γνωριµία µου µε τον Εγγονόπουλο, τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής, οφείλεται σε 
µια σύµπτωση. Τότε λοιπόν, τον Ανδρέα Καραντώνη τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και 
είχε πάθει µια ελαφριά διάσειση και µε τον αδελφό του Καραντώνη έδωσα ραντεβού για να 
πάω να τον δω στο σπίτι του κι εκεί ήρθανε πολλοί, ήρθε ο Εγγονόπουλος, ήρθε ο Ελύτης, 
ήρθε ο Ντίµης Αποστολόπουλος, κι εκεί γνώρισα τον Εγγονόπουλο και του είπα ότι µου 
άρεσαν πολύ τα ποιήµατά του και µου είπε ελάτε στο σπίτι µου να τα πούµε και µέχρι το 
τέλος της φιλίας µας πια, αρκετά χρόνια αργότερα που δεν ξαναϊδωθήκαµε, µιλούσαµε πάντα 
στον πληθυντικό ο ένας στον άλλον, γιατί συνήθιζε να λέει ο Εγγονόπουλος ότι τους Έλληνες 
πρέπει να τους προσέχει κανείς, γιατί πρώτα σου κάνουν το τραπέζι και µετά όταν φτάσουν 
στο φρούτο σου βαράνε και καρπαζιά. 

 
Εκείνη την εποχή ο Εγγονόπουλος έµενε σ’ ένα ισόγειο στην αρχή της οδού Κυψέλης, 

που το πάτωµά του ήτανε ακόµα χώµα, ένα πρώην γκαράζ, και δίπλα είχε ένα άλλο γκαράζ κι 
έζησε εκεί πέρα ο καηµένος, όµως ήταν γερός, είχε γερή κράση, αν ήταν άλλος θα είχε 
πεθάνει σε σπίτι µε πάτωµα από χώµα. 

 
Θυµάµαι όταν πήγα την πρώτη µέρα στο ατελιέ του, εκείνο το απαίσιο σπίτι, όµως το 

είχε φτιάξει έτσι ωραίο και είχε ένα µεγάλο έργο µπροστά, και είχε φλιτζανάκια του καφέ 
διάφορα και αλλιώτικα και µου ’κανε µες στην Κατοχή καφέ και όταν γύρισα σπίτι, στη 
µητέρα µου, ήµουν ενθουσιασµένος και λέω: «µητέρα, αυτός είναι ένας θαυµάσιος 
άνθρωπος». Μου µίλησε τότε για πρώτη φορά για τον Παρθένη, τον οποίον πίστευε πολύ και, 
όπως έλεγε, ο Παρθένης τον θεωρούσε τον καλύτερο µαθητή του. 

 
Ο Εγγονόπουλος κάπνιζε πολύ, ναι, αλλά δεν πέθανε από καρκίνο, όµως προς το τέλος 

της ζωής του είχε µολυνθεί το µεγάλο του δάχτυλο, είχε προβλήµατα µε το κυκλοφοριακό. 
Και ο Εµπειρίκος κάπνιζε πολύ, άναβε και ξεχνούσε το αναµµένο τσιγάρο και άναβε άλλο 
και το πρώτο έκαιγε µόνο του. Ο Εµπειρίκος όµως πέθανε από καρκίνο. 
 

Ο Εγγονόπουλος έβαζε πάντα πολύ ακριβή τιµή στα έργα του, σαν να µην ήθελε ποτέ 
να πουληθούν και βέβαια δεν πουλιόνταν ποτέ στις τιµές που ζητούσε, σπανίως να βρισκόταν 
κάποιος µανιώδης ν’ αγοράσει κάποιο και µ’ αυτό το ποσό έπρεπε να ζήσει όλο τον χρόνο, 
γιατί ο µισθός του στο Πολυτεχνείο, βοηθός του Πικιώνη που ήτανε, ήταν 800 δραχµές τον 
µήνα µόνο, φτώχεια µεγάλη, είχε όµως µεγάλες αντοχές, µέχρι που παντρεύτηκε, και τις δύο 
φορές που παντρεύτηκε νοµίζω πέρασε καλά. 

 
Εγώ δυστυχώς δεν είχα ποτέ κανένα έργο του Εγγονόπουλου. Μου είχε κάποτε αφήσει 

για έξι µήνες ένα έργο του, ένα από τα σπίτια που ζωγράφιζε, γυρνούσε όλη την Ελλάδα και 
ζωγράφιζε και µια µέρα ήρθε και µου λέει: «κύριε Σαχτούρη δυστυχώς θα το πάρω να το 

                                                           
88 Προφορική µαρτυρία του Μίλτου Σαχτούρη που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Η Λέξη, τεύχος 179 
(Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σσ. 45-47 (καταγραφή: Λευτέρης Ξανθόπουλος).   



 

326
 

πουλήσω γιατί έχω ανάγκη», κι εγώ είχα νοµίσει πια ότι µου το άφηνε. Ο Γονατάς κατάφερε 
και είχε αγοράσει ένα-δυο έργα του, όχι µεγάλα. 

 
Ο Εγγονόπουλος ήταν µεγαλοφυής, δεν ήταν 

µόνο ζωγράφος καλός και ποιητής καλός, αλλά ήταν 
και ανεπανάληπτος δάσκαλος. Ήξερε στην Ιστορία της 
Τέχνης και τον πιο ασήµαντο αναγεννησιακό και 
φλαµανδό ζωγράφο, ήξερε λεπτοµερώς τη ζωή του, 
ήξερε να φτιάχνει κοστούµια για το θέατρο, να 
φτιάχνει σκηνικά, τα πάντα ήξερε, ένας σοφός. Του 
οφείλω πολλά, µου έχει µάθει πάρα πολλά πράγµατα, 
µου είχε µιλήσει για τον Παρθένη, για τον Κόντογλου, 
για τον Σεζάν... 

 
Με µας έγινε µια παρεξήγηση, µε όλους παρεξηγιόταν στο τέλος ο Εγγονόπουλος, και 

έτσι χώρισαν οι δρόµοι µας, και µε τον Γονατά ψυχράθηκε επειδή άργησε δέκα λεπτά ο 
Νώντας σ’ ένα τους ραντεβού τσακώθηκαν, του λέει: «ποιος νοµίζετε ότι είσαστε για να σας 
περιµένω», και έκτοτε δεν του ξαναµίλησε, όµως ύστερα από χρόνια, νοµίζω, 
συµφιλιωθήκανε. 

 
Όταν εδίδασκε τελευταία στην Αρχιτεκτονική έκανε µαθήµατα περίφηµα, λοιπόν ένας 

µαθητής του πήγε και του είπε: Ωραία τα είπατε και σήµερα κύριε Εγγονόπουλε, εγώ όµως 
θέλω να βγάλω λεφτά! 

 
Το ωραίο είναι ότι όταν έγινε καθηγητής τον βοήθησε πολύ ο Μαυροΐδης, που ήταν 

φίλος του, κι αυτός µίλησε µε πολύ θερµά λόγια για τον Εγγονόπουλο, που έγινε τελικά 
καθηγητής, αλλά ύστερα από καιρό ένας άλλος καθηγητής στο Πολυτεχνείο έπιασε τον 
Μαυροΐδη και του λέει: Για να το λέτε εσείς πρέπει να είναι αξιόλογος άνθρωπος ο κύριος 
Εγγονόπουλος, αλλά τι είδους άνθρωπος είναι αυτός; Κάναµε µια συγκέντρωση να πιούµε 
ένα ουίσκι κι αυτός είχε κάτσει παράµερα σ’ ένα τραπέζι µόνος του κι έλεγε: «δεν αγαπάω τα 
φουντούκια, δεν αγαπάω τα φουντούκια, δεν αγαπάω τα φουντούκια», επαναλάµβανε! 
Ωραίος άνθρωπος ήταν ο Εγγονόπουλος... 

 
 
 

Νίκος Εγγονόπουλος: «Ντροπή σ’ αυτούς που υπόσχονται ευτυχία» 89 
 

Ένα βιβλίο του Νίκου Εγγονόπουλου είναι πάντα ένα πνευµατικό γεγονός, και τέτοιο 
είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, µε συνεντεύξεις του, σχόλια και γνώµες που 
καλύπτουν περίπου πενήντα χρόνια (Νίκος Εγγονόπουλος, «Οι άγγελοι στον παράδεισο 

                                                           
89 Κείµενο της Φραγκίσκης Αµπατζοπούλου, εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 18-03-2000),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16695&m=R32&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16695&m=R32&aa=1
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µιλούν ελληνικά…». Συνεντεύξεις, σχόλια και γνώµες, επιµέλεια: Γιώργος Κεντρωτής, εκδ. 
Ύψιλον. Αθήνα 1999). Τα κείµενα που δηµοσιεύονται, έρχονται να φωτίσουν το δηµιουργικό 
έργο του ζωγράφου και ποιητή, παρατηρεί ο Γιώργος Κεντρωτής, που επιµελήθηκε µε 
περισσή φροντίδα την ωραία αυτή έκδοση που την κοσµούν δέκα πίνακες. Ωστόσο το βιβλίο 
µάς προσφέρει και κάτι άλλο: µας δίνει τη µοναδική ευκαιρία να ακούσουµε τον λόγο µιας 
κορυφαίας προσωπικότητας του καιρού µας για την τέχνη, αλλά και τη ζωή. Γιατί ο Νίκος 
Εγγονόπουλος δεν διαχώρισε ποτέ τη µία από την άλλη. Λέει: «∆εν γράφω, ζω. Τα ποιήµατα 
γράφονται µε τη ζωή µας». Και αλλού: «Η Τέχνη είναι συνδυασµός ελάχιστων στοιχείων· και 
η ζωή είναι αγάπη και ελευθερία. Ο ορθολογισµός δεν βοηθάει σε τίποτα. Η ζωή είναι 
ασυνάρτητη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που δεν καταλαβαίνουν οι ορθολογιστές. Τη 
βαθιά αντίληψη της ζωής την βλέπουµε στο µειδίαµα των κούρων, το γεµάτο µειλίχια, λεπτή 
ειρωνεία...».  

 
Με αυτή τη «βαθιά αντίληψη» ο Εγγονόπουλος έφτιαξε ένα έργο ασύλληπτης τόλµης, 

ένα έργο-παρέµβαση στην εποχή του, και διαµόρφωσε µια «ποιητική» στάση ζωής. Αυτήν 
αναψηλαφούµε στις συνεντεύξεις του. 

 
Ο Νίκος Εγγονόπουλος κρατήθηκε πάντα µακριά από τη δηµοσιότητα. «Ο καλλιτέχνης 

πρέπει να ανυψωθεί, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να µένει στη σκιά», έλεγε. Οι περισσότερες 
συνεντεύξεις που δηµοσιεύονται στο βιβλίο έχουν δοθεί µε την ευκαιρία των λιγοστών, 
άλλωστε, παρουσιάσεων του έργου του στο ευρύτερο κοινό. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο 
Εγγονόπουλος απέφευγε να εκθέτει έργα του καθώς και να πουλά τους πίνακές του, µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις. Γιατί µε την τέχνη του ζητούσε την αληθινή, τη βαθύτερη επικοινωνία 
µε τους «συνοδίτες» του, όχι τον βόµβο και τη φήµη. «Για τον άνθρωπο δηµιουργούµε... Για 
να του δώσουµε διέξοδο από τη µοναξιά του. ∆ύναµη να καταργήσει τη µόνωσή του. 
Επικοινωνία. Αυτό είναι ό,τι προσφέρει η τέχνη...».  

 
∆ιαβάζοντας τις συνεντεύξεις του Εγγονόπουλου σκεφτόµουν ότι προσφέρουν 

πολύτιµο υλικό για να γίνει ένα απάνθισµα στοχασµών, που θα µπορούσε να αποτελέσει 
εγκόλπιο για τον σύγχρονο Νεοέλληνα, και εννοώ για κάθε άνθρωπο που µεριµνά όχι µονάχα 
για την τέχνη αλλά για τη ζωή του πνεύµατος, και για το πρόσωπο του σύγχρονου κόσµου 
και του ελληνικού κόσµου, που τον είδε πάντα σαν µια συνέχεια, αλλά ποτέ µέσα από ένα 
πρίσµα στείρου τοπικισµού.  

 
Ο Εγγονόπουλος λάτρευε το ελληνικό φως, αυτή «τη σπατάλη φύσεως και ήλιου» και 

«την ανθρωπιά που υπάρχει στον Ρωµιό, από τους Αρχαίους µέχρι το Εικοσιένα». 
Αισθανόταν όµως βαθιά και την παγκοσµιότητα των ανθρώπινων: «Τα χρόνια, λέω, µας 
διδάσκουν πως όσο µια τέχνη είναι πιο προσωπική τόσο κι έχει µια πανανθρώπινη σηµασία». 

  
Αυτή την παγκοσµιότητα αναζήτησε ο Εγγονόπουλος, µε µια µατιά γοητευµένη, 

µαγεµένη, µια µατιά επιθυµίας για τον κόσµο, και πιστεύω πως αυτήν ήθελε να µεταγγίσει 
στο έργο του και µ’ αυτήν να θεραπεύσει τη βάσανο της «αφόρητης µοναξιάς». Έτσι 
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ζωγράφισε και έγραψε τα «τραγούδια» του, όπως ονόµαζε τα ποιήµατά του, βλέποντας στην 
τέχνη έναν παραµυθητικό δεσµό ανάµεσα στους ανθρώπους. Και έτσι προσπάθησε να γίνει 
δάσκαλος ενός νέου ανθρωπισµού, δηµιουργός και ερµηνευτής της βαθύτερης ανθρώπινης 
αλήθειας, του κόσµου του ασυνείδητου, εκτεθειµένος ο ίδιος στις αποκαλύψεις του, και µας 
δίδαξε να σκεφτόµαστε και προπάντων να βιώνουµε αλλιώς τη φαντασία µας και να 
αµφισβητούµε την «ψυχρή λογική» µας.  

 
Ο Εγγονόπουλος υπήρξε προπάντων ένας µεγάλος δάσκαλος της ετερότητας, της 

φοβερής συνύπαρξης του Εαυτού και του Άλλου, και µίλησε για το λεπτό αυτό ζήτηµα µε 
λόγια απλά: «Οι µουσουλµάνοι λένε για τους τρελούς αµπντουλά, δηλαδή τον κατέχει ο θεός, 
και εγώ γι’ αυτό είµαι υπέρ της τρέλας». Αυτή τη θεία τρέλα και την ύπαρξη άγνωστων 
δυνάµεων στον άνθρωπο την είδε ως αφετηρία, ως βάση σε κάθε µορφή τέχνης, που γι’ αυτόν 
είναι µεγάλη όταν είναι κοντά στον άνθρωπο: «Ο άνθρωπος είναι η κλίµακα για καθετί: 
πάντων χρηµάτων µέτρον...».  

 
«Ο άνθρωπος». Γι’ αυτόν µιλά συνεχώς στις συνεντεύξεις του ο Εγγονόπουλος: «Στο 

έργο µου ο άνθρωπος έχει τον µεγαλύτερο ρόλο. Για τον άνθρωπο ζωγραφίζω. Ο άνθρωπος 
είναι το θέµα µου. (...) Αλλά εδώ θα πρέπει να εξηγήσουµε τι είναι τέχνη. Πολλοί 
γελαστήκανε και της αποδώσανε άλλα καθήκοντα: άλλοι θέλησαν η τέχνη να υπακούει σε 
νόµους, άλλοι ζήτησαν λογής λογής αρετές. Ποιο όµως είναι το σωστό; Το σωστό είναι σ’ 
ένα έργο τέχνης να υπάρχει η ανθρώπινη παρουσία. Ο Ραφαήλος, ο Πανσέληνος, ο Σολωµός, 
ο Ντελακρουά, ο Λωτρεαµόν και άλλοι είναι µεγάλοι, γιατί µέσα στο έργο τους προβάλλεται 
ο άνθρωπος, άσχετα από σχολές και τεχνοτροπίες».  

 
Για τον Εγγονόπουλο «ο άνθρωπος είναι το θέµα του Ελληνισµού». Τέχνη στραµµένη 

στον άνθρωπο θεωρούσε την αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή: «Η ελληνική φυσιογνωµία 
εκλεπτύνει τον άνθρωπο που δεν παύει να είναι σκληρός και βλαπτικός και τον δίνει 
ανθρωπινότερο και εξαγνισµένο... Η ελληνική, η βυζαντινή ζωγραφιά αναπνέει αδέσµευτη 
και αποπνέει ανεµελιά και λεβεντιά... Είναι σαν την Ορθοδοξία που µετέχει στο πνεύµα του 
Πλάτωνα».  

 
Για ποιον άνθρωπο ζωγράφισε ο Εγγονόπουλος και ποιον άνθρωπο ονειρεύεται µέσα 

από το έργο του, το ποιητικό και το ζωγραφικό; Ίσως µια τέτοια σκέψη και µια τέτοια 
αναζήτηση θα µπορούσε να µας οδηγήσει πιο κοντά στον πυρήνα των προβληµατισµών του. 
Γυρίζω πάλι στα δικά του λόγια: «∆εν υπάρχουν παρά δύο σκοποί: η αγάπη και η ελευθερία». 
Είναι, πιστεύω, οι δύο αυτές αξίες µαζί, και όχι η καθεµία χωριστά, που δικαιώνουν την 
παρουσία του ανθρώπου στον κόσµο. Ο άνθρωπος του Εγγονόπουλου ροµαντικός και 
ρουσσωικός είναι ο άνθρωπος της καθηµερινής αρετής, αλλά είναι και ο άνθρωπος της 
«ζούρλιας» και του «σεβντά», και προπάντων είναι αυτός που διαλέγεται µε τον Άλλο.  

 
Αυτόν τον άνθρωπο αντιδιαστέλλει προφητικά ο Εγγονόπουλος στα µεγάλα πολιτικά 

συστήµατα και προγράµµατα και στον κάθε είδους «εγκεφαλισµό»: «Όλα τα κηρύγµατα που 
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υπόσχονται την ευτυχία είναι ντροπής πράγµατα!.. Όταν νιώθεις πόσο δραµατική είναι η ζωή, 
τότε δεν ζητάς τίποτα».  

 
Κι όµως ο Εγγονόπουλος ζήτησε κάτι. Και το ζήτησε από δρόµους ασυνήθιστους, 

αιρετικούς και σίγουρα όχι τους δρόµους της «ψυχρής λογικής». Και έτσι αναζήτησε τους 
δασκάλους του και τους βρήκε στον Σολωµό, τον Μπωντλαίρ, τον Χέλντερλιν, αλλά όχι 
µόνο. Σ’ αυτούς προσθέτει τον Χατζή Σεχρέτ, συγγραφέα της Αληπασιάδας, γιατί «αποπέµπει 
την ψυχρή λογική, στηρίζεται στην έλλειψη λογικής και επικαλείται τον έρωτα και τη 
φαντασία. Τι είναι λογική; Σήµερα υπάρχουµε, αύριο δεν θα υπάρχουµε. Η µόνη λογική είναι 
ότι κάποτε δεν θα υπάρχουµε».  

 
Και συνεχίζει ο Εγγονόπουλος: «Όλα τ’ άλλα είναι παραλογισµός. Κατηγορούν τον 

υπερρεαλισµό ότι δεν έχει σχέση µε τη ζωή, ότι είναι ασυνάρτητος. Μα η ζωή είναι 
συναρτηµένη; Ασυνάρτητη δεν είναι κι αυτή;».  

 
Τι ήταν, αλήθεια, ο υπερρεαλισµός για τον Εγγονόπουλο; Το ζήτηµα επανέρχεται στις 

συνεντεύξεις και όσοι θέλουν να σχηµατίσουν µια ιδέα, θα βρουν σίγουρα πλούσιο υλικό. 
Άλλωστε, παντού στο βιβλίο είναι διάχυτο το πνεύµα της υπερρεαλιστικής ανατροπής, της 
παρωδίας, του µαύρου χιούµορ. Εγώ συγκρατώ τούτη τη φράση: «Αρέσκοµαι να λέω ότι οι 
υπερρεαλισταί ποιηταί είναι οι καλύτεροι, αλλά τέτοιοι ποιηταί ήταν κι ο Όµηρος κι ο 
Πίνδαρος κι ο Σολωµός. Αυτοί για µένα είναι υπερρεαλισταί, γιατί αν οι ποιητικές σχολές 
είναι πολλές, η ποίηση  το ξαναλέω  είναι µία». ∆ιαβάζω µιαν ακόµη: «Προσωπικά δεν 
πιστεύω στον σουρρεαλισµό σαν σχολή. Όµως µου ταιριάζει. Εκείνο που προσπάθησα να 
κάνω είναι να τον ανανεώσω µε ελληνικά στοιχεία, να προσθέσω σ’ αυτόν την ελληνική 
µεταφυσική, να τον ανεβάσω από τον απλό µορφασµό, όπου τον έχουν σταµατήσει οι 
Φράγκοι. Νοµίζω πως ο σουρρεαλισµός σήµερα σηµαίνει το καθετί που βλέπει κανείς µε 
πάθος».  

 
Η «ελληνική µεταφυσική» µας ξαναγυρίζει στο ζήτηµα του ελληνισµού, της ελληνικής 

ταυτότητας: «Είµαι Έλληνας, αλλά δεν είµαι Έλληνας! Γι’ αυτό ποτέ µου δεν χάνω την 
ελπίδα στις τεράστιες αρετές της φυλής µας... Το πρόβληµα είναι τι είδος Έλληνας είσαι· και 
αν είσαι καλός, πόση αντοχή έχεις, για να µη σε αφανίσουν οι κακοί...».  

 
Ποιοι ήταν οι κακοί για τον Εγγονόπουλο; «Οι άξεστοι, οι φιλοχρήµατοι, οι αδαείς». 

Θα προσθέταµε, παραφράζοντας τα λόγια του, είναι οι άνθρωποι χωρίς πάθος. Είναι οι 
άνθρωποι µε τους οποίους αναγκαστικά συγχρωτίστηκε, συνεργάστηκε και έζησε, στην 
πολύπλευρη και αδιάκοπη τριβή του µε τη νεοελληνική πραγµατικότητα, στη µίσθια δουλειά 
του δηµοσίου υπαλλήλου που έκανε στα δύσκολα νεανικά του χρόνια, στις οδυνηρές 
περιπέτειες του πολέµου, στη δουλειά του πανεπιστηµιακού δασκάλου, στις συνεχείς 
περιπλανήσεις του στον ελληνικό χώρο ως µελετητής της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ως 
σκηνογράφος στα αρχαία θέατρα.  
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Στην άλλη όχθη, των καλών, είναι οι «πολυβασανισµένοι», οι άνθρωποι της 
«υπερευαισθησίας», κι εκείνοι που υπηρετούν την τέχνη «µε το αίµα τση καρδίας», όπως 
συνήθιζε να λέει. Είναι ακόµη οι δάσκαλοι στους οποίους θήτευσε, ο Κωνσταντίνος 
Παρθένης, ο Φώτης Κόντογλου, είναι ο φίλος του Ανδρέας Εµπειρίκος. Και εδώ πρέπει να 
υπογραµµίσουµε ότι ο Εγγονόπουλος γνώριζε κάτι που οι περισσότεροι σηµερινοί µοιάζουν 
εντελώς να αγνοούν, πόσο στην τέχνη, και στη ζωή, είναι απαραίτητη η µαθητεία. Και γι’ 
αυτό δεν παύει να εκφράζει την οφειλή του στους δασκάλους του µε ταπεινότητα, δίνοντας 
ένα µάθηµα ήθους, ίσως το µέγιστο µάθηµα αυτού του βιβλίου, που προπάντων µας διδάσκει 
ότι «η αγάπη συνθέτει, δεν διαλύει».  

 
 
 
∆ύο ωραίοι άνδρες 90 
«Ήµεθα σεµνοί, ο Εµπειρίκος, εγώ... Το ξέρετε πως, παρ’ ότι ήµεθα ωραίοι άνδρες, 
εφωτογραφήθηµεν ελάχιστα;» 
(από συνέντευξη του Νίκου Εγγονόπουλου) 
 

Φαίνεται πως ανέκαθεν µια από τις µεγαλύτερες επιθυµίες των λογοτεχνών είναι να 
φωτογραφίζονται. Ειδικά στην εποχή µας η φωτογράφηση ενός λογοτέχνη και κυρίως η 
δηµοσίευση των φωτογραφιών του είναι απαραίτητο στοιχείο προβολής. Πάντα µια 
φωτογραφία είναι ελκυστική και κάποτε πιο αποτελεσµατική από όσο µια παράγραφος, γι’ 
αυτό και οι συνεντεύξεις των λογοτεχνών µας σε εφηµερίδες και περιοδικά συνήθως 
διανθίζονται µε µπόλικες φωτογραφίες. Καλλιτεχνικές και πολύ εκφραστικές, θα έλεγα. Το 
ίδιο γίνεται και µε τα βιβλία. Κανείς σήµερα δεν διανοείται (υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις) 
να βγάλει βιβλίο και να µην υπάρχει φωτογραφία του στο «αφτί» του βιβλίου. Ωστόσο όλα 
αυτά δεν τα βρίσκω εντελώς αφύσικα, αφού προφανώς γίνονται σύµφωνα µε το έθος και την 
επικοινωνιακή τακτική των καιρών µας. 
 

Παλιά όµως τα πράγµατα δεν ήταν έτσι. Μπορούσε κάποιος να είχε διαβάσει όλο τον 
Παπαδιαµάντη ή τον Καζαντζάκη και να µην είχε ιδέα πώς ήταν η φάτσα τους. Φαντάζεσθε 
κάθε µονόφυλλο, ή κάθε σειρά των καβαφικών ποιηµάτων να είχαν και τη φωτογραφία του 
ποιητή; 

 
Του Ρίτσου του άρεσε να φωτογραφίζεται. Και του Ελύτη. Από ό,τι όµως ξέρω καµιά 

συλλογή τους δεν βγήκε µε φωτογραφία στο «αυτί» του εξωφύλλου. Όχι πως θα ήταν κακό. 
Αλλά ούτε που τους είχε περάσει από το µυαλό. Ούτε φυσικά έκανε κάτι τέτοιο ο Εµπειρίκος 
που ήταν (ως γνωστόν) εξαιρετικός φωτογράφος, µε χιλιάδες φωτογραφίες στο ενεργητικό 
του. Ποτέ σε κανένα του βιβλίο δεν έβαλε φωτογραφία του. Ούτε και ο Νικόλαος 
Εγγονόπουλος έβαλε φωτογραφία του σε κάποια µεµονωµένη συλλογή. Ωστόσο στην 

                                                           
90 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο του Γιώργη Γιατροµανωλάκη που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Η 
Λέξη, τεύχος 179 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2004), σσ. 62-69 (το άρθρο παρατίθεται χωρίς τις 
υποσηµειώσεις του). 
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στερεότυπη (τυποποιηµένη) έκδοση των Ποιηµάτων του που κυκλοφορεί σε ενιαία µορφή ο 
«Ίκαρος» (1977), το εξώφυλλο των δύο τόµων καλύπτεται από τη φωτογραφία του ποιητή! 
Πιθανώς για λόγους οµοιοµορφίας, αφού στην ίδια σειρά κυκλοφορούν ο Καβάφης και ο 
Σικελιανός των οποίων οι φωτογραφίες κοσµούν τα εξώφυλλα. Ιδού µια εξαίρεση, αφού οι 
παλαιοί λογοτέχνες εµφανίζονταν φωτογραφικά συνήθως µετά θάνατον. Ο Εγγονόπουλος 
έσπασε την παράδοση και εδώ! 

 
Ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί νεοέλληνες ποιητές δεν έγραφαν ποιήµατα µε θέµα 

κάποια φωτογραφία. Και όταν το κάνουν, αυτό γίνεται πολύ σπάνια, γεγονός που σηµαίνει 
πως η τέχνη της φωτογραφίας, ή κάποιο φωτογραφηµένο πρόσωπο καλώς ή κακώς, δεν τους 
απασχόλησε. Στον Κανόνα λ.χ. των 154 καβαφικών ποιηµάτων η λέξη φωτογραφία δεν 
υπάρχει. Στα ποιήµατα αυτά δεν έχουµε φωτογραφίες. Έχουµε εικόνες ζωγραφισµένες. 

 
Τελείωσε την εικόνα χθες µεσηµέρι.      Τώρα 
λεπτοµερώς την βλέπει.      Τον έκαµε µε γκρίζο 
ρούχο ξεκουµπωµένο,      γκρίζο βαθύ· χωρίς 
γελέκι και κραβάτα.        Μ’ ένα τριανταφυλλί 
πουκάµισο· ανοιγµένο,        για να φανεί και κάτι 
από την εµορφιά              του στήθους, του λαιµού. 
Το µέτωπο δεξιά          ολόκληρο σχεδόν 
σκεπάζουν τα µαλλιά του,     τα ωραία του µαλλιά  
(ως είναι η χτενισιά        που προτιµά εφέτος). 
 
(Από το ποίηµα, «Εικών εικοσιτριετούς νέου καµωµένη από φίλον του οµήλικα, 
ερασιτέχνην», [1928]) 
 

Αυτή η εξαίσια θέρµη που εκλύεται από την παραπάνω έκφρασιν της ζωγραφισµένης 
εικόνας υπάρχει µόνο ως ένα βαθµό σε ένα Ανέκδοτο ποίηµα, που τιτλοφορείται «Απ’ το 
συρτάρι» (1923) και έχει να κάνει µε κάποια φωτογραφία. 

 
Εσκόπευα στης κάµαράς µου έναν τοίχο να την θέσω.  
Αλλά την έβλαψεν η υγρασία του συρταριού.  
Σε κάδρο δεν θα βάλλω την φωτογραφία αυτή.  
Έπρεπε πιο προσεκτικά να την φυλάξω. 
Αυτά τα χείλη, αυτό το πρόσωπο- 
α για µια µέρα µόνο, για µιαν ώρα  
µόνο, να επέστρεφε το παρελθόν τους. 
Σε κάδρο δεν θα βάλλω την φωτογραφία αυτή. 
Θα υποφέρω να τη βλέπω έτσι βαλµένη (…) 
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Ο Σεφέρης (που υπήρξε επίσης εξαιρετικός φωτογράφος) µόνο µια φορά µιλά στα 
Ποιήµατά του για φωτογραφίες. Και αυτό γίνεται στο γνωστό ποίηµα «Με τον τρόπο του 
Γ.Σ.» (1936): 
 
Παράξενος κόσµος που λέει πως βρίσκεται στην Αττική 
και δεν βρίσκεται πουθενά·  
αγοράζουν κουφέτα για να παντρευτούνε  
κρατούν «σωσίτριχα» φωτογραφίζουνται  
ο άνθρωπος που είδα σήµερα καθισµένος σ’ ένα φόντο µε 
πιτσούνια και µε λουλούδια  
δέχουνταν το χέρι του γέρο-φωτογράφου να του στρώνει 
τις ρυτίδες 
που είχαν αφήσει στο πρόσωπό του  
όλα τα πετεινά τ’ ουρανού. 
 

Ο ζωγράφος και ποιητής Εγγονόπουλος δεν ενδιαφέρθηκε επίσης, η δεν ένιωσε την 
ανάγκη, να γράψει κάποιο ποίηµα για φωτογραφίες. Τα εικονίσµατα όµως και οι 
ζωγραφιές τον ενδιαφέρουν. Και οι λογής λογής εικόνες. Έχει όµως φωτογραφηθεί και 
έχουµε δει δηµοσιευµένες αρκετές φωτογραφίες του. Όχι τόσο πολλές, όπως λ.χ. 
συµβαίνει µε τον άλλο «ωραίο άνδρα», τον συνοδίτη Εµπειρίκο, που µοιάζει, όπως 
ποζάρει, µε σταρ του βωβού κινηµατογράφου. Αλλά δεν είναι και λίγες οι φωτογραφίες του. 
Ο ίδιος βέβαια κρίνει πως έχει φωτογραφηθεί «ελάχιστα». Σαρκασµός, η άλλη µια γκρίνια 
του ποιητή; 

 
 
 
 
 

Ειδικός δεν είµαι, ούτε επαρκή ερευνά έχω κάνει σχετικά µε τις δηµοσιευµένες 
φωτογραφίες του Εγγονόπουλου. Οι περισσότερες και οι καλύτερες δηµοσιεύονται, από 
όσο γνωρίζω, σε δύο σχετικά Αφιερώµατα: στο περιοδικό Χάρτης (Νοέµβριος 1988) και 
στις «Επτά Ηµέρες» της Καθηµερινής (25.5.1997). Μερικές από τις φωτογραφίες του 
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Χάρτη επανέρχονται στις «Επτά Ηµέρες» και είναι ενδιαφέρον ότι τα εξώφυλλα των δύο 
Αφιερωµάτων προβάλλουν την ίδια αυτοπροσωπογραφία που εξεπόνησε ο Εγγονόπουλος 
το 1935. Ο εικοσιοκτάχρονος Εγγονόπουλος αυτο-εικονίζεται ωσάν ζωγράφος 
βυζαντινός, µε την παλέτα και το πινέλο στο χέρι, µε ωραίο πρόσωπο, ελληνικότατη 
µύτη, πυρρόχρωµα, πλούσια µαλλιά µε τη γνωστή χωρίστρα στη µέση. Φορά τεράστια 
ολοστρόγγυλα γυαλιά που αναδεικνύουν τα µάτια και η καλοδεµένη γραβάτα µαζί µε το 
πουλόβερ (φαίνεται µόνο µια λωρίδα από το άνοιγµα του επενδύτη) θυµίζει πετραχείλι. 
Μια χρονιά πριν, το 1934, έχουµε «δια χειρός Φωτίου Κόντογλου» µια προσωπογραφία του 
«φαναριώτη» Εγγονόπουλου. Καθώς παρατηρώ τις δύο προσωπογραφίες έχω την 
εντύπωση ότι ο Νίκος Εγγονόπουλος αυτοπροσωπογραφείται βλέποντας τη µορφή του 
όπως την εποίησε ο Κόντογλου ένα χρόνο πριν. 
 

Μου αρέσει να παρακολουθώ (µέσα από τις φωτογραφίες) τη µορφή του ποιητή καθώς 
εξελίσσεται µε τα χρόνια. Έχουµε κάµποσες παιδικές φωτογραφίες του µε τον αδελφό του 
Κώστα. Ντυµένοι και οι δυο τους οµοιόµορφα, µε την αµίµητη παιδική σοβαρότητα στο 
βλέµµα τους. Υπάρχει επίσης µια φωτογραφία, όπου ο ποιητής σε βρεφική ηλικία κάθεται, 
όπως επέβαλλε τότε το οικογενειακό φωτογραφικό συνήθειο, ξεβράκωτος πάνω σε 
αναπαυτική µαξιλάρα! Από τότε το ίδιο διαπεραστικό και συνάµα µελαγχολικό βλέµµα. Η 
αρχή της χωρίστρας πρέπει να έχει τις καταβολές της εδώ επίσης. Το τσιγάρο στο χέρι 
εµφανίζεται πολύ αργότερα, σε µια φωτογραφία του 1927 στην οποία ο εικοσάχρονος τότε 
ποιητής ποζάρει νεοσύλλεκτος. Υπάρχει δηµοσιευµένη και µια δεύτερη φωτογραφία του 
νεοσύλλεκτου Νίκου Εγγονόπουλου. Όµως µε γοητεύει περισσότερο εκείνη µε το τσιγάρο, 
αν και υπάρχουν επίσης πολλές άλλες φωτογραφίες του που µε ελκύουν πολύ. Όπως λ.χ. 
εκείνη στην όποια είναι ντυµένοι µοναχοί ο ποιητής και ο Φώτης Κόντογλου, στη δεκαετία 
του 1930. Ή εκείνη του 1960 όπου ο ποιητής βγαίνει πανευτυχής γαµπρός από την εκκλησία 
έχοντας αγκαζέ την αγαπηµένη του Ελένη. 
 

Επιστρέφω στις δύο φωτογραφίες του 1927 που 
σχετίζονται µε τον στρατιωτικό βίο του Εγγονόπουλου, 
αν και αυτή η πλευρά του ποιητή είναι µια ολόκληρη 
ιστορία, που δεν πρόκειται να µας απασχολήσει εδώ. 
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι οι δυο φωτογραφίες την 
εποχή που υπηρετεί στρατιώτης ακροβολιστής στο 1ο 
Σύνταγµα Πεζικού. Οι φωτογραφίες είναι σύγχρονες και 
πρέπει να είναι τραβηγµένες, µάλλον από πλανόδιο 
φωτογράφο, τον Νοέµβριο του 1927. Τότε κατατάσσεται 
στο στρατό. Στη µία φαίνεται να φορά χλαίνη και πηλίκιο 
και να φυλά σκοπιά µε το όπλο στον ώµο. Τα γυαλιά του 
µόλις διακρίνονται κάτω από το πηλίκιο. Στην 
πραγµατικότητα όµως ούτε σκοπιά φυλά, ούτε κρατά το 
όπλο ακριβώς επ’ ώµου. Το κρατά χαλαρά πάνω στον ώµο µε το δεξί χέρι. Περίπου σαν 
τσάπα. Το αριστερό είναι τεντωµένο σαν να στέκει προσοχή, αλλά ούτε πάλι βρίσκεται σε 
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στάση προσοχής. Το πιθανότερο είναι πως ο νεοσύλλεκτος κάνει πλάκα, επιδεικνύοντας ένα 
ξεκαρδιστικό ηρωισµό. 
 

Στην άλλη φωτογραφία, που µας ενδιαφέρει 
περισσότερο, ο νεοσύλλεκτος στέκεται πάλι όρθιος αλλά 
τώρα σε στάση ανάπαυσης. Με το δεξί του χέρι κρατά το 
όπλο παρά πόδα. Στο όπλο είναι περασµένη µια τεράστια 
ξιφολόγχη που φτάνει και ξεπερνά στο ύψος τον ποιητή! 
Φτάνει στο ύψος του µπερέ, που είναι καθισµένος στην 
κορυφή της κεφαλής του σαν σκούφος τριγωνικός. 
Πρόκειται για φοβερή φωτογραφία, ενός φοβερού τύπου. 
Ο τύπος χαµογελά, όπως και στην άλλη φωτογραφία, 
αλλά εδώ το πρόσωπο φαίνεται πεντακάθαρα, µε τα 
στρογγυλά γυαλάκια να του δίνουν αέρα και χάρη. Είναι 
ωραίος. Όπως εννοεί το επίθετο ο Εγγονόπουλος. 
Βρίσκεται σε πλήρη εξάρτυση, µε µπαλάσκες, 
στρατιωτικό χιτώνιο, κουµπωµένο ως τον λαιµό και φορεί στρατιωτικές γκέτες. Όµως εκείνο 
που πραγµατικά του δίνει χάρη (και µάλιστα χάρη υπερρεαλιστική!) και άνεση 
αριστοκρατική είναι ο τρόπος µε τον οποίο κρατά το τσιγάρο στο αριστερό του. Ο τρόπος 
(γενικότερα) µε τον οποίο ο τυφεκιοφόρος ποιητής στέκει µπροστά στον φακό δείχνει ότι 
αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία τη στιγµή αυτή, αυτό που πράγµατι βαραίνει στην όλη 
πόζα είναι τούτο: που κρατά µαζί µε το όπλο το τσιγάρο του. Όµως το όπλο µοιάζει να το 
κρατά αναγκαστικά. Το έχει µάλλον για να στηρίζεται πάνω του. Γενικά δεν φαίνεται να τον 
απασχολεί ιδιαιτέρως τι γίνεται γύρω του. Αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι ο ποιητής 
περιµένει να κλείσει ο φακός, να τελειώσει η φωτογράφηση και να αρχίσει πάλι το κάπνισµα, 
 
διότι                                                    τον τάφο του 
πρέπει να έχη                                      ο ποιητής τη 
ο στρατιώτης το τσιγάρο του               ροκάνα 
το µικρό παιδί                                     του 
την κούνια του 
κι ο ποιητής                                        διότι πρέπει 
τα                                                       να έχη 
µανιτάρια                                            ο στραθιώτης 
του                                                      το σκεπάρνι του 
                                                           το µικρό παιδί το 
διότι πρέπει                                         βλέµµα του 
να έχη                                                 ο ποιητής 
ο στραδιώτης την                                το                                             («Πρωινό Τραγούδι», 
πλεκτάνη του                                       ροκάνι του                               Τα κλειδοκύµβαλα της                 
το µικρό παιδί                                                                                     σιωπής [1939]) 
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- Αργυρίου Αλεξ., «Νίκος Εγγονόπουλος», Η ελληνική ποίηση. Νεωτερικοί ποιητές του µεσοπολέµου, σ. 
205-213 (της εισαγωγής) και 338-340 (της ανθολογίας), Αθήνα, Σοκόλης, 1979.  
- Αργυρίου Αλεξ., «Νίκου Εγγονόπουλου: Έλευσις», Ποιητική Τέχνη, Β΄, αρ. 25, 1/4/1947 (τώρα και 
στον τόµο ∆ιαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, σ. 149-154, Αθήνα, Γνώση, 1983).  
- Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Μαγνόλια ή περί των πτητικών φυτών», Η Λέξη 1, 1/1981, σ. 4-7.  
- ∆ασκαλόπουλος ∆ηµήτρης, «Νίκος Εγγονόπουλος. Ο θάνατός του στον ελληνικό Τύπο», ∆ιπλή 
Εικόνα 7, 4/1986, σ. 62-67.  
- «∆ιάλεξη», Επιθεώρηση Τέχνης 99, 3/1963, σ. 193-197.  
- Ελύτης Οδυσσέας, «Το χρονικό µιας δεκαετίας», Ανοιχτά Χαρτιά, σ. 293-294, Αθήνα, Αστερίας, 
1974.  
- Εµπειρίκος Ανδρέας, «Νικόλαος Εγγονόπουλος ή το θαύµα του Ελµπασσάν και του Βοσπόρου», 
Αµπατζοπούλου Φραγκίσκη, …δεν άνθησαν µαταίως, Ανθολογία υπερρεαλισµού, σ. 331-334, Αθήνα, 
Νεφέλη, 1980.  
- Ζαµάρη Ρένα, Ο ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος.  Επίσκεψη τόπων και προσώπων, Αθήνα, Καρδαµίτσα, 
1993.  
- Κεντρωτής Γιώργος, «Τα πικρά ποιήµατα του Νίκου Εγγονόπουλου. Μια προσέγγιση», ∆ιαβάζω 
369, 12/1996, σ. 62-68.  
- Κουµπής Αδαµάντιος, Πίνακας Λέξεων των ποιηµάτων του Νίκου Εγγονόπουλου, Ηράκλειο, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998.  
- Μπελεζίνης Ανδρέας, «Ένας διάλογος µε οµότεχνους και αντίτεχνους» (κριτική για την Κοιλάδα µε 
τους ροδώνες), ∆ιαβάζω 21, 6/1979, σ. 70-74.  
- Νίκος Εγγονόπουλος.  Ωραίος σαν Έλληνας. Εννέα µελέτες, Αθήνα, Ίδρυµα Γουλανδρή - Χορν, 1996.  
- Πετρίδης Λ., «Βράχε τραχύτατε του Ελµπασάν και πράσινη απαλή δαντέλα του Βοσπόρου», Ο 
Ταχυδρόµος 669, 4/2/1967, σ. 41-52.  
- Σπητέρης Τώνης Π. - Αργυρίου Αλεξ., «Εγγονόπουλος Νίκος», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 3, 
Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985.  
- Χατζηφώτης Ι.Μ., «Εγγονόπουλος Νίκος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
6, Αθήνα, Χάρη Πάτση.  
- Connoly D., «Έλληνες υπερρεαλιστές σε αγγλική µετάφραση. Προβλήµατα, Παράµετροι και 
∆υνατότητες», Πόρφυρας 71-72 (Κέρκυρα), 10/1994 - 3/1995, σ. 7-20.  
- Friar K., Modern greek poetry. From Cavafis to Elytis, New York, Simon & Schuster, 1986. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.engonopoulos.gr/ (ιστότοπος αφιερωµένος στον Εγγονόπουλο· χρονολόγιο, ανθολόγιο 
ποιηµάτων, δείγµατα της καλλιτεχνικής του δηµιουργίας). 
 
2. http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=7 (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο ποιηµάτων). 
                                                           
91 Από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://www.engonopoulos.gr/
http://www.snhell.gr/anthologio.asp?id=7
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3. http://www.snhell.gr/apagelia.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο αναγνώσεων). 
 
4. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
5. http://anatolikos.com/megaloi/egonopoulos95.htm (χρονολόγιο, ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
6. http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A6612 (βιογραφικά στοιχεία). 
 
7. http://www.geocities.com/Paris/Cafe/1867/eggonopoulos.htm (παρουσίαση µερικών από τα έργα 
ζωγραφικής του Νίκου Εγγονόπουλου). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Νίκος Εγγονόπουλος, «∆ιάλεξις», Πεζά κείµενα, εκδ. Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1987, σσ. 37-41 
(∆ιάλεξη του Εγγονόπουλου στα εγκαίνια ατοµικής του έκθεσης ζωγραφικής στις 6 Φεβρουαρίου 
1963), http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. Γιώργος Π. Παπαδάκης, «Ο ποιητής Εγγονόπουλος και ο υπερρεαλισµός», Πνευµατική Ζωή 144 
(Μάιος-Ιούνιος 2002), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pneymzoi/144/4.html. 
 
3. Κωνσταντίνα Παπανδρέου, «Μπολιβάρ… ένα ελληνικό ποίηµα…», ηλεκτρονικό περιοδικό 
∆ιαπολιτισµός (δηµοσίευση: 04-07-2003),  
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=329&id_atomo=186. 
 
4. Ελισάβετ Κεφαλληνού, «Νίκος Εγγονόπουλος και πολιτική ηθική», Περίπλους 50 (2001), 
http://www.lexima.gr/ (στο σύνδεσµο: Λογοτεχνικά περιοδικά). 
 
5. Νάνος Βαλαωρίτης, «Το χιούµορ στον ελληνικό υπερρεαλισµό», ∆ιαβάζω 120 (5-6-1985),  
http://www.philology.gr/articles/sourr_hum.doc. 
 
6. Ν. Χατζηαντωνίου, «Ο τελευταίος αρχαίος Έλληνας» (Η συµπύκνωση του ιστορικού χρόνου ήταν 
ένα από τα χαρακτηριστικά του Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985), είτε στην ποίησή του είτε στη 
ζωγραφική, όπου το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον αποτελούν µια αδιάσπαστη ενότητα), εφηµ. 
Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 10-12-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%E3%E3%EF%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF
%F2&a=&id=60575620. 
 
7. Έφη Φαλίδα, «Σαν χαµαιλέοντας...» (Η ζωή δίπλα σε έναν ιδιαίτερο ζωγράφο, ποιητή και στοχαστή 
δεν είναι απλή, συµβατική, ορθώς νοικοκυρεµένη µέσα στους κανόνες ενός µικροαστικού πλέγµατος 
σχέσεων. Η Nέλλη Aνδρικοπούλου, πρώτη σύζυγος του υπερρεαλιστή Nίκου Eγγονόπουλου, 
αφηγείται την εµπειρία της χωρίς µελοδραµατισµούς), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 07-02-2004),    
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17860&m=P07&aa=1. 
 

http://www.snhell.gr/apagelia.html
http://book.culture.gr
http://anatolikos.com/megaloi/egonopoulos95.htm
http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A6612
http://www.geocities.com/Paris/Cafe/1867/eggonopoulos.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Pneymzoi/144/4.html
http://www.diapolitismos.gr/epilogi/keimeno.php?id=4&id_keimeno=329&id_atomo=186
http://www.lexima.gr/
http://www.philology.gr/articles/sourr_hum.doc
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%E3%E3%EF%ED%FC%F0%EF%F5%EB%EF
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17860&m=P07&aa=1
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8. Παρασκευή Κατηµερτζή, «Εικονοστάσι ηρώων» (Όσο εύκολο είναι να βρεις ένα βιβλίο µε 
ποιήµατα του Νίκου Εγγονόπουλου τόσο δύσκολο είναι να δεις κάπου τους δυσεύρετους πίνακες του 
σουρεαλιστή ζωγράφου και ποιητή), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 30-03-1999), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16401&m=P12&aa=1.  
 
9. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ως γυµνός αστακός» (Ένα διεισδυτικό πορτρέτο του υπερρεαλιστή 
Εγγονόπουλου φιλοτεχνηµένο από την πρώτη του συµβία), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 28-03-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14126&m=S12&aa=1&cookie=. 
 
10. Νάσος Βαγενάς, «Παράπλευρες κριτικές απώλειες» (Ως διά κριτικής µαγγανείας έχουµε την 
απαλλαγή του Εγγονόπουλου από την ασθένεια της ελληνικότητας), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 22-
02-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14097&m=B51&aa=1&cookie=.  
 
11. Κάτια Αρφαρά, «Σκηνικά θεάτρου και ζωής» (Με αφορµή την παρουσίαση της σκηνογραφικής 
δουλειάς του Σπύρου Βασιλείου, του Νίκου Νικολάου και του Νίκου Εγγονόπουλου στο Μέγαρο 
Μουσικής Το Βήµα µιλάει µε τις κυρίες που συντρόφευσαν τη ζωή και τη σκέψη τους, για τον τρόπο 
δουλειάς τους και για την καθηµερινότητά τους), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 12-11-2000), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13110&m=Z04&aa=1&cookie=.  
 
12. Νίκος Ζίας, «Ο “βυζαντινός” Νίκος Εγγονόπουλος», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 04-04-1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12539&m=Z06&aa=1&cookie=.  
 
13. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Φασισµός και λόγος» (Μια σειρά βιβλία και άρθρα για την 
επανανάγνωση της ποίησης δηµιουργούν ποικίλες συζητήσεις. Για µια νέα πρόταση ανάγνωσης του 
Εγγονόπουλου, του Ελύτη και του Εµπειρίκου), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 25-01-1998), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12465&m=S06&aa=1&cookie=. 
 
14. Λίνα Λυχναρά, «Ο υπερρεαλισµός και οι µεγάλοι ποιητές» (Παρουσίαση του βιβλίου του Σωτήρη 
Τριβιζά, Το σουρεαλιστικό σκάνδαλο - Χρονικό της υποδοχής του υπερρεαλιστικού κινήµατος στην 
Ελλάδα, εκδόσεις Καστανιώτη, 1996), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 12-01-1997),   
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12411&m=B19&aa=2&cookie=. 
 
15. «Τα σχέδια της τόλµης και του ονείρου» (Άγνωστες πλευρές της δηµιουργίας του Νίκου 
Εγγονόπουλου περιλαµβάνονται σε ένα νέο λεύκωµα), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 24-11-1996), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12404&m=B08&aa=1&cookie=.  
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4.1.4. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ (1911-1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ο πυροβολισµός που ακούστηκε γύρω στις 5.30 το απόγευµα της 21ης Ιουλίου 1928, 
στην παραλιακή τοποθεσία Άγιος Σπυρίδων της Πρέβεζας, έλαβε συµβολικές διαστάσεις µε 
το πέρασµα του χρόνου.92 Η αυτοκτονία του Κ. Γ. Καρυωτάκη επισφράγισε το τέλος της 
κουρασµένης µεσοπολεµικής ποίησης, τροφοδότησε για αρκετόν καιρό το κλίµα που 
ονοµάστηκε «καρυωτακισµός» και, ταυτόχρονα, προετοίµασε τον ερχοµό της νεωτερικής µας 
ποίησης, που επρόκειτο να εµφανιστεί σε πολύ λίγα χρόνια από τότε. Ένα µήνα πριν από το 
µοιραίο εκείνο απόγευµα, το µικρότερο παιδί της οικογένειας Αλεπουδέλη, ο Οδυσσέας, 
έπαιρνε το απολυτήριο του Γυµνασίου, µε βαθµό 7 και 3/11. Φέρελπις νεαρός, ο Οδυσσέας 
ευτύχησε να έχει καλούς δασκάλους στο Γυµνάσιο. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν ο σοφός Ι.Θ. 
Κακριδής, ο πολυσυζητηµένος Γιάννης Αποστολάκης, ο γεωγράφος Ι. Σαρρής, ο Ι. 
Αργυρόπουλος που είχε εκδώσει µιαν ανθολογία, και ο Εµµ. Παντελάκης, συγγραφέας 
αρκετών βιβλίων. Στα µαθητικά του χρόνια ο Οδυσσέας περνά τις πολύµηνες καλοκαιρινές 
του διακοπές στις Σπέτσες, σε µιαν επαναλαµβανόµενη επαφή µε τη θάλασσα και µε τις 
χαρές της. Η ανέµελη αυτή περίοδος της εφηβείας του σηµαδεύεται από δύο θανάτους. Την 
τελευταία ηµέρα του 1918 πεθαίνει στα 20 της χρόνια από επιδηµία ισπανικής γρίπης το 
πρωτότοκο παιδί και µοναδική κόρη της οικογένειας, η Μυρσίνη, και το καλοκαίρι του 1925 
ο πατέρας του Οδυσσέα, ο Παναγιώτης Θ. Αλεπουδέλης.  

                                                           
92 Το κείµενο που παραθέτουµε ανήκει στον ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, βιβλιογράφο και ποιητή, και 
δηµοσιεύτηκε στις 12-02-2000 στην εφηµερίδα Τα Νέα, βλ.:   
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16666&m=N30&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16666&m=N30&aa=1
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Ο Παναγιώτης Θ. Αλεπουδέλης καταγόταν από το χωριό Καλαµιάρης της Μυτιλήνης. 
Εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1895 και, µαζί µε τον αδερφό του, ίδρυσε 
εργοστάσιο σαπουνοποιίας και πυρηνελαιουργίας, το οποίο µεταφέρθηκε το 1914 στον 
Πειραιά, ενώ η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το ζεύγος Αλεπουδέλη απέκτησε 
έξι παιδιά. Ο ποιητής γεννήθηκε στο Ηράκλειο, ξηµερώµατα της 2ας Νοεµβρίου 1911. (Η 
ηµεροµηνία της 2ας Νοεµβρίου καταγράφεται σηµαδιακά ως ηµέρα έκδοσης των 
µεταθανάτιων µικρών δοκιµίων 2Χ7ε, καθώς και της επίσης µεταθανάτιας συλλογής Εκ του 
πλησίον).  
 

Ο Οδυσσέας δεν ασχολήθηκε ποτέ µε την πατρική επιχείρηση. Τελειώνοντας το 
Γυµνάσιο, συγκατανεύει, προφανώς λόγω συνάφειας µε την οικογενειακή επιχείρηση, να 
σπουδάσει Χηµεία. Στρέφεται τελικώς προς τη Νοµική. Από τα µαθητικά του χρόνια γράφει 
ποιήµατα και τα δηµοσιεύει µε ποικίλα ψευδώνυµα στη ∆ιάπλαση των Παίδων, όπως έκαναν 
αρκετές προηγούµενες απ’ αυτόν µα και επόµενες γενιές µουσόληπτων νεαρών. Παρά ταύτα, 
η κρίσιµη συνάντησή του µε την Ποίηση δεν έχει ακόµη συντελεστεί. Όπως γράφει στο 
αποκαλυπτικό κείµενό του «Το χρονικό µιας δεκαετίας» (στα Ανοιχτά χαρτιά), η ποίηση δεν 
του «πολυµιλούσε» στα χρόνια εκείνα: «Από τα “Νεοελληνικά Αναγνώσµατα” είχα µείνει µε 
την αόριστη εντύπωση ότι δεν πρόκειται παρά για ένα φλύαρο και ανιαρό ρυθµοκόπηµα. Τα 
ποιήµατα χρησίµευαν για να µιλάνε τα βουνά ή τα ποτάµια και να λεν κοινοτοπίες. Άλλωστε, 
οι καθηγητές µας τα προσπερνούσανε, για να τ’ απαιτήσουνε µονάχα στις εξετάσεις του 
Ιουνίου». Φοιτητής πια, αναζητώντας µιαν άλλην αντίληψη και ένα διαφορετικό περιεχόµενο 
για την ποίηση, θα παραδεχτεί ότι η γλώσσα του Καρυωτάκη «χωρίς αµφιβολία, ήταν µια 
καινούργια γλώσσα», ενώ στον Καβάφη έβρισκε τη «ρυτίδα», εκεί ακριβώς που η δική του 
πρόθεση ήταν να ξορκίσει µε κάθε µέσο τα γηρατειά του κόσµου... Οι καινούργιοι ορίζοντες 
τού ανοίγονται όταν πέφτει στα χέρια του ένα βιβλίο του Πωλ Ελυάρ. Σε πολύ λίγο χρονικό 
διάστηµα από την αποφασιστική αυτή στιγµή, ο νεαρός Αλεπουδέλης αρχίζει να 
µεταµορφώνεται στον Οδυσσέα Ελύτη που θα σηµαδέψει τη σύγχρονη ποίησή µας και θα 
αναγνωριστεί διεθνώς. 
 

Τα ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, αλλά πραγµατικά περιστατικά για το πώς εκβιάστηκε 
από τον Γ.Κ. Κατσίµπαλη η πρώτη επίσηµη δηµόσια εµφάνιση του Ελύτη το 1935 στο 
περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα έχουν καταγραφεί από τον ίδιο τον ποιητή, και επιβεβαιώνονται 
και από άλλες µαρτυρίες. Είναι, επίσης, γνωστή η πυκνότητα γεγονότων που σηµειώνονται το 
1935 και σχετίζονται µε τη νεωτερική ποίηση: Έναρξη κυκλοφορίας των Νέων Γραµµάτων, 
έκδοση της σεφερικής συλλογής Μυθιστόρηµα, έκδοση της Υψικαµίνου του Εµπειρίκου, 
διάλεξη του Εµπειρίκου περί υπερρεαλισµού, πρώτη εµφάνιση του Ελύτη. Όπως έχει 
σηµειώσει ο Αλέξ. Αργυρίου, ένας περιορισµένος κύκλος αναγνωστών («κάπου 100-200») 
διάβαζαν τότε τους καινούριους ποιητές «και τους ερµήνευαν όπως µπορούσαν». Προτού 
ξεσπάσει ο πόλεµος του ’40, ο Ελύτης έχει δηµοσιεύσει σειρά ποιηµάτων και µεταφράσεών 
του, έχει µελετήσει τα θεωρητικά κείµενα των ξένων υπερρεαλιστών, µα και του πρόωρα 
χαµένου ∆ηµήτρη Μεντζέλου, έχει συναναστραφεί τον Γιώργο Σαραντάρη και τον κύκλο των 
ποιητών και πεζογράφων του περιοδικού Τα Νέα Γράµµατα και έχει συνδεθεί φιλικά µε τον 
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Ανδρέα Εµπειρίκο, µε τον οποίον ταξίδεψαν ανά την Ελλάδα και ανακάλυψαν 
χαρακτηριστικές και απρόσεχτες έως τότε πλευρές του ελληνικού χώρου και της ελληνικής 
παράδοσης. Πριν να καταταγεί ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στο µέτωπο εκδίδονται οι 
Προσανατολισµοί, βιβλίο που εδραιώνει τη γλωσσική και εκφραστική του ιδιαιτερότητα και 
αναδεικνύει την εικονοπλαστική του δύναµη. Η εµπειρία, οι κακουχίες και η ατµόσφαιρα του 
πολέµου θα αξιοποιηθούν ποιητικά στο Άσµα ηρωικό και πένθιµο για τον χαµένο 
ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, στην αυτοτελώς ανέκδοτη µέχρι σήµερα Αλβανιάδα, στην 
ενότητα Η καλοσύνη στις λυκοποριές και, τέλος, θα επανέλθουν στο πρώτο µέρος του Άξιον 
Εστί, όπου ατοµική και συλλογική µοίρα ταυτίζονται και συµπορεύονται.  

 
 Η έκδοση του Άξιον Εστί και η ταυτόχρονη κυκλοφορία του µε τη συλλογή Έξι και µία 

τύψεις για τον ουρανό διακόπτει µια περίοδο ποιητικής σιωπής του Ελύτη, η οποία κράτησε 
για περίπου δεκαπέντε χρόνια (1945-1960). Στο διάστηµα αυτό ο ποιητής µπορεί να µη 
δηµοσίευσε νέα ποιήµατά του, αλλά γράφει θεωρητικά και δοκιµιακά κείµενα, συνεργάζεται 
ως τεχνοκριτικός µε την εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», ταξιδεύει στη Γαλλία και στην Αγγλία, 
όπου συναντιέται µε επιφανείς ποιητές και εικαστικούς καλλιτέχνες, µεταφράζει θεατρικά 
έργα (Η νεράιδα του Ζιρωντού, Ο κύκλος µε την κιµωλία του Μπρεχτ, Οι δούλες του Ζενέ). Το 
Άξιον Εστί συναιρεί και αρτιώνει πολλές από τις αρετές της εικοσιπενταετούς έως τότε 
δηµιουργικής πορείας του Ελύτη, φιλοδοξώντας παράλληλα να αποτυπώσει σε µια σύνθεση 
ασυνήθιστης για τη νεωτερική ποίηση έκτασης και αρχιτεκτονικής τελειότητας την ατοµική 
και εθνική αυτογνωσία. Το εντονότερο γνώρισµα του έργου είναι ακριβώς η άκρως 
µελετηµένη αρχιτεκτονική που διακρίνει και τα τρία µέρη του (Η Γένεση - Τα Πάθη - Το 
Άξιον Εστί). Η µεταξύ τους απόλυτη ισοµέρεια, η αρµονική διάταξη των στίχων, οι τοµές 
στα ηµιστίχια (που δηλώνονται στο βιβλίο µε τυπογραφικά στολίδια), η κατά τακτά 
διαστήµατα παρεµβολή των πεζών «Αναγνωσµάτων», οι εξίσου τακτές επαναλήψεις 
στιχουργικών µορφών, αν αποτυπωθούν σε σχεδιάγραµµα, όπως το επιχείρησε ο Τάσος 
Λιγνάδης στο σχετικό µελέτηµά του, αποδίδουν και καθιστούν εµφανές ένα επίπονα και 
επίµονα επεξεργασµένο σχέδιο ρυθµικής αρµονίας. Εδώ αποθεώνεται η οργάνωση του 
ποιητικού υλικού, χωρίς πάντως να εγκλωβίζεται σε προκαθορισµένα σχήµατα η ποιητική 
έκφραση και ελευθερία. Ένα άλλο γνώρισµα που προσδίδει ιδιαίτερο θέλγητρο σε ολόκληρο 
το έργο είναι η συνειδητή χρήση εκφραστικών τρόπων και σχηµάτων της ορθόδοξης 
εκκλησιαστικής παράδοσης, που τονίζει έτσι τους στενούς δεσµούς ελληνισµού και 
ορθοδοξίας. Η µελοποίηση αποσπασµάτων του έργου από τον Μίκη Θεοδωράκη κατέστησε 
το Άξιον Εστί προσφιλές και οικείο στο κοινό, και συνέβαλε στην ευρύτερη διάδοσή του. 
Παρά ταύτα, και παρά τις ανιχνεύσιµες επιδράσεις του σε νεότερους ποιητές, δεν πρόκειται 
για έργο ποιητικής πρωτοπορίας, αλλά για µιαν ευτυχισµένη στιγµή αυστηρά µελετηµένης 
σύλληψης και εκτέλεσης.  
 

Η δεκαετία 1960-70 συνιστά µια νέα περίοδο δηµόσιας ποιητικής σιωπής του Ελύτη, η 
οποία θα τερµατιστεί το 1971 µε την έκδοση της σηµαντικής συλλογής του Το Φωτόδεντρο 
και η ∆έκατη Τέταρτη Οµορφιά. Η εκδοτική του δραστηριότητα εντείνεται χρόνο µε τον 
χρόνο. Μέχρι τη στιγµή της βράβευσής του µε το Νόµπελ έχει τυπώσει τα ακόλουθα βιβλία: 
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Ο ήλιος ο ηλιάτορας (1971), Τα ρω του έρωτα (1972), Το µονόγραµµα (1972), Ο ζωγράφος 
Θεόφιλος (1973), Ανοιχτά Χαρτιά (1974), Τα ετεροθαλή (1974), Η µαγεία του Παπαδιαµάντη 
(1976), ∆εύτερη γραφή (1976), Αναφορά στον Ανδρέα Εµπειρίκο (1978), Μαρία Νεφέλη 
(1978). Τα περισσότερα από αυτά έχουν απασχολήσει τον ποιητή κατά τα προηγούµενα 
χρόνια, αποδεικνύοντας τη γονιµότητα της σιωπής του. Αλλά και όσα βιβλία τύπωσε µετά το 
Νόµπελ υπακούουν σ’ αυτή τη χρονική διαφορά µεταξύ γραφής και οριστικής κυκλοφορίας 
τους, µε χαρακτηριστικότερη περίπτωση τον Μικρό Ναυτίλο, αποσπάσµατα του οποίου 
δηµοσιεύονται ήδη από το 1976, ενώ το βιβλίο κυκλοφορεί το 1985. Σχεδόν ασχολίαστη από 
την κριτική παραµένει η πρώτη µετά το Νόµπελ ποιητική συλλογή του Ελύτη Τρία ποιήµατα 
µε σηµαία ευκαιρίας, ενώ αντιθέτως ποικίλα κριτικά σχόλια έχει προκαλέσει το σαφώς 
µικρότερο σε έκταση, αλλά πυκνό σε νοήµατα Ηµερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου, κορυφαία 
στιγµή του ποιητή κατά τη δεκαετία του 1980. Εκτεταµένη κριτικογραφία έχει προκαλέσει 
και η προτελευταία, όσο ζούσε ο ίδιος, συλλογή του Τα ελεγεία της Οξώπετρας, η οποία, µαζί 
µε το ∆υτικά της λύπης (1995) και µε το µεταθανάτιο Εκ του πλησίον (1998) πιστοποιεί τη 
δηµιουργική θαλερότητα του Ελύτη. Πράγµατι, υπήρξε ο µόνος από τους µείζονες ποιητές 
µας που ευτύχησε να µακροηµερεύσει και να εξακολουθεί να δηµιουργεί µέχρι τις παραµονές 
του θανάτου του.  
 

Αρκετοί από τους τίτλους βιβλίων της περιόδου 1971-1978 που προαναφέρθηκαν 
ανήκουν στον πεζό, δοκιµιακό του λόγο, στον οποίον θα πρέπει να προστεθούν το Εν λευκώ 
(1992), τόµος αντίστοιχος σε έκταση και σηµασία προς τα Ανοιχτά Χαρτιά, Ο κήπος µε τις 
αυταπάτες (1995) και τα µικροσκοπικά 2Χ7ε (1996). Τα δοκίµια του Ελύτη βρίσκονται 
µακριά από ό,τι θα αποκαλούσαµε κλασικό δοκίµιο, και τούτο κυρίως εξαιτίας της ποιητικής 
τους γλώσσας, η οποία γειτνιάζει περισσότερο µε την ποιητική εκφορά παρά µε τον 
αποδεικτικό συλλογισµό. Έτσι κι αλλιώς, όµως, τα σχετικά κείµενά του είναι συνεπή από 
ιδεολογική άποψη προς τη γενικότερη κοσµοθεωρία του, βασικά στοιχεία της οποίας είναι η 
«ηλιακή µεταφυσική», η ανακάλυψη του θαύµατος στην καθηµερινή ζωή, τα διαρκή 
θέλγητρα του ελληνικού χώρου, η ιστορική µνήµη και η παράδοση. Όπως έχει παρατηρήσει ο 
Στρατής Πασχάλης, τα δοκίµια του Ελύτη «είναι κείµενα καθαρά ποιητικά, που ακόµα και αν 
βασίζονται στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού ή κριτικού επιχειρήµατος, δίνουν µεγάλο βάρος 
στο εµπνευσµένο ύφος µε το οποίο διατυπώνεται αυτό το επιχείρηµα όσο και στην 
πρωτότυπη σύνθεση αυτής της ανάπτυξης σε τέτοιο βαθµό, ώστε ο στοχασµός να µεταδίδεται 
στην ανάγνωση µέσα από έναν συναρπαστικό κυµατισµό του λόγου, σχεδόν συγκινησιακά, 
όπως και στην ποίηση».  

 
Ο Ελύτης ξεκίνησε από τον υπερρεαλισµό, αλλά δεν υπέταξε την ποίησή του στις 

αυστηρές επιταγές και προδιαγραφές του κινήµατος. Συµπορεύτηκε µαζί του για ένα 
διάστηµα, δανείστηκε στοιχεία και τα αναµόρφωσε, σύµφωνα µε το προσωπικό του όραµα, 
σ’ έναν έλλογο και γλωσσικά έκπαγλο λυρισµό. Η υπερβατική διάσταση του υπερρεαλισµού 
διατηρήθηκε και αποτυπώθηκε µε ευκρίνεια στα ζωγραφικά κολάζ του Ελύτη, που ο ίδιος 
εκτιµούσε και υπολόγιζε πάρα πολύ, θεωρώντας τα µιαν άλλην έκφραση της ποίησής του και 
τα ονόµαζε «συνεικόνες». Οι φραστικές εκπυρσοκροτήσεις που ακούγονται συχνά στα πάσης 
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φύσεως κείµενά του βρίσκονται άλλοτε εντεύθεν και άλλοτε 
εκείθεν της ίδιας της γλώσσας. Ο λεκτικός του πλούτος δεν 
έχει ταίρι στα νεότερα γράµµατά µας. Η ποίηση του Καβάφη, 
λ.χ., όπως και του Σεφέρη, έχει γραφτεί µε τη χρήση περίπου 
3.500 λέξεων. Οι λέξεις που χρησιµοποιεί ο Ελύτης είναι 
υπερδιπλάσιες: πλησιάζουν τις 8.000! Η ποίησή του έφερε 
έναν αέρα υγείας, τόλµης και φωτός, ως αναγκαία αντίδραση, 
τουλάχιστον στην πρώτη περίοδό της, στον καρυωτακισµό, ως 
κατάφαση στην ίδια τη ζωή. Ο πρώιµος χαρακτηρισµός του ως 
«ποιητή του Αιγαίου» (τον οποίον αργότερα ο ίδιος έβρισκε 
στενόχωρα περιοριστικό) µπορεί όντως να µην 
ανταποκρίνεται στη συνολική δηµιουργική του πορεία, αλλά 
δεν αναιρεί την «ανακάλυψη» του Αιγαίου ως ποιητικού 
θέµατος και, ταυτόχρονα, ως χώρου όπου βλάστησε η 
αρχαιοελληνική λυρική ποίηση µε τη «µακρινή εξαδέρφη» του 
Ελύτη, τη Σαπφώ.  
 

Η συνολική προσφορά του γνώρισε αρκετές τιµές. Εκτός από το Κρατικό Βραβείο που 
απέσπασε µε το Άξιον Εστί, ανακηρύχτηκε διδάκτορας των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης 
(πριν από το Νόµπελ), Σορβόννης, Λονδίνου και Αθηνών, ενώ πολλά πανεπιστήµια του 
εξωτερικού τον κάλεσαν και τον τίµησαν ποικιλοτρόπως. Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε 
η αναγγελία του θανάτου του (18 Μαρτίου 1996), και πλήθος κόσµου παρακολούθησε την 
κηδεία του η οποία έγινε χωρίς επισηµότητες και χωρίς εκφωνήσεις επικηδείων λόγων, όπως 
το είχε ζητήσει ο ίδιος. Το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδηµίας για την απονοµή του Νόµπελ 
Λογοτεχνίας, το 1979, δηλώνει µε τρόπο επιγραµµατικό και καίριο την αξία του έργου του: 
«Για την ποίησή του, που µε φόντο την ελληνική παράδοση, µε αισθηµατοποιηµένη δύναµη 
και πνευµατική οξύνοια ζωντανεύει τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και 
δηµιουργία».  

 
 

 
Ο µεταγλωσσικός Οδυσσέας Ελύτης 93 
 

Αν το να µιλάς για ποίηση, χωρίς να µιλάς για τη γλώσσα, είναι παράλειψη· αν το 
µιλάς για την ελληνική ποίηση, χωρίς να µιλάς για τη γλώσσα, είναι λάθος· τότε, το να µιλάς 
για την ποίηση του Ελύτη, χωρίς να µιλάς για τη σχέση του Ελύτη µε τη γλώσσα, είναι 
παρανόηση. Ο ποιητής που χάσαµε πριν από δύο χρόνια (18 Μαρτίου του 1996) ξεχώριζε για 
το πάθος του για τη γλώσσα γενικά και την ελληνική γλώσσα ειδικότερα, όπως ξεχώρισε και 
για µια ιδιαίτερη στάση του απέναντι στη γλώσσα της ποίησης, µια στάση που θα µπορούσε 
να χαρακτηρισθεί ως µεταγλωσσική. Έβλεπε τη γλώσσα ως «σηµαίνον» της ποίησης αλλά 

                                                           
93 Κείµενο του Γ. Μπαµπινιώτη που δηµοσιεύτηκε στις 22-03-1998 στην εφηµερίδα Το Βήµα, 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12473&m=B05&aa=1&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12473&m=B05&aa=1&cookie=
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συγχρόνως και ως «σηµαινόµενο», καθ’ υπέρβασιν της λειτουργίας της ως απλού 
εκφραστικού οργάνου. Χρησιµοποιεί τη γλώσσα για να εκφραστεί ποιητικά, δηλαδή ως 
ποιητική µεταγλώσσα, αλλά τη χρησιµοποιεί, όσο κανείς άλλος, και ως αντικείµενο της 
ποίησής του, δηµιουργώντας ένα είδος «µεταγλωσσικής ποίησης». Μ’ αυτή την έννοια ο 
Ελύτης είναι ο κατεξοχήν «µεταγλωσσικός ποιητής» στην ποίησή µας, χωρίς να είναι και ο 
µόνος.  

 
Ένα πλήθος αναφορών, που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποίηση του Ελύτη, γίνονται 

σε γλωσσικές έννοιες, όπως η λέξη, η φράση, το αλφάβητο, ο ήχος (δηλαδή ο φθόγγος), τα 
φωνήεντα, η προφορά, τα γράµµατα, τα λόγια, η γραφή και, πάνω απ’ όλα, η ελληνική γλώσσα. 
Η αντίληψη του Ελύτη, όπως και του Σεφέρη και άλλων δηµιουργών και έξοχων χειριστών 
της δηµοτικής, για τον ενιαίο χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας ως εκφραστικής συνέχειας 
των Ελλήνων, και ειδικότερα η πίστη του Ελύτη στην υφή της γλώσσας ως ήθους και ως 
αξίας πέρα από τη χρήση της ως οργάνου επικοινωνίας φαίνονται καθαρά σε ένα από τα 
καλύτερα κείµενα του ποιητή, στον «Λόγο στην Ακαδηµία της Στοκχόλµης». Γράφει ο 
Ελύτης: «Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε µια γλώσσα που µιλιέται µόνον από 
µερικά εκατοµµύρια ανθρώπων. Παρ’ όλ’ αυτά, µια γλώσσα που µιλιέται επί δυόµιση 
χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και µ’ ελάχιστες διαφορές. [...] Και το αναφέρω όχι διόλου για 
να υπερηφανευθώ αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας ποιητής όταν 
χρησιµοποιεί για τα πιο αγαπηµένα πράγµατα τις ίδιες λέξεις που χρησιµοποιούσαν µια 
Σαπφώ ή ένας Πίνδαρος. [...] Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα µέσον επικοινωνίας, 
πρόβληµα δεν θα υπήρχε. Συµβαίνει όµως ν’ αποτελεί και εργαλείο µαγείας και φορέα 
ηθικών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο µάκρος των αιώνων ένα ορισµένο ήθος. Και το 
ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις. Χωρίς να λησµονεί κανείς ότι στο µάκρος εικοσιπέντε αιώνων 
δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαµβάνω ούτε ένας, που να µην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική 
γλώσσα. Να τι είναι το µεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει».  

 
Κι αν αυτά τα λέει το 1979, είκοσι χρόνια νωρίτερα, το 1959, δηµοσιεύοντας το «Άξιον 

εστί», διαγράφει ποιητικά τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας από τον Όµηρο έως το 
Βυζάντιο κι από κει έως τον Σολωµό (για τον οποίον ο Ελύτης πίστευε ότι µπόρεσε «να 
εξευγενίσει την έκφραση και να δραστηριοποιήσει όλες τις δυνατότητες του γλωσσικού 
οργάνου προς την κατεύθυνση του θαύµατος»). Γράφει στο «Άξιον εστί»: «Τη γλώσσα µου 
έδωσαν ελληνική [...] Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου στις αµµουδιές του Οµήρου [...] 
ψαλµωδίες γλυκές µε τα πρώτα-πρώτα ∆όξα Σοι. Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου, µε τα 
πρώτα-πρώτα ∆όξα Σοι [...] µε τα πρώτα σµπάρα των Ελλήνων. Αγάπες µυστικές µε τα 
πρώτα λόγια του Ύµνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου, µε τα πρώτα λόγια του Ύµνου».  

 
Ο Ελύτης βλέπει την ποίηση ως µια πράξη επικοινωνίας σε επίπεδο ανθρωπιάς, «µια 

συναλλαγή εκτός εµπορίου», που περνάει µέσα από τη λέξη. Σχολιάζοντας την ποιητική 
φράση του Εµπειρίκου «πάρε τη λέξη µου, δώσε µου το χέρι σου», λέει: «Μέσα σ’ αυτή τη 
διπλή κίνηση βρίσκεται διατυπωµένη, µε τη µεγαλύτερη δυνατή συντοµία, η αντίληψη που 
βγάζει από τον άνθρωπο, τον ποιητή». Η λέξη για τον Ελύτη, µε τη βαρύτητα που έχει στον 



 

344
 

µικρόκοσµο του ποιήµατος, είναι η βάση της γλωσσικής έκφρασης και συχνά µιλάει γι’ 
αυτήν στα κείµενά του, ποιητικά και πεζά. Έτσι λ.χ. σ’ ένα ξέσπασµα πικρίας για τη µικρή 
απήχηση που έχει η ποίηση στα χρόνια µας γράφει: «Τριάντα αιώνες και πλέον ο άνθρωπος 
πασχίζει να βάλει τη µία λέξη κοντά στην άλλη µε τέτοιον τρόπο που η σκέψη να 
εξαναγκάζεται να παίρνει καινούργιες, αδοκίµαστες στροφές. Ιδού που για πρώτη φορά η 
λειτουργία αυτή σταµάτησε. Είµαστε πανέτοιµοι για τη βλακεία» (Αναφορά στον Ανδρέα 
Εµπειρίκο, σ. 13).  

 
Στο Αιγαιοδρόµιον, στο ταξίδι του πνευµατικού πλου του Οδυσσέα Ελύτη που 

επιγράφεται «Ο µικρός ναυτίλος» και που είναι, νοµίζω, ένα «εγχειρίδιο ποιήσεως» µε 
θεωρητικές θέσεις του Ελύτη για την ποίηση και υποδειγµατικές εφαρµογές, το µόνο εφόδιο 
που διαλέγει συµβολικά για το ταξίδι του είναι οι λέξεις: «Όταν άνοιξα τον Οδηγό µου, 
κατάλαβα. Μήτε σχεδιαγράµµατα, µήτε τίποτα. Μόνο λέξεις. Αλλά λέξεις που οδηγούσαν µ’ 
ακρίβεια σ’ αυτό που γύρευα». Κι ο γλωσσικός οπλισµός που διαλέγει για το ταξίδι του είναι, 
βεβαίως, λέξεις που δηλώνουν έννοιες-κλειδιά της ποίησης του Ελύτη: δαµάσκηνο, 
δαφνόφυλλο, δελφίνι, δεντρολίβανο, δίκταµο, διοσµαρίνι, δίχτυα, δόλωµα, δροσιά, δυόσµος, 
δώµα, εικόνισµα, εκκλησάκι, Ελένη, ελιά, ερηµονήσι, ευκάλυπτος, ζέφυρος, ζαργάνα, ήλιος, 
ηχώ, θάλασσα, θαλασσοπούλι, θαλασσοσπηλιά, θρούµπα, θυµιατό κλπ. Αλλού θα µιλήσει για 
αµπέλια-λέξεις και θα παίξει µε την παρήχηση, µε τη µουσική δηλαδή και τον συµβολισµό, 
των γλωσσικών φθόγγων: «Θα φυτέψω αµπέλια-λέξεις. Θα κτίσω Ανάκτορα µ’ αυτά που µου 
δίνεις ν’ αγαπώ. Από την Ηγησώ θα φτάσω στην Αγία Αικατερίνη. Γη και ειρήνη θα φέρω». 
Στα «Ανώτερα Μαθηµατικά» του, που έµαθε ο ποιητής στο «Σχολείο της Θάλασσας», δίνει 
το εξής αξίωµα για την αξία της λέξης στην ποίηση: «Όπου υπάρχουν συκιές υπάρχει 
Ελλάδα. Όπου προεξέχει το βουνό από τη λέξη του υπάρχει ποιητής. Η ηδονή δεν είναι 
αφαιρετέα».  

 
∆εν έχουµε εδώ τον απαιτούµενο χώρο για να δώσουµε περισσότερα δείγµατα της 

µεταγλωσσικής ποίησης του Ελύτη, όπως αναδύεται από φράσεις όπως «Μια µεταγλώττιση 
του ήχου, που κάνουν παφλάζοντας τα µικρά κύµατα [...] θα µπορούσε πολλά να µας 
αποκαλύψει» ή «Μάθε να προφέρεις σωστά την πραγµατικότητα» ή «Σήµατα στον αέρα: 
ζήτα-ήτα-ωµέγα» ή «Υ.- το πιο ελληνικό γράµµα. Μια υδρία» ή «Από το πως δαγκώνω µέσα 
στο φρούτο έως το πως κοιτάζω απ’ το παράθυρο, αισθάνοµαι να σχηµατίζεται µια ολόκληρη 
αλφαβήτα που πασχίζω να βάλω σ’ ενέργεια µε την πρόθεση ν’ αρµόσω λέξεις ή φράσεις και 
την απώτερη φιλοδοξία, ιάµβους και τετράµετρα». Όλα από τον «Μικρό ναυτίλο».  

 
Η ευαισθησία του Ελύτη για την ελληνική γλώσσα πηγάζει από µια στενότερη επαφή 

του µε ποιητικά ιδίως κείµενα της αρχαιότητας, του Βυζαντίου (υµνογραφικά), του Νεότερου 
Ελληνισµού κι από µια βαθύτερη αίσθηση γλωσσικής ιθαγένειας, περηφάνιας και αρχοντιάς 
γλωσσικής που διέπει όλο του το έργο, ποιητικό και πεζό. Η τόλµη του στη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας προέρχεται από ένα «θάρρος», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, που του 
έδωσε το είδος της ποίησης που έγραψε. Αυτό του επέβαλε και την υπέρβαση της συµβατικής 
γλώσσας µαζί µε την υπέρβαση του ποιητικού του στοχασµού: «το χρωστώ σ’ ένα είδος 
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ειδικού θάρρους που µου ’δωκεν η Ποίηση: να γίνοµαι άνεµος για τον χαρταετό και 
χαρταετός για τον άνεµο, ακόµη και όταν ουρανός δεν υπάρχει». Μπορεί να ξενίζουν 
µερικούς ποιητικές φράσεις όπως «τις ιδέες µου όλες ενησιώτισα, στη συνείδησή µου έσταξα 
λεµόνι», αλλά ο Ελύτης είναι κατηγορηµατικός: «∆εν παίζω µε τα λόγια». Και ειλικρινής: 
«Με επέκριναν επειδή χρησιµοποιώ ορισµένες σπάνιες λέξεις. Θέλω το κείµενο να είναι 
εντελώς παρθενικό και αποµακρυσµένο από τη χρήση των λέξεων. Θα πήγαινα κάµποσο 
µακριά για να πω ότι το θέλω αντίθετο προς την καθηµερινή χρήση».  

 
 
 
Γένεσις  Πάθη  ∆οξαστικόν 94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To Άξιον Εστί είναι ένα ποίηµα συνθετικό, πολυεπίπεδο, αυστηρά αρχιτεκτονηµένο µε 
βάση τον αγαπηµένο τού Ελύτη αριθµό 7, και προσανατολισµένο θεµατικά και ρυθµικά στην 
εκκλησιαστική µας υµνογραφία, χωρίς όµως τίποτα να το καθιστά θρησκευτικό ή, για τον 
σηµερινό αναγνώστη, «νεοορθόδοξο».  

 
Χωρισµένο σε τρία µέρη, Γένεσις - Πάθη - ∆οξαστικόν, ξεκινά µε τους στίχους: Στην 

αρχή το φως. Και η ώρα η πρώτη / που τα χείλη ακόµη στον πηλό / δοκιµάζουν τα πράγµατα 
του κόσµου. Στίχους που αναφέρονται στην Παλαιά ∆ιαθήκη και στο Κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιο και παρουσιάζουν τον Ποιητή να γεννιέται ταυτόχρονα µε την ελληνική φύση και 
την ελληνική γλώσσα. Ο Ελύτης, όπως και ο Σολωµός, πιστεύει στην ελευθερία που 
πραγµατώνεται µέσα από τη γλώσσα. Και σ’ όλο το µάκρος του έργου δεν µιλά στο όνοµα 
µιας οποιασδήποτε µερίδας του συνόλου αλλά στο όνοµα του συνόλου, για την αλήθεια της 
«Τρίτης Ελλάδας». Αυτής που µένει αναλλοίωτη πίσω από τις όποιες συµβατικές (πολιτικές 
κ.ά.) διακρίσεις.  

 

                                                           
94 Παραθέτουµε ένα σύντοµο σχολιασµό του Άξιον Εστί από την Μικέλα Χαρτουλάρη, που 
συνοδεύεται από συνέντευξη της ποιήτριας Ιουλίτας Ηλιοπούλου -συντρόφου του ποιητή στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του- µε θέµα την ίδια ποιητική σύνθεση· το κείµενο δηµοσιεύτηκε στην 
εφηµερίδα Τα Νέα στις 27-11-1999, βλ.: 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16603&m=R20&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16603&m=R20&aa=1
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Η «Γένεσις» έχει, λοιπόν, ως κύριο θέµα της τη γένεση του ποιητή και την παράλληλη 
γένεση του κόσµου µέσα στη συνείδησή του, καθώς λέει ο Γ.Π. Σαββίδης. Γι’ αυτό και 
διαιρείται σε επτά ύµνους, αντίστοιχους µε τα στάδια της δηµιουργίας και µε τα στάδια της 
ηλικίας, τα στάδια της ηµέρας και τα στάδια της ανθρώπινης εµπειρίας. Από άλλη σκοπιά, 
σύµφωνα µε τον Πήτερ Μάκριτζ, αποτυπώνει πάντως τις προπολεµικές εµπειρίες του Ελύτη 
και ένα ποιητικό κλίµα ροµαντικής αθωότητας.  

 
Τα «Πάθη» αναπτύσσουν κατά τον Σαββίδη «το παράλληλο θέµα των παθών του 

Ποιητή και του Ελληνισµού ως την κάθαρσή τους. Εναλλάσσουν ψαλµούς και ωδές και 
διακόπτονται από πέντε συν ένα “προφητικόν” αναγνώσµατα πεζά, όπου ο Ελύτης 
αναφέρεται στο Αλβανικό Έπος, στην Κατοχή και στον Εµφύλιο (αγώνας, ηρωικές πράξεις, 
µεγαλείο και µαρτύριο, διδάγµατα από τις φωτιές του σπαραγµού) σε ένα ύφος µεταξύ 
Μακρυγιάννη και Σολωµικής Γυναίκας της Ζάκυθος». Τα «Πάθη» κλείνουν µε τον 
συµψηφισµό του καλού και του κακού, σηµείωνε ο Ελύτης και την επαναταύτιση της 
Οµορφιάς µε τη ∆ικαιοσύνη. Ταυτόχρονα αποτυπώνουν, σύµφωνα µε τον Π. Μάκριτζ, και τη 
συνάντηση του Ελύτη µε το πνευµατικό ρεύµα του µοντερνισµού, που φέρει την αίσθηση της 
ενοχής και της απώλειας, της διάστασης µεταξύ τέχνης, φύσης και γλώσσας.  

 
Το «∆οξαστικόν» χαρακτηρίζεται από το βυζαντινότροπο ύφος του και την 

προσωκρατική φιλοσοφία του και κλείνει το έργο ταυτίζοντας την Πατρίδα, την Πίστη και 
την Ελλάδα. Ο ποιητής ξορκίζει ό,τι αγαπά και πιστεύει πως βρίσκεται σε κίνδυνο. Και 
δοξάζει επι ίσοις όροις, σηµείωνε ο ίδιος προς τον Γ. Π. Σαββίδη, έναν µυθικό νεοελληνικό 
κόσµο άλλοτε θλιµµένο και άλλοτε χαρωπό. Έτσι η Ελλάδα παρουσιάζεται όχι σαν εθνική 
αξία αλλά σαν αίσθηση µε άπειρες αντιστοιχίες. Το «∆οξαστικόν» αποτυπώνει, επίσης κατά 
τον Μάκριτζ, την «ανάσταση» του Ελύτη, το ξεπέρασµα του µοντερνισµού και την πορεία 
προς µία νέα ποιητική έκφραση, που αγιοποιεί τις αισθήσεις, τη φύση και τη γλώσσα.  

 
Αυτό που γοητεύει αµέσως τον σηµερινό αναγνώστη, ακόµα και τον αµύητο στα 

νοήµατα του Άξιον Εστί, είναι η γλώσσα του ποιήµατος που αναζωογονεί, καθώς λέει ο ∆. 
Μαρωνίτης, λέξεις τεσσάρων χιλιετιών. Στις 88 σελίδες του γειτονεύουν αβίαστα και φυσικά 
οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη µε το Γιοφύρι της Άρτας, ο Όµηρος, ο Ηράκλειτος, ο 
Πυθαγόρας και η Σαπφώ µε το δηµοτικό τραγούδι, τον Σολωµό, τον Κάλβο, τον 
Μακρυγιάννη ή τους ύµνους στην Παναγία. Το Άξιον Εστί είναι γεµάτο λέξεις άγνωστες, που 
τις πλάθει ο Ελύτης ή που τις ανακαλύπτει στα βάθη της ελληνικής γλώσσας. Λέξεις που, 
όπως εξηγεί ο ∆. Μαρωνίτης, «αντιπροσωπεύουν τη µαγεία και την πρόκληση του αγνώστου 
και υποδηλώνουν έναν τρόπο µυστικής γνώσης που µπορεί να οδηγήσει στην αναδηµιουργία 
του κόσµου και στην αυτοσυνείδηση». Την ίδια λειτουργία έχουν τα τυπογραφικά 
«παιχνίδια» του ποιητή, που παρεµβάλλει π.χ. στις Ωδές των «Παθών» ένα λουλούδι 
(«ρόδακα») στη µέση των στίχων, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να διαβάσει και 
κάθετα τους (µισούς) στίχους.  
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Χαρακτηριστικές, τέλος, σε αυτό το πνεύµα και οι αινιγµατικές λέξεις που 
εµφανίζονται την πέµπτη ηµέρα της «Γένεσης» ΡΩΕΣ, ΑΛΑΣΘΑΣ, ΑΡΙΜΝΑ, ΟΛΗΙΣ, ΑΪΑΣΑΝΘΑ, 

ΥΕΛΤΗΣ και που δεν είναι παρά ο αναγραµµατισµός των λέξεων, που υποδηλώνουν τα κύρια 
µοτίβα των ποιηµάτων του: ΕΡΩΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΑΡΙΝΑ, ΗΛΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΛΥΤΗΣ. 

 
Ποια είναι η σηµασία του Άξιον Εστί για τον σηµερινό αναγνώστη, τον µυηµένο αλλά και 
τον αµύητο; Την απάντηση δίνει ένας άνθρωπος που βαπτίσθηκε στο πνεύµα του Οδυσσέα 
Ελύτη. Η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου, φιλόλογος που µελέτησε και µελετά το έργο του 
και που µοιράστηκε µαζί του την τελευταία, πολύ παραγωγική, δεκαπενταετία της ζωής 
του.  
 
Πού έγκειται για σας η σπουδαιότητα του Άξιον Εστί;  
«Αν έπρεπε µονολεκτικά να σας απαντήσω, θα ’λεγα ότι καταφέρνει να αποτελεί το 
λεπτοµερές ιδεόγραµµα της χώρας. «Το Άξιον Εστί είναι για µένα η προβολή αυτού που 
αξίζει να επιβιοί πάντοτε και αυτού που εν τέλει συνιστά την ιδιαιτερότητα και τη διαχρονία 
της Ελλάδας. Η Ελλάδα παρουσιάζεται εδώ ως µία αυτάξια πολιτισµική µονάδα. Μοιάζει ο 
Ελύτης να µιλάει γι’ αυτήν την πραγµατικότητα, σ’ αυτόν τον χώρο από το µέρος της 
αιωνιότητάς της. Χωρίς να αγνοεί ούτε να παρακάµπτει την ιστορική µνήµη της και την 
πορεία της, ο Ελύτης επιδιώκει και πετυχαίνει να αναβαπτίσει την έννοια της Ελλάδας στην 
ιδεολογία του φυσικού της µέτρου, να την οικειώσει µε την αυθεντική της παράδοση, µε τη 
µοναδικότητα της υλικής της πραγµατικότητας και να στερεώσει την ιδιαιτερότητά της µέσα 
από τη γλώσσα. Γιατί ο Ελύτης δεν προτείνει απλά ωραίες φράσεις, αλλά προτρέπει σε έναν 
άλλο τρόπο εκτίµησης των πραγµάτων, σε µία διαφορετική πράξη».  
 
Τον βάραινε καθόλου το έργο αυτό στη µετέπειτα ποιητική πορεία του; Τον στοίχειωνε;  
«Από ιδιοσυγκρασία ήταν άνθρωπος που κοιτούσε την αυριανή µέρα. ∆εν του άρεσε να 
επιστρέφει. Ήξερε ότι το Άξιον Εστί ήταν µια καίρια στιγµή και για τη δική του εσωτερική 
πορεία και για τη συνειδητοποίηση της ταυτότητάς του. Παρ’ όλα αυτά δεν υπήρξε ούτε 
βάρος ούτε εγκλωβισµός, όπως έδειξε και η κατοπινή παραγωγή του».  
 
Αρκετές φορές, ωστόσο, βρίσκουµε απηχήσεις του Άξιον Εστί στα κατοπινά έργα του...  
«Οι ιδέες, τα µοτίβα, τα σύµβολα, τα διπλά νοηµατικά επίπεδα, οι βασικές ποιητικές αρχές, 
το φιλοσοφικό πλαίσιο είναι κοινό σε όλα του τα έργα. Ο Ελύτης αλλάζει φόρµα, τρόπους, 
δοµή αρχιτεκτονική, παραµένοντας τελικά ο ίδιος».  
 
Ποιο από τα µέρη του Άξιον Εστί αγαπάτε περισσότερο;  
«Πάντοτε µε γοήτευε η «Γένεσις» γιατί θεωρώ ότι είναι µια ποιητική σπουδή της απαρχής 
του κόσµου και της συνειδητοποίησης του ατόµου, ενώ συνάµα γίνεται και κεφάλαιο 
µεταφυσικής. Αυτής της “φυσικής” µεταφυσικής του Ελύτη. Με γοητεύει επίσης η σχέση του 
µε µια διαφορετική έννοια θρησκευτικότητας, όπου από τη µία υιοθετεί βυζαντινούς τρόπους 
και από την άλλη προτείνει ως σύµβολα αγιότητας τις αισθήσεις και τα ταπεινά φυσικά 
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στοιχεία. Ακόµα το ότι στο «Προφητικόν» και αλλού προτρέπει για έναν διαφορετικό τρόπο 
Πολιτεύεσθαι».  
 
Εκείνος ποιο µέρος προτιµούσε;  
«∆εν τα ξεχώριζε».  
 
Ποια είναι η γνώµη σας για τη µουσική ερµηνεία του έργου;  
«Τον Ελύτη τον συγκινούσε πολύ η µουσική του Θεοδωράκη στο «∆οξαστικόν». Και το 
σηµαντικό είναι ότι ο Θεοδωράκης έδειξε µοναδική ποιητική νοηµοσύνη, όταν πρώτος αυτός 
κατάλαβε την σπουδαιότητα αυτού του έργου και ζήτησε από τον Ελύτη να το µελοποιήσει. 
Σκεφθείτε πώς δύο κόσµοι τόσο διαφορετικοί, δύο άνθρωποι µε διαφορετικές πορείες, 
αντιλήψεις, ιδεολογίες, βρίσκονται τόσο κοντά σ’ αυτό το έργο. Η µελοποίηση του Άξιον 
Εστί από τον Θεοδωράκη είναι µια εξαιρετικής σηµασίας κίνηση, γιατί ανοίγει µια άλλη οδό 
προσέγγισης του έργου σε ευρύτερα στρώµατα και µε διαφορετικό τρόπο. Το ζητούµενο είναι 
να µην εγκλωβίζεται ή να µη σταµατά κανείς στη µελοποιηµένη εκδοχή του ποιήµατος, αλλά 
να επιστρέφει στο ίδιο το ποιητικό έργο».  
 
Μήπως όµως για τον Έλληνα του 2000, το έργο αυτό είναι ξεπερασµένο;  
«Στη συγκεκριµένη εποχή κατά την οποία έχει διαταραχθεί η κλίµακα των αξιών, εποχή που 
θα άρµοζε να χαρακτηρίσουµε µε τον στίχο του Άξιον Εστί «ο πόλεµος ο µετά την ειρήνη», 
αφού ο πόλεµος έχει µεταφερθεί από τα πεδία των µαχών στα πεδία των χρηµατιστηρίων, σε 
µια στιγµή όπου όλα ισοπεδώνονται, προκειµένου να παγκοσµιοποιηθούν και όπου ο 
άνθρωπος κερδίζει σε κοινωνική επιφάνεια, αλλά χάνει σε ανθρώπινη ευαισθησία, το βιβλίο 
αυτό µας θυµίζει την πραγµατική µας ταυτότητα. Και µας προτρέπει να οδηγηθούµε σε µια 
ουσιαστικότερη ζωή χωρίς αυτό να ενέχει τίποτα το ιδεαλιστικό. Το Άξιον Εστί είναι καίριο, 
αναγκαίο, προφητικό για τον επαναπροσδιορισµό µας, για την αυριανή µας µέρα. Γιατί µας 
θυµίζει πως πρέπει να αναζητούµε όχι την µέση οδό, αλλά τις αξίες της διαρκούς Ελλάδας, 
που θα µας επιτρέπουν να ζούµε αυθεντικά. Μας προτείνει να δούµε τον δικό µας χώρο και 
ευρύτερα τον κόσµο µε τη δραστική µατιά του παιδιού, µε την προοπτική που εµείς θα 
ανοίξουµε για το µέλλον. Και αποδεικνύει τελικά ότι η µόνη ισχύς είναι η ισχύς της σκέψης 
και ότι το όπλο µε το οποίο διαφυλάσσει κανείς πατρίδες, είναι ο πολιτισµός».  
 
Βλέπετε το Άξιον Εστί και ως πατριωτικό ποίηµα;  
«∆εν θα έλεγα πατριωτικό αλλά απλά “ελληνικό”. Η έννοια της Ελλάδας στον Ελύτη είναι 
πολύ συγκεκριµένη και πολύ ευρύχωρη και έχει να κάνει µε τη δική µας ανθρώπινη µοίρα. 
Απεικονίζεται όχι σε στερεότυπα µοτίβα του παρελθόντος, αλλά στο νεοελληνικό της παρόν, 
µέσα από µια φύση που απροκάλυπτα σε δέχεται, µέσα από µια γλώσσα που σου επιτρέπει να 
ταξιδέψεις σε όλη τη διάρκειά της και µέσα σε ένα πλαίσιο αξιών και αρετών που δεν 
δόθηκαν από τη δυτική χριστιανική αντίληψη, αλλά που αυθόρµητα προέκυψαν από µια 
ελληνική αίσθηση ευλάβειας στο φαινόµενο της ζωής. Νοµίζω, λοιπόν, ότι το Άξιον Εστί 
δίνει το µέτρο που αν διατηρηθεί, τούτη η χώρα θα υπάρχει εσαεί χωρίς να χάσει τη 
µοναδικότητά της».  
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Πώς διαβάζετε το κλείσιµο του Άξιον Εστί;  
«Το «∆οξαστικόν» είναι ένα είδος καταλόγου και συνάµα επίκλησης στοιχείων ελληνικών, 
που βρίσκονται δίπλα µας, αλλά είναι αγνοηµένα. Που είναι οι µικρές εκείνες υλικές 
µονάδες, οι οποίες γίνονται φορείς του ήθους και της σηµασίας της χώρας. Είναι το οπτικό 
αντίκρυσµα µιας ηθικής δύναµης που πάντα θα συνοδεύει τον Έλληνα, αν ξέρει να την 
κρατήσει».  
 
 
 
Πρόγονοι, επίγονοι, µιµητές 95 
 

Κάθε Νόµπελ διαµορφώνει τη φιλολογία του, τη σχολιογραφία και την πολεµική του. 
Ο Γκίντερ Γκρας σήµερα, χθες η Σιµπόρσκα, ο Χήνι, ο Γουόλκοτ, ο Πας, ο Ελύτης, ο 
Σεφέρης... Πρόγονοι και επίγονοι, επιρροές και επιδράσεις, αθροίζονται, ταξινοµούνται, 
αποτιµώνται. ∆εκαετίες µετά τα δύο δικά µας Νόµπελ και µε τη σύγχρονη ελληνική ποίηση 
σε δρόµους ανοιχτούς, γίνεται άραγε να εκτιµήσουµε την επίδραση των µεγάλων 
βραβευµένων µας στις νεώτερες γενιές;  

 
Καινοτόµοι και οι δύο της γενιάς του ’30, δηµιουργοί που θέλησαν να 

επαναναγνώσουν τον ελληνικό κόσµο, ιστορικό, κοινωνικό και φυσικό, ο Σεφέρης και ο 
Ελύτης αποτελούν δύο ολότελα διαφορετικές περιπτώσεις για τα ελληνικά γράµµατα, 
διαφορετικές όχι µόνο ως προς τον τόνο και τον προσανατολισµό, αλλά και ως προς την 
επίδραση στους επιγενόµενους. Ποιητής χαµηλών τόνων και αναγνωρίσιµου δραµατικού 
βάθους ο πρώτος, εκµεταλλεύτηκε δηµιουργικά ένα ευρύ όσο και προσιτό φάσµα µυθικών 
και ψυχολογικών συµβόλων, ενώ ευτύχησε να επιλέξει (τόσο λόγω ιδιοσυγκρασίας όσο και 
λόγω της επιρροής του Έλιοτ) µία γραφή εύχρηστη και συνάµα κοµψή, σοφή και ταυτόχρονα 
γειωµένη. Αυτή ήταν, στη νεώτερη ποίηση, η κατ’ εξοχήν φυσική εκδοχή της ελληνικής και, 
ως εκ τούτου, δίκαια αποτέλεσε πρότυπο. Η ποίηση του Σεφέρη, νηφάλια απαισιόδοξη, 
συγκρατηµένα νοσταλγική, δίχως ακρότητες γλώσσας ή ύφους, εξέφρασε ένα ήδη διάχυτο 
κλίµα  τη γενικευµένη µελαγχολία ενός µεγάλου µέρους της ελληνικής αστικής τάξης από τη 
συρρίκνωση του ψυχισµού της, δηλαδή των µεταφυσικών και υπαρξιακών της βεβαιοτήτων. 
Όλα αυτά ευνόησαν τη δηµοτικότητα του σεφερικού έργου και επέτρεψαν το καθρέφτισµά 
του σε πλήθος αναγνώσεων, παραναγνώσεων και πρωτότυπων έργων.  

 
Από την άλλη πλευρά, ο Ελύτης υπήρξε ένας «δυσνόητος», δύσληπτος ποιητής. ∆εν 

πρέπει να ξεγελιέται κανείς από την απήχηση που είχε το έργο του στο πλατύ κοινό, 
οφειλόµενη τόσο στις µελοποιηµένες εκδοχές του όσο και στην επιδερµική του πρόσληψη ως 
φυσιολατρικού ή «τουριστικού» χρονικού. Στην πραγµατικότητα ο Ελύτης, µε εξαίρεση την 
                                                           
95 Επιφυλλίδα του Χάρη Βλαβιανού, ποιητή και εκδότη του περιοδικού Ποίηση, που δηµοσιεύτηκε 
στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 14-10-1999, βλ.: 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16566&m=P04&aa=2. 
  

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16566&m=P04&aa=2
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ως ένα βαθµό υπερρεαλίζουσα νεότητά του, ήταν ένας «µυστικός» ποιητής, δηµιουργός ενός 
περίπλοκου κοσµοειδώλου, του οποίου οι ρίζες ανιχνεύονται κυρίως στον νεοπλατωνισµό 
αλλά και σε µεταφυσικά δόγµατα της Ανατολής. Με στοιχεία των συστηµάτων αυτών 
συνέθεσε ένα σύµπαν «µαγικών» αντιστοιχιών, αναλογιών, µεταφορών, συσχετίσεων κάθε 
λογής, στο κέντρο του οποίου σκηνοθέτησε µία νέου τύπου συνάντηση του υποκειµένου µε 
τον ελληνικό φυσικό κόσµο. Η πρωτοφανούς οµορφιάς αυτή συνάντηση ήταν, ωστόσο, και 
παραµένει, ένα πολύ παράδοξο τόλµηµα. Πρόκειται για έναν τύπο λυρικής κρυπτογραφίας, 
όχι άµεσα προσιτό βεβαίως στον αµύητο αναγνώστη, ο οποίος επιµένει µέχρι σήµερα να 
ταυτίζει τη σηµαίνουσα εικονοποιία του Ελύτη µε τρεχαντήρια, όστρακα και γοργόνες.  

 
Πέραν αυτής της «δυσκολίας», η ποίηση του Ελύτη επωµίζεται την «εκκεντρικότητα» 

της µορφής της. ∆ιότι πρόκειται για ένα έργο που προσανατολίζεται αφ’ ενός σε γλωσσικούς 
πειραµατισµούς (πραγµατικά χωρίς προηγούµενο, µε εξαίρεση ίσως το εγχείρηµα του 
Καρούζου) και αφ’ ετέρου σε επίµονη χρήση λεκτικών και ρυθµικών αντιλάλων από τις 
παλαιότερες εκδοχές της ελληνικής (αρχαίοι λυρικοί, εκκλησιαστική γλώσσα κ.λπ.), οπότε 
και το αποτέλεσµα γίνεται συχνά αντιληπτό ως ένας εντελώς ασυνήθιστος συνδυασµός: ο 
ίδιος ο Ελύτης (ακολουθώντας τα χνάρια του Σικελιανού) εννοούσε το ποίηµα ως χρησµό  κι 
ίσως γι’ αυτό να είναι και αµετάδοτο· ίσως γι’ αυτό µοίρα του δεν ήταν να επιζήσει, 
τουλάχιστον σε µια ουσιαστικά διακριτή προοπτική, σε έργα νεώτερων συγγραφέων.  

 
Επίγονοι αρκετοί στην περίπτωση του Σεφέρη, λοιπόν, ελάχιστοι ή ανύπαρκτοι στην 

περίπτωση του Ελύτη  αν και θα έπρεπε να διακρίνουµε ανάµεσα σε επιγόνους (τους ποιητές 
δηλαδή που βρίσκονται σε συνεχή κριτικό διάλογο µε τους «προδρόµους» και από κάποιο 
σηµείο τούς οικειοποιούνται και τούς «επινοούν» εκ νέου) και µιµητές (όσους απλώς 
εξιδανικεύουν τους ισχυρούς ποιητές αναπαράγοντας, σε επιφανειακό επίπεδο, τα διακριτικά 
τους γνωρίσµατα). Ας µην ξεχνάµε πως τη σύγχυση ευνοούν οι ποικίλες διαµεσολαβήσεις, 
κυρίως εκείνες που εξισώνουν σκόπιµα τον πολύπλευρο, σύνθετο κόσµο τέτοιων ποιητών µε 
το µονοδιάστατο ιδεολόγηµα της «ελληνικότητας», εκµεταλλευόµενοι τον ελληνοκεντρισµό 
τους και ξεχνώντας ότι αυτός δεν απέκλειε διόλου την ευρωπαϊκή σκέψη, αλλά την 
προϋπέθετε.  

 
Η αληθινή ποιητική ιστορία, σηµειώνει ο Χάρολντ Μπλουµ, είναι η αφήγηση του πώς 

οι ποιητές αντιπαρατέθηκαν σε άλλους ποιητές, όπως ακριβώς η ιστορία της ζωής ενός 
ανθρώπου είναι η αφήγηση της αντιπαράθεσής του στην οικογένειά του. Αν η διάκριση που 
κάνω ανάµεσα στον Σεφέρη και τον Ελύτη είναι σωστή, τότε στο «οικογενειακό 
µυθιστόρηµα» της ελληνικής ποίησης ο ρόλος του Σεφέρη, ως «πατέρα», παραµένει 
κεντρικός. Ο Ελύτης, ως περισσότερο «δύστροπος», έµεινε µόνος· µόνος και, τουλάχιστον 
προσώρας, άτεκνος.  
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Φιλιππότης, Αθήνα, 1996. 
- [Συλλογικό] Ο Ελύτης στην εκπαίδευση. Ζητήµατα ποιητικής - ∆ιδακτικές προσεγγίσεις. Πρακτικά 3ης 
Επιστηµονικής Συνάντησης, επιµέλεια: Θ. Πυλαρινός, Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Αθήνα, 2002. 
- [Συλλογικό] ∆εκαέξι κείµενα για το Άξιον Εστί, Ίκαρος, Αθήνα, 2001. 
- Σφαέλλου Κ., Μια προσέγγιση στο “Άσµα ηρωϊκό και πένθιµο για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της 
Αλβανίας” του Οδυσσέα Ελύτη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1984. 
- Φλόκα Χ.Γ, Η φαρµακογνωσία του Οδυσσέα Ελύτη, επιµέλεια: Β. Τοµανάς, Νησίδες, Σκόπελος, 
1998.  
- Carson Jeffrey (µετάφραση Στρατή Πασχάλη), «Σχόλια στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη», Η Λέξη 
3, 3-4/1981, σ. 167-171.  
- Vitti M., Για τον Οδυσσέα Ελύτη (Οµιλίες και άρθρα), Καστανιώτης, Αθήνα 1998. 
- Vitti M. (επιµέλεια), Εισαγωγή στην ποίηση του Ελύτη (Επιλογή κριτικών κειµένων), Πανεπιστηµιακές 
εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1999. 
- Vitti M., Οδυσσέας Ελύτης. Κριτική µελέτη, Ερµής, Αθήνα, 1984. 
- Vitti M., Οδυσσέας Ελύτης: βιβλιογραφία 1935-1971, συνεργασία Αγγελικής Γαβαθά, Ίκαρος, Αθήνα, 
1977. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.e-yliko.sch.gr/Fyyl/glossa/filogelytis.htm (Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ· παρέχει 
επιλεγµένους συνδέσµους για τον ποιητή). 

http://www.e-yliko.sch.gr/Fyyl/glossa/filogelytis.htm
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2. http://www.culture.gr/2/22/221/22101/221012/listdocs/14.html (Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού· 
βιβλιογραφία για τον ποιητή· προτείνει ο Άρης Μπερλής). 
 
3. http://www.tenis.joyhost.gr/ (ιστότοπος αφιερωµένος στον Ελύτη· βιογραφία, χρονολόγιο, τα κολάζ, 
Νόµπελ, βιβλιογραφία). 
 
4. http://xoomer.virgilio.it/gkouts/ (ιστοσελίδα αφιερωµένη στον Οδυσσέα Ελύτη). 
 
5. http://homepages.pathfinder.gr/grigo/xrnologio.htm (χρονολογικό σηµείωµα). 
 
6. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
7. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
8. http://www.snhell.gr/apagelia.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο αναγνώσεων). 
 
9. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
10. http://durabond.ca/gdouridas/axionEsti.html (παρατίθεται το σύνολο του Άξιον Εστί από την 
προσωπική σελίδα του Κώστα ∆ουρίδα “Ελληνες ποιητές στο διαδίκτυο”). 
 
11. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2756 (παρατίθεται το σύνολο του Άξιον Εστί). 
 
12. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=999 (ανθολόγιο ποιηµάτων, σχετικά άρθρα). 
 
13. http://elitis.snn.gr/euretirio.htm (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Ο λόγος του Οδυσσέα Ελύτη στην Ακαδηµία της Στοκχόλµης, κατά την τελετή απονοµής του 
βραβείου Νόµπελ Λογοτεχνίας στις 8/12/1979 (εκφωνήθηκε στα γαλλικά - µετάφραση Νεοκλή 
Κουτούζη), http://www.tenis.joyhost.gr/stockholme.htm. 
 
2. «Ένας σωρός από υλικά. Η ποίηση ως ο µόνος χώρος, όπου η δύναµη του αριθµού δεν έχει πέραση. 
Μία ακόµη φωνή από την Ελλάδα. Ο περιορισµένος χώρος, ο απέραντος χρόνος» (Ο λόγος του 
Οδυσσέα Ελύτη στην Ακαδηµία της Στοκχόλµης, κατά την απονοµή του βραβείου Νόµπελ 
Λογοτεχνίας), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 15-10-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13083&m=C22&aa=1&cookie=. 
 
3. «Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996). Ανέκδοτες επιστολές προς τον Λευτέρη Αλεξίου» (Προλογικό 
σηµείωµα - επιµέλεια: Μάρθα Αποσκίτη), Νέα Εστία 1745 (Μάιος 2002), 
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1745/4.html.   
 

http://www.culture.gr/2/22/221/22101/221012/listdocs/14.html
http://www.tenis.joyhost.gr/
http://xoomer.virgilio.it/gkouts/
http://homepages.pathfinder.gr/grigo/xrnologio.htm
http://book.culture.gr
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.snhell.gr/apagelia.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://durabond.ca/gdouridas/axionEsti.html
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=2756
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=999
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http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1745/4.html
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4. Οδυσσέας Ελύτης, «Paul Eluard», Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα, εκδ. Αστερίας, 1974, σσ. 476-480 
(Παρότι σύντοµο το σηµείωµα του Οδυσσέα Ελύτη διατρέχει µεταξύ άλλων τη σχέση του Eluard  µε 
τον ντανταϊσµό και τον υπερρεαλισµό, κάνει νύξεις για τις αναγνωστικές του έξεις [Rimbaud και 
Lautréamont] και για την επίδραση της φροϋδικής θεωρίας στο έργο του. Παράλληλα διατυπώνει 
εύστοχες παρατηρήσεις γύρω από το ελυαρδικό ύφος -αντιρρητορικό, αποσπασµατικό, τολµηρό στη 
χρήση επιθέτου- το οποίο κατορθώνει την “άµεση [αναγνωστική] συγκίνηση ανεξάρτητα από την 
αρχική νόηση”), http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
5. Οδυσσέας Ελύτης, «Pierre Jean Jouve», Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα, εκδ. Αστερίας, 1974, σσ. 480-484 
(Ο Ελύτης ενδιαφέρεται για τις δυσκολίες της ποίησης του Jouve και για τους όρους µε τους οποίους 
διαµορφώνεται στο πλαίσιό της µια νέα αίσθηση του τραγικού. Από τους Γάµους µέχρι την Ουράνια 
Ύλη παρακολουθούµε, σύµφωνα µε τον Ελύτη, την ανάρρωση ενός “ασθενούς του χρόνου” και την 
αναζήτηση ενός ιδεώδους πέρα από το θάνατο, αναζήτηση που υποχρεώνει σε µια λυρική πορεία που 
περνά µέσα από το θάνατο. Η “Ελένη” τοποθετείται στο ενδιάµεσο στάδιο αυτής της λυρικής πορείας 
που “χωρίς αυταπάτες” “προχωρεί στο σκοπό της γεµάτη γνώση και απελπισµένο µεγαλείο”),  
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
6. Οδυσσέας Ελύτης, «Τέχνη-Τύχη-Τόλµη», Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 1987, σσ. 115-153, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
7. Τάκης Καγιαλής, «Η µοντέρνα ποίηση και η αριστερή κριτική: Η περίπτωση του Άξιον Εστί», Νέα 
Εστία 1743 (Μάρτιος 2002), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1743/4.html. 
 
8. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, «Άξιος εστί ο ήλιος ο ηλιάτορας»,  
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1010. 
 
9. Βασίλης Κ. Καλαµαράς, «Οκτώ χρόνια χωρίς τον Οδυσσέα Ελύτη», (Τρεις ποιητές που συνδέθηκαν 
µαζί του µιλούν γι’ αυτόν), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 18-03-2004), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EB%FD%F4%E7%F2&a=&id=42056068. 
 
10. Χάρης Βλαβιανός, «Ο ύπνος του γενναίου» (Το µεγαλύτερο µέρος της περί τον Ελύτη κριτικής 
στηρίζεται σε πρόχειρες και εν πολλοίς σχηµατικές αναγνώσεις του έργου του· οι σχολιαστές πρέπει ν’ 
αρχίσουν και πάλι από το µηδέν, να επιστρέψουν στους στίχους του αδαείς, αθώοι, ανίδεοι), εφηµ. 
Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 25-07-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EB%FD%F4%E7%F2&a=&id=16574368. 
 
11. Μ.Ζ. Κοπιδάκης, «Ο πορφυρογέννητος στίχος» (Κατά κανόνα ο Οδυσσέας Ελύτης αποφεύγει στην 
ερωτική του θεµατική τις ωµές κυριολεξίες. Σπανιότατα στα ποιήµατά του απαντούν λέξεις ή φράσεις 
που θα µπορούσαν να κάνουν το χαρτί να κοκκινίσει), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 25-07-
2003), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EB%FD%F4%E7%F2&a=&id=22498592. 
 
12. Ε.Γ. Ασλανίδης, «Το φως ως δυϊκός αριθµός στον Ελύτη», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 25-
07-2003), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C5%EB%FD%F4%E7%F2&a=&id=52330912. 
 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
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13. Jeffrey Carson, «Εµπιστεύθηκε το Άξιον Εστί στην Αριστερά» (Η πρώτη υποδοχή του από 
κριτικούς και φίλους είναι αµήχανη στην αρχή έως και αρνητική), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 27-11-
1999), http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16603&m=R26&aa=1.   
 
14. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Ένα µοναχικό ποίηµα» (Το Άξιον Εστί παρά την προφανή 
καθαρότητά του τελικά αρνείται να µας αποκαλυφθεί), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 27-11-1999),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16603&m=R30&aa=1.  
 
15. Χάρης Βλαβιανός, «Πρόγονοι, επίγονοι, µιµητές» (Ο Ελύτης υπήρξε ένας “δυσνόητος”, δύσληπτος 
ποιητής), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 14-10-1999),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16566&m=P04&aa=2. 
 
16. Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου, «Οδυσσέας Ελύτης Ποιητής (1911-1996)», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 
04-08-2002),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13629&m=Y06&aa=2&cookie=. 
 
17. Αναστάσης Βιστωνίτης, «Το πρότυπο και η στιγµή. Η σύνταξη µιας ποιητικής γραµµατικής από τις 
πρώτες συλλογές ως το τέλος» (Έξι χρόνια µετά το θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη οι εκδόσεις Ίκαρος 
προσφέρουν στο αναγνωστικό κοινό το σύνολο του ποιητικού του έργου σε έναν κοµψό και εύχρηστο 
τόµο), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 22-12-2002),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13747&m=S13&aa=1&cookie=. 
 
18. Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, «Οι συναντήσεις του πνεύµατος στη λεκάνη της Μεσογείου» 
(Η ιδέα της “µεσογειακότητας” στην καλλιτεχνική συνείδηση της σύγχρονης Ελλάδας όπως 
εκδηλώνεται στο έργο των ποιητών της γενιάς του ’30 Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου και Οδυσσέα 
Ελύτη), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 03-12-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13131&m=B05&aa=1&cookie=.  
 
19. Γεώργιος Μπαµπινιώτης, «Ο “ποιητής της γλώσσας”» (Ο Ελύτης µπόρεσε να σπάσει τους 
φραγµούς της συµβατικής γλώσσας και να φτάσει σε µιαν πρωτόγνωρη υπέρβαση των ορίων της νέας 
ελληνικής γλώσσας, που τη χρειαζόταν για να εκφράσει την υπέρβαση της καθηµερινής 
πραγµατικότητας), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 14-05-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12931&m=B12&aa=1&cookie=. 
 
20. Γεώργιος Μπαµπινιώτης, «Ο αποφθεγµατικός λόγος του Ελύτη» (Ο Γ. Μπαµπινιώτης 
αναφερόµενος στην ποίηση του κορυφαίου δηµιουργού υπογραµµίζει πως οι αποφθεγµατικοί του 
στίχοι λειτουργούν σαν “ενδοκείµενα” ή σαν “παραθέµατα” του ποιητή παρµένα από ένα άλλο επίπεδο 
της δικής του σκέψης), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση:  09-05-1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12571&m=B14&aa=1&cookie=. 
 
21. Μανόλης Σαββίδης, «Ανθ’ ηµών η αγάπη. Της µνήµης τ’ ατηµέλητα» (Το δεύτερο µεταθανάτιο 
βιβλίο του Οδυσσέα Ελύτη, η συλλογή Εκ του Πλησίον, είναι πέρα και πάνω απ’ όλα ποίηση, 
καµωµένη από έναν µάστορα της γλώσσας και της ποιητικής), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 22-11-
1998), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12508&m=S08&aa=1&cookie=.  
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22. Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Φασισµός και λόγος» (Μια σειρά βιβλία και άρθρα για την 
επανανάγνωση της ποίησης δηµιουργούν ποικίλες συζητήσεις. Για µια νέα πρόταση ανάγνωσης του 
Εγγονόπουλου, του Ελύτη και του Εµπειρίκου), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 25-01-1998), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12465&m=S06&aa=1&cookie=.  
 
23. Μιχάλης Μερακλής, «Η παλιά δοξασία» (Η µεταφυσική, η ηθική και η αισθητική στο έργο του 
Οδυσσέα Ελύτη. Μια προσέγγιση της “µυστηριακής κι όµως σοφής αλήθειας για τον κόσµο”, όπως 
αποκαλύπτεται από τον ποιητή), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 21-09-1997),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12447&m=S07&aa=1&cookie=.   
 
24. Άννα Βλαβιανού, «Έχουµε θράσος» (Ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός µιλάει για τα ποιήµατα του 
Οδυσσέα Ελύτη που µελοποίησε), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 23-03-1997), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12421&m=B14&aa=1&cookie=.   
 
25. Μιχάλης Σταφυλάς, «Ο Οδυσσέας Ελύτης εναντίον ενός κόσµου που δεν αποδεχόταν η συνείδησή 
του», Νέα Εποχή 236 (1996), http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=1838. 
 
26. Γιάννης Η. Ιωάννου, Χριστιανισµός και ειδωλολατρεία στο έργο του Ελύτη, Νέα Εποχή 185-186 
(1983), http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3118. 
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4.1.5. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (1909-1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ποιητής της τελευταίας προ Ανθρώπου εκατονταετίας 97 
 
«Από δω προς τον ήλιο. Μεθαύριο / που θα περνάνε µες στον ήλιο µε σηµαίες κι εργαλεία / 
µπορεί και κάποιος να σταθεί µια σύντοµη στιγµή και να ρωτήσει: / Ποιος να ’γραψε µε τόσο 
αδέξια γράµµατα τούτη την πινακίδα; / και κάποιος άλλος ίσως να θυµάται και να πει: / Ο 
Γιάννης Ρίτσος -ποιητής της τελευταίας προ Ανθρώπου εκατονταετίας»  
 

Αυτό το αισιόδοξο µήνυµα έστελνε ο ποιητής µέσα απ’ τον κατοχικό ζόφο, τον 
Αύγουστο του 1942, όταν η Αντίσταση ανδρωνόταν κι η υπόσχεση ενός κόσµου ωραίου που 
θα αναδυόταν απ’ τα ερείπια έµοιαζε να παίρνει σάρκα.  

 
Από τότε, η βαρβαρότητα άλλαξε πολλά πρόσωπα. Τα νέα δεινά του τόπου έµελλε να 

τα νιώσει στο πετσί του, µάρτυρας (µε τη διπλή σηµασία) της µισαλλοδοξίας και της 
απανθρωπιάς στις αλλεπάλληλες εκτοπίσεις του. Του ’µελλε ακόµα, εκείνες τις σηµαίες που 
ονειρευόταν, να τις δει να κουρελιάζονται µία µία. «Σκισµένες όλες οι σηµαίες κατά µήκος 
όλου του χρόνου», έγραφε κιόλας µες στη δικτατορία, όταν ξεσπούσε η κρίση στις 
σοσιαλιστικές χώρες. 

  
«Μεθαύριο», λοιπόν, αν κάποιος θα ’θελε να διαβάσει την ιστορία της εκατονταετίας, 

θα την εύρισκε ακέραια στην ποίηση του Ρίτσου: στα ποιήµατα που την κατέγραψαν σαν 
χρονικό· στα εγερτήρια άσµατα, σε ύµνους ηρώων και ελεγεία· στη µεταπλασµένη ποιητικά 
                                                           
97 Παραθέτουµε το άρθρο της φιλολόγου Χρύσας Προκοπάκη που δηµοσιεύτηκε στις 25-10-1999 στην 
εφηµερίδα Τα Νέα, βλ.:  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16575&m=N26&aa=1. 
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16575&m=N26&aa=1
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βιογραφία του, εγκατασπαρµένη σε ποικίλες συνθέσεις. Κι ακόµα, πιο βαθιά, στο εσωτερικό 
οδοιπορικό του ποιητή, που το αποτύπωνε µέρα τη µέρα µε σαφήνεια ή υπαινικτικά. Κι αυτό 
το «υπαινικτικά» λέει περισσότερα για τη βία του καθεστώτος, τις νοοτροπίες και τη 
συµβατική ηθική, τους ιδεολογικούς πειθαναγκασµούς.  

 
Ποιος είναι λοιπόν ο Ρίτσος; Ο βάρδος των λαϊκών αγώνων ή ο µοναχικός 

σκεπτικιστής, ο «απαρηγόρητος παρηγορητής του κόσµου»; Ο αισθησιακός που ρουφάει µε 
όλους τους πόρους του τους χυµούς της ζωής, αυτός που κλείνει µέσα στ’ ανθρώπινο σώµα 
τον φυσικό κόσµο και, αντίστροφα, µεταµορφώνει το σύµπαν σε παλλόµενη σάρκα; Ο 
ερωτικός, που σκιρτά σ’ όλα τα αγγίγµατα των σωµάτων και των αγαλµάτων, ή ο ασκητής 
που «απωθεί» και «θεώνεται»; Ή µήπως ο φύσει υπαρξιακός που εκθέτει την αγωνία του 
στον ψιθυριστό διάλογό του µε το χρόνο και το θάνατο; Ο «διχασµένος και διπλός», µας λέει 
ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τον υπερβατικό λόγο της ποίησης.  

 
Γεννήθηκε στη Μονεµβασιά την Πρωτοµαγιά του 1909. Η οικογένειά του, 

µεγαλοκτηµατίες που δέσποζαν στην περιοχή, καταστράφηκε οικονοµικά λίγα χρόνια 
αργότερα, και, το χειρότερο, βυθίστηκε στο πένθος. Το 1921 πεθαίνει φυµατικός ο µεγάλος 
γιος, δόκιµος αξιωµατικός του Ναυτικού, καθώς και η µητέρα, το λατρεµένο πρόσωπο του 
ποιητή, από την ίδια αρρώστια. Το «νεκρό σπίτι» έµελλε να σφραγίσει τη ζωή και το έργο 
του. Τα πρώτα του ποιήµατα δηµοσιεύονται στη ∆ιάπλαση των Παίδων το 1924, µε το 
ψευδώνυµο «Ιδανικό όραµα». Το 1925 εγκαθίσταται στην Αθήνα όπου εργάζεται για λίγο ως 
δακτυλογράφος και αντιγραφέας συµβολαίων. Το επόµενο έτος προσβάλλεται κι αυτός από 
φυµατίωση. Η ζωή του για πολλά χρόνια θα µοιράζεται ανάµεσα σε φθισιατρεία και σε 
διάφορες δουλειές µε εξευτελιστικούς όρους (ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής κι επιµελητής 
κειµένων). Στο σανατόριο της «Σωτηρίας» όπου νοσηλεύεται (1927-30) µυείται στο 
µαρξισµό από αγωνιστές του ΚΚΕ. Το «ιδανικό όραµα» ανακαλύπτει το κοινωνικό όραµα.  
«Την πρώτη και τελευταία σου λέξη / την είπαν ο έρωτας και η επανάσταση. / Όλη σου τη 
σιωπή την είπε η ποίηση». Και µια απλή καταγραφή του τεράστιου σε όγκο έργου του (πάνω 
από 100 ποιητικά βιβλία, 4 θεατρικά, πεζά, δοκίµια, µεταφράσεις) θ’ απαιτούσε πολλές 
σελίδες. Ας αρκεστούµε σε µια συνοπτική παρακολούθηση της ποιητικής πορείας.  
 

1934-36: Μέσα από τον παραδοσιακό στίχο, στις παράλληλες συλλογές Τρακτέρ (1930-
34), Πυραµίδες (1930-35), εκφράζει τους νέους προσανατολισµούς του επιχειρώντας µια 
ρήξη, που αποδεικνύεται όµως αρκετά επώδυνη.  
 

Τον Μάιο του 1936, η αιµατηρή καταστολή της διαδήλωσης των απεργών 
καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, του εµπνέει τον Επιτάφιο, αυτό το µοιρολόι της µάνας 
µπροστά στο σώµα του σκοτωµένου γιου της, που µετατρέπεται σε κοινωνική διαµαρτυρία 
και εξέγερση. Στον οµοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο µετακενώνεται η δηµοτική και λόγια 
παράδοση, φορτίζοντας το σύγχρονο δράµα, ενώ η ανάκληση του χριστιανικού µύθου 
ευαγγελίζεται µιαν άλλη ανάσταση. Ο Επιτάφιος παραδόθηκε στην πυρά από τους δικτάτορες 
της 4ης Αυγούστου.  
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1937-43: Είναι η περίοδος της λυρικής έκρηξης. Ένας µοντέρνος λυρισµός, σε 
ελεύθερο στίχο, όπου η µουσική ροή και τα ενσωµατωµένα στοιχεία του υπερρεαλισµού 
πειθαρχούν στον ειρµό του αισθήµατος και του στοχασµού. Ο υπαίθριος χώρος εισβάλλει µε 
τολµηρές φωτεινές και ονειρικές εικόνες. Οργιώδης φαντασία που ξέρει να γειώνεται 
ακουµπώντας πάντα στα απλά πράγµατα.  
 

Το 1937, συγκλονισµένος από την ψυχική ασθένεια της αδερφής του Λούλας, που 
οδηγείται στο ∆αφνί, γράφει Το τραγούδι της αδελφής µου. (Σηµειωτέον ότι στο ίδιο ίδρυµα 
βρίσκεται ο πατέρας από το 1932). Είναι το ποίηµα που θα του χαρίσει το «χρίσµα» του 
γέρου Παλαµά: «Παραµερίζουµε, ποιητή, για να περάσεις».  

 
Η Εαρινή συµφωνία (1937-38) έρχεται να επουλώσει πληγές: ψυχική ανάταση και 

θάµβος µπροστά στο θαύµα του πρωτοφανέρωτου έρωτα. Στο Εµβατήριο του ωκεανού, 
(1939-40), το όνειρο του µεγάλου ταξιδιού τρέφεται µε µνήµες του µονεµβασιώτικου 
βράχου. Αναπόληση µέσα στην άξενη πολιτεία όπου προβάλλεται κιόλας η εφιαλτική εικόνα 
της ναζιστικής θηριωδίας: «Οι άνθρωποι ετοιµάζουν σκάλες / µε ανθρώπινα κόκαλα / για ν’ 
ανέβουν».  

 
Την έντονη µουσικότητα διαδέχεται ένας υπόγειος ρυθµός στην Παλιά µαζούρκα σε 

ρυθµό βροχής (Μακρινή εποχή της εφηβείας), 1942, και στη ∆οκιµασία (1935-43), όπου θα 
εισχωρήσουν προοδευτικά συµβολικές αναφορές στην κατοχική καταπίεση. Ο στίχος 
εκτείνεται, και το ύφος πλησιάζει «το πρότυπο της απλής συνοµιλίας», τη χαρακτηριστική 
φωνή του Ρίτσου.  

 
1944-53: Σ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής ο ποιητής είναι καθηλωµένος στο κρεβάτι 

από µια σοβαρή υποτροπή της αρρώστιας. Συµµετέχει στο καλλιτεχνικό τµήµα του ΕΑΜ. 
Πολλά από τα γραφτά του, µεταξύ των οποίων κι ένα µυθιστόρηµα, καταστράφηκαν στα 
∆εκεµβριανά. Στον εµφύλιο, εξορίζεται στη Λήµνο (1948), στη Μακρόνησο (’49), στον Άη 
Στράτη (’50). Απελευθερώνεται το 1952.  
 

Από την Τελευταία Π.Α. εκατονταετία (1942), που γράφεται παράλληλα µε τη 
∆οκιµασία, αρχίζει µια καινούργια περίοδος, η οποία καλύπτει αυτά τα δύσκολα χρόνια. 
Σχεδόν αποκλειστικά, ποιήµατα του αγώνα και της εξορίας, που, αν και διαφέρουν µορφικά 
µεταξύ τους, τα συνδέει η θεµατική συνάφεια και η µεταφορά της νωπής ιστορικής εµπειρίας.  
 

Η κοινότητα του πόνου θα εκφραστεί µε τη µορφή του χορικού (Τρία χορικά, 1944-47). 
Την εποποιία της Αντίστασης ζωντανεύουν τα δίδυµα έργα Ρωµιοσύνη, Η Κυρά των 
αµπελιών (1945-47): Κλέφτες του ’21 κι αντάρτες πολεµούν µαζί τον κατακτητή. Σε 
αντιστοιχία, η αναβίωση της παράδοσης µε δηµοτικούς ρυθµούς και παραστάσεις γονιµοποιεί 
τον µοντέρνο, κάποτε υπερρεαλίζοντα, στίχο στις επικολυρικές αυτές συνθέσεις. Στον 
Πέτρινο Χρόνο (1949), αντίθετα, ο λόγος απογυµνώνεται, γίνεται κραυγή που ανεβαίνει από 
την κόλαση της Μακρονήσου. Συµπύκνωση, εξοµολογητικότητα στα απέριττα Ηµερολόγια 
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εξορίας, ενώ, παράλληλα, κυλάει ένα ποίηµα ποταµός (5.500 στίχοι), Οι γειτονιές του κόσµου 
(1949-51), το «χρονικό» της δεκαετίας 1940-50. Με πολλά ενδιάµεσα στάδια, όπου η 
προσπάθεια να συντηρηθεί η φλόγα της πίστης αποκαλύπτει τα ρήγµατα της ήττας της 
Αριστεράς, ο κύκλος κλείνει µε τη συγκλονιστική Ανυπόταχτη Πολιτεία (1952-53): 
Συνειδητοποίηση του βάθους της ήττας µε την επιστροφή στη µουδιασµένη και 
«εκσυγχρονιζόµενη» Αθήνα. Προσπάθεια επανένταξης κι εσωτερικός αγώνας για την 
ανάκτηση των χαµένων ελπίδων.  

 
1954-67: Το 1954 ο Ρίτσος παντρεύεται µε τη γιατρό Φαλίτσα Γεωργιάδη. Τα χρόνια 

που ακολουθούν είναι µια ανάπαυλα ειρήνης και γαλήνης στο σπιτικό περιβάλλον. Η 
γέννηση της κόρης του Έρης τού χαρίζει το ευφρόσυνο Πρωινό άστρο (1955). Η εποχή αυτή 
θα φέρει µια καινούργια καρποφορία. Εσωτερικές διεργασίες κι αντικειµενικές συνθήκες 
(σχετική ύφεση του ψυχρού πολέµου και κάποια φιλελευθεροποίηση και στον τοµέα της 
αισθητικής µετά το 20ό σοβιετικό συνέδριο) αποδεσµεύουν µια πολύτιµη ύλη που θα 
οδηγήσει το έργο του στην αιχµή της σύγχρονης ποίησης. Είναι η περίοδος των υψηλών 
συλλήψεων και των ευρηµατικών µορφικών τρόπων της Τέταρτης ∆ιάστασης, που 
εγκαινιάζεται µε την κλασική στην οικονοµία της και την υποβλητική της γοητεία Σονάτα του 
σεληνόφωτος (1956, Α΄ κρατικό βραβείο ποίησης).  
 

Στα πολύστιχα αυτά ποιήµατα (δραµατικοί µονόλογοι τα περισσότερα), ο Ρίτσος µέσα 
από διαφορετικές περσόνες, σύγχρονες ή µυθολογικές, θα πραγµατοποιήσει καταβυθίσεις στο 
σκοτεινό πηγάδι της ψυχής και του υποσυνειδήτου, θα µιλήσει για τη µοναξιά, την ερωτική 
στέρηση, το γήρασµα του σώµατος και των πραγµάτων (Σονάτα..., Το νεκρό σπίτι, 1959, 
Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού, 1960), θα αναδείξει την αξία της απλής ζωής όπου 
συντελείται το θαύµα, αποενοχοποιώντας τον αντιήρωα (Ισµήνη, 1966-71), θα ανατάµει τις 
συνειδησιακές συγκρούσεις του ατόµου-φορέα της κοινωνικής πράξης (Ορέστης, 1962-66, 
Φιλοκτήτης 1963-65). Κι ακόµα θα επιχειρήσει µια δυναµική ανακατάκτηση του χρόνου µέσα 
από την ατοµική και ιστορική µνήµη (Όταν έρχεται ο Ξένος, 1958).  

 
Οι αρχαιόθεµοι µονόλογοι αντλούν από τον κύκλο των Ατρειδών, των Λαβδακιδών και 

τον τρωικό κύκλο. Ο µύθος συγχωνεύεται µε τις κοινωνικο-ιστορικές εµπειρίες όπως και µε 
την ιστορία της επίσης τραγικής µονεµβασιώτικης οικογένειας. Τα ετερόκλητα στοιχεία 
οργανώνονται µέσα σε µια ιδιότυπη, ερεθιστική συγχρονία. Ο σχεδόν δοκιµιακός στοχασµός 
καλύπτεται από τη σεµνότροπη εξοµολογητικότητα της καθηµερινής κουβέντας.  

 
Παράλληλα µε τις συνθέσεις της Τέταρτης ∆ιάστασης, καλλιεργείται συστηµατικά το 

ολιγόστιχο ποίηµα, που σαν να συµπυκνώνει τους πληθωρικούς µονολόγους. Λιτό, συχνά 
αινιγµατικό, καταγράφει χαµηλόφωνα τις ελάχιστες χειρονοµίες, τους ψυχικούς κραδασµούς, 
καθηλώνει το φευγαλέο καθαγιάζοντας την καθηµερινότητα. Ο ποιητής διαλέγεται µε τον 
κόσµο των πραγµάτων (έπιπλα, σκεύη, εργαλεία της δουλειάς), αυτών των «απλών, απτών, 
αδιανόητων και κατευναστικών αντικειµένων, αυτών των µικρών συσσωρευτών της 
χρήσιµης ανθρώπινης ενέργειας», καθώς λέει ο ίδιος σχολιάζοντας τις Μαρτυρίες (1957-65). 
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Τα αντικείµενα, όπως όλα τα ζώντα ή άψυχα του σύµπαντος, βρίσκονται σε συνεχή 
ανταπόκριση µε τον άνθρωπο. Κι αυτή η ποιητική όραση που νοηµατοδοτεί τον κόσµο είναι 
ίσως η µεγαλύτερη χάρη και δωρεά του ριτσικού έργου.  

 
1967-72: Αµέσως µετά το πραξικόπηµα του 1967, ο Ρίτσος οδηγείται πάλι στις εξορίες: 

Γυάρος, Λέρος, και, στη συνέχεια, τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισµό στη Σάµο, ως το τέλος 
του ’70. Μαζί µε τους δυνάστες, το φάσµα του θανάτου είναι συνεχώς παρόν (νοσηλεύεται 
στον Άγιο Σάββα φρουρούµενος). Από την άλλη, η διάσπαση του ΚΚΕ και η επέµβαση στην 
Τσεχοσλοβακία δεν ήρθαν να τονώσουν το ηθικό του. Κι όµως η ζοφερή επταετία ήταν η πιο 
παραγωγική του περίοδος. Το πλήθος των βραβείων και των τιµητικών διακρίσεων στο 
εξωτερικό εξάλλου, όπως και οι µεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες, µαρτυρούν τη διεθνή 
απήχηση του έργου του που θα αυξάνεται ολοένα.  
 

Οι δραµατικές συνθήκες που σφράγισαν όλη αυτή την περίοδο µας επιβάλλουν να την 
ξεχωρίσουµε από την προηγούµενη, µολονότι κι εδώ καλλιεργούνται οι ίδιες ποιητικές 
µορφές. Η αλλαγή οπτικής και διάθεσης  όχι διαθεσιµότητας  υπαγορεύει και αλλαγές στο 
ύφος και στη γραφή: εισχωρεί ο σαρκασµός και η ειρωνεία, προπάντων το στοιχείο του 
παραλόγου.  

 
Η τριπλή συλλογή Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωµα (1968-69) εκδόθηκε δίγλωσση 

στη Γαλλία: Καταγγελία του καθεστώτος αλλά και έκφραση πικρίας ένα αίσθηµα 
«απορφανισµού», ύστερα από την κρίση στις σοσιαλιστικές χώρες. Χωρίς να λείπει η 
αντιστασιακή δόνηση, όπως π.χ. στο χορικό Ο αφανισµός της Μήλος (1969) ή στα ∆εκαοχτώ 
λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (1968), το κύριο σώµα των ποιηµάτων αυτών των χρόνων 
διαποτίζεται από µια αίσθηση µαταιότητας και θανάτου. Σε συλλογές όπως Ο τοίχος µέσα 
στον καθρέφτη (1967-71), ∆ιάδροµος και σκάλα (1970), Γραφή τυφλού (1972-73), εισβάλλει ο 
κόσµος του «ηµερινού και νυχτερινού εφιάλτη». Ένας κόσµος σακατεµένος, 
παραµορφωµένος, παρανοϊκός. 

  
Αλλά και σε µονολόγους της Τέταρτης ∆ιάστασης, όπως ο Αγαµέµνων, η Χρυσόθεµις, Η 

Ελένη (1970), Η επιστροφή της Ιφιγένειας (1971-72), το κέντρο βάρους µετατίθεται στο 
υπαρξιακό πεδίο. Είναι η ώρα των απολογισµών: Ο Τρωικός πόλεµος, η θυσία της Ιφιγένειας, 
η (σε προηγούµενη φάση, στο ποίηµα Ορέστης) καθαρτήρια µητροκτονία, θέτουν τώρα το 
τραγικό, αναπάντητο ερώτηµα: «προς τι;». Η έλλειψη νοήµατος, το «µέγα τίποτα» κυριαρχεί. 
Η ιστορία είναι µια αέναη επανάληψη παθών, και ο ζωοποιός λόγος αυτοακυρώνεται. Μένει 
ο ηρωικός πεσιµισµός της Ελένης: «... Ωστόσο  ποιος ξέρει  / ίσως εκεί που κάποιος 
αντιστέκεται χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει / η ανθρώπινη ιστορία, που λέµε, κι η οµορφιά 
του ανθρώπου...» Κι όµως µέσα στη δικτατορία θ’ ακουστούν αιφνίδια συνθέσεις εξόδου που 
προοιωνίζονται µια εύφορη δηµιουργία, ενδεικτική της εγρήγορσης, της θεληµατικότητας και 
της µανίας του ακατάβλητου ποιητή. 
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1972-83: Το Κωδωνοστάσιο και η Γκραγκάντα (1972) ευαγγελίζονται την εξέγερση που 
ήταν να ’ρθει, αλλά και εγκαινιάζουν νέους εκφραστικούς τρόπους. Μετα-υπερρεαλιστική, 
εξπρεσιονιστική γραφή, αµάλγαµα λόγιας και λαϊκής γλώσσας. Ένας κόσµος ρευστός, όπου 
άνθρωποι, ζώα, πράγµατα συνδιαλέγονται απειθάρχητα: «... Και τα λόγια διασταυρούµενα, 
ανταποκρίσεις, αποµακρύνσεις, παρεξηγήσεις, τυχαίες συνέχειες  το πιότερο µονόλογοι  
λόγια ασυνάρτητα, ασήµαντα, ερευνητικά, αναπάντητα, απαραίτητα...», σχολιάζει ο ίδιος. 
Ένα αλλόκοτο σύµπαν µυρµηγκιάζει στην αστείρευτη φαντασία. Ίσως αυτό να σηµαίνει 
Γίγνεσθαι (συγκεντρωτικός τόµος που εκδόθηκε το 1977), σε σχέση µ’ ένα προηγούµενο 
«είναι». Τα Επινίκια, επίσης συγκεντρωτικός τόµος που περικλείει συνθέσεις από το ’77 ως 
το ’83, ανακαλούν επικές µνήµες που προβάλλονται στο µέλλον. Ενοραµατικές συλλήψεις 
του υπερώριµου Ρίτσου, ο οποίος επενδύει αξιωµατικά µ’ όλη του την ποιητική σκευή και 
τον παράφορο λυρισµό του, άλλη µια φορά, στο ιστορικό στοίχηµα.  
 

Προέκταση της ποίησής του, η πεζή εννεαλογία Εικονοστάσιο ανώνυµων αγίων (1983-
86), σύντηξη ατοµικών όπως και κοινωνικών βιωµάτων και ερωτικών φαντασιώσεων. 
∆ιάφορα προσωπεία του επιτρέπουν να εκφράσει µύχιες σκέψεις και επιθυµίες µε 
δραµατικούς ή παιγνιώδεις τρόπους, µε µια τολµηρή, κάποτε ελευθεριάζουσα γλώσσα. 

  
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεµβρίου 1990, αφήνοντας 50 ανέκδοτες συλλογές 

ποιηµάτων. Με το έργο του εισήλθε σ’ όλα τα ορατά και αόρατα, άντλησε από το βάθος του 
χρόνου και το πλάτος του κοινωνικού χώρου. Εκµεταλλεύθηκε δυναµικά τον αστείρευτο 
πλούτο της νεοελληνικής γλώσσας. Συµφιλίωσε τους αγώνες για τα καίρια προβλήµατα της 
εποχής µας µε την εσωτερική βίωση των πραγµάτων και την αναζήτηση του νοήµατος της 
ύπαρξης. Στις µείζονες συνθέσεις και στα µικρά ποιήµατα, όπως και στα δοκίµιά του, 
ανέδειξε µια σύγχρονη ευαισθησία, προσαρµόζοντας τη φωνή του στους χαµηλούς τόνους 
της βαθιάς επικοινωνίας και της εξοµολογητικότητας.  

 
Οι συλλογές που εκδόθηκαν αµέσως µετά το θάνατό του µε τον τίτλο Αργά, πολύ αργά 

µέσα στη νύχτα είναι η ύστατη χειρονοµία του. Προδοµένος από το όραµά του, κοιτάζει 
κατάµατα το θάνατο µεταγγίζοντας και τις τελευταίες στιγµές του στο λόγο. «Γεύση βαθιά 
του τέλους προηγείται του ποιήµατος. Αρχή».  

 
 
 
Ρίτσος ανθολογούµενος 98 
 

∆έκα χρόνια συµπληρώθηκαν τον περασµένο Νοέµβριο από τον θάνατο του Γιάννη 
Ρίτσου και οι εκδόσεις Κέδρος τιµώντας τη µνήµη του κορυφαίου ποιητή εξέδωσαν µιαν 
ανθολογία του έργου του που την επιµελήθηκε η Χρύσα Προκοπάκη, η οποία εδώ και πολλά 
                                                           
98 Το κείµενο ανήκει στον συγγραφέα Αναστάση Βιστωνίτη και δηµοσιεύτηκε στις 21-01-2001 στην 
εφηµερίδα Το Βήµα, βλ.: 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13172&m=S06&aa=1&cookie=.  
 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13172&m=S06&aa=1&cookie=
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χρόνια µελετά και µεταφράζει στα γαλλικά την ποίησή του (Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου, 
επιλογή: Χρύσα Προκοπάκη, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2000) .  

 
∆εν ξέρω αν µπορεί να ανθολογηθεί ένα έργο που αποτελείται από 100 ποιητικές 

συλλογές (χωρίς να λογαριάσουµε άλλες 50 ανέκδοτες που άφησε πίσω του ο ποιητής της 
Σονάτας του σεληνόφωτος). Είναι αµφίβολο αν υπήρξε στον δυτικό κόσµο άλλος ποιητής µε 
τέτοιον όγκο δουλειάς. Νοµίζω πως ακόµη και ο Νερούντα, που επίσης παρήγαγε ένα 
τερατωδών διαστάσεων ποιητικό έργο, έγραψε λιγότερα από τον Ρίτσο. Αλλά και τα 2.000 
ποιήµατα του Του Φου ή τα 2.800 του Πο Τσου Γι, κορυφαίων κινέζων ποιητών της 
δυναστείας των Τανγκ, είναι λιγότερα από τα ποιήµατα του Ρίτσου. Επιπλέον, εδώ έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε πρόσθετες δυσκολίες, που οφείλονται στη θεµατική και αισθητική 
πολυµορφία ενός δηµιουργού, η καταιγιστική παραγωγή του οποίου καλύπτει πάνω από 60 
χρόνια της πνευµατικής µας ζωής.  

 
Με τα δεδοµένα αυτά, το κρίσιµο ερώτηµα που προκύπτει για τον υποψήφιο ανθολόγο 

του Ρίτσου τι (ελάχιστο) θα πρέπει να ανθολογηθεί ώστε ο αναγνώστης αφενός να σχηµατίσει 
µια γενική εικόνα και αφετέρου να διαβάσει τα καλύτερα ποιήµατα, δεν είναι εύκολο να 
απαντηθεί. ∆εδοµένου µάλιστα ότι η ανθολογία αυτή απευθύνεται εκ των πραγµάτων στους 
νεότερους αναγνώστες, δεν µπορεί παρά να είναι ούτως ή άλλως µια εισαγωγή στην ποίηση 
του Ρίτσου ή, καλύτερα, ένα έναυσµα ώστε να προστρέξουν, αν έχουν την υποµονή και το 
βαθύτερο ενδιαφέρον, στο σύνολο του έργου του. Τα πράγµατα θα ήταν ευκολότερα αν 
όντως ίσχυε αυτό που είχε πει κάποτε ο Πάνος Θασίτης, ότι έχουµε δύο κατηγορίες ποιητών, 
τους ποιητές εντάσεως και τους ποιητές εκτάσεως, και πως ο Ρίτσος ανήκει στη δεύτερη 
κατηγορία. Ο Ρίτσος όµως, µολονότι τα κυριότερα έργα του είναι οι µεγάλες συνθέσεις που 
καλύπτουν στρωµατογραφικά εκτεταµένες περιοχές του χώρου και του χρόνου, έχει γράψει 
και πλήθος ποιήµατα ακαριαίων αποτυπώσεων, στα οποία σαφώς διακρίνεται η πρόθεση να 
µνηµειωθεί η στιγµή και να πολωθούν µέσα σε ελάχιστες λέξεις ο χρόνος και η εµπειρία. 
Εποµένως, αν ισχύει η παραπάνω κατηγοριοποίηση, ο Ρίτσος είναι και ποιητής εντάσεως και 
ποιητής εκτάσεως.  

 
Παρά τις παραπάνω δυσκολίες η Χρύσα Προκοπάκη έκανε µια αξιέπαινη δουλειά. Στο 

µέτρο του δυνατού έδωσε δείγµατα της ποίησης του Ρίτσου από το σύνολο του έργου του 
παρακολουθώντας την εξέλιξή του από την αρχή ως το τέλος και καλύπτοντας, όσο της 
επέτρεπε ο χώρος που διέθετε, όλο του το φάσµα. Προσπάθησε ακόµη να συνδυάσει τα 
αναπόφευκτα δειγµατοληπτικά κριτήρια µε τα αξιολογικά, αφήνοντας και σωστά εκτός 
ανθολογίας τα επικαιρικά πολιτικά ποιήµατα, χωρίς ωστόσο να κάνει το ίδιο και µε τα 
ποιήµατα της εξορίας ενδίδοντας στη µόδα των καιρών που θα τα θεωρούσε παρωχηµένα ή 
και αναχρονιστικά µετά την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων και τα όσα 
ακολούθησαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Φρόντισε επιπλέον να εφοδιάσει το 
βιβλίο µε µια εµπεριστατωµένη και διόλου σχολαστική εισαγωγή, καθώς και µε τον 
απολύτως απαραίτητο αριθµό σηµειώσεων στο τέλος, µε εργογραφικό σηµείωµα και µε 
κατάλογο βιβλίων που έχουν γραφεί για τον ποιητή.  
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Πολιτική και Αριστερά  
 

Είναι βεβαίως πασίγνωστο ότι ο Ρίτσος έθεσε το ταλέντο του στην υπηρεσία της 
Αριστεράς και στην υπόθεση της επανάστασης χωρίς ουσιαστικές παλινδροµήσεις, σοβαρές 
αµφιβολίες, αντιφάσεις και τα σχετικά. (Νοµίζω πως το να µιλούµε για «κριτική» του 
σοβιετικού συστήµατος εκ µέρους του Ρίτσου, κριτική που, ακόµη κι αν υπήρξε, ποτέ δεν 
εκφράστηκε δηµόσια, είναι τελείως παραπλανητικό.) Υπήρξε ο επίσηµος ποιητής της 
Αριστεράς, που τον τίµησε όσο κανέναν άλλο τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Όπως ήταν 
αναπόφευκτο, οι τιµές αυτές µέσα στην ταραγµένη πολιτική ιστορία του τόπου µας 
λειτούργησαν ετεροβαρώς και πάντως εναντίον των κορυφαίων του επιτευγµάτων, των 
µεγάλων συνθέσεων που απαρτίζουν την Τέταρτη διάσταση. Σήµερα ο νεότερος αναγνώστης 
απορεί πώς ένας ποιητής που µας έδωσε εκείνο το συγκλονιστικό Νεκρό σπίτι έγραψε έναν 
τεράστιο ύµνο για τον Νίκο Ζαχαριάδη το 1946 µε τίτλο Ο σύντροφός µας. Το ίδιο ισχύει 
ασφαλώς και για τους κατά παραγγελίαν στίχους που γράφτηκαν από τον Ρίτσο µε αφορµή 
γιορτές, επετείους και κοµµατικές συγκεντρώσεις, που βρίσκονται συγκεντρωµένοι στον 
τόµο µε τίτλο Τα επικαιρικά. Πεποίθηση, συµβιβασµός, κοµµατικό καθήκον, ό,τι κι αν δεχθεί 
κανείς, οι καταδηλώσεις του είδους λειτουργούν εµβόλιµα σε ένα έργο θεµελιακό για τη 
νεότερη ελληνική ποίηση. Όπως δεν είναι δίκαιο να εξετάζεται η ποίηση του Ρίτσου ερήµην 
της ιδεολογίας του, έτσι και η κοµµατική στιχοπλοκία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί για έναν 
ποιητή τέτοιου διαµετρήµατος. Και αυτό δεν είναι απλώς µια εκ των υστέρων διαπίστωση, 
µολονότι δεν ισχύει µόνο για τον Ρίτσο.  

 
Εδώ προκύπτει ένα κρίσιµο ερώτηµα: Πόσο πολιτικός ποιητής είναι ο κατά βάθος 

δραµατικός και κατ’ ουσίαν λυρικός Ρίτσος;  συναφές µε το πόσο πολιτική ήταν η λογοτεχνία 
που προσπάθησε να επιβάλει ο λεγόµενος σοσιαλιστικός ρεαλισµός και το εθνολαϊκό 
φολκλόρ που καλλιέργησε το καθεστώς στη Σοβιετική Ένωση και το οποίο µέσω της 
«διεθνιστικής αλληλεγγύης» το επέβαλε στα κοµµουνιστικά κόµµατα όλου του κόσµου. Ένα 
τέτοιο ερώτηµα βεβαίως δεν θα ήταν δυνατόν να τεθεί για κάποιον ποιητή σαν τον Μπρεχτ, 
για τον οποίο ωστόσο η πολιτική στράτευση είναι όχι µόνο σκοπός αλλά και ουσία. Το 
πλαίσιο, το πολιτικό περιεχόµενο και κυρίως η καλλιτεχνική καταξίωση του έργου 
αποδεικνύεται και δικαιώνεται στη γλώσσα και τη γραφή του, που, καθώς εύστοχα λέει ο 
Τζορτζ Στάινερ, προέρχεται κατευθείαν από τη σπαρτιατική γραφή ενός άλλου τύπου 
επαναστάτη και ανατροπέα, του Λούθηρου. Κρίνοντας κανείς από το γεγονός ότι το 
σηµαντικότερο µέρος του έργου του Ρίτσου, εκείνο που έχει αντέξει στον χρόνο, είναι αυτό 
στο οποίο οι πολιτικές αναφορές εµφανίζονται ελάχιστα καταδηλωτικές, συµπεραίνει ότι η 
πραγµατική λογοτεχνία λειτουργεί πολύ συχνά πέραν των πεποιθήσεων και κάποτε παρά τα 
όσα πιστεύει ή ισχυρίζεται ο δηµιουργός της.  

 
Όσο κι αν ακούγεται αντιφατικό, χωρίς την κατάρρευση των καθεστώτων της 

Ανατολικής Ευρώπης και το ιδεολογικό και πολιτισµικό σοκ που επακολούθησε, τα µείζονα 
έργα του Ρίτσου, οι µακροί και συγκλονιστικοί µονόλογοι που απαρτίζουν την Τέταρτη 
διάσταση, ίσως και να µην είχαν αναδειχθεί ως έργα πολύ πάνω και πέραν εκείνων στα οποία 



 

365
 

οφειλόταν η φήµη του όσο ζούσε, όπως ο Επιτάφιος, η Ρωµιοσύνη, το Καπνισµένο τσουκάλι ή 
τα Λιανοτράγουδα  και όχι µόνον επειδή έχουν µελοποιηθεί. 

 
 

Σκοτεινό αριστούργηµα  
 

Κανένα από τα παραπάνω διάσηµα έργα του Ρίτσου δεν συγκρίνεται κατά τη γνώµη 
µου µε το σκοτεινό αριστούργηµα Το νεκρό σπίτι, σάρκωµα της ζωής του, σάγκα του πάθους, 
της κατάπτωσης και του θανάτου, στοιχειωµένη αλληγορία της παιδικής του ηλικίας, της 
πτώσης και του δράµατος, της τρέλας και της καταστροφής που τον σηµάδεψε για όλη του τη 
ζωή, του µαύρου κύµατος που σε εισάγει κατευθείαν στο υπόγειο βασίλειο των νεκρών. Με 
το µείζον αυτό έργο η νεοελληνική ποίηση µπορεί να υπερηφανεύεται πως διαθέτει τη δική 
της νέκυια, τέτοια που δεν συναντά κανείς σε καµιά άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, γεµάτη από 
στίχους απίστευτης ωραιότητας και πάθους, όπως:  

 
Καλώς να ορίσει ο γυάλινος αφέντης µε το γυάλινο ξίφος του  
στη γυάλινη συµβία του, στα γυάλινα τέκνα του,  
στους γυάλινους υπηκόους του, σέρνοντας πίσω του  
κοπάδια γυάλινους νεκρούς, γυάλινα λάφυρα, γυάλινες σκλάβες,  
γυάλινα τρόπαια. Ας χτυπήσουν λοιπόν οι καµπάνες  
από κορφή σε κορφή της φωτιάς τα σινιάλα ας ανάψουν οι βιγλάτορες  
για τη γυάλινη νίκη µας.  
Ας χτυπήσουν λοιπόν οι καµπάνες ως την άκρη του ορίζοντα.  
Κι εσείς, δούλες, τι στέκεστε! Ετοιµάστε  
τα γυάλινα φαγιά, τα γυάλινα κρασιά, τα γυάλινα φρούτα  
έρχεται ο γυάλινος αφέντης µας. Έρχεται.  
 
Ή ακόµη:  
 
Η αφέντισσα ξέχασε να στολίσει τα παιδιά της. Μπήκε στο λουτρό.  
Το γέµισε ζεστό νερό και δεν πλύθηκε. Σε λίγο  
κλειδώθηκε στην κάµαρά της και βάφτηκε µες στον καθρέφτη  
κόκκινη, κόκκινη, ολοπόρφυρη, σα µάσκα, σα νεκρή, σαν άγαλµα,  
σα φόνισσα ή σα σκοτωµένη κιόλας. Κι ο ήλιος βασίλευε πέρα  
κίτρινος κι αναµµένος σα µοιχός εστεµµένος,  
σα χρυσοποίκιλτος σφετεριστής µιας ξένης εξουσίας,  
άγριος απ’ τη δειλία του κι επίφοβος µέσα στο φόβο του  
ενώ οι καµπάνες σήµαιναν αλλόφρονες σ’ όλη τη χώρα.  
 

Αλλά το Νεκρό σπίτι δεν είναι το µόνο µεγάλο έργο του Ρίτσου. ∆ίπλα του στέκεται 
βεβαίως η κατά πολύ γνωστότερη Σονάτα του σεληνόφωτος, όπως και ο Ορέστης, το Όταν 
έρχεται ο ξένος, Η επιστροφή της Ιφιγένειας. Κοντά τους και οι συλλογές µε πιο σύντοµα 
ποιήµατα: µεγάλο µέρος από τις Μαρτυρίες, οι Πέτρες, οι Επαναλήψεις, το Κιγκλίδωµα (οι 
τρεις τελευταίες, που εκδόθηκαν το 1972 σε ένα βιβλίο, αποτελούν ένα είδος άτυπης 
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τριλογίας, έναν διάλογο µε τον χρόνο, την Ιστορία και τον τόπο, που ζούσε έναν ακόµη 
αναχρονισµό στη µεταπολεµική του ζωή, το δικτατορικό καθεστώς των συνταγµαταρχών). Ο 
ποιητής αντιδρά επιστρατεύοντας έναν λόγο λιτό και υπαινικτικό, καίριο και πικρό, όπως λ.χ. 
στο παρακάτω θαυµάσιο ποίηµα µε τον τίτλο Νύχτα:  

 
Ψηλός ευκάλυπτος µ’ ένα φαρδύ φεγγάρι.  
Ένα άστρο τρέµει στο νερό.  
Ουρανός άσπρος, ασηµένιος.  
Πέτρες, γδαρµένες πέτρες ως επάνω.  
Ακούστηκε πλάι στα ρηχά  
δεύτερο, τρίτο πήδηµα ψαριού.  
Εκστατική, µεγάλη ορφάνια-ελευθερία.  
 
Ή ακόµη αυτό, από το ∆ιάδροµος και σκάλα, γραµµένο την ίδια περίπου εποχή (1970):  
 
Αδέξια, µε χοντρή βελόνα, µε χοντρή κλωστή,  
ράβει τα κουµπιά στο σακάκι του. Μιλάει µονάχος:  
Έφαγες το ψωµί σου; κοιµήθηκες ήσυχα;  
µπόρεσες να µιλήσεις; ν’ απλώσεις το χέρι σου;  
θυµήθηκες να κοιτάξεις απ’ το παράθυρο;  
χαµογέλασες στο χτύπηµα της πόρτας;  
Αν είναι ο θάνατος πάντοτε  δεύτερος είναι.  
Η ελευθερία πάντοτε είναι πρώτη.  
 
 
Εκφραστική ολοκλήρωση  
 

Το µεγαλύτερο και το σηµαντικότερο µέρος του έργου του ο Γιάννης Ρίτσος µας το 
έδωσε τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70, που θα πρέπει να θεωρηθούν ως περίοδος 
της εκφραστικής του ολοκλήρωσης, στις οποίες διευρύνεται η θεµατογραφία του, 
διαµορφώνεται το ύφος του, που θα παραµείνει λίγο πολύ σταθερό ως τα τελευταία του 
βιβλία, αυτό της συνοµιλίας στην οποία παρεµβαίνουν ποικίλα θαύµατα και προκρίνονται 
ιδιαίτερα στα σύντοµα ποιήµατα  οι µεσαίοι τόνοι, ώστε τα περιστατικά να εµφανίζονται και 
να σβήνουν µέσα στις φωτοσκιάσεις. Ο «επικός» τόνος που χαρακτηρίζει λ.χ. τη Ρωµιοσύνη 
τώρα απουσιάζει τελείως. Ακόµη και σε ένα καθαρά πολιτικό ποίηµα, όπως Το τερατώδες 
αριστούργηµα (τίτλος φυσικά ειρωνικός), ο Ρίτσος χρησιµοποιεί το ύφος και τον τόνο της 
καθηµερινής συνοµιλίας προκειµένου να µας προσφέρει την πνευµατική και την 
καλλιτεχνική του αυτοβιογραφία, όπως επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο εργαζόταν, τη 
θεµατική του και κατά έναν έµµεσο τρόπο την ποιητική του.  

 
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης λέγεται ότι τον οδήγησε σε µια κατάσταση 

παραίτησης και κατάθλιψης. Σήµερα, δέκα χρόνια µετά τον θάνατό του, ο ποιητής, και 
µάλιστα ο µείζων ποιητής, Γιάννης Ρίτσος έχοντας αφήσει πίσω του ένα έργο-ποταµό, 
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ασύλληπτο στην έκτασή του, αναµετράται πλέον µε τον χρόνο, που είναι και ο πραγµατικός 
αντίπαλος του κάθε δηµιουργού. Ας µη µας ξεγελά η σιωπή που έπεσε πάνω στο έργο και το 
όνοµά του τα τελευταία χρόνια. Ίσως και να ήταν χρήσιµη, προκειµένου να αναδειχθούν και 
να προβληθούν χωρίς προκαταλήψεις ή προσχήµατα τα όντως κορυφαία του επιτεύγµατα. Το 
έργο του είναι άνισο, γεµάτο επιχωµατώσεις και αναπόφευκτα επαναλήψεις, αφού ο ίδιος 
φιλοδόξησε να εκφράσει το µέλλον και µέσα από αυτό το εν και το άπαν. Στο πρόσωπό του η 
Αριστερά ευτύχησε να αποκτήσει τον µεγάλο της βάρδο. Εκείνο ωστόσο που µετράει σήµερα 
είναι το γεγονός ότι µε τα κορυφαία του έργα  που δεν είναι καθόλου λίγα  ο Ρίτσος παίρνει 
δικαιωµατικά θέση ανάµεσα στους µεγάλους νεοέλληνες ποιητές.  

 
 
 
Το µυθολογικό στοιχείο στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου 99 
 

Εξετάζοντας τα πολυάριθµα µυθολογικά στοιχεία στους ποιητικούς κύκλους και τα 
µεγάλα ποιήµατα του Γιάννη Ρίτσου, ο ερευνητής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, η 
συνειρµική αποµάκρυνση του απεικονιζόµενου από τον ποιητή επεισοδίου από το 
µυθολογικό θέµα, ο τονισµός ότι η ελληνική µυθολογία έχει τη βάση της στην ίδια τη ζωή, η 
χρησιµοποίηση συµβολισµού πανανθρώπινης σηµασίας, οι συνειρµικές γέφυρες από τη 
σύγχρονη εποχή στη µυθολογία και η δηµιουργία στα ποιήµατα καταστάσεων που εσωτερικά 
είναι συγγενικές µε τις µυθολογικές, όλα αυτά µαζί εξυπηρετούν µε συγκεκριµένο τρόπο τους 
καλλιτεχνικούς στόχους.  

 
Στις σκέψεις του ποιητή για τη µυθολογία, στην πληθώρα των µυθολογικών 

λεπτοµερειών, µοτίβων και προσώπων, ο αναγνώστης συναντά συνέχεια κάτι πιο σηµαντικό 
που δεν έχει εφήµερο χαρακτήρα και που ανοίγει το δρόµο για τα απόκρυφα µυστικά της 
ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης. Αιώνια είναι σύµφωνα µε τον Ρίτσο η προσµονή της 
Πηνελόπης (Μαρτυρίες, Σειρά δεύτερη, σ. 39· Επαναλήψεις, σ. 69), τα µητρικά αισθήµατα της 
Νιόβης (Επαναλήψεις, σ. 62), η αγάπη της Αλκµήνης (Επαναλήψεις, σσ. 54, 76), η πορεία 
των Αργοναυτών προς το σκοπό τους (Μαρτυρίες, Σειρά δεύτερη, σ. 85) κλπ. 

 
Σύµφωνα µε τον ποιητή αυτά και πολλά άλλα ανθρώπινα συναισθήµατα, βιώµατα, 

αισθήσεις που απεικονίστηκαν στη µυθολογία, εµφανίζονται απαράλλακτα σε διάφορες 
ιστορικές εποχές σε διάφορες συγκεκριµένες µορφές. Παρά τις «προόδους στα καπέλα, στα 
ενδύµατα, στις οµπρέλες, στα αµάξια, στα βιολοντσέλα, στη µαγειρική, στις φυλακές, στα 
αερόπλοια» (Χρυσόθεµις, σ. 180), κάποιες θεµελιώδεις αρχές του ανθρώπου παραµένουν 
χωρίς ουσιαστικές αλλαγές: 

                                                           

99 Κείµενο του ρώσου ελληνιστή και λογοτέχνη Βίκτορα Σοκολιούκ, µελετητή του έργου του Ρίτσου, 
που παρατίθεται στην ιστοσελίδα: http://www.mpa.gr/specials/ritsos/mythology.htm. 

 

http://www.mpa.gr/specials/ritsos/mythology.htm
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Ευτυχώς, κάτι τέτοια µας µένουν,  
παρηγορητικά, αναλλοίωτα, ενωµένα, 
έτσι σαν να ’µαστε αναλλοίωτοι κ’ εµείς 
(«Απόσταγµα», Επαναλήψεις, σ. 79) 
 

Όπως υποθέτει ο ποιητής, δεν αλλάζουν µόνο τα συναισθήµατα και τα βιώµατα, αλλά 
και µερικά σύνολα, συστήµατα κοινωνικών φαινοµένων και διαπροσωπικών σχέσεων, 
µερικές καταστάσεις από τη ζωή που το πρότυπο τους υπάρχει µέσα στη µυθολογία: 

 
Κουράστηκα να λέω χρονολογίες - 590, 447, 356 - 
αλλάζουν οι αριθµοί, και οι άνθρωποι ίδιοι, οι πόλεµοι ίδιοι. 
(«∆ελφοί», σ. 303) 
 

Η παραγωγική ανάπλαση των µυθολογικών καταστάσεων, στα ποιήµατα στο επίπεδο 
της σύγχρονης εποχής, µοιάζει να εικονογραφεί αυτή τη θέση. Όπως κάποτε η ∆ήµητρα 
αναζητούσε την Περσεφόνη, η γριά από το ποίηµα «Ανασκαφές, Ι» (∆ιάδροµος και Σκάλα, σ. 
91) αναζητά την κόρη της Άννα. Για να υπογραµµιστεί ακόµη περισσότερο το αιώνιο της 
κατάστασης, ο ποιητής δείχνει πως η σύγχρονη γριά µητέρα προσπαθεί να αναζητήσει την 
κόρη της στον τόπο των ανασκαφών (θα έλεγε κανείς στην ιστορία). Σε άλλο ποίηµα της 
ίδιας συλλογής υπάρχει µια άλλη “αιώνια” κατάσταση: 

 
Κι αυτός, ασάλευτος,  
δεµένος στον τροχό, µε την ιδέα πως ταξιδεύει τάχα, 
νιώθοντας τον αγέρα να χτενίζει προς τα πίσω τα µαλλιά του, 
παρατηρώντας τους συντρόφους του, πετυχηµένα µεταµφιεσµένους σε πολυάσχολους ναύτες,  
να τραβούν ανύπαρχτα κουπιά, να βουλώνουν τ’ αυτιά τους µε κερί, ενώ οι Σειρήνες είχαν  
πεθάνει εδώ και τρεις χιλιάδες τουλάχιστον χρόνια. 
(«Η σκάλα») 
 

Εδώ, όπως και σε όλη τη µυθολογική ποίηση του Ρίτσου, συναντάµε µία σειρά 
περιεκτικές φόρµες που δεν έχουν κοινωνικό και χρονικό προσδιορισµό, στις οποίες 
αντανακλάστηκαν τα περισσότερο θεµελιακά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κατανόησης 
του κόσµου, της προσωπικής και κοινωνικής του συµπεριφοράς. Αυτές τις φόρµες θα τις 
ονοµάζουµε µυθολογικά µοντέλα. 

 
∆εν είναι δύσκολο να προσέξουµε ότι στα πλαίσια των µυθολογικών µοντέλων ο 

Ρίτσος ξεχωρίζει µερικές σταθερές ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης αντίληψης του κόσµου, 
καθώς επίσης και κάποιες µοναδικές καταστάσεις από τη ζωή. Σχετικά µε αυτό ξεχωρίζουµε 
µέσα στα µυθολογικά µοντέλα τους µυθολογικούς τύπους και τους µυθολογικούς ρόλους. 
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Με το µυθολογικό τύπο εννοούµε τις γενικές µορφές σκέψης, φαντασίας, βιωµάτων, τα 
κοινά συναισθήµατα, τις ηθικές έννοιες κλπ. Με το µυθολογικό ρόλο εννοούµε τον τύπο της 
κοινωνικής συµπεριφοράς, τη συγκεκριµένη παραλλαγή επίλυσης της κατάστασης µιας 
κοινωνικοψυχολογικής σύγκρουσης που περιέχεται στο µύθο. Ο µυθολογικός ρόλος, ως 
συνήθως, προϋποθέτει το πρόβληµα της εκλογής. 

 
Έχοντας σαν στόχο την ποιητική έρευνα «του οξύτατου και βαθύτατου και 

αποφασιστικού προβλήµατος, του δυσµετάβλητου της ανθρώπινης ύπαρξης, της φύσης του 
ανθρώπου και της σχέσης του µε τις κοινωνικές συνθήκες» («Περί Μαγιακόβσκη», 
Μελετήµατα, σ. 29), ο ποιητής επιδιώκει να “παρουσιάσει” τα πιο “αντικειµενικά” 
µυθολογικά µοντέλα. Μ’ αυτό το σκοπό συνδυάζει συχνά στα ποιήµατα του στοιχεία της 
ελληνικής µυθολογίας και της χριστιανικής θρησκείας: 
 
Τη νύχτα, πλάι στις ροδοδάφνες, 
περπατούν ο Χριστός µε τον Απόλλωνα [...]. 
Ο Απόλλωνας σωπαίνει.  
Ο Χριστός σωπαίνει. Ο Ευρώτας κυλάει. 
(«Κυκλική δόξα». Ποιήµατα, 1972, τόµ. 3, σ. 76) 
 
 
 
Ο ποιητής του βάθους - Το δεύτερο τραγούδι του Γιάννη Ρίτσου 100  
 
Η έκδοση των επιστολών του Γιάννη Ρίτσου προς την αδελφή του Λούλα παρουσιάζει 
µια πλευρά από τη ζωή του ποιητή τρυφερή και δραµατική. 
 

Όσο περνούν τα χρόνια το έργο του Γιάννη Ρίτσου θα χάνει το επικαιρικό χρίσµα που 
το στιγµάτισε και θα αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τα βαθύτερα στρώµατά του. Γιατί ο 
Ρίτσος είναι ένας ποιητής του βάθους, ένας ποιητής που δεν φοβήθηκε να διαπεράσει πολλές 
και διαδοχικές επιφάνειες για να φτάσει στο «άδηλο», στο µη κοινοποιήσιµο, στο µη 
µεταβιβάσιµο. Η ποίησή του στη γενική της γραµµή ξεκίνησε µε τη σύγχρονη ζωή και 
µετατέθηκε σταδιακά σε πηγές από τη βυζαντινή παράδοση, στη συνέχεια από την αρχαία 
ελληνική, καταλήγοντας συσσωρευτικά στην έννοια και στην ιδέα του σώµατος και στην 
αναδροµή, στην αποσιωπηµένη πλευρά της παιδικής ηλικίας και των κρίσιµων προσωπικών 
στιγµών. Ο Ρίτσος έγραψε και «κοµµατικά ποιήµατα» όχι από µωρία, αλλά γιατί ήθελε να µη 
χάσει τους δεσµούς του µε αυτή την παράδοση στην οποία χρωστούσε πολλά, κυρίως όµως 
τα ιδεολογικά εργαλεία για να περιέχει την καθολικότητα µέσα στο ταξίδι του στον βυθό, για 

                                                           
100 Παραθέτουµε απόσπασµα από κείµενο που δηµοσιεύτηκε στις 02-11-1997 στην εφηµερίδα Το 
Βήµα, 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12453&m=S08&aa=1&cookie=, όπου 
ο ιστορικός Βάσιας Τσοκόπουλος εκθέτει τις σκέψεις του γύρω από την ποίηση του Ρίτσου µε την 
ευκαιρία της έκδοσης των επιστολών του ποιητή προς την αδελφή του Λούλα.   

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12453&m=S08&aa=1&cookie=
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να µη γίνει ένας µονοδιάστατος ποιητής ενδοσκόπησης. Ο ίδιος όµως φαίνεται ότι δεν 
φοβόταν τον χρόνο και άφησε σ’ αυτόν να κάνει τον τελικό αποκαθαρισµό.  

 
Η έκδοση των επιστολών του από την εξορία προς την αδελφή του 101 µας παρουσιάζει 

µια πλευρά από τη ζωή του ποιητή τρυφερή, συγκινητική, απελπισµένη και δραµατική, µια 
συναισθηµατική ανταλλαγή υψηλής πυκνότητας, που καταλύει οποιαδήποτε αναγνωστική 
αντίσταση. Μας προσφέρει µια πλούσια συλλογή λυρικών και µεταφορικών εικόνων που 
γράφονται σαν αυτοσχεδιασµοί, σαν αποκαλύψεις της στιγµής, πάνω σε ένα 
επαναλαµβανόµενο µοτίβο εξοµολογήσεων αγάπης και προσήλωσης. Μας παρουσιάζει την 
εξορία σαν σχέση απουσίας που προκαλεί τη νοερή αναπλήρωση: ο ποιητής συναντιέται µε 
την αγαπηµένη αδελφή όταν µαθαίνει ότι κοίταξαν την ίδια θάλασσα, όταν ακούει την ίδια 
ώρα µ’ εκείνη το πρόγραµµα του ραδιοφώνου· συνοµιλεί µε τον ήλιο, τα σύννεφα, το 
Λαύριο, µε τη φωτογραφία της, χαϊδεύει τα γράµµατά της.  
 

Πέρα όµως από την αξία αυτού του σώµατος 
επιστολών ως κειµένου και ως τεκµηρίου, η έκδοση είναι 
πολύτιµη και γιατί δίνει κλειδιά για την πρόσβαση στο 
υπόλοιπο έργο του Ρίτσου, αφού µας δίνει υλικό για τη 
Λούλα, ένα από τα βαθύτερα κέντρα της ποίησής του: 
«30.Χ. 1950.  Λουλίτσα µου καλησπέρα  βραδιάζει  υγρή 
γλυκιά ατµόσφαιρα κάτι σαν ένα τέλος και µέσα µας πάντα η 
λαχτάρα για µια καινούργια αρχή όλα µαζεύονται στον 
εαυτό τους γυρεύουν το βαθύτερο κέντρο του και µένα η 
καρδιά µου κουλουριάζεται γύρω σου αδελφούλα για να 
ζεσταθεί».  

 
Αυτή η επικέντρωση στη Λούλα, που µέσα από τα γράµµατά του µοιάζει 

παραληρηµατική, τον οδηγεί στη µονότονη διαβεβαίωση ότι είναι καλά, ότι παχαίνει, ότι 
είναι χαρούµενος· όταν από τη Μακρόνησο τον µεταφέρουν στον Αϊ-Στράτη, της γράφει: 
«29. VII. 1950 (...) είµαι µια χαρά  και το µέρος µ’ αρέσει αρκετή πρασινάδα δέντρα και 
χωράφια (...) πόσο σ’ αγαπάω γεια σου καρδούλα µου είναι όµορφα εδώ πέρα...»! Γνωρίζουµε 
ότι κάθε άλλο παρά όµορφα ήταν στην εξορία, όπου όπως έγραφε ο ίδιος ο ποιητής «ο φόβος 
είναι µεγαλύτερος απ’ την οργή» (Ηµερολόγιο Εξορίας, ΙΙΙ). Κι ωστόσο αυτά που γράφει στην 
αδελφή του δεν είναι µόνο για να την παρηγορήσει. Γιατί κάπου αλλού, πάλι στα Ηµερολόγια 
Εξορίας, διαβάζουµε αυτή την εκπληκτική εγγραφή:  

 
8 ∆εκεµβρίου (1948) 

  
Ήσυχη µέρα. Ένα άδειο τραπέζι  
Βλέπω τα πράγµατα όπως είναι.  

                                                           
101 (σηµ. του επιµ.) Πρόκειται για το βιβλίο Γλυκειά µου Λούλα, επιµέλεια ∆έσποινα Γλέζου, Αθήνα, 
εκδ. Νέα Σύνορα, 1997. 
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Έχω τα χέρια στις τσέπες.  
Σε ποιον να πω ευχαριστώ;  
 

Αυτή η µικρή διατύπωση συµπυκνώνει µια σταθερά της ποίησης και της ζωής του 
Ρίτσου και εξηγεί πολλά. Ουσιαστικά είναι µια ευχαριστιακή φλέβα που θεµελιώνει το έργο 
του, είναι µια µεγάλη παράδοση την οποία ο ποιητής περιέχει. ∆ιότι ο Ρίτσος, σε αντίθεση µε 
άλλους ποιητές της γενιάς του, δεν βρέθηκε ποτέ απέναντι στην παράδοση, είτε για να την 
αντικρούσει είτε για να τη µυθοποιήσει. Τη δούλευε µέσα του σε βάθος και την πλούτιζε 
χωρίς ποτέ να τη δογµατοποιήσει. Ο Ρίτσος δεν µυθοποίησε τον Θεόφιλο ή τον 
Μακρυγιάννη, αλλά ζούσε µε τις έννοιες και τα περιεχόµενα αυτής της παράδοσης µέσα στις 
σύγχρονες συνθήκες και όχι µε τα επιφαινόµενα και τις εξωτερικές φόρµες της. Έτσι ο 
ποιητής αφού βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια της κοινωνικής αδικίας και βρέθηκε στον 
βυθό της απόλυτης εξάλειψης της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας που είναι η 
εξορία, κάτι που µοιράζεται µε συναγωνιστές και συντρόφους  αντιµετωπίζει και αυτόν τον 
βυθό ως επιφάνεια, από την οποία καταβυθίζεται ακόµη περισσότερο για να βρει το πρόσωπο 
της Λούλας, της απουσίας του κέντρου του, και από εκεί να φτάσει «στο βάθος του πνιγµού» 
και να βρει «κοράλλια και µαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγηµένων πλοίων» (Σονάτα του 
Σεληνόφωτος). Εκεί, µέσα στη διαύγεια του να βλέπει «τα πράγµατα όπως είναι» νιώθει τη 
χαρά της ύπαρξης, µόνο που η αποθεολογικοποιηµένη αυτή ευχαριστία δεν µπορεί να έχει 
αποδέκτη. «Μόνο που δεν ξέρω πού να τα δώσω/ Μόνο που δεν ξέρω αν µπορούν να τα 
πάρουν». Τα ποιήµατα είναι η προσπάθεια του ποιητή να µοιρασθεί αυτή την εµπειρία του 
βυθού µε όλους τους ανθρώπους, στην ουσία να τους οξύνει τη διάθεση να κάνουν, ο 
καθένας µε τον τρόπο του, το ίδιο ταξίδι. Από αυτή την άποψη ο Ρίτσος είναι ένας µυστικός 
ποιητής.  

 
Την πρώτη µαθητεία για το ποιητικό ταξίδι προς τον βυθό ο ίδιος την αποδίδει στην 

αδελφή του, τη Λούλα, στο αριστουργηµατικό «Τραγούδι της αδελφής µου» (1937):  
 

Είχα πιστέψει κάποτε στον ουρανό,  
µα εσύ µούδειξες  
τα βάθη της θάλασσας  
µε τις νεκρές πολιτείες  
µε τα λησµονηµένα δάση  
µε τους πνιγµένους θορύβους.  
Και τώρα ο ουρανός βυθίστηκε  
πληγωµένος γλάρος  
µέσα στη θάλασσα.  
 

Αυτή την αδελφή, που του είναι ακόµη µανούλα και φίλη, που την ονοµάζει «µικρή 
Παναγίτσα», που µπροστά της είναι ο αδύναµος αδελφός, το «µωράκι της», προσπαθεί να 
ζεστάνει ο ποιητής, να της φωτίσει το λυπηµένο βλέµµα για να µπορέσει να παίζει «σα µωρό 
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καθισµένος πάνω στη χαρά», στη χαρά της ζωής που αναβλύζει από τα έγκατα της δυστυχίας 
και της θλίψης, της δικής του και του κόσµου. 

 
 

Ρίτσος, ο εικαστικός 102 
 

«Έκανα µια, θα λέγαµε, ζωγραφική γλυπτική. 
Ξαφνικά µου έρχονταν µορφές ελληνικές οι οποίες 
σχετίζονταν µε την αρχαία Ελλάδα, µε τις 
αρχαιοελληνικές µορφές. Κάποτε ακολουθούσα τη 
γραφή της Κνωσού, κάποτε την κλασική. Μόνο 
ανθρώπινες µορφές κι ανθρώπινα σώµατα, ποτέ τοπία. 
Σώµατα ως επί το πλείστον γυµνά, ανθρώπινες µορφές 
και το πολύ πολύ άλογα» έγραφε για τη συνήθειά του 
να ζωγραφίζει πάνω σε πέτρες ο ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος. 
 

Η αγάπη του ποιητή της Ρωµιοσύνης για τις 
εικαστικές τέχνες αναδεικνύεται στη µεγαλύτερη 
έκθεση που έχει αφιερωθεί ως τώρα σε αυτήν τη 
δηµιουργική πλευρά του. «Ο εικαστικός Γιάννης 
Ρίτσος: Με το χρωστήρα του Ποιητή, µε το φακό του Μάξιµου» ονοµάζεται η έκθεση, η 
οποία εγκαινιάστηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας. 
 

Ο Ρίτσος αντιµετώπιζε πάντα τη ζωγραφική 
«σαν έναν άλλο τρόπο άσκησης της ποίησης». 
Χρησιµοποιώντας ποικίλες τεχνικές (υδατογραφία, 
µονοτυπία, σχέδιο µε µολύβι ή µελάνι, χαλκογραφία) 
και ευτελή υλικά (χαρτί, πέτρα, ρίζες, κόκαλα, 
κοχύλια, πηλό) µετέτρεψε συναισθήµατα και µνήµες 
σε πρωτότυπες εικαστικές δηµιουργίες. 
 

Η έκθεση περιλαµβάνει 200 αυθεντικά έργα 
ζωγραφικής του Γιάννη Ρίτσου και αναπτύσσεται σε 
δύο µεγάλες ενότητες: η πρώτη περιέχει 
φωτογραφίες του Πλάτωνα Μάξιµου, που 
αποτυπώνουν µε εξαιρετικό τρόπο την εικαστική 
πλευρά του ποιητή. Στη δεύτερη βλέπουµε τα 
αυθεντικά έργα του Γιάννη Ρίτσου προερχόµενα από 
το µεγαλύτερο µέρος της ζωής και της δηµιουργίας 
                                                           
102 Το κείµενο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 26-09-2003: 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D1%DF%F4%F3%EF%F2&a=&id=80220580. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D1%DF%F4%F3%EF%F2&a=&id=80220580
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του (1949-1984) η οποία και οργανώνεται σε τέσσερις υποενότητες: µε έργα δηλαδή από τα 
δύσκολα χρόνια, όταν ο ποιητής ήταν εξόριστος στα στρατόπεδα, είτε σε κατ’ οίκον 
περιορισµό. Ζωγραφικά έργα, πρόσωπα και τοπία που συνάντησε ταξιδεύοντας, έργα που 
φιλοτέχνησε στη Σάµο και άλλα που δηµιούργησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην 
Αθήνα και στο Καρλόβασι. 

 
Ο ποιητής ασχολήθηκε µε τη ζωγραφική από την παιδική ακόµα ηλικία. Είτε 

ζωγράφιζε πάνω σε πιάτα, είτε πάνω σε τσιγαρόκουτα. Ο Ρίτσος άφησε πίσω του αξιόλογα 
δείγµατα ζωγραφικής τέχνης που αποκαλύπτουν τη µοναδικότητα, την ευαισθησία, το 
ροµαντισµό και τα πάθη του. Η ζωγραφική πάνω σε πέτρες τον ενδιέφερε για τους 
διαφορετικούς χρωµατικούς σχεδιασµούς και τα φυσικά τους σχέδια, ενώ τα πιο δυνατά 
βιώµατα αποτυπώθηκαν στις ρίζες που ξέβραζε η θάλασσα: άγριες και ροζιασµένες, τις 
οποίες µετέτρεψε σε µαρτυρικές φυσιογνωµίες, γέρικα πρόσωπα και ανθρωπόµορφα τέρατα. 
 

«Αυτός είναι ο Ρίτσος. Λόγος και εικόνα. Εικόνα και λόγος. Ο Ρίτσος ήταν απλός 
άνθρωπος. Ποιητής. Όταν πονούσε, ζωγράφιζε Χριστούς. Όταν γελούσε, Κόρες. Πίστευε 
στον άνθρωπο, δηλαδή στον Θεό» σηµειώνει ο διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου, και προσθέτει: «Τι µεγαλύτερη τύχη για ένα µουσείο να µπορεί να εργαστεί και 
να προβάλει έναν τέτοιο καλλιτέχνη; Είµαστε διπλά τυχεροί. Ο φακός του Μάξιµου αγγίζει 
τα “ποιητικά αποτυπώµατα” του Ρίτσου µε σπάνια αγάπη. Από άλλη οπτική: µε την τέχνη της 
φωτογραφίας».[…]  
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Γιάννη Ρίτσο 103 
 
- Αθανασόπουλος Β., Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ου αι. Τόµος Β΄ (Σεφέρης, Θέµελης, 
Ρίτσος, Βρεττάκος, Ελύτης, Ζευγωλή - Γλέζου, Παπαδίτσας), Καστανιώτης, Αθήνα, 1995.  
- Βελουδής Γ., Γιάννης Ρίτσος. Προβλήµατα µελέτης του έργου του, Κέδρος, Αθήνα, 1983.  
- Βελουδής Γ., Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Κέδρος, Αθήνα, 1984.  
- ∆αµιανάκου Β., Τιµιότατο να ’σαι Έλληνας, να ’σαι ο Γιάννης Ρίτσος, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1991.  
- ∆ιαλησµάς Σ., Εισαγωγή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1999.  
- Κακλαµανάκη Ρ., Γιάννης Ρίτσος. Η ζωή και το έργο του, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1999.  
- Κοκόρης ∆., Μια φωτιά. Η ποίηση. Σχόλια στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Σοκόλης, Αθήνα, 2003. 
- Κώττη Α., Γιάννης Ρίτσος. Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998.  
- Μακρυνικόλα Α.(επιµέλεια), Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο, µτφρ.: Κ. Κουλουφάκος, Σ. Τσίρκας κ.ά., 
Κέδρος, Αθήνα, 1983.  
- Μακρυνικόλα Α., Βιβλιογραφία Γιάννη Ρίτσου 1924-1989, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας Ιδρύµατος Μωραΐτη, Αθήνα, 1993.  
- Μαστροδηµήτρης Π., Εγκώµιο στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, Καρδαµίτσας, Αθήνα, 1987.  
- Μπηάν Π., Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, µτφρ.: Γ. Κρητικός, επιµέλεια: Αικ. 
Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα, 1980. 
- Παπαντωνάκης Γ., Εισαγωγή στην παιδική ποίηση του Γ. Ρίτσου, Οδυσσέας, Αθήνα, 1996.  

                                                           
103 Από την ιστοσελίδα: http://www.philology.gr/bibliographies/nef_ritsos.html. 

http://www.philology.gr/bibliographies/nef_ritsos.html
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- Πιερά Ζ., Γιάννης Ρίτσος. Η µακριά πορεία ενός ποιητή, επιµ.: Αι. Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα, 
1977.  
- Πρεβελάκης Π, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Συνολική θεώρηση του έργου του, Εστία, Αθήνα, 1992.  
- Προκοπάκη Χ., Γιάννης Ρίτσος. Η πορεία προς την “Γραγκάντα” ή οι περιπέτειες ενός οράµατος, 
Κέδρος, Αθήνα, 1981.  
- Ρίτσου-Γλέζου Λ., Τα παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, καταγραφή της αφήγησης και 
επιµέλεια: Μ. ∆ηµητρίου, Κέδρος, Αθήνα, 1981.  
-[Συλλογικό] Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τρεις οµιλίες, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα, 1990  
-[Συλλογικό] Πρακτικά δέκατου τέταρτου Συµποσίου Ποίησης. 1-3 Ιουλίου 1994. Ανδρέας Εµπειρίκος - 
Γιάννης Ρίτσος - Περιοδικά, επιµ. Σ. Σκαρτσής, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα, 1996.  
- Τοπούζης Κ., Γιάννης Ρίτσος. Πρώτες σηµειώσεις στο έργο του. Η σονάτα του σεληνόφωτος, Όταν 
έρχεται ο ξένος, Η γέφυρα, Κέδρος, 1999. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.mpa.gr/specials/ritsos/ (Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων· ιστότοπος αφιερωµένος 
στον Γιάννη Ρίτσο). 
 
2. http://www.mani.org.gr/poiisi/ritsos/rits.htm (ιστοσελίδα αφιερωµένη στον Γιάννη Ρίτσο· βιογραφία, 
ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
3. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
4. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
5. http://www.snhell.gr/apagelia.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· ανθολόγιο αναγνώσεων). 
 
6. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm (ανθολόγιο ποιηµάτων). 
 
7. http://members.tripod.com/~Scandalis/page22.html (αποσπάσµατα από τον Επιτάφιο). 
 
8. http://members.tripod.com/~Scandalis/page39.html (απόσπασµα από τα Ηµερολόγια Εξορίας).  
 
9. http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/keimena/ritsos.htm (παρατίθεται το έργο Ρωµιοσύνη). 
 
10. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4691 (παρατίθεται το διήγηµα του Ρίτσου «Με τον 
ήλιο της Αθήνας», µε θέµα το 1940). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Γιάννης Ρίτσος, «Περί Μαγιακόβσκη», εισαγωγή στο: Μαγιακόβσκη, Ποιήµατα, πρόλογος και 
απόδοση Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα, εκδ. Κέδρος, 1964, σσ. 12-32 (Ο Γιάννης Ρίτσος στο κριτικό δοκίµιό 
του “Περί Μαγιακόβσκη” αναλύει τη σχέση του ποιητή µε τον φουτουρισµό: για το Μαγιακόβσκη ο 
φουτουρισµός δεν είναι ούτε τρόπος εκσυγχρονισµού µιας καθυστερηµένης αισθητικής ούτε απλώς η 

http://www.mpa.gr/specials/ritsos/
http://www.mani.org.gr/poiisi/ritsos/rits.htm
http://book.culture.gr
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.snhell.gr/apagelia.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPoisi.htm
http://members.tripod.com/~Scandalis/page22.html
http://members.tripod.com/~Scandalis/page39.html
http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/keimena/ritsos.htm
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4691
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καθιέρωση του βιοµηχανικού τοπίου στην ποίηση· είναι η πίστη στη βελτίωση των ανθρώπινων 
σχέσεων χάρη στην τεχνολογική πρόοδο που θα απελευθερώσει ανθρώπινες δυνάµεις),  
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
2. Γιάννης Ρίτσος, «Πωλ Ελυάρ (Μελέτη)», Επιθεώρηση Τέχνης 5 (Μάιος 1955), 339-251 (Το ζήτηµα 
του φωτός που µέσα σ’ ένα ερωτικό πλαίσιο θέτει το ποίηµα “Να κοιµάσαι” µεταβάλλεται στην 
παρούσα µελέτη στο µοτίβο της φωτιάς, το οποίο ο Γιάννης Ρίτσος παρακολουθεί να εξελίσσεται µε τη 
σειρά του σε σύµβολο ενάντια στην αδικία. Είναι προφανές ότι τον Ρίτσο τον απασχολεί εκείνο το 
κοµµάτι της ελυαρδικής ποίησης που αποµακρύνεται από τις αρχές του υπερρεαλισµού, κρατά όµως 
τον έρωτα για τον Άλλον και τη σωµατικότητα των λέξεων µέσα στον στίχο), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
3. Λάµπρος Βαρελάς, «Ο µύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση: Από τον Παλαµά ως τον 
Ρίτσο», Πρακτικά της Η΄ Επιστηµονικής Συνάντησης του Τοµέα ΜΝΕΣ του Α.Π.Θ. - Μνήµη Γ. Π. 
Σαββίδη, Θεσσαλονίκη, 11-14 Μαρτίου 1997 (Στη σύντοµη αυτή µελέτη εξετάζονται οι προσεγγίσεις 
νεοελλήνων ποιητών γύρω από το θέµα της Ελένης. Τα χρονικά της όρια καταλαµβάνουν την περίοδο 
από το 1899 έως το 1972. Παρακολουθεί τα εξής θέµατα: α) ποια επεισόδια του αρχαίου µύθου 
αξιοποίησαν οι νεοέλληνες ποιητές, β) ποιες ήταν οι πηγές τους, γ) ποιους συµβολισµούς προσέδωσαν 
στο πρόσωπο της Ελένης και δ) τι είδους διάλογος αναπτύχθηκε µεταξύ των νεοελλήνων ποιητών µε 
αφορµή την περίπτωση της Ελένης), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm. 
 
4. Γιώργος Κεντρωτής, «Ο “Ύµνος και ο Θρήνος για την Κύπρο” του Γιάννη Ρίτσου», Πόρφυρας 105 
(Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2002), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/105/8.html. 
 
5. Άµυ Μιµς-Σιλβηρίδη, «Προσκύνηµα στο “εικονοστάσιο” του Ρίτσου», (Πρωτοµαγιά, ηµέρα 
γενεθλίων του ποιητή της Ρωµιοσύνης και του Επιταφίου Γιάννη Ρίτσου. Να τιµήσουµε τη µνήµη του 
µε ένα κείµενο της µεταφράστριάς του στα αγγλικά Αµυ Μιµς - Σιλβηρίδη. Το κείµενο γράφτηκε µε 
αφορµή ένα οδοιπορικό στα µέρη που πέρασε τα παιδικά του χρόνια, στην περιοχή της Μονεµβασιάς 
όπου γεννήθηκε ο Ρίτσος, ο οποίος υπήρξε γόνος πλούσιας και αρχοντικής οικογένειας), εφηµ. 
Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 30-04-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D1%DF%F4%F3%EF%F2&a=&id=11478444. 
 
6. Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Ο ποιητής ως ηθοποιός» (Τρίτη ανάγνωση φέτος ποιητικού µονολόγου 
του Ρίτσου και τρίτη σηµαντικότατη και αποκαλυπτική αξιοποίησή του), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 
03-05-2002), http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17328&m=P28&aa=1.  
 
7. Roderick Beaton, «Ρίτσος, αυτός ο... άγνωστος», εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 12-05-2001),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17037&m=R33&aa=1.  
 
8. Έντµουντ Κήλυ, «Θέλω να τα κρατήσω προίκα για την κόρη µου» (Μιλώντας µε τον Γιάννη Ρίτσο), 
εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 02-10-1999), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16556&m=R26&aa=1. 
 
9. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Γιάννης Ρίτσος. Στο φως 360 άγνωστες σελίδες» (Παρουσίαση του ΙΓ΄ 
τόµου των Απάντων του ποιητή), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 02-10-1999),  

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikaKritikaKeimena.htm
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Porfiras/105/8.html
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D1%DF%F4%F3%EF%F2&a=&id=11478444
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17328&m=P28&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17037&m=R33&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16556&m=R26&aa=1
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http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16556&m=R23&aa=1.   
 
10. Μικέλα Χαρτουλάρη, «Έτσι πορεύεται το πνεύµα» (Γιάννης Ρίτσος - Τίτος Πατρίκιος. Έχουν 
είκοσι χρόνια διαφορά. Τους ενώνει η ποίηση, ο κοµµουνισµός, η εξορία και η φιλία. Ο Πατρίκιος 
βρίσκεται στον Άη Στράτη, είναι τότε 24 χρόνων και ακόµα δεν έχει δηµοσιεύσει τίποτα. Ο Ρίτσος, 
καταξιωµένος πια, είναι αδειούχος εξόριστος στην Αθήνα. Μόλις έχει επιστρέψει από τον Άη Στράτη 
όπου έµεινε τέσσερα χρόνια και όπου λειτούργησε σαν δάσκαλος σε µια παρέα κατοπινών 
συγγραφέων, όπως ο Πατρίκιος, ο Ραυτόπουλος, ο Κουλουφάκος, ο Φουρτούνης ή ο Σπυρόπουλος. 
Αυτός ο “άλλος” Ρίτσος αναδύεται ολοζώντανος µέσα από τα άγνωστα και αδηµοσίευτα γράµµατα 
που έστελνε από το 1952 ως το 1954 στον Τίτο Πατρίκιο. Τα Πρόσωπα 21ος αιώνας δηµοσιεύουν για 
πρώτη φορά χαρακτηριστικά αποσπάσµατα αυτών των τόσο µεστών επιστολών που φωτίζουν τον 
“ιδιωτικό Ρίτσο”), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 02-10-1999),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16556&m=R28&aa=1. 
 
11. Αναστάσης Βιστωνίτης, «Σάγκα του χρόνου και της Ιστορίας», (Σχόλια για το έργο Τέταρτη 
διάσταση), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 04-01-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14056&m=S04&aa=2&cookie=. 
 
12. ∆ηµήτρης Μαρωνίτης, «Εγκώµιο» (Στην περίπτωση του Γιάννη Ρίτσου καθηµερινή ζωή και 
καθηµερινή ποίηση συµπίπτουν), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 07-10-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13384&m=B74&aa=1&cookie=.  
 
13. ∆ηµήτρης Μαρωνίτης, «∆ίψα και καηµός» (Στον Ρίτσο η οποιαδήποτε αγωνία διατηρεί παντού και 
πάντοτε τον συλλογικό της τύπο, συχνά τον δυϊκό), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 21-10-2001), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13396&m=B57&aa=1&cookie=.  
 
14. Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, «Οι συναντήσεις του πνεύµατος στη λεκάνη της Μεσογείου» 
(Η ιδέα της “µεσογειακότητας” στην καλλιτεχνική συνείδηση της σύγχρονης Ελλάδας όπως 
εκδηλώνεται στο έργο των ποιητών της γενιάς του ’30 Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου και Οδυσσέα 
Ελύτη), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 03-12-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13131&m=B05&aa=1&cookie=.  
 
15. Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, «“Μαρτυρίες” για τον Γιάννη Ρίτσο», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 09-05-1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12571&m=B09&aa=1&cookie=.   
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4.2. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» 104 
 
 
  
4.2.1. ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (1892-1969) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στράτης Μυριβήλης: Αντιµιλιταριστής πατριώτης και λυρικός πεζογράφος 105 
 

Ο Στράτης Μυριβήλης, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’30, 
αντιµιλιταριστής πατριώτης και λυρικός πεζογράφος του Αιγαίου, ένας «αδιάλλακτος της 
λογοτεχνίας» σε συνεχή αναζήτηση της ελληνικότητας, γεννήθηκε στην υπόδουλη ακόµη 
Συκαµιά της Λέσβου το 1890. Ανήκει στη γενιά εκείνη που πολέµησε για την ανόρθωση του 
ελληνισµού κατά τους βαλκανικούς πολέµους, που παρακολούθησε µε πόνο τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και τελικά στράφηκε σε έναν 

                                                           
104 Ο όρος «νέα λογοτεχνία» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ως τίτλος σε άρθρο του Γιώργου 
Θεοτοκά που δηµοσιεύτηκε το 1934 στο περιοδικό Ιδέα (τεύχος 3.13). Ο όρος αυτός ανταποκρίνεται 
στη φιλοδοξία των βενιζελικών συγγραφέων του 1930 να ανανεώσουν τη λογοτεχνική και πνευµατική 
ζωή της χώρας µετά την καταστροφή του µικρασιατικού ελληνισµού, βλ.: Κ. Α. ∆ηµάδης, ∆ικτατορία, 
Πόλεµος και Πεζογραφία 1936-1944, Αθήνα 1991, 20042, σ. xxv-xxvi. 
105 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο της Ράνιας Πολυκανδριώτη, ερευνήτριας στο Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Τα Νέα στις 07-01-2000,  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16635&m=N16&aa=1. 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16635&m=N16&aa=1
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ενδοσκοπικό εθνικισµό, αναζητώντας µε πάθος τα διακριτικά της ελληνικής συνείδησης στην 
ελληνική γη και στη λαϊκή παράδοση.  

 
Ο Στράτης Μυριβήλης, ψευδώνυµο του Ευστράτιου Σταµατόπουλου, ήταν το πρώτο 

από τα πέντε παιδιά του Χαράλαµπου και της Ασπασίας Σταµατοπούλου. Μέτριος µαθητής, 
παίρνει το απολυτήριό του από την Αστική Σχολή Συκαµιάς το 1903. Εκεί, ο σχολάρχης 
Σπύρος Αναγνώστου, µε το κιτρινισµένο δάχτυλό του πάνω στον ανοιγµένο ελληνικό χάρτη, 
έκανε περιπάτους πάνω στα Βαλκάνια, στη Μικρασία και µέσα στις ελληνικές θάλασσες, 
περιπάτους αντάξιους της Μεγάλης Ιδέας. Έτσι ξεκινάει ο Μυριβήλης το πρώτο κεφάλαιο 
του βιβλίου του Απ’ την Ελλάδα. Από τον Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς έως το 1909 φοιτά 
στο Γυµνάσιο Μυτιλήνης και στο Γυµνάσιο των Κυδωνιών. Στα γυµνασιακά θρανία η επαφή 
του µε σηµαντικά κείµενα του δηµοτικισµού  Το Ταξίδι του Ψυχάρη, Ο ∆ωδεκάλογος του 
Γύφτου του Κωστή Παλαµά, η Ιλιάδα του Αλέξανδρου Πάλλη, τα διηγήµατα του Αργύρη 
Εφταλιώτη, Τα Λόγια της Πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα, αλλά και ανέκδοτα χειρόγραφα 
ποιήµατα του Γρυπάρη που κυκλοφορούσαν κάτω από τα θρανία διαµορφώνουν πρώιµα τη 
λογοτεχνική και γλωσσική του συνείδηση. Πεζογραφήµατά του ήδη δηµοσιεύονται σε 
περιοδικά της Σµύρνης και της Μυτιλήνης.  

 
Το 1912 βρίσκεται στην Αθήνα, παρακολουθεί µαθήµατα στη Φιλοσοφική Σχολή και 

συγχρόνως εργάζεται ως συντάκτης σε αθηναϊκά φύλλα. Τον Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς 
στρατεύεται εθελοντής και παίρνει µέρος στους δύο βαλκανικούς πολέµους. Τραυµατίζεται 
στη µάχη του Κιλκίς το 1913, αποστρατεύεται και επιστρέφει στην Αθήνα. Εγκαταλείπει 
όµως τα µαθήµατα της Φιλοσοφικής και εγκαθίσταται τελικά στη Συκαµιά της Λέσβου. Εκεί 
εργάζεται ως αρχισυντάκτης στην εφηµερίδα «Σάλπιγξ» της Μυτιλήνης και ζει από κοντά το 
προσφυγικό κύµα από τη Μικρασία. Τότε ήρθε πρόσφυγας από το ∆ικελί και η Ελένη 
∆ηµητρίου, η οποία γνωρίζεται µε τον Μυριβήλη, για να τον παντρευτεί αργότερα, στα 1920. 
Απέκτησαν 3 παιδιά: τη Χάρη, τη ∆ροσούλα και τον Λάµπη. Κατά τον Α΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο στρατεύεται στο µέτωπο της Μακεδονίας. Το 1917 κατατάσσεται στο 4ο Σύνταγµα 
της Μεραρχίας Αχιπελάγους και συµµετέχει στην προκάλυψη του Μοναστηρίου µαζί µε τον 
αδελφό του, Κίµωνα. Εκεί αρχίζει να γράφει το Η Ζωή εν Τάφω. Ο Μυριβήλης παίρνει µέρος 
και στη µικρασιατική εκστρατεία. Μετά την εκκένωση του Εσκί-Σεχίρ καταφεύγει 
πρόσφυγας στη Θράκη και από εκεί επιστρέφει στη Λέσβο το 1922. Θα παραµείνει στο νησί 
έως το 1932, οπότε και εγκαθίσταται οικογενειακώς στην Αθήνα. Κύρια επαγγελµατική 
ενασχόλησή του, κατά την παραµονή του στη Λέσβο έως την εγκατάστασή του στην Αθήνα, 
είναι η δηµοσιογραφία. Εκδίδει την εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Καµπάνα»  στην οποία αρχίζει 
να δηµοσιεύει το Η Ζωή εν Τάφω  και αργότερα την καθηµερινή εφηµερίδα «Ταχυδρόµος». 
Κατά τη διαµονή του στην Αθήνα συνεχίζει να δηµοσιογραφεί και γίνεται τακτικό µέλος της 
Ενώσεως Συντακτών. Συνεργάζεται µε πολλές εφηµερίδες και περιοδικά, καθώς και µε τον 
Ραδιοφωνικό Σταθµό Αθηνών. Το 1938 διορίζεται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ως 
Τµηµατάρχης Β΄ Τάξεως. Από το 1946 έως το 1950 είναι ∆ιευθυντής Προγράµµατος στο 
Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας. Παράλληλα, συµµετέχει ενεργά στη συγκρότηση σωµατείων 
λογοτεχνών: υπήρξε ιδρυτικό µέλος και διετέλεσε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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της Εθνικής Εταιρείας των Λογοτεχνών της Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας 
Λογοτεχνών. Πέθανε στην Αθήνα, στις 19 Ιουλίου 1969.  

 
Ο Στράτης Μυριβήλης πρωτοεµφανίστηκε µε τη συλλογή διηγηµάτων Κόκκινες 

Ιστορίες, που δηµοσιεύθηκε στη Μυτιλήνη το 1915. Ακολουθεί Η Ζωή εν Τάφω, πρώτα σε 
συνέχειες από την εφηµερίδα «Καµπάνα» και σε πρώτη έκδοση το 1924. Η δεύτερη έκδοση 
έγινε το 1930 και ήταν σηµαντικά αναθεωρηµένη και προσαυξηµένη µε νέα κεφάλαια. 
Πραγµατοποιήθηκαν άλλες πέντε, όλες ξαναδουλεµένες. Η έβδοµη και οριστική έκδοση 
δηµοσιεύθηκε το 1955. Ο Στράτης Μυριβήλης έγραψε άλλα δύο µυθιστορήµατα: Η ∆ασκάλα 
µε τα Χρυσά Μάτια το 1933 και Η Παναγιά η Γοργόνα, το 1949. Και τα δύο αυτά 
µυθιστορήµατα είχαν ήδη προδηµοσιευθεί σε συνέχειες από περιοδικά έντυπα. Ένα µεγάλο 
µέρος του έργου του διοχετεύθηκε σε νουβέλες, διηγήµατα και λυρικά πεζογραφήµατα που 
δηµοσίευε χωρίς διακοπή. Έγραψε τρεις νουβέλες: Ο Βασίλης ο Αρβανίτης, που στην τελική 
του µορφή δηµοσιεύθηκε το 1943, Τα Παγανά το 1944 και Ο Παν το 1946. Εκτός από τη 
συλλογή ∆ιηγήµατα που δηµοσιεύθηκε το 1928, οι άλλες συλλογές διηγηµάτων φέρουν 
χρωµατικούς τίτλους: Το Πράσινο Βιβλίο (1935), Το Γαλάζιο Βιβλίο (1939), Το Κόκκινο 
Βιβλίο (1952) και Το Βυσσινί Βιβλίο (1959). ∆ηµοσίευσε δύο συλλογές λυρικών 
πεζογραφηµάτων: Το Τραγούδι της Γης (1937) και Μικρές Φωτιές (1942) και κατέγραψε 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις: Απ’ την Ελλάδα (1954) και Ολυµπία (1958). Μία συλλογή 
χρονογραφηµάτων δηµοσιεύθηκε µε τον τίτλο Πτερόεντα, ενώ ιδιαίτερα σηµαντικά είναι και 
τα κριτικά µελετήµατα. Τα τρία µυθιστορήµατα και Ο Βασίλης ο Αρβανίτης µεταφράστηκαν 
σε ξένες γλώσσες, φανερώνοντας την απήχηση του έργου του και στο εξωτερικό. Ο 
Μυριβήλης τιµήθηκε για το έργο του όσο ζούσε. Το 1940, µε το κρατικό βραβείο 
Πεζογραφίας για το Γαλάζιο Βιβλίο. Το 1958 εκλέγεται µέλος της Ακαδηµίας, ύστερα από 
πέντε ανεπιτυχείς υποψηφιότητες και διορίζεται τιµητικά µέλος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου 
Γραµµάτων και Τεχνών. Το 1959 του απονέµεται ο Σταυρός του Ταξιάρχη του Βασιλικού 
Τάγµατος του Γεωργίου του Α΄. Προτάθηκε τρεις φορές για το Νόµπελ ενώ το 1969, λίγο 
πριν από τον θάνατό του, η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών τον ανακηρύσσει επίτιµο 
πρόεδρό της. Το έργο του Στράτη Μυριβήλη µελετήθηκε εκτενώς από την κριτική και 
τοποθετήθηκε κυρίως στο πλαίσιο του πολεµικού µυθιστορήµατος και της γενιάς του ’30. 
Ξαναδιαβάζοντας ωστόσο σήµερα τον Μυριβήλη, οι παρατηρήσεις µας περιστρέφονται 
κυρίως γύρω από δύο κεντρικούς άξονες που προσδιορίζουν τον γενικό χαρακτήρα του έργου 
του σε όλη την πορεία του: ρεαλισµός και / ή λυρισµός, παράδοση και / ή ανανέωση. Μέσα 
από το πρίσµα αυτό τίθενται ζητήµατα που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει την κριτική, 
όπως η επιτυχία µυθιστορηµατικής σύνθεσης, η εναρµόνιση του Μυριβήλη µε τη γενιά του 
’30, καθώς και το ζήτηµα της γλώσσας και της µορφικής επεξεργασίας των κειµένων.  

 
Η παραδοσιακή και ξεπερασµένη για την εποχή της επιστολιµαία µορφή του Η Ζωή εν 

Τάφω αποβαίνει το εκφραστικό µέσο µιας νεωτερικής αντίληψης του πολέµου και της 
υποκειµενικής έκφρασης της πραγµατικότητας. ∆εν πρόκειται εδώ για την ηρωική διάσταση 
του πολέµου, αλλά για µια πραγµατικότητα φρικιαστική, έτσι όπως βιώνεται από τον φοιτητή 
λοχία Κωστούλα και καταγράφεται στο ηµερολόγιό του. Είναι η φρίκη των χαρακωµάτων 
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έτσι όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας. Το αντιπολεµικό µήνυµα του έργου αναδεικνύεται 
µέσα από την ωµότητα της ρεαλιστικής περιγραφής που χρησιµοποιεί τη φρίκη ως µέσο 
απώθησης και εξισώνει όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, κάτω από το βάρος της 
συντριβής της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αυθεντικότητα της πρώτης ύλης, το βάρος της 
προσωπικής εµπειρίας και η αντιπολεµική ιδεολογική φόρτιση προσδίδουν στη γραφή την 
αµεσότητα του ρεαλισµού. Η εσωτερικευµένη όµως πραγµατικότητα επιτρέπει λυρικές 
εξάρσεις και συναισθηµατική φόρτιση. Η εξαντλητική επεξεργασία του λόγου, προϊόν των 
αλλεπάλληλων αλλαγών και αναθεωρήσεων του αρχικού κειµένου της πρώτης έκδοσης, 
αγγίζει πολλές φορές τη γλωσσική εκζήτηση και γίνεται ιδιαίτερα εµφανής στην περιγραφή 
τόσο της εξωτερικής και αντικειµενικής πραγµατικότητας όσο και της εσωτερικής, του 
αφηγητή λοχία. Ο ρεαλισµός τού Μυριβήλη παραµένει λυρικός, χωρίς να αναιρείται ούτε η 
αυθεντικότητα της πραγµατικής εικόνας του πολέµου ούτε και η εσωτερικευµένη βίωσή της. 
Άλλωστε, µοναδική διέξοδος από τον παραλογισµό του πολέµου είναι η αγάπη για τη ζωή, η 
ερωτική έλξη για τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον. Και καλύτερη µαρτυρία γι’ 
αυτό δεν µπορεί να είναι παρά η προσωπική.  

 
Η αγάπη για τη ζωή, για τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον θα παραµείνει 

άλλωστε ο συνεκτικός ιστός της σκέψης του και ολόκληρου του έργου του στην εξελικτική 
του πορεία, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές µετατοπίσεις του συγγραφέα που έχουν 
επισηµανθεί. Η πολύ συγκεκριµένη και πολύ τραυµατική εµπειρία του πολέµου αρχικά 
υποδεικνύει τη δύναµη της φύσης, ως φυσική ανάγκη επιβίωσης του ανθρώπου και ερωτική 
έλξη. Αργότερα θα καταλήξει σε έναν οικουµενικό ανθρωπισµό, που θα στηλιτεύσει κάθε 
πολιτική θεωρία και κάθε υπαρκτό σύστηµα, εφόσον µέσα από τον δογµατισµό τελικά 
στρέφονται εναντίον του ίδιου του ανθρώπου, της αξιοπρέπειάς του και της πνευµατικής 
ελευθερίας του.  

 
Με αφετηρία την επιστροφή του πολεµιστή µετά τον πόλεµο, την προσπάθεια ένταξής 

του σε ένα σχεδόν ξένο πια κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και την υπεροχή της φυσικής 
ερωτικής έλξης απέναντι σε ηθικά διλήµµατα και ιδεολογικούς προβληµατισµούς, ο 
Μυριβήλης θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει ένα πραγµατικό µυθιστόρηµα, τη ∆ασκάλα µε 
τα Χρυσά Μάτια, αποµακρυσµένο από τον αυτοβιογραφικό λόγο τού Η Ζωή εν Τάφω. 
Ωστόσο, το σχήµα αυτό αποτελεί τη βάση ενός µύθου που δεν κατορθώνει να µετουσιωθεί 
µέσα από τα πρόσωπα της πλοκής. Γράφοντας τη ∆ασκάλα µε τα Χρυσά Μάτια ο Μυριβήλης 
θα προσπαθήσει να εναρµονισθεί µε τις γενικότερες επιδιώξεις της γενιάς του ’30, αλλά θα 
βρεθεί παγιδευµένος σε αντιθέσεις. Ο έντονος ιδεολογικός διδακτισµός χαλαρώνει το 
κεντρικό νήµα της πλοκής, ενώ ο ρεαλισµός της κοινωνικής κριτικής δεν κατορθώνει να 
ανανεώσει πραγµατικά την παράδοση της ηθογραφίας ενός Καρκαβίτσα και ενός 
Παπαδιαµάντη. Ο µόνος δρόµος που µένει ανοικτός για τον θερµό αυτόν πατριώτη από τη 
Λέσβο, και που µε συνέπεια θα ακολουθήσει στο εξής, είναι η λαϊκή παράδοση. Η ανανέωση 
έρχεται µέσα από την επιστροφή στην παράδοση και κυρίως µέσα από την αναγωγή της σε 
αξία συλλογική. Η ηθογραφική διάσταση του έργου του εξελίσσεται προοδευτικά σε σθεναρή 
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αναζήτηση της ελληνικότητας, η οποία θα αποτελέσει το επίκεντρο των προσπαθειών του, 
τόσο ως προς το περιεχόµενο των κειµένων όσο και ως προς τον λόγο που χρησιµοποιεί.  

 
Μέσα στο πνεύµα αυτό, αν διαβάσουµε το έργο του Μυριβήλη που ακολούθησε τη 

∆ασκάλα µε τα Χρυσά Μάτια θα διαπιστώσουµε την προοδευτική εξέλιξη µιας πορείας που 
ξεκίνησε από µια σαφή και συγκεκριµένη αντιπολεµική ιδεολογία, αντιµετώπισε µε δυσκολία 
την προσαρµογή της τραυµατικής εµπειρίας του πολέµου και της αναµφισβήτητης αγάπης για 
την πατρίδα µε τα δεδοµένα της ειρηνικής κοινωνίας και τελικά κατέληξε να αναζητά την 
εθνική και φυλετική ουσία στο παρελθόν, µέσα στη λαϊκή παράδοση, που αποβαίνει έτσι 
υποθήκη για το µέλλον ως εθνική αυτογνωσία. Η Παναγιά η Γοργόνα, το τρίτο του 
µυθιστόρηµα, όσο και αν στηρίζεται στην κοινωνία της προσφυγιάς, στην ουσία αποτελεί ένα 
ηθογραφικό πορτραίτο µε διαστάσεις συλλογικές. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και τα 
πρόσωπα του έργου δεν έχουν µυθιστορηµατική αυτοτέλεια, αλλά αποτελούν επιµέρους 
όψεις ενός νησιωτικού πολιτισµού. Παράλληλα, η δύναµη της φύσης φανερώνει την υπεροχή 
της έναντι του λογικού, συνδέεται µε λαϊκές δοξασίες, αλλά και µε τον ερωτισµό και 
εκδηλώνεται µε όλη την ορµή και τον ηδονισµό του, ιδιαίτερα στις νουβέλες Παν και 
Βασίλης ο Αρβανίτης.  

 
Οι έννοιες του λυρισµού και του ρεαλισµού χάνουν τα όριά τους, γιατί η ρεαλιστική 

και ηθογραφική αποτύπωση της παράδοσης και των ανθρώπινων τύπων ανάγεται, µέσα από 
λυρικές εξάρσεις, σε όψη της ελληνικότητας, της ελληνικής φυλής. Μια φυλή τυραννισµένη 
και πληγωµένη από εκπατρισµούς. Μια φυλή γεννηµένη µέσα στη θάλασσα. Στον Μυριβήλη 
η έννοια της φυλής διαδέχεται την έννοια του Γένους, ενώ η Μεγάλη Ιδέα µετενσαρκώνεται 
σε αναζήτηση της ελληνικότητας. Το φυσικό περιβάλλον στον Μυριβήλη δεν είναι µόνο 
αισθητικής τάξης, αλλά και γενεαλογικής, ως αρχέγονη πηγή της ύπαρξης του ελληνισµού, 
ως πηγή της Ιστορίας και του Πολιτισµού. Αργότερα, στα 1952, σε κείµενό του για την 
ελληνική θάλασσα, θα υποστηρίξει και ακραίες θέσεις, όπως για παράδειγµα ότι κάθε έργο 
τέχνης, προκειµένου να διατηρηθεί και να δικαιώσει την αξία του οφείλει να είναι 
εναρµονισµένο µε το πνεύµα της φυλής που το δηµιούργησε. Αλλιώς, είναι καταδικασµένο 
στην καταστροφή. Η γλώσσα του Μυριβήλη εναρµονίζεται πλήρως µε τον στόχο του και 
αποτυπώνει σε µια ξεχωριστή προσπάθεια, µέσα από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των 
κειµένων, όλη την εξέλιξη της σκέψης του. Αντλεί ακατάπαυστα από τη λαϊκή παράδοση, 
την κιβωτό του ελληνισµού, και µεταφέρει την προφορική διάλεκτο στον γραπτό λόγο χωρίς 
ωστόσο να προδώσει τη λογοτεχνική δηµιουργία. Έχουν σηµειωθεί βέβαια και κάποιες 
λεκτικές ακρότητες ή αστοχίες, αποτελέσµατα ενός άκρατου δηµοτικισµού. Η γλωσσική 
εκζήτηση, θεωρητικά ασύµβατη µε τη ρεαλιστική ηθογραφία, οδήγησε την κριτική να 
µιλήσει για «ρεαλιστική ωραιολατρεία» ή για «κράµα ρεαλισµού και λυρισµού». Ωστόσο, η 
αδιάκοπη εκφραστική προσπάθεια του Μυριβήλη συγκροτεί ολόκληρο το έργο του σε ένα 
σύνολο και ουσιαστικά αναιρεί τις αντιθετικές του όψεις: παράδοση και ανανέωση, 
ρεαλισµός και λυρισµός µετουσιώνονται σε ένα σώµα, σε µια εσωτερικευµένη ποίηση της 
ζωής και της φύσης, µε στόχο να προβάλουν την αξία και την ουσία του ελληνικού στοιχείου. 
Ο Στράτης Μυριβήλης συµπορεύθηκε µε τη γενιά του ’30, αλλά διακρίθηκε σε πολλά σηµεία 
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από τις επιδιώξεις της. Η πίστη στην παράδοση, η προσκόλληση στο νησιωτικό περιβάλλον 
και οι ηθογραφικές διαστάσεις του έργου του δεν εναρµονίζονται πλήρως µε τα ζητούµενα 
της γενιάς αυτής. Ωστόσο, ο Μυριβήλης µέσα από την προσωπική του πορεία, µε τους 
ξεχωριστούς δικούς του τρόπους, ανανεώνει την παράδοση και την ανάγει σε αξία 
συλλογική, αναζητά µε πάθος την ελληνικότητα, εκφράζει την αναγεννητική ορµή της φύσης 
και τη βαθιά του πίστη στον άνθρωπο και στην πνευµατική του ελευθερία, αποβαίνοντας έτσι 
ένας από τους κυριότερους εκφραστές του καιρού του.  

 
 
 
Η πρώτη φάση της συγγραφικής πορείας του Μυριβήλη - Η ζωή εν τάφω 106 
 

[…] Ας επιστρέψουµε στην αρχική φάση της 
συγγραφικής του πορείας. Κατά τη χρονική αυτή 
περίοδο (πιο συγκεκριµένα: ως τις 29.11.1932, οπότε 
εγκαθίσταται µόνιµα στην Αθήνα µε την οικογένειά 
του) το έργο του Μυριβήλη, είτε παραµένει ακόµη 
ανέκδοτο είτε έχει δηµοσιευθεί, αποτελείται από: 
α) Λυρικά ποιήµατα ή πεζά, δηµοσιευµένα σε 
διάφορα έντυπα. 
β) Ποικίλα άρθρα, ανταποκρίσεις και 
χρονογραφήµατα δηµοσιευµένα σε διάφορα έντυπα. 
γ) ∆ιηγήµατα -ορισµένα παραµένουν ανέκδοτα- 
δηµοσιευµένα σε περιοδικά της Μυτιλήνης, της 
Σµύρνης, κτλ. 
δ) ∆ύο συλλογές διηγηµάτων (Κόκκινες ιστορίες, 
∆ιηγήµατα) και δύο µυθιστορήµατα (Η ζωή εν τάφω, Η δασκάλα µε τα χρυσά µάτια). 
 

Με την αρθρογραφία του, τις ανταποκρίσεις του και τα χρονογραφήµατα ο 
συγγραφέας βρίσκεται όχι µόνο σε πλήρη ιδεολογική εγρήγορση, αλλά και σε συνεχή επαφή 
µε τα σύγχρονά του γεγονότα, έχοντας πάντα το νου του στον αναγνώστη. Σ’ αυτή τη 
ζωντανή του επαφή οφείλονται κατά κύριο λόγο η ενασχόλησή του µε την τρέχουσα 
θεµατολογία και η χρησιµοποίηση γλώσσας, που κυµαίνεται ανάµεσα στην καθαρή δηµοτική 
και στη δηµοσιογραφική µικτή. Τα λυρικά του ποιήµατα και τα πεζοτράγουδα, αντίθετα, που 
εκφράζουν τις λογοτεχνικές του επιδιώξεις, εναρµονίζονται απολύτως µε το κλίµα της 
παραδοσιακής ποίησης και τη συνήθεια των οµοτέχνων του να γράφουν µικρά πεζά, που η 
σύνθεσή τους δεν επικεντρώνεται τόσο στο θέµα, όσο στην έκφραση λυρικής διάθεσης µε 
την ανάδειξη των µουσικών στοιχείων του λόγου. Τα διηγήµατα, τέλος, που περισσότερο µας 
ενδιαφέρουν, συναιρώντας κάποια βασικά στοιχεία της πρόσφατής του παράδοσης, 
                                                           
106 Απόσπασµα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Στράτη Μυριβήλη από τον Τάκη 
Καρβέλη στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 
(1914-1939), Στ΄, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1993, σσ. 108-118 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του 
βιβλίου).   
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επιµένουν στο ηθογραφικό πλαίσιο, που εκφράζεται είτε µε τη ρεαλιστική απόδοση της ζωής 
των απλών ανθρώπων της πατρίδας του είτε µε την ανεξάντλητη φυσιολατρική του διάθεση. 
Στα διηγήµατα αυτά υπάρχει ποικιλία διαθέσεων: το ροµαντικό πάθος µ’ ένα υποβόσκοντα 
αισθησιασµό («Η χτικιάρα»)· ωµός ρεαλισµός -στη µεταφορά της πραγµατικότητας και στη 
γλώσσα- («Οι χωρατατζήδες»)· περισσότερη κριτική διάθεση, που συνοδεύεται από ειρωνική 
και συµπαθητική συνάµα στάση απέναντι στα ιστορούµενα, και ικανότητα για λεπτή, 
διεισδυτική κι ελαφρά ειρωνική διαγραφή των χαρακτήρων («Το Βγενάκι»). Όλα όµως αυτά 
τα διηγήµατα, µε τις αναπόδραστες αδυναµίες και τις αναφαινόµενες δυνατότητές τους, 
κινούνται µέσα στο πλαίσιο της ηθογραφικής µας παράδοσης. Πρόσθεταν, βέβαια, µια νέα 
φωνή, αλλά τίποτε το καινούριο στην καλά στερεωµένη πεζογραφική µας παραγωγή. Αυτό 
όµως το καινούριο, που, ανανεώνοντας τη θεµατολογία, θα ζωογονήσει και θα κεντρίσει το 
λόγο, θ’ απορρεύσει από τις εµπειρίες του πολέµου και τη φρίκη που ενστάλαξε στο 
συγγραφέα, θα δοθεί µε τα διηγήµατα «Κιλκίς», «Το εθελοντικό» (Κόκκινες ιστορίες) και 
«Πόλεµος», «Θυσία στον ήλιο» (∆ιηγήµατα). Κοινό τους χαρακτηριστικό ο αυτοβιογραφικός 
χαρακτήρας, που όµως δεν εξουδετερώνει την προσπάθεια αντικειµενικής εξιστόρησης των 
γεγονότων. Έτσι, στο «Κιλκίς», αν και θα δοθεί ο τρόµος του αφηγητή στο ενδεχόµενο να 
καεί, στη συνέχεια δείχνει ότι δεν έχει απαλλαγεί από τη συνήθη αντιµετώπιση του 
πατριωτικού πολέµου. Στο «Πόλεµος», αντίθετα, µε κλιµακούµενη ρεαλιστική δύναµη, που 
φτάνει στην κορύφωσή της µε τον χορό των δυο κοριτσιών, θα εξαρθεί η απανθρωπιά και η 
κτηνωδία, στα οποία οδηγεί ο πόλεµος, συµπαρασύροντας στη δίνη του εχθρούς και φίλους. 
Όταν, εποµένως, ο Μυριβήλης αρχίζει να γράφει τη Ζωή εν τάφω (1917 κ.ε.), ορισµένα 
περιστατικά από τις πολεµικές του εµπειρίες έχουν µετατραπεί σε διηγήµατα. ∆εν θα 
εντοπίσει όµως το ενδιαφέρον του -κι εδώ έγκειται η πρωτοπορία του- µόνο στην έξαρση των 
ηρωικών πράξεων των συµπολεµιστών του ή στο κέντρισµα των πατριωτικών 
συναισθηµάτων των αναγνωστών του. Αντίθετα, εκείνο που τον απασχολεί δεν είναι τόσο ο 
ηρωισµός, όσο η φρίκη και η απανθρωπιά του πολέµου, που τα θύµατά του, τύποι 
αντιηρωικοί, δεν είναι µόνον οι φίλοι, οι συµπολεµιστές του, αλλά και οι εχθροί. 
 

∆εν είναι όµως µόνο τα διηγήµατα, µε τα οποία ο συγγραφέας εξέφραζε τον 
αποτροπιασµό του για την κτηνωδία του πολέµου. Αναµνήσεις από τη στρατιωτική του ζωή, 
µε τη µορφή ανταποκρίσεων, µικρών χρονογραφηµάτων-διηγηµάτων, λυρικών 
πεζοτράγουδων και ποιηµάτων, θα δηµοσιεύσει από το 1913-1916 και στην εφηµ. Σάλπιγξ 
(βλ. «Τους θάψαµε σ’ ένα κοινό τάφο», Σάλπιγξ, 11.10.1914· «Το τραγούδι της 
Μακεδονίτισσας»). Όλα αυτά προετοιµάζουν τη Ζωή εν τάφω. ∆εν είναι µόνο το θέµα του 
πολέµου, που θα περάσει σ’ αυτές τις ανταποκρίσεις, τα χρονογραφήµατα και τα λυρικά 
πεζοτράγουδα, που άλλοτε ρέπουν προς την αµιγή δηµοτική (τα πεζοτράγουδα) κι άλλοτε 
στη µικτή δηµοσιογραφική γλώσσα (οι ανταποκρίσεις, τα χρονογραφήµατα), αλλά και το όλο 
ύφος, η γραφή και η γλώσσα, που θ’ αποτελέσουν την υποδοµή για τη µελλοντική του 
σύνθεση. Γράφοντάς την βέβαια δεν είναι ο ανταποκριτής ή ο δηµοσιογράφος, που 
περιέγραφε γεγονότα ή εξέφραζε τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις του σ’ αυτά, έχοντας πάντα 
στο νου του τον αναγνώστη. Εκείνο που τον απασχολεί τώρα δεν είναι ο θάνατος και η θλίψη 
που προκαλεί η βροχή («Τους θάψαµε σ’ ένα κοινό τάφο») ή ο υποβόσκων αισθησιακός 
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έρωτας («Το τραγούδι της Μακεδονίτισσας»). Είναι κάτι βαθύτερο: η αποστροφή στη βία και 
τη φρίκη του πολέµου, που µετατρέπει ένα µεγαλοϊδεάτη εθνικιστή σε επαναστατηµένο 
ανθρωπιστή και ειρηνιστή. Ιδεολογικά, λοιπόν, µεταµορφωµένος, ο συγγραφέας-πολεµιστής, 
µεταµφιεσµένος σε λοχία Αντώνη Κωστούλα, στέλνει συνεχώς γράµµατα-ανταποκρίσεις, µε 
νοερό αποδέκτη την αγαπηµένη του· βρίσκει έτσι την ευκαιρία να δίνει τα πάντα µέσα από το 
καθαρώς προσωπικό του πρίσµα, είτε περιγράφει την ωµή πραγµατικότητα της νέας µορφής 
του πολέµου, είτε τη σχολιάζει εκφράζοντας τις ποικίλες αντιδράσεις του, είτε αναπολεί τις 
ευτυχισµένες στιγµές µαζί της στην πατρίδα, τη Λέσβο. Υπό το βάρος βέβαια των 
τραυµατικών εµπειριών της ζωής των χαρακωµάτων, που δεν συµβιβάζεται µε την ηρωική 
αντίληψη του πολέµου και καταλήγει σε καθηµερινή υπονόµευση της ψυχής, ο 
δηµοσιογραφικός λόγος υποχωρεί, χωρίς όµως ποτέ να χάνει ούτε τη ζωτικότητά του ούτε τη 
χαλαρότητα ενός λόγου στην ουσία προφορικού, που, προτού γραφτεί στο χαρτί υπό τύπον 
επιστολής, έχει ήδη πολλές φορές συλληφθεί νοερά µες στη σκέψη και στην ψυχή του 
επιστολογράφου· όλα αυτά βέβαια συντελούν αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός λόγου 
πυρετικού και εγρήγορου, που διατηρεί τη ζεστασιά και τον τόνο της προφορικής οµιλίας, 
και ξετυλίγεται µε ζωηρή πάντοτε την ψευδαίσθηση πως ακούγεται συγχρόνως, σχεδόν 
εκφωνούµενος, από την νοερώς παρούσα αγαπηµένη γυναίκα. Σ’ αυτό ακριβώς οφείλεται η 
όποια επιτυχία του έργου: δεν είναι γραµµένο µε επιστολές, που διατηρούν πάντοτε το κλίµα 
της απόστασης µεταξύ γράφοντος-ποµπού και του αναγινώσκοντος-αποδέκτη, αλλά σε τόνο 
εξοµολογητικό, συνοµιλητικό. Αυτός ο τόνος αποτελεί και τον κύριο ερεθιστικό παράγοντα 
που αποτυπώθηκε στο ύφος, τη γραφή και τη γλώσσα του. 
 

Το 1928 ο Στράτης Μυριβήλης θα δηµοσιεύσει το διήγηµα «Η Μ’χαγήλους», που στη 
δεύτερη έκδοση της Ζωής εν τάφω θα πάρει τη θέση ξεχωριστού κεφαλαίου. Στη σηµείωση 
του περιοδικού, που πρέπει ν’ αποδοθεί στο συγγραφέα, διαβάζουµε: 
«Όλο αυτό το ροµάντσο [ενν. το Η ζωή εν τάφω] είναι γραµµένο σε τέτοια αυτοτελή 
κοµµάτια, στενά συνδεδεµένα εσωτερικά συναµεταξύ τους. Η µορφή του η συνθετική είναι 
τούτη. Ένας Λέσβιος λοχίας (φοιτητής) που βρέθηκε στον τελευταίο πόλεµο µέσα στα 
υπόγεια χαρακώµατα του Μακεδονικού Μετώπου, κάθεται και ιστορεί τα γεγονότα που 
γίνονται γύρω του και µέσα στην ψυχή του, µε την ελπίδα πως κάποτε θα ζήσει να φέρει 
τούτα τα ντοκουµέντα της ζωής του πολέµου και της εσωτερικής του ζωής στην Αγαπηµένη 
του, π’ άφησε στο νησί µας φεύγοντας». 
 

Με το σηµείωµα αυτό επισηµαίνεται από τον ίδιο το συγγραφέα η ιδιαιτερότητα του 
έργου. Ο λοχίας Κωστούλας, σηµειώνει, «κάθεται και ιστορεί τα γεγονότα που γίνονται γύρω 
του και µέσα στην ψυχή του». Πράγµατι. ∆ιαβάζοντας τις επιστολές του, ο αναγνώστης 
παρακολουθεί το συνεχές ξετύλιγµα των γεγονότων και των εσωτερικών του αντιδράσεων, 
που εξιστορούνται και περιγράφονται απ’ τον ίδιο. Ο συγγραφέας όµως δεν θα µείνει 
ικανοποιηµένος από την πρώτη έκδοση. Γράφει ή δηµοσιεύει νέα κεφάλαια, που θα 
συµπεριληφθούν κυρίως στη δεύτερη. ∆εν θα περιοριστεί όµως µόνο σ’ αυτό, αλλά θα 
επεκτείνει τις επεµβάσεις του σ’ ολόκληρο το κείµενο, που, αλλού περισσότερο κι αλλού 
λιγότερο, θα συνεχισθούν ως την έβδοµη έκδοση. Εποµένως, ο αναγνώστης που το διαβάζει 
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στην τωρινή εκδοτική του µορφή, πρέπει να έχει υπόψη του πως δεν έχει µπροστά του το 
πρωταρχικό κείµενο, που γράφτηκε υπό την πίεση των φρικτών εµπειριών ενός εντελώς 
πρόσφατου πολέµου, διατηρώντας ανόθευτη και απερικόσµητη, τη ρεαλιστική και 
επαναστατική διάθεση του συγγραφέα. Συγκρίνοντας την οριστική έβδοµη έκδοση µε τη 
µορφή της πρώτης, η Jeanne Boudouris, που ασχολήθηκε συστηµατικά µε τις διαδοχικές 
µορφές του Η ζωή εν τάφω, γράφει τα εξής: 
«Για όσους, όταν ήταν πολύ νέοι, είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν τη Ζωή εν τάφω, το 
µυθιστόρηµα αυτό του Στράτη Μυριβήλη στην πρώτη έκδοσή του που έγινε στη Μυτιλήνη 
το 1924, καθώς επίσης και το βιβλίο µεγαλύτερου σχήµατος ύστερα από µια επεξεργασία 
µακράς πνοής που παρουσιάστηκε στο κοινό σταδιακά, για να οριστικοποιηθεί το 1955 µε 
την έβδοµη έκδοσή του, οι προτιµήσεις στρέφονται καθαρά στην πρώτη έκδοση ή στο πρώτο 
ανάβρυσµα και είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που συνηγορούν γι’ αυτή την προτίµηση». 
 

Η επεξεργασία των κειµένων, ιδίως των πιο συνθετικών, αποτέλεσε µόνιµο µέληµα του 
Μυριβήλη, που ανταποκρινόταν αφενός µεν στην επιθυµία του να επιτύχει τη µεγίστη δυνατή 
µορφική τελειότητά τους, αφετέρου δε στην πάγια συνήθειά του να τα αναπροσαρµόζει προς 
τις απαιτήσεις της εκάστοτε ηλικιακής και αισθητικής του ωριµότητας και της ιδεολογικής 
του διαφοροποίησης. Αν εξαιρέσουµε το Η ζωή εν τάφω, όπου το αποτέλεσµα µπορεί να 
θεωρηθεί αµφιλεγόµενο, το δύσκολο και επισφαλές, για κάθε συγγραφέα, αυτό εγχείρηµα, 
οδήγησε στην τελειωτική συγγραφή ωριµότερων και από κάθε άποψη αρτιότερων έργων (Ο 
Βασίλης ο Αρβανίτης, Ο Παν, Η Παναγιά η Γοργόνα)· όσο για το Η ζωή εν τάφω, η προσθήκη 
κεφαλαίων και η συνεχής επεξεργασία απέβλεψαν στα εξής: 

 
α) Στη συγκρότηση ενός ολοκληρωµένου µυθιστορήµατος. Ο συγγραφέας, 

υπολογίζοντας τώρα και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, τιτλοφορεί τα άτιτλα κεφάλαια της 
πρώτης έκδοσης. Προσθέτει, επίσης, καινούργια πρόσωπα, µερικά από τα οποία τα 
παρακολουθεί ως το τέλος. Προσπαθεί, εξάλλου, να ζωντανέψει την αφήγηση προσθέτοντας 
καινούρια διαλογικά µέρη ή επιµηκύνοντάς τα. 

 
β) Στη δηµιουργία ενός λογοτεχνικότερου και πιο φροντισµένου ύφους. Έτσι: 

οµαλοποιεί ιδιωµατικούς τύπους (κοιµόταν αντί κοιµούτανε, περπατώ αντί πορπατώ κτλ.)· 
αποφεύγει τις επαναλήψεις λέξεων· προσθέτει ή διαφοροποιεί τις υπάρχουσες σκηνές. Στις 
περιπτώσεις αυτές αποβλέπει είτε στην ένταση των δραµατικών καταστάσεων είτε στον 
υπερτονισµό των κωµικών πλευρών κάποιων προσώπων. Το αποτέλεσµα των παραπάνω 
επεµβάσεων άλλοτε είναι αρνητικό και άλλοτε θετικό. Αναµφισβήτητα όµως οδήγησε σε µια 
διαφορετική µορφή περισσότερο φροντισµένη και αναλυτική. Έτσι χάθηκαν ή ατόνησαν 
µερικά βασικά χαρακτηριστικά της µορφής της πρώτης έκδοσης, που διαφοροποιούνται από 
εκείνα των κατοπινών εκδόσεων ως προς τα εξής κυρίως: Ι. Ο λόγος της πρώτης έκδοσης 
διακρίνεται για τη µικροπερίοδη σύνθεσή του, τη λιτότητα και την περιεκτικότητά του. ΙΙ. Η 
σύνδεση των περιόδων γίνεται συνήθως χωρίς τη µεσολάβηση συνδετικών λέξεων. Έτσι, η 
αφήγηση προχωρεί µε συνεχείς εναλλαγές εικόνων και, επιµένοντας στα ουσιώδη, γίνεται 
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περισσότερο συναρπαστική. III. Η πιο περιορισµένη χρήση των επιθέτων, των 
παροµοιώσεων και των προσδιορισµών, ενισχύει τη δραστικότητα του λόγου. 

 
γ) Στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση των ιδεολογικών του προθέσεων. Όπως παρατηρεί 

και η Jeanne Boudouris, η αντιµιλιταριστική διάθεση του συγγραφέα, επηρεαζόµενη και από 
το γενικότερο κλίµα του 1930, είναι περισσότερο οξεία στη δεύτερη έκδοση απ’ ό,τι στην 
πρώτη· πιο έντονη επίσης παρουσιάζεται η τάση να τονιστεί το παράλογο του πολέµου και να 
εκφραστεί η αγάπη για τη ζωή και τη φύση. 

 
Το βιβλίο γράφεται υπό τύπον επιστολών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων από το 

λοχία Αντώνη Κωστούλα. Απ’ αυτή την άποψη το µυθιστόρηµα µετατρέπεται σ’ ένα συνεχή 
µονόλογο του γράφοντος, που αντιδρά σε ό,τι συµβαίνει γύρω του, αναπολώντας, στις πιο 
δύσκολες στιγµές του, την αγαπηµένη του, µε την οποία διαρκώς συνοµιλεί, και πρόσωπα και 
τύπους της πατρίδας του. Αυτά, βέβαια, που συµβαίνουν είναι στην πραγµατικότητα λίγα 
συγκρινόµενα µε όσα συµβαίνουν µέσα στην ψυχή του κεντρικού ήρωα. Κι ο χρόνος γραφής 
των επιστολών-κεφαλαίων ταυτίζεται µε το χρόνο των επιχειρήσεων. Έτσι, η µεν αρχή 
συµπίπτει µε την εγκατάστασή τους στα χαρακώµατα και το τέλος µε το θάνατο του 
Κωστούλα. Ο χρόνος, εξάλλου, του µυθιστορήµατος καλύπτει όχι µόνο το παρόν, αλλά και 
το παρελθόν του αφηγητή-επιστολογράφου µε κάποιες νύξεις µελλοντικής επανόδου του 
στην πατρίδα. 

 
Τα παραπάνω έχουν επιπτώσεις κυρίως στην αρχιτεκτονική συγκρότηση του 

µυθιστορήµατος, στη συναισθηµατική και ιδεολογική του φόρτιση, στο ύφος, τον τόνο και τη 
γλώσσα, στη διαγραφή των χαρακτήρων. 

 
 

Ως προς την αρχιτεκτονική του συγκρότηση  
 

Το έργο απαρτίζεται από κεφάλαια-επιστολές, που δεν αναφέρονται µόνο στο παρόν 
αλλά και στο παρελθόν. Ο αφηγητής φαίνεται ν’ ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο και 
η αφήγησή του, στην ουσία, είναι γραµµική. Έτσι: 

 
α) Με αφετηρία το παρόν («Έι. Σταµατήσαµε πια, δόξα σοι ο Θεός. Είµαστε στο 

χαράκωµα»), τα πρώτα κεφάλαια επιχειρούν αναδροµή όχι µόνο στο ιδιωτικό παρελθόν του 
επιστολογράφου, αλλά και στο τοπικό-ιστορικό: στην επανάσταση και τα συναισθήµατα που 
διήγειρε στα πλήθη, στη στράτευσή του, στον επικεφαλής στρατηγό, την επιβίβασή τους στα 
καράβια, το ταξίδι τους ως τη Θεσσαλονίκη, την πορεία τους έως την πρώτη εγκατάστασή 
τους στα χαρακώµατα. Όλα αυτά αποτελούν το παρελθόν, που ο επιστολογράφος-αφηγητής, 
τώρα που αρχίζει να καταγράφει τις εντυπώσεις του, αναδιηγείται στην αγαπηµένη του. 

 
β) Από το σηµείο αυτό και έως τη στιγµή του θανάτου του, ο αφηγητής-

επιστολογράφος θα καταγράψει όλες τις µετακινήσεις τους, τα διάφορα γεγονότα, εκθέτοντας 
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παράλληλα τις αντιδράσεις του απέναντι σ’ αυτά και παρουσιάζοντας τα ποικίλα, επώνυµα ή 
ανώνυµα, πρόσωπα. 

 
 
Ως προς τη συναισθηµατική και ιδεολογική του φόρτιση 
 

Επηρεάζεται, φυσικά, από το γεγονός της παρουσίασης των διαδραµατιζοµένων υπό 
τύπον διαδοχικών επιστολών, που γράφονται κατά διαστήµατα είτε υπό την άµεση επήρειά 
τους είτε ύστερα απ’ αυτά. Ο αφηγητής, γράφοντας πάντοτε υπό την πίεση των 
συναισθηµατικών του αντιδράσεων -άλλοτε συµπαθητικών και άλλοτε εχθρικών- προς τα 
γεγονότα και τα πρόσωπα, που τον περιβάλλουν, περισσότερο σκέπτεται και λιγότερο 
ενεργεί. Η συναισθηµατική του φόρτιση, µετατρεπόµενη συγχρόνως σε ιδεολογική, 
αποτυπώνεται συνεχώς στη γραφή, επηρεάζοντας το ύφος, τον τόνο και τη γλώσσα της. ∆εν 
είναι πια ο εθνικιστής-στρατιώτης, αλλά ο άνθρωπος-πολεµιστής, που τον καθοδηγεί το µίσος 
κατά του πολέµου, η αγάπη για την ειρήνη, τη ζωή, τον έρωτα, όσους υποφέρουν, η 
αποστροφή προς το θάνατο. 

 
 
Ως προς το ύφος, τον τόνο και τη γλώσσα  
 

Οι επιστολές, υπό την επήρεια µιας διαρκούς συναισθηµατικής και ιδεολογικής 
φόρτισης, γράφονται σ’ ένα τόνο εντελώς συνοµιλητικό. Απευθυνόµενες στη νοερώς 
παρούσα αγαπηµένη αφοµοιώνουν το ύφος, τη γλώσσα και τη συντακτική χαλάρωση ενός 
λόγου προφορικού. Τον κουβεντιαστό, οικείο τόνο της προφορικής του οµιλίας 
διαµορφώνουν οι συνεχείς αποστροφές, ανάµεσα στις οποίες παρεµβάλλονται αφηγήσεις 
γεγονότων, περιγραφές και παρουσιάσεις προσώπων, εκθέσεις σκέψεων, αντιδράσεων, 
σχολίων και διαλογισµών του γράφοντος, που εκτρέπονται άλλοτε σε καυστική ειρωνεία και 
αντιπολεµική διάθεση (στις περιπτώσεις αυτές η βία και η φρίκη του πολέµου επηρεάζει τη 
βιαιότητα και την ωµότητα της γραφής και οδηγεί τον αφηγητή στη χρήση ενός λόγου 
εγρήγορου, ερεθιστικού και καταιγιστικού) και άλλοτε σ’ ένα ασυγκράτητο λυρικό µεθύσι, 
που έχει ως επίκεντρο το φυσικό κόσµο της προηγούµενης ή της τωρινής ζωής. 

 
Στον όλο αισθηµατικό τόνο των επιστολών συντείνει και η συνεχής διακύµανση του 

λόγου ανάµεσα στο αποστασιοποιηµένο τρίτο πληθυντικό, το συλλογικό πρώτο πληθυντικό, 
το έντονα υποκειµενικό πρώτο ενικό, που κυριαρχεί, και το, κατά διαστήµατα, δεύτερο ενικό, 
που µεταφέρει το κλίµα ενός σχοινοτενούς διαλόγου-µονολόγου. ∆εν πρόκειται για τυπικές 
επιστολές, που αποστασιοποιούν τον ποµπό από το δέκτη, αλλά για επιστολές που διατηρούν 
όλους τους ακκισµούς, τις φορτίσεις, τις αντιδράσεις, τις ταλαντεύσεις και γενικότερα τη 
φυσική χαλάρωση ενός λόγου που γράφεται όχι τόσο για να διαβάζεται αλλά να ακούγεται. 
Οι συνεχείς αυτές εναλλαγές των γραµµατικών προσώπων, που κυµαίνονται ανάµεσα αφενός 
στην υποκειµενικότητα και την εσωτερικότητα του πρώτου και του δεύτερου ενικού 
προσώπου, αφετέρου δε στην αντικειµενικότητα του τρίτου ενικού και πληθυντικού 
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προσώπου, απαλλάσσει το κείµενο από όλα τα µειονεκτήµατα των µυθιστορηµάτων, που 
γράφτηκαν σε επιστολές, και το γεµίζει µε τη φόρτιση µιας διαρκούς αισθηµατικής έντασης, 
που αντικατοπτρίζεται στην ερεθιστικότητα και την εκφραστική -ενίοτε- ακράτεια του λόγου. 

 
Φυσικά, ο ρόλος του αφηγητή-επιστολογράφου είναι αποκλειστικός. Τα πάντα 

περνούν µέσα απ’ την οπτική του γωνία. Στη συνεχή εναλλαγή συναισθηµατικής έντασης και 
αντικειµενικής αποστασιοποίησης, ωµού ρεαλισµού και ευαίσθητου λυρικού λογού, δείχνει 
να νοιάζεται πάντοτε όχι µόνο για το τι θα πει αλλά και για το πώς θα το πει. Η τάση του για 
λόγο µεγεθυντικό και ρητορικό είναι εµφανής. Επιµένοντας στη δραµατικότητα ενός λόγου, 
που αποβλέπει στην έκφραση των εσωτερικών αντιδράσεων του γράφοντος, επιδιώκει 
συνεχώς τη µουσική του ενδυνάµωση. Έτσι, σαν πιο πρόχειρο µέσο βρίσκει την επανάληψη 
των ίδιων ή συνώνυµων λέξεων, των επιθέτων κυρίως:  
«Κουρνιασµένοι στις φωλιές τους, µισόγυµνοι και πολύ λεροί, κρυφοκουβεντιάζουν, 
συλλογισµένες κι αξιολύπητες παρέες». 
«Αλτ! ∆εν ήτανε δηλαδή αλτ! αυτό. Ήταν ένα σουβλερό µονοσύλλαβο, που βγήκε σα βόλι µέσ’ 
από τη νύχτα. Σκληρό και επίφοβο. Το πήρε η λαγκαδιά και το ξανάπε. Παραµορφωµένο, 
βουερό και σαρκαστικό». 

 
Είναι φανερό ότι στην πρόθεση του γράφοντος είναι ένας λόγος, που να αποπνέει τη 

φυσικότητα του προφορικού, αλλά και τη µουσικότητα, την αρµονικότητα του λογοτεχνικού 
λόγου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εποχής του. Βασικό κριτήριο στη διευθέτηση και στην 
επιλογή των λέξεων δεν ήταν µόνο το νοηµατικό αλλά, κυρίως, το αισθηµατικό και το 
µουσικό τους βάρος. Τελικός στόχος, να κυλάει ο λόγος στο ρυθµό και τον τόνο µιας 
µουσικής συµφωνίας που άλλοτε ρέπει προς τη µεγαλόστοµη πολυφωνία των κρουστών και 
των έγχορδων οργάνων κι άλλοτε προς την εσωτερική µελωδία των αυλών. 

 
 

Ως προς τη διαγραφή των χαρακτήρων  
 

Χαρακτήρες, µε τη γνωστή έννοια των ολοκληρωµένων προσώπων, δεν υπάρχουν στο 
Η ζωή εν τάφω. Ο µόνος ολοκληρωµένος τύπος είναι ο ίδιος ο επιστολογράφος, εφόσον, 
περιγράφοντας, αφηγούµενος και καταγράφοντας τις εντυπώσεις του, µας αποκαλύπτει 
συνεχώς την εσωτερική και εξωτερική του ζωή. Είναι φοιτητής κι αυτό βαραίνει στον όλο 
τρόπο έκφρασης και σκέψης, στην υφή του λόγου του, στις οποιεσδήποτε αντιδράσεις του. 
Μπήκε εθελοντικά στον πόλεµο γεµάτος ενθουσιασµό κι άλλες σοβινιστικές ψευδαισθήσεις 
και ξαφνικά µπλέκεται στα γρανάζια ενός πόλεµου διαφορετικού, που δεν απαιτεί τόσο 
γενναιότητα, αλλά αντοχή, υποµονή, πανουργία. Εκείνο, ακόµη, που επενεργεί 
µεταµορφωτικά και τον οδηγεί στη διαµόρφωση συνείδησης ανθρωπιστικής, επαναστατικής 
και αντιπολεµικής, είναι η διαπίστωση πως όλοι τους, εχθροί και φίλοι, είναι ο τελικός 
στόχος πολεµικών µέσων, που η σύγχρονη τεχνολογία φρόντισε να είναι τέλεια, ακριβή και 
απείρως εξοντωτικά. Γράφει µε εγρήγορη τη συνείδηση όχι τόσο του Έλληνα, αλλά του 
ανθρώπου που πάσχει και συµπάσχει µε ό,τι συµβαίνει γύρω του, είτε αυτό αφορά στο δικό 
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του στρατόπεδο είτε στο εχθρικό. Άµεση αντίληψη, φυσικά, έχει µόνο του δικού του 
στρατοπέδου κι αυτό συνεχώς φωτίζει και περιγράφει. Για πρώτη σχεδόν φορά στην ιστορία 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας η εξιστόρηση του πολέµου αντιστρέφει την παραδοσιακή 
συνήθεια εξάρσεως πολεµικών ανδραγαθηµάτων, όπου κυριαρχούν ο γενναίοι και δυνατοί, 
και µετατρέπει σε ήρωες τύπους αντιηρωικούς, όπως η Μ’χαγήλους, ο Γιακώπ, ο Γαροφαλής 
ο ωραίος, ο Γιγάντης και άλλοι πολλοί, επώνυµοι ή ανώνυµοι. Γράφοντας υπό το βάρος µιας 
ακατανίκητης νοσταλγίας της ειρηνικής ζωής και του επικρεµάµενου θανάτου, τόσο πιο πολύ 
αναβλύζει µέσα του η αγάπη προς όσους πάσχουν, η αγανάκτηση για ό,τι γίνεται, η δίψα για 
ζωή. Η κατάσταση αυτή φορτίζει συγκινησιακά το λόγο, ενδυναµώνοντάς τον άλλοτε µε 
λυρική διάθεση κι άλλοτε µε πικρόχολη ειρωνεία, όταν πρόκειται για γεγονότα ή πρόσωπα, 
που η ηθική τους ποιότητα και συµπεριφορά προκαλούν τη συνείδησή του (λ.χ. η καταδίκη 
των στρατιωτών, ο Μπαλαφάρας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο ∆ηµητράτος κ.ά.). 
 

Η ζωή εν τάφω δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραδοσιακού 
µυθιστορήµατος. Ούτε, ακόµη, µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αντιµυθιστόρηµα, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αργότερα. Ο συγγραφέας, από την αρχή της 
δηµιουργικής του εργασίας ως το τέλος, έµεινε πιστός στην παράδοση, στην οποία 
στηρίχθηκε και συνέχισε. Φανατικά προσηλωµένος σε µια γλώσσα σχεδόν ψυχαρική, θα 
διακριθεί όχι τόσο στη λεπτή και διεισδυτική διαγραφή των χαρακτήρων, αλλά περισσότερο 
στη µορφική επεξεργασία του λόγου, που ερεθίζεται, όταν ο αφηγητής κινείται ανάµεσα σε 
πρόσωπα και καταστάσεις του οικείου επαρχιακού χώρου ή ατενίζει θαυµαστικά τη φύση και 
τη θάλασσα. Ακολουθώντας την παράδοση, που έρχεται από τον Καρκαβίτσα και τον 
Παπαδιαµάντη, αρέσκεται σε λόγο πλούσιο και πληθωρικό, που στην αρχική του φάση θα 
µπορούσε να χαρακτηρισθεί επικολυρικός. Κύριο γνώρισµά του η συναισθηµατική φόρτιση 
και η µεγεθυντική διάθεση. Όταν βέβαια τα «Λεσβιακά Φύλλα», καθ’ υπαγόρευση 
οπωσδήποτε του συγγραφέα, έγραφαν πως ο Λέσβιος λοχίας «κάθεται και ιστορεί τα 
γεγονότα που γίνονται γύρω του και µέσα στην ψυχή του, µε την ελπίδα πως κάποτε θα ζήσει 
να φέρει τούτα τα ντοκουµέντα της ζωής του πολέµου και της εσωτερικής του ζωής στην 
Αγαπηµένη του» έδιναν συγχρόνως τα βασικά χαρακτηριστικά του γραµµένου υπό τύπον 
ηµερολογίου µυθιστορήµατος. Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι τα γεγονότα που 
δεσπόζουν, όσο η εσωτερική ζωή του αφηγητή. Μ’ αυτό το κριτήριο, το µυθιστόρηµα παίρνει 
την υφή αντιµυθιστορήµατος όχι γιατί το επιδίωξε ο συγγραφέας, αλλά γιατί το επέβαλε ο 
τρόπος καταγραφής των εµπειριών του. Το ότι, βέβαια, µετά την πρώτη έκδοση, που διέσωζε 
αυτή την ειλικρινή και απερικόσµητη αµεσότητα των πρώτων εντυπώσεων, αποφάσισε να 
διογκώσει το αρχικό κείµενο, υποκύπτοντας στην ανάγκη ποικίλων προθέσεων, δηµιουργεί 
την αίσθηση κάποιας νοθείας. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα, ο επαρκής 
αναγνώστης έχει την εντύπωση πως ανάµεσα στα δυο κείµενα (εκείνο της πρώτης και το 
αντίστοιχο των διαδοχικών εκδόσεων, που οριστικοποιήθηκε στην έβδοµη έκδοση) έχει 
παρεµβληθεί ένας ύποπτος λογοκριτής και διασκευαστής, ο ίδιος ο διχοτοµηµένος 
συγγραφέας. Ο συγγραφέας, δηλαδή, του αρχικού κειµένου, που γράφει υπό την επήρεια των 
συγκεκριµένων ιδεολογικοπολιτικών του θέσεων και καλλιτεχνικών στόχων κι ο 
εξελισσόµενος, ιδεολογικά και καλλιτεχνικά, συγγραφέας µιας ολόκληρης τριακονταετίας. 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Στράτη Μυριβήλη 107 
 
- Αθανασόπουλος Β., H πολιτική διάσταση της “µυθικής µεθόδου”: Στράτης Μυριβήλης, Στρατής 
Τσίρκας, Καρδαµίτσας, Αθήνα, 1992. 
- Γιαλουράκης Μανώλης, Καζαντζάκης - Μυριβήλης. Κριτικά δοκίµια, Αθήνα, Πτολεµαίος, 1970.  
- ∆ηµάδης Κ.Α., ∆ικτατορία - Πόλεµος και Πεζογραφία (1936-1944), Αθήνα, Γνώση, 1991.  
- Ζεβελάκης Γιώργος, «Το περιοδικό του Στράτη Μυριβήλη Καλλιτεχνική Ελλάδα», Η λέξη 120, 3-
4/1994, σ. 142-143.  
- Καραγιάννης Βαγγ. Αντ., Ανέκδοτα σηµειώµατα και γράµµατα του Στράτη Μυριβήλη κλπ. κλπ., 
Αθήνα, Φιλιππότης, 1993.  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Στράτης Μυριβήλης Α΄. Ξαναδιαβάζοντας τη Ζωή εν τάφω» και «Β΄. Η 
πεζογραφία του Μυριβήλη», Από τον Σολωµό ως τον Μυριβήλη (λογοτεχνικά µελετήµατα), σ. 244, 
Αθήνα, Εστία, 1969. 
- Καραντώνης Ανδρέας, «Στράτης Μυριβήλης», Φυσιογνωµίες, Τόµος δεύτερος, σ. 469-477, Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1977.  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Στράτης Μυριβήλης», Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30, σ. 
13-63, Αθήνα, Παπαδήµας, 1977.  
- Καρβέλης Τάκης, «Στράτης Μυριβήλης», Η µεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον 
δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Στ΄, σ. 97-183, Αθήνα, Σοκόλης, 1993.  
- Κοτζιούλας Γ., Ο Στράτης Μυριβήλης και η πολεµική λογοτεχνία, Αθήνα, τυπ. Α. Ροδίτη, 1931.  
- Λυκούργου Νίκη, «Μυριβήλης Στράτης», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 7, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1987.  
- Λυκούργου Νίκη, «Για Το βιβλίο µε τα κεντήµατα», Η λέξη 120, 3-4/1994, σ. 120-123.  
- Λυκούργου Νίκη, Σχεδίασµα χρονογραφίας Στράτη Μυριβήλη (1890-1969), Αθήνα, Εταιρεία 
Σπουδών Σχολής Μωραΐτη - Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1990.  
- Λυκούργου Νίκη, Η ζωή εν τάφω. Από την πρώτη στη δεύτερη έκδοση, Αθήνα, Εστία, 1993.  
- Μητσάκης Κάρολος, «Στράτης Μυριβήλης», Νεοελληνική πεζογραφία. Η γενιά του ’30, σ. 25-31. 
Αθήνα, Ελληνική Παιδεία, 1977.  
- Μίσσιος Κώστας Γ., Η ορδή των βασιβουζούκων ήγουν η “συµµορία” του Μυριβήλη, Μυτιλήνη, 
1991.  
- Μίσσιος Κ.Γ., Βερναρδάκης, Εφταλιώτης, Μυριβήλης. Συµβολή στην ιστορία της λεσβιακής 
γραµµατείας, Τόµος τρίτος, Μυτιλήνη, Αστερίας, 1995.  
- Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., Τα πρόσωπα και τα κείµενα Β΄. Ανήσυχα χρόνια, σ. 48-63. Αθήνα, Οι 
εκδόσεις των φίλων, 1980.  
- Παρασκευαΐδης Μίλτος, «Η γνωριµία µου µε τον Μυριβήλη και τον κύκλο της Λεσβιακής Άνοιξης», 
Η Λέξη 120, 3-4-/1994, σ. 133-141.  
- Σαχίνης Απόστολος, «Στράτη Μυριβήλη: Ο Βασίλης ο Αρβανίτης - 1943», Η πεζογραφία της κατοχής, 
σ. 109-115, Αθήνα, Ίκαρος, 1948.  
- Στεργιόπουλος Θανάσης, Το δράµα µιας µούσας. Τα ερωτικά γράµµατα του Σ. Μυριβήλη στην Ελένη 
Μαγγανά, Αθήνα, ∆ρυµός, 1979.  
- Χάρης Πέτρος, Έλληνες πεζογράφοι, σ. 9-49, Αθήνα, Εστία, 1973.  
- Boudouris Jean, Stratis Myrivilis.  L’ ecrivain et l’ homme a travers les remaniements et les variantes 
de septs premieres editions de son roman Η ζωή εν τάφω, Αθήνα, Collection de l’ Institut Francais, 
1983.  

                                                           
107 Από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 
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- Vitti Mario, «Η πορεία του Μυριβήλη προς τον λαϊκό αφηγηµατικό τρόπο και Ο Βασίλης ο 
Αρβανίτης», Η λέξη 120, 3-4/1994, σ. 125-131.  
- Vitti Mario, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης (εισαγωγή), Αθήνα, Ερµής, 1977.  
- Vitti Mario, Η γενιά του Τριάντα - Ιδεολογία και µορφή, σ. 257-267, Αθήνα, Ερµής, 1977.  
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://www.sarantakos.com/nkm.html (σύνδεσµοι που οδηγούν σε αποσπάσµατα από το έργο του 
συγγραφέα). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Πόλεµος και αντιπολεµικό πνεύµα. Από τη Ζωή εν τάφω (1924) του 
Στράτη Μυριβήλη ως την Πυραµίδα 67 (1950) του Ρένου Αποστολίδη», εφηµ. Ελευθεροτυπία 
(δηµοσίευση: 09-05-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CC%F5%F1%E9%E2%DE%EB%E7%F2&a=&id=8
7812928. 
 
2. Παρουσίαση της µελέτης της Νταµλά Ντεµίροζου µε θέµα: Οι Τούρκοι µέσα από τη λογοτεχνία της 
γενιάς του ’30 (γράφει η Μαρία Νταλιάνη), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 24-03-2000), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16700&m=R26&aa=1. 
 
3. Αναφορά σε άρθρο της Μ. Σκιαδαρέση (Η λέξη 154, ∆εκέµβριος 1999) σχετικά µε το ιστορικό της 
ανακάλυψης µιας επιστολής του Μυριβήλη, η οποία ρίχνει φως στο θέµα των γυναικείων προσώπων 
που ενέπνευσαν στον συγγραφέα τη µορφή της ηρωίδας στο µυθιστόρηµα Η δασκάλα µε τα χρυσά 
µάτια (γράφει η Μάρη Θεοδοσοπούλου), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 27-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12859&m=S13&aa=4&cookie=. 
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4.2.2. ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ (1904-1973) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Ηλίας Βενέζης (λογοτεχνικό ψευδώνυµο του Ηλία Μέλλου) γεννήθηκε στις 
Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας.108 Τέταρτο κατά σειρά από τα επτά παιδιά των γονιών 
του (προηγήθηκαν τρία κορίτσια κι ακολούθησαν δύο κορίτσια κι ένα αγόρι), έζησε τα 
παιδικά του χρόνια στην πατρίδα του, µεγαλώνοντας σ’ ένα ήρεµο περιβάλλον. Το 1914, µε 
την κήρυξη του πρώτου παγκόσµιου πολέµου και τους διωγµούς των Τούρκων, αναγκάστηκε 
να καταφύγει µε τη µητέρα του και τ’ αδέλφια του στη Μυτιλήνη (στο Αϊβαλί έµειναν µόνο ο 
πατέρας του κι η αδελφή του Αγάπη), όπου έκανε τις γυµνασιακές του σπουδές και 
ταυτόχρονα δούλευε. Το 1919 επέστρεψαν όλοι στο Αϊβαλί (είχε προηγηθεί η αποβίβαση των 
ελληνικών στρατευµάτων στη Μικρά Ασία), εκτός από την Άρτεµη, κόρη της οικογένειας, 
που πέθανε από επιδηµία ισπανικής γρίππης στη Μυτιλήνη.  

  
Το 1922 ο Βενέζης, που µόλις είχε τελειώσει το γυµνάσιο στη γενέτειρά του, 

αιχµαλωτίστηκε από τους Τούρκους και υπηρέτησε στα τάγµατα εργασίας στο εσωτερικό της 
Μικράς Ασίας για δεκατέσσερις µήνες. Αφέθηκε ελεύθερος το 1923 και επέστρεψε στη 
Λέσβο για να βρει την οικογένειά του. Εκεί εργάστηκε αρχικά στο Πλωµάρι ως υπάλληλος 
της ∆ιευθύνσεως Κτηµάτων εξ Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας και στη συνέχεια ως 
υπάλληλος στις τράπεζες Εθνική και Ελλάδος. Μετά από µετάθεσή του στο υποκατάστηµα 
της Τράπεζας Ελλάδος στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα, όπου εργάστηκε ως 
το 1957. Το 1938 παντρεύτηκε την Σταυρίτσα Μολυβιάτη µε καταγωγή από το Αϊβαλί, µε 
την οποία απέκτησε µια κόρη, την Άννα. Κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής 
                                                           
108 Βιογραφικά στοιχεία κυρίως από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 
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συνελήφθη από τα S.S. και κλείστηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Απελευθερώθηκε εικοσιτρείς 
µέρες αργότερα µετά από εκκλήσεις του Αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού και άλλων 
προσωπικοτήτων της εποχής. Πέθανε στην Αθήνα µετά από πολύχρονη και επώδυνη 
ασθένεια.  

 
Γραµµατέας και διευθύνων σύµβουλος του διοικητικού συµβουλίου του Εθνικού 

Θεάτρου (1950-1952) και διοικητικός διευθυντής και πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής 
του (1964-1967), συνεργάτης του Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας (1954-1966), πρόεδρος 
του κινηµατογραφικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (1963-1966) και αντιπρόεδρος του 
διοικητικού συµβουλίου της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (1966-1970), ο Ηλίας Βενέζης 
εκλέχτηκε επίσης µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών (1957), θέση από την οποία ανέπτυξε έντονη 
πολιτιστική δραστηριότητα. Στη λογοτεχνία πρωτοεµφανίστηκε το 1921 µε δηµοσιεύσεις 
διηγηµάτων στο περιοδικό της Κωνσταντινούπολης Ο Λόγος. Το 1927 βραβεύτηκε από το 
περιοδικό Νέα Εστία για το διήγηµά του «Ο θάνατος» και αργότερα δηµοσίευσε σε συνέχειες 
την πρώτη µορφή του έργου του Το νούµερο 31328, εµπνευσµένου από την εµπειρία του 
συγγραφέα στα τάγµατα της Ανατολής, που εκδόθηκε το 1931. Ακολούθησαν τα 
µυθιστορήµατα Γαλήνη, Αιολική γη, Έξοδος και Ωκεανός, που κινούνται όλα, όπως και το 
πρώτο του, στα πλαίσια του ντοκουµέντου, µε σαφείς επιδράσεις από την ανθρωπιστική 
ιδεολογία του συγγραφέα. Ολοκλήρωσε επίσης διηγήµατα, ιστορικές µελέτες, οδοιπορικά και 
το θεατρικό έργο Μπλοκ C, που πρωτοπαίχτηκε το 1945 από το θίασο του Πέλου Κατσέλη. 
Έργα του µεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Το 1949 µετά από πρόσκληση του State 
Department περιόδευσε στις Η.Π.Α., όπου πραγµατοποίησε διαλέξεις και συνεντεύξεις. 
Ύστερα από πρόσκληση της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης και ως απεσταλµένος της 
ελληνικής, πήγε το 1963 στη Γιουγκοσλαβία, ανταποδίδοντας την επίσκεψη στην Ελλάδα του 
Ίβο Άντριτς και του προέδρου της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Συγγραφέων. Τιµήθηκε µε το Α΄ 
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας και τον Έπαινο της Ακαδηµίας Αθηνών (1940 για τη Γαλήνη). 

 
 
 
Ηλίας Βενέζης: συναισθηµατικός, λυρικός και ταυτόχρονα ρεαλιστής 109 
 

Ο Βενέζης συνδέθηκε µε µια δραµατική στιγµή του ελληνισµού: µε τη συµφορά της 
Μικράς Ασίας, που εσήµανε το τέλος της Μεγάλης Ιδέας και την είσοδο σε µια νέα εποχή. 
Και συνδέθηκε όχι ως απλός παρατηρητής των γεγονότων, αλλά µε τις άµεσες τραυµατικές 
του εµπειρίες και την ατοµική του περιπέτεια: πρώτα, ως αιχµάλωτος και σκλάβος στα 
εργατικά τάγµατα της Ανατολής· ύστερα, ως πρόσφυγας που έζησε τον καηµό της χαµένης 
πατρίδας· τέλος, ως νοσταλγός, προσπαθώντας ν’ αναστήσει µε τη µνήµη το χαµένο καιρό 
και το χαµένο κόσµο του. Αυτό το τελευταίο στάθηκε αφορµή να του καταµαρτυρήσουν 
µερικοί, ότι περιορίστηκε στον στενά ιδιωτικό του χώρο και δεν έδωσε το έπος της 
                                                           
109 Αποσπάσµατα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Ηλία Βενέζη από τον Κώστα 
Στεργιόπουλο στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο 
πόλεµο (1914-1939), Β΄, ό.π., σσ. 343-345, 347-353, 356-358, 360-366 (εδώ παραλείπονται οι 
υποσηµειώσεις του βιβλίου).   
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µικρασιατικής τραγωδίας στις µεγάλες του διαστάσεις, όπως απαιτούσε το θέµα. Ωστόσο, αν 
από τη µια µεριά δεν έφτασε -και δεν το επιδίωξε, άλλωστε,- να δώσει το έπος, µια και η ίδια 
η φύση και τα όρια της τέχνης του δεν ευνοούσαν κάτι τέτοιο, από την άλλη, άνοιγε έτσι το 
δρόµο προς µια εσωτερικότερη αντιµετώπιση των γενικών καταστάσεων µέσα απ’ το πρίσµα 
του εγώ και της ιδιωτικής γραµµής. Έφερνε έτσι µιαν ανανέωση σε θέµατα δοσµένα ως τότε 
µε αδρά περιγράµµατα και αντικειµενικότερη θεώρηση, ανεξάρτητα απ’ το τι τελικά 
κατόρθωσε ή κι αν δεν µπόρεσε ν’ ανταποκριθεί, από ένα σηµείο και ύστερα, µε την ίδια 
επιτυχία στους στόχους του. 
 

Ό,τι κυρίως προσδιορίζει τον Βενέζη είναι ο βιωµατικός χαρακτήρας, ο 
υποκειµενισµός, το κλίµα της υποβολής κι ένας επώδυνος τόνος συναισθηµατισµού και 
τρυφερότητας, που µετά το τρίτο-τέταρτο βιβλίο του φτάνει κι ως τη γλυκερότητα. Η 
πεζογραφία του παραµένει κατά βάση βιωµατική, κι η ιδιοτυπία του έγκειται στο ότι µέσα 
απ’ τον υποκειµενισµό του και το αυτοβιογραφικό στοιχείο παρουσιάζει γενικές και οµαδικές 
καταστάσεις, όποιες έζησε απ’ τα µικρά του χρόνια και σφράγισαν τη ζωή του, 
διαµορφώνοντας ταυτόχρονα και την προσωπική του στάση. Κι όταν ακόµα η διήγηση 
εµφανίζεται σε τρίτο πρόσωπο, κι όταν θέλει να δίνει την επίφαση της αντικειµενικότητας, η 
παρουσία του συγγραφέα εξακολουθεί να προβάλλει ευδιάκριτα πίσω απ’ τις ιστορίες του, 
καθώς ολόκληρη αναδύεται και πάλι απ’ την αµετακίνητη συνήθως οπτική του γωνία κι από 
την τεχνική, τα εκφραστικά µέσα και το ύφος, απ’ όπου δηµιουργείται το ιδιαίτερο κλίµα κι ο 
τόνος του. Ύφος λιτό και µάλλον µικροπερίοδο, άλλοτε κοφτό, µε απότοµα σταµατήµατα της 
ροής του λόγου και µονολεκτικές ή σχεδόν µονολεκτικές φράσεις, ώστε περισσότερο να 
υποβάλλει παρά να δηλώνει τα σηµαινόµενα, αφήνοντας κάποιαν αοριστία και κάποια 
προέκταση σε όσα λέγονται και σε όσα δε λέγονται, για να εκφραστούν καλύτερα µέσα απ’ 
τη σιωπή. […] 
 

Αυτή, βέβαια, είναι η µια πλευρά. Γιατί στον Βενέζη υπάρχει ο λυρισµός, ο 
υποβλητικός λυρισµός κι ο γλυκανάλατος λυρισµός. Υπάρχει όµως και η άλλη πλευρά του: ο 
ρεαλισµός. Καθαρότερο ρεαλισµό, ακόµα και νατουραλισµό, χωρίς φανερές αναµίξεις, 
συναντάµε µόνο στο πρώτο του βιβλίο Ο Μανώλης Λέκας και άλλα διηγήµατα και, κατά µέγα 
µέρος, στο δεύτερο Το Νούµερο 31328, µολονότι κι εκεί, παρ’ όλο το ζοφερό κλίµα, δεν 
παύουν ν’ αναδύονται κάποιες λυρικές νύξεις, πίσω από ένα χιούµορ πικρό, που αγγίζει τα 
όρια του σαρκασµού. Στα διηγήµατα του πρώτου βιβλίου πρέπει να προσθέσουµε και δύο 
ακόµα εξ ίσου ρεαλιστικά, γραµµένα τον ίδιο καιρό: το βραβευµένο στο διαγωνισµό της Νέας 
Εστίας «Ο θάνατος» και το «Η νέα φωνή». Αντίθετα δηλαδή απ’ ό,τι συχνότερα συµβαίνει µε 
άλλους, που ξεκινούν µε λυρικά στοιχεία, για να περάσουν κατόπιν στα ρεαλιστικά ή να 
συνδυάσουν τα ρεαλιστικά µε τα λυρικά, ο Βενέζης παρουσιάζεται στην αρχή ρεαλιστής, ενώ 
το λυρικό στοιχείο υπολανθάνει, κι αργότερα επικρατεί το λυρικό και το ονειρικό, χωρίς να 
πάψει να συνυπάρχει και το ρεαλιστικό, κάνοντας κάθε τόσο λιγότερο ή περισσότερο έντονη 
την παρουσία του, αλλά δίχως να επισκιάζει πια την επικράτηση του λυρικού και του 
συναισθηµατικού τόνου. […] 
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Ελεύθερη µορφή σηµαίνει και ελεύθερη σύνθεση. Γι’ αυτό και κανένα απ’ τα λεγόµενα 
µυθιστορήµατά του δεν είναι πραγµατικά µυθιστορήµατα, εκτός απ’ τη Γαλήνη, µολονότι κι 
από κει δε λείπουν εντελώς κάποιες χαλαρότητες κι αποσκιρτήσεις απ’ την ορθόδοξη 
µυθιστορηµατική δοµή. Πρόκειται για ελεύθερες αφηγηµατικές συνθέσεις, µε περιορισµένη 
αρχιτεκτονική οικονοµία και ισορροπία, µε ισχνό µύθο και χαλαρή πλοκή και µε 
παρατακτικά δοσµένα επί µέρους επεισόδια, που τα δένει µεταξύ τους η ενιαία ατµόσφαιρα 
και η µουσική υφή της αφήγησης, µε αποτέλεσµα η κυρίως διήγηση να χάνει κάθε τόσο τον 
συνήθως όχι και πολύ στέρεο κεντρικό της άξονα. Ανάλογες παρατηρήσεις έχει κάνει κι ο 
Αιµ. Χουρµούζιος στην κριτική του για την Αιολική γη, και θα µπορούσαν να ισχύσουν για 
όλες τις µετά τη Γαλήνη µεγαλύτερες αφηγηµατικές συνθέσεις. Κι αλλού χαρακτηρίζει το 
µύθο των διηγηµάτων του Βενέζη «λιπόσαρκο εκ γενετής», για να καταλήξει ότι έτσι «το 
διήγηµα παύει να έχη τη στερεότητα του µύθου και µεταπίπτει σε λυρικήν εντύπωση, σε 
λυρική περιγραφή ενός αισθήµατος, που όταν δεν είναι -όπως δεν είναι τις περισσότερες 
φορές- ενδιαφέρον, µαταιώνει τις διεκδικήσεις του διηγηµατικού είδους», παραβλέποντας, 
ωστόσο, πως µε την ελεύθερη αυτή µορφή έφερνε ανανεωτικά στοιχεία στην πεζογραφία, 
άσχετο αν δεν µπόρεσε να τα αξιοποιήσει παντού το ίδιο αποτελεσµατικά. Γιατί, αν στις µετά 
τη Γαλήνη µυθιστορηµατικές του απόπειρες οι συνθετικές αδυναµίες προβάλλουν ανάγλυφες, 
στο διήγηµα έχει πετύχει πιο ουσιαστικά και άρτια αποτελέσµατα, καθώς η µικρότερη 
έκταση ευνοεί εκεί καλύτερα την ελεύθερη µορφή, χωρίς να την αποδυναµώνει ή, 
τουλάχιστον, χωρίς να την αποδυναµώνει πάντα στον ίδιο βαθµό. 
 

Την απουσία οργανωµένου µύθου και πλοκής ο Βενέζης υποκαθιστά, κατά κάποιον 
τρόπο, µε τη µυθοποίηση της πραγµατικότητας. Καθώς σωστά το σηµείωσε κι ο Μ. Γ. 
Μερακλής, η φύση και το όνειρο γίνονται οι δυο «µυθοποιητικές δυνάµεις» στην πεζογραφία 
του. Το µυθικό και το ονειρικό στοιχείο υπάρχουν διάχυτα από τη Γαλήνη και πέρα, αλλά 
κυρίως αποτελούν τη βάση σε αρκετά διηγήµατα, όχι σίγουρα απ’ τα πιο πετυχηµένα του, για 
να µην πούµε κι απ’ τα πιο αδύνατα, όπου ο µύθος περιορίζεται στη µυθοποίηση του 
πραγµατικού κόσµου κι αποµένει ασπόνδυλος, όπως για παράδειγµα στα περισσότερα 
κοµµάτια απ’ τα «Θέµατα του ονείρου» στο Αιγαίο και σ’ άλλα στις επόµενες συλλογές. Τον 
είπανε «παραµυθά», ύστερα απ’ την έκδοση της Αιολικής γης, κι από τότε αυτό το 
«παραµυθάς» πηγαίνει κι έρχεται στα κείµενα όσων ασχολήθηκαν µε το έργο του. Πολύ 
γενικός κι επιφανειακός χαρακτηρισµός. Από το παραµύθι κρατάει την ατµόσφαιρα και τη 
γεύση του παραµυθιού, για να δηµιουργήσει τη µυθική ατµόσφαιρα τη δική του. Αντλεί από 
κει και τις συνοµιλίες των ζώων και των αψύχων, γνώρισµα συχνό και στο δηµοτικό 
τραγούδι, κάνοντας µάλιστα κατάχρηση, από ένα σηµείο κι έπειτα, στην προσωποποίηση του 
φυσικού κόσµου, µε το να µιλούν κάθε τόσο τα δέντρα, τα βουνά, τα κύµατα ή τα ζώα. Μα ο 
χαρακτηρισµός «παραµυθάς» δεν ανταποκρίνεται και τόσο στην περίπτωση του. 
 

Ο Βενέζης διαφεύγει προς το ονειρικό και το µυθικό, χωρίς να φεύγει κι απ’ το 
πραγµατικό, όσο κι αν τυλίγει την εξωτερική πραγµατικότητα µε την αχλή του ονείρου. Κι 
όπως µαζί µε τον λυρισµό διατηρεί και τον ρεαλισµό, έτσι και παράλληλα µε την ελεύθερη 
µορφή και τα στοιχεία τα ανανεωτικά συνεχίζει και την ως τότε πεζογραφική παράδοση, 
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ανανεώνοντας και προεκτείνοντας την ηθογραφία. Πιο κοντά στο χώρο της ηθογραφίας του 
ρεαλισµού στην πρώτη του συλλογή και στα γραµµένα τον ίδιο καιρό διηγήµατα, 
αποµακρύνεται κατόπιν, δίχως να την εγκαταλείπει. Ευδιάκριτα ηθογραφικά στοιχεία 
υπάρχουν και στη Γαλήνη και στην Αιολική γη κι αλλού, ακόµα και στα µετά το Αιγαίο 
διηγήµατά του. Το «Τουρκολίµανο» και το « Άνθρωποι στο Σαρωνικό» στο Ώρα πολέµου 
είναι διηγήµατα που πατούν στο έδαφος της ηθογραφίας. Ηθογραφικό, από µιαν άποψη, 
µοιάζει και το αξιοπρόσεκτο «Πολιτεία Βιρτζίνια» στην επόµενη συλλογή Οι νικηµένοι, αλλά 
δε θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε ηθογραφία. Γι’ αυτό και δεν θα συµφωνήσω µε τον 
Αιµ. Χουρµούζιο, παρ’ όλες τις άλλες εύστοχες παρατηρήσεις του, ότι «το βάθος της 
διηγηµατογραφίας του Βενέζη είναι καθαρά ηθογραφικό», ούτε ότι «το αποτέλεσµα είναι 
ηθογραφία», «όταν η µνήµη δεν αναπολεί καταστάσεις ψυχής µε αυτονοµία [...], αλλά 
περιβάλλοντα και ανθρώπους δεµένους µε αυτά τα περιβάλλοντα». Ίσως τότε η ηθογραφική 
προέλευση να γίνεται πιο χτυπητή. ∆εν είναι όµως και το βάθος ηθογραφικό· είναι ο χώρος, ο 
διάκοσµος και η εξωτερική εµφάνιση ορισµένων από τα πρόσωπά του. 
 

Στα συστατικά της ηθογραφίας ο Βενέζης έχει εµφυσήσει ένα πνεύµα ανανεωτικό. Και 
δεν εννοώ τον λυρισµό, που συνυπάρχει άλλωστε και µε την ηθογραφία της παράδοσης, αλλά 
την εσωτερικότητα. Ό,τι τον διαφοροποιεί απ’ την ηθογραφία την παραδοσιακή είναι η 
ελεύθερη µορφή, από τη µια, κι ο εσωτερισµός, από την άλλη. Καθώς το είπε κι ο Πέτρος 
Χάρης, «όποιος βλέπει απόξω τα λογοτεχνικά κείµενα, απορεί κάθε φορά που διαπιστώνει 
ότι µε πολύ λίγα πράγµατα οργανώνει ο Βενέζης και το µύθο του διηγήµατος και την 
ανάπτυξή του. Μ’ ένα συνηθισµένο γεγονός, µε µιαν ασήµαντη κάποτε αφορµή. Μα δεν είναι 
τα εξωτερικά στοιχεία που κάνουν τη λογοτεχνική σελίδα, δεν είναι ο έξω αλλά ο µέσα 
κόσµος». Και πρέπει να θεωρηθεί απ’ τα κυριότερα επιτεύγµατα της τέχνης του το ότι 
κατορθώνει να στήνει στις καλές του στιγµές ένα διήγηµα, όπως το θαυµάσιο µέσα στην 
υποβλητική του λιτότητα «Νύχτα του Ασκληπιείου» στους Νικηµένους, ανοίγοντας 
απροσδόκητες προεκτάσεις, και να του δίνει υπόσταση και βάθος «από το τίποτα». 

 
Αλλά από την ηθογραφία και την ως τότε παράδοση της αφηγηµατικής πεζογραφίας 

τον διαχωρίζει και η γλώσσα, αδιάψευστο δείγµα της αλλαγής ευαισθησίας και των 
διαφοροποιήσεων στο λογοτεχνικό χώρο, αν λογαριάσουµε κιόλας ποια γλωσσική ανανέωση 
έχει µεσολαβήσει στο µεταξύ απ’ τον καιρό της ηθογραφίας του δηµοτικισµού. Γι’ αυτό κι η 
γλώσσα του εµφανίζεται ανάλογη τόσο µε τις γενικότερες τούτες ανακατατάξεις όσο και µε 
την ιδιαίτερη φύση του έργου του -κι είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Βασ. Λαούρδας, 
απροσάρµοστος στις αλλαγές των καιρών κι εφαρµόζοντας προκαθορισµένα κριτήρια, µέσα 
στο επικριτικό του µένος για την Αιολική γη, τον κατηγορεί και πως «δεν ξέρει τη δηµοτική», 
επειδή τάχα µεταχειρίζεται λέξεις, όπως: «αναδύονται», «στιλπνά», «ακτινοβολεί», 
«υπόκωφα», «εγκαρτέρηση», «ρυτιδωµένα», «έκθαµβο», «αναθήµατα» κι άλλες 
πολιτογραφηµένες ήδη στη δηµοτική της λογοτεχνίας. 
 

Η γλώσσα του Βενέζη, αν δεν είναι ακριβώς «στρωτή, λαµπικαρισµένη από κάθε 
ιδιωµατισµό», καθώς πιστεύει ο Χουρµούζιος, είναι πάντως απλή και συνήθως απρόσκοπτη, 
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όσο χρειάζεται για να διατηρεί την κατάλληλη εκφραστικότητα και ν’ ανταποκρίνεται στο 
χαρακτήρα της τέχνης του, χωρίς να προβάλλεται επιδεικτικά, µε κάποιους ιδιωµατισµούς 
εδώ κι εκεί της πατρίδας του. Πιο αδρή και ρεαλιστική στα δύο πρώτα βιβλία και µε συχνές 
τούρκικες λέξεις και εκφράσεις στο Νούµερο, κυρίως στους διάλογους («ουλάν», «ογλούµ», 
«λέσι», «άτιµο µιλλέτ», «µερ χαµπάρ» και πολλές ακόµη), που ζωντανεύουν την ατµόσφαιρά 
του, παγιώνεται µετά Το Νούµερο σε αστική δηµοτική, διανθισµένη µε εκφραστικούς τύπους 
της καθαρεύουσας, οµαλά ενσωµατωµένους, δίχως να λείπουν κι ορισµένες συντακτικές 
ανακολουθίες («άλλοι κρύψαν τα τουφέκια τους, άλλοι [αντί άλλων] τους τα πήρανε οι 
Ιταλοί»), πολύ σπάνιες ωστόσο. ∆εν είναι, βέβαια, και δε θα ταίριαζε να ήταν στην 
περίπτωσή του, η χυµώδης κι αστραφτερή λογοτεχνική γλώσσα του Μυριβήλη -κι 
οπωσδήποτε, δεν είναι ούτε η γλώσσα της ηθογραφίας, ούτε της επικής αφήγησης. 

 
∆εν µπορούσε, λοιπόν, ο Βενέζης µ’ αυτά τα χαρακτηριστικά στη µορφή της 

πεζογραφίας του και µ’ αυτή την ψυχοσύνθεση να δώσει το µικρασιατικό έπος, όσο κι αν 
επιχειρεί να υψώσει µερικές φορές τον τόνο και µια πιο ισχυρή πνοή φαίνεται να διατρέχει 
κάποιες σελίδες του, αφού δεν παρουσιάζει ούτε τα γνωρίσµατα της πεζογραφίας µε τις αδρές 
γραµµές, το στέρεο µύθο και τη δράση, ούτε την ένταση και την κινητικότητα ορισµένων 
έργων του εσωτερισµού, που ξεφεύγουν από τον ιδιωτικό χώρο, για να κερδίσουν σε 
εσωτερική διάσταση ό,τι τους λείπει από την εξωτερική κίνηση. Ναι, αλλά το κέντρο ή το 
πλαίσιο παραµένει συχνά η κοινή για τον τόπο αναταραχή και το βαθιά ριζωµένο εθνικό 
αίσθηµα. Και δεν εννοώ µονάχα την τριλογία Το Νούµερο 31328, Γαλήνη και Αιολική γη, 
όπου έτσι κι αλλιώς αναφέρεται στο µικρασιατικό δράµα και περιστρέφεται γύρω απ’ την 
καταστροφή και τις συνέπειές της, µήτε το κατά τα άλλα αποτυχηµένο χρονικό της Κατοχής 
Έξοδος. Κι απ’ τα υπόλοιπα βιβλία του δε λείπουν ανάλογα θέµατα και θεµατικά µοτίβα. 
Στους Νικηµένους τα διηγήµατα «Ρίκη», «Μέρες της Κρήτης», «Το σπασµένο κλαδί», «Η 
λεύκα», «Ο άσπρος αϊτός» συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο µε την Κατοχή και τον 
πόλεµο. Ο πόλεµος κι η Κατοχή περνάνε κι απ’ «Το καΐκι του Θησείου», ενώ ολόκληρη η 
συλλογή Ώρα πολέµου αποτελείται από ιστορίες που εκτυλίσσονται σε καιρούς γενικής 
αναταραχής. 

 
Αν εξετάσουµε πιο προσεκτικά το θεµατογραφικό υλικό του Βενέζη, θα δούµε ότι σ’ 

όλη την έκταση του έργου του, όχι σπάνια, οι διηγήσεις του συµβαίνουν σε περιστάσεις 
ανώµαλες της ιστορίας µας κι ότι συχνότερα παρουσιάζει καταστάσεις και περιστατικά 
σχετικά µε τη µοίρα του τόπου και τα εθνικά ζητήµατα, τόσο µε την καθαρά αφηγηµατική 
πεζογραφία του όσο αργότερα και µε τις ιστορικές του αφηγήσεις. Όταν δεν είναι η συµφορά 
κι η µνήµη της Μικράς Ασίας, είναι οι Γερµανοί κι οι Ιταλοί, όταν δεν είναι το παρόν ή το 
πρόσφατο παρελθόν, είναι οι αναφορές σε περιόδους της ελληνικής ιστορίας και θέµατα 
αντληµένα από το απώτερο παρελθόν του ελληνισµού, δικαιώνοντας ως ένα σηµείο την 
κάπως υπερβολική παρατήρηση του Παπανούτσου, πως «όχι για θέµατα· για θέµα, για ένα 
και µόνο θέµα γράφει ο Βενέζης. Και αυτό είναι η µοίρα του λαού µας στις πρώτες δεκαετίες 
του αιώνα». Έτσι, µπορεί η πεζογραφία του να έχει τα γνωρίσµατα των έργων ιδιωτικού 
χώρου, µπορεί όλα αυτά να τα προσγειώνει µέσα στη ροή της καθηµερινής ζωής ή να τα 
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τυλίγει µε την ατµόσφαιρα του µύθου και του ονείρου, δεν έχει όµως και ιδιωτική σηµασία, 
καθώς δεν παύει να κινείται κάθε τόσο µε πλαίσιο ή µε κέντρο τα µεγάλα γεγονότα που 
σηµάδεψαν τη µοίρα του τόπου, ν’ αντανακλά γενικές καταστάσεις και να προχωρεί ως τη 
µοίρα του ανθρώπου. Σαν το γιατρό ∆ηµήτρη Βένη στη Γαλήνη (και είναι το Βένης το δικό 
του όνοµα, συντοµευµένο κατά µία συλλαβή), «πίστευε στην Ελλάδα, στα µεγάλα όνειρα του 
Γένους», και το έργο του, πέρα απ’ οποιαδήποτε αξιολόγηση, κατά ένα µεγάλο µέρος, βγαίνει 
απ’ τη διάψευση των προδοµένων αυτών ονείρων κι από µια εθνική συνείδηση 
διαµορφωµένη απ’ τα µικρά του χρόνια. […] 

 
Tα πρόσωπα του Βενέζη, αντίθετα απ’ τα πρόσωπα άλλων συνοδοιπόρων του της 

γενιάς του ’30, κι όταν δεν είναι οι µοναχικοί κι οι αποτραβηγµένοι, είναι άνθρωποι απλοί, 
άνθρωποι του καθηµερινού µόχθου, όποιοι συχνότερα σέρνουν απάνω τους κάποια 
καταδροµή της µοίρας κι έχουν γνωρίσει τον ανθρώπινο πόνο, ελάχιστοι αστοί, λίγοι 
µικροαστοί και οι περισσότεροι βοσκοί, ψαράδες, κυνηγοί και πολλοί ανάµεσα τους 
πρόσφυγες απ’ την Ανατολή. ∆ε λείπουν κι οι µετανάστες, άνθρωποι παρόµοια ξεριζωµένοι, 
που νοσταλγούν τη µακρινή πατρίδα: ο Τόνυ Κάρσον στο «Ο µετανάστης του Γκραν 
Κάνυον» ή ο Πήτερ στο «Ο ληστής Πάντζο Βίλλα» (Οι νικηµένοι). «Επιβλητική», εξ άλλου, 
µέσα στην ποικιλία των απλών ανθρώπων του, καθώς το σηµείωσε κι ο Απόστολος Σαχίνης, 
είναι η «παρέλαση από συµπαθητικές µορφές γερόντων και γεροντισσών», εναρµονισµένες 
µε τη στατική ατµόσφαιρά του και δεµένες µε το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. 

 
Όλοι αυτοί δεν είναι, σίγουρα, ούτε το ίδιο πειστικοί, ούτε το ίδιο ολοκληρωµένοι. 

Περισσότερο τύποι παρά χαρακτήρες, αποµένουν οι πιο πολλοί ανεξέλικτοι και 
µονοσήµαντοι, δίχως ν’ αποκαλύπτονται ως το τέλος κι άλλες πλευρές τους. Αυτό γίνεται πιο 
φανερό στις µεγαλύτερες αφηγηµατικές συνθέσεις, ενώ στα διηγήµατα αντισταθµίζεται και 
κάποτε εξουδετερώνεται -αν και όχι τόσο συχνά- από το γενικό κλίµα της υποβολής, τη 
λιτότητα των µέσων, τις διαφορετικές αξιώσεις του είδους κι από τους στόχους και τη φύση 
της τέχνης του συγγραφέα. «Άδικα θα ψάξει ο αναγνώστης, ανάµεσα στους ανθρώπους της 
Αιολικής γης, να ανακάλυψη έναν άνθρωπο», συµφωνεί -ακόµη πιο κατηγορηµατικός- κι ο 
Αιµ. Χουρµούζιος. «∆οκίµασα, όταν τέλειωσα το διάβασµα [...], και την πρώτη και τη 
δεύτερη φορά, να εντοπίσω το ενδιαφέρον µου σ’ ένα από τα πρόσωπά της. ∆εν το επέτυχα. 
Έφευγαν όλα σαν σκιές». Την αδυναµία στο πλάσιµο προσώπων και χαρακτήρων επισήµανε 
νωρίτερα κι ο Τέλλος Άγρας στην κριτική του για τη Γαλήνη, κρατώντας από τους ήρωες του 
βιβλίου µόνον όσους «ποιος πολύ, ποιος ολιγώτερο, είναι άνθρωποι ακόµα ζεστοί από τη 
ζέστα του ανθρωπίνου ζώου», παρατήρηση ικανή να µας οδηγήσει στη συνέχεια και σε 
γενικότερα συµπεράσµατα. Γιατί ο Βενέζης, καλύτερα απ’ τα άτοµα, κινεί την οµάδα και το 
πλήθος, κι από τα πρόσωπά του όποια συνήθως βρίσκονται πιο κοντά στα χαρακτηριστικά 
της οµάδας. Η ψυχολογία του, όπου πρόκειται για ψυχολογία πιο σύνθετων χαρακτήρων ή 
χαρακτήρων µε αστική προέλευση, όπως η Ειρήνη Βένη στη Γαλήνη, είναι αδέξια κι 
ανεδαφική. Την ψυχολογία του πλήθους όµως την ξέρει. Όταν η Άρτεµη στην Αιολική γη 
βλέπει νεκρό τον κυνηγό, συµπεριφέρεται σα να µαλώνει την κούκλα της: «Γιατί το έκαµες 
αυτό;... Γιατί το έκαµες αυτό;... Γιατί πέθανες;...». Κι η Ντόρις, περίπτωση συγγενική από την 



 

399
 

άποψη της ψυχολογίας µε την Ειρήνη Βένη, εκφέρει κρίση αστυνοµικού και ιατροδικαστή. 
Αλλά οι τρεις ζευγάδες, που µιλάνε ύστερα, µας πείθουν, κρατώντας το σωστό τόνο. 
 

Από µια έµφυτη τάση προς τη γενίκευση κι από µια βαθύτερη επικοινωνία µε την 
απρόσωπη οµάδα, ο Βενέζης σπάνια ολοκληρώνει ανθρώπινους χαρακτήρες, παρουσιάζοντας 
συνολικά το ανθρώπινο κύτταρο σ’ ένα άθροισµα προσώπων και τύπων ή µέσα απ’ το 
ανώνυµο πλήθος -και δεν είναι διόλου παράξενο, ότι οι ακρότατες επιτεύξεις του συµπίπτουν 
µε στιγµές που κινεί και εκφράζει ανώνυµα πλήθη ή απλούς ανθρώπους. «Καθώς ήταν 
ανώνυµος ο θίασος των ανθρώπων», λέει στη «Νύχτα του Ασκληπιείου», «γινόταν πιο 
καθορισµένος, πιο ακριβής. Ο σκοπός του και το τέλος του γίνονταν χεροπιαστά. Σαν τη γη, 
σαν την πέτρα, σαν το νερό». Το βλέπουµε στο Νούµερο 31328, την καλύτερη και την πιο 
ολοκληρωµένη από τις µεγάλες αφηγηµατικές του συνθέσεις· το βλέπουµε και σε µερικά 
διηγήµατα σαν το «Οι χαρταετοί» (Ώρα πολέµου), στο επεισόδιο συγκεκριµένα που οι 
γυναίκες σέρνονται χιλιόµετρα ολόκληρα µε τα γόνατα, πηγαίνοντας να προσκυνήσουν την 
Παναγία στην Αγιάσσο, για να φέρει πίσω τα παιδιά τους απ’ τον πόλεµο, ενώ τις δέρνει η 
βροχή· το διαπιστώνουµε ιδίως στη Γαλήνη, όπου το πλήθος τείνει να πάρει χαρακτήρα χορού 
της αρχαίας τραγωδίας. Κι ο ίδιος, σ’ ένα σηµείωµά του µε οδηγίες για την εικονογράφηση 
της Γαλήνης, γράφει πως το µεγαλύτερο βάρος του µυθιστορήµατος πέφτει «στην κίνηση 
οµάδων, του πλήθους. Το οµαδικό δράµα εκφράζεται ως ένα σηµείο µέσω ατόµων που 
προσπαθούν να τυποποιηθούν σε σύµβολα. Σύµφωνα µε το πνεύµα αυτό, η εικονογράφηση 
θα ήταν σκόπιµο να µη επιµείνει στο να δώσει πρόσωπα (ήρωες), αλλά σκηνές των οµαδικών 
εκδηλώσεων». Και πιο κάτω προσθέτει, ότι η σκηνή µε τους πρόσφυγες και τους βοσκούς 
«έχει έναν τόνο, όπως ο χορός της Αρχαίας Τραγωδίας». 
 

Όλα αυτά βγαίνουν από µια γενική και οριστικά διαµορφωµένη κοσµοαντίληψη κι από 
µια ορισµένη ψυχολογία, που πρέπει βέβαια να τις δούµε. Η παρατήρηση πιο πάνω του Άγρα, 
πως οι µόνοι αυθεντικοί από τους ήρωες στη Γαλήνη «ποιος πολύ, ποιος ολιγώτερο, είναι 
άνθρωποι ακόµα ζεστοί από τη ζέστα του ανθρωπίνου ζώου», καθώς και η περίπου ανάλογη 
παρατήρηση του Χατζίνη, διατυπωµένη από άλλη αφορµή, ότι στο έργο του συγγραφέα της 
Αιολικής γης «οι δεσµοί του ανθρώπου µε τον άνθρωπο αποτελούν τη φυσική συνέχεια των 
δεσµών του µε τη φύση», µας ανοίγουν το δρόµο. […] 

 
Το ένστικτο, οι δεσµοί µε τη γη και µε το φυσικό στοιχείο, από τη µια, κι η 

συναισθηµατική τοποθέτηση του συγγραφέα απέναντι στον κόσµο, από την άλλη, γίνονται οι 
δυο πόλοι απ’ όπου βγαίνει η βιοθεωρία κι η κοσµοαντίληψή του, µε βάση το βίωµα και την 
εµπειρία και µε παράλληλη αναγωγή προς τις γενικές και τις πρωταρχικές έννοιες: 
Άνθρωπος-Φύση, Ζωή-θάνατος, Θεός-Μοίρα. Από κει και η συνειδητή ή ασύνειδη χρήση 
κάθε τόσο των εκφράσεων: το αγόρι-το κορίτσι, ο άντρας-η γυναίκα, ο γέρος-η γριά. Ο 
συναισθηµατισµός του καταλήγει στον ανθρωπισµό του, ανθρωπισµό χωρίς σύνορα και 
φυλετικές διακρίσεις, πέρα από κάθε εθνισµό και διεθνισµό και πέρα από θρησκευτικές 
διαφορές, µια στάση που κρατάει µε συνέπεια σ’ όλη τη γραµµή της πορείας του. «Τούρκος 
και χριστιανός ένα είναι», λέει ο Αχµέτ, ο Τούρκος φύλακας στη «Νύχτα του Ασκληπιείου»· 
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«για έχει ψυχή, για δεν έχει». Και στο «Όρος των Ελαίων» ο Έλληνας κι ο Τούρκος 
προσεύχονται µαζί τη νύχτα της Ανάστασης. Αλλά µε το ένστικτο µας πηγαίνει ως τα 
βαθύτερα στρώµατά του και τις µονιµότερα σχηµατισµένες πεποιθήσεις του. «Το ένστικτο 
είναι βαθύτερο από το αίσθηµα», καταλήγει κι ο ίδιος, κλείνοντας τις σκέψεις της πρώτης 
γυναίκας του Γλάρου στη Γαλήνη, λίγο πριν την παρασύρει και την πνίξει το νερό. Κι αν από 
τη µια του όψη υπάρχει η συναισθηµατική προσήλωση στο επίσηµο χριστιανικό δόγµα, από 
την άλλη, στη θέση της βρίσκουµε τις «σκοτεινές δυνάµεις» και τη µοίρα, εξ ίσου σκοτεινή 
και κακόβουλη. 
 

Το θέµα της µοίρας αποτελεί έναν απ’ τους βασικούς ιδεολογικούς πυρήνες στο έργο 
του. Και την πεποίθησή του αυτή απηχούν και οι ήρωές του. Στο «Ένας Φινλανδός στο 
Αλγέρι» βάζει έναν Αλγερινό να επαναλαµβάνει µονάχα µια λέξη: «Le destin» (το 
πεπρωµένο). «Κισµέτ!», λέει κι ο Ακήφ για όσα δεινά τον βρίσκουν. «Όλα έχουν να κάµουν 
µε τη µοίρα», απαντάει στη «Νύχτα του Ασκληπιείου» κι η Μουµπαντέ στον ξένο επισκέπτη, 
κοιτάζει συλλογισµένη τις γραµµές της παλάµης του. Στο «Η πρώτη ώρα» οι γυναίκες «απλά, 
υποταγµένες στη µοίρα τους, ετοίµαζαν τα ρούχα του παιδιού» που περίµεναν να γεννηθεί. Ως 
και το πουλί, στο διήγηµα «Ένα πουλί», δε φεύγει απ’ το κλουβί του, υποταγµένο κι εκείνο 
στη µοίρα του, αν και του αφήνουν επίτηδες ανοιχτή την πόρτα, για να πετάξει και να βρει 
την ελευθερία του. Κι αλλού, στο ίδιο διήγηµα, γράφει µιλώντας για τη µητέρα του: 
«Προσπαθώ να µαντέψω αυτό το “πρέπει”, όπου υποτάχτηκε, στο τυραννισµένο της πρόσωπο, 
που ολοένα πια τώρα παίρνει το χρώµα της γης, στην οποία µέρα µε τη µέρα πλησιάζει. 
Προσπαθώ, έτσι, να µαντέψω την πικρή της µοίρα, να καθαρίσει και η θολή εικόνα των δικών 
µου παιδικών χρόνων. Γιατί για ό,τι πάσχουµε ή ευτυχούµε πολύ λίγο µιλούµε στο σπίτι µας. 
Ίσως αυτό να είναι το µοναδικό προνόµιο των ταπεινών ανθρώπων απ’ τους οποίους έρχοµαι. 
Πιστεύουν στη σκοτεινή µοίρα, και η βεβαιότητα πως τίποτα δε γίνεται ν’ αλλάξει απ’ ό,τι 
µέλλει να γίνει δίνει στις πράξεις και στα γεγονότα που έρχονται ένα χαρακτήρα οικείο, ώστε να 
µη ξαφνιάζουν». 

 
Τη µοιρολατρία του την επισήµαναν οι περισσότεροι απ’ τους κριτικούς του, 

συνδέοντάς την µερικοί και µε την καταγωγή του. Κι είναι αναντίρρητα και στην 
ψυχοσύνθεση και στη νοοτροπία Ανατολίτης ο Βενέζης, περισσότερο ίσως από κάθε άλλον 
στη λογοτεχνία µας. Πίσω του, αισθάνεται κανείς να ζει και ν’ αναπνέει ένα πλήθος ανώνυµο 
κι ανέκφραστο, που βρίσκει στις σελίδες του την πιο αυθεντική έκφραση. Το θέµα της 
µοίρας, ωστόσο, συνδέεται και στενότερα µε τη σκοτεινή όψη της µεταφυσικής του: µε τη 
µαντεία και τη δεισιδαιµονία, µε τα προαισθήµατα και τα όνειρα, µε τις «σκοτεινές 
δυνάµεις», το «ρίγος του τάφου» και το θάνατο, τη µόνη βέβαιη κατάληξη, που περιληπτικά 
συνοψίζει στις τελευταίες φράσεις του διηγήµατος «Οι γλάροι»: «το φως του φάρου ανάβει, 
σβήνει, πάλι, πάλι, στο ίδιο διάστηµα αυστηρά κι αναπόφευκτα, όπως οι σκοτεινές δυνάµεις της 
ζωής, η µοίρα του ανθρώπου, ο θάνατος». Κι αλλού: «το χώµα, αναπαµένο από αιώνες, 
σκαλίζεται άγρια, και σιγά-σιγά παίρνει το σχήµα του, γίνεται ένας τάφος, το πιο βέβαιο σχήµα. 
“Και όλοι θα ευτυχήσουµε εδώ, ως το τέλος”... έλεγε η φωνή του ∆ηµήτρη Βένη. Ως το τέλος. 
Κι είχε έναν τόνο εχτρικό η φωνή του, όπως η φωνή όλων των προφητών». 
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Απέναντι στη δραµατική τούτη φύση της ζωής, δεν έχει ν’ αντιτάξει παρά την 
εγκαρτέρηση, το σκύψιµο στη µοίρα, τη συχώρεση, την αγάπη για τον άνθρωπο και τη βαθιά 
ριζωµένη µέσα του πεποίθηση πως για κάθε χαρά πρέπει να πληρώνει κανείς ακριβά. Έτσι, 
µέσα στην αδιαµαρτύρητη αποδοχή της ανθρώπινης µοίρας, συµφιλιώνονται οι αντιθέσεις 
του και οι αντιφάσεις και η τελική στάση του καταλήγει ενιαία. Κι ίσως στην εγκαρτέρηση 
και στην όλη αυτή στάση ζωής να οφείλεται η βιβλική πραότητα κι ένας ανεπαίσθητος 
βιβλικός τόνος που ακούγεται ώρες-ώρες πίσω απ’ τις φράσεις του. 

 
Αν ο Βενέζης είχε αξιοποιήσει ισοδύναµα όλο αυτό το υλικό σ’ ολόκληρη τη γραµµή 

της πορείας του, θα ήταν ένας απ’ τους πρώτους ανάµεσα στους συνοδοιπόρους του. ∆ε θα 
τον εµπόδιζαν σε τούτο ο χαµηλωµένος τόνος, ο υποικειµενισµός κι ο εσωτερισµός του κι η 
απατηλή εξωτερική όψη της πεζογραφίας του. Από ένα σηµείο και πέρα όµως, έµεινε 
εσωτερικά αµετακίνητος, κι η πορεία του, τόσο ποιοτικά όσο και ουσιαστικά, άρχισε ν’ 
ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη εξέλιξη, ώστε αντί να προχωρεί και ν’ ανανεώνεται, να 
χάνει βαθµιαία την πραγµατική βάση, περνώντας απ’ το πραγµατικό στο µυθοποιηµένο 
πραγµατικό, κι από την υποβολή των συναισθηµατικών καταστάσεων στον γλυκανάλατο 
συναισθηµατισµό, µε αποτέλεσµα όλο και πιο πολύ να υποχωρεί στα περισσότερα κείµενά 
του ο ρεαλισµός κι ο υποβλητικός λυρισµός, για να επικρατήσει κατά ένα µεγάλο µέρος η 
γλυκερότητα και η τυποποίηση. 

 
Τα σηµάδια της κάµψης σηµειώνονται στο βιβλίο του ακριβώς µε τη µεγαλύτερη 

αναγνωστική και µεταφραστική επιτυχία: την Αιολική γη, µολονότι παρουσιάζει ακόµα 
αρκετή διαφοροποίηση απ’ τα προηγούµενα. Πιο πριν, µιλούσε δίνοντας τα ίδια τα 
πράγµατα, αλλά σιγά-σιγά αρχίζει να µιλάει «µε τα λόγια» και τα κατακτηµένα ως τότε 
εκφραστικά µέσα. Η διάθεση και το κλίµα διατηρούνται, µα έχει χαθεί σε αρκετό βαθµό το 
εσωτερικό αντίκρισµα, όσο κι αν ο ρεαλισµός του δεν παύει να συνυπάρχει κάτω απ’ τη 
λυρική επιφάνεια -κι εδώ και στη συνέχεια- και να επικρατεί κάποτε κατά διαλείµµατα, 
διεκδικώντας τα δικαιώµατά του. Κι είναι από τα λίγα σηµεία που θα συµφωνήσω µε την 
κριτική του Λαούρδα -αν και όσα παρατηρεί συµβαίνουν περισσότερο στην Έξοδο- το ότι 
µια απ’ τις κυριότερες αδυναµίες της Αιολικής γης αποτελεί το «ξέφτισµα της λέξης», δείγµα 
-ας προσθέσουµε- εξασθένησης και της ουσίας. «Εξωτερικά όλες οι λέξεις είναι επιβλητικές - 
έννοιες ποσότητας, δύναµης, έννοιες αφηρηµένες, λέξεις µε κεφαλαίο το αρχικό, άλλες 
αισθηµατικώτατες, από µέσα όµως είναι όλες κούφιες». Κι αν όχι όλες και παντού, 
οπωσδήποτε όλο και συχνότερα. 
 

Και τα ταξιδιωτικά του βιβλία, καθώς γράφτηκαν κι εκείνα µετά την Αιολική γη, δεν 
ξεφεύγουν και πάρα πολύ από τα υπόλοιπα. Αποτελούν συνέχεια του άλλου αφηγηµατικού 
του έργου, µε τους ίδιους τρόπους, το ίδιο κλίµα και κάπου-κάπου συγχέονται µε τα 
διηγήµατα και τα υποτιθέµενα µυθιστορήµατά του. Ο Ωκεανός, για παράδειγµα, θα µπορούσε 
να θεωρηθεί και ταξιδιωτικό αφήγηµα, ενώ τα διηγήµατα της δεύτερης ενότητας στους 
Νικηµένους, όσα στεγάζονται κάτω απ’ τον τίτλο «Του µακρινού κόσµου», στέκουν ανάµεσα 
στην ταξιδιωτική εντύπωση και στο διήγηµα. «Ο “Ωκεανός”», παρατηρεί σχετικά κι ο 
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Γιάννης Χατζίνης, «µας θυµίζει, ότι στο αναµεταξύ ο Βενέζης έγραψε δύο βιβλία 
ταξιδιωτικών εντυπώσεων, το Φθινόπωρο στην Ιταλία και την Αµερικανική γη, των οποίων 
αποτελεί συνέχεια. Στο σηµείο αυτό µας αποκαλύπτεται η τάση του να συγχέει τα είδη, να 
ενσωµατώνει, λόγου χάρη, στοιχεία του διηγήµατος µέσα στην ταξιδιωτική εντύπωση». 

 
Αν αλλάζει, πραγµατικά, κάτι στα καθαρότερα ταξιδιωτικά του, είναι το εξωτερικό 

αντικείµενο, οι τόποι που επισκέπτεται και οι αντιδράσεις του απέναντι στο τοπίο, το µνηµείο 
και τους ανθρώπους. Κατά βάθος όµως, το ταξίδι αποτελεί ένα νέο κάθε φορά ερέθισµα, για 
να ξεδιπλώσει και πάλι τον εσωτερικό του χώρο, µε συγκεκριµένη αφορµή, σα να γράφει 
διήγηµα ή µυθιστόρηµα, προσπαθώντας να δηµιουργήσει ένα µύθο µε αδιόρατα νήµατα, 
ικανά να συντηρήσουν την αφηγηµατική συνοχή και την ενιαία ατµόσφαιρα. Τον κύριο ρόλο 
δεν παίζει τόσο ο εξωτερικός κόσµος, η περιγραφή και η καταγραφή των εντυπώσεων, όσο η 
προβολή του εσωτερικού του κόσµου πάνω στον εξωτερικό. Γι’ αυτό και τα ταξιδιωτικά του 
βιβλία άλλο δεν κάνουν παρά να επιβεβαιώνουν πόσο γερά δεµένος είναι µε τις ρίζες του, 
πόσο αµετακίνητα κουβαλάει µαζί του τον κόσµο του και πόσο αυτός ο κόσµος µένει µέσα 
του αναλλοίωτος. 

 
Τη βαθµιαία υποχώρηση της πυκνότητας του λόγου και τη δίχως ουσιαστικό πάντοτε 

αντίκρισµα επανάληψη των ίδιων µοτίβων και των ίδιων εκφραστικών τρόπων τη 
διαπιστώνουµε καλύτερα, παρακολουθώντας την πορεία του µε βάση τις µεγαλύτερες σε 
έκταση αφηγηµατικές συνθέσεις. Εκεί, υπάρχει µια σταθερή χρονολογική σειρά και πιο 
ορατή επιδείνωση, ενώ στα διηγήµατα επικρατεί µεγάλη χρονολογική ανάµιξη και δε λείπουν 
κι αργότερα ορισµένες αξιοσηµείωτες αναλαµπές, για να µην πούµε και κάποια ανανέωση, 
ιδιαίτερα στη συλλογή Οι νικηµένοι. Εξ άλλου, όλα τα διηγήµατα του πρώτου βιβλίου του, 
απ’ όπου βγαίνει σπερµατικά ένα µέρος του υλικού και για τα τρία πιο εκτεταµένα από τα 
επόµενα, µεταφέρθηκαν στις µετέπειτα συλλογές, µαζί µε άλλα παλαιότερα. Αντίθετα, τα 
µεγαλύτερα σε έκταση αφηγηµατικά του έργα γράφτηκαν µε τη σειρά που εκδόθηκαν κι 
αποτελούν σταθερό τεκµήριο για τη σταδιακή κάµψη του, ώστε κι από την ίδια την Αιολική 
γη να διασώζονται ορισµένα αποσπάσµατα κι από τα επόµενα µερικές µόνο νησίδες. Την 
εντύπωση αυτή προκαλούν και ενισχύουν οι στερεότυπα χρησιµοποιηµένες µικρές και 
µονολεκτικές φράσεις και αποσιωπήσεις, η κατάχρηση σε συνοµιλίες ζώων και αψύχων κι 
άλλο τόσο η γλυκερή ωραιοποίηση και τα φραστικά κλισέ, µε την κατά κόρον χρήση της 
αντονοµασίας, που όχι δίχως κάποιο ναρκισσισµό µεταχειρίζεται, δηµιουργώντας την 
αίσθηση της χλιαρής επανάληψης. 
 

Παρ’ όλα αυτά, ο Βενέζης και µε ό,τι τελικά έδωσε και πάλι συγκαταλέγεται ανάµεσα 
σε όσους ξεχωρίζουν από τη λεγόµενη «γενιά του ’30». Κι αν δεν κατόρθωσε να µείνει ως το 
τέλος µέσα στους δυο-τρεις πρώτους, δεν µπορεί κανείς εύκολα και να τον παρακάµψει, αν 
λάβουµε υπ’ όψη πως είναι απ’ τους λίγους που ανανεώνουν εκείνη την ώρα την πεζογραφία, 
δίχως ν’ αποκόβουν τους δεσµούς µε την παλαιότερη αφηγηµατική παράδοση, φέρνοντας µε 
τη σιωπή, την υποβολή και τη στροφή προς τον εσωτερικό χώρο µια νέα ευαισθησία, µε 
ανάλογες ανανεώσεις και στη µορφή, ενώ συνεχίζει και προεκτείνει ταυτόχρονα την 
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ηθογραφία. Ο υποκειµενισµός του, εξ άλλου, ο εσωτερισµός κι ο χαµηλωµένος τόνος του 
περικλείνουν ένα πλούσιο υλικό, µε γενικότερο ενδιαφέρον απ’ όσο εξωτερικά αφήνουν να 
φανεί, καθώς απηχούν καταστάσεις ζωής και καταστάσεις των δεινών του τόπου, µε µόνιµη 
υπόκρουση το θέµα της ανθρώπινης µοίρας και µε κατάληξη συνήθως στις ιστορίες του τη 
σιωπηλή δραµατικότητα. 
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ηλία Βενέζη 110 
 
- Αγγελόγλου Άλκης, «Ξαναδιαβάζοντας το Αιγαίο του κ. Ηλία Βενέζη», Ελληνική ∆ηµιουργία Α΄, 
1η/6/1948, αρ. 8, σ. 559-560.  
- Άγρας Τέλλος, «Ένα µεταπολεµικό βιβλίο», Ρυθµός 8 (Πειραιάς), 5/1933, σ. 241.  
- Αργυρίου Αλεξ., «Βενέζης Ηλίας», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 2, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 
1984.  
- Γιαλουράκης Μανώλης, «Βενέζης Ηλίας», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
3, Αθήνα, Χάρη Πάτση.  
- ∆ασκαλόπουλος ∆ηµήτρης, «Βενέζης Ηλίας», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα 14.  
- Ζώρας Γεράσιµος Γ., Η βραδυά «Η. Βενέζη» στον Φ. Σ. «Παρνασσός» (τα πριν και τα µετά), Αθήνα, 
ανάτυπο από τον Παρνασσό, 1986.  
- Ηλία Ελένη Α., «Οι Έλληνες και οι Τούρκοι στο έργο του Ηλία Βενέζη», Νέα Εστία 141, ετ. ΟΑ΄, 
15/5/1997, αρ. 1677, σ. 771-775.  
- Ιακωβίδου Λιλή, Βενέζης - Καστανάκης. ∆οκίµια ζωής και τέχνης, Αθήνα, ∆ιογένης, 1976.  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Ηλίας Βενέζης», Φυσιογνωµίες, Τόµος δεύτερος, σ. 478-484, Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1977.  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Ηλίας Βενέζης», Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30, σ. 128-
138, Αθήνα, Παπαδήµας, 1977.  
- Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Ηλία Βενέζη: Γαλήνη», Νέα Εστία 27, ετ. Ι∆΄, 1η/2/1940, αρ. 315, σ. 183-
185.  
- Μητσάκης Κάρολος, «Ηλίας Βενέζης», Νεοελληνική πεζογραφία. Η γενιά του ’30, σ. 33-35, Αθήνα, 
Ελληνική Παιδεία, 1977.  
- Σαχίνης Απόστολος, «Ηλία Βενέζη: Αιολική γη - 1943, Άνεµοι - 1944», Η πεζογραφία της κατοχής, 
σ. 116-126, Αθήνα, Ίκαρος, 1948.  
- Στεργιόπουλος Κώστας, «Ηλίας Βενέζης», Η µεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον 
δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), τόµ. Β΄, σ. 334-376, Αθήνα, Σοκόλης, 1992.  
- Χατζίνης Γιάννης, «Ηλία Βενέζη: Φθινόπωρο στην Ιταλία», Νέα Εστία 47, ετ. Κ∆΄, 1η/5/1950, 
αρ.548, σ. 619-620.  
- Χατζίνης Γιάννης, «Ηλία Βενέζη: Έξοδος», Νέα Εστία 49, ετ. ΚΕ΄, 15/1/1951, αρ. 565, σ. 132-133.  
- Χατζίνης Γιάννης, «Ηλία Βενέζη: Αρχιπέλαγος», Νέα Εστία 86, ετ. ΜΓ΄, 1η/12/1969, αρ. 1018, σ. 
1733-1735. 
 
 
 
 
 
                                                           
110 Από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://www.sarantakos.com/nkb.html (σύνδεσµοι που οδηγούν σε αποσπάσµατα από το έργο του 
συγγραφέα). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Θεόδωρος ∆. ∆αλάκογλου, «Μύθος και πραγµατικότητα στη Γαλήνη του Ηλία Βενέζη», 
(Ανακοίνωση  στην Επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Λαύρειο, 13-16 Απριλίου  
2000]), http://users.otenet.gr/~tdala/GALINI.htm. 
 
2. Αγγέλα Καστρινάκη, «Νίκος Καζαντζάκης: Τον Άνθρωπο ατίµασαν στη Μικρά Ασία Έλληνες και 
Τούρκοι» (Η δεύτερη έκδοση του Νούµερου, το 1945, µειώνει τις αναφορές σε ελληνικά βασανιστήρια 
και η τρίτη, το 1952, σχεδόν τις απαλείφει), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 24-02-2001),  
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16978&m=R32&aa=1. 
 
3. ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, «Όταν η Ανατολή έπαψε να εµπνέει σονέτα» (πώς κατέγραψε, 
επεξεργάστηκε, ερµήνευσε, αφοµοίωσε τα γεγονότα του 1922 η ελληνική λογοτεχνία και ιδιαίτερα η 
πεζογραφία), εφηµ. Τα Νέα (δηµοσίευση: 29-11-2003), 
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17804&m=P32&aa=1. 
 
4. ∆ηµήτρης Γκιώνης, «Απ’ την αιχµαλωσία στη Γαλήνη», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 27-09-
2003), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C2%E5%ED%DD%E6%E7%F2&a=&id=72202004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://book.culture.gr
http://www.sarantakos.com/nkb.html
http://users.otenet.gr/~tdala/GALINI.htm
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=16978&m=R32&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17804&m=P32&aa=1
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%C2%E5%ED%DD%E6%E7%F2&a=&id=72202004
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4.2.3. ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (1888-1974) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοσµάς Πολίτης: Ο πιο ποιητικός πεζογράφος 111 
 

Κοσµάς Πολίτης είναι το ψευδώνυµο που διάλεξε ο Παρασκευάς (Πάρις, για τους 
δικούς του) Ταβελούδης για να υπογράφει τα βιβλία του και «για να σώσει την υπόληψή 
του», όπως έλεγε χαριτολογώντας. 

 
Είναι λίγο αστείο ότι γεννήθηκε στην Αθήνα (16 Μαρτίου 1888) ο πιο Σµυρνιός απ’ 

όλους τους Σµυρναίους, ο άνθρωπος που ανέβασε στους ουρανούς την πεθαµένη Σµύρνη µε 
την πένα του και τους χαρταετούς της, σε µια γιορτή Αναλήψεως, όπως σπάνια έχει χαριστεί 
σε πόλη ζωντανεµένη από τη µνήµη κάποιου που την αγάπησε πολύ (η Σµύρνη είναι η 
πρωταγωνίστρια στο βιβλίο του Στου Χατζηφράγκου). 

 
Γιος του έµπορου Λεωνίδα από τη Μυτιλήνη και της Καλλιόπης από το Αϊβαλί. Ο 

πατέρας πολύ αυστηρός και αυταρχικός. Η µάνα του φιλάσθενη και νευρωτική. «Το παιδί δε 
θυµόταν µητρική τρυφεράδα ή χάδι». Ίσως γι’ αυτό, στα περισσότερα βιβλία του υπάρχουν 
                                                           
111 Η φράση ανήκει στον Αλέξανδρο Αργυρίου· βλ. τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµερίδα 
Τα Νέα: http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17246&m=P56&aa=1. 
Τα κείµενα που ακολουθούν αποτελούν αποσπάσµατα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου 
του Κοσµά Πολίτη από τη Νόρα Αναγνωστάκη στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον 
πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Ζ΄, ό.π., σσ. 252-256, 278-284 (εδώ 
παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου).   
 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17246&m=P56&aa=1
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παιδιά που οι µάνες τους τα παραµελούν ή τα εγκαταλείπουν. Είχε και µια αδερφή, τη Μαρία, 
δεκαοχτώ χρόνια µεγαλύτερή του. Ο πατέρας καταστρέφεται οικονοµικά και το 1890 η 
οικογένεια εγκαθίσταται στη Σµύρνη. ∆ώδεκα χρονών χάνει τη µητέρα του. Η Μαρία και µια 
Γαλλίδα δασκάλα αναλαµβάνουν το παιδί µε ιδιαίτερο ζήλο, αλλά ο µικρός είναι ατίθασος, 
ζωηρός, και κακός µαθητής. Προτιµά ν’ αλητεύει και να παίζει µε τα αλάνια στο 
φτωχοµαχαλά του Χατζηφράγκου. Παίζουν και τους πυροσβέστες µε ψευτοστολές και 
ψευτοαντλίες, αλλά οι φωτιές που βάζουν είναι αληθινές και τροµοκρατούν τη Σµύρνη», 
(από αυτές τις µνήµες ξεκινάει ο εικονικός πυρήνας της Eroica). Φοιτά στην Ευαγγελική 
Σχολή και στο Αµερικάνικο Κολλέγιο Σµύρνης, αλλά εγκαταλείπει τις σπουδές στη δευτέρα 
Γυµνασίου και πιάνει δουλειά, στα δεκαεφτά του, στην Τράπεζα Ανατολής και αργότερα στη 
Βίνερ Μπανκ της Σµύρνης. Πάντως, από τα δεκαεφτά του ως τα ογδόντα έξι του ο Πολίτης, 
υπήρξε ένας ακάµατος βιοπαλαιστής, αλλά και εργάτης του πνεύµατος συνάµα. Στα τριάντα 
του γνωρίζει σε µια δεξίωση σε πλοίο (δεξίωση σε πλοίο υπάρχει και στο Λεµονοδάσος) την 
Κλάρα Κρέσπι, αριστοκράτισσα Αυστροουγγαρέζα (έκανε ιππασία µε τις κόρες του 
Αυτοκράτορα στη Βιέννη και αλληλογραφούσε χρόνια µε τον σπουδαίο συνθέτη Γκούσταβ 
Μάλερ), και ο έρως τους είναι ακαριαίος και αµοιβαίος. Παντρεύονται στη Σµύρνη το 1918 
και σ’ ένα χρόνο γεννιέται η κόρη τους Φοίβη (Κνούλη). 
 

Μετά την καταστροφή της Σµύρνης (1922) φεύγουν οικογενειακώς για το Παρίσι και 
λίγο αργότερα διορίζεται υπάλληλος στο παράρτηµα της Ιονικής Τράπεζας στο Λονδίνο. Το 
1924 µετατίθεται στην Αθήνα και σ’ ένα χρόνο γίνεται υποδιευθυντής. 

 
Το 1930 συµβαίνουν πράγµατα αξιοπερίεργα, που τίποτα δεν τα προµηνούσε (ενώ στα 

βιβλία του τα πάντα σχεδόν προαναγγέλλονται εντέχνως). Κανείς δεν γνωρίζει πώς και γιατί, 
ένας τραπεζικός µε επιτυχηµένη σταδιοδροµία, σαράντα δύο χρονών, κάτοικος ιδιόκτητης 
οικίας στο Ψυχικό (κτισµένης µε τραπεζικό δάνειο), κοσµικός, οµορφάνθρωπος, γοητευτικός, 
γλωσσοµαθής, κύριος µε τα όλα του και παντελώς άγνωστος στους πνευµατικούς κύκλους, 
αποφασίζει να γίνει συγγραφέας, πέφτει κυριολεκτικά ουρανοκατέβατος στα ελληνικά 
λιµνάζοντα ύδατα µε το βιβλίο του Λεµονοδάσος και αναταράζει τα νερά. 
 

Όλοι εντυπωσιάζονται και καταγοητεύονται από το βιβλίο γιατί ανακαλύπτουν σ’ αυτό 
µιαν Ελλάδα που τη γνώριζαν καλά, αλλά δεν τη συναντούσαν στα ελληνικά βιβλία. Μια 
χώρα µαγευτική και λάµπουσα, µε ήλιο, θάλασσα, ουρανό, πρασινάδες, µυρωδιές, 
ερωτευµένα νιάτα και σύγχρονη αστική ζωή (και ως γνωστόν, αν δεν ανακαλυφθεί οτιδήποτε 
απ’ τη λογοτεχνία, είναι σα να µην υπάρχει). 

 
Οι ειδήµονες µένουν έκθαµβοι κι από κάτι άλλο, πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά: 

από την παντελή έλλειψη, από µέρους του συγγραφέα, ελιγµών και διαφηµιστικών ενεργειών 
περί το έργο του (πριν και µετά την έκδοση του βιβλίου). Σε αρκετές κριτικές επισηµαίνεται 
ως παράδοξο, αλλά συνάµα και ως χαρµόσυνο γεγονός το ήθος της συµπεριφοράς του νέου 
συγγραφέα που κατάφερε να επιβληθεί µε την αξία του και µόνο (φαίνεται ότι και το 1930 το 
σύστηµα των δηµοσίων σχέσεων θαυµατουργούσε ποικιλοτρόπως και παραλλήλως προς τα 
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έργα της δηµιουργίας, µε τόσο φυσιολογικούς συντονιστικούς ρυθµούς, ώστε να θεωρείται 
περίπου θαύµα η ανάδειξη άξιου έργου µε µοναδικό συντελεστή την αξία του). 
 

Η επιτυχία του βιβλίου πρέπει να δηµιούργησε µιαν εξαιρετική ευφορία στον Πολίτη 
γιατί µόνον έτσι εξηγείται πώς πήραν τα µυαλά του αέρα, και δηµοσίευσε, δυο χρόνια 
αργότερα, αυτό το µεγαλοπιασµένο βιβλίο, την Εκάτη που έχει όλα τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά ενός πρωτόλειου έργου (γίνεται καµιά φορά να είναι πρωτόλειο το δεύτερο 
και όχι το πρώτο έργο). Οι κριτικές ήταν µάλλον αρνητικές και πολύ πικράθηκε γιατί κανένας 
δεν συνέλαβε τη µεγαλοσύνη του βιβλίου. Στο αµέσως επόµενο διήγηµά του, «Η κυρία 
Ελεονώρα», υπάρχει έµµεση σαρκαστική απάντηση στους κατακριτές του. 

 
Το 1934 ξελογιάζεται µε κάποια, εγκαταλείπει σπίτι, γυναίκα και παιδί (στην εφηβεία 

του), µετατίθεται στην Πάτρα και ξεκόβει εντελώς για πολλά χρόνια από την οικογένειά του. 
Γράφει την «Κυρία Ελεονώρα», την Eroica (πρώτο κρατικό βραβείο µυθιστορήµατος 1939) 
και τη «Μαρίνα». 
 

Σαν να µην υπήρξε η δικτατορία του 
Μεταξά, τίποτα δεν άγγιξε τα γραπτά του. 
Σε άλλον κόσµο ζούσαν οι ήρωές του και 
ίσως κι ο ίδιος τότε. Μεσολαβεί ο πόλεµος 
και η Κατοχή και το 1942 συµβαίνει ο 
θάνατος της κόρης του, γεγονός που, κατά 
τη γνώµη µου, έκοψε σαν µαχαίρι τη ζωή 
του στα δύο. Καταλυτικές αλλαγές 
συντελούνται στον άνθρωπο και στον 
συγγραφέα και τα γεγονότα που επέρχονται 
τις καταµαρτυρούν: Επιστρέφει στο σπίτι του, αρνείται πεισµατικά να δουλέψει στην 
Τράπεζα, και αναγκάζονται να τον απολύσουν. Στα πενήντα τέσσερά του, βροντάει τόσα 
χρόνια επιτυχηµένης καριέρας και µένει άνεργος. Πουλάει το σπίτι του «για δυο κουτιά 
σπίρτα» σ’ ένα µαυραγορίτη µε τον όρο να παραµείνει σ’ αυτό ως ενοικιαστής (µετά την 
Κατοχή το σπίτι περιέρχεται στο ∆ηµόσιο και το νοίκι τρέχει ως το θάνατό του). Από κει και 
πέρα αγωνίζεται να ζήσει από τις µεταφράσεις του. Ο δεσµός µε τη γυναίκα του γίνεται πολύ 
στενός. Αγκιστρώνονται ο ένας στον άλλο. Του γίνεται έµµονη ιδέα ότι αν δεν είχε 
εγκαταλείψει το σπίτι του, η Κνούλη µπορεί να ζούσε. 

 
Το 1943 δηµοσιεύει τη «Τζούλια», το ωραιότερο διήγηµά του, µε ήρωα κάποιον 

φουκαρά που ένα βράδυ δολοφονείται µε µια µαχαιριά πισώπλατα (µεταφορικά 
αυτοβιογραφικό). Το 1944 γίνεται µέλος του ΚΚΕ. Το 1945 δηµοσιεύει το Γυρί, βιβλίο 
µεταβατικό, µοιρασµένο ανάµεσα στα περασµένα και τα τωρινά, στην παλιά εσωστρέφεια, 
αλλά και στη στροφή της µατιάς προς τα έξω: προς τον κοσµάκη. Η κοινωνική συνείδηση 
δηλώνεται έµπρακτα (κι όχι µε φουσκωµένα σαλονίστικα λόγια όπως στην Εκάτη) κι αποκτά 
για πρώτη φορά µυθιστορηµατική υπόσταση σαν συγγραφική ύλη µε δυναµική ενέργεια. Η 
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νουβέλα Η κοροµηλιά (1946) είναι το ορόσηµο, η αποφασιστική καµπή για τον άνθρωπο και 
συγγραφέα Πολίτη γιατί επιχειρεί να δει τον κόσµο απεξαρχής µε τα µάτια ενός µικρού 
παιδιού. Είναι φανερή, µια επώδυνη προσπάθεια εξαγνισµού ψυχής και γραφής. Στην 
απόπειρα εξιλασµού του εντάσσεται νοµίζω και η ανάµιξή του στην πολιτική. Το 1951 
γίνεται ιδρυτικό µέλος της Ε∆Α, είναι υποψήφιος βουλευτής της στην Πάτρα (αποτυχών 
φυσικά) και πολιτικός αρθρογράφος στην εφηµερίδα «∆ηµοκρατικός». Το θεατρικό του έργο 
Μέγας Κωνσταντίνος (1957) και τα διηγήµατά του «Ένα διπλό» και «Το ρέµα» ανήκουν στον 
κύκλο και στο πνεύµα των κοινωνικών αγώνων του. «Προλετάριο µε γάντια» τον αποκαλεί ο 
Καραντώνης αφελώς. ∆ηλαδή πώς τον φανταζόταν για να είναι σωστός, µε φόρµα και 
τραγιάσκα; Τι σχέση µπορεί να έχει ένα παιδιόθεν ριζωµένο σύστηµα αστικών τρόπων και 
συνηθειών µε τις ανεξέλεγκτες ιδεολογικές στροφές του µυαλού; Είναι τάχα αµοιβαία 
ανασχετικοί παράγοντες; Θα χάσουµε το λογαριασµό αν αρχίσουµε να µετράµε πόσοι αστοί 
έγιναν κοµµουνιστές και γενναιότατα µάχιµοι. Το 1960 Η κοροµηλιά παίρνει το πρώτο 
κρατικό βραβείο διηγήµατος και η Eroica γυρίζεται ταινία από τον Κακογιάννη. 
 

∆εκάξι χρόνια µυθιστορηµατικής απραξίας περνούν για να χωνευτούν πικρά βιώµατα 
και διεργασίες του νου, για να προκύψει ένα τόσο ώριµο βιβλίο, σαν καρπός, όπως Στου 
Χατζηφράγκου (1962). Κατάπληξη προκαλεί όχι µόνο η ώριµη φρεσκάδα του βιβλίου αλλά 
και η πίστωση χρόνου που έδινε στον εαυτό του. Ήταν εβδοµήντα τεσσάρων χρονών κι ενώ 
όλοι είχαν νοµίσει πως πάει πια, ξόφλησε ο Πολίτης, το γέρικο δέντρο γέµισε ανθούς, 
καρπούς και άλλα νεανικής φύσεως µυστήρια. Έκρηξη ενθουσιασµού της κριτικής και 
παραληρήµατα δικαιολογηµένα, γιατί εδώ έχουµε ένα φαινόµενο ακάµατης ψυχικής ευεξίας 
και αντοχής που συγκεκριµενοποιείται σε στερεότατο έργο µυθιστορηµατικού τύπου. 
 

Την 21η Απριλίου 1967, ηµέρα του πραξικοπήµατος των συνταγµαταρχών, πεθαίνει η 
γυναίκα του, η Κλάρα. Τον συλλαµβάνει η Ασφάλεια ως αριστερό και τον αφήνουν 
προσωρινά ελεύθερο για την κηδεία. Η Τατιάνα Μιλλιέξ, κι αυτή φακελωµένη, αλλά ζεστή 
καρδιά και παλικάρι όπως πάντα, πάει µια και δυο στον Παττακό και καταφέρνει να τον 
αφήσουν ελεύθερο. Ο κλονισµός από το θάνατο της Κλάρας είναι ισχυρός. Η ζωή του γίνεται 
δύσκολη. Το σπίτι καταρρέει. Αρχίζει να διαµοιράζει τα υπάρχοντά του. Στηρίζεται στους 
λίγους φίλους. Γεράµατα µοναχικά και θλιβερά, αλλά η εργασία, εργασία. Αρχίζει και γράφει 
το Τέρµα η ακαταπόνητη αυτή ψυχή. Το 1973 µπαίνει στον Ευαγγελισµό µε καρδιακή και 
αναπνευστική ανεπάρκεια. Λίγο µετά µένει στον οίκο ευγηρίας Ρηλάξ Πάλας στο Μαρούσι. 
Παρηγοριά του η συµπαράσταση του ζεύγους Παπούλια. Πεθαίνει στον Ευαγγελισµό στις 23 
Φεβρουαρίου 1974, ογδονταέξι χρονών. Το 1975 εκδίδεται ηµιτελές το Τέρµα που είναι 
όντως µία «ύστατη θαυµατουργία», όπως πολύ σωστά το χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος 
Κοτζιάς. 

 
Eroica 
 

Η αλλαγή του βηµατισµού της σκέψης είναι ολοφάνερη στο επόµενο βιβλίο, την 
Eroica. Η Eroica είναι ένα βιβλίο εργαστηρίου. ∆εν το λέω µε υποτιµητική έννοια, αλλά 
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απλώς θέλω να τονίσω την υπερβολική φροντίδα της τεχνικής επεξεργασίας της, που δίνει 
ένα τόνο µπαρόκ στη γραφή και είναι κάπως αταίριαστος µε την ονειρική διάσταση του 
βιβλίου. Τα στοιχεία της υπερβολής αλλά και της πολύπλοκης µεγαλοπρέπειας που 
χαρακτηρίζουν το µπαρόκ είναι νοµίζω µια τεχνική αντίθετη προς το εύθραυστο, ονειρικό και 
υποβλητικά διαρθρωµένο πλέγµα καταστάσεων των εφηβικών βιωµάτων. Υπάρχει µια 
σύγκρουση τόνων εκφραστικού στιλ και θεµατογραφικού υλικού, που ανατρέπει την 
ισορροπία των αναλογιών στο βιβλίο. Εννοώ πως η ασήκωτη αρχιτεκτονική του λειτουργεί 
εις βάρος της εξαιρετικά εύθραυστης ατµόσφαιράς του. Ο Πήτερ Μάκριτζ έχει κάνει µια 
υποδειγµατική δοµική ανάλυση του βιβλίου στις εκδόσεις «Ερµής» του 1982. Είναι η µόνη 
συστηµατική εργασία που έχει γίνει για την Eroica απέναντι στις πολλές κριτικές που 
γράφτηκαν γι’ αυτήν. Στη µελέτη του αναλύει αυτήν ακριβώς την πολυδαίδαλη και αρµονική 
διασύνδεση των µοτίβων του βιβλίου, τη «µουσική» δοµή του και φωτίζει όλα τα σηµεία που 
θα µπορούσαν να διαφύγουν απ’ την προσοχή του αναγνώστη, µε τρόπο σχεδόν δεσµευτικό. 
Είναι πράγµατι ένα πολύτιµο βοήθηµα για την κατανόηση του βιβλίου. Όµως θέλω επιτέλους 
να κάνω µια παρατήρηση που µου κάθεται στο λαιµό και αφορά όλους εµάς που θαυµάζουµε 
υπερβολικά την τεχνική της γραφής, ταυτίζοντάς την περίπου µε την αξία του βιβλίου. Ποιος 
µας βεβαιώνει ότι τα τέλεια δοµηµένα βιβλία είναι και καλά βιβλία; Η υψηλή τεχνική δεν 
αποδεικνύει τίποτα περισσότερο από την τελειότητά της. Αυτή όµως η τελειότης δεν 
αποτελεί απόλυτη πεζογραφική αξία. Τα βιβλία του Γκριγιέ, του Μπυτόρ, του Σιµόν κι όλων 
των αντιροµαντιστών (που ο Πήτερ Μάκριτζ λέει περίπου ότι τύφλα να ’χουν µπροστά στον 
Πολίτη) θα ’πρεπε να είναι τα αριστουργήµατα των αιώνων, διότι από πλευράς τεχνικής είναι 
πράγµατι αριστουργηµατικά πολυσύνθετα και πολυεπίπεδα, κι όµως δεν είναι παρά δείγµατα 
µιας πολύ εξελιγµένης επινοητικότητας που φτάνει στη µέθη των δυνατοτήτων της. Μια 
παρακινδυνευµένη περιπέτεια της ίδιας της γραφής που ζει επιτέλους αυτοδύναµα την 
περιπέτειά της, που φτάνει όµως και στα όρια της αυτοκαταστροφής της. Αυτή η δραµατική 
πορεία της ίδιας της γραφής µένει ως εντύπωση από την ανάγνωσή της, κι αυτό είναι και το 
µόνο καθαρό νέο στοιχείο της µοντέρνας γραφής. ∆ε µένει καµιά µυθιστορηµατική ουσία και 
κανένα αίσθηµα οικειότητας από την ανάγνωσή τους, αλλά µόνο αυτό το θάµβος της 
εκπληκτικής ακροβασίας ενός ευέλικτου και πολυµήχανου νοητικού µηχανισµού, µιας 
τεχνολογικής τελικά τελειότητάς του. Για ανθρώπινη ουσία, για κάποιο κατακάθι µνήµης που 
σε συνδέει για πάντα µ’ ένα βιβλίο, ας µη µιλάµε καλύτερα. 
 

Ο Πολίτης στην Eroica κινείται µέσα στα προδιαγεγραµµένα πλαίσια µιας 
ευφάνταστης τεχνικής, αλλά δεν είναι «µοντέρνος», όπως τον θεωρεί ο Μάκριτζ. Ο Πολίτης 
παραµένει ένας παραδοσιακός πεζογράφος αφού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τελειοποιεί 
τη γλώσσα του, ενώ οι «µοντέρνοι» δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καταστρέφουν τις 
συµβατικές φόρµες της γλώσσας. Ο Πολίτης στοχεύει στην ακρίβεια της διατύπωσης, στην 
καλλιέπεια, στη χάρη του λόγου, στη λεπτότητα, αλλά και στο βάθος των συλλήψεων, στη 
µαγεία της ατµόσφαιρας, στη σύνθεση του µύθου, στη µετάδοση υψηλών νοηµάτων, στην 
ανάταση της ψυχής, στη λύτρωση του νου. 
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Τι το παραδοσιακότερο απ’ όλα αυτά; Και µήπως είναι λίγα; Αυτά όλα δεν έβγαλαν 
από την κακοµοιριά, την ηθογραφική ρηχότητα και τη µικροαστική ασφυξία την πεζογραφία 
του 1930 δίνοντάς της µια ανοιχτή πνοή κι έναν αέρα σύγχρονου ρυθµού ζωής; Οι ρυθµοί του 
Πολίτη είναι αρµονικοί, νανουριστικοί, ταξιδευτικοί, έστω κι αν διακόπτονται βίαια από 
τυχαία δραµατικά γεγονότα, κυρίως θανάτους (και όχι από κορυφώσεις καταστάσεων που 
δίνουν πραγµατικά την αίσθηση της δραµατικής διαδικασίας στην παραδοσιακή λογοτεχνία). 
Οι ρυθµοί των «µοντέρνων» είναι από απρόβλεπτοι έως εκτροχιασµένοι κι αν τείνουν να 
καταργήσουν κάτι, αυτό είναι η ίδια η έννοια της εύρυθµης λειτουργίας οιουδήποτε 
συστήµατος κι ίσως αυτό σηµαίνει και την επιδίωξη της αρρυθµίας που είναι κανόνας της 
σηµερινής ζωής. Η προτίµηση του Πολίτη για τις «εξαιρετικές» καταστάσεις είναι εντελώς 
αντίθετη από την ισοπεδωτική µανία των «µοντέρνων» για όλα τα θέµατα. Και εντέλει οι 
γραµµές που διαγράφουν µια τροχιά στον Πολίτη συµπληρώνουν πάντα τον κύκλο τους, ενώ 
στους «µοντέρνους» κανόνας είναι όλα να µένουν ανοιχτά, ασυµπλήρωτα και προκλητικά σε 
κάθε πιθανό ενδεχόµενο. 
 

Βεβαίως η χρήση του εσωτερικού µονόλογου (όποτε χρησιµοποιείται) ανατρέπει 
αναγκαστικά τη χρονική ροή και την παρατακτική συνέχεια της ιστορίας.112 Βεβαίως η χρήση 
πολλαπλών αφηγητών δηµιουργεί ποικιλία ύφους και η περιγραφή γεγονότων από τον ίδιο 
αφηγητή σε µικρή και µεγάλη ηλικία, κατακερµατίζει το χρόνο και χρωµατίζει αντιστικτικά 
τα ίδια πράγµατα, κι αυτές είναι αρετές ενός σύγχρονου λόγου που τις καλλιέργησε πρόωρα 
µε εξαιρετική δεξιοτεχνία ο Πολίτης, αλλά αρκούν για να τον θεωρήσουµε «µοντέρνο» 
συγγραφέα; Τελικά το µοντέρνο δεν είναι νοµίζω µόνο η υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων 
τεχνικής, είναι συγχρόνως και µια καινούρια αίσθηση του κόσµου που αποδίδεται 
αναγκαστικά και µ’ έναν άλλον τρόπο γραφής. Ο Πολίτης χρησιµοποίησε σύγχρονες 
τεχνικές, αλλά η γραφή του παρέµεινε ασυγκίνητη κι ανεπηρέαστη από τις µεγάλες αλλαγές 
που συντελέστηκαν στην εκφορά του λόγου τον εικοστό αιώνα, στις µάχες που δόθηκαν από 
τους συγγραφείς µε την ίδια τη γλώσσα. 

 
Ας ξαναγυρίσουµε όµως στην Eroica. Η ιστορία είναι απλή και ξεκινά από τις παιδικές 

µνήµες της Σµύρνης. Μια παρέα παιδιών παίζουν τους πυροσβέστες και γίνονται 
αναγκαστικά και εµπρηστές, γιατί πώς αλλιώς θα βρεθούν οι φωτιές που θα σβήσουν; Τα 
τότε δεκάχρονα παιδιά γίνονται στο βιβλίο προέφηβοι και έφηβοι, γιατί πώς αλλιώς θα 
εµφιλοχωρήσουν οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και τα ερωτικά αισθήµατα; Όπως σωστά 
επισηµαίνει ο Μάκριτζ, στο µικρό διάστηµα που κρατάει η ιστορία «τα παιδιά ωριµάζουν µε 
αφύσικη ταχύτητα» και µ’ επιταχυνόµενο ρυθµό. Από παιδιά που παίζανε, γίνανε έφηβοι που 
ερωτεύονται και σοβαρεύονται απότοµα από το θάνατο του συνοµήλικού τους Αντρέα. Το 
βιβλίο δεν είναι ρεαλιστικό και δεν είναι σωστό να ελέγχονται λογικά πολλά ασυµβίβαστα. 

                                                           
112 (Σηµ. του επιµ.) Για τον εσωτερικό µονόλογο βλ. τις παρακάτω εργασίες: α) Μαίρη Μικέ - Λένα 
Γκανά, «Ο εσωτερικός µονόλογος», Φιλόλογος 48 (Καλοκαίρι 1987),  
http://www.philology.gr/articles/esot_monol.doc και 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/log_eidi/Esoterikos_monologos/Esoterikos_monologos_3.htm, 
β) ∆ηµήτρης Μεντζέλος, «Ο εσωτερικός µονόλογος», Ο Κύκλος, έτος Β΄, τεύχος 4 (Ιούνιος 1933), 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/log_eidi/Esoterikos_monologos/Esoterikos_monologos_1.htm.  

http://www.philology.gr/articles/esot_monol.doc
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/log_eidi/Esoterikos_monologos/Esoterikos_monologos_3.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/log_eidi/Esoterikos_monologos/Esoterikos_monologos_1.htm
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Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς γίνονται οι µεταβάσεις από την αθωότητα και την άγνοια 
στη γνώση και στην αιφνιδιαστική αντίληψη πως ο κόσµος δεν υπάρχει µόνο από την καλή 
αλλά και από την ανάποδη, σε ένα κλίµα σύγχυσης και παραζάλης. Όλοι οι ήρωες του 
Πολίτη, µικροί ή µεγάλοι, βρίσκονται συνεχώς µετέωροι ανάµεσα στο όνειρο και την 
πραγµατικότητα, σε σηµείο που πολλές φόρες συγχέονται τα όρια των καταστάσεων που 
ζουν, συµπαρασύροντας και τους αναγνώστες σε ανάλογες συναρπαστικές αφαιρέσεις. Οι 
ονειρικές καταστάσεις είναι περίπου βέβαιο ότι καιροφυλακτούν και µόλις πάει να στρώσει 
µια ρεαλιστική αφήγηση εισβάλλουν σαν πυκνός αχνός και µισοκαλύπτουν ή αφανίζουν τα 
υπαρκτά σηµεία. 

 
Νοµίζω πως ο Πολίτης ενεργεί συνειδητά µ’ αυτόν τον τρόπο όχι για λόγους 

υποβλητικότητας ή ατµόσφαιρας, αλλά γιατί κι ο ίδιος πιστεύει ότι αυτά τα όρια είναι όντως 
συγκεχυµένα κι απεικονίζει δικές του βιωµατικές εµπειρίες που τις θεωρεί καθολικά 
ανθρώπινες. Το ’χει πει υπέροχα ο Σαίξπηρ: «Είµαστε φτιαγµένοι από το υλικό που 
φτιάχνονται τα όνειρα» (we are such a stuff as dreams are made of). 
 

Γι’ αυτό το λόγο δεν πιστεύω πως η Eroica είναι η ηρωική συµφωνία της εφηβείας ως 
ηλικίας, αλλά ως καταστάσεως. Απλώς η εφηβεία είναι η πιο πρόσφορη ηλικία για να γίνει 
πειστικότερος αυτός ο µετεωρισµός ανάµεσα στο όνειρο και την πραγµατικότητα. Ίσως γι’ 
αυτό δεν πιστεύω και στον διαχωρισµό -που κάνουν όλοι οι κριτικοί- του κόσµου των µικρών 
και του κόσµου των µεγάλων. Ο συγγραφέας αντιθέτως µας έδειξε τον κόσµο των µικρών 
σαν ένα µικρόκοσµο του κόσµου των µεγάλων. Όλα τα παιδιά είναι µικροµέγαλα. Μετέχουν 
ισοτίµως και στους δύο κόσµους. Εξάλλου το βιβλίο δεν απευθύνεται στους εφήβους αλλά 
στους µεγάλους. 

 
Η Eroica είναι ο τρίτος µαγικός χώρος που στήνει ο Πολίτης κι αυτή τη φορά η παγίδα 

είναι η εφηβεία όπως την έχει ο κάθε αναγνώστης στο µυαλό του. Είναι µια µυθική έννοια 
που αποκτά τις υπερβολικές της διαστάσεις όταν κανείς µεγαλώσει. Οι έφηβοι απλώς ζουν 
την ηλικία τους και δε νοµίζω ότι µπορούν να ταυτιστούν µε τους ήρωες του βιβλίου, γιατί οι 
ήρωες της Eroica είναι σκιές µυθικές και όχι γνώριµα πρόσωπα παιδιών. ∆ε συγκροτούν 
πρόσωπα και χαρακτήρες. Είναι κούκλες που ο ώριµος αφηγητής κρατάει όλους τους 
σπάγγους τους και τις κατευθύνει µέσα στα στηµένα σκηνικά του. Αυτό που πρωταγωνιστεί 
στην Eroica είναι η ατµόσφαιρα της εφηβείας όχι οι φιγούρες που παίζουν τους ρόλους των 
εφήβων. Γι’ αυτό και δε διασώζεται στη µνήµη κανένα πρόσωπο ως πρόσωπο· µόνο η 
ατµόσφαιρα µένει (πού είσαι αλησµόνητε Τοµ Σώγερ και αξέχαστε Όλιβερ Τουίστ;). Η 
Μόνικα φωτίζεται ιδιαιτέρως από τους προβολείς, αλλά κι αυτή είναι τόσο απροσδιόριστη 
που µόνο το ωραίο της όνοµα θυµάσαι. Η καηµένη η Μόνικα γίνεται τελικά υποκατάστατο 
της αιώνιας γυναίκας και επωµίζεται ένα αφύσικα µοιραίο ρόλο στο θάνατο του Αλέκου (η 
µόνη πραγµατικά µοιραία συνοµήλική της που ξέρω είναι η δαιµονική Λολίτα του 
Ναµπόκωφ.) Κι εδώ αναρωτιέται ο Μάκριτζ: «Πώς µπορεί ένας µυθιστοριογράφος να γράφει 
σοβαρά για αιώνιες γυναίκες, πλατωνικούς έρωτες, ονειρεµένες παρθένες, αθανασίες και τα 
παρόµοια, εν έτει σωτηρίω 1937; Ο Πολίτης βρήκε τη λύση της ειρωνείας...». 
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∆ηλαδή ο Πολίτης πάει να περισώσει όλα αυτά τα παρωχηµένα θέµατα µε τις 
«ειρωνικές δοµές» του, που, υποτίθεται, δρώντας ως αντίβαρο, αναιρούν τις γελοιότητες των 
σχηµάτων. Και ρωτώ και εγώ µε τη σειρά µου: Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανένας ότι ένας 
συγγραφέας χρησιµοποιεί µονίµως γελοία ή παρωχηµένα θέµατα και κάνει ό,τι µπορεί για να 
τα περισώσει; Τότε γιατί τα χρησιµοποιεί; ∆εν µπορούσε να βρει θέµατα µη παρωχηµένα; 
Όχι, δεν µπορούσε, διότι απλούστατα όλα αυτά τα πίστευε, τα θεωρούσε σπουδαία κι ήθελε 
να τα αναδείξει σε αιώνιες αλήθειες. Ο Μάκριτζ υποστηρίζει ότι η ειρωνεία «συνεπάγεται 
ένα είδος συνωµοσίας µεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη εις βάρος των προσώπων του 
βιβλίου» κι ότι «κι οι δυο µαζί τα κοιτάζουν αφ’ υψηλού και µπορούν να δουν τις 
λανθασµένες αντιλήψεις τους και τις εξεζητηµένες συζητήσεις τους». 
 

Και πώς είναι τόσο βέβαιος ο Μάκριτζ ότι η παιχνιδιάρικη ειρωνεία του Πολίτη έχει 
στόχο τα «αφελή» πρόσωπα του βιβλίου και όχι τους αναγνώστες ή τους κριτικούς που έχουν 
µαύρα µεσάνυχτα για τις δικές του ιδέες; Ο Πολίτης έχει πλήρη επίγνωση ότι ο κόσµος δεν 
σηκώνει και δεν παίρνει στα σοβαρά όσα αυτός πιστεύει. Τους αποπλανά λοιπόν όλους, 
κλείνοντάς τους το µάτι, ότι είναι µαζί τους κι αυτός κι ότι είναι σε θέση να ξέρει πόσο 
«ανόητα» είναι όλα αυτά που λέγονται ή συµβαίνουν. Έτσι γίνεται κι εδώ η αιώνια 
αντιστροφή! Ο Πολίτης συνωµοτεί µε τους οµοϊδεάτες ήρωές του, εναντίον των αδαών 
αναγνωστών. Σπάει πλάκα µαζί µας και το κάνει µε εξαιρετικό κέφι. 

 
Το µόνο ουσιαστικά άλυτο πρόβληµα για µένα είναι πώς κατάφερε ο Πολίτης να 

παντρέψει το πηγαίο χιούµορ του µε τη Θεοσοφία. «Είναι µυθιστόρηµα αισθηµάτων η 
Eroica», µας λέει ο Μάκριτζ. Ποιων αισθηµάτων; 

 
Και η Eroica είναι σχηµατοποίηση ιδεών. Αλλά αυτή τη φορά είναι το τεχνητό 

δηµιούργηµα ενός ιδεόληπτου που υπακούει στους αυστηρούς νόµους της τέχνης. Αυτή τη 
φορά έχει ψιλοδουλευτεί µε το µεράκι του τεχνίτη. Με πολύ σταθερό χέρι έχει χαράξει τα 
περιγράµµατα και είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστος ο τρόπος που στήνει τα µαγικά του 
σκηνικά. Τον ρόλο που έπαιζε παλιότερα το Λεµονοδάσος και η Σελήνη (οι εξωγενείς 
µαγικοί παράγοντες) τον αναλαµβάνει τώρα αυτός ο ίδιος µε τη συγγραφική του τέχνη.  

 
Συνέλαβε τη µεγάλη αλήθεια ότι µόνο η Τέχνη είναι µαγική. Αυτό είναι το δεύτερο 

µεγάλο και καθοριστικό βήµα της πορείας του. Το κρυφό περιβόλι στην Eroica είναι το 
σύµβολο της κατασκευής του βιβλίου. Υπάρχει το προηγούµενό του στην Εκάτη (το «νοητό 
περιβόλι» του Καλάνη στη Χελιδονού), δηλαδή ο χώρος που καλλιεργεί ο κάθε άνθρωπος το 
πνεύµα και την ψυχή του. Το λέει καθαρά στην Eroica «καθένας κλείνει µέσα του κάποιο 
περιβολάκι που αν τύχει και το περιφρονήσει θα πει πως η ζωή του πάει άδικα». Κι ας µην 
ξεχνάµε ότι και στο Στου Χατζηφράγκου ο αφηγητής Γιακουµής στην «Πάροδο» ήταν 
περιβολάρης. Οι συµβατικοί αυτοί συµβολισµοί καλλιέργειας, γης, πνεύµατος, ψυχής, 
λειτουργούν µε τελετουργική συνέπεια σ’ όλο το έργο του Πολίτη κι είναι σεβαστές για τη 
συνέπειά τους, που είναι τόσο µεγάλη ώστε να µας κάνει να ξεχνούµε την κοινοτοπία τους. 
Σχολιάζοντας το µυστικό περιβόλι λέει: «Τόση ποικιλία δεν είναι δυνατόν να σωρευτεί 
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µονάχα από τη φύση. Γι’ αυτό, στην όχθη τούτη, διάφορες ανάγλυφες σκηνές έδιναν την 
τεχνητή αντίληψη της οµορφιάς». 

 
Η αντιπαράθεση φυσικής και τεχνητής οµορφιάς είναι φανερή. Η Φύση έχει τη δύναµη 

και τη µαγγανεία της, αλλά και ο άνθρωπος έχει τη δύναµη να µαγέψει µε τα έργα της 
οµορφιάς που κατασκευάζει ο ίδιος. Το µυστικό περιβόλι είναι το σύµβολο της κατασκευής 
του βιβλίου. Το έργο τέχνης που επιχείρησε να φτιάξει ο συγγραφέας για να σαγηνεύσει το 
δικό του κοινό. Κι ίσως και ο τίτλος του βιβλίου που παραπέµπει στην ηρωική συµφωνία του 
Μπετόβεν δεν αφορά µόνο στην ηρωική εποχή της αιώνιας εφηβείας του ανθρωπίνου 
πνεύµατος, αλλά και την ηρωική προσπάθεια του συγγραφέα να συνθέσει ένα βιβλίο που θα 
ισοδυναµούσε µε µια µουσική συµφωνία. Ο Μάκριτζ έχει κάνει µια πολύ ωραία ανάλυση για 
τη µουσική δοµή του βιβλίου. Κι ό,τι κι αν λέµε, η Eroica παραµένει ένα µυθικό βιβλίο της 
λογοτεχνίας µας και αγαπήθηκε πιο πολύ απ’ όλα τα βιβλία του Πολίτη. Το βλέπω στα 
χαµογελαστά µάτια των συνοµιλητών µου, ασχέτως ηλικίας, όταν την αναφέρω, και την 
έχουν διαβάσει (έχω κι εγώ τα δολώµατά µου), σ’ αυτή τη σκιά µιας ακαθόριστης νοσταλγίας 
που πλανάται προς στιγµήν στην ατµόσφαιρα, όπως συµβαίνει κάθε φορά που θυµόµαστε τα 
εφηβικά µας χρόνια. 

 
Κι όµως δεν ξέρω ακόµα αν έχει κερδίσει το παιχνίδι µε το χρόνο η Eroica. 

 
 
 
Γιατί το σκότωσε το παιδί;  
(Σχόλια στο µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου) 113 
 

Όταν πριν από δέκα χρόνια συγκροτούσαµε για λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας 
τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σε µια από τις ταχτικές συναντήσεις µας µε τον τότε 
Πρόεδρο του ΚΕΜΕ Αλέξανδρο Καρανικόλα αναφέραµε τους συγγραφείς που είχαµε 
επιλέξει για την ανθολόγηση. Στο άκουσµα του ονόµατος του Κοσµά Πολίτη ο Πρόεδρος 
φάνηκε σκεφτικός. Υποθέσαµε πως είχε αντιρρήσεις και βαλθήκαµε να υποστηρίξουµε το 
συγγραφέα µε θέρµη. 
«Εντάξει» µας έκοψε, «δεν αντιλέγω, όµως...». 
«Και το µυθιστόρηµα   Στου Χατζηφράγκου» συνεχίσαµε «θεωρείται …» 
«∆εν πρόκειται γι’ αυτά... Σύµφωνοι» είπε. «Όµως εκείνο το παιδί, γιατί να το σκοτώσει;» 
Κοιταχτήκαµε ξαφνιασµένοι. Έλεγε για τον Αρίστο. 
«Μα ο φίλος του τον έπνιξε, ο Σταυράκης· όχι αυτός» είπαµε. 
«Καλά, εντάξει. Το θυµάµαι. Όµως αυτός τον έβαλε να τον πνίξει, ο συγγραφέας». 
 

Κάποιος απάντησε πως αυτά είναι πράγµατα που συµβαίνουν στη ζωή, κι ένας 
συγγραφέας …, αλλά εκείνος άλλαζε κουβέντα. Έτσι το ερώτηµα έµεινε µετέωρο, κι ένα 

                                                           
113 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο του Χριστόφορου Μηλιώνη που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Η 
Λέξη, τεύχος 87 (Σεπτέµβριος ’89), σσ. 770-775 (το άρθρο παρατίθεται χωρίς τις υποσηµειώσεις του).  
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µετέωρο ερώτηµα, χωρίς µιαν οποιαδήποτε απάντηση, είναι ικανό να σε βασανίζει σε όλη 
σου τη ζωή. 

 
Κάποια µέρα -ο Καρανικόλας εν τω µεταξύ είχε πεθάνει-  εκεί που ξαναδιάβαζα το 

«Μοιρολόγι της φώκιας», νόµισα πως βρήκα επιτέλους την απάντηση κι ένιωσα µεγάλη 
ανακούφιση. «Κι ο Παπαδιαµάντης» ρώτησα µε τη σειρά µου τον Πρόεδρο που ξαναβγήκε 
µπροστά µου, «κι ο Παπαδιαµάντης λοιπόν γιατί τη σκότωσε την Ακριβούλα;» Τον είδα να 
σηκώνει πειραγµένος τα µάτια του επάνω µου· σίγουρα, νόµιζε πως τον δούλευα. «Αυτό είναι 
ερώτηση», µου κάνει επιτιµητικά, «δεν είναι απάντηση». 

 
∆εν ξέρω αν εκείνος είχε βρει εκεί πέρα την απάντηση που ζητούσε. Όµως εγώ, µια και 

θητεύω σ’ αυτόν τον κόσµο, εδώ πρέπει ν’ αναζητώ και τις απαντήσεις στα εκκρεµή µου 
ερωτήµατα. Και -φως φανάρι- το ερώτηµα εξακολουθούσε να παραµένει εκκρεµές. 

 
Αλλά ας αφήσουµε τα γενικότατα ερωτήµατα του τύπου «γιατί ένας συγγραφέας βάζει 

στο έργο του παιδιά να σκοτώνονται» -ή να πεθαίνουν, το ίδιο κάνει-, για να ιδούµε γιατί 
τελικά -τελικά;- ο Κοσµάς Πολίτης «σκοτώνει το παιδί». Να ξαναδιαβάσουµε λοιπόν το 
µυθιστόρηµα -πώς αλλιώς; Φυσικά θα µπορούσαµε τώρα πια, δηλαδή µετά την έκδοση του 
«Ερµή» (Κοσµάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου, επιµέλεια Peter Macridge, εκδ. Ερµής, Αθήνα 
1988), να προστρέξουµε κατευθείαν στη συστηµατική και λεπτολόγο, πρέπει να πω, 
«Εισαγωγή» του Peter Macridge. Όµως µια έτοιµη απάντηση σε κάνει απλώς να εφησυχάζεις 
φιλολογικά. Αν εκ των υστέρων σε βεβαιώσει για ένα-δύο πράγµατα, τόσο το καλύτερο. 

 
Αν λοιπόν ξαναδιαβάσουµε το µυθιστόρηµα, θα παρατηρήσουµε πως ο Σταυράκης, ο 

φυσικός αυτουργός, ερωτοτροπεί µε το θάνατο κιόλας από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. 
Το µυθιστόρηµα ξεκινάει µε µιαν ευφρόσυνη καλοκαιρινή µέρα. Θα είχαµε πολλούς λόγους 
ν’ ανακαλέσουµε στη µνήµη µας εκείνη την καβαφική µέρα, τη «ζεστή και ποιητική». Στο 
κάτω-κάτω µε τη στερνή γνώση -που ο συγγραφέας νωρίς θα φροντίσει στην αφήγησή του να 
µας την περάσει- ξέρουµε πια «τι κούφια λόγια» ήτανε αυτές οι λεµβοδροµίες. Όλοι οι 
Σµυρνιοί -πανσπερµία φυλών- κατέβηκαν στη σηµαιοστολισµένη παραλία, στο περίφηµο 
Κιαί: «λογής λογής σινιάλα, τούρκικες κι ελληνικές σηµαίες», και «καθένας µε τη σηµαία της 
νατσιόνας του». Και τι θρίαµβος! Νικάει η ρωµαίικη λέµβος µε τιµονιέρη τον Παντελή! 
Καθώς το πλήθος συνοδεύει τη νικήτρια λέµβο, στου Χατζηφράγκου ο Σταυράκης ρίχνει την 
είδηση πως φέρνουν νεκρό τον Παντελή, πως τον σκοτώσανε οι Τούρκοι -«κι έµπηξε µια 
στριγγιά και το ’βαλε στα πόδια... Ο Σταυράκης του Αµανατζή το βρήκε του γούστου του να 
κουβαλάνε έναν πεθαµένο µέσα στο καΐκι». Πρόκειται για αστείο, κάπως µακάβριο. Πολύ 
γρήγορα θα φανεί η αλήθεια, κι ο κόσµος που είχε παγώσει θα ξαναβρεί την ευφροσύνη του. 
Όµως η πρώτη πινελιά του µαύρου πάνω στο φωτεινό γαλάζιο έχει κιόλας πέσει. Ή, για να το 
πούµε και µε τρόπο µουσικό, µπήκε κιόλας και το πένθιµο µοτίβο. Τ’ αστεία στο τέλος θα 
γίνουν πολύ σοβαρά κι όχι µονάχα για τον Παντελή, για το Σταυράκη ή τον Αρίστο (άλλωστε 
κι οι εθνικιστικοί ανταγωνισµοί στις λεµβοδροµίες είναι ένα παιχνίδι ανάµεσα στις 
«νατσιόνες»). Τα πρόσωπα που επανέρχονται συχνότερα στη διάρκεια όλης της αφήγησης 
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είναι αυτά τα δυο παιδιά. Αποτελούν θα λέγαµε την πιο γερή κλωστή που κρατάει τις χάντρες 
του κοµπολογιού. 
 

∆ε θα µπορούσαµε βέβαια να µιλήσουµε για ήρωες ή πρωταγωνιστές. Εξάλλου έχει 
δηλωθεί κι από τον συγγραφέα ότι ουσιαστικά η Σµύρνη έχει τον κύριο ρόλο, αυτή είναι που 
σκιρτά µπροστά µας σε όλη τη διάρκεια του µυθιστορήµατος· παίζει, αγάλλεται, ερωτεύεται, 
κλαίει τον πόνο της, γλεντάει τα πλούτη της, σειέται και λυγιέται σαν τις κοκώνες της και 
τελειώνει µες στη φριχτή Καταστροφή. 

 
Το σύνολο απαρτίζεται από «γεγονότα» λιγότερο η περισσότερο σηµαντικά, σχεδόν 

ανεξάρτητα µεταξύ τους -φαινοµενικά τουλάχιστον. Τα πρόσωπα, µαζί µε την ενότητα του 
χώρου, είναι εκείνα που δίνουν συνοχή στο µυθιστόρηµα. Η µέθοδος είχε κιόλας δοκιµαστεί 
µε το «Γυρί». 

 
«Τα γεγονότα που περιγράφονται στο νέο σας µυθιστόρηµα είναι όλα πραγµατικά ή 

και φανταστικά;» ρωτάει το συγγραφέα ο Γ.Π. Σαββίδης στη συζήτηση που επιτάσσει στην 
έκδοση του «Ερµή». Και η απάντηση του συγγραφέα: «Όπως και οι λεγόµενες 
“µυθιστορηµατικές βιογραφίες”, έτσι και το µυθιστόρηµα γενικά θεωρώ πως είναι, ας πούµε, 
η βιογραφία µιας εποχής και µιας κοινωνίας, βασισµένη στην πραγµατικότητα, στολισµένη 
και µε φανταστικά επεισόδια». 

 
Νοµίζω πως αν διαγράφαµε αυτό το «στολισµένη», θα παραχαράζαµε τον πρόχειρο 

λόγο της δηµοσιογραφικής συνέντευξης, αλλά θα µας βοηθούσε ίσως να ιδούµε µε ποιον 
τρόπο περίπου δουλεύει ο συγγραφέας. «Βασισµένη λοιπόν στην πραγµατικότητα -και µε 
φανταστικά επεισόδια». ∆εν µπορούµε βέβαια να ξέρουµε ποια επεισόδια είναι πραγµατικά 
και ποια φανταστικά. Οι µαρτυρίες εκτός του βιβλίου είναι αβέβαιες και δεν έχουν νόηµα. Γι’ 
αυτό θα χρησιµοποιήσω µια µαρτυρία που δίνει, µέσα στο βιβλίο, ο ίδιος ο συγγραφέας. 
Πρόκειται για το επεισόδιο µε τον Περικλή -ένα από τα παιδιά της αλάνας στου 
Χατζηφράγκου- και το µωρό του αδελφού του που γεννήθηκε τυφλό. Όταν ο πατέρας, ένας 
φτωχός πυροσβέστης, µαθαίνει απ’ το γιατρό την αλήθεια, «αγόρι µου, ήλεγε, αγόρι µου, 
σκυµµένος πάνω του, έτσι όπως ήταν µε την αστραφτερή του περικεφαλαία...». Αυτή λοιπόν τη 
στιγµή της αποκάλυψης της αλήθειας, ο Περικλής κλείνεται στην καµαρούλα του υπογείου 
και σκαρώνει ένα πολύστιχο στιχούργηµα, όπου αφήνει την οδύνη του να ξεχειλίσει. Ύστερα 
ανεβαίνει στο σπίτι απαγγέλλοντας τη ριµάδα του και συνεχίζει έξω στο δρόµο, 
αλλοπαρµένος, κι έπειτα στην αλάνα. Οι φίλοι του εκεί καταφέρνουν τελικά να τον 
αποσπάσουν από το θρήνο του και να τον βάλουν ξανά στο παιγνίδι τους. 

 
Ο συγγραφέας υποσηµειώνει πως «αυτό το τραγούδι (δηλ. το στιχούργηµα του 

Περικλή) το ’γραψε, για την ίδια αιτία, η Ρηνούλα Κυριαζή, µια χρυσή κοπέλα που 
εργαζόταν στο σπίτι µας».  Υποθέτω πως ο συγγραφέας µ’ αυτή την υποσηµείωση, που τον 
βγάζει από τους κανόνες του µυθιστορήµατος, αποτίει φόρο τιµής στον πόνο της χρυσής 
κοπέλας του σπιτιού τους και συνάµα της αποδίδει τα «δικαιώµατά» της. Έτσι έχουµε κι 
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εµείς µια µαρτυρία από πρώτο χέρι για ένα επεισόδιο πραγµατικό -αλλά µε ποιον τρόπο; Ο 
συγγραφέας το προσαρµόζει στα δεδοµένα του βιβλίου δένοντάς το µε νέες σχέσεις. Το 
πιθανότερο µάλιστα είναι πως για χάρη του δηµιουργεί και νέα δεδοµένα. Έτσι ένα 
περιστατικό, αρκετά µελό µόνο του, εισάγεται στο πλέγµα των αφηγηµατικών στοιχείων του 
µυθιστορήµατος και περνάει σε άλλο επίπεδο, όπου και καταξιώνεται, γίνεται δηλαδή 
αποδεχτό. Μάλιστα, παρά την υποσηµείωση του συγγραφέα, ούτε στιγµή δεν αµφιβάλλουµε 
πως ο µικρός Περικλής τότε ακριβώς βγαίνει από τον κόσµο του παιγνιδιού (η αστραφτερή 
περικεφαλαία θυµίζει τόσο πολύ την Eroica) και αποκτάει την πρώτη οδυνηρή γνώση για την 
παράλογη συµφορά που απειλεί τους ανθρώπους. Η περίπτωσή του εντάσσεται στην όλη 
χορεία των επεισοδίων του µυθιστορήµατος, µε τα οποία συνάδει. Γιατί όλα εκεί µέσα 
ξεκινάνε χαρούµενα και ωραία, κι όµως µαζί τους συµπορεύεται η καταστροφή. Από την 
κατάληξη αυτή δε θα γλιτώσει µήτε το εικόνισµα της Παναγιάς της Πικραµένης, όπου η 
µητέρα του µωρού αφιερώνει χρυσά τα µάτια του. 
 

Να αναφέρω κι άλλα παραδείγµατα; Είναι η φιλία του φωτισµένου παπα-Νικόλα µε 
τον Κορφιάτη Εβραίο Ζαχαρία κι ο πολύπλοκος έρωτας του Παντελή µε τη Φιόρα, τη 
γυναίκα του Ζαχαρία. Και οι δυο σχέσεις τινάζονται στον αέρα από ένα ανόητο αντιεβραϊκό 
κύµα που ξεσπάει µια µέρα στην ελληνική κοινότητα. 

 
Άλλο παράδειγµα: Τη γειτονιά τη φωτίζει µε το πέρασµά της µια αµαζόνα µε µαύρο 

τρικαντό, η Έλσα Φ. -δικιά µας; ξένη; Εγγλέζα; Φραντσέζα;- συνοδευόµενη από έναν 
όµορφο ερωτευµένο ιππέα, τον αυστριακό υποπρόξενο. Θα χαθούν κι οι δυο σύντοµα. 
«Όποιος δε γνώρισε την Έλσα, δε γνώρισε µια µεγάλη χαρά της ζωής, µια καθαρή χαρά -και 
µια µεγάλη πίκρα για το θάνατό της». 

 
Είναι ακόµα η περίπτωση της Αντριάνας, του αρραβωνιαστικού της και του Βαγγέλη ή 

της Κατερίνας και του Γιακουµή, που, όπως θα δούµε, βρίσκεται στην κορυφή του δράµατος 
και -για να συνεχίσω την παραβολή που υπαινίσσεται ο τίτλος του σχετικού κεφαλαίου- 
γίνεται ο Κορυφαίος της τραγικής Παρόδου. Φτωχοί και πλούσιοι, δεµένοι µε την ίδια µοίρα. 
Ακόµα και η Φλόξ η σκυλίτσα, το µόνο αποκούµπι για την παιδική τρυφερότητα του 
Σταυράκη, θα βρεθεί νεκρή, φαρµακωµένη, µ’ ένα µορφασµό αηδίας στα χείλη της. Μονάχα 
ο Τζώνυ διαλέγει ένα δικό του τρόπο: χάνεται τρέχοντας πίσω από το όνειρό του, µιαν άµαξα 
µε µια γυναίκα µέσα µε κίτρινο οµπρελίνο. Αλλά ο Τζώνυ είναι λωλός. Όλα τ’ άλλα 
τελειώνουν εδώ µέσα βίαια, και έτσι θα τελειώσει και η ίδια η πόλη µε τον ελληνισµό της. Θα 
έλεγα µάλιστα ότι όλες οι µικρές καταστροφές συµβάλλονται και κορυφώνονται σ’ αυτή τη 
µεγάλη Καταστροφή που κατέχει το κέντρο (στην κυριολεξία) του βιβλίου: το κεφάλαιο 
«Πάροδος», όπου δίνεται η αφήγηση της καταστροφής, αρχίζει στη σελίδα 139 (σε σύνολο 
σελίδων 256). Τα περιστατικά δηλαδή χτίζονται σε σχήµα πυραµίδας, µε κορυφαίο επεισόδιο 
την Καταστροφή της πόλης. 

 
Το µοτίβο λοιπόν του βίαιου τέλους είναι το πιο βασικό σε όλη την αφήγηση και 

εκλύει ένα αίσθηµα πίκρας που τη διαποτίζει. Συνοδευτικό είναι επίσης το αίσθηµα της 
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νοσταλγίας. Και τα δύο ενισχύονται από µικρότερες εκρήξεις στα επιµέρους οµόλογα 
περιστατικά ή µε τη µετάθεση της οπτικής γωνίας της αφήγησης, από τα µετέπειτα προς τα 
παρελθόντα, έτσι που η επίγνωση πως όλα αυτά είναι τελειωµένα και χαµένα για πάντα να 
διαχέει γύρω µια µελαγχολική ανταύγεια. Μερικά παραδείγµατα: 
«Ακόµα τώρα, κάτι γεροντάκια, αµούστακα παιδιά εκείνο τον καιρό, ξεριζωµένοι από τον τόπο 
τους, που τα καράβια τους ξεβράσανε, πριν σαράντα χρόνια, κυνηγηµένο κοπάδι, σε τούτα εδώ 
τα µέρη -ακόµα τώρα σα λιάζουνται στα παγκάκια κάποιας πλατειούλας, αναθυµούνται κι 
εκείνο το περιστατικό...» -το φόνο που έγινε στη γερµανική µπιραρία (σελ. 77). 
Για την Έλσα:  
«Κάπου τριάντα χρόνια υστερότερα, δυο ηλικιωµένοι κύριοι από εκείνα τα µέρη, 
γκριζοµάλληδες, επιβλητικοί, που βγαίνανε από µια Λέσχη της οδού Πανεπιστηµίου, 
σταµατήσανε στο κατώφλι της πόρτας και πήρανε την πόζα τους... -∆ε σου θυµίζει τίποτα τ’ 
όνοµά του; Εκείνο το σκάνδαλο του υποπροξένου µε την Έλσα;...» (σελ. 105). 
Και βέβαια η κορύφωση της «Παρόδου», όπου η αφήγηση της Καταστροφής γίνεται από το 
Γιακουµή, τον πρώην µπαξεβάνη, πρόσφυγα πια, κάπου σαράντα χρόνια αργότερα: «Α, 
γράφεις ένα βιβλίο για κείνη τη χαµένη πολιτεία και µου ζητάς να σ’ αρµηνέψω. Άκουσε...». 

 
Μέσα σ’ αυτή λοιπόν τη χορεία των οµόλογων περιστατικών, πραγµατικών και 

φανταστικών -ή καλύτερα: µισο-πραγµατικών και µισο-φανταστικών-, όπου συνεχώς 
εναλλάσσεται το άσπρο µε το µαύρο, η «καθαρή χαρά και η µεγάλη πίκρα», εντάσσεται και ο 
πνιγµός του Αρίστου από το Σταυράκη και του ίδιου του Σταυράκη, για να ξαναγυρίσουµε 
στην αφετηρία µας. 

 
Οι αιτίες γι’ αυτές τις µικρές ή µεγάλες καταστροφές είναι συχνά αναγνωρίσιµες ή και 

ρητά δηλωµένες. Ποιος λ.χ. δε θ’ αναγνώριζε την αιτία της µεγάλης Καταστροφής στον 
κούφιο µεγαλοϊδεατισµό και στους εθνικιστικούς ανταγωνισµούς που άλλοτε πλαγίως και 
άλλοτε ευθέως παρουσιάζονται σε αρκετές σελίδες του βιβλίου; Ακόµα και ο πνιγµός του 
Αρίστου έχει τις δηλωµένες αιτίες του: 
«- Βρε Αρίστο, είσαι µωρό, είπε υποµονητικά ο Σταυράκης. 
- Α, έτσι; γινάτεψε ο Αρίστος µε κακία. Μπορεί να ’µαι µωρό, µα εγώ σε προµελετάω, κι εγώ 
συµµάζεψα τη σκύλα σου, κι η ... 
- Τι είπες µωρέ; τον έκοψε ο Σταυράκης, και το αίµα φούντωσε στο µούτρο του. - Γιατί µ’ 
εξευτελίζεις; Γιατί µου το χτυπάς; 
- ... κι η µητέρα µου σε κράτησε κι ήφαγες δυο φορές στο σπίτι µας ...  
- Ανάθεµα την ώρα! µούγκρισε ο Σταυράκης -και σκύβοντας από πάνω τον άδραξε από το 
σβέρκο και του βούτηξε το κεφάλι στο νερό. Ελεηµοσύνη, βρε, µου κάνατε; Φάε θάλασσα, 
µωρέ!...». 
Κι υστέρα επαναλαµβάνεται περιοδικά η κραυγή, διαµαρτυρία και παράπονο µαζί: 
«Βρε σεις, γιατί δε µ’ αφήνετε να ’µαι καλός;» 
 

Ο διάλογος αυτός, καθώς και άλλα χωρία του κειµένου, παρέχουν γόνιµο έδαφος για 
κοινωνιολογικές και ψυχολογικές ερµηνείες. Νόµιµος τρόπος, τη στιγµή µάλιστα που τον 



 

418
 

υιοθετεί κι ο ίδιος ο συγγραφέας. Ωστόσο, ο ίδιος πάλι ο συγγραφέας αφήνει ένα µέρος από 
τις αιτίες στην αθέατη όψη του φεγγαριού. Οι µεγάλες πίκρες πέφτουν τη στιγµή που «η πιο 
καθαρή χαρά» φαίνεται να θριαµβεύει. Σ’ αυτό το «γιατί» ποια απάντηση µπορεί να δοθεί; 
Και κάτι άλλο: Πριν από το βίαιο θάνατο των παιδιών προηγούνται κάποια περιστατικά που 
τον προαναγγέλλουν µε τρόπο σκοτεινό. Στην πρώτη τους επίσκεψη στην ακρογιαλιά (όπου 
πήγαν για να δουν τη λίµνη της Ντουντούς) ο Αρίστος έχει την πρώτη του επαφή, 
κυριολεκτικά, µε το θάνατο, αλλά και την πρώτη του ερωτική εµπειρία (και σηµειώνω πως 
και η φιλία ανάµεσα στα δυο παιδιά παρουσιάζει σηµεία ερωτισµού). Πριν όµως κι απ’ αυτό 
το περιστατικό, το παραµύθι της Ντουντούς για το γάµο της Μαριάνθης µε τον Νεροφίδα, το 
βασιλιά των φιδιών, που βρίσκει κι αυτός βίαιο κι αιµατηρό τέλος, συνάπτει τον έρωτα µε το 
θάνατο -κιόλας από τις µυθικές αρχές του κόσµου, πριν αρχίσουν να κελαϊδούν τα πουλιά- 
και σφραγίζει από τότε τη λίµνη µ’ αυτή τη διπλή σφραγίδα. Αυτά είναι απλά «στολίδια», 
όπως θα έλεγε ίσως ο συγγραφέας δηµοσιογραφικά; Ή σκοτεινές προοικονοµίες και 
προϊδεασµοί για µια κοινή µοίρα που συνυφαίνεται µέσα στο κείµενο µε τους 
κοινωνιολογικούς και τους ψυχολογικούς προσδιορισµούς; Αυτός είναι ο πιο κρυφός ιστός 
που συνέχει τα λίγο-πολύ αυτοτελή «δράµατα» και τις «παρεκβάσεις» και δίνει σ’ αυτό το 
µυθιστόρηµα, το πιο ώριµο του συγγραφέα, µια τραγική διάσταση που λείπει από το «Γυρί». 

 
Καθώς τελειώνω σκέφτοµαι τον ίδιο το συγγραφέα. Τον βλέπω ολοµόναχο στο 

γηροκοµείο, αφού είχε χάσει τις πιο καθαρές χαρές του (την αδελφή του, τη γυναίκα του, την 
κόρη του), να γράφει εκείνο το δροσερό Τέρµα και την ίδια στιγµή να ψελλίζει µε τρόµο: 
Έρχεται η µαύρη νύχτα 
η αξηµέρωτη. 
Φοβάµαι. 
Το ερώτηµα βέβαια απ’ αυτή την άποψη εξακολουθεί να παραµένει εκκρεµές. 
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114 Από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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Επιµέλεια Peter Mackridge, σ. κστ΄ - λδ΄. Αθήνα, Ερµής, 1982.  
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://www.snhell.gr/lakeim.html (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού· αποσπάσµατα από τα έργα 
Eroica και Στου Χατζηφράγκου). 
 
3. http://www.sarantakos.com/nkp.html (σύνδεσµοι που οδηγούν σε αποσπάσµατα από τα έργα Eroica 
και Στου Χατζηφράγκου). 
 
4. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· 
παραθέτονται αποσπάσµατα από το µυθιστόρηµα Στου Χατζηφράγκου). 
 
5. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3728 (άρθρα από το περ. Περίπλους, τεύχος 48 
(1999) στα πλαίσια αφιερώµατος στον Κοσµά Πολίτη). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Peter Mackridge, «Συµβολικές και ειρωνικές δοµές στην Eroica», (απόσπασµα) στον τόµο: Κοσµάς 
Πολίτης, Eroica, επιµέλεια Peter Mackridge, Αθήνα, εκδ. Ερµής, 1989, 
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/log_eidi/eironia/Eironeia_26.htm. 
 
2. Ματίνα Παπούλια, «Η ζωή του Ψυχικιώτη συγγραφέα Κοσµά Πολίτη», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3730. 
 
3. Peter Machridge, «Παραθέµατα, παρωδία, λογοπλοκή και διακειµενικότητα στην Eroica του Κοσµά 
Πολίτη», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3731. 
 
4. Γερασιµία Μελισσαράτου, «Η αφηγηµατική πλαισίωση και η λειτουργία της στην οργάνωση και τη 
σηµασιοδότηση του Eroica», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3732. 
 
5. Μαρίτα Παπαρούση, «Χρονικές σχέσεις στην Eroica», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3733. 
 
6. Γιώργος Καλλίνης, «Εκάτη: η κατασκευή ενός µυθιστορήµατος», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3734. 
 
7. Κατερίνα Κωστίου, «Ένα φυτό στον ήλιο, που το κουνάει τ’ αεράκι», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3735. 
 
8. Τατιάνα Γκρίτση Μιλλιέξ, «Πορτραίτα της µνήµης: Κοσµάς Πολίτης. Σε αναζήτηση του χαµένου 
καιρού», Περίπλους 48 (1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3736. 

http://book.culture.gr
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.sarantakos.com/nkp.html
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/NeoellinikiPezografia.htm
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3728
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/log_eidi/eironia/Eironeia_26.htm
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3730
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3731
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3732
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3733
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3734
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3735
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3736
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9. Γιώργος Καλλίνης, «Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας του Κοσµά Πολίτη και η κριτική», Περίπλους 48 
(1999), 
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3737. 
 
10. ∆ηµήτρης Γκιώνης, «Κοσµοπολίτης της οδύνης» (Πριν από 30 χρόνια [23 Φεβρουαρίου 1974] 
άφηνε την τελευταία του πνοή στον «Ευαγγελισµό» ο Κοσµάς Πολίτης, ένας από τους επιφανέστερους 
Νεοέλληνες λογοτέχνες), εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 28-02-2004), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CA%EF%F3%EC%DC%F2+%D0%EF%EB%DF%F
4%E7%F2&a=&id=22519372. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=3737
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CA%EF%F3%EC%DC%F2+%D0%EF%EB%DF%F
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4.2.4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ (1905-1966) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Γιώργος Θεοτοκάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, γιος του δικηγόρου Μιχαήλ 
Θεοτοκά και της Ανδρονίκης το γένος Νοµικού.115 Στην Κωνσταντινούπολη τέλειωσε το 
Ελληνογαλλικό Λύκειο και το 1922 εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου 
γράφτηκε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου. Το 1925 εκλέχτηκε Γενικός Γραµµατέας 
της δηµοτικιστικής οργάνωσης Φοιτητική Συντροφιά (για τη δράση του κινδύνευσε το 1926 
να αποβληθεί από το Πανεπιστήµιο) και υποδέχτηκε τον Γιάννη Ψυχάρη στη Χίο. Μετά την 
αποφοίτησή του (1927) έφυγε για τρία χρόνια στο Παρίσι και το Λονδίνο. Στο Λονδίνο 
έγραψε το πρώτο του βιβλίο Ελεύθερο Πνεύµα, που θεωρήθηκε ως το µανιφέστο της γενιάς 
του Τριάντα (δηµοσιεύτηκε στην Αθήνα το 1929). Το 1929 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου 
εργάστηκε ως δικηγόρος και δηµοσίευσε πολλά κείµενά του στον ηµερήσιο και περιοδικό 
Τύπο. Το 1940 κατατάχτηκε εθελοντικά στο στρατό και πολέµησε στην Αλβανία. Το 1948 
παντρεύτηκε τη φιλόλογο Ναυσικά Στεργίου, η οποία πέθανε το 1959. Το 1952 ταξίδεψε 
στην Αµερική, το 1955 έθεσε υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές στο νοµό Χίου, χωρίς 
επιτυχία. Το 1966 παντρεύτηκε την ποιήτρια Κοραλία Ανδρεάδη. Πέθανε τον ίδιο χρόνο στην 
Αθήνα.  

 
Ο Θεοτοκάς συνεργάστηκε µε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και µε την εφηµερίδα Το 

Βήµα, ενώ υπήρξε επίσης µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Εποχές. Υπήρξε 
συνιδρυτής του περιοδικού Νέα Γράµµατα (1935). ∆ιετέλεσε διευθυντής του Εθνικού 
                                                           
115 Βιογραφικά στοιχεία από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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Θεάτρου (1945-1946 και 1951-1952) και πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Κ.Θ.Β.Ε. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στις διεθνείς συναντήσεις της Γενεύης και στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο του Εδιµβούργου. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες και έργα του µεταφράστηκαν σε 
πολλές ξένες γλώσσες. Τιµήθηκε µε το βραβείο πεζογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών (1939 
για το µυθιστόρηµα Το δαιµόνιο) και το Α΄ Κρατικό Βραβείο ∆οκιµίου (1957 για το έργο του 
Τα προβλήµατα του καιρού µας). Ο Γιώργος Θεοτοκάς τοποθετείται στη γενιά του ’30, της 
οποίας υπήρξε ένα από τα πολυγραφότερα πρόσωπα. Ασχολήθηκε µε την πεζογραφία, το 
θέατρο, την ποίηση, το δοκίµιο, την κριτική , την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Με το έργο του 
έθεσε τις βάσεις της θεωρίας της γενιάς του Τριάντα για την ελληνικότητα, η οποία πηγάζει 
παράλληλα από την ελληνική παράδοση (αρχαιοελληνική, βυζαντινή, λαϊκός πολιτισµός) 
αλλά και από την ευρωπαϊκή παράδοση και σύγχρονη πραγµατικότητα. Ο αφηγηµατικός του 
λόγος επηρεάστηκε έντονα από την ελληνική πεζογραφική δηµιουργία του 19ου αιώνα. Από 
τα έργα του σηµειώνουµε ως ορόσηµα τον Λεωνή, τους Ασθενείς και οδοιπόρους, το ∆αιµόνιο 
και την Αργώ.  

 
 
 
Το ατοµικιστικό µανιφέστο του Γ. Θεοτοκά 116 
 

Οι επέτειοι συχνά οδηγούν σε πληθωρισµό άρθρων και εκδηλώσεων χωρίς να 
αποφέρουν πάντα νέες προσεγγίσεις ή επανεκτιµήσεις προσώπων, κειµένων ή φαινοµένων. Η 
εβδοµηκοστή επέτειος από την έκδοση του Ελεύθερου Πνεύµατος (1929) από τον Γιώργο 
Θεοτοκά αποτελεί νοµίζω την ευκαιρία όχι για να επαναλάβουµε τα γνωστά και τετριµµένα, 
αλλά για να ξαναδούµε από κάποια χρονική και κριτική απόσταση τι το νέο έφερε αυτό το 
κείµενο.  

 
Το Ελεύθερο Πνεύµα αποτέλεσε και αποτελεί το σταθερό σηµείο αναφοράς για όλους 

σχεδόν τους µελετητές των πνευµατικών και ιδεολογικών εξελίξεων στον Μεσοπόλεµο. Και 
τούτο είναι αξιοσηµείωτο αν σκεφτούµε ότι πρόκειται για κείµενο γραµµένο από έναν 
εικοσιτετράχρονο. Κανένα άλλο ελληνικό κριτικό ή δοκιµιακό έργο, δηµοσιευµένο σε τέτοια 
νεαρή ηλικία, δεν απασχόλησε τόσο τη νεοελληνική διανόηση και νοµίζω ότι αυτό καθεαυτό 
το γεγονός συνιστά ασυνήθιστο επίτευγµα για έναν συγγραφέα. Το Ελεύθερο Πνεύµα είναι 
ίσως το πιο νεανικά ορµητικό, το πιο ευρωπαϊκά προσανατολισµένο και το πιο ριζοσπαστικό 
στην αντιµετώπιση του παρελθόντος ελληνικό δοκίµιο.  

 
Σήµερα µπορεί να κρίνεται αυστηρά για την απόρριψη του Καβάφη ή ακόµη και της 

ηθογραφίας, αλλά αν σταθούµε στις υπερβολές και στους ενθουσιασµούς αυτού του 
δοκιµίου, θα παραβλέψουµε την κοσµοθεωρία την οποία προϋποθέτει. Ό,τι έχει σηµασία δεν 

                                                           
116 Με αφορµή τα 70 χρόνια από την έκδοση του Ελεύθερου Πνεύµατος ο ∆. Τζιόβας αναφέρεται στις 
απόψεις και στη φιλοσοφία του Θεοτοκά για τη ζωή, την κοινωνία και την τέχνη. Το κείµενο 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα στις 12-12-1999,  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12785&m=B11&aa=1&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12785&m=B11&aa=1&cookie=
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είναι το να κρίνουµε αναδροµικά τις εκτιµήσεις του όσο να εντοπίσουµε τον θεωρητικό του 
πυρήνα και να εξετάσουµε ως ποιο βαθµό αυτός καθορίζει τις κριτικές απόψεις του Θεοτοκά. 
Μπορεί το δοκίµιο να απηχεί ιδέες του Andre Gide και του Stefan Zweig ή να βγαίνει µέσα 
από το καµίνι του πολέµου, ωστόσο δεν παύει να είναι ένα δοκίµιο που εκφράζει µια 
συγκεκριµένη φιλοσοφία για τη ζωή, την κοινωνία και την τέχνη.  

 
 
Οι νέοι διανοούµενοι  
 

Η φιλοσοφία αυτή είναι κατά βάση ατοµοκεντρική εφόσον η απελευθέρωση της 
ατοµικότητας είναι το πρίσµα και το κριτήριο µέσα από το οποίο ο Θεοτοκάς αντιµετωπίζει 
τον εθνικό χαρακτήρα, την πολιτική, την τέχνη, το µυθιστόρηµα και τη λογοτεχνική 
παράδοση. Αναφερόµενος στους νέους διανοουµένους που πήγαιναν να σπουδάσουν στο 
εξωτερικό, υποστηρίζει ότι έχαναν το κριτικό τους πνεύµα µόλις αντίκριζαν την υπεροχή της 
∆ύσης, θαύµαζαν χωρίς συζήτηση ό,τι τους πρόσφερε η ξένη ζωή και καταντούσαν δουλικοί 
µιµητές. «∆εν κατόρθωναν», γράφει, «να ελευθερώσουν την ατοµικότητά τους και να 
αναπτύξουν την πρωτοβουλία τους, µα γινόντανε, για όλη τη ζωή τους, δουλικοί µαθητές της 
ξένης χώρας που τους σπούδασε».  

 
Η απελευθέρωση της ατοµικότητας σήµαινε για τον Θεοτοκά πνεύµατα ελεύθερα και 

ευλύγιστα, χωρίς προκαταλήψεις ή φανατισµούς. Οι ελληνικοί εγκέφαλοι, κατά την κρίση 
του, πάσχουν από τη µανία του απόλυτου, του οριστικού και του ασάλευτου, γυρεύοντας 
«την απόλυτη Αλήθεια, δηλαδή µια φυλακή». Όταν εκδηλωθεί κάποια διαφωνία, επισηµαίνει 
ο ίδιος, η πρώτη δουλειά των Ελλήνων είναι να αρνηθούν τη σοβαρότητα και τη σηµασία του 
αντιπάλου, πράγµα που συνεπάγεται ότι «τον αρνούνται και ως άτοµο», ως ξεχωριστή 
οντότητα που µπορεί να έχει δική του γνώµη. Η αναγνώριση λοιπόν της ατοµικότητας 
αντιπροσωπεύει εν προκειµένω αναγνώριση της ετερότητας και άρνηση της µισαλλοδοξίας.  

 
Ο Θεοτοκάς τονίζει την ατοµικότητα της προοπτικής, την αποδοχή της πολυµορφίας 

και της πολυσχιδούς σύνθεσης θεωρώντας τον εθνικό χαρακτήρα συναίρεση ατοµικοτήτων. 
Ο καθένας, υποστηρίζει, κοιτάζει τα πάντα «µέσα από την ατοµική ιδιοσυγκρασία του», 
διακρίνοντας µονάχα ορισµένες πλευρές και αγνοώντας άλλες ίσως σπουδαιότερες. Μέσα 
από την ανάδειξη και τον σεβασµό της ατοµικής γνώµης και της προσωπικής στάσης 
ευνοείται ο διάλογος, αναδεικνύεται η άπειρη πολυµορφία της πραγµατικότητας και 
καταπολεµάται ο πνευµατικός µιλιταρισµός. Ο εθνικός χαρακτήρας δεν νοείται ως κάτι το 
αρραγές και αµετάλλακτο αλλά ως σύµπλεγµα ετερόκλητων ατοµικοτήτων και πολύµορφων 
αντιθέσεων. «Αν µε ρωτούσε ένας ξένος», γράφει, «ποιος από τους συγγραφείς µας 
αντιπροσωπεύει καλύτερα τον νεοελληνικό χαρακτήρα, θα απαντούσα, µε τη µέθοδο του 
Αλµπέρ Τιµπωντέ, µε ένα σύµπλεγµα από αντιθέσεις: Κοραής - Σολωµός - Ψυχάρης - 
Παλαµάς - ∆ραγούµης. Ίσως πρόσθετα σ’ αυτόν τον κατάλογο και το όνοµα του Καβάφη». 
∆ιαβλέπουµε εδώ µια σύλληψη του εθνικού χαρακτήρα αλλά και της πραγµατικότητας 
ανοιχτή, συνθετικά αντιθετική και ευεπίφορη σε αναθεωρήσεις και αλλαγές και τούτο διότι 
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αφετηρία του Θεοτοκά είναι η ατοµικότητα και η διαφορά της µονάδας µέσα στο σύνολο και 
όχι η συµπαγής οµοιοµορφία ή η οργανική οµοιογένεια του συνόλου.  

 
 

Τέχνη και υποκειµενικότητα  
 

Η έµφαση στην ατοµικότητα που διαπνέει το Ελεύθερο Πνεύµα οδηγεί σε µια θεωρία 
της τέχνης βασισµένης στο υποκείµενο. Είναι πιστεύω η πρώτη φορά στα νεοελληνικά 
γράµµατα που µια καλλιτεχνική και κριτική θεωρία βασισµένη στην υποκειµενικότητα του 
συγγραφέα εκφράζεται τόσο κατηγορηµατικά και καθολικά. Ο Θεοτοκάς αρνείται τους 
αντικειµενικούς κανόνες στην τέχνη ή τον ωφελιµιστικό της σκοπό, όπως, κατά την άποψή 
του, τον πρόβαλλαν οι µαρξιστές και οι εθνικιστές. Σε µια εποχή που ακόµη ζούσε στη βαριά 
σκιά του θετικισµού, ο Θεοτοκάς επανέρχεται στη ροµαντική σύλληψη της τέχνης ως 
πλεονάσµατος εσωτερικών δυνάµεων και ως ξεχειλίσµατος ψυχής. Για τον Θεοτοκά το έργο 
τέχνης είναι ένα θαύµα που δεν χωρεί σε συστηµατικές κατατάξεις ή σε αντικειµενικούς 
κανόνες των φανατικών του επιστηµονισµού. Είναι η εξωτερίκευση της ψυχής µιας 
ξεχωριστής και αυτοδύναµης ατοµικότητας, που υπερβαίνει τον κοινό παρονοµαστή.  

 
«Το αναρχικό πλεόνασµα δυνάµεων εξωτερικεύεται και πραγµατοποιείται σε έργο 

(αχτινοβόληµα, έκφραση, καθρέφτισµα της εσωτερικής ζωής µιας ξεχωριστής ατοµικότητας) 
σύµφωνα µε τη δική του λογική, που δεν είναι η κοινή λογική, σύµφωνα µε τη δική του 
ηθική, που δεν είναι η κοινή ηθική, σύµφωνα µε τον δικό του ρυθµό και τις δικές του 
ανάγκες, που δεν είναι ρυθµός και ανάγκες των γύρω ανθρώπων. Ο µόνος τρόπος να 
καταλάβουµε το έργο είναι να πλησιάσουµε την ψυχή του δηµιουργού».  

 
Με την έµφαση στο ατοµικό δαιµόνιο, ο Θεοτοκάς αντιπαραθέτει την ψυχή στη 

λογική, το αναρχικό εσωτερικό πλεόνασµα στους εξωτερικούς προσδιορισµούς (περιβάλλον, 
έθνος, τάξη), την κοινωνική ωφελιµιστική αντίληψη της τέχνης στο ξεχείλισµα εσωτερικών 
δυνάµεων. Ο στενά ρεαλιστής λογοτέχνης, τονίζει, περιορίζεται στη φωτογραφική επιφάνεια, 
αγνοεί την κρυµµένη ψυχή, ενώ ο πραγµατικός ποιητής ξεπερνά την ορατή πραγµατικότητα 
και την αποκρυσταλλωµένη λογική, γίνεται µυθοπλάστης και µάγος γιατί «ανατρέπει τις 
αναλογίες, σπάνει τους εξωτερικούς κανόνες, ξαναπλάθει αυθαίρετα την πραγµατικότητα για 
να εξαγάγει το βαθύτερο νόηµά της».  

 
 
Αξιολογικό κριτήριο  
 

Η υπέρβαση του ρεαλισµού και της πραγµατικότητας τον οδηγεί στην αναζήτηση και 
στην ανάδειξη του µυστικού βάθους του ατόµου, στην άρνηση των κανόνων και των λογικών 
σχηµάτων, καίτοι ο ίδιος ως πεζογράφος έχει χαρακτηριστεί καρτεσιανός και δεν απέφυγε τις 
λογικές κατασκευές. Η καλλιτεχνική θεωρία του Θεοτοκά στο Ελεύθερο Πνεύµα 
κορυφώνεται και συνοψίζεται στο ακόλουθο αξίωµα: «Το έργο τέχνης τείνει να εκφράσει το 
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βαθύτερο νόηµα της ζωής µέσα από µια ατοµικότητα. Υπακούει στον ιδιαίτερο νόµο αυτής 
της ατοµικότητας γιατί δεν µπορεί να ζήσει χωρίς τη ζωή που του προσφέρει αυτή. (...) Το 
έργο τέχνης, ξεχείλισµα εσωτερικής ζωής, είναι το πιο ατοµικιστικό φαινόµενο».  

 
Με κριτήριο αυτή την καλλιτεχνική αρχή απορρίπτει τον στενό ρεαλισµό της 

ηθογραφίας θεωρώντας την αντικειµενική γιατί «στερείται σε τέτοιο σηµείο από τον παλµό 
µιας ατοµικότητας ώστε σχεδόν τίποτε δεν την συνδέει µε τον άνθρωπο που τυπώνει το 
όνοµά του στο ξώφυλλο». Αντίθετα, επισηµαίνει «τον παλµό της µεγάλης ατοµικότητας του 
Παλαµά που γεµίζει τον “∆ωδεκάλογο” ή τον παλµό της ατοµικότητας του ∆ραγούµη». Από 
αυτές τις κρίσεις προκύπτει ότι η ατοµικότητα ανάγεται σε αξιολογικό κριτήριο που 
αντιδιαστέλλει τη ρουτίνα και τη µετριότητα της ηθογραφίας από το ανώτερο και υψηλό 
όραµα ζωής. Πουθενά στην ελληνική ηθογραφία, γράφει, δεν συναντούµε «τον ανεξάρτητο 
ήρωα, µε ιδιαίτερη ατοµικότητα, ιδιαίτερο εσωτερικό κόσµο, ιδιαίτερη πρωτοβουλία, που ζει 
τη δική του ζωή, χειραφετηµένος από τον συγγραφέα του».  

 
Το κριτήριο της ατοµικότητας υπεισέρχεται και στο εργαστήρι του µυθιστοριογράφου, 

γιατί η δηµιουργία ζωντανών προσώπων αποβαίνει η λυδία λίθος κάθε αληθινού και άξιου 
µυθιστοριογράφου: «Η ψυχολογία του δηµιουργού, του αληθινού δραµατουργού, του 
αληθινού µυθιστοριογράφου, είναι η δηµιουργία ζωντανών ανθρώπων. (...) Ο συγγραφέας 
που δεν κατορθώνει να εµφυσήσει στα πρόσωπά του την πνοή της ιδιαίτερης ζωής, τον 
παλµό της ιδιαίτερης ατοµικότητας, δεν κατορθώνει τίποτα». Τα µυθιστορηµατικά πρόσωπα 
δίχως έκδηλη ατοµικότητα για τον Θεοτοκά είναι µηδενικά, µια άποψη που την κράτησε ως 
το τέλος της ζωής του.  

 
 
Χωρίς ουσιαστική συνέχεια  
 

Από τα παραπάνω πιστεύω ότι φαίνεται καθαρά πως ο βασικός καθοδηγητικός άξονας 
της σκέψης του Θεοτοκά στο Ελεύθερο Πνεύµα είναι το ιδεώδες της δηµιουργικής και 
αδέσµευτης ατοµικότητας. Έτσι, αν δεχθούµε τον χαρακτηρισµό του δοκιµίου του ως 
µανιφέστου, χαρακτηρισµό που πρωτοχρησιµοποίησε ο Louis Roussel το 1930, θα πρέπει να 
διευκρινίσουµε και για τι είδους µανιφέστο πρόκειται. Κατά τη γνώµη µου, το Ελεύθερο 
Πνεύµα αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη και δυναµική εκδήλωση του ατοµικισµού στην 
Ελλάδα. Όχι ενός εγωπαθούς και ναρκισσιστικού ατοµικισµού, αλλά τη διακήρυξη µιας 
φιλελεύθερης σύλληψης της κοινωνίας αποτελούµενης από αυτοδύναµα και αυθυπόστατα 
άτοµα µε ανεξαρτησία σκέψης και επιλογής, που συνοδεύεται παράλληλα από τη θεώρηση 
της τέχνης ως αποστάγµατος µιας βασανισµένης ψυχής και µιας ξεχωριστής ατοµικότητας.  

 
Η γενιά του ’30 οικειοποιήθηκε και εκµεταλλεύτηκε τη διάθεση ρήξης και τον νεανικό 

ενθουσιασµό που εκφράζει αυτό το κείµενο. Μπορεί να αποτέλεσε, όπως υποστήριξε ο Κ. Θ. 
∆ηµαράς, «το πρώτο τεκµήριο αυτογνωσίας της», δεν νοµίζω όµως ότι λειτούργησε ποτέ ως 
µανιφέστο αρχών της. Αφενός γιατί ελάχιστοι εκπρόσωποί της ανήγαγαν το Ελεύθερο Πνεύµα 
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σε κείµενο αναφοράς και αφετέρου γιατί ιδιαίτερα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
διαφαίνεται στο έργο και στη σκέψη του Θεοτοκά, αλλά και άλλων της γενιάς του, µια 
γενικότερη στροφή προς το λαϊκό, το ιστορικό και το συλλογικό. Ούτε ο ίδιος ως συγγραφέας 
εφάρµοσε πάντοτε µε συνέπεια τις αρχές που τολµηρά διακήρυξε στο δοκίµιό του και ως εκ 
τούτου, παρά το γεγονός ότι συζητήθηκε αρκετά, το Ελεύθερο Πνεύµα ως µανιφέστο του 
ατοµικισµού δεν γνώρισε επιγόνους ούτε γονιµοποίησε κριτικές συνειδήσεις. Παρέµεινε ένα 
µανιφέστο χωρίς πραγµατικούς οπαδούς και χωρίς ουσιαστική συνέχεια. 

  
 
 
Σχόλια για το αφηγηµατικό έργο του Θεοτοκά 117 
 

Το αφηγηµατικό έργο του Θεοτοκά συναποτελείται, σύµφωνα µε τη σειρά της 
έκδοσης, από τ’ ακόλουθα: Αργώ, µυθιστόρηµα (δύο τόµοι), Ευριπίδης Πεντοζάλης, 
διηγήµατα, Το δαιµόνιο, µυθιστόρηµα, Λεωνής, µυθιστόρηµα, Ασθενείς και οδοιπόροι, 
µυθιστόρηµα (δύο τόµοι), Οι καµπάνες, µυθιστόρηµα. Έχουµε δηλαδή πέντε µυθιστορήµατα 
και έναν τόµο διηγήµατα. 
 

Να δούµε τώρα τα µυθιστορήµατα αυτά, αφήνοντας τα διηγήµατα γι’ αργότερα, από 
καθαρά τεχνική σκοπιά, όσο γίνεται συνοπτικότερα. Για το σκοπό αυτό θα αναφερθώ σε 
τρεις συντελεστές δοµής: Στο θέµα, στην αιτιατή πλοκή και στον αφηγητή. 

 
α) Το θέµα αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αποδίνεται ένα αυτοτελές επεισόδιο ως 

αφηγηµατική ενότητα. Τον τρόπο δηλαδή κατά τον οποίο η αφήγηση καλύπτει την αρχή, την 
εξέλιξη και το τέλος ενός επεισοδίου. Πράγµα που σηµαίνει ότι στο επίπεδο της αφήγησης 
«εικονίζεται» η στενή χωρική και χρονική αλληλουχία που χαρακτηρίζει το «όλον» του 
επεισοδίου. Τότε στην περίπτωση αυτή διαρθρώνεται µια θεµατική µονάδα. Έτσι για να 
έχουµε θεµατική µονάδα είναι απαραίτητο να αποδίνεται αφηγηµατικά ορισµένο επεισόδιο 
που ολοκληρώνεται σε συνεχόµενο χώρο και χρόνο. Η µέθοδος της θεµατικής διάρθρωσης 
του υλικού, καθώς είναι φυσικό, δεν παρουσιάζει ποσοτικό περιορισµό. Και είναι δυνατό µε 
διαδοχικές θεµατικές µονάδες να σχηµατίζονται πολύπτυχες αφηγήσεις. Κάτι που συµβαίνει 
κατά κανόνα στο µυθιστόρηµα παραδοσιακού τύπου, όπως διαµορφώθηκε το 19ο αιώνα στη 
Γαλλία, στην Αγγλία και στη Ρωσία. Το ίδιο συµβαίνει και στα µυθιστορήµατα του Θεοτοκά 
που όλα παρουσιάζουν θεµατική διάρθρωση. Στο σηµείο τούτο, αν και δεν είναι δύσκολο να 
διαπιστώσει κανείς την τεχνική για την οποία µιλώ στα συγκεκριµένα µυθιστορήµατα, θα 
ήταν σκόπιµο να δούµε ένα συναφές παράδειγµα. 

 
Το πρώτο κεφάλαιο από το δεύτερο τόµο της Αργώς, που επιγράφεται «Ο λοχίας 

Πικιός και το ξανθό όραµα», έχει έκταση δώδεκα σελίδες. Αυτές οι δώδεκα σελίδες 

                                                           
117 Απόσπασµα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Γιώργου Θεοτοκά από τον Γιώργο 
Αράγη στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 
(1914-1939), ∆΄, ό.π., σσ. 13-18, 31(εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου).   
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χωρίζονται σε τέσσερα µέρη µε κενό µιας σειράς κάθε φορά ανάµεσά τους. Το καθένα από τα 
τέσσερα µέρη µας δίνει ένα αυτοτελές επεισόδιο του οποίου η εξέλιξη παρουσιάζει στενή 
χωρική και χρονική αλληλουχία. Τα επεισόδια είναι τα εξής: Το πρώτο συµβαίνει στις 
φυλακές Συγγρού της Αθήνας, όπου ο «λοχίας της αλλαγής» Πικιός ξεγελάει το νυχτερινό 
σκοπό και τον στέλνει στου Χαροκόπου ν’ αγοράσει ασπιρίνες και τσιγάρα. Ο φαντάρος 
πηγαίνει, αλλά γυρίζοντας πέφτει θύµα στηµένης ενέδρας που τον µεταφέρει στα Πετράλωνα, 
τον κακοποιεί και τον αφήνει ελεύθερο µετά από πολλή ώρα. Όταν επιστρέφει τελικά στις 
φυλακές διαπιστώνει ότι έχει γίνει απόδραση τριών κοµµουνιστών. Το δεύτερο επεισόδιο 
διαδραµατίζεται µια βδοµάδα αργότερα, πάλι νύχτα, σ’ ένα κλειστό αυτοκίνητο που τραβάει 
για το Σούνιο από το δρόµο των Μεσογείων. Μέσα στο αυτοκίνητο είναι οι τρεις δραπέτες 
κοµµουνιστές και ο λοχίας Πικιός µε πολιτικά ρούχα. Το τρίτο επεισόδιο εκτυλίσσεται στο 
Σούνιο. Ο Πικιός αρνιέται τελεσίδικα να φυγαδευτεί µε τους συνενόχους του στη Σοβιετική 
Ένωση. Κι ενώ εκείνοι αποµακρύνονται µε µια βενζινάκατο που τους µεταφέρει σ’ ένα 
περαστικό σοβιετικό πλοίο, αυτός ανεβαίνει στο ναό του Ποσειδώνα και αυτοκτονεί. Το 
τέταρτο επεισόδιο έχει πρωταγωνιστή τον κοµµουνιστή ∆αµιανό Φραντζή που στέκεται την 
ίδια νύχτα στην πλώρη του σοβιετικού πλοίου, µόνος µε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά 
του. Το πρώτο επεισόδιο πιάνει ως αφήγηση τρεις σελίδες περίπου, το δεύτερο δύο, το τρίτο 
τέσσερις και µισή και το τέταρτο δύο περίπου. Καθένα από αυτά τα κειµενικά µέρη αποτελεί 
µια αφηγηµατική ενότητα που χωρίζεται από τις άλλες, όπως έχω πει, από κενό διάστηµα 
µιας σειράς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι τέσσερις αφηγηµατικές ενότητες ισοδυναµούν 
µε τέσσερις θεµατικές µονάδες. Γιατί η κάθε µια αφηγηµατική ενότητα αποδίνει ένα 
αυτοτελές επεισόδιο το οποίο παρουσιάζει αδιάσπαστη χωρική και χρονική συνέχεια. 
 

β) Αιτιατή πλοκή. Η έννοια της πλοκής, αν και πολυσυζητηµένη, παραµένει µάλλον 
ασαφής. Θα πρέπει συνεπώς να πω εδώ µε ποια σηµασία ακριβώς χρησιµοποιώ τη λέξη. 
Λέγοντας λοιπόν πλοκή εννοώ ό,τι συνδέει τη µια θεµατική µονάδα µε την άλλη ώστε να 
σχηµατίζουν ευρύτερα θεµατικά σύνολα κι ό,τι συνδέει πάλι αυτά τα σύνολα µέχρι να 
ολοκληρωθεί ορισµένο αφηγηµατικό έργο. Αιτιατή εξάλλου είναι µια τέτοια πλοκή όταν η 
σύνδεση των θεµατικών µονάδων ή συνόλων προϋποθέτει κάποιους αιτιώδεις παράγοντες. 
Στα παραδοσιακού τύπου µυθιστορήµατα υπάρχει πάντοτε αιτιατή πλοκή. Κι οι βασικότεροι 
αιτιώδεις παράγοντες είναι η χρονολογική συνάφεια των γεγονότων, η ψυχολογία των 
αφηγηµατικών προσώπων και οι διαπροσωπικές σχέσεις του εκάστοτε µυθιστορηµατικού 
κόσµου. Ωστόσο οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν πάντα την ίδια βαρύτητα για τη σύνδεση των 
διάφορων ενοτήτων. Ο χρονολογικός παράγοντας λ.χ. προέχει συνήθως όταν υπάρχει στενή 
χρονική εξάρτηση µιας ορισµένης ενότητας από µια άλλη. Ενώ ο ψυχολογικός µπορεί να 
είναι δραστικός ανάµεσα σε ενότητες µε ίδια πρόσωπα ή µε ένα τουλάχιστον ίδιο πρόσωπο. 
Ο διαπροσωπικός πάλι έχει εξαιρετική σηµασία όταν συνδέονται ενότητες µε διαφορετικά 
πρόσωπα. Εννοείται βέβαια πως η συνύπαρξη των τριών παραγόντων µαζί σε µία σύνδεση 
δεν αποκλείεται και είναι συνηθισµένο φαινόµενο. Να δούµε τρία αντίστοιχα παραδείγµατα. 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο από τον δεύτερο τόµο της Αργώς, που συναντήσαµε 

προηγουµένως, η σύνδεση της δεύτερης θεµατικής µονάδας µε την τρίτη και της τρίτης µε 
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την τέταρτη γίνεται κατεξοχήν χρονολογικά. Ο ισχυρότερος συνδετικός τους κρίκος 
προκύπτει από τη χρονολογική τους συνάφεια (κάτι που δε συµβαίνει εξίσου µε τη σύνδεση 
της πρώτης µε τη δεύτερη, όπου είναι ζωτικότερης σηµασίας ο διαπροσωπικός παράγοντας). 
Το τρίτο κεφάλαιο από Το δαιµόνιο αποτελείται από δύο θεµατικές µονάδες χωρίς 
διαχωριστικό κενό ανάµεσά τους. Η πρώτη καλύπτει κάπου οχτώ σελίδες και τελειώνει στη 
φράση «επειδή κοπιάσατε για τη µόρφωση µου». Η δεύτερη αρχίζει µε τα λόγια «Τον έλεγα 
αυθόρµητα “κύριε”, όπως όταν υπήρχε ανάµεσά µας η ιεραρχική σχέση του καθηγητή και 
του µαθητή» και φτάνει ως το τέλος. Εδώ η σύνδεση ανάµεσα στις δύο ενότητες βασίζεται 
κυρίως στην ψυχολογική σηµασία που είχε η λέξη «κύριε» για τον εικοσαετή Παύλο 
∆αµασκηνό. Με συνέπεια ο ∆αµασκηνός να υποχωρήσει χρονικά στα γυµνασιακά του χρόνια 
και να ξαναζήσει τη συµπεριφορά του καθηγητή Χριστοφή µέσα στην τάξη του. Πρόκειται 
για σύνδεση σχεδόν καθαρά ψυχολογικής υφής. Το πρώτο κεφάλαιο από το Ασθενείς και 
οδοιπόροι διαδραµατίζεται στην Αθήνα, στις 6 του Απρίλη του 1941, ηµέρα που µας κήρυξε 
τον πόλεµο η Γερµανία. Το αµέσως επόµενο κεφάλαιο, το δεύτερο, έχει να κάνει µε ορισµένο 
επεισόδιο στο αλβανικό µέτωπο, κατά το βράδυ και τη νύχτα του ίδιου µερόνυχτου. Ανάµεσα 
σ’ αυτά τα δύο κεφάλαια δεν υπάρχουν κοινά πρόσωπα. Εξάλλου η χρονολογική τους σχέση 
δεν είναι από µόνη της αρκετός συνδετικός κρίκος. Θα πρέπει να διαβάσει κανείς µερικά 
κεφάλαια ακόµη για να καταλάβει πως ό,τι τα συνδέει είναι κατεξοχήν το γεγονός ότι τα 
βασικά πρόσωπά τους σχετίζονται µεταξύ τους. 
 

γ) Σχετικά µε τον αφηγητή υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι: Ο αφηγητής παντογνώστης, 
ο αφηγητής θεατής και ο αφηγητής πρωταγωνιστής. Ο πρώτος, ο παντογνώστης, βρίσκεται 
έξω από τη δράση των κειµένων και συνεπώς δεν παίρνει µέρος στα εξιστορούµενα. Αλλά, 
σαν µικρός θεός, κατέχει τα πάντα αναφορικά µε τα πρόσωπα και τα πράγµατα για τα οποία 
µας µιλάει. Ακόµη και τι ξέρουν, τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι µυθιστορηµατικοί 
ήρωες. Ο δεύτερος, ο αφηγητής θεατής, βρίσκεται επίσης έξω από τη δράση των κειµένων 
και δε µετέχει στα εξιστορούµενα. ∆εν έχει όµως θεϊκές ιδιότητες και αφηγείται απλώς ό,τι 
πέφτει στην αντίληψή του: ό,τι βλέπει, ό,τι ακούει, ό,τι µαθαίνει, ό,τι σκέφτεται κι αισθάνεται 
ο ίδιος. Ο τρίτος, ο αφηγητής πρωταγωνιστής, παίρνει µέρος στα γεγονότα των 
αφηγηµατικών έργων και εκθέτει τις προσωπικές του εντυπώσεις, σκέψεις, συναισθήµατα 
κλπ. 
 

Έχοντας ήδη κατά νου αυτά ας πάρουµε ένα ένα τα µυθιστορήµατα του Θεοτοκά. Στην 
Αργώ η εξιστόρηση των γεγονότων γίνεται από κάποιον που δε µετέχει σ’ αυτά, αλλά είναι 
«πανταχού Παρών» και όλα τα ξέρει. Καθαρή περίπτωση αφηγητή παντογνώστη. Στο 
∆αιµόνιο µας µιλάει ο Παύλος ∆αµασκηνός, ο οποίος εκθέτει τις προσωπικές του εντυπώσεις, 
γνώµες, αισθήµατα κλπ., για περιστατικά στα οποία παίρνει µέρος ο ίδιος. Πρόκειται 
συνεπώς για αφηγητή πρωταγωνιστή. Στο Λεωνή έχουµε επίσης αφηγητή πρωταγωνιστή, τον 
οµώνυµο ήρωα. Όχι όµως απόλυτα, γιατί, κατά περίεργη συγγραφική ασυνέπεια, στα 
κεφάλαια ΙΖ΄ και ΙΗ΄ υπεισέρχεται αφηγητής παντογνώστης. Στο Ασθενείς και οδοιπόροι τα 
πράγµατα είναι περίπλοκα. Το µυθιστόρηµα χωρίζεται σε τρία µέρη. Στην «Ιερά οδό», στο 
«Αρχείο του µοναχού Τιµόθεου» και στους «Επιζώντες». Στην «Ιερά οδό» η εξιστόρηση 
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γίνεται από αφηγητή παντογνώστη. Στο «Αρχείο του µοναχού Τιµόθεου» τα περιστατικά µας 
δίνονται από αφηγητή πρωταγωνιστή, αλλά όχι από έναν. Το µέρος αυτό χωρίζεται σε 
τέσσερα κεφάλαια και το καθένα δίνεται από διαφορετικό αφηγητή πρωταγωνιστή. Έχουµε 
δηλαδή εδώ κάτι ανάλογο µε την περίπτωση των Κεκαρµένων του Κάσδαγλη. Στους 
«Επιζώντες» τα κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ δίνονται από αφηγητή παντογνώστη. 
Ενώ τα κεφαλαία Η΄, Θ΄ και Ι΄ από αφηγητή πρωταγωνιστή. Στις Καµπάνες υπάρχουν πάλι 
αλλαγές αφηγητών. Στην «Εισαγωγή» συναντούµε αφηγητή παντογνώστη. Στο «Πρώτο 
µέρος», αφηγητή πρωταγωνιστή. Και στο «∆εύτερο µέρος», αφηγητή παντογνώστη. 
 

∆υο λόγια τώρα για τα διηγήµατα του τόµου Ευριπίδης Πεντοζάλης. Είναι γραµµένα κι 
αυτά µε βάση τη θεµατική διάρθρωση και την αιτιατή πλοκή. Αναφορικά µε τον τύπο των 
αφηγητών συµβαίνουν τα εξής. Πέντε κείµενα («Ευριπίδης Πεντοζάλης», «Θεραπιά», «Η 
συµµορία», «Ο κήπος µε τα κυπαρίσσια» και «Ουένστµινστερ») δίνονται µε αφηγητή 
πρωταγωνιστή. Τρία κείµενα («Η λίµνη», «Σιµόνη την έλεγαν» και «Χρονικό του 1922») 
δίνονται µε αφηγητή θεατή. Και δυο κείµενα («Όλα εν τάξει» και «Ταξίδι στο νησί της 
χίµαιρας») έχουν αφηγητή παντογνώστη. 

 
Συµπερασµατικά θα έλεγα ότι σχετικά µε τους αφηγητές ο Θεοτοκάς χρησιµοποιεί και 

τους τρεις τύπους και µε πολλές εναλλαγές, τόσο από έργο σε έργο, όσο και µέσα σε ίδια 
έργα. […] 
 

Συγκεφαλαιώνοντας όλα τα προηγούµενα θα είχα να παρατηρήσω µε δυο λόγια τα 
ακόλουθα: 
α) Ο τύπος της αφήγησης που καλλιέργησε ο Θεοτοκάς είναι η παραδοσιακή 
µυθιστορηµατική του 19ου αιώνα. 
β) Στα εκτενή µυθιστορήµατα, τα µυθιστορήµατα-τοιχογραφίες εποχής, ο συγγραφέας 
µάλλον δεν ευνοήθηκε από το τάλαντό του. Γιατί σ’ αυτά φαίνεται να µην ελέγχει 
ικανοποιητικά το υλικό του. Αντίθετα στα µικρότερα µυθιστορήµατα δείχνει να κινείται µέσα 
στα όρια των δυνατοτήτων του. 
γ) Ο αφηγηµατικός του λόγος στο µεγαλύτερο µέρος του πάσχει από έλλειψη 
παραστατικότητας. Κι αυτό σηµαίνει πως σ’ αυτό το µέρος ο Θεοτοκάς δεν έβλεπε πολύ 
καθαρά τη δράση των έργων του -πράγµα καθοριστικό για τη δραµατική ενάργεια της 
αφήγησής του. 
δ) Κρίνοντας µε γνώµονα τη δοµική οικονοµία, τη δραµατική αφήγηση και το γίγνεσθαι των 
προσώπων, ξεχωρίζουν ως ποιοτικά κορυφαία τα κείµενα: Λεωνής, το κεφάλαιο «Έκθεση του 
Αγησιλάου Παντελίδη» από τους Ασθενείς και οδοιπόρους, το διήγηµα «Ο κήπος µε τα 
κυπαρίσσια» και κάµποσες σελίδες από Το δαιµόνιο και την Αργώ. 
ε) Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο Θεοτοκάς, αν και φιλοδόξησε να είναι πεζογράφος 
εκτενών και πολυπρόσωπων µυθιστορηµάτων, απέδωσε καλύτερα στα µικρότερα, 
λιγοπρόσωπα και µε αυτοβιογραφικό ιδίως υλικό. Και θα ’λεγα πως στην περίπτωσή του, 
όπως και του Μυριβήλη, του Βενέζη και άλλων, όχι η µαθητεία και οι προθέσεις, αλλά η 
ποιητική µεσογειακή του ιδιοσυγκρασία καθόρισε τα αφηγηµατικά του επιτεύγµατα. 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Γιώργο Θεοτοκά 118 
 
- Αθανασιάδης Τάσος, «Ανιχνεύσεις στην πεζογραφία του Γιώργου Θεοτοκά», Νέα Εστία 131, ετ. 
ΞΣΤ΄, 1η/2/1992, αρ.1550, σ. 145-149.  
- Αράγης Γιώργος, «Γιώργος Θεοτοκάς», Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), ∆΄, σ. 8-81, Αθήνα, Σοκόλης, 1992.  
- Αργυρίου Αλεξ. - Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Θεοτοκάς Γιώργος», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 
4, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985.  
- Βαρίκας Βάσος, «∆οκίµια και µελέτες. Γιώργου Θεοτοκά: Πνευµατική πορεία (µελέτες)», και 
«Άνθρωποι εν πολέµω. Γιώργου Θεοτοκά: Ασθενείς και οδοιπόροι», Συγγραφείς και κείµενα, Α΄ 
(1961-1965), σ. 57-59 και 226-230, Αθήνα, Ερµής, 1975 (πρώτη δηµοσίευση στην εφηµερίδα Το 
Βήµα, 10/12/1961 και 30/8/1964).  
- Βασιλικός Βασίλης, «Ανεπίδοτο γράµµα στον Γιώργο Θεοτοκά», Η Λέξη 119, 1-2/1994, σ. 4-9.  
- Βίττι Μάριο, Η γενιά του τριάντα, σ. 311-324, Αθήνα, Ερµής, 1977.  
- ∆ηµαράς Κ.Θ., Ο Γιώργος Θεοτοκάς και το Ελεύθερο Πνεύµα, 1973.  
- Καραντώνης Αντρέας, «Γιώργος Θεοτοκάς», Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30, σ. 
64-127, Αθήνα, Παπαδήµας, 1977.  
- Καραντώνης Ανδρέας, «Γιώργος Θεοτοκάς», Φυσιογνωµίες, Τόµος δεύτερος, σ. 288-315, Αθήνα, 
Παπαδήµας, 1977. 
- Καράογλου Χ.Λ. - ∆εληγιαννάκη Ν. -  Ριζοπούλου Α., Βιβλιογραφία Γιώργου Θεοτοκά (1974-2002), 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.  
- Κοκκινάκη Νένα Ι., Η ανήσυχη αναζήτηση και η δικαίωση. Ξαναδιαβάζοντας Γιώργο Θεοτοκά, 
Αθήνα, ∆όµος, 1996.  
- Κωνσταντουλάκη-Χάντζου Ιωάννα (επιµέλεια-εισαγωγή), Γιώργος Θεοτοκάς - Νικόλας Κάλας. Μια 
αλληλογραφία, Αθήνα, Πρόσπερος, 1989.  
- Μητσάκης Κάρολος, «Γιώργος Θεοτοκάς», Νεοελληνική πεζογραφία. Η γενιά του ’30, σ. 49-53, 
Αθήνα, Ελληνική Παιδεία, 1977.  
- Μητσάκης Κάρολος, Νεοελληνική πεζογραφία.  Η γενιά του ’30, Αθήνα, 1977.  
- Μοσχονάς Εµµ.Ι., Βιβλιογραφία Γιώργου Θεοτοκά (1922-1973), Αθήνα, 1978.  
- Νιάρχος Θανάσης Θ., «Κριτική για το Η ορθοδοξία στον καιρό µας», ∆ιαβάζω 2, 3-4/1976, σ. 50-51.  
- Ορφανίδης Νίκος, «Σεφέρης - Θεοτοκάς και Κύπρος του 1954. Τα κείµενα και ένα σχόλιο στην 
Αλληλογραφία», Ακτή 28, Φθινόπωρο 1996, ετ. Ζ΄, σ. 459-470.  
- Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., «Γιώργος Θεοτοκάς», Τα πρόσωπα και τα κείµενα, Β΄, σ. 81. Αθήνα, 1943.  
- Πανσέληνος Α., Η παράξενη φιλία µας µε το Γιώργο Θεοτοκά, ανάτυπο από το περιοδικό Η Συνέχεια 
5, 7/1973, Αθήνα, 1978.  
- Πενά Νικολαΐς, «Κοινωνικές και πολιτικές απόψεις του Γ. Θεοτοκά στο µυθιστόρηµα Αργώ», 
Πόρφυρας 56 (Κέρκυρα), 1-3/1991, σ. 145-150.  
- Σαββίδης Γ.Π. - Πιερής Μιχάλης (επιµέλεια), Σηµαίες στον ήλιο, Αθήνα, Ερµής, 1985.  
- Σαχίνης Απόστολος, Αναζητήσεις της νεοελληνικής πεζογραφίας στη µεταπολεµική εικοσαετία, σ. 95-
96 και 125-126, Αθήνα, 1945.  
- Σαχίνης Απόστολος, Η σύγχρονη πεζογραφία µας, σ. 40-44 και 209-214, Αθήνα, Ίκαρος, 1951.  
- Richer Renee, «Το νόηµα και η µοίρα του έργου του Γ.Θεοτοκά», Η λέξη 119, 1-2/1994, σ. 10-17.  
 
 
 
                                                           
118 Από τον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Κιβωτός Θεοτοκά» (Ολοκληρώθηκε η καταγραφή της πνευµατικής 
κληρονοµιάς ενός σηµαντικού νεοέλληνα συγγραφέα), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 03-10-2004), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14280&m=S05&aa=2&cookie=. 
 
2. ∆ηµήτρης Τζιόβας, «∆ιανοητική φρεσκάδα» (Ο διανοούµενος για τον Θεοτοκά έπρεπε να είναι 
πολιτικός και όχι πολιτικάντης. Σήµερα όπου αµφισβητείται το κύρος της πολιτικής, ο Θεοτοκάς 
µπορεί να λειτουργήσει ως αντίρροπο πρότυπο πνευµατικής στάσης), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 13-
04-1997), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12424&m=S12&aa=1&cookie=. 
 
3. ∆ηµήτρης Τζιόβας, «Από την τζαζ στην Ορθοδοξία» (Ο συγγραφέας επανεξετάζει το έργο του Γ. 
Θεοτοκά και τη συµβολή του στην ελληνική λογοτεχνία και διανόηση), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 
27-10-1996), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12400&m=B03&aa=1&cookie=. 
 
4. Γιώργος Βελουδής, «Συντηρητικοί εναντίον ευρωπαϊστών» (Μερικοί σηµαίνοντες εκπρόσωποι της 
“Γενιάς του ’30”, όπως ο Θεοτοκάς, είχαν αποστασιοποιηθεί, ως την απόρριψη, απέναντι σε µερικά 
πρόσωπα και πράγµατα της ηθογραφικής και “λαογραφικής” εικοσαετίας· µερικοί άλλοι, όπως ο 
Σεφέρης και ο Ελύτης, θα ενστερνιστούν το µεταξικό δόγµα της “ελληνικότητας” και θα συµπλεύσουν 
µε το ογκούµενο ρεύµα του λαϊκισµού), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 30-03-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13525&m=B56&aa=1&cookie=. 
 
5. Νάσος Βαγενάς, «Η αφόρητη παρουσία των πατέρων» (Ο Γιώργος Θεοτοκάς στο έργο του Ελεύθερο 
πνεύµα δίνει το ιδεολογικό και αισθητικό στίγµα της ελληνικότητας), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 29-
09-1996), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12396&m=B16&aa=1&cookie=. 
 
6. «Ο Γιώργος Θεοτοκάς και η πολιτική. Ο θάνατος του Κολωνακίου» (ένα ανέκδοτο κείµενο του 
Θεοτοκά), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 01-12-1996), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12405&m=B03&aa=1. 
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4.2.5. Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ (1908-1960) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Μ[ίτια] Καραγάτσης (λογοτεχνικό ψευδώνυµο του ∆ηµήτρη Ροδόπουλου) 
γεννήθηκε στην Αθήνα, ένα από τα πέντε παιδιά του Γεώργιου Ροδόπουλου και της Ανθής το 
γένος Μουλούλη.119 Ο πατέρας του καταγόταν από οικογένεια γαιοκτηµόνων της Πάτρας, 
ήταν δικηγόρος και πολιτικός και διετέλεσε διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας και διοικητής 
της Τράπεζας Κρήτης. Λόγω των συνεχών µεταθέσεών του, η οικογένεια έζησε σε διάφορες 
επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Ο Καραγάτσης πέρασε µέρος των παιδικών του χρόνων στη 
Λάρισα ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές σπουδές του το 1924 στη Θεσσαλονίκη και τον ίδιο 
χρόνο έφυγε για σπουδές στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γκρενόµπλ. Το 1925 
επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε τις σπουδές του στα τµήµατα Νοµικής (αποφοίτησε το 
1930) και Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών (αποφοίτησε το 1931) του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Από το 1931 ως το 1939 (χρονιά θανάτου του πατέρα του) εργάστηκε ως νοµικός 
σύµβουλος ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρείας. Παράλληλα εργάστηκε ως δηµοσιογράφος 
στον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο (Βραδυνή, Πρωία, Νέα Εστία κ.α.) και ταξίδεψε σε πολλές 
χώρες. Το 1946 πέθανε η µητέρα του, στη µνήµη της οποίας αφιέρωσε το µυθιστόρηµα Ο 
µεγάλος ύπνος. Από το 1952 εργάστηκε σε διαφηµιστική εταιρεία, της οποίας διετέλεσε και 
διευθυντής και συµµετείχε στις εκλογές του 1956 και 1958 µε το κόµµα των Φιλελευθέρων. 
Πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 52 χρόνων· έπασχε από την καρδιά του από το 1958.  

 
                                                           
119 Από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 
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Ο Μ. Καραγάτσης πρωτοεµφανίστηκε στο λογοτεχνικό χώρο του 1927 µε τη 
συµµετοχή και βράβευσή του (µε τον Α΄ Έπαινο) στον Α΄ Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό της Νέας 
Εστίας µε το διήγηµα «Η κυρία Νίτσα». Η µετέπειτα πορεία του τον ανέδειξε ως έναν από 
τους πολυγραφότερους συγγραφείς της γενιάς του Τριάντα. Ασχολήθηκε µε την πεζογραφία 
(µυθιστόρηµα - διήγηµα - νουβέλα), το θέατρο, τη λογοτεχνική µετάφραση, τη θεατρική 
κριτική, την ταξιδιωτική λογοτεχνία, την ιστορία. Από το πεζογραφικό του έργο 
σηµειώνουµε ενδεικτικά τα Ο συνταγµατάρχης Λιάπκιν, Η µεγάλη χίµαιρα, Το µπουρίνι, 
Σέργιος και Βάκχος, Ο Κίτρινος φάκελλος. Το έργο του τοποθετείται συµβατικά στα πλαίσια 
του ρεαλισµού, µε έντονη ωστόσο την παρουσία ιδεαλιστικών και λυρικών εξάρσεων. 
Κυρίαρχη είναι επίσης η ψυχολογική εµπλοκή του συγγραφέα στον κόσµο των ηρώων του 
και στις ακραίες καταστάσεις που βιώνουν, στα πλαίσια µιας προσπάθειας αναθεώρησης και 
σκόπιµης επανερµηνείας της ιστορίας µε λογοτεχνικά µέσα µε στόχο τον προσδιορισµό της 
νεοελληνικής ταυτότητας και την κριτική της σύγχρονής του κοινωνικής πραγµατικότητας. 

 
 
 

Μ. Καραγάτσης: Ο «πιο µυθιστοριογράφος» της Γενιάς του ’30 120 
 

Πολυγραφότατος (έγραψε πάνω από είκοσι βιβλία, στη συντριπτική τους πλειονότητα 
έργα δηµιουργικής φαντασίας), ο Καραγάτσης µπορεί σήµερα να θεωρηθεί ως ο 
επιφανέστερος πεζογράφος της γενιάς του ’30, ο πλέον ταλαντούχος µυθοπλάστης και ένας 
από τους σηµαντικότερους µυθιστοριογράφους της νέας ελληνικής γλώσσας. Οι κριτικοί της 
γενιάς του, όπως και νεότεροι κριτικοί της αριστεράς, αντιµετώπισαν µε επιφύλαξη ή και 
απέρριψαν το έργο του, ελέγχοντας ιδιαίτερα το «σκανδαλώδη» ρεαλισµό του, την 
«προχειρότητα» της γραφής του, την «απιθανότητα» των µυθοπλαστικών του κατασκευών, 
το «λαϊκισµό» των ψυχολογικών, κοινωνικών και ιστορικών του ερµηνειών, την «άβαθη» 
φιλοσοφία του. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις τους υπήρξαν αντιφατικές (παραδέχονταν όλοι το 
πηγαίο αφηγηµατικό του τάλαντο), και την κριτική τους στάση χαρακτήριζε η απορία µάλλον 
παρά η βεβαιότητα. Έλκονταν και απωθούνταν ταυτόχρονα από ένα έργο που, παρά τις 
αδυναµίες του, είχε σαφή τα γνωρίσµατα της πεζογραφικής ιδιοφυΐας -έργο πληθωρικό, 
µεγάλης εµβέλειας, εικονοκλαστικό, αναθεωρητικό, απροσδόκητης συχνά βιαιότητας, 
ανοικονόµητο, γιατί δεν χωρούσε και δεν ερµηνευόταν στα πλαίσια της οικείας για την εποχή 
του, στενόχωρης, αναιµικής και καθησυχαστικής ηθογραφίας. Η δηµιουργική ισχύς της 
πεζογραφίας του στη διάρκεια του µεσοπολέµου µπορεί να συγκριθεί µε την αντίστοιχο ισχύ 
του Καρυωτάκη στο χώρο της ποίησης. Υπάρχει και στους δύο ένα παντοδύναµο όσο και 
επηρµένο αυτεξούσιο της γραφής, µια δεινότητα εκφοράς (για να µη µιλήσουµε για την οξεία 
αίσθηση πραγµάτων και ανθρώπων, το διαβρωτικό χιούµορ, τον ανυπάκουο φαταλισµό 

                                                           
120 Η φράση ανήκει στον Αλέξανδρο Αργυρίου· βλ. τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµερίδα 
Τα Νέα: http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17246&m=P56&aa=1. 
Τα κείµενα που ακολουθούν αποτελούν αποσπάσµατα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου 
του Μ. Καραγάτση από τον Άρη Μπερλή στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως 
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), ∆΄, ό.π., σσ. 265-271, 292-296 (εδώ παραλείπονται οι 
υποσηµειώσεις του βιβλίου).   

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17246&m=P56&aa=1
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τους), που οι σύγχρονοί τους δεν θέλησαν ή δεν µπόρεσαν να εκτιµήσουν. Ο χρόνος που 
κύλησε µας επιτρέπει σήµερα να δούµε ευκρινέστερα, να εκτιµήσουµε ψυχραιµότερα, αλλά 
και να υπερασπίσουµε µε κριτική θέρµη το επίτευγµά τους. 

 
Ο Καραγάτσης εµφανίστηκε το 1927, στον Α΄ Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό της Νέας 

Εστίας, µε το διήγηµά του «Η κυρία Νίτσα», που απέσπασε τον Α΄ Έπαινο και τις ευµενείς 
κρίσεις του Γρηγορίου Ξενόπουλου. ∆ηµοσίευσε άλλα δύο διηγήµατα στο ίδιο περιοδικό, και 
το 1933 κυκλοφορεί τη νουβέλα του Ο συνταγµατάρχης Λιάπκιν (που θα λάβει την οριστική, 
σηµερινή της µορφή το 1955). 

 
Ο συνταγµατάρχης του τσαρικού στρατού Νταβίντ Μπορίσιτς Λιάπκιν ξεπέφτει, µετά 

την οκτωβριανή επανάσταση, αληθινό ναυάγιο, στην Αθήνα, και καταλήγει να διοριστεί στη 
Λάρισα επιστάτης του σταθµού επιβητόρων της Γεωργικής Σχολής. Εκεί, 
«µεταφυτευµένος γόνιµα στα λιπαρά και καρπερά χώµατα του θεσσαλικού κάµπου, ζει δυνατά 
σαν ένα κοµµάτι της φύσης, πίνει, ερωτεύεται, σκοτώνει, δέρνει τη γυναίκα του, µε το πρόσχηµα 
της νοσταλγίας όλ’ αυτά, µα µε αληθινή αφορµή την παρόρµηση της γερής ιδιοσυγκρασίας του». 
 

Πρωτόγονος, µονοκόµµατος, ευαίσθητος, ασυµβίβαστος, άνθρωπος άλλης εποχής, µε 
µεγάλη αντοχή αλλά και πλήθος αδυναµιών, ο Λιάπκιν τελικά θα συντριβεί. Νοσταλγία, 
µνήµη και ενοχή θα τον παρασύρουν και, φορώντας την παλιά µεγάλη του στολή, 
καταδιωκόµενος από τα φαντάσµατα της πατρίδας του, θα βαδίσει µόνος στο θάνατό του: 
«Στάθηκε προσοχή, χαιρέτησε στρατιωτικά τη γη της φυλής του· κι ύστερα µε περπατησιά 
σταθερή, προχώρησε στο νερό του ποταµού.» (Ο συνταγµατάρχης Λιάπκιν, ιγ΄ έκδοση, σ. 240). 
 

Η σκιαγράφηση του Λιάπκιν, παρά το ότι επιτυγχάνεται µές’ από επεισόδια και 
σκηνές, είναι αδρή και γενναία. Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν κατορθώνει να δώσει στον ήρωά 
του τραγικές διαστάσεις. Το βιβλίο είναι από τα δηµοφιλέστερα του Καραγάτση, αλλά οι 
παρατηρήσεις πως το αφήγηµα είναι µάλλον «θεαµατικό» (Vitti) και ο ήρωάς του 
«γραφικός» (Θεοτοκάς) είναι εύλογες. 

 
Το µεθεπόµενο µυθιστόρηµα του Καραγάτση, ο Γιούγκερµαν (µεσολαβεί η Χίµαιρα, 

για την οποία θα µιλήσουµε εκτενέστερα) δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στη Νέα Εστία το 1938. 
Τον επόµενο χρόνο δηµοσιεύτηκαν δύο αυτοτελείς νουβέλες («Το βουνό των λύκων» και «Ο 
γυρισµός του Γιούγκερµαν») που αργότερα αποτέλεσαν ένα βιβλίο µε τον τίτλο Τα στερνά 
του Γιούγκερµαν (1941). Η συνολική και οριστική µορφή των τριών έργων κυκλοφόρησε σε 
δύο τόµους το 1957-58. 

 
Ο Γιούγκερµαν (από τον οµώνυµο ήρωα του έργου Βασίλη Γιούγκερµαν, ίλαρχου του 

τσαρικού στρατού, φυγάδος της οκτωβριανής επανάστασης, όπως και ο Λιάπκιν) είναι µία 
πλατύτατη τοιχογραφία των ηθών της µεσοπολεµικής αστικής τάξης. Ο Γιούγκερµαν 
αποβιβάζεται, φτωχός κυνηγός της τύχης, στον Πειραιά, για να γίνει σε λίγα χρόνια 
οικονοµικός παράγων µεγάλης ολκής, τραπεζίτης και µεγαλοεπιχειρηµατίας, αλλά και φίλος 
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ποιητών και διανοουµένων, διάσηµος κυνικός εραστής, θαµώνας πορνείων και κοσµικών 
σαλονιών. Ξεριζωµένος αλλά αδίστακτος, εισβάλλει ορµητικά σε µια απροσανατόλιστη και 
ανερµάτιστη κοινωνία, την οποία δεν αργεί να κατακτήσει για να αναδειχθεί ο ίδιος σε φορέα 
ενός προωθηµένου για την εποχή καπιταλιστικού ήθους. Το µυθιστόρηµα, παρά το 
“ρεαλισµό” του, εγγίζει συχνά την απιθανότητα. Για τον Γιούγκερµαν, 
«δεν υπάρχουν εµπόδια, δεν υπάρχουν σχεδόν πόρτες κλειστές, δεν υπάρχουν σκέψεις κρυφές, 
δεν υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι... Έρχονται στιγµές που βλέπεις πριν απ’ αυτόν κάποιον 
άλλον, κάποιο µάγο που του ανοίγει το δρόµο και του παραδίνει αιχµάλωτους ανθρώπους, 
περιουσίες κι επιχειρήσεις. ∆εν κάνει ζωή ο Γιούγκερµαν στην Ελλάδα. Κάνει σωστή 
πειρατεία». 
 

Αντίπαλο δέος σ’ αυτή την έκπτωση η παρουσία της Βούλας Παπαδέλη («µία από τις 
πιο τρυφερές µορφές», κατά τον Φαίδρο Μπαρλά, «που έχει να επιδείξει η νεοελληνική 
λογοτεχνία»), ο λογοτέχνης Μιχάλης Καραµάνος, η διακριτική εµφάνιση (στο 9ο κεφάλαιο 
του ∆εύτερου Μέρους) του ποιητή Λάµπρου Πορφύρα. 

 
Κι ωστόσο, οι µυθοπλαστικές εξογκώσεις προσώπων και καταστάσεων στον 

Γιούγκερµαν δεν αποδυναµώνουν την αφήγηση και δεν µειώνουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον 
-αντίθετα, παρασύρουν τον αναγνώστη και, ταυτόχρονα, ενδυναµώνουν την κριτική υποψία 
πως οι σχέσεις µυθιστορίας και πραγµατικότητας είναι πολύ πιο προβληµατικές απ’ όσο 
γενικώς πιστεύεται, και ο Καραγάτσης λιγότερο “ρεαλιστής” απ’ όσο εκ πρώτης όψεως 
φαίνεται. Η έλλειψη αληθοφάνειας δεν µειώνει απαραίτητα την ισχύ του αφηγήµατος 
(χρυσός κανόνας των παραµυθιών όλων των εποχών) και ο Καραγάτσης αποδείχνεται πιστός 
υπηρέτης της αφήγησης, της λογοτεχνίας µάλλον παρά της «πραγµατικότητας». Παρά την 
ξεπερασµένη και συχνά ενοχλητική ηθογραφία της εποχής, η έλξη που ασκεί τούτο το βιβλίο 
σε νεότερες γενιές αναγνωστών είναι αναµφισβήτητη και πρέπει να αποδοθεί στο πανίσχυρο 
µυθοπλαστικό του στοιχείο. 

 
Το 1936 ο Καραγάτσης δηµοσίευσε στη Νέα Εστία τη νουβέλα Χίµαιρα. Η 

µυθιστορηµατική µορφή, µε ουσιώδεις διαφορές, εκδόθηκε το 1953 µε τον τίτλο Η µεγάλη 
χίµαιρα. Το µυθιστόρηµα τούτο, ενδιάµεσο µεταξύ Λιάπκιν και Γιούγκερµαν (τα τρία µαζί 
αποτελούν µια τριλογία, κατά τη θέληση του συγγραφέα, µε τον τίτλο Εγκλιµατισµός κάτω 
από τον Φοίβο), είναι από τα αρτιότερα του Καραγάτση και ευτυχής στιγµή της νεότερης 
ελληνικής πεζογραφίας. 

 
Η Μαρίνα Ρεΐζη, Γαλλίδα παντρεµένη µε Έλληνα καπετάνιο, εγκαθίσταται στην 

Ελλάδα, αναζητώντας την ταυτότητα του τόπου αλλά και τη δική της. Μεταφυτευµένη από 
την οµιχλώδη Ρουέν στην αιγαιοπελαγίτικη και επαρχιακή Σύρο, θα ζήσει µια πολυτάραχη 
εσωτερική ζωή και θα συντριβεί τελικά από δυνάµεις υπέρτερες, σε µια σύγκρουση που 
υπερβαίνει την ανθρώπινης κλίµακας διαπάλη ερωτικού ενστίκτου και κοινωνικών 
συµβάσεων. Η µεγάλη χίµαιρα είναι το µόνο βιβλίο του Καραγάτση που φέρει έκτυπα τα 
χαρακτηριστικά της τραγωδίας, και η Μαρίνα ο µόνος πράγµατι ολοκληρωµένος τραγικός 
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χαρακτήρας του όλου έργου του. Εδώ «ενοχοποιείται η τραγική ουσία του ανθρώπου 
καθεαυτή», η ανθρώπινη µοίρα. Κι ωστόσο, πέρα από τη Μοίρα και το Ριζικό (που 
αποτελούν µόνιµες αναφορές σε όλα τα βιβλία του Καραγάτση, ασχέτως του βαθµού που 
µορφώνονται και αναδεικνύονται µυθοπλαστικά), αυτό που διακρίνει και πλουτίζει τούτο το 
βιβλίο είναι το πλήθος των εντάσεων αντιθετικών ζευγών, σε ατοµικό, ιστορικό, κοινωνικό 
και πολιτισµικό επίπεδο -εντάσεις που προσδίδουν στο έργο µια πάλλουσα συνεκτικότητα, το 
απαραίτητο εκείνο στοιχείο κάθε καλού µυθιστορήµατος. Έτσι, στα αντιθετικά ζεύγη των 
τεσσάρων κύριων χαρακτήρων (Μαρίνα-πεθερά, Μαρίνα-Γιάννης, Μαρίνα-Μηνάς, Μηνάς-
Μητέρα), ας προστεθούν η διάσταση Ανατολής-∆ύσης, Βορρά-Νότου, ατοµικού 
αυτοπροσδιορισµού και φυλετικής ταυτότητας, ορθοδοξίας-καθολικισµού, αρχαίας και νέας 
θρησκείας, αρσενικού-θηλυκού, ενστίκτου-σύµβασης, οικείου και αλλότριου, φωτός και 
οµίχλης. Στην περιγραφή του γάµου της Μαρίνας µε τον Γιάννη, τα βόρεια µυθολογικά 
πλάσµατα (Τρολ και Βαλκυρίες) µάχονται τα ελληνικά. Η επίκληση των αρχαίων θεών και 
πνευµάτων είναι συνεχής. Μυθικά και παγανιστικά στοιχεία είναι συνεχώς παρόντα: 
«Μα η Μαρίνα, που είχε θρέψει τη γνώση της µε το όραµα της Αρχαίας Ελλάδας, βλέπει την 
Ελλάδα της γνώσης της να ζει πάντοτε ίδια κι ανάλλαχτη, γοητευτική κι ανάλαφρη.» (Η µεγάλη 
χίµαιρα, ιβ΄ έκδοση, σ. 51) 
 
Αργότερα θα πιστέψει πως ο εγκλιµατισµός της έχει ήδη συντελεστεί: 
«∆έθηκα πια µ’ αυτό το χώµα, γίνηκα ένα µε τους ανθρώπους που γεννάει. Το αγαπώ όσο κι 
εκείνοι, ούτε παραλλάζω σε τίποτ’ από αυτούς. Όπως αυτοί, έτσι κι εγώ στοχάζουµαι πια στη 
δική τους γλώσσα, όχι στη δική µου... Ναι, είµαι Ελληνίδα...» (ό.π., σ. 125) 
 

Η ειρωνεία έγκειται στο ότι τελικά το “ανάλαφρο”, όχι το χθόνιο, παγανιστικό 
στοιχείο, που φέρεται ως ήθος από τους προσωποποιηµένους αέρηδες του Αιγαίου, θα τη 
συντρίψει. Οι διαχρονικές φυλετικές και πολιτισµικές ορίζουσες θα αποδειχθούν ισχυρότερες 
και θα µαταιώσουν βίαια τον εγκλιµατισµό, την οικείωση του αλλότριου. 

 
Τα τρία πρώτα µεγάλα έργα του Καραγάτση, τα οποία ο ίδιος θέλησε να αποτελέσουν 

τριλογία µε τον τίτλο Εγκλιµατισµός κάτω από τον Φοίβο, εικονογραφούν µυθοπλαστικά την 
απόπειρα ένταξης των τριών κύριων ηρώων τους (Λιάπκιν, Γιούγκερµαν, Μαρίνα) στον 
ελληνικό χώρο. Και οι τρεις είναι ή θέλησαν να είναι αποδιωγµένοι από την πατρίδα τους, 
και τους τρεις κυνηγά το παρελθόν, και µολονότι είναι χαρακτήρες ισχυροί και σε πολλά 
ασυµβίβαστοι, καταβάλλουν προσπάθεια να εγκλιµατιστούν σε νέα περιβάλλοντα, είτε 
παθητικά (Λιάπκιν, Μαρίνα) είτε ενεργητικά ή και επιθετικά (Μαρίνα, Γιούγκερµαν). Και οι 
τρεις αποτυγχάνουν, ως εάν ο φυλετικός προσδιορισµός και το πολιτισµικό παρελθόν να είναι 
ισχυρότερα από τη θέλησή τους, ή ως εάν ο καινούργιος τόπος, η Ελλάδα, να µην ανέχεται 
και να αποβάλλει τελικά το ξένο στοιχείο. Η τραγική, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, µοίρα των 
τριών προσώπων καθιστά την πρώτη υπόθεση βασιµότερη, µολονότι µια ανάγνωση που θα 
αναζητούσε στα τρία έργα τα ιδιαίτερα εθνοπολιτισµικά ιδεολογήµατα του συγγραφέα θα 
απέδιδε καρπούς. Ο τόπος θα απορρίψει ακόµη και δικούς του ανθρώπους, όταν προδώσουν, 
όπως ο Μηνάς Ρεΐζης, το πανάρχαιο ήθος του. Η ίδια η φράση Εγκλιµατισµός κάτω από τον 
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Φοίβο, δηλ. το φως, αποτελεί αντίφαση όρων. Το ελληνικό φως, όσο κι αν έλκει, είναι 
σκληρό και ανελέητο για όσους γεννήθηκαν στα οµιχλώδη βόρεια πλάτη της Ρωσίας, της 
Φιλανδίας ή της Γαλλίας. 
«Ένα τέτοιο φως ξεπερνούσε τις δυνάµεις της. Η καρδιά της σκίρτησε: “Ποιο ριζικό µε 
περιµένει, κάτω από αυτό το φως; Τι βέλη φυλάει στη φαρέτρα του ο Φοίβος για µένα;”» (Η 
µεγάλη χίµαιρα, ό.π., σ. 46) 
 

Η λανθάνουσα ηλιολατρεία του Καραγάτση, η οποία συνάπτεται µε ένα 
ελληνοκεντρικό ήθος και χαρακτηρίζει πολλούς από τους εκπροσώπους της γενιάς του ’30, 
ανιχνεύεται και σε άλλα κείµενά του. Πρβλ. το διήγηµα «Στο Γουώππιν µε φογκ»: «Το φογκ 
έχει τοξινώσει µε αδράνεια τις ψυχές µας. Είναι µακριά η Ελλάδα κι ο ήλιος της...». Κι ακόµη, 
η γυναίκα που «εκπορνεύει τη σάρκα της σ’ όποιον της µιλήσει για ήλιο»: 
«Εσείς! Οι άνθρωποι απ’ την Ελλάδα! Πού είσαστε! Σταθείτε! Γιατί φύγατε; Γιατί µε αφήσατε; 
θέλω να µου µιλήσετε για ήλιο. Για ήλιο...» (Το νερό της βροχής, γ΄ έκδοση, σσ. 25-26.) 
 

Στην πρώτη τριλογία του Καραγάτση η προβληµατική του εγκλιµατισµού βαίνει 
παράλληλα µε την αναζήτηση από το συγγραφέα της ιδιαίτερης ελληνικής ταυτότητας - 
κοινωνικής, ιστορικής, γεωγραφικής, πολιτισµικής, εθνικής. Ο παράλληλος αυτός 
προβληµατισµός είναι τόσο έντονος, ώστε τελικά δεν είναι σαφές αν αυτό που πρώτιστα 
διερευνάται είναι η οικείωση του αλλότριου ή ο απόλυτος προσδιορισµός του οικείου. Το 
φαινόµενο εξηγείται αν θεωρήσουµε το αίτηµα της εθνικής ταυτότητας και πορείας ως 
επιτακτική πνευµατική ανάγκη των διανοουµένων στην κρίσιµη για την Ελλάδα 
µεσοπολεµική εποχή (Μικρασιατική καταστροφή, ενδοαστικές συγκρούσεις, πτώση του 
βενιζελισµού, εργατικό κίνηµα, δικτατορία Μεταξά, άνοδος των ολοκληρωτικών ιδεολογιών 
στην Ευρώπη). Ο Καραγάτσης, εκτός από συγγραφέας κειµένων δηµιουργικής φαντασίας, 
ήταν και διανοούµενος, ευαίσθητος στα σηµεία των καιρών και ευθύς στην έκφραση των, 
ανορθόδοξων συχνά, απόψεών του. Στη Μεγάλη χίµαιρα φορέας της αναζήτησης του 
ιδιαίτερου ελληνικού χαρακτήρα και ταυτότητας είναι η Μαρίνα Ρεΐζη. Ο σχετικός 
προβληµατισµός αναπτύσσεται µε διάφορες σκέψεις της ηρωίδας ή και επιχειρήµατα σε 
συζητήσεις της µε τον Μηνά Ρεΐζη, τον άντρα της, ή τον δάσκαλό της των νέων ελληνικών. 
Έτσι, η Μαρίνα εκτιµά και εκφέρει γνώµη για τον Ευριπίδη, τις σχέσεις των δύο φύλων, τους 
αρχαίους θεούς, τη σχέση Ελλάδας και ∆ύσης, τη νέα ελληνική λογοτεχνία (από τον 
Βασιλειάδη και τον Παπαρρηγόπουλο µέχρι τον Παλαµά, τον Καβάφη και τον Σικελιανό), τη 
συνέχεια της ελληνικής ιστορίας, την καθαρότητα του ελληνικού έθνους, την ορθοδοξία και 
τον καθολικισµό, την (κακή) αρχιτεκτονική της Παναγίας της Τήνου, την επαναστατική 
προσπάθεια των Ίσαυρων τον Η΄ αιώνα, τη θέση της γυναίκας στην νεοελληνική κοινωνία 
και πλήθος άλλα θέµατα. Γεγονός είναι πως αυτοί οι προβληµατισµοί δεν αποτελούν 
ελκυστικό στοιχείο του µυθιστορήµατος για τον σύγχρονο αναγνώστη, µολονότι το 
µυθιστορηµατικό αυτό είδος, όπου οι χαρακτήρες οµιλούν τις ιδέες και τους 
προβληµατισµούς του συγγραφέα, καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στα χρόνια του µεσοπολέµου και 
σε ξένες λογοτεχνίες και έδωσε αξιόλογα έργα (πρβλ. τα µυθιστορήµατα του Αντρέ Ζιντ, του 
Ντ. Χ. Λώρενς, του Άλντους Χάξλυ κ.ά.). Η ισχυρή δραµατική πλοκή της Μεγάλης χίµαιρας 
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δεν επηρεάζεται σε κρίσιµο βαθµό από αυτόν τον επιπρόσθετο «διανοουµενισµό» που 
διατρέχει το βιβλίο, και το τραγικό στοιχείο αναδεικνύεται τελικά καθαρό και επιβάλλεται. 
[…] 
 

Το έργο του Καραγάτση, πλούσιο, ανοµοιόµορφο και άνισο, παρουσιάζει ωστόσο 
διακριτικά γνωρίσµατα που συνοπτικά θα δοκιµάσουµε να περιγράψουµε, σε συνάρτηση µε 
τον έλεγχο κάποιων κοινών τόπων της παραδοµένης για το έργο κριτικής: 

 
(1) Έντονη ανάµιξη του ίδιου του συγγραφέα στις µυθοπλαστικές του κατασκευές. Η 

εµπλοκή αυτή άλλοτε έχει χαρακτήρα αυτοβιογραφικό, άλλοτε ιδεολογικό, άλλοτε θυµικό 
και ψυχολογικό. Η παρατήρηση του Γιάννη Χατζίνη ότι οι ακρότητες των παθών των ηρώων 
του δηµιουργούν την υποψία πως όσα επεθύµησε και δεν πραγµατοποίησε στη ζωή του τα 
έβαλε κατ’ ανάγκην στο έργο του, µολονότι µπορεί να τεθεί ως υπόθεση για οποιονδήποτε 
µυθιστοριογράφο, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τον Καραγάτση. 

 
Το αυτοβιογραφικό στοιχείο στο έργο του έχει επισηµανθεί από την πλειονότητα των 

κριτικών, µε εξαίρεση τον Γ. Π. Σαββίδη, που θεωρεί αντίθετα ότι µόνον ως συνισταµένη και 
συνολική έκφραση των εκατοντάδων ηρώων του µπορούµε να δούµε τον Καραγάτση να 
ενοικεί στο έργο του. 

 
Οι δύο απόψεις δεν είναι τόσο ασυµβίβαστες όσο εκ πρώτης όψεως φαίνονται. Κανείς 

δεν µπορεί να αρνηθεί τη µεγάλη ικανότητα του Καραγάτση να πλάθει αυτόνοµους 
χαρακτήρες και να δηµιουργεί καταστάσεις «εκ του µηδενός». Η επισήµανση της 
αυτοβιογραφικής εµπλοκής ενός συγγραφέα στο έργο του δεν αναιρεί τη µυθοπλαστική του 
επιτηδειότητα. Γεγονός ωστόσο παραµένει ότι η ατοµική παρουσία του συγγραφέα στο έργο 
πάντα υπάρχει, όσο κι αν η απόσταση µεταξύ προσώπου και προσωπείου αυξοµειούται. Η 
περιγραφή και ανάλυση αυτής της διακύµανσης αποτελεί οπωσδήποτε κριτικό πρόβληµα. 
 

(2) Συµπλοκή και διένεξη του συγγραφέα µε την παραδοµένη Ιστορία. Συνεχείς 
απόπειρες (από τα πρώτα νεανικά διηγήµατα ως το Σέργιος και Βάκχος) επαναγραφής και 
επανερµηνείας της Ιστορίας µε µέσα µυθοπλαστικά και λογοτεχνικά. Η επανερµηνεία παίρνει 
συνήθως τη µορφή δριµείας ή και ευτράπελης κριτικής και αποµυθοποίησης συγκεκριµένων 
ιστορικών γεγονότων, προσώπων, πράξεων και κινήτρων, ή και ολόκληρων ιστορικών 
περιόδων. 

 
Η αναθεώρηση της Ιστορίας από τον Καραγάτση µπορεί να µην έχει επιστηµονική 

βαρύτητα, αλλά ο χαρακτήρας των διορθωτικών του παρεµβάσεων στην επίσηµη και 
παραδοµένη Ιστορία έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί εισηγείται τη δυνατότητα µιας άλλης, 
ενεργητικής ή και βίαιης ανάγνωσης του ιστορικού παρελθόντος. Εξάλλου οι πιθανές 
απώλειες σε επιστηµονικό κύρος ισοφαρίζονται από τα ενδεχόµενα κέρδη που δύναται να 
φέρει η επιτυχής χρησιµοποίηση λογοτεχνικών µέσων. Ο συνδυασµός επανερµηνείας ή 
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παρερµηνείας της Ιστορίας και λογοτεχνικής χρήσης της γλώσσας παράγει κάποτε, σε 
ευτυχείς στιγµές, ισχυρό και αποκαλυπτικό νόηµα. 

 
(3) Αναζήτηση της ταυτότητας της νέας ελληνικής κοινωνίας µε παράλληλη οξεία 

κριτική των ηθών -προλήψεων, παρελκύσεων, ανασχέσεων- σε συλλογικό µάλλον παρά 
ατοµικό επίπεδο. Η κριτική αυτή περιγραφή είναι διαχρονική, συγχρονική και πολυεπίπεδη, 
ανατρέχει στο παρελθόν και αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις, τον αστικό, ηµι-αστικό και 
αγροτικό χώρο. 

 
Η παρατήρηση του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου ότι ο Καραγάτσης είναι ο «επαρκής» 

αποµνηµονευµατογράφος του σηµερινού κόσµου είναι ανεπαρκής ή και παραπλανητική. 
Ισχυρότερη ερµηνευτικά είναι η υπογράµµιση από τον Γ. Π. Σαββίδη του µοραλιστικού 
στοιχείου, εµφαίνουσα τον βαθύτερο πυρήνα του έργου, που είναι κυριότατα 
ηθικός/κριτικός/προτρεπτικός και έµµεσα µόνο περιγραφικός/παραστατικός. 

 
(4) Η ερωτική δραστηριότητα των ηρώων του Καραγάτση έχει υπερτονιστεί από τους 

κριτικούς, παλαιότερους και νεότερους, οι οποίοι την ανήγαγαν σε κύριο ή και αποκλειστικό 
χαρακτηριστικό του έργου του. Η έµφαση που δόθηκε (και µια συνακόλουθη αποδοκιµασία) 
είναι αποκαλυπτική εµµονών και ψυχώσεων της κριτικής µάλλον παρά του 
µυθιστοριογράφου, και συνάπτεται µε τη νοοτροπία µιας ολόκληρης εποχής που έχει υποστεί 
ανηλεή κριτική µέσα στο ίδιο το έργο του Καραγάτση. 

 
Το ερωτικό στοιχείο στον Καραγάτση είναι απολύτως θεµιτό θεµατικό υλικό, η 

παρουσία του στο έργο δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν υπερβεί πολλά σηµαντικά έργα της 
νεότερης και σύγχρονης πεζογραφίας και ο χειρισµός του δεν είναι σκανδαλώδης, όπως 
συχνά θεωρήθηκε, αλλά σοβαρός και µυθιστορηµατικά προσφυής. 
 

Οι επισηµάνσεις αυτές (που κινδυνεύουν σήµερα, τη δεκαετία του ’90, να θεωρηθούν 
αυτονόητες) στόχο έχουν να αποκλείσουν από µελλοντικές συζητήσεις για το έργο του 
Καραγάτση σχόλια και χαρακτηρισµούς που διατυπώθηκαν κατά κόρον στο παρελθόν και 
δεν έχουν σχέση µε την κριτική και την ερµηνεία των κειµένων. Μολονότι ο Ντίνος 
Χριστιανόπουλος µιλάει ακόµη για «σεξουαλική δηµοσιογραφία» του Καραγάτση, βήµατα 
προς τη σωστή κατεύθυνση µελέτης του ερωτικού στοιχείου έχουν ήδη γίνει (βλ. τη µελέτη 
του Παντελή Κρανιδιώτη και την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Θανάση Τζούλη). 

 
(5) «Ρεαλισµός» και «ρεαλιστικό» είναι όροι που έχουν επανειληµµένα 

χρησιµοποιηθεί για να χαρακτηρίσουν το έργο του Καραγάτση (παράλληλα, συχνά µέσα στο 
ίδιο κριτικό κείµενο, µε τους όρους «ποιητικό» και «λυρικό»). 
 

Αυτό που οι κριτικοί εννοούν µε τον όρο «ρεαλιστικό» είναι πως το έργο αναπαριστά 
τη ζωή µε πιστότητα, δεν εξιδανικεύει, δεν µεταµφιέζει, δεν ψιµυθιώνει, είναι «αληθινό», 



 

441
 

µπορεί και ωµό ή κυνικό, γιατί αποκαλύπτει άσχηµες ή οδυνηρές πλευρές της ζωής. Ο 
«ρεαλισµός» αυτός διανθίζεται ενίοτε µε λυρικές εξάρσεις. 

 
Ανεξάρτητα από το ότι ο όρος «ρεαλισµός» έχει εγκαταλειφθεί από τη νεότερη κριτική 

(ως λίαν ελαστικός και ως εκ τούτου ασαφής), το έργο του Καραγάτση αντιστέκεται σθεναρά 
στον χαρακτηρισµό του ως «ρεαλιστικού». Η µεγάλη σηµασία και βαρύτητα που αποδίδεται 
στο ερωτικό ένστικτο και η σύναψή του µε θεµελιώδεις ασυνείδητες ενορµήσεις, όπως το 
ένστικτο του θανάτου, είναι τάσεις µάλλον µετουσιωτικές και εξιδανικευτικές παρά 
«ρεαλιστικές». Έργα όπως η Μπουχούνστα και το Χαµένο νησί αποτελούν στην ουσία 
συνηγορία της αχαλίνωτης φαντασίας, ενώ ο Κίτρινος φάκελλος είναι σπουδή της 
προβληµατικής σχέσης µυθιστορίας και πραγµατικότητας. Ασύµβατα µε τον τυπικό 
«ρεαλισµό» στοιχεία είναι ακόµη οι τολµηρές αυτοβιογραφικές προβολές του Καραγάτση, το 
παιχνίδι µε τα προσωπεία και τα ψευδώνυµα, και οι παρακινδυνευµένες, ρηξικέλευθες 
αναγνώσεις της Ιστορίας. 

 
(6) Ο Καραγάτσης έχει επανειληµµένα κατηγορηθεί ως προχειρογράφος. Ο 

χαρακτηρισµός δεν είναι απλώς άδικος -είναι ακατάλληλος και άτοπος, γιατί δεν προσιδιάζει 
στην κριτική κειµένων δηµιουργικής φαντασίας, που πρέπει να κρίνονται όχι κατά την 
καλλιέπεια και το δόκιµον της γραφής, αλλά ως κείµενα γλωσσικά αδόκιµα, καινοτόµα, 
αναθεωρητικά, που στοχεύουν στη διόρθωση ή και ανατροπή του κανόνα. Η γλώσσα των 
λογοτεχνικών κειµένων θα κριθεί και θα αποτιµηθεί κατά την ισχύ που διαθέτει να παράγει 
ιδιάζουσες τροπές και, κατά συνέπεια, νέα νοήµατα. Θα κριθεί δηλαδή όχι κατά το βαθµό 
που συµµορφούται, αλλά κατά το ύφος -τον χαρακτηριστικό, µοναδικό τρόπο έκφρασης. Και 
εδώ ο Καραγάτσης αποδεικνύεται ικανότατος χειριστής µιας προσωπικής γλώσσας, που 
φέρει ισχυρά και αλάνθαστα τα νοήµατά του. 
 

Η αξία του Καραγάτση δεν προκύπτει από την επιµέρους εξέταση συγκεκριµένων 
βιβλίων του ή όψεων του έργου του. Όλα τα έργα έχουν αδυναµίες, και υπάρχουν στοιχεία 
που βαρύνουν τον σηµερινό αναγνώστη, πλήττουν την ευαισθησία του ή και εξαντλούν την 
υποµονή του. Τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως χρήσεις, στάσεις και συµπεριφορές του 
συγγραφέα και των ηρώων του, γλωσσικές και άλλες, που είτε δεν υποστασιοποιήθηκαν 
λογοτεχνικά, είτε δεν έγιναν ακόµη κρυσταλλωµένα µορφώµατα µιας άλλης εποχής (και ως 
εκ τούτου απωθούνται από τη σύγχρονη ευαισθησία ως εκζητήσεις). Τούτο όµως ισχύει, σε 
µικρό ή µεγάλο βαθµό, για το πλείστον της µυθιστορηµατικής παραγωγής του µεσοπολέµου, 
όπως ισχύει και για αντίστοιχα µεσοπολεµικά έργα των ξένων λογοτεχνιών και όπως θα 
ισχύσει στο µέλλον για πολλά έργα της σύγχρονης µυθιστοριογραφίας. 

 
Ωστόσο, οι αδυναµίες και οι ατέλειες (για τις οποίες δεν ευθύνεται πάντα ο 

συγγραφέας) υποχωρούν τελικά στην επιβολή που ασκεί στην αναγνωστική συνείδηση το 
ογκώδες, πολύµορφο και πολυδύναµο έργο ενός συγγραφέα που διακρίνεται για την 
αφηγηµατική του δεξιοτεχνία, την ασίγαστη φαντασία του, το ισχυρό συγγραφικό 
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αυτοσυναίσθηµα, τη δεινότητα της γραφής, το υψηλό λογοτεχνικό φρόνηµα. Ιδιότητες που 
τοποθετούν τον Καραγάτση, ως µυθιστοριογράφο, στην κορυφή της γενιάς του. 

 
 
 
Ένας  αντι-σχολικός  συγγραφέας! 121 
 

Το έχω πει πολλές φορές. Τρεις ήταν οι συγγραφείς της εφηβείας µου, τότε που δεν 
ήξερα τι σηµαίνουν γενιές, σχολές και τάσεις στη λογοτεχνία: Ξενόπουλος, Καζαντζάκης, 
Καραγάτσης. Είχα τον Ξενόπουλο κατασταλαγµένο, σαφή και ήρεµο, για να µου δείχνει τον 
κόσµο ανάµεσα στο καλό και στο κακό. Είχα τον Καζαντζάκη για να µε εµψυχώνει 
δείχνοντάς µου τον άνθρωπο που δεν ησυχάζει. Και τον νεότερο της τριάδας, τον πληθωρικό, 
εκρηκτικό Μ. Καραγάτση για να σηκώνει την αυλαία και να αναδεικνύει σε τραγικά 
πρόσωπα ανθρώπους που βασανίστηκαν από τη λίµπιντό τους! 

 
Θα ήµουν γύρω στα δεκαπέντε όταν άρχισα να διαβάζω το δίτοµο µυθιστόρηµα του Μ. 

Καραγάτση Ο Γιούγκερµαν και τα στερνά του. Θυµάµαι ότι µε είχε κερδίσει από τις πρώτες 
σελίδες η γλώσσα του. Μια γλώσσα όµοια, επιφανειακά τουλάχιστον, µε τη γλώσσα του 
Ηλία Βενέζη, που εκείνα τα χρόνια βαριόµουν! Και όµως, εντελώς διαφορετική στη δοµή 
της. Προκλητικά έως και «πεζολογικά» περιγραφική η δηµοτική του αφηγητή-συγγραφέα 
αλλά και πυκνή και λιτή, άλλοτε πάλι ψυχρή και άλλοτε σαν αδιάφορη, απογυµνωµένη από 
περίτεχνα καλολογικά στοιχεία, διεκπεραιωτική, ένας γραπτός λόγος στρωτός, λόγος 
χρονογραφήµατος σε εφηµερίδα, ενσωµατωµένος χωρίς εξάρσεις και χωρίς φιλοδοξίες στην 
προφορική, καθηµερινή οµιλία. 

 
Οφείλω βέβαια να διευκρινίσω ότι αυτές τις εκτιµήσεις για τη γλώσσα του Καραγάτση 

δεν τις έκανα τότε. Τις κάνω σήµερα, και αυτό που επίσης οφείλω να σηµειώσω είναι ότι τις 
κάνω αρνούµενη να ξαναδιαβάσω έστω και ένα βιβλίο του από φόβο µήπως διαλύσω τη 
µαγεία των πρώτων αναγνώσεων, εφόσον επ’ ουδενί δεν θα ήθελα να αλλοιώσω τις 
καθοριστικές, πριν από εικοσιπέντε χρόνια και βάλε, εντυπώσεις µου για έναν 
µυθιστοριογράφο που έµελλε να θαυµάσω απεριόριστα χωρίς ποτέ να θελήσω να 
οικειοποιηθώ. 

 
∆ιάβαζα, λοιπόν, συνεπαρµένη. Τι ήταν αυτό που µε είχε γοητεύσει στον Καραγάτση; 

Η πλοκή; Το θέµα του; Οι χαρακτήρες; Για πρώτη φορά µάθαινα ότι το σεξ (έρωτα το λέγαµε 
τότε) µπορεί να πάρει τόσες και τέτοιες διαστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου. Για πρώτη φορά 
επίσης καταλάβαινα τι µπορεί να σηµαίνει υπέρβαση της διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα 
στο καλό και στο κακό, διαχρονικά. Προχωρούσα στην ανάγνωση µε αντιφατικά 
συναισθήµατα απέναντι στο κεντρικό πρόσωπο του µυθιστορήµατος και µε την υποψία ότι 
αυτό το πρόσωπο, ο Γιούγκερµαν, θα έµενε για πάντα στη µνήµη µου ως διαφθορέας. Χωρίς 

                                                           
121 Παραθέτουµε το οµότιτλο άρθρο της Μάρως ∆ούκα που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα Εστία, 
τεύχος 1729 (∆εκέµβριος 2000), http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1729/5.html. 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/neaest/1729/5.html
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να υιοθετώ τη µατιά του στα πράγµατα ούτε την ηθική του στις σχέσεις του µε τους άλλους, 
αφηνόµουν γοητευµένη στις περιπέτειες, στις απατεωνιές και στα µεθύσια του. 
 

Ήταν έπειτα οι γυναικείοι χαρακτήρες, απόλυτα ευθυγραµµισµένοι στις σεξιστικές 
πεποιθήσεις των ανδρών! Ανάµεσα στη Βούλα και στην Ντάινα το Μαρικάκι. Τρεις 
γυναίκες, η φθισικιά, φτωχή, καστανή σγουροµάλλα Βούλα για τον αληθινό, τον µοναδικό, 
τον άυλο, τον πλατωνικό έρωτα, η ξανθιά, άπληστη και µυστήρια, πλούσια Ντάινα για τη 
δοκιµασία του σώµατος, και η µικροαστή, ζουµερή, παντρεµένη, το Μαρικάκι, για τις µικρές, 
στιγµιαίες, ανούσιες απολαύσεις! Τρεις γυναικείοι τύποι που αποτυπώθηκαν σαν αρχέτυπα 
µέσα µου χαλώντας (ή µήπως διευρύνοντας;) την εικόνα του κόσµου. Ήταν και ένας ποιητής 
απελπισµένος και αδιέξοδος σαν τον Καρυωτάκη. Ήταν και οι υπάλληλοι, µε κοιλίτσα και µε 
φαλάκρα, µουλωχτά ανήθικοι, στυλοβάτες ωστόσο της κοινωνίας, παραδοµένοι στις 
απαιτήσεις της γυναίκας τους για µια πλούσια ζωή, οι αδίσταχτοι και συνάµα άβουλοι 
εργοστασιάρχες, ο χρεωκοπηµένος πατέρας της Βούλας και ο νεαρός απαγωγέας της Γιώργος 
Μάζης, αυτός που θα µεθούσε τυχαία, έπειτα από χρόνια, µε τον ακούσιο ωτακουστή και 
εκούσιο ηδονοβλεψία Γιούγκερµαν στη Βιέννη! Ένας κόσµος άλλος, γοητευτικός και 
ταυτόχρονα βαθιά απωθητικός. 

 
Ο Καραγάτσης δεν είχε τίποτα το ηθοπλαστικό! Προσπαθούσα να φανταστώ τον 

δαιµόνιο Φινλανδό που αλώνιζε σε Αθήνα και Πειραιά, εποχή όπου περίσσευε η προσφυγιά 
και η φτώχεια. Αν και µιλούσε για χαµένες πατρίδες και για φρικτούς πολέµους, δεν υπήρχε 
εδώ καµιά νεότητα που να αναζητά, καµιά συµπόνια που να συγκρατεί, κανείς σκοπός που να 
καθορίζει την πορεία των ηρώων, µόνο το ένστικτο της επιβίωσης, ο ηδονισµός, το εύκολο 
κέρδος» το παιχνίδι της εξουσίας, ο αµοραλισµός, η γελοιοποίηση του αγαθού, η 
καπατσοσύνη στη θέση της εξυπνάδας, η ήττα του ποιητή, ο διασυρµός του αποτυχηµένου, η 
δολοπλοκία, η αποθέωση της ζούγκλας σε µια Ελλάδα «υπό ανάπτυξιν». 
 

Και περνούσαν τα χρόνια. Ο Καραγάτσης παρέµενε ο κατ’ εξοχήν αντι-σχολικός, αντι-
διδακτικός συγγραφέας µου. Ίσως και να µην είχα διαβάσει όλα τα βιβλία του, είχα όµως 
διαβάσει τα περισσότερα και τα σηµαντικότερα. Επίµονος, χλευαστικός πάντα, προκλητικός, 
οξυδερκής, ξετύλιγε ανηλεής τα κουβάρια του σαν να µην είχε πονέσει ποτέ στη ζωή του ο 
ίδιος, σαν να µην είχε δοκιµάσει να υψώσει τη φωνή του για έναν άλλο, κοινό ή ξένο, σκοπό. 

 
Και όταν αργότερα άρχισα να χώνοµαι στα µυστικά της γραφής και να αναζητώ τους 

δικούς µου τρόπους, από όλους τους «πρωτοκλασάτους» πεζογράφους αυτής της γενιάς, ο 
Καραγάτσης άντεχε στην αλαζονική κρίση µου, όχι επειδή είχα αποφασίσει να ξαναδιαβάσω 
τα βιβλία του και να τα επανεκτιµήσω, αλλά επειδή ήταν ο µόνος µε τον οποίο αισθανόµουν 
ότι έχω ανοίξει από τα νεανικά µου χρόνια διάλογο ικανό να ενεργοποιήσει µέσα µου 
αµφίδροµα το σαρκασµό και την ειρωνεία. 

 
Την ίδια στιγµή που είχα τη διάθεση να ειρωνευτώ ή και να σαρκάσω τον Καραγάτση-

συγγραφέα για την εµµονή του στις φροϋδο-ερωτικές παρορµήσεις και διαστροφές των 
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ηρώων του, αισθανόµουν και βαθιά διαποτισµένη από την περιγελαστική µατιά του απέναντι 
στα ζητούµενα όχι µόνο της γενιάς αλλά και της τάξης του. Το επίθετο «καραγατσικός» όριζε 
από τότε, και ορίζει πάντα για µένα, χωρίς περιττές αναλύσεις, µια συγκεκριµένη θεώρηση 
ζωής, έναν συγκεκριµένο άνθρωπο, Η σκηνή όπου ο Γιούγκερµαν παρακολουθεί και 
απολαµβάνει από µια τρύπα που άνοιξε ο ίδιος στην καµπίνα του τις πρώτες σεξουαλικές 
εµπειρίες της ανήλικης Βούλας απόκτησε µε τα χρόνια µέσα µου συµβολική σηµασία. Ο 
εµπνευσµένος και ο ευρηµατικός, ο διεισδυτικός και ο παντεπόπτης της νεοελληνικής 
κοινωνίας Καραγάτσης θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι υπήρξε και ο εισηγητής της 
«κλειδαρότρυπας» των ηµερών µας; 
 

Για τον Μ. Καραγάτση, όµως, σαράντα χρόνια από το θάνατό του, πέρα και 
ανεξάρτητα από αναλύσεις ή από προσωπικές απόψεις σαν τη δική µου, έχει αποφασίσει ο 
χρόνος. Παραµένει πάντα ο γοητευτικός πρωτοµάστορας της µυθοπλασίας, ο 
δηµοφιλέστερος της γενιάς του. Μιας γενιάς κυρίων ως επί το πλείστον, µε ψευδώνυµα, που 
έριξε για δεκαετίες βαρύ τον ίσκιο της στην πνευµατική ζωή του τόπου. Αλλά δεν είναι της 
ώρας ούτε και νοµίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν η δική µου γνώµη για την περίφηµη αυτή γενιά 
του ’3Ο, γενιά που τη φέρνω µπροστά µου γραβατωµένη πάντα, στις παρυφές ή και στα 
άδυτα της εξουσίας, γενιά δικαίως ή αδίκως περιτυλιγµένη µε ακαδηµαϊκές τηβέννους και 
αστικό καθωσπρεπισµό, αν και θα ήµουν η τελευταία που θα µπορούσε να αµφισβητήσει τον 
ανανεωτικό παλµό της, τους ορίζοντες που διεύρυνε και τη φιλοδοξία της να ενσωµατώσει 
δηµιουργικά την παράδοση στο χώρο της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.  

 
Ωστόσο, αν προσπαθούσε κανείς να ορίσει τις γενιές αναζητώντας έναν βαθύτερο και 

ουσιαστικότερο δεσµό, θα διαπίστωνε ότι ο µυθιστοριογράφος Μ. Καραγάτσης ελάχιστη 
σχέση έχει µε τον ψυχισµό των «επισήµων» της γενιάς του. Κι εδώ ακριβώς, χωρίς καµιά 
πρόθεση αξιολόγησης, εντοπίζεται, κατά τη γνώµη µου, ένας από τους λόγους της γοητείας 
και της διαχρονικότητας του µυθιστοριογραφικού έργου του. 

 
Ο Καραγάτσης, παρά τους κοινωνικούς, πολιτικούς ή άλλους δεσµούς του µε τους 

τυπικούς εκπροσώπους της γενιάς του ’30, χτίζει τον συγγραφικό του κόσµο ακολουθώντας 
τη δική του πορεία. ∆εν είναι ο «πνευµατικός» άνθρωπος που θα βασανιστεί αναζητώντας το 
στίγµα και τον προορισµό του νέου ελληνισµού, αυτός που θα «καταγγείλει», ούτε αυτός που 
θα «περιοριστεί» από τραυµατικές εµπειρίες και βιώµατα. Είναι απλώς ο µυθιστοριογράφος 
που θα αφοµοιώσει τη δυναµική της κοινωνίας του και θα την ανασυνθέσει, δηµιουργώντας 
µε ρεαλισµό και µε τόλµη µνηµειώδεις τοιχογραφίες ενός κόσµου που δεν αναζητά παρά 
τους τρόπους που θα τον οδηγήσουν στον εξατοµικευµένο ευδαιµονισµό. Ο Καραγάτσης 
αποδέχεται ψύχραιµος τα τετελεσµένα και τα αναπλάθει µε εξαιρετική µαστοριά αλλά και µε 
διαβρωτικό υποδόριο «σαρκασµό», για να αναπαραστήσει «θετικά», ως αναπόφευκτη, την 
ηθική αλλοίωση ενός κόσµου που κανένα πνευµατικό µανιφέστο δεν θα µπορούσε να 
ανακόψει. 
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Τι κοινό θα µπορούσε να έχει η καθαρότητα και η πνευµατικότητα των ανθρώπων του 
Θεοτοκά είτε η κοινωνική και πολιτισµική αγωνία των βασανισµένων του Τερζάκη µε τους 
αντιηρωικούς, χλευαστές ήρωες του Καραγάτση; Τι κοινό θα µπορούσαν να έχουν οι 
ποιητικοί κρύσταλλοι του Κοσµά Πολίτη, οι γλωσσικές και οι ιδεολογικές εµµονές του 
Μυριβήλη ή ο υµνητής και νοσταλγός των χαµένων πατρίδων, βιωµατικός Ηλίας Βενέζης µε 
τον κοσµοπολίτη, φροϋδιστή συγγραφέα της Μεγάλης Χίµαιρας; 

 
∆εν χωρεί αµφιβολία ότι ο τύπος του κυνικού πραγµατιστή που αποσυνδέει ανάλαφρα 

την πρακτική του από τις συνέπειές της, τη γενετήσια ορµή από την ερωτική απόλαυση και 
τη λογική από το συναίσθηµα, συνειδητά ή όχι, αποτελεί πλέον το κυρίαρχο πρότυπο της 
κοινωνικής µας ζωής. Εποµένως, ο «χαρακτήρας» µε τον οπλισµό των µυθιστορηµατικών 
ηρώων του Καραγάτση θα µπορούσε να ενσαρκώσει σήµερα την ηθική της προόδου και να 
αναδειχτεί ως ο κατ’ εξοχήν ικανός και επιδέξιος να συλλάβει το πνεύµα των καιρών και να 
δράσει «κοινωφελώς» αποβλέποντας αποκλειστικά στο ατοµικό του συµφέρον. 
«Πνευµατικός» πατέρας, άρα, ο Καραγάτσης του «ήρωα» που µε τη µια µορφή ή την άλλη 
τείνει να κατακυριεύσει τις σελίδες της όψιµης ελληνικής πεζογραφίας, συναγωνιζόµενος 
επάξια τον προβληµατισµό και την αισθητική των περιοδικών ποικίλης ύλης; Μόνο που ο 
Καραγάτσης δεν περιορίστηκε υπερφίαλα σε οµφαλοσκοπικές εκτονώσεις. Περπάτησε 
υποστηριζόµενος από τη µυθοπλαστική του ικανότητα και την αποκαλυπτική µατιά του και 
ανέδειξε σε καθολικό βιολογικό ερωτισµό τις σεξουαλικές αναζητήσεις που εδρεύουν στο 
κέντρο της δράσης και της ψυχολογίας των ηρώων του. 

 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι σκέψεις µου αυτές δεν έχουν καµιά 

πρόθεση αξιολόγησης. Πηγάζουν απλώς από τη διάθεσή µου να προσδιορίσω, έστω και 
σχηµατικά, τους λόγους για τους οποίους ο Μ. Καραγάτσης θα µπορούσε να θεωρηθεί 
σήµερα ο πιο σύγχρονος και ο πιο ερεθιστικός από τους καθιερωµένους µυθιστοριογράφους 
της γενιάς του. Ο µυθιστοριογράφος που, όπως είπε κάποτε και ο Γ. Π. Σαββίδης, θα 
µπορούσες να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις µε αδιάπτωτο πάντα ενδιαφέρον. Κάτι που 
εγώ, για δικούς µου λόγους, όπως δήλωσα και στην αρχή, δεν αποτόλµησα! 

 
 
Ο Καραγάτσης Αυτοβιογραφείται 122 
 

Γεννήθηκα στην Αθήνα σε ένα από τα τέσσερα γωνιακά σπίτια των οδών Ακαδηµίας 
και Θεµιστικλέους. ∆εν σας λέω όµως σε ποιο. Και το κάνω επίτηδες αυτό, για να µπλέξω 
άγρια -σε αυτό το αθηναϊκό σταυροδρόµι- τους διαφόρους “αρµοδίους”, όταν έρθει η στιγµή 
να εντοιχισθεί η αναµνηστική πλάκα. Εγώ βέβαια θα τα έχω τινάξει προ πολλού, και θα σπάω 
κέφι καλά στον ουρανό, µε τη µεταθανάτια φάρσα µου. Θα έχω παρέα το Σολωµό, που θα 
µου λέει κουνώντας το κεφάλι: «Τράβα και συ Καραγάτση, όσα τράβηξα εγώ από τον 
Καιροφύλλα, τον Αποστολάκη και το Σπαταλά». 

                                                           
122 Από την ιστοσελίδα: http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A8845. Το ίδιο κείµενο και στην 
ιστοσελίδα: http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis/default.htm. 

http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A8845
http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis/default.htm
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Όπως βλέπετε το κυριότερο γνώρισµά µου είναι η µετριοφροσύνη. ∆ιδάχτηκα τα 
πρώτα γράµµατα στο Αρσάκειο της Λάρισας (όταν συλλογιέµαι πως υπήρξα και 
Αρσακειάδα!) και αντί να ερωτευτώ τις συµµαθητριές µου, αγάπησα παράφορα τη δασκάλα 
µου. Γεγονός που µαρτυράει τη σκοτεινή ερωτική ιδοσυγκρασία µου. Έκανα ό,τι µπορούσα 
για να µην προβιβαστώ, να µείνω στην ίδια τάξη, κοντά στην “γυναίκα των ονείρων µου”. Το 
υπέροχο λογοτεχνικό µου ταλέντο φανερώθηκε στο Γυµνάσιο, όταν έγραφα εκθέσεις 
αριστουργηµατικές. Οι καθηγητές µου δεν πρόφταιναν να µου βάζουν δεκάρια. Ένας µονάχα 
-ένας ξερακιανός και καταχθόνιος- έβρισκε τα κείµενά µου απαίσια και τα µηδένιζε αράδα. 
∆εν µπορούσα να καταλάβω... αργότερα όµως κατάλαβα. Ο καθηγητής ήταν λογοτέχνης. 
Εννοείται πως τον εκδικήθηκα σκληρά... Ήµουν νεαρότατο µέλος της Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών όταν ο κ. Καθηγητής -γέρος πια- ζήτησε την ψήφο µου για να µπει και αυτός 
στο επίσηµο αυτό Πρυτανείο της ελληνικής διάνθησης. Του την αρνήθηκα. Αποτέλεσµα: 
Αυτός είναι και εγώ δεν είµαι πια µέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών...  
 

Κάποτε σπούδαζα νοµικά. Είχα 
συµφοιτητές τους κ. Πέτρον Χάρην, 
Άγγελο Τερζάκην, Γιώργο Θεοτοκάν, 
Πετσάλην και Οδυσσέα Ελύτην, τα 
εξαιρετικά αυτά νοµικά πνεύµατα που τόσο 
διέπρεψαν στη δικανική σταδιοδροµία τους 
-όπως και εγώ εξάλλου. Ο ισχυρισµός του 
κ. Κλ. Παράσχου ότι υπήρξε συµφοιτητής 
µου είναι ανακριβέστατος. Όταν ο 
νεαρότατος κ. Παράσχος γράφτηκε 
πρωτοετής στη νοµική, εγώ ήµουν κιόλας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.  
 

Έφηβος ήµουν όταν έγραψα τα πρώτα µου και τελευταία ποιήµατα. ∆εν τα δηµοσίευσα 
ποτέ. Αργότερα το ’ριξα στην πεζογραφία, ένας Θεός ξέρει το γιατί... 
 

Έγραψα πολλά και διάφορα, διηγήµατα, νουβέλες, µυθιστορήµατα, έργα υψηλού 
ηθικοπλαστικού περιεχοµένου, πολύ κατάλληλα για παρθεναγωγεία και βιβλιοθήκες 
οικογενειών µε αυστηρά αστικά ήθη. Οι ήρωές µου -Λιάπκιν, Μαρίνα Ρεϊζη και ιδίως 
Γιούγκερµαν- είναι άνθρωποι αγνοί, αθώοι, ιδεολόγοι και στέκουν ψηλότερα από τις 
αθλιότητες του χαµερπούς υλισµού. 
 

Απορώ πως το εκπαιδευτικό συµβούλιο δεν εισήγαγε ακόµα τα βιβλία µου για 
αναγνωστικά στα σχολεία του κράτους, εξίσταµαι πώς η Ακαδηµία δεν µου έδωσε ακόµα το 
βραβείο Αρετής, πώς δεν µε εκάλεσε ακόµα να παρακαθήσω στους ενάρετους κόλπους της 
κοντά στον κ. Σπύρο Μελά. 
  

∆εν επείραξα ποτέ συνάδελφο και είµαι συµπαθέστατος στους λογοτεχνικούς κύκλους. 
Αυτό θα αποδειχθεί στην κηδεία µου όπου θα έρθει κόσµος και κοσµάκης να πεισθεί ίδιοις 
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όµµασι ότι πέθανα, ότι θάφτηκα, ότι πήγα στο διάολο. Και θα φύγει από το νεκροταφείο ο 
κόσµος και ο κοσµάκης βγάζοντας στεναγµούς ανακούφισης. 
 

Είµαι βέβαιος πώς ο Θεός θα µε κατατάξει µεταξύ των αγίων στον Παράδεισο. 
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- Σαχίνης Απόστολος, Το ιστορικό µυθιστόρηµα, σ. 90-104, Αθήνα, Κωνσταντινίδης, 1981 (γ΄ έκδοση).  
- Σαχίνης Απόστολος, Πεζογράφοι του καιρού µας, σ. 91-99, Αθήνα, Εστία, 1978 (β΄ έκδοση).  
- Χατζηφώτης Ι.Μ., «Καραγάτσης Μ.», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 8, 
Αθήνα, Χάρη Πάτση.  
- Χατζίνης Γιάννης, «Μ. Καραγάτση: Ο κίτρινος φάκελλος», Νέα Εστία 61, ετ. ΛΑ΄, 15/6/1957, αρ. 
719, σ. 883-884.  
- Vitti Mario, Η γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και µορφή, σ. 343-351, Αθήνα, Ερµής, 1979.  
 

                                                           
123 Από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis/default.htm (δικτυακός τόπος αφιερωµένος 
στον Μ. Καραγάτση· παρατίθεται το πρώτο διήγηµα του συγγραφέα «Η κυρία Νίτσα»). 
 
2. http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4423 (παρατίθεται το διήγηµα «Η κυρία Νίτσα»). 
 
3. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο Καραγάτσης διηγηµατογράφος», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 
16-03-2001), 
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CA%E1%F1%E1%E3%DC%F4%F3%E7%F2&a=&
id=77689652. 
 
2. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ανά την οικουµένη» (Τα ταξιδιωτικά κείµενα του Καραγάτση αποπνέουν 
την ατµόσφαιρα των τόπων που επισκέφθηκε), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 02-06-2002), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13576&m=S22&aa=1&cookie=. 
 
3. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Ω, Αρβανιτάκη Τάκο» (Το πιο πρόσφατο απόκτηµα της σοδειάς της γενιάς 
του ’30 είναι το αθησαύριστο ληστρικό µυθιστόρηµα του Μ. Καραγάτση που έρχεται, 
παρεµπιπτόντως, να µας θυµίσει τους θησαυρούς των παλαιών εφηµερίδων), εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 13-02-2000),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12845&m=S03&aa=1&cookie=. 
 
4. Στέλλα Λοΐζου, «Μ. Καραγάτσης - Τολµούσε να αναιρεί ακόµη και τον εαυτό του», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 14-11-1999),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12757&m=B06&aa=1&cookie=. 
 
5. Νένα Ι. Κοκκινάκη, «Ο έρωτας και ο θάνατος στο έργο του Καραγάτση», εφηµ. Το Βήµα 
(δηµοσίευση: 12-09-1999),   
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12695&m=B10&aa=3&cookie=. 
 
6. ∆. Μιχαλόπουλος, «Η οδύσσεια του πραγµατικού Γιούγκερµαν» (Στο οµώνυµο µυθιστόρηµά του ο 
Μ. Καραγάτσης µήπως είχε ως πρότυπο πρόσωπο υπαρκτό; Ο ∆. Μιχαλόπουλος απαντά «µάλλον ναι» 
και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για τον ∆ηµήτριο Ερσελµάν, στη ζωή και στις περιπέτειες του οποίου 
αναφέρεται), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 25-12-1998),  
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12513&m=B08&aa=1&cookie=. 
 
 
 
 

http://www.greekbooks.gr/TONOS/specials/karagatsis/default.htm
http://www.mathisis.com/nqcontent.cfm?a_id=4423
http://book.culture.gr
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%CA%E1%F1%E1%E3%DC%F4%F3%E7%F2&a=&
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=13576&m=S22&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12845&m=S03&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12757&m=B06&aa=1&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12695&m=B10&aa=3&cookie=
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12513&m=B08&aa=1&cookie=
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4.2.6. ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ (1904-1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904. Γόνος παλιάς 
αστικής αθηναϊκής οικογένειας και γιος γιατρού και καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.124 Αφού περάτωσε τις Νοµικές σπουδές του στην Ελλάδα, εν 
συνεχεία πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε Νοµικά και φοίτησε στη Σχολή Πολιτικών 
Επιστηµών. Κατά το διάστηµα των ετών 1920-1930 έκανε πάρα πολλά ταξίδια στην Ευρώπη 
και κατά το τέλος της δεκαετίας του ’20 διορίστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτα στο 
τµήµα µελετών και ύστερα στο δικαστικό τµήµα, όπου παρέµεινε ως το 1946. Στα γράµµατα 
εµφανίστηκε το 1925 µε τη συλλογή διηγηµάτων Μερικές εικόνες σε µια κορνίζα. 
Για το έργο του τιµήθηκε τρεις φορές: µία από την Ακαδηµία Αθηνών (1950) και δύο φορές 
(1956 και 1963 αντιστοίχως) µε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος. 
 
 
Έργα του σε βιβλία 
 

Μυθιστορήµατα: Γερές και αδύναµες γενεές (Ο προορισµός της Μαρίας Πάρνη, 1933, 
Το σταυροδρόµι, 1934, και Ο απόγονος, 1935), Ανθρώπινη περιπέτεια (Η ανθρώπινη 
περιπέτεια, 1937 και Ο µάγος µε τα δώρα, 1939), Μυθιστόρηµα ενός έθνους (Οι Μαυρόλυκοι, 
                                                           
124 Παραθέτουµε αποσπάσµατα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Θανάση Πετσάλη-
∆ιοµήδη από τον Κώστα Γ. Παπαγεωργίου στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο 
ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Ζ΄, ό.π., σσ. 156-158, 167-170, 178-180 (εδώ 
παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του βιβλίου).   
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1948, Η καµπάνα της Αγια-Τριάδας, 1949, Ελληνικός όρθρος, 1962, ∆εκατρία χρόνια 1909-
1922, 1964 και Κατακαηµένος τόπος, 1972) και Ο κύκλος του µύθου (Επιστροφή στο µύθο, 
1974, Το τέλος του µύθου, 1976 και Τα λόγια του σύθαµπου, 1980). 

∆ιηγήµατα: Μερικές εικόνες σε µια κορνίζα (1925), Παράλληλα και παράταιρα (1936), 
Η κυρία των τιµών (1944), Πέρα στη θάλασσα (1944), Τα δικά µας παιδιά (1946), Της Πάργας 
(1947), Έξαρση της γλυκείας χώρας Κύπρου (1956) και Η κυρά της Ύδρας (1968). 

∆οκίµια: Αποστάξεις (1967) και ∆ιάλογοι µε τον εαυτό µου (1976), καθώς και 
αποµνηµονεύµατα του µε τον τίτλο ∆ιαφάνειες (1983). 

Θεατρικά έργα: Η σφαγή των µνηστήρων (1935), Προµηθέας (1949), Ο µέγας εσπερινός 
(1952), Η λύκαινα (1961), και Χέρια πάνω στον τοίχο (1979). 

Μελέτες: Συµβολή στη µελέτη της φιλοσοφίας του δικαίου (1929). Αι σύγχρονοι τάσεις 
συγκεντρώσεως της εξουσίας (1929) και Η δηµοσιονοµική αντιµετώπισις του προσφυγικού 
ζητήµατος (1930). 
 
 

_____________ 
 

 
[...] Από τις αρχές του 1939, ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης συλλαµβάνει την ιδέα της 
συγγραφής ενός ιστορικού µυθιστορήµατος, µε την πρόθεση να εξιχνιάσει µία µακρύτατη 
όσο και σκοτεινή περίοδο της ελληνικής ιστορίας, αρχίζοντας από τα µέσα περίπου του 16ου 
αιώνα και φτάνοντας στα χρόνια του Ρήγα (1798). Συλλαµβάνει, µε άλλα λόγια, την ιδέα να 
γράψει τους Μαυρόλυκους (1947-1948), ώστε, παρακολουθώντας και καταγράφοντας το 
οδοιπορικό µιας ελληνικής οικογένειας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, να συνθέσει το 
ιστορικό χρονικό µιας ολόκληρης περιόδου. 

 
Βεβαίως, η πρόθεση αυτή του συγγραφέα να εξιχνιάσει κατά τρόπο µυθιστορηµατικό 

τα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας ούτε τυχαία πρέπει να θεωρηθεί, ούτε συµπτωµατική. 
Αντιθέτως, εκδηλώνεται σε µία εποχή, κατά την οποία εκδηλώνονται και άλλες πολλές 
παρεµφερείς προθέσεις από αρκετούς συγγραφείς εκπροσώπους της γενιάς του ’30, στην 
προσπάθειά τους να επαναπροσδιορίσουν τον πολύπαθη όρο Ελληνισµός επάνω σε δεδοµένα 
σαφώς εθνικιστικά, εκλογικευµένα, ωστόσο, ωραιοποιηµένα και καλυµµένα κάτω από την 
πρόφαση της ανίχνευσης των αποτέρων ριζών του νέου ελληνισµού και της αναζήτησης 
καταφυγίου σε αξίες ενδογενείς. 

 
«Κατεβήκαµε, σκύβοντας και σκάβοντας, κατεβήκαµε ως τις ρίζες του είναι µας. Και 

προχωρώντας, σκαλίζοντας, µοχθώντας, είδαµε ότι οι ρίζες µας αυτές άπλωναν πολύ σε χώρο 
και σε χρόνο, [...] άπλωναν σ’ όλο τον χρόνο τον ελληνικό και στα µεγάλα χρόνια της 
σκλαβιάς, της Τουρκοκρατίας, και στα χρόνια του Βυζαντίου». 

 
Για την πραγµατοποίηση αυτής της οµολογουµένως υπέρ το δέον φιλόδοξης 

απόφασης, ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης καταφεύγει σε ένα µεγάλο πλήθος ιστορικών 
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πηγών, ελληνικών και ξένων, σε µαρτυρίες, περιηγήσεις, καταθέσεις κλπ., για να προβεί εν 
συνεχεία σε µια εξονυχιστική µελέτη και επιλογή, συγκεράζοντας ιδέες, γνώµες και απόψεις, 
αποµονώνοντας πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις. Η έµφαση, πάντως, δίνεται στα 
γεγονότα. Αν εξαιρεθούν δύο µόνο περιπτώσεις, και, συγκεκριµένα, σ’ αυτές που δίνεται 
µεγάλη βαρύτητα στις προσωπικότητες του Κοσµά του Αιτωλού και του Ρήγα Φεραίου, σε 
όλες τις άλλες τα πρόσωπα διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Όπως και ο ίδιος, εξάλλου, 
οµολογεί, θέλει να εξιστορεί µεγάλα γεγονότα µε µικρούς ήρωες. Στο κάτω της γραφής, τον 
ρόλο του ήρωα σ’ αυτό το φιλόδοξο, ογκώδες και µε επικές προδιαγραφές -ανεξαρτήτως 
αποτελέσµατος- µυθιστόρηµα, τον διαδραµατίζει ένα έθνος ολόκληρο και όχι µεµονωµένα 
πρόσωπα. 

 
«∆ε θα ’χα ένα άτοµο εδώ ή δύο ή πέντε ή δέκα ανθρώπους. ∆εν ήταν να γράψω 

µυθιστόρηµα µιας οικογένειας ή καν µιας κοινωνίας. Εδώ ήταν να παρακολουθήσω ένα 
ολάκερο έθνος που περπατάει, µια φυλή, τη Ρωµιοσύνη, που σηκώνεται και ξαναγεννιέται». 

 
Η οικογένεια των Μαυρόλυκων, στο οµώνυµο µυθιστόρηµα, είναι απλώς η 

ραχοκοκαλιά του µυθιστορήµατος: ο κορµός, που τα κλαδιά και τα παρακλάδια του 
απλώνονται τοπικά και χρονικά όπου και όσο απλώνεται ο µύθος. 

 
Η δηλωµένη, ωστόσο, προκαταβολικά, απόφαση-πρόθεση του συγγραφέα να µη 

γράψει το µυθιστόρηµα µιας οικογένειας, ούτε καν µιας κοινωνίας, αλλά να παρακολουθήσει 
ένα ολόκληρο έθνος στην πορεία του µέσα στην ιστορία, εµπεριέχει τον κίνδυνο να αποτύχει 
ως µυθιστόρηµα, έστω και ως ιστορικό µυθιστόρηµα, και να θεωρηθεί ένα χρονικό µιας 
ορισµένης χρονικής περιόδου, γεγονός που συµβαίνει, εντέλει, µε το περί ου ο λόγος βιβλίο, 
το οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα χρονικό της Τουρκοκρατίας. Η άποψη 
µάλιστα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα πρόσωπα που δεσπόζουν κατά την 
εξέλιξη της ιστορίας (ο ∆ιονύσιος ο Σκυλόσοφος, ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις, ο 
Κοσµάς ο Αιτωλός, ο Ρήγας Φεραίος κ.ά.) είναι, ούτως ή άλλως, ιστορικές µορφές, µε 
ιστορική δράση απολύτως προσδιορισµένη. 
 

Κάτι ακόµα που επενεργεί αρνητικά στους Μαυρόλυκους, υπό την προϋπόθεση, 
βεβαίως, ότι τους εκλαµβάνει κανείς ως µυθιστόρηµα, είναι η χαλαρότατη, σχεδόν 
ανύπαρκτη σχέση και αλληλουχία µεταξύ προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων από 
κεφάλαιο σε κεφάλαιο: 
«∆εν υπάρχει ενότητα µύθου στο έργο ούτε ενιαία ιστορία, που να ξετυλίγεται προοδευτικά 
και να αποκτά συνοχή. Χαλαρά και µε µεγάλα χάσµατα παρακολουθείται η µυθιστορηµατικά 
ανύπαρκτη οικογένεια των Μαυρόλυκων, και δεν µας πείθει για τη διαδροµή της ανάµεσα 
στο χρόνο. Και το τελικό συµπέρασµα [...] είναι πως ο Θανάσης Πετσάλης µας έδωσε µια 
στατική εικόνα της φυλής µας στην τουρκοκρατία, όπως θα µας την έδινε και η ιστορία, όχι 
την εξελικτική κίνηση του ελληνικού έθνους, ό,τι ακριβώς απαιτεί το µυθιστόρηµα» 
(Απόστολος Σαχίνης). 
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Στο σηµείο αυτό, εξάλλου, ας υποµνησθεί ότι ο συγγραφέας παραθέτει, εν προλόγω, 
εκτός των άλλων, και έναν πλήρη όσο και εκτενέστατο βιβλιογραφικό κατάλογο των 
ιστορικών πηγών του, προσδίδοντας έτσι αυτός ο ίδιος τον χαρακτηρισµό του ιστορικού 
χρονικού στο πόνηµά του, ενώ στα έξι κεφάλαια του κάθε τόµου πουθενά δεν επισηµαίνεται 
άλλη λειτουργία του χρόνου εκτός από την οριζόντια, µε αµετακίνητη και αδιάσπαστη τη 
σειρά των αντικειµενικών-ιστορικών δεδοµένων. Πράγµατι, ο αναγνώστης των Μαυρόλυκων, 
από τις πρώτες κιόλας σελίδες αυτού του ογκωδέστατου βιβλίου, δηµιουργεί και γρήγορα 
παγιώνει την εντύπωση ότι ο συγγραφέας του είναι χρονικογράφος και όχι 
µυθιστοριογράφος. Συνειδητοποιεί ότι το µεγαλόπνοον αυτό εγχείρηµα δεν είναι, παρά µία 
εκλαϊκευµένη και φορτισµένη από έναν «εθνικόφρονα», αφελή, προγονόπληκτο και εντελώς 
αποϊδεολογικοποιηµένο συναισθηµατισµό, σύνοψη ιστορικών καταγραφών, µαρτυριών και 
παραδόσεων γύρω από τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο, 
δεν θα ήταν άσκοπη, νοµίζω, η παράθεση του παρακάτω αποσπάσµατος από κάποια 
λεγόµενα του ίδιου του συγγραφέα: 
«Για µένα, δίπλα στα ράφια µε τους “µεγάλους” της λογοτεχνίας είναι τα ράφια µε τα βιβλία 
της Ιστορίας, τα ιστορικά. Να µία ανάγνωση που χρόνο µε το χρόνο γίνηκε πιο αναγκαία, πιο 
απαιτητική, πιο αποκλειστική για µένα. [...] Εξετόπισε λίγο-πολύ τη λογοτεχνία, το καθαρά 
φανταστικό λογοτεχνικό δηµιούργηµα [...], µε τις ευρύτερες φτερούγες του σκέπασε όλη την 
έκταση του ενδιαφέροντός µου, το ιστορικό βιβλίο, η Ιστορία και ότι συγγενεύει µ’ αυτήν...». 
 

Από την άποψη της γλώσσας, ο συγγραφέας-χρονικογράφος προσπάθησε να 
εκµεταλλευθεί στο έπακρον όλο το νεοελληνικό γλωσσικό φάσµα, συµπεριλαµβάνοντας όλες 
τις φάσεις του και όλες τις αλλαγές που υπέστη κατά τη µακρά διάρκεια της τουρκοκρατίας 
αλλά και τους τελευταίους αιώνες της βυζαντινής περιόδου, καθώς και τις κατά τόπους 
ιδιαιτερότητες του, µε εµφανή την πρόθεση να καταδείξει τον µεγάλο πλούτο της ελληνικής 
γλώσσας και τις άπειρες δυνατότητες που ενέχει. Στην προσπάθειά του αυτή, ωστόσο, πολύ 
συχνά, πιθανόν επειδή θέλει να πλειοδοτήσει υπέρ του τόσον εκτιµηθέντος από τη γενιά του 
λαϊκού στοιχείου, υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας και το γλωσσικό του όργανο βρίθει 
γραφικοτήτων και εκζητήσεως. 

 
Με τους Μαυρόλυκους, ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης ανοίγει ένα µεγάλο κύκλο 

ιστορικών µυθιστορηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, ανοίγει τον κύκλο του Μυθιστορήµατος ενός 
Έθνους, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την Καµπάνα της Αγια-Τριάδας (1949), τον Ελληνικό 
όρθρο (1962), τα ∆εκατρία χρόνια 1909-1922 (1964) και τον Κατακαηµένο τόπο (1972) και µε 
τον οποίο δηµιουργείται η απολύτως δικαιολογηµένη εντύπωση ότι ο συγγραφέας του 
φιλοδοξεί να γίνει ένας επικός πεζογράφος των ιστορικών περιπετειών του ελληνισµού. 
 

_____________ 
 

[...] Από τα όσα επισηµάνθηκαν ως τώρα, προκύπτει ότι ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης 
είναι ένας πολυγραφότατος, από τους πολυγραφότερους συγγραφείς της γενιάς του ’30. Με 
το σύνολο του τεράστιου σε όγκο έργου του, τόσο το µυθιστορηµατικό όσο και το 
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διηγηµατικό, κινήθηκε γύρω από δύο, κυρίως, θεµατικές εστίες: την ελληνική αστική 
κοινωνία, του πνεύµατος της οποίας θεωρήθηκε και ο γνησιότερος εκφραστής, ως 
πεζογράφος αλλά και ως πολίτης, και την ιστορία, την οποία προσπάθησε να αναπλάσει 
µυθιστορηµατικά, αρχίζοντας από τη βυζαντινή περίοδο και φτάνοντας ως τις µέρες µας. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι οι δύο αυτές θεµατικές εστίες ούτε υπήρξαν, ούτε 
λειτούργησαν, στην προκειµένη περίπτωση, σχεδόν ποτέ, αµιγείς, αλλά, ως επάλληλοι 
κύκλοι, πολλές φορές ταυτίστηκαν κατά ένα µεγάλο τµήµα της επιφάνειας τους, µε 
υπερέχοντα πάντα τα στοιχεία της ιστορίας. Ας µην ξεχνάµε, ότι η τριλογία Γερές και 
αδύναµες γενεές, που θεωρήθηκε από σύσσωµη την κριτική ως το πρώτο µυθιστόρηµα στο 
οποίο καταγράφεται µε ενάργεια, από έναν αστό, η πορεία µιας µεγαλοαστικής οικογένειας, 
στηρίζεται επάνω σε ένα επίπεδο σαφώς ιστορικό, αφού κυρίαρχη πρόθεση του συγγραφέα 
είναι να δώσει µία πλατιά εικόνα της νεοελληνικής αστικής κοινωνίας, επηρεασµένος 
προφανώς από τον θρύλο των Φορσάιτ του Γκόλσγουορθυ, του οποίου το µυθιστόρηµα Το 
τελευταίο καλοκαίρι είχε µεταφράσει στα ελληνικά. Άλλο αν η προσπάθειά του αυτή 
προσέκρουσε στην απειρία του αλλά και στην εγγενή, καθώς φάνηκε εκ των υστέρων, 
αδυναµία του, να συνθέτει µεγαλόπνοα επικά έργα, ίσως επειδή ποτέ του δεν κατόρθωσε να 
απελευθερωθεί εντελώς από τις ταξικές-κοινωνικές καταβολές και δεσµεύσεις του, ούτε και 
όταν επιχείρησε να στραφεί εναντίον της κοινωνικής του τάξης µε κριτικές και 
αποµυθοποιητικές διαθέσεις, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν µπόρεσε, τελικά, να είναι 
αντικειµενικός όσο απαιτεί το έπος. Απεναντίας, παρέµεινε ένας υποκειµενικός, ειλικρινής 
ωστόσο, ευαίσθητος και λεπτός παρατηρητής του περιβάλλοντός του. 
 

Στη συνέχεια, η άνοδος του φασισµού στην Ευρώπη, η δικτατορία του Μεταξά, ο 
πόλεµος και η Κατοχή έστρεψαν το ενδιαφέρον του αποκλειστικά, σχεδόν, προς την ιστορία, 
στους κόλπους της οποίας προσπάθησε να επισηµάνει, να µελετήσει και να ανασύρει στο φως 
στοιχεία πρόσφορα για την ανασύνθεση και τον επαναπροσδιορισµό της έννοιας Ελληνισµός, 
που ήταν, εξάλλου, το κύριο αίτηµα των καλλιτεχνικών και πνευµατικών, εν γένει, κύκλων 
της εποχής και, κυριότατα, των εκπροσώπων της γενιάς του ’30. Σε µία Ελλάδα 
καταταλαιπωρηµένη, καθηµαγµένη, µε µία αστική τάξη -την τάξη του- 
αποπροσανατολισµένη, ερωτοτροπούσα µε τον φασισµό, όσο ποτέ άλλοτε συντηρητική, η 
ανασύνθεση της έννοιας του Ελληνισµού µε στοιχεία δανεισµένα αποκλειστικά από το 
παρελθόν, µοιάζει, όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι η κινούσα πρόθεση, σαν απόρροια ενός 
στείρου εθνικισµού. Πολύ περισσότερο όταν, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του Θανάση 
Πετσάλη-∆ιοµήδη, το παρελθόν «δεν προβάλλεται για να κατανοηθεί το σήµερα, αλλά για να 
υψωθεί σε πρότυπο και παράδειγµα προς µίµηση για το παρόν. ∆ιατηρεί πλήρως την 
αυτοτέλειά του». 

 
Όπως στις Γερές και αδύναµες γενεές, έτσι και στα µυθιστορήµατα -αλλά και στα 

διηγήµατα- που συγκαταλέγονται στις ιστορικές χρονογραφίες, είναι εµφανής η εγγενής 
αδυναµία του συγγραφέα να γίνει ένας επικός πεζογράφος των ιστορικών περιπετειών του 
νεότερου ελληνισµού. ∆εν µπορώ να ξέρω κατά πόσο φταίει σ’ αυτό και η αποδεδειγµένως 
ανεπαρκής δηµιουργική φαντασία του µυθιστοριογράφου, εξαιτίας της οποίας τα πρόσωπα 
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των έργων του αυτής της κατηγορίας, ακραιφνώς ιστορικά ή δηµιουργηµένα απ’ αυτόν τον 
ίδιον, είναι ατελή, εντελώς συµβατικά, τόσο που να δίνουν την εντύπωση προφάσεων 
µάλλον, που εξυπηρετούν στην εικονογράφηση των ιστορικών του αφηγήσεων. Αλλά και το 
ύφος του Θανάση Πετσάλη-∆ιοµήδη δεν είναι γνήσιο επικό ύφος: είναι ένα ύφος κατά βάση 
λυρικό, που τείνει, ως ένα σηµείο, να περιβληθεί τον επικό µανδύα, στην ύφανση του οποίου 
κυριαρχεί µία γλώσσα λαϊκή αλλά και λαϊκότροπη, δηµώδης αλλά και προσποιούµενη µε 
πολλούς ακκισµούς το δηµώδες ύφος απλών ανθρώπων, ενίοτε και λαϊκών 
αποµνηµονευµατογράφων. Γιατί δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές οι φορές που ο 
αναγνώστης των Μαυρόλυκων, της Καµπάνας της Αγια-Τριάδας, του Ελληνικού όρθρου κλπ., 
αισθάνεται τον αφηγητή να ακκίζεται και να µιλάει µόνο και µόνο για να ακούει ο ίδιος τον 
εαυτό του. 
 

Όπως πολύ σωστά έχει επισηµανθεί από την κριτική, ο Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης 
βρέθηκε στις καλύτερες και στις ειλικρινέστερες δηµιουργικές στιγµές του, όταν, πιστός στις 
ιδιοσυγκρασιακές καταβολές και ροπές του, µετήλθε χαµηλούς τόνους και κινήθηκε σε 
τόπους όπου κυριαρχούσε το στοιχείο του λυρισµού. Εκεί, όπου µπόρεσε να εκφράσει µε 
άνεση την υποφώσκουσα, πλην όµως ζωηρότατη, ροµαντική του διάθεση και την παθητική 
έως νοσηρή του αισθαντικότητα. 

 
Οι επικές προθέσεις και τα συνακόλουθα αυτών των προθέσεων βιβλία του συγγραφέα 

µπορεί κατά καιρούς να επαινέθηκαν και να εντυπωσίασαν, λόγω του όγκου τους και, 
πιθανόν, λόγω των εθνικών σκοπιµοτήτων που εξυπηρέτησαν ή, εν πάση περιπτώσει, 
επιδίωξαν να εξυπηρετήσουν, ελάχιστοι πάντως είναι σήµερα εκείνοι που εξακολουθούν να 
πιστεύουν στις επικές-συνθετικές ικανότητες του. Το µεγαλόπνοο όραµά του να συνθέσει 
κατά τρόπο µυθιστορηµατικό µια τεράστια τοιχογραφία της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας 
µπορεί να ολοκληρώθηκε, αλλά έµεινε αδικαίωτο «καλλιτεχνικά»: µυθιστορηµατικά. Θέλω 
να πω η πρόθεσή του να παρουσιάσει «την εξέλιξη του ελληνισµού των νεότερων χρόνων 
από µια ορισµένη οπτική: από εκείνη που θέλει να µας αποκαλύψει τη συνοχή µεταξύ των 
αλλεπάλληλων δοκιµασιών της φυλής και της ανάγκης για µια καινούρια ψηλάφηση των 
χαρακτηριστικών, για µια επιβεβαίωση, δηλαδή, της ελληνικότητάς της». Έτσι, ενώ είχαµε 
ανάγκη, όσο µπορεί να πει κανείς ότι τον είχαµε, από έναν έλληνα Γκόλσγουορθυ, µας 
προέκυψε ένας ισχνά καλλιτεχνίζων Παπαρρηγόπουλος. 
 
 
 
Ευθύνη και παρελθόν: προς ένα «θετικό» αντίκρισµα της ζωής (Από το Το 
σταυροδρόµι στο Οι Μαυρόλυκοι) 125 
 
[...] ∆ύο χρόνια περίπου µετά την έκδοση του µυθιστορήµατος Το σταυροδρόµι, η 
εγκαθίδρυση της αστικής δικτατορίας έθετε, το 1936, οριστικά το βενιζελικό φιλελευθερισµό 

                                                           
125 Παραθέτουµε απόσπασµα από το οµότιτλο κεφάλαιο του βιβλίου του Κ. Α. ∆ηµάδη, ∆ικτατορία, 
Πόλεµος και Πεζογραφία (1936-1944), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 20042, σσ. 265-283. 
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εκτός µάχης. Στο πεζογραφικό πεδίο, ο Πετσάλης υποστηρίζει ότι ο εξωτερικός κίνδυνος 
υπήρξε το κατεξοχήν κριτήριο για τη στροφή του το 1939 στις ρίζες του ελληνισµού. Είναι 
φανερό ότι εδώ έχουµε µια περίπτωση εξιδανίκευσης της πραγµατικότητας, που συνιστά, 
ωστόσο, παραποίηση της αλήθειας. Η λεγόµενη, δηλαδή, «στροφή προς το παρελθόν» έχει 
στο πεδίο της µυθιστορηµατικής δηµιουργίας του Πετσάλη δύο όψεις. Η πρώτη αφορά την 
πτώση της ιδεολογίας του (βενιζελικού) φιλελευθερισµού, γεγονός που αποσιωπάται 
επιµελώς από τους βενιζελικούς συγγραφείς. Η δεύτερη έχει σχέση, βεβαίως, µε τον 
εξωτερικό παράγοντα της απειλής του πολέµου. 
 

Είναι γνωστό ότι το µεταξικό καθεστώς µε σειρά µέτρων που πήρε ήδη από το 1937, 
απέβλεπε να προσεταιριστεί την αγροτική και εργατική τάξη, και κυρίως τους νέους. 
Απευθυνόµενος ο Μεταξάς στις 13.6.1937 στη νεολαία των Ιωαννίνων, ανέπτυσσε το 
πρόγραµµα της δηµιουργίας ενός Τρίτου Ελληνικού Πολιτισµού και υποσχόταν να το 
εµπιστευτεί στα χέρια της νεότητας. Στο Κεφάλαιο Ι, παρακολουθήσαµε την προσπάθεια του 
Άγγελου Τερζάκη να θέσει το 1937, από τις στήλες των Νεοελληνικών Γραµµάτων, το 
ζήτηµα της «παράδοσης», µε την έννοια ότι η εθνική/λαϊκή παράδοση αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα για την ανανέωση της κοινωνικής και πνευµατικής ζωής, αλλά και 
για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Λίγους µήνες µετά την εγκαθίδρυση του µεταξικού 
καθεστώτος, ο Γιώργος Θεοτοκάς δήλωνε στον Αντρέα Καραντώνη, σύµφωνα µε επιστολή 
του τελευταίου προς τον Γιώργο Σεφέρη, ότι «παύει να σχετίζεται άµεσα µε τα Ν[έα] 
Γρ[άµµατα], και ότι είναι ενθουσιασµένος µε µία εβδοµαδιαία κολοφυλλάδα, τα Νεοελληνικά 
Γράµµατα [...] και ότι θα συνεργάζεται σ’ αυτά, γιατί επιθυµεί να επηρεάσει πλατειές µάζες 
κοινού». Τόσο, δηλαδή, το µεταξικό καθεστώς όσο και οι διανοούµενοι της βενιζελικής 
παράταξης είχαν στο µεταξύ αντιληφτεί ότι ο στείρος αντικοµµουνισµός δεν µπορούσε να 
αποτελέσει θετική βάση για την προσέλκυση των λαϊκών τάξεων. 
 

Η παράταξη των Φιλελευθέρων γνώριζε πολύ καλά τις προθέσεις του δικτάτορα και τις 
συνέπειες που θα είχε στο εγγύς µέλλον η δηµιουργία µιας ευρύτερης λαϊκής βάσης, η οποία 
θα είχε προπαρασκευαστεί για να υποστηρίξει ενεργητικά το καθεστώς Γεωργίου Β΄ - 
Μεταξά. Σηµαντικά µέλη του Κόµµατος των Φιλελευθέρων είχαν συχνά την ευκαιρία να 
ενηµερώνονται προσωπικά σχετικά µε τις απόψεις του δικτάτορα, όταν καλούνταν να 
συµβουλεύσουν και να βοηθήσουν τον Μεταξά στη διευθέτηση ορισµένων ζητηµάτων. Όπως 
παρατηρεί ο Γρ. ∆άφνης, «Πλείστα δε στελέχη των δύο κοµµάτων εβοήθησαν ή 
επροθυµοποιήθησαν να βοηθήσουν την δικτατορίαν. Η στάσις αυτή των δύο µεγάλων 
αστικών κοµµάτων δεν ήτο ανεξήγητος. Ησθάνοντο, κατά βάθος, ότι ο Μεταξάς είχε δώσει 
την µόνην δυνατήν λύσιν διά την ένωσιν του αστικού κόσµου. Ησθάνοντο ότι το αστικόν 
καθεστώς, διά να υπερπήδηση την κρίσιν [...], είχεν ανάγκην να αναστείλη, επί τι χρονικόν 
διάστηµα, τας δηµοκρατικάς ελευθερίας». 
 

0 χαρακτήρας του µεταξικού προγράµµατος για τη δηµιουργία ενός Τρίτου Ελληνικού 
Πολιτισµού, που θα συνδύαζε την αναβίωση της σπαρτιατικής αρετής µε τη βαθιά 
χριστιανική πίστη και τον αντιλιµπεραλισµό, µπορεί να φαίνεται και να χαρακτηρίζεται εκ 
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των υστέρων κραυγαλέος και ανεδαφικός. Ωστόσο, έπειτα από τρία χρόνια σταθερής 
παραµονής του Ι. Μεταξά στην εξουσία και µετά την επιτυχή κίνηση του δικτάτορα να 
επιβάλει τη συγκέντρωση όλων αδιακρίτως των νέων, τόσο της αστικής όσο και της 
εργατικής τάξης, στην ελεγχόµενη Ε.Ο.Ν., οι προοπτικές για την επιβίωση του καθεστώτος 
είχαν αυξηθεί. ∆εν είναι τυχαίο, επί παραδείγµατι, ότι το µεταξικό καθεστώς απαγορεύει το 
1940 την κυκλοφορία του µυθιστορήµατος Η πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη και ότι, ένα χρόνο 
αργότερα, ο Γρ. Ξενόπουλος (ο οποίος το Μάρτιο του 1931 είχε εκλεγεί µέλος της 
Ακαδηµίας Αθηνών χάρη στην επίµονη υποστήριξη του Γεωργίου Παπανδρέου) επικροτεί τη 
µεταξική απόφαση µε άρθρο του στα Αθηναϊκά Νέα (11.8.1941), χαρακτηρίζοντας το έργο 
νεανικό αµάρτηµα του συγγραφέα και το κείµενο ως αισχρολόγο και κατεξοχήν 
αντιχριστιανικό. Ο γενικότερος, οπωσδήποτε, κίνδυνος να δηµιουργηθεί µια λαϊκή 
ανταγωνιστική βάση, από την οποία σύντοµα θα αναδεικνύονταν τα νέα στελέχη του 
µεταξικού καθεστώτος, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την αµηχανία, αλλά και για το 
βαθµό στον οποίο πραγµατοποιείται η «νοµιµοποίηση» των βενιζελικών 
διανοουµένων/πεζογράφων κατά την περίοδο 1936-1941. Στο µυθιστορηµατικό πεδίο, το 
γεγονός αυτό ερµηνεύει (αναλόγως µε την περίπτωση του συγγραφέα) είτε την αναστολή της 
πεζογραφικής πράξης, είτε την επιλογή που αναδείχνει το Η Παναγιά η Ψαροπούλα, είτε τη 
στροφή προς το απώτερο παρελθόν, όπως µάλιστα πραγµατοποιείται αυτή στο 
µυθιστορηµατικό έργο του Πετσάλη. Το παράδειγµα, άλλωστε, του ιστορικού 
µυθιστορήµατος Η πριγκιπέσα Ιζαµπώ υπήρχε κιόλας από το 1937. Πάντως, το αίτιο σε όλες 
τις περιπτώσεις υπήρξε η πτώση της ιδεολογίας του βενιζελικού φιλελευθερισµού. 
 

Όταν ο Πετσάλης αποφασίζει το 1939 να στραφεί µε το ιστορικό µυθιστόρηµα προς 
την έρευνα µιας εποχής καταπίεσης και δεσποτισµού, για να ανιχνεύσει τις ρίζες του νέου 
ελληνισµού, στην ουσία ξαναγυρίζει στο δίληµµα που είχε αποτελέσει το 1933 τη βάση της 
θεωρητικής προοπτικής στο µυθιστόρηµα σύγχρονου προβληµατισµού Το σταυροδρόµι. 
Μετά την κατάρρευση του βενιζελικού φιλελευθερισµού το 1932, δύο δυνατότητες είχαν 
αποµείνει: είτε ο δρόµος που θα οδηγούσε στο σεβασµό των ατοµικών δικαιωµάτων, µε την 
εξασφάλιση µιας δηµοκρατίας κοινωνικής, είτε η προσφυγή στη δικτατορία για τη διατήρηση 
των προνοµίων του αστισµού. Σε όλη αυτή την περίοδο, πριν αλλά και µετά την εγκαθίδρυση 
του µεταξικού καθεστώτος, ο Θανάσης Πετσάλης, και ως πολίτης και ως πεζογράφος, θέλησε 
να µείνει «αντικειµενικός παρατηρητής». Και µόνο όταν η γενικότερη κατάρρευση του 
κοινοβουλευτισµού στον ευρωπαϊκό χώρο έθετε σε κίνηση την πολεµική µηχανή του 
φασισµού, ο βενιζελικός Πετσάλης αναζήτησε καταφύγιο στις ενδογενείς αξίες, στην 
ιστορία, δηλαδή, και στις ρίζες του νέου ελληνισµού. ∆ύο µήνες πριν από την έκδοση του Οι 
Μαυρόλυκοι (πρώτος τόµος), ο Πετσάλης δηµοσιεύει τον Οκτώβριο του 1947 στη Νέα Εστία 
ένα κείµενο µε τίτλο «Πνευµατική οδοιπορία». Πρόκειται για µια απόπειρα αυτοκριτικής, 
που ήθελε περισσότερο να προετοιµάσει το αναγνωστικό κοινό για την επικείµενη έκδοση 
του ιστορικού µυθιστορήµατος. Στο κείµενο αυτό, µεταξύ άλλων, γράφει: 
 
« [...] Έσβησε η Μεγάλη Ιδέα από τη µια µέρα στην άλλη, η Ιδέα που έθρεφε ως τότε τις 
γενεές του Νέου Ελληνισµού [...]. Τα παιδιά των Ελλήνων παράδερναν άξαφνα δίχως 
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φάρους, δίχως Πολικό Αστέρα. Τα πήρε κι’ αυτά, τότε, ο άνεµος που φυσούσε από τ’ 
ανοιχτά. Γινήκανε συνθήµατα και Σειρήνες ο Κοσµοπολιτισµός, η Φυγή, το Ταξίδι. [...] 

Στην Ελλάδα, εµείς Έλληνες, ψάχναµε τη λύτρωση έξω από την Ελλάδα, έξω από 
καθετί ελληνικό (είµασταν στοµαχιασµένοι από ηθογραφία) και βρίσκαµε καταφυγή στη 
φυγή. [...]  

Ζήσαµε στη σκιά του Gide και του Proust. [...]  
Ίσως να έπρεπε να περάσουµε από κει. [...] δεν έπρεπε βέβαια να σταθούµε παραπάνω. 

∆ώδεκα χρόνια (από το 1920 ως τα 1932) κυλιστήκαµε από το Παρίσι στο Λονδίνο και τη 
Βιέννη, από τη Βενετία στη Στοκχόλµη, από τη Ρώµη στη Γενεύη και στη Χάγη, δώδεκα 
χρόνια παρακυλούσαµε από τις εξηµµένες επιφάνειες των αισθηµάτων στα ξεκοιλιασµένα 
βάθη των ψυχών µας, δώδεκα χρόνια ξοδεύαµε θησαυρίζοντας, µαζεύαµε σπαταλώντας, 
όµως... όµως µια σύνθεση ζωής δεν κατορθώναµε να πετύχουµε, ένα θετικό αντίκρυσµα της 
ζωής, ένα γερό, όχι αρρωστηµένο, ένα αντρίκειο βλέµµα. [...] 

Στην Ευρώπη ολόγυρα, τα Κράτη, οι εθνότητες άρχιζαν να σηκώνουν τείχη ανάµεσά 
τους, οι σωβινισµοί, συναγερµένοι από θεωρίες ρασικές και από µεταφυσικές περί ολότητας, 
χτίζανε σύνορα από µπετόν και σίδερο, οι φασισµοί στραγγάλιζαν τα άτοµα [...]. 

Στην αγκαλιά της Μητέρας είχαν κονέψει πια, είχαν χωνέψει τα δυστυχισµένα παιδιά 
της Καταστροφής και της Προσφυγιάς. [...] Φάρδυνε η ελληνική ζωή. Κατάντησε η 
Καταστροφή από µια πλευρά να γίνει ∆ηµιουργία για τον τόπο. Αναδηµιουργία. 

Ζυµώθηκε τότε, αγάλι-αγάλι, µέσα µας µια νέα ελπίδα. Είπαµε: τ’ αγόρια αυτά και τα 
κορίτσια φέρνουν καρπούς στα χέρια, φέρνουν ανθούς. [...] Γυρεύουν, ωστόσο, τα παιδιά 
αυτά κάπου να τ’ ακουµπήσουν τα δώρα που φέρνουνε, κάπου να φυτέψουν τους βλαστούς 
που βαστούνε. Είπαµε: γυρεύουν νεροµάνες για να τα ποτίσουν. 

Γυρίσαµε ανήσυχα και κοιτάξαµε µέσα µας -πού αλλού να κοιτάξεις σε τέτοιες ώρες;- 
όχι πια για να ξεσκεπάσουµε απόκρυφες σκοτεινές γωνιές, αλλά για να βρούµε πηγές ζωής, 
τις πηγές της ζωής µας. 

Κατεβήκαµε, σκύβοντας και σκάβοντας, κατεβήκαµε ως τις ρίζες του είναι µας. Και 
προχωρώντας, σκαλίζοντας, µοχθώντας, είδαµε ότι οι ρίζες µας αυτές άπλωναν πολύ σε χώρο 
και σε χρόνο, [...] άπλωναν σ’ όλο τον χρόνο τον ελληνικό, και στα µεγάλα χρόνια της 
σκλαβιάς, της Τουρκοκρατίας, και στα χρόνια του Βυζαντίου [...]. 

Κι αρχίσαµε να πίνουµε άπληστα από τα νάµατα της εθνικής ψυχής, από το δηµοτικό 
τραγούδι, από τις λαϊκές µας παραδόσεις, από όλο τον εθνικό πλούτο [...], από την ελληνική 
ψυχή όπως κι αν µίλησε, µε το κοντύλι, µε το γραφίδι, µε τη βελόνα [...]. Σκύψαµε µε 
λαχτάρα πάνω στη γη µας, πλησιάσαµε µε στοργή τους ανθρώπους της γης αυτής [...]. Και 
παραπάνω απ’ όλα, δοθήκαµε στους ανθρώπους της, ενωθήκαµε µαζί τους στην πάλη τους µε 
τη ζωή [...]. 

Γιατί είναι σηµαντικό, είναι πρωταρχικό στη διάπλασή της, το ότι αγωνίστηκε σκληρά 
η φυλή αυτή [...] το ότι είναι της µοίρας της γραφτό να αγωνίζεται πάντα, και να πέφτει στο 
τέλος, και να ξαναγεννιέται πάλι απ’ την αρχή. [...] 

Κι ήρθε, στο αναµεταξύ, η δεύτερη φάση του Παγκοσµίου Πολέµου (1939-1945) [...] 
άναψε µέσα µας το µίσος και ξύπνησε την περηφάνεια µας για το αίµα µας που κινδύνευε και 
µοχθούσε. [...] 



 

458
 

Κι εµείς -γενεά µας- σκάλιζε στο αναµεταξύ τις ρίζες, τις φρόντιζε, τις ξεκαθάριζε [...] 
πότιζε το δέντρο της φυλής και το αντρίευε. 

Και τώρα, πού τραβάµε; [...] Εµείς τραβάµε το δρόµο µας. Το δρόµο που βρήκαµε 
ύστερα από τόσο οδυνηρή περιπλάνηση, [...] το δρόµο που είναι µαζί ο δρόµος της φυλής µας 
και ο δρόµος του εαυτού µας. [...]» 

 
Αν και το δοκίµιο αυτό του Πετσάλη είναι προσιτό στον ενδιαφερόµενο, θεώρησα 

αναγκαία την εκτενή παράθεση των κύριων σηµείων του εδώ, επειδή πρόκειται για µια 
απόπειρα του συγγραφέα να συνδέσει τη λεγόµενη στροφή στο παρελθόν και στις πηγές της 
νεοελληνικής παράδοσης µε το ξερίζωµα και την καταστροφή του µικρασιατικού 
ελληνισµού. Οι αντιρρήσεις που µπορούµε να έχουµε πάνω στο ζήτηµα αυτό, είναι εύλογες. 
Αλάνθαστο κριτήριο αποτελεί πάντοτε το περιεχόµενο της πεζογραφικής δηµιουργίας των 
βενιζελικών συγγραφέων της «νέας λογοτεχνίας» ως το 1937/38. Και αυτό δεν επιτρέπει, σε 
καµιά περίπτωση, την άµεση σύνδεση της στροφής προς τις ενδογενείς αξίες µε την εµπειρία 
της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ωστόσο, το παραπάνω κείµενο του 1947 περιέχει δύο 
θετικά σηµεία. Καταρχήν, προσθέτει τη µαρτυρία του για την έλλειψη ιδεολογικής 
αυτάρκειας που διακρίνει τις µερίδες της αστικής τάξης µετά την καταστροφή του 1922, και 
ιδιαίτερα τους νέους βενιζελικούς πεζογράφους του 1930. ∆εύτερον, µνηµονεύει την ανάγκη 
που δηµιουργήθηκε µετά το 1935, να αναζητηθούν τα στηρίγµατα της καταρρέουσας 
ιδεολογίας του φιλελευθερισµού στις ενδογενείς/λαϊκές αξίες. 
 

Εξάλλου, είναι προφανής η πρόθεση του Πετσάλη να θέσει, µε το δοκίµιο του 1947, σε 
δεύτερη µοίρα τη µυθιστορηµατική του παραγωγή των ετών 1932-1938, εν όψει της έκδοσης 
του Οι Μαυρόλυκοι. Την ίδια, άλλωστε, χρονιά άρχισε ο συγγραφέας την αναθεώρηση της 
τριλογίας Γερές και αδύναµες γενεές. Η επιχειρηµατολογία στο δοκίµιο του 1947 περιορίζεται 
στις ανάγκες που επέβαλε η διεθνής τότε κατάσταση, και αγνοεί τις συνθήκες που 
επικράτησαν στο εσωτερικό της χώρας µετά την πτώση του βενιζελικού φιλελευθερισµού, 
από το 1932 έως τα τέλη του 1940. 

 
Το ιστορικό µυθιστόρηµα των βενιζελικών συγγραφέων της «νέας λογοτεχνίας» είναι 

προϊόν της ιδεολογικής κρίσης µιας ανερχόµενης από το 1910 αστικής τάξης. Όπως 
παρατηρεί ο Πετσάλης, «[...] Και είχε γίνει το χειρότερο: τα “ταµπού” όπου στηριζόταν η 
ζωή µου ως τότε και µε είχαν κυβερνήσει σαν καλοτάξιδο καράβι, θρησκεία, πατρίδα, 
οικογένεια, κλίµακες αξιών, καθετί το “ιδεατόν” και το “επιστητόν” είχε ναυαγήσει [...]». 
Όταν εποµένως προστέθηκε η εξωτερική απειλή, ήταν αναπόφευκτο να προσφύγουν οι 
βενιζελικοί πεζογράφοι στην ιστορική εκείνη περίοδο, από την οποία θα µπορούσαν να 
ανασύρουν τα κληρονοµικά δικαιώµατα της αστικής τάξης πάνω στο παρόν, ώστε να 
διεκδικήσουν για λογαριασµό της και την ευθύνη της πορείας προς το µέλλον και το ρόλο της 
ηγεσίας. 

 
Η περίοδος της τουρκοκρατίας, εποχή καταπίεσης και δεσποτισµού, κατέληγε στον 

αγώνα για την ανεξαρτησία. Στην περίπτωση του Οι Μαυρόλυκοι, ο αφηγητής είναι ακριβώς 
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επιφορτισµένος µε το καθήκον να συνδέσει τις δύο αυτές έννοιες: πτώση - αναγέννηση, µε 
απώτερο στόχο να αποδειχτεί η συµβολή του αστισµού στο ζήτηµα της εθνικής 
αποκατάστασης. Ώστε η ιδεολογική/αισθητική διαφοροποίηση που συντελείται στο 
πεζογραφικό έργο του Πετσάλη από το 1939 και έπειτα, είναι αποτέλεσµα των νέων όρων 
που επιβλήθηκαν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής από το 1932 και σε όλη τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1940, όταν ο βενιζελικός φιλελευθερισµός έχανε διαρκώς την επιρροή και 
την επίδραση του στο ζωτικό κοινωνικό χώρο της ευρύτερης βάσης. 
 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον κύκλο των αριστερών διανοουµένων αρχίζει, ήδη τη 
δεκαετία του 1920, µια προσπάθεια να µελετηθεί η περίοδος της τουρκοκρατίας από 
κοινωνική άποψη. Και αυτό ήταν φυσικό. Κατά τον Σεφέρη, «την εποχή εκείνη [γύρω στο 
1925] οι κοµουνιστές βρίσκανε πως ήταν σκάνδαλο ή, ακόµη χειρότερα, µεγαλοϊδεατισµός 
το ν’ ασχολείται κανείς µε την Ελλάδα. Μόνο πολύ αργότερα, όταν ορισµένα γαλλικά 
δηµοσιεύµατα άρχισαν να συνδέουν πιο συγκεκριµένα την παράδοση της Γαλλικής 
Επανάστασης µε την Κοµουνιστική, γύρεψε και η προπαγάνδα των δικών µας να 
εκµεταλλευτεί µορφές καθαρά εθνικές, όπως του Ρήγα, ή άλλα σύµβολα του ’21». Ωστόσο, 
είναι γνωστό ότι το 1922 αρχίζει ο Γιάννης Κορδάτος να γράφει το δοκίµιο Κοινωνική 
σηµασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, που στηρίχτηκε στη θεωρητική προεργασία 
και στα κείµενα του σοσιαλιστή Γ. Σκληρού. Εκδίδεται το 1924 σε τρεις χιλιάδες αντίτυπα 
και, παρά τις έντονες αντιδράσεις, εξαντλείται αµέσως. Το 1925 ακολουθεί η δεύτερη και, το 
1927, η τρίτη έκδοση. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Κορδάτος δηµοσιεύει τη µελέτη Η 
επανάσταση της Θεσσαλοµαγνησίας στο 1821 (1930). Την ίδια εποχή, γύρω στο 1930, 
ασχολείται µε τη µορφή του Ρήγα Φεραίου και το 1931 κυκλοφορεί η πρώτη µορφή της 
εργασίας του Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του. Τέλος, τον επόµενο χρόνο τυπώνει τη µελέτη 
Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, για να περιοριστώ στα δηµοσιεύµατα του 
Γιάννη Κορδάτου των ετών 1924-1932, που αναφέρονται ειδικά στην εποχή της 
τουρκοκρατίας. Οσαδήποτε και αν είναι τα τρωτά σηµεία στις εργασίες αυτές, η διείσδυση 
του µαρξισµού στη λιµνάζουσα την εποχή εκείνη ελληνική ιστοριογραφία προκάλεσε 
αναµφισβήτητα αίσθηση. 
 

Εξάλλου, η καµπή που σηµειώνει τον Ιανουάριο του 1934 η ιστορία του Κ.Κ.Ε., µε τις 
αποφάσεις της έκτης ολοµέλειας της Κεντρικής Επιτροπής, δεν φαίνεται να επηρεάζει πριν 
από το 1936 τους βενιζελικούς διανοουµένους, έχει όµως αργότερα συνέπειες µε πολύ 
ευρύτερη σηµασία. Λίγους µόνο µήνες µετά τη χιτλερική εισβολή, το Ε.Α.Μ. επιτυγχάνει να 
συνενώσει την πλειονότητα του ελληνικού λαού, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, και να 
κατευθύνει τον παράνοµο Τύπο, την ένοπλη αντίσταση, τις µαζικές κινητοποιήσεις των 
φοιτητών και τις απεργιακές εκδηλώσεις των εργαζοµένων εναντίον των στρατευµάτων 
κατοχής. Όπως έχω αναφέρει, το Κ.Κ.Ε. ακολουθεί από τους πρώτους µήνες της Κατοχής τη 
γραµµή του 1934 και επιχειρεί να συνδέσει τον αγώνα του 1821 για την εθνική ανεξαρτησία 
µε την αντίσταση κατά του εισβολέα. Η σύνδεση αυτή παρουσιάστηκε σε κείµενα του ∆. 
Γληνού και του Γ. Ζέβγου. 
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Στα πρώτα, όµως, µυθιστορηµατικά έργα του Θεοτοκά και του Πετσάλη, η περίοδος 
της τουρκοκρατίας αποτελεί απροσπέλαστο χώρο και δεν ενδιαφέρει άµεσα. Όπως 
πληροφορεί στην πρώτη σελίδα του Αργώ ο αφηγητής, «Σύµφωνα µε την παράδοση, η 
οικογένεια Νοταρά της Ηπείρου, που θα µε απασχολήσει αρκετά σ’ αυτό το βιβλίο, είτανε 
παρακλάδι της ιστορικής οικογένειας των Νοταράδων του Βυζαντίου, που έδρασαν στην αυλή 
των Παλαιολόγων [...]». Βεβαίως, λίγο παρακάτω διευκρινίζει ότι οι «µόνες θετικές 
πληροφορίες» τοποθετούν την εγκατάσταση των Νοταράδων στα Γιάννενα στις αρχές του 
18ου αι.: «Ο Νικηφόρος Νοταράς (1771-1824), κτηµατίας, µεγαλέµπορος και λόγιος, 
προσωπικός φίλος του Βηλαρά, είταν ένας από τους κυριώτερους κοτζαµπάσηδες της Ηπείρου 
τις παραµονές της Επανάστασης. [...] είτανε ποτισµένος από το γαλλικό κήρυγµα του 1789 και 
λάτρευε κρυφά την ελευθερία. [...] µπήκε στον κύκλο του Τσακάλωφ, του Σκουφά, του Ξάνθου, 
κ’ έλαβε µέρος στην ίδρυση και την οργάνωση της Φιλικής Εταιρίας». Σχετικά µε την 
καταγωγή του Αλέκου Πάρνη στο Το σταυροδρόµι, έγινε λόγος παραπάνω. 

 
Η καταγωγή των Νοταράδων από την ιστορική οικογένεια της εποχής των 

Παλαιολόγων παραπέµπει σε µια περίοδο µεγαλείου και πτώσης ταυτοχρόνως. Η πτώση, 
ωστόσο, παραµερίζεται ως προϊστορία και αντικαθίσταται µε το «γεγονός» ότι ο γενάρχης 
της σύγχρονης οικογένειας Νοταρά έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην προπαρασκευή και στην 
ενίσχυση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Στο Το σταυροδρόµι η αφήγηση ακολουθεί 
συντοµότερο δρόµο. Ο Αλέκος Πάρνης κατάγεται από οικογένεια που ανέπτυξε πολύπλευρη 
δράση την εποχή της επανάστασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο Γερές και αδύναµες 
γενεές όσο και στο Αργώ η µεγαλοαστική τάξη, που για πρώτη φορά τώρα εισάγεται 
συστηµατικά στο νεοελληνικό µυθιστόρηµα, συνδέεται άµεσα µε τα επιτεύγµατα της 
επανάστασης του 1821. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε, όπως είδαµε, τη βάση για τη 
µονοπώληση της εξουσίας κατά την ολιγαρχική περίοδο του 19ου αι. 
 

Αντίθετα µε το Η Παναγία η Ψαροπούλα/Γοργόνα, το πρώτο ιστορικό µυθιστόρηµα του 
Πετσάλη επιχειρεί, για πρώτη φορά, να ανιχνεύσει τις ρίζες του ελληνικού αστισµού. Ήδη το 
1937 διακρίνεται η ίδια τάση στη στροφή του Πρεβελάκη προς την πεζογραφία, µε τη 
µυθιστορία Το χρονικό µιας πολιτείας. Στην περίπτωση του Πετσάλη, η στροφή προς το 
απώτερο παρελθόν µε το Οι Μαυρόλυκοι συνιστά την πρώτη συνειδητή προσπάθεια να 
υποστηριχτεί µε κοινωνικά/ιδεολογικά επιχειρήµατα η βάση της επανάστασης του 1821, από 
την οποία ο παλαιοκοµµατισµός είχε αντλήσει ως τις αρχές του 20ού αι. το προνόµιο της 
εξουσίας. Γι’ αυτό και στο Οι Μαυρόλυκοι θεµατοποιείται η µετάθεση της ελληνικής 
επανάστασης στον ιστορικό χρόνο και χώρο, όπου διαµορφώθηκε ο ελληνικός αστισµός. 

 
Η µετάθεση αυτή στην περίοδο της τουρκοκρατίας, σε µια εποχή πτώσης του 

ελληνισµού, έχει στόχο να αξιοποιήσει τον ιστορικό παράγοντα, για να αποδείξει τη συµβολή 
του αστισµού στην οικονοµική και πνευµατική ανόρθωση, και κατ’ επέκταση, στη 
διαµόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Οι αµφισβητήσεις των µαρξιστών (όσον αφορά 
τη σχέση των αρχικών σκοπών της επανάστασης µε το αποτέλεσµα που προέκυψε στο 
κοινωνικό πεδίο), ο προσεταιρισµός από τους κοµµουνιστές του δηµοτικισµού και των 
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επαναστατικών µορφών, κυρίως του Ρήγα, και προπάντων η διάσπαση του ελληνικού 
αστισµού και η µεταξική εκτροπή συνιστούν το αθέατο υπόβαθρο του 
ιδεολογικού/κοινωνικού προβληµατισµού στο ιστορικό µυθιστόρηµα Οι Μαυρόλυκοι. Πέντε 
χρόνια µετά την έκδοση του έργου, ο συγγραφέας θα τονίσει ότι «Στους “Μαυρόλυκους” η 
ιστορία βαραίνει περισσότερο από το µύθο. Άλλωστε η όλη αρχιτεκτονική του έργου δεν 
είναι γνήσια µυθιστορηµατική, είναι κάτι που οι Γάλλοι το λένε annales, χρονικό (και αυτό 
έβαλα ο ίδιος κάτω απ’ τον τίτλο στο χειρόγραφο µου). [...] Τους µεγάλους µύθους, που 
απάνω τους στηρίζεται ο άνθρωπος και η συνείδηση του έθνους του, της πατρίδας του, της 
φυλής του, τους έπλασε παντού και πάντοτε η Τέχνη. Και για να κατέβω πιο χαµηλά, την 
ιστορία του τόπου του ο πολύς κόσµος δεν την µαθαίνει από τις βαρείες πραγµατείες των 
ιστορικών, αλλά από τη µυθιστοριοποιηµένη µορφή που έδωσαν στα γεγονότα του ένδοξου ή 
τραγικού παρελθόντος οι ικανοί λογοτέχνες». 
 

Η στροφή, εξάλλου, του Πετσάλη προς το ιστορικό µυθιστόρηµα και η σύλληψη του 
Οι Μαυρόλυκοι ήταν το αποτέλεσµα της επίδρασης του βενιζελικού Αλέξανδρου ∆ιοµήδη. 0 
πολιτικός, που έπαιξε από το 1912 σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ζωή του τόπου, την 
περίοδο της µεταξικής δικτατορίας είχε στραφεί στη µελέτη των σχέσεων µεταξύ 
πολιτικής/οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης στο Βυζάντιο. Ο προσανατολισµός του 
∆ιοµήδη είναι ενδεικτικός των τάσεων που άρχισαν να επικρατούν την εποχή αυτή, για 
προώθηση της ιστορικής έρευνας των ύστερων βυζαντινών χρόνων και της τουρκοκρατίας. 
Όταν, λ.χ., το Μάρτιο του 1944 αποφασίζει ο Παντελής Πρεβελάκης να προχωρήσει στη 
συγγραφή του Παντέρµη Κρήτη/Χρονικό του Σηκωµού του 66, βρίσκει έτοιµη τη σχετική 
βιβλιογραφία που είχε συντάξει και δηµοσιεύσει λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1939, ο Νικόλαος 
Τωµαδάκης. 
 

Άλλωστε, η επεξεργασία των ιστορικών πηγών και µελετών, που µνηµονεύονται στο 
«Προλογικό σηµείωµα» για το Οι Μαυρόλυκοι, έγινε µε την καθοδήγηση του ∆ιοµήδη. Η 
πρόοδος, επίσης, της συγγραφής του έργου συµπίπτει µε την εποχή που ο πολιτικός και 
διανοούµενος ολοκληρώνει τη δίτοµη εργασία του Βυζαντιναί µελέται (1942/1946), µε κύριο 
αντικείµενο έρευνας τις αιτίες της πτώσης του Βυζαντίου. Όπως παρατηρεί σχετικά µε τα 
ζητήµατα αυτά ο Πετσάλης, «Έπρεπε ν’ αρχίσω από το άλφα. Από τις γενικές ιστορίες. 
Παπαρρηγόπουλος πρώτος. [...] Τότες πρωτόνιωσα το πόσο αγράµµατους -ελληνικά 
απαίδευτους- µας βγάζει το σχολείο. [...] Κι’ όµως έτσι είναι. Τα τρακόσα πενήντα χρόνια της 
σκλαβιάς τα σβήναµε ως τα τώρα, πολεµούσαµε να τα προσπεράσουµε βιαστικά κι’ 
απρόσεχτα, γιατί είτανε, λέει, µια µαύρη, ντροπιασµένη εποχή. [...]». 
 

Η πρόθεση του Πετσάλη να παρακολουθήσει µε το πρώτο ιστορικό µυθιστόρηµά του 
«ένα ολάκερο έθνος που περπατάει, µια φυλή, τη Ρωµιοσύνη, που σηκώνεται και 
ξαναγεννιέται», πολύ λίγη σχέση έχει µε την πραγµατικότητα του κειµένου. Τα ζητήµατα που 
θίγονται στο έργο, είναι κυρίως ο ρόλος του ορθόδοξου κλήρου ως θεµατοφύλακα της 
παράδοσης, οι σχέσεις µε τη Βενετία, η θέση των Ελλήνων ανάµεσα στις άλλες µειονότητες 
και απέναντι στους Τούρκους, οι προϋποθέσεις των κινηµάτων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να 
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αγνοήσει κανείς το γεγονός, ότι µε το Οι Μαυρόλυκοι παρατηρείται η πρώτη σοβαρή 
προσπάθεια στην ιστορία του νεοελληνικού µυθιστορήµατος να απεικονιστεί η κοινωνική 
διάταξη του ελληνισµού στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο, την εποχή της οθωµανικής 
κυριαρχίας. Ο αφηγητής, επιτυγχάνοντας να σχηµατοποιήσει τη διάταξη αυτή, προχωρεί 
κατόπιν και ολοκληρώνει την αποστολή του, προβάλλει δηλαδή το ρόλο που διαδραµάτισε η 
αστική τάξη στην εθνική αναγέννηση. 

 
Η σύνθεση του έργου προσδιορίζεται από δύο πόλους: από τη µία πλευρά διαγράφεται 

η δράση ορισµένων, πολύ λίγων µόνο ιστορικών µορφών (Κύριλλος Λούκαρις, ∆ιονύσιος 
Τρίκκης, Κοσµάς ο Αιτωλός, Ρήγας Φεραίος), και από την άλλη τοποθετείται το ανώνυµο 
πλήθος. Στο κέντρο και σε πρώτο πλάνο κινείται και εξελίσσεται η αστική τάξη µε τις 
προσωπογραφίες και τις περιπέτειες µιας οικογένειας. Εξάλλου, το Οι Μαυρόλυκοι 
διακρίνεται ως ιστορικό µυθιστόρηµα για τις αναφορές στο οικογενειακό παρελθόν του 
Θανάση Πετσάλη, τις οποίες µάλιστα φρόντισε να τονίσει ο συγγραφέας. 
 

Αντίθετα, λοιπόν, µε τη θεωρητική προοπτική του µυθιστορήµατος Η Παναγιά η 
Ψαροπούλα/Γοργόνα, στο Οι Μαυρόλυκοι η αστική τάξη είναι ο κατεξοχήν δηµιουργός και 
θεµατοφύλακας των ενδογενών αξιών και, γενικότερα, της εθνικής/φυλετικής παράδοσης. Το 
1951, µετά το θάνατο του ∆ιοµήδη, έγραφε σχετικά ο Πετσάλης: «[...] η ύπαρξη προηγµένης 
κοινωνίας [στην Αθήνα αµέσως µετά την ίδρυση του κράτους] εξηγείται από την έµφυτη 
ευγένεια και αντίληψη της φυλής, αριστοκρατικής φυλής µε αρχαίες ρίζες, που παρ’ όλη την 
τριακοσιοπενηντάχρονη σκλαβιά δεν έχασε ποτέ -ενσυνείδητα- την παράδοση της αρχοντιάς 
της και του µεγαλείου της. [...] Η κοινωνία αυτή, που είχε και µόρφωση και αγωγή και 
παραδόσεις και ευγένεια, άρχισε να ξεπέφτει περί τα τέλη του περασµένου αιώνα, τον καιρό 
ίσα-ίσα που άρχισε, µετά τον Τρικούπη, το ανέβασµα της καθαυτό αστικής τάξεως. 
Οπωσδήποτε, κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί στους ανθρώπους εκείνους -τους παλαιούς και 
παλαιικούς- τις πολλές των υπηρεσίες προς το έθνος και στο πολιτικό και στο πνευµατικό 
επίπεδο. Και γι’ αυτό µειδιώ όταν διαβάζω [...] τάχα πως µόνο οι “βοσκοί”, οι “ψαράδες” και 
οι “γεωργοί” είναι βαθειά ριζωµένοι στη γη, στη γη µας και, “σε ό,τι θεµελιακό και βαθύ έχει 
η ανθρώπινη ύπαρξη”. [...] τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά και τόσο απόλυτα, γιατί 
προπάντων στους πνευµατικούς ανθρώπους, όποιας καταγωγής και όποιας τάξεως, υπάρχει η 
συνειδητή συνέχεια της φυλής και η συνειδητή αξία του ανθρώπου και από τους πνευ-
µατικούς ανθρώπους (αυτούς που βγήκαν στα πρώτα χρόνια από την µικρή “κοινωνία” της 
Αθήνας) διατηρείται και αξιοποιείται και πλουτίζεται ο κόσµος των παραδόσεων και ο 
πολιτισµός ενός έθνους. Ναι. Μπορώ να το πω -γιατί το έζησα- η κοινωνία αυτή [...] είτανε 
βαθιά ριζωµένη στη γη µας, [...] είχε στερεή και πλατειά µόρφωση (“ευρωπαϊκή” καθώς λένε, 
και γι’ αυτό ίσως να παρεξηγούν οι ακατατόπιστοι) και έδωσε στην Ελλάδα σοφούς, 
πολιτικούς, στρατιωτικούς, νοµικούς, διδασκάλους, ανθρώπους των γραµµάτων και έριξε 
σχεδόν σε όλους τους τοµείς τις βάσεις ενός νεοελληνικού πολιτισµού και στερέωσε τις 
πρώτες του παραδόσεις [...]». 
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Έπειτα από την τριλογία Γερές και αδύναµες γενεές, η στροφή του Θανάση Πετσάλη 
προς το ιστορικό µυθιστόρηµα το 1939 αντανακλά στο χώρο της πεζογραφίας των 
βενιζελικών συγγραφέων του 1930 το τέλος της περιόδου που άρχισε µε τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο το 1910. Η προβολή της αστικής τάξης ως φορέα των ιδεών που οδήγησαν στην 
εθνική αναγέννηση του ελληνισµού, έχει, εντέλει, στο Οι Μαυρόλυκοι την ακόλουθη έννοια: 
να υποστηριχτούν οι καθιερωµένες αστικές αντιλήψεις για το έθνος και τη φυλή, τη στιγµή 
ακριβώς που ο φασισµός τις ανέτρεπε τοποθετώντας το «λαό» στην υπηρεσία της βούλησης 
ενός «Οδηγού» (Το σταυροδρόµι). Το κείµενο του Οι Μαυρόλυκοι και η µεταγενέστερη 
«διόρθωση» της πρώτης µορφής του µυθιστορήµατος Το σταυροδρόµι, που έγινε µε κύριο 
στόχο να αποχρωµατιστεί το ιδεολογικό ποιόν του αφηγητή, προσφέρουν µια πρόσθετη 
απόδειξη για το ότι η λεγόµενη στροφή προς το παρελθόν υπήρξε το αποτέλεσµα της 
οριστικής πτώσης των Φιλελευθέρων. 

 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Θανάση Πετσάλη 126 
 
- Άγρας Τέλλος, «Η τριλογία του κ. Θ. Πετσάλη», Τα Νέα Γράµµατα 11, 11/1936, σ. 837-853.  
- Αθανασόπουλος Βαγγέλης, Ο λογοτέχνης ως πρότυπο δηµιουργικής δράσης. Θ. Πετσάλης-∆ιοµήδης: 
Πώς ένας συγγραφέας συγκρότησε τα πρόσωπα και το έργο του, Αθήνα, Καρδαµίτσα, 1990.  
- Αθανασόπουλος ∆ηµ.Σ., Θανάσης Πετσάλης. Η ασίγαστη αναζήτηση των συνόλων. Με µια 
προσωπογραφία και τρία κοσµήµατα του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Αθήνα, Πιτσιλός, 1987.  
- Γιάκος ∆ηµήτρης, «Πετσάλης-∆ιοµήδης Θανάσης», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας 11, Αθήνα, Χάρη Πάτση.  
- ∆εσποτόπουλος Κ.Ι., Μητσάκης Καρ., Μόσχος Ε. Ν., «Θαν. Πετσάλης-∆ιοµήδης», Νέα Εστία 137, 
ετ. ΞΘ΄, 1η/5/1995, αρ.1628, σ. 567-571.  
- ∆ηµάδης Κ. Α., ∆ικτατορία,  Πόλεµος και Πεζογραφία (1936 – 1944), Αθήνα, Γνώση, 1991.  
- Ζήρας Αλεξ., «Πετσάλης-∆ιοµήδης Θανάσης», Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό 8, Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1988.  
- Καραντώνης Αντρέας, «Θανάσης Πετσάλης», Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30, σ. 
214-220, Αθήνα, Φέξης, 1962.  
- Κούρτοβικ ∆ηµοσθένης, «Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης», Έλληνες µεταπολεµικοί συγγραφείς. Ένας 
κριτικός οδηγός, σ. 184-185, Αθήνα, Πατάκης, 1995.  
- Λαπαθιώτης Ναπολέων, «Κριτική για το Ο Μάγος µε τα δώρα», Νέα Εστία 27, 1940, σ. 708-709.  
- Μητσάκης Κάρολος, «Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης», Νεοελληνική πεζογραφία. Η γενιά του ’30, σ. 
111-128, Αθήνα, Ελληνική Παιδεία, 1977.  
- Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., «Θανάσης Πετσάλης», Τα πρόσωπα και τα κείµενα Β΄. Ανήσυχα χρόνια, 
Αθήνα, Αετός, 1943.  
- Παπαγεωργίου Κώστας Γ., «Θανάσης Πετσάλης-∆ιοµήδης», Η µεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον 
πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Ζ΄, σ. 156-188, Αθήνα, Σοκόλης, 1993.  
- Παπαδοπούλου Μ., «Κριτική για το Τέλος του µύθου», Τα Νέα, 30/10/1976.  
- Πικραµένου-Βάρθη ∆ήµητρα, Πετσάλης-∆ιοµήδης. Η «πνευµατική οδοιπορία» του και οι 
«Μαυρόλυκοι», Αθήνα, 1985.  

                                                           
126 Από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 

http://book.culture.gr
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- Σαχίνης Απόστολος, «Θανάση Πετσάλη: Η κυρία των τιµών - 1944, Πέρα στη θάλασσα - 1944», Η 
πεζογραφία της κατοχής, σ. 134-139, Αθήνα, Ίκαρος, 1948.  
- Σαχίνης Απόστολος, Οι πεζογράφοι του καιρού µας, Αθήνα, Εστία, 1967.  
- Σαχίνης Απόστολος, Το πεζογραφικό έργο του Πετσάλη-∆ιοµήδη, Αθήνα, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη, 1992.  
- Τρουπάκη Μαρία, «Θ. Πετσάλης-∆ιοµήδης: …Υπήρχε πάντα µέσα µου ένα ρήγµα, ένας διχασµός», 
∆ιαβάζω 109, 2/1/1985, σ. 68-74 (συνέντευξη).  
- Τσάκωνας ∆ηµήτρης, Η γενιά του ’30.  Τα πριν και τα µετά, σ. 96 κ.εξ., Αθήνα, Κάκτος, 1989.  
- Χάρης Πέτρος, Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού λόγου, Α΄, 1928-1949, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 
1981.  
- Χατζίνης Γιάννης, «Θανάση Πετσάλη: Μαρία Πάρνη», Νέα Εστία 48, ετ. Κ∆΄, 1η/7/1950, αρ. 552, σ. 
903-904.  
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
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4.2.7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ (1907-1979) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Άγγελος Τερζάκης γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 16 Φεβρουαρίου 1907.127 Ο πατέρας 
του ήταν για αρκετά χρόνια δήµαρχος της πόλης. Ο Άγγελος, µοναχοπαίδι, µε ιδιαίτερα 
ασθενικό οργανισµό, εξελισσόταν σε ένα λεπτό, ευγενικό αλλά και υπερευαίσθητο άτοµο. 
Από παιδί γοητεύτηκε από τους θρύλους και την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του, που 
µιλούσαν για δόγηδες και µπαρµπερίνους. Έτσι πολλούς από αυτούς θα χρησιµοποιήσει 
αργότερα στα έργα του, όπως στην Πριγκιπέσα Ιζαµπώ (1945) τον Νικηφόρο Σγουρό, το 
«ευγενικόπουλο», ή την «Κυρά τ’ Αναπλιού», Μαρία ντ’ Ανγκιέν, στο θεατρικό Νύχτα στη 
Μεσόγειο (1957).  

 
Όταν στα 1915 η οικογένεια µετακοµίζει στην Αθήνα, επειδή ο ∆ηµήτριος Τερζάκης 

εκλέχτηκε βουλευτής µε το κόµµα των Φιλελευθέρων, ο Άγγελος ζει από κοντά τα γεγονότα 
µιας ταραγµένης εποχής. Ο ίδιος σηµειώνει στον «Απρίλη», έργο µε αρκετά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία: «Το συγγενολόι στα ενενήντα τοις εκατό, βενιζελικό. ∆αχτυλοδειχτούµενοι οι 
“βασιλικοί” και µ’ αυτούς είχαµε κόψει την καληµέρα».  

 
Το 1922 γράφεται στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών που ήταν ένα 

«καζάνι που έβραζε». Η Μικρασιατική Καταστροφή και οι γενικότερες 
                                                           
127 Απόσπασµα από το άρθρο της της Πολυξένης Μπίστα, «Άγγελος Τερζάκης - Η αγωνία του 
Μεσοπολέµου», εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 24-10-1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12737&m=B04&aa=1&cookie=. 

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12737&m=B04&aa=1&cookie=
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κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονταν δηµιουργούσαν ένα κλίµα ιδιαίτερα 
ασφυκτικό για τους νέους λογοτέχνες. Ο Τερζάκης διάβασε φυλλάδια, µπροσούρες, 
κοινωνιολογικές αναλύσεις, αµφιταλαντεύτηκε και χωρίς, όπως παρατηρεί, να το καταλάβει 
βρέθηκε «στη βαλτωµένη στρατιά της µεσοπολεµικής αγωνίας».  

 
Στη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων ο Τερζάκης µελέτησε σε βάθος όχι µόνο την 

ελληνική, αλλά και την ξένη λογοτεχνία. Ο Κν. Χάµσουν, ο Μ. Γκόρκι, ο Α. Τσέχωφ, ο Φ. 
Ντοστογέφσκι, ο Ερρ. Ίψεν αποτελούν µερικούς από τους δηµιουργούς στους οποίους 
αναφέρεται συχνά στο έργο του. Παράλληλα και στα χρόνια που ακολούθησαν ο συγγραφέας 
παίρνει θέση, µέσα από άρθρα του σε περιοδικά της εποχής, σχετικά µε ζητήµατα της 
λογοτεχνίας, λογοτεχνικά ρεύµατα διατυπώνοντας απόψεις για το µυθιστόρηµα, το ρεύµα του 
ρεαλισµού κτλ. Υποστηρίζει ότι στην εποχή του Μεσοπολέµου στην Κεντρική και Νότια 
Ευρώπη το µυθιστόρηµα ήταν υποδουλωµένο στην παράδοση του ρεαλισµού. Μόνο η 
Αγγλία µε τους Joyce, Lawrence, Huxley, Woolf κ.ά. είχε χειραφετηθεί από τους προγόνους 
και αναζητούσε ανήσυχη καινούργιους δρόµους. Γι’ αυτό εκεί υπήρχε άνθηση του 
µυθιστορήµατος.  

 
Στη δεκαετία του ’30 οι ιδεολογικές ζυµώσεις είναι έντονες και οι αντιπαραθέσεις 

συχνές. Ο Άγγελος Τερζάκης, αν και προερχόταν από την αστική τάξη, είχε διατυπώσει 
αρκετές φορές την κριτική του στάση: «Ο αστισµός στην πνευµατική και κοινωνική ζωή του 
είχε σταθεί πάντα ένα καθεστώς υποκρισίας και διανοητικής στενότητας». ∆εν δίστασε να 
ασκήσει κριτική ακόµη και στον Θεοτοκά για τον φιλελευθερισµό του. ∆ιαφωνούσε όµως και 
µε τον µαρξισµό, επειδή τον φόβιζε ο όρος «δικτατορία του προλεταριάτου». «Ο ίδιος θήτευα 
εσώτερα σ’ έναν σοσιαλισµό άλλον, ελεύθερο, ανεξίθρησκο, όχι οργανωµένο σε στρατό, 
καθώς ο δικός τους». Μακριά από φανατισµούς και ιδεολογικές διαµάχες, αντίθετος σε κάθε 
δόγµα, όπως φαίνεται και στο δοκιµιακό του έργο, κοµµατικά ανένταχτος και απόλυτα 
συνεπής στάθηκε ο Τερζάκης σε όλη του τη ζωή. Πεποίθησή του ήταν ότι το µεγαλύτερο 
µειονέκτηµα για τον πνευµατικό άνθρωπο είναι ο φανατισµός. Και καθώς µέσα από το 
σύνολο του έργου του διαφαίνεται η άρνησή του για την πολιτική και τους πολιτικούς, 
διατυπώνει την ακόλουθη άποψη για τους διανοουµένους: «Ηγεσία του κόσµου µια µόνο 
µπορεί να ειπωθεί: η κατά τόπους ανεξάρτητοι διανοούµενοι που διαφωτίζουν την κοινή 
γνώµη, κρατούν σ’ εγρήγορση τις συνειδήσεις, καταγγέλλουν, ξεσκεπάζουν το παιχνίδι των 
υπονοµευτών της ειρήνης, της ελευθερίας και της ανθρωπιάς».  

 
Μέσα από τα διηγήµατα και τα µυθιστορήµατα, τα θεατρικά του έργα αλλά και τα 

στοχαστικά του δοκίµια φανερώνεται η υπαρξιακή του αγωνία και το τραγικό νόηµα της 
ζωής, που οφείλονται «στο δραµατικό, πιεστικό αίσθηµα ενός ασύµπτωτου ανάµεσα στον 
άνθρωπο και τον κόσµο».  

 
Ο Άγγελος Τερζάκης ανήκει στους «συγγραφείς-εργάτες της πένας», ασχολήθηκε 

δηλαδή ολόκληρη τη ζωή του µε το γράψιµο και κέρδισε τα προς το ζην από αυτό. Άφησε 
πίσω του αξιόλογα πεζογραφικά έργα, όπως Η µενεξεδένια πολιτεία (1937), Ταξίδι µε τον 
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Έσπερο (1946), Η πριγκιπέσα Ιζαµπώ (1945), ∆ίχως Θεό (1950), που γνώρισαν πολλές 
εκδόσεις. Παράλληλα µε τα άρθρα-δοκίµια που δηµοσίευε σχεδόν ανελλιπώς κάθε Τετάρτη 
στο Βήµα από το 1947 ως το 1979 κρατούσε µια συνεχή, ουσιαστική επικοινωνία µε τους 
αναγνώστες. Ποτέ δεν προσπάθησε να κολακέψει τη γνώµη των επιστολογράφων του, αλλά 
στάθηκε πάντα αντικειµενικός και ανυποχώρητος. Στις διαφωνίες και στις κρίσεις του 
κινήθηκε µέσα σ’ ένα κλίµα µαχητικό που το διέκρινε η σοβαρότητα. Ποτέ δεν έγινε 
αλαζονικός και «απάνθρωπος». Κύριο χαρακτηριστικό τού στοχασµού του ήταν η ιδεολογική 
συνέπεια και σταθερότητα. Ποτέ δεν παρεξέκλινε από τις προσωπικές του αξίες και γι’ αυτό 
πολλές φορές δεν δίστασε να καταγγείλει, δηµόσια, καθεστώτα πολιτικά και θρησκευτικά.  

 
Σε µια εποχή όπου ο κόσµος µεταβάλλεται µε γοργούς ρυθµούς έργα που η πρόσληψή 

τους είναι αρκετά εύκολη γνωρίζουν µεγάλη εκδοτική επιτυχία για να ξεχαστούν αργότερα. 
Το έργο ενός στοχαστή, όπως ήταν ο Άγγελος Τερζάκης, παραµένει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος εκείνων των αναγνωστών τους οποίους δεν απασχολεί το εντυπωσιακό και 
επιφανειακό, αλλά σταθερά αναζητούν το ουσιώδες και ποιοτικό.  
 
 
 
Άγγελος Τερζάκης: εξέχουσα µορφή της γενιάς του 128 
 

Πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιµιογράφος και κριτικός, ο Άγγελος Τερζάκης 
άφησε πλουσιότατο έργο, χαρακτηριστικό της εποχής στην οποία γράφτηκε. «Στηθοσκόπο 
της αγωνίας µας» τον αποκαλεί ο Παντελής Πρεβελάκης -και ο χαρακτηρισµός είναι 
προσφυής. Υπήρξε από τους σοβαρότερους µελετητές των προβληµάτων της εποχής του και 
διατύπωσε τους ανήσυχους προβληµατισµούς του όχι µόνο άµεσα, στο δοκιµιακό, αλλά και 
έµµεσα, στο καθαρά πεζογραφικό του έργο. Πλούτισε τη νεοελληνική λογοτεχνία µε το 
καλύτερο ιστορικό µυθιστόρηµα που γράφτηκε στη νεοελληνική γλώσσα, την Πριγκιπέσα 
Ιζαµπώ. Η προσφορά του στο νεοελληνικό θέατρο είναι αξιόλογη, και αν τα έργα του έχουν 
περιπέσει σε αφάνεια, αυτό δεν οφείλεται τόσο σε εγγενείς αδυναµίες τους, όσο στην 
απουσία εµπνευσµένων σκηνοθετικών ερµηνειών. Με την επί πεντηκονταετία πολύπλευρη 
συγγραφική του δραστηριότητα και την ποιότητα του συνόλου του έργου του διεκδικεί 
επιφανή θέση µεταξύ των εκπροσώπων της γενιάς του ’30. 
 

Ο Άγγελος Τερζάκης εµφανίστηκε στα γράµµατα σε πολύ νεαρή ηλικία µε τις 
συλλογές διηγηµάτων Ο ξεχασµένος (1925) και Φθινοπωρινή συµφωνία (1929). Στα 
πρωτόλεια αυτά (που δεν ανατυπώθηκαν έκτοτε) διακρίνονται, κατά τον Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλο, αφενός η επίδραση του ∆ηµοσθένη Βουτυρά, αφετέρου συµβολιστικές και 
νεωτερικές επιρροές. Στη Φθινοπωρινή συµφωνία, «τα στέρεα περιγράµµατα του Ξεχασµένου 
σπάνε, ο µύθος αδυνατίζει και στη θέση του µπαίνει το αχνόφωτο και η ρευστότητα της 
                                                           
128 Παραθέτουµε αποσπάσµατα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Άγγελου Τερζάκη 
από τον Άρη Μπερλή στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Η΄, ό.π., σσ. 191-204 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του 
βιβλίου).   
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συµβολιστικής πεζογραφίας... η περιγραφή της διάθεσης, της κατάστασης, της περιρρέουσας 
ατµόσφαιρας.» 
 

Ωστόσο, µε τα αποσπάσµατα των διηγηµάτων που παραθέτει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος 
για να στηρίξει τις κριτικές του θέσεις, µάλλον επιτυγχάνεται να δειχθεί η ανωριµότητα της 
πρώιµης γραφής του Αγγέλου Τερζάκη. Είναι σαφές ότι ο νεαρός συγγραφέας δοκιµάζεται 
µάλλον από διάφορες λογοτεχνικές επιδράσεις, παρά δοκιµάζει τη δική του προσωπική φωνή. 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 ο Άγγελος Τερζάκης στρέφεται στο µυθιστόρηµα και, 
µέσα σε µια πενταετία, γράφει και εκδίδει τρία µυθιστορήµατα: τους ∆εσµώτες (1932), την 
Παρακµή των Σκληρών (1933) και τη Μενεξεδένια πολιτεία (1937). 

 
Τα τρία µυθιστορήµατα µπορούν να ενταχθούν σε έναν κύκλο θεµατικά οµοειδών 

έργων, καθόσον παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά: είναι ιστορίες οικογενειών στη 
διάρκεια του µεσοπολέµου· οι ήρωές τους είναι πατέρες και θυγατέρες, γιοι και µητέρες, 
µνηστήρες και αρραβωνιαστικές· το περιβάλλον είναι ασφυκτικό, η ατµόσφαιρα 
καταθλιπτική· σκοτεινές κάµαρες, παλιά έπιπλα· κούραση, φόβος, παράλυση κυριαρχούν. Η 
οικονοµική στενότητα αντικατοπτρίζει και σε µεγάλο βαθµό καθορίζει τη στενότητα των 
ηθών και των προκαταλήψεων. 

 
Για τους ∆εσµώτες ο Αντρέας Καραντώνης παρατηρεί ότι ο κόσµος τους είναι «ένας 

κόσµος δίχως περήφανο ηρωισµό, δίχως πολλά χτυπητά θέλγητρα, κόσµος γκρίζος και 
άχαρος, ρευστός και χαοτικός, αλλά µε ατµόσφαιρα και µυρωδιά δική του». Ο Άλκης Θρύλος 
ισχυρίζεται πως η αφήγηση «διαχύνει µέσα µας... σταγόνα µε σταγόνα, µια µελαγχολία που 
σιγά σιγά γίνεται καταθλιπτική», ενώ ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος σηµειώνει πως «το κλίµα του 
βιβλίου είναι χαµηλού τόνου, “συµβολιστικό”, και για τούτο, σε άπειρα σηµάδια του θυµίζει 
το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου». 

 
Στην Παρακµή των Σκληρών ο Τερζάκης επανέρχεται στην ψυχολογική ανάλυση των 

ατόµων µιας οικογένειας, µε τη διαφορά ότι εδώ, παρά τη µικροαστική αθλιότητα, οι 
χαρακτήρες είναι σκληρότεροι, µε µία επίφαση (όχι πάντα επιτυχή) “δαιµονισµού”, και τα 
γεγονότα πιο ηχηρά. 

 
Η τρίτη προσπάθεια του Τερζάκη να ψυχογραφήσει χαρακτήρες και να ανατάµει 

σχέσεις στο πλαίσιο µιας οικογένειας έδωσε εντελέστερα αποτελέσµατα. Η Μενεξεδένια 
πολιτεία είναι µυθιστόρηµα κατά πολύ αρτιότερο των προηγηθέντων. Το γνώριµο 
καταθλιπτικό κλίµα διαποτίζει και τούτο το µυθιστόρηµα, οι ήρωες είναι και πάλι δέσµιοι 
κοινωνικών συµβάσεων και προκαταλήψεων, οι ανθρώπινες σχέσεις καρκινοβατούν µάλλον 
παρά αναπτύσσονται ελεύθερα, οι αγκυλώσεις χαρακτηρίζουν το ίδιο αυτό έργο όπως και τα 
άλλα. Ωστόσο, η γραφή είναι ωριµότερη και η αρχιτεκτονική του βιβλίου στερεότερη. Η 
Σοφία Μαλβή, κύρια ηρωίδα του βιβλίου, µπορεί να µην αποκτά διαστάσεις τραγικής 
ηρωίδας, είναι όµως χαρακτήρας ολοκληρωµένος και ενδιαφέρων. 



 

469
 

Μενεξεδένια πολιτεία είναι η Αθήνα του µεσοπολέµου και ο συµβολιστικός τίτλος 
αποτελεί αντικείµενο έµµεσου σχολιασµού από τον ίδιο τον συγγραφέα δια στόµατος Γιάννη 
Μαρούκη, του κύριου ήρωά του: 
«Η Αθήνα. Ποτέ του δεν την είχε φανταστεί τόσο πλατιά, τόσο µεγάλη. Μοιάζει σαν εφηβική 
ύπαρξη που ξαφνικά κι αναπάντεχα ξεπέταξε την κρυµµένη άνθισή της. Από τ’ αυτοκίνητο 
µέσα, κοιτάζει ο βοηθός ίσια µπροστά, το δρόµο που τους πάει κοντά της. Κάτι ανήσυχο κι 
όµως χαρούµενα απορηµένο σαλεύει µέσα του, µια σιγανή τροµάρα. Γιατί εκεί, µέσα στο 
πέλαγος των άσπρων σπιτιών, που τόσο απρόσµενα φούσκωσε κι απλώθηκε ξεχειλίζοντας τον 
κάµπο, µια ορµητική ζωή, χίλιες ζωές, χιλιάδες χιλιάδων υπάρξεις, ζούνε και συγχρωτίζονται, 
δουλεύουν, αγωνίζονται, χαίρονται, υποφέρουν. Η σύναξη εδώ των ψυχών, µέσα στο ίδιο 
χωνευτήρι, έχει προικίσει την πολιτεία µε µια δική της, ανεξάρτητη ζωή, κάποιαν υπερφυσική 
ύπαρξη που χτυπάει µέσαθε, σα µεγάλη υποχθόνια καρδιά. Το γέννηµα τούτο του πλήθους 
απαρνήθηκε τη φύτρα του και τώρα, θεριεµένο σε τέρας συµβολικό, κυβερνάει την 
ανθρωποµάζα. Το δουλεύουν άνθρωποι νυχτοήµερα, το ποτίζουν µε τον ιδρώτα τους, του 
προσφέρνουν τροφή την καρδιά τους. Φευγαλέα, µυστικά, το χνότο του γλιστράει στο αίµα τους 
και το δαιµονίζει. Κυβερνάει η πολιτεία τους ανθρώπους σα θεότητα απόκρυφη, δυναστική, µε 
το αόρατο γνέψιµο της Μοίρας. 

Ο δρόµος ξετυλίγεται κατά κείθε ίσιος κι ελαστικός, όλο και κονταίνοντας, σαν 
απλοκαµός που ρίχτηκε από την πολιτεία πάνω στον κάµπο και τραβάει τώρα πάλι κοντά της 
την ανθρώπινη τροφή. Το κάλεσµά της είναι αβίαστο, διάνεµα ερωτιάρικο που δεν προστάζει 
παρά γητεύει. Ο βοηθός αγναντεύει τ’ αντικρινά βουνά και χαµογελάει µε την ειρωνεία του 
φιλήδονου που αφιερώθηκε στο θάνατο του γλυκού δηλητηρίου. Γυρίζει και κοιτάζει και δίπλα 
του τα µάτια του κοριτσιού. Μέσα τους καθρεφτίζεται, κουκλίστικη, η παραµυθένια πολιτεία. 

Παίρνει στο χέρι του το χέρι της αγαπηµένης και το σφίγγει απαλά, µε την αδερφική 
στοργή του οµότυχου. Θυµάται µια παλιά του σκέψη. Μ’ ένα γνέψιµο βουβό, σηκώνει το 
δάχτυλο και, δείχνοντας αντίκρυ: 
- Η µενεξεδένια πολιτεία, λέει σιγανά, και στα χείλη του τρεµοπαίζει ένα γλυκόπικρο χαµόγελο, 
-η ηδονή της καρτερίας» 
 

Ο ίδιος ο Τερζάκης, στο βιογραφικό σηµείωµα που υπέβαλε στην Ακαδηµία Αθηνών 
µαζί µε την υποψηφιότητά του για την έδρα της λογοτεχνίας, σηµειώνει πως η Μενεξεδένια 
πολιτεία αποτελεί «κοινωνικό πίνακα της ελληνικής πρωτευούσης κατά την κρίσιµον φάσιν 
της µεταβολής της εις µεγαλούπολιν». 

 
Εξάλλου, ο Αντρέας Καραντώνης θεωρεί τη Μενεξεδένια πολιτεία «δισυπόστατο 

µυθιστόρηµα, που ατµόσφαιρά του και διάκοσµος είναι το ιοστέφανον άστυ, και, ουσία του, 
η αναπαράσταση µιας βουβής οικογενειακής τραγωδίας, ξετυλιγµένης µέσα στο πλούσιο φως 
και τον καταγάλανο αιθέρα της Αττικής». Αντίθετα, για τον Άλκη Θρύλο «το µενεξεδί χρώµα 
της πολιτείας του δεν έχει, όπως στα αττικά δειλινά, την ανταύγεια της πορφύρας ή ενός 
ρόδινου, παραδεισένιου ιριδίσµατος που εξαϋλώνει το τοπίο. Είναι ένα µουντό πένθιµο µωβ. 
Πάνω από την Αθήνα του κ. Τερζάκη δεν υψώνεται κανένας δοξαστικός Παρθενώνας». 
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Ο συµβολιστικός τίτλος και οι απόπειρες συµβολιστικής ερµηνείας του από τον 
συγγραφέα και τους κριτικούς του αποκαλύπτουν λογοτεχνικές και κριτικές διαθέσεις και 
ροπές της εποχής του µεσοπολέµου -τάσεις και ερµηνείες που αφήνουν µάλλον αδιάφορο τον 
σηµερινό αναγνώστη. Η Μενεξεδένια πολιτεία παραµένει ένα άρτιο και ενδιαφέρον 
µυθιστόρηµα που, ωστόσο, δεν κατορθώνει να υπερβεί τη στενά ηθογραφική ή 
εικονογραφική του διάσταση. Μπορεί να αποτελεί πίνακα της αναπτυσσόµενης Αθήνας του 
µεσοπολέµου, πίνακα καµωµένο µε µενεξεδιά χρώµατα, «πορφυρά» ή «ρόδινα» είτε 
«πένθιµα µωβ», αλλά δεν κατορθώνει ως λογοτέχνηµα να κρύψει την ηλικία του -αδυναµία 
που χαρακτηρίζει, άλλωστε, τη συντριπτική πλειονότητα των µυθιστορηµάτων της γενιάς του 
’30. 
 

Αυτό που δεν επέτυχε ο Τερζάκης µε τα τρία πρώτα “αθηναϊκά” του µυθιστορήµατα 
(να δώσει ένα σπουδαίο έργο που, παρά την “επικαιρότητά” του, θα έµπαινε στον κανόνα της 
νεοελληνικής πεζογραφίας και θα αποκτούσε διαχρονική αξία), το επέτυχε παραδόξως µε την 
Πριγκιπέσα Ιζαµπώ -µυθιστόρηµα ιστορικό, η δράση του οποίου εκτυλίσσεται στη 
φραγκοκρατούµενη Ελλάδα- έργο µεγάλης λογοτεχνικής αξίας και ταυτόχρονα έργο µε 
νόηµα που υπερβαίνει τα ιστορικά του συµφραζόµενα. 

 
Ιστορικός πυρήνας του έργου είναι η αιφνίδια, απαράσκευη πολιτικά και ως εκ τούτου 

πρόσκαιρη κατάληψη του φράγκικου κάστρου της Καλαµάτας, το 1293, από Έλληνες και 
Σλάβους του γειτονικού σλαβόφωνου χωριού Γιάννιτσα. Αυτό το µάλλον ασήµαντο ιστορικό 
γεγονός εκµεταλλεύτηκε ο Τερζάκης για να κορυφώσει µια µυθιστορία την οποία έπλεξε 
χρησιµοποιώντας στοιχεία ιστορικά και πλασµατικά. Η κύρια ηρωίδα πριγκίπισσα Ισαβέλλα 
ή Ιζαµπώ, κόρη του Γουλιέλµου Βιλλαρδουίνου, ηγεµόνα του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, είναι 
πρόσωπο ιστορικό. Αλλά ο Νικηφόρος Σγουρός, ηγέτης της εξέγερσης των χωρικών, 
µολονότι ισχυρίζεται ότι είναι απόγονος του παλαιού εκείνου Λέοντα Σγουρού, ηγεµόνα του 
Ναυπλίου και της Κορίνθου κατά τους χρόνους της φράγκικης κατάκτησης, είναι πρόσωπο 
πλαστό. Το γενικό πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων είναι κατά το µάλλον ή ήττον ακριβές 
(πηγές του συγγραφέα είναι κυρίως το Χρονικό του Μορέως και το Γαλλικό Χρονικό), αλλά 
η συναισθηµατική περιπέτεια των δύο κεντρικών ηρώων είναι φανταστική. 

 
Στην Πριγκιπέσα Ιζαµπώ απαντώνται πολλά από τα χαρακτηριστικά του ιστορικού 

µυθιστορήµατος, αν θεωρήσουµε ως πρότυπα του είδους τα έργα του πρώτου διδάξαντος, 
Άγγλου µυθιστοριογράφου Ουώλτερ Σκοτ (1771-1832).129 Τα στερεότυπα είναι: η όµορφη, 
απόκοσµη και γοητευτική ηρωίδα και ο ιδεαλιστικός, ριψοκίνδυνος και ευγενικός νεαρός 
ήρωας. Ο “κακός” Ντελιούρια, ο “χλοµός” Ιωάννης ντε Τουρναί, η “ελαφριά” Μαργαρίτα, ο 
“λαϊκός” Ζερβοχέρης, ο “αινιγµατικός” Κοκκινοτρίχης. Ιππότες και βιλάνοι, ροβολατόροι κι 
αφεντάδες, κάστρα, τορνέο, βεγγέρες, καλόγεροι, τοκογλύφοι, προδότες, πράκτορες, µυστικά 
χαρτιά. Η γλώσσα είναι πλούσια, οι περιγραφές διεξοδικές. Υπάρχουν µόνιµα, 
                                                           
129 (Σηµ. του επιµ.) Για τον Walter Scott, θεµελιωτή του αγγλικού ιστορικού µυθιστορήµατος, βλ. το 
άρθρο του Τάσου Γουδέλη, «Ιστορία και µύθος», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 15-02-2002),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%E5%F1%E6%DC%EA%E7%F2&a=&id=90290
156. 

http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%E5%F1%E6%DC%EA%E7%F2&a=&id=90290
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επαναλαµβανόµενα µοτίβα και συχνά η προσοχή του αφηγητή εστιάζεται στο ίδιο 
αντικείµενο που αποκτά, έτσι, ιδιαίτερη, συµβολική σηµασία. Για παράδειγµα, οι εξής 
περιγραφές λύχνων ή κεριών: 
«Στα τραβηγµένα τους πρόσωπα η έγνοια έριχνε σκιές πένθιµες, ζάρες ψυχοφθόρας αγωνίας. 
Οι κίτρινες γλώσσες των λύχνων πάψανε να παίζουν, τεντώθηκαν προς το ταβάνι και φτύσανε 
µαύρη, πνιγερή καπνιά.» (Η πριγκιπέσα Ιζαµπώ, δωδέκατη έκδοση, σ. 74) 
«Η νύχτα ήταν ζεστή, νύχτα του καλοκαιριού. Στους λαµπαδοστάτες οι φλόγες στέκονταν 
ασάλευτες και µακρουλές, ελαστικά ψηλώνοντας στην ξέπνοη ατµόσφαιρα.» (σ. 108) 
«Άκουγε µηχανικά η Ιζαµπώ τη χλαλοή, αφαιρεµένα κοίταζε τα τραχιά πρόσωπα που πάνω 
τους θαµπόφεγαν οι κίτρινες φλόγες των κεριών.» (σ. 127) 
 

Τα λογοτεχνικά µέσα του συγγραφέα είναι στέρεα και δοκιµασµένα επινοήµατα του 
κλασικού µυθιστορήµατος του 19ου αιώνα και ο χειρισµός τους τόσο επιτυχής ώστε ο 
Τερζάκης να αναδεικνύεται ικανότατος χειριστής ενός δόκιµου λογοτεχνικού λόγου µάλλον 
παρά πλάστης ενός προσωπικού ύφους, θα συµφωνήσει κανείς µε τον Απόστολο Σαχίνη ότι 
«η µεγάλη αξία της Πριγκιπέσας Ιζαµπώ βρίσκεται στο ότι µας ξαναφέρνει στους γνωστούς, 
αλλά για το νεοελληνικό µυθιστόρηµα σπάνιους και γι’ αυτό πολύτιµους τρόπους της γνήσιας 
πεζογραφίας, που είναι η καθαρή αφήγηση µιας ενδιαφέρουσας ιστορίας και η έκφρασή της 
µε απλά και στέρεα µέσα». Και θα πρέπει να προστεθεί ότι η κλασική µυθιστορηµατική 
γραφή τούτου του µυθιστορήµατος είναι ασύγκριτα ελκυστικότερη και, από µια άποψη, 
αξιολογότερη από τις νεωτερικές γραφές που εµφανίστηκαν στον µεσοπόλεµο και δεν 
έπαψαν να καλλιεργούνται µέχρι σήµερα. 

 
Έχει παρατηρηθεί ότι µολονότι υπάρχουν αναλογίες ανάµεσα στα δρώµενα του 

µυθιστορήµατος και τα δρώµενα της εποχής που γράφτηκε το µυθιστόρηµα (όπως, π.χ. η 
πείνα των βιλάνων και η έξοδός τους στο αντάρτικο, που παραπέµπει σε γεγονότα της 
γερµανικής κατοχής), κύριος σκοπός του Τερζάκη είναι «η ζωντανή αναπαράσταση µιας 
παλαιότερης, ηρωικής εποχής». 

 
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι όλα τα έργα του Αγγέλου Τερζάκη είναι βαρύτατα 

ιδεολογικοποιηµένα, όπως είναι κατά κανόνα τα µυθιστορήµατα του µεσοπολέµου. Ο 
συγγραφέας τους οµιλεί τις σκέψεις του, φιλοσοφεί και προβληµατίζεται δια στόµατος των 
ανδρικών µυθιστορηµατικών χαρακτήρων, τους οποίους πλάθει για να εξυπηρετήσει 
ιδεολογικούς µάλλον παρά αισθητικούς/καλλιτεχνικούς σκοπούς. Η µορφική αρτιότητα και η 
αναπαραστατική δύναµη της Πριγκιπέσας Ιζαµπώ δίνουν την εντύπωση πως ο παράγων 
“ιδεολογία” έχει υποχωρήσει. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, το µυθιστόρηµα τούτο, παρά 
τον αναπαραστατικό/ιστορικό του χαρακτήρα, είναι κατάφορτο ιδεολογηµάτων, πολλά των 
οποίων κυκλοφορούσαν ανέκαθεν και εξακολουθούν ακόµη να ενδηµούν στη νεοελληνική 
(και όχι µόνο) πνευµατική αγορά. Κορυφαίο µεταξύ αυτών η αντιπαλότητα Ανατολικής 
Ορθοδοξίας και ∆υτικού Καθολικισµού, γύρω από την οποία ουσιαστικά αρθρώνεται όλο το 
µυθιστόρηµα. Εάν δε συνδυαστεί αυτή η αντίθεση και ρήξη µε το γεγονός ότι οι εξεγερµένοι 
είναι κυρίως Σλάβοι των χωριών του Ταϋγέτου, αλλά ορθόδοξοι, αδελφωµένοι µε τους 
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Έλληνες ενάντια στους καθολικούς Φράγκους, τότε η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ αποκτά σήµερα 
(1993) ιδιαίτερη σηµασία. Πρβλ. σχετικά: 
«- ∆εν είν’ αδέρφια µας οι δυο, είναι Σλάβοι, πετάχτηκε κάποιος. 
- Τι λες, µωρέ... Ποιο είναι το θρασίµι που µιλάει έτσι; Στη µεριά που είχε ακουστεί η φωνή 
έγινε ένα στρίµωγµα κι ο άνθρωπος που είχε µιλήσει τρύπωσε πίσω από τους άλλους. 
- Κι οι Σλάβοι δεν είν’ αδέρφια µας; φώναξε ο Ζερβοχέρης αγριεµένος. Ο Χριστός ξεχώρισε 
τους Σλάβους από τους Ρωµιούς, µωρέ; ∆εν προσκυνάνε κι οι Σλάβοι Χριστό; 
- Προσκυνάνε, προσκυνάνε, συµφώνησαν οι κοντινότεροι κουνώντας πειθήνια τα κεφάλια τους. 
- Το λοιπόν; 
- Κι αν µας γυρέψει ο Βενετσάνος τίποτις κακό; 
- Σαν τι κακό να µας γυρέψει; 
- Να, αν µας γυρέψει να πουλήσουµε την ψυχή µας στον Τρισκατάρατο. Οι Βενετσάνοι δεν είναι 
ορθόδοξοι σαν τους Ρωµιούς. 
 
[...] Μερικοί, διορθώνοντας την αόριστη ανησυχία που είχε σπείρει αυτός που πρωτοµίλησε, 
λέγανε πως, το λιγότερο, ο Βενετσάνος θα τους γύρευε ν’ αλλαξοπιστήσουν, ν’ απαρνηθούν την 
ορθοδοξία και να παραδοθούν στο έλεος των φραγκοκαλόγερων. Φρίκη κι ανατριχίλα τους 
κυρίευε στη σκέψη τούτη.» 
(Η πριγκιπέσα Ιζαµπώ, σ. 347) 
«Ο συγγενής ο δικός του πουλάει την ορθοδοξία στον Φράγκο.» (σ. 199) 
«Πάντα τους στέκονταν δύσπιστα οι Φράγκοι µπροστά σε Ρωµιό... Τέλειωσε! Ήταν άλλη φυλή, 
άλλος κόσµος, άλλη πίστη, ποτέ δεν θ’ αδερφώνονταν εκείνοι κι αυτός.» (σ. 260) 
 

Ο Κ. Α. ∆ηµάδης υποστηρίζει ότι ο Τερζάκης, γράφοντας την Πριγκιπέσα Ιζαµπώ, 
«επιχειρεί στο πεζογραφικό πεδίο να ξεπεράσει την εσωτερική κοινωνική κρίση που 
επιβαρύνεται από τη γενικότερη ευρωπαϊκή σύγχυση. Με άλλα λόγια, καταφεύγοντας στην 
ιστορική παράδοση του ελληνισµού, έχει ως κίνητρο την υποστήριξη της σηµερινής 
κοινωνικής συνοχής ανατρέχοντας στα πατροπαράδοτα στοιχεία που καθόρισαν σε 
παρωχηµένες περιόδους την πνευµατική ενότητα του ελληνισµού». Η υπόθεση είναι βάσιµη, 
όπως και η παρατήρηση του ίδιου µελετητή ότι η στροφή του Τερζάκη στο ιστορικό 
µυθιστόρηµα στη διάρκεια της µεταξικής δικτατορίας είναι η αντίδρασή του όχι τόσο στο 
δικτατορικό καθεστώς «όσο στην έντονη και διάχυτη αίσθηση ότι ο ελληνικός αστισµός 
χάνει οριστικά την “καλή µαρτυρία” των αµφισβητούµενων άλλωστε (όλο και περισσότερο 
µετά το 1922) ιδεολογικών αρχών και αξιών του». Χωρίς ωστόσο να υποτιµούµε τον 
παράγοντα “ιδεολογία” (που, καθώς είπαµε, κυριαρχεί σε αυτό το έργο), θα πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι η “νοµιµοποίηση” του ιδεολογικού παράγοντα επιτυγχάνεται µέσω της 
άρτιας λογοτεχνικής µορφής του µυθιστορήµατος. Η κριτική ανάλυση των λογοτεχνικών 
επινοηµάτων µπορεί να µη µας διαφωτίσει ως προς τον ιδεολογικό παράγοντα, αλλά θα µας 
βοηθήσει να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο παράγοντας αυτός γίνεται 
αποτελεσµατικός. 
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Το επόµενο µυθιστόρηµα του Αγγέλου Τερζάκη είναι το Ταξίδι µε τον Έσπερο (1946), 
ένα Bildungsroman ή Erziehungsroman -το είδος εκείνο µυθιστορήµατος που αφηγείται την 
πνευµατική, ηθική και ψυχολογική διαµόρφωση ή ενηλικίωση του κεντρικού ήρωά του, κατά 
κανόνα εφήβου. Το πρότυπο θα πρέπει να το αναζητήσουµε στο κλασικό µυθιστόρηµα Ο 
µεγάλος Μωλν τον Αλαίν Φουρνιέ -έργο που επηρέασε πολλούς Έλληνες πεζογράφους του 
µεσοπολέµου. Το έντονο αυτοβιογραφικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το µυθιστόρηµα του 
Τερζάκη δεν θα ήταν αδυναµία του βιβλίου, αν δεν διαποτιζόταν από έναν άλλοτε βαρύ κι 
άλλοτε αναιµικό νοσταλγικό λυρισµό. Ο συγγραφέας ατενίζει το δικό του εφηβικό παρελθόν 
µάλλον παρά την οδυνηρή ενηλικίωση του ανήσυχου ήρωά του. 

 
Την ίδια εποχή ο Τερζάκης γράφει και δηµοσιεύει σε συνέχειες στην εφηµερίδα Η 

Καθηµερινή το µυθιστόρηµα το Λυκόφως των ανθρώπων (1947), έργο που εκδόθηκε σε 
βιβλίο για πρώτη φορά µετά το θάνατό του, το 1989, µε εισαγωγή και επιµέλεια Βάιου 
Παγουρέλη. Με το έργο αυτό ο µικροαστικός περίγυρος των προπολεµικών µυθιστορηµάτων 
του Τερζάκη γίνεται αστικός/µεγαλοαστικός, και η δράση εκτυλίσσεται σε ευάερα σαλόνια 
Αθηναίων εφοπλιστών και εργοστασιαρχών, όχι στις σκοτεινές κάµαρες των ∆εσµωτών και 
της Μενεξεδένιας πολιτείας. Η ιστορία αρχίζει λίγο πριν από την έκρηξη του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου και τελειώνει µεσούσης της Κατοχής, µε την ελληνική σηµαία να σκεπάζει το 
φέρετρο ενός από τους πρώτους αγωνιστές της Αντίστασης. Οι χαρακτήρες είναι 
στερεότυποι: γυναίκες και άντρες της καλής κοινωνίας, µοιχοί και µοιχαλίδες, µε πνευµα-
τικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες επιπέδου σαλονιού, υποχείρια της πλήξης και των 
σεξουαλικών τους ορµών. Μοναδική εξαίρεση ο ∆ήµος Ρονιάς που µονοπωλεί τη 
συγγραφική εύνοια. Είναι ο άνθρωπος που θα βγει από το κοινωνικό και υπαρξιακό τέλµα, θα 
στρατευθεί εθελοντής και θα πολεµήσει στην Αλβανία, θα γυρίσει και θα πρωταγωνιστήσει 
στην Εθνική Αντίσταση, ώσπου να συλληφθεί, να εκτελεστεί και να αναδειχθεί πραγµατικός 
ήρωας. Τα τελευταία του λόγια είναι ενδεικτικά της αλλαγής που επέφερε ο πόλεµος στη 
συνείδηση όχι µόνο του ίδιου, αλλά και του συγγραφέα: 
«Ο δέκατος ένατος αιώνας εγνώρισε το “Λυκόφως των Θεών” και το “Λυκόφως των 
ειδώλων”. Τίτλοι κι οι δυο αισιόδοξοι, θριαµβικοί, γιατί εξυπακούουν την αντίστοιχη άνοδο 
του ανθρώπου. Ο αιώνας τούτος, ο δικός µας, θα γνωρίσει το Λυκόφως των ανθρώπων. 
Πολλοί, φίλε µου, από κείνους που βλέπουµε γύρω µας θα λυγίσουν, θα δειλιάσουν, θα 
πουληθούν, θα κολάσουν την ψυχή τους αιώνια. Η αντοχή του ανθρώπου είναι πολύ µικρότερη 
από κείνη που πιστεύουµε στις ήρεµες εποχές.» (Το λυκόφως των ανθρώπων, σ. 455) 
 

Στα λόγια τούτα διακρίνουµε µάλλον τον ανήσυχο δοκιµιογράφο Τερζάκη παρά έναν 
ζωντανό, πειστικό µυθιστορηµατικό ήρωα. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο πως την καίρια φράση 
του ∆ήµου Ρονιά (Το λυκόφως των ανθρώπων) χρησιµοποίησε ο συγγραφέας για να 
τιτλοφορήσει το έργο του. 
 

Το µικροαστικό περιβάλλον επανέρχεται στη µυθιστοριογραφία του Τερζάκη µε το 
∆ίχως Θεό (1951). Εδώ ο Μιχάλης Παραδείσης, αριστερός διανοούµενος, άνθρωπος 
ευαίσθητος και προορισµένος πάντα να χάνει, φύσει δυστυχής, θα συντριβεί από την ίδια την 
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πνευµατική του ακεραιότητα, που του επιβάλλει την αµφιβολία και τον σύρει σε µια 
απελπιστική αβουλία. Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται πολύ παραστατικά: 
«- Αποστρέφοµαι τους ανθρώπους που δεν αµφιβάλλουν, είπε προκλητικά. Από τους 
ανθρώπους που δεν αµφιβάλλουν λείπει αυτό που θα το ’λεγα “βαθύτερη τιµιότητα”. ∆εν είναι 
ποτέ απόλυτα τίµιο να πιστεύεις ατράνταχτα στη δική σου αλήθεια, στο αλάθητό σου. ∆εν ξέρω 
χειρότερο εγωισµό... ∆εν είµαι βέβαιος, δεν επιτρέπω στον εαυτό µου να είµαι βέβαιος ούτε για 
το ζήτηµα του Θεού, αν θέλεις να ξέρεις... ∆εν επιτρέπω στον εαυτό µου, συνέχισε µε 
περισσότερη ακόµη έξαψη ο Παραδείσης, ακόµα κι αν το πίστευα, να το επιβάλλω στους 
άλλους· γιατί έτσι θα ’κλεινα την πόρτα στ’ άπειρα ενδεχόµενα που είναι οι προϋποθέσεις της 
αλήθειας. Κάθε αλήθειας. Και οι προϋποθέσεις της ζωής. Όχι! από µια τέτοια παγκόσµια τάξη 
προτιµώ την παγκόσµια αναρχία, ή ακόµα και τον παγκόσµιο θάνατο. Είναι περισσότερο στ’ 
ανάστηµα του ανθρώπου.» (∆ίχως θεό, όγδοη έκδοση, σσ. 312-313) 
 

Εκ πρώτης όψεως το ∆ίχως θεό παρουσιάζει οµοιότητες µε τα πρώτα µυθιστορήµατα 
του Τερζάκη. Αλλά υπάρχουν και διαφορές. Οι ιδέες (φορέας των οποίων είναι ο κεντρικός 
ήρωας) είναι πιο επεξεργασµένες, η γραφή ωριµότερη, οι χαρακτήρες πειστικότεροι, πιο 
ολοκληρωµένοι. Χωρίς να φτάνει τη λογοτεχνική αρτιότητα της Ιζαµπώ, το µυθιστόρηµα 
αυτό κρατεί το αναγνωστικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον ως απεικόνιση του κλίµατος µιας 
εποχής και µιας πνευµατικής στάσης που υπερβαίνει το συγχρονικό πλαίσιο στο οποίο 
εγγράφεται. 

 
Στη Μυστική ζωή (1957) ξετυλίγονται και πάλι οικογενειακές τραγωδίες, ενώ ο ήρωας-

αφηγητής είναι και πάλι διανοούµενος, ένας από εκείνους τους γνώριµους τερζακικούς ήρωες 
που, κατά τον Αντρέα Καραντώνη, «δεν είναι παρά τραγικά φτωχές πραγµατοποιήσεις ενός 
µονάχα από τα ενδεχόµενα που θα µπορούσαν να ήταν». Ατµόσφαιρα συνοικίας, καφενεία, 
έρηµοι µοναχικοί δρόµοι, φτωχικά σπίτια. Ωστόσο, το µυθιστόρηµα αυτό, µε την 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, τις συχνές παρεκβάσεις, τον ηµερολογιακό χαρακτήρα, τις 
εσωτερικές αγωνιώσες βυθοσκοπήσεις, δεν είναι ελκυστικό σαν ανάγνωσµα. Ο Γιάννης 
Χατζίνης ισχυρίζεται ότι η Μυστική ζωή ανήκει στην κατηγορία εκείνη των βιβλίων που 
αποτελούν το κλειδί για την ερµηνεία του συνόλου έργου του συγγραφέα. Η παρατήρηση 
φαίνεται ορθή. Αλλά γεγονός παραµένει ότι, ως λογοτεχνική µορφή, δεν είναι από τα επιτυχή 
έργα του. 

 
Ο Άγγελος Τερζάκης έγραψε ακόµη µία νουβέλα (Στοργή, 1944) και δύο συλλογές 

διηγηµάτων (Του έρωτα και του θανάτου, 1942, και Απρίλης, 1946). Τα δύο πρώτα έργα δεν 
προσθέτουν τίποτα το νέο ή το αξιόλογο, αλλά τα αφηγήµατα του Απρίλη είναι ενδιαφέροντα. 
Λυρικά και αυτοβιογραφικά, περιλαµβάνουν µερικές από τις πιο καλογραµµένες σελίδες του 
συγγραφέα και ένα ιδιαίτερο αποκαλυπτικό χρονικό του ελληνοϊταλικού πολέµου. 

 
Αν εξαιρέσουµε το κορυφαίο µυθιστόρηµά του, την Πριγκιπέσα Ιζαµπώ, το όλο 

πεζογραφικό έργο του Αγγέλου Τερζάκη παρουσιάζει αξιοθαύµαστη οµοιογένεια ως προς τη 
θεµατολογία, τους χαρακτήρες, το περιβάλλον, την πλοκή, τον ιδεολογικό προβληµατισµό. 
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∆εν θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα έργα του διαβάζονται σήµερα µε ευχαρίστηση. 
Η µιζέρια των µικροαστικών χώρων και η αβουλία των ταλαίπωρων ηρώων του µπορεί να 
µην αποτελούν απαραίτητα παράγοντες καθοριστικούς της λογοτεχνικής τους αξίας (τα ίδια 
άλλωστε στοιχεία δεν εµπόδισαν ορισµένα έργα του Ντοστογιέφσκι να αποκτήσουν 
διαχρονική αξία). Ωστόσο, θα ήταν λάθος να υποθέσουµε ότι, κατά συνέπειαν, ευθύνεται 
αποκλειστικά και µόνον ο χειρισµός του υλικού από τον συγγραφέα, η αφηγηµατική ή 
ψυχογραφική του δεξιότητα. Το θέµα είναι πιο περίπλοκο και οπωσδήποτε έχει σχέση και µε 
τη ριζική αλλαγή ηθών και τρόπου ζωής που σηµειώθηκε στη νεοελληνική κοινωνία την 
τελευταία τριακονταετία. Σηµερινοί αναγνώστες και αναγνώστριες είναι δύσκολο να µπουν 
στις σκοτεινές κάµαρες των φτωχικών µονοκατοικιών, που οι οικογένειές τους εγκατέλειψαν 
άρον άρον για το διαµέρισµα µε µπάνιο και κεντρική θέρµανση. Είναι δύσκολο, από την 
πλευρά των σηµερινών ηθών, να παρακολουθήσουν ή και να εννοήσουν τις ηθικές 
αγκυλώσεις και αναστολές των ηρώων και ηρωίδων του Τερζάκη. Τις δυσµενείς αυτές 
προϋποθέσεις δεν µπορεί να ακυρώσει ή έστω να αµβλύνει η λογοτεχνική γραφή του 
Τερζάκη, θα χρειαζόταν λοιπόν είτε µεγαλύτερη λογοτεχνική δεινότητα είτε µεγαλύτερη 
αποµάκρυνση των αναγνωστών από τα περιβάλλοντα (χώρου, κοινωνίας, ηθών, τρόπων, 
κλπ.) των µυθιστορηµάτων -περιβάλλοντα που κατ’ ουδένα τρόπο δεν µπορούν να 
θεωρηθούν σήµερα ελκυστικά ή έστω απλώς αδιάφορα. Το πρόβληµα δεν είναι απλό και 
ούτως ή άλλως δεν αφορά µόνο στα µυθιστορήµατα του Τερζάκη, αλλά στη συντριπτική 
πλειονότητα των µυθιστορηµάτων της γενιάς του ’30. 
 

Τρία από τα δώδεκα θεατρικά έργα του Αγγέλου Τερζάκη (Αυτοκράτωρ Μιχαήλ, 1936· 
Ο σταυρός και το σπαθί, 1939· Η Θεοφανώ, 1956) είναι ιστορικά δράµατα µε βυζαντινά 
θέµατα. Μολονότι δεν έχουν τίποτε το πρωτότυπο ως θεατρική γραφή (πρότυπα τους είναι τα 
κλασικά ιστορικά δράµατα του παρελθόντος), είναι αξιόλογα έργα (ιδιαίτερα η Θεοφανώ) 
που διαβάζονται µε ενδιαφέρον και αναζητούν την καλή και ευρηµατική σκηνοθεσία. Η 
Νύχτα στη Μεσόγειο (1957), έµµετρη (όπως και Ο σταυρός και το σπαθί), έχει για ιστορικό 
πλαίσιο και πάλι τον φραγκοκρατούµενο Μοριά, ενώ ο Θωµάς ο δίψυχος (1962) τοποθετείται 
στην Ιουδαία. Από τα υπόλοιπα έργα, το Γαµήλιο εµβατήριο (1937) και ο Πρόγονος (1970) 
αξίζουν, για εντελώς διαφορετικούς το καθένα λόγους, την προσοχή. 

 
Όλα τα έργα του Αγγέλου Τερζάκη, µυθιστορηµατικά και θεατρικά, είναι 

διαποτισµένα από τις πνευµατικές ανησυχίες µιας αγωνιώσας συνείδησης. Η συνείδηση αυτή 
είναι του ίδιου του συγγραφέα που υπήρξε ο κατεξοχήν πνευµατικός άνθρωπος της γενιάς 
του και πολυγραφότατος δοκιµιογράφος. Τα στοχαστικά του κείµενα καταχρηστικά µόνο 
µπορούν να θεωρηθούν δοκίµια. Είναι άρθρα και επιφυλλίδες που δηµοσιεύτηκαν σε 
εφηµερίδες και απαρτίζουν σήµερα πολλούς τόµους. 

 
Απαισιόδοξος για τη φύση του ανθρώπου και την πορεία του κόσµου, ο Τερζάκης είχε 

οξύτατη την αίσθηση του “παραλόγου”, αλλά θεωρούσε ότι η ενδεδειγµένη στάση απέναντι 
σ’ ένα κόσµο που µοιάζει να µην έχει νόηµα είναι η αξιοπρέπεια. ∆ύσπιστος στις εξουσίες, 
πολιτικές και ιδεολογικές, ανένταχτος αστός, επικριτικός των αντιφάσεων και στρεβλώσεων 
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του αστισµού, ερεύνησε µε οξυδέρκεια τα προβλήµατα της εποχής του και προσπάθησε µε 
τιµιότητα να δώσει την προσωπική του απάντηση. Αν η µυθιστορηµατική του παραγωγή δεν 
τον τοποθετεί στην κορυφή, το ήθος του πλούσιου έργου του τον καθιστά εξέχουσα µορφή 
της γενιάς του. 

 
 

Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ στο πλαίσιο  
της µυθιστορηµατικής παραγωγής  
του Α. Τερζάκη 130 

 
 
[...] Τα οκτώ µυθιστορήµατα του Άγγελου 

Τερζάκη αποτελούν το σηµαντικότερο τµήµα της 
µυθοπλαστικής παραγωγής του, από άποψη όγκου, 
προθέσεων, επιτεύξεων και αντοχής στο χρόνο. 
Υπάρχει µια φήµη ότι η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ δεν ήταν 
για τον Τερζάκη το πιο αγαπηµένο του µυθιστόρηµα. 
Σε αυτό όµως δεν συµφώνησε το αναγνωστικό κοινό, 
που περιέβαλε το βιβλίο µε µεγάλη αγάπη και το 
κατέστησε το πιο επιτυχηµένο εµπορικά έργο του συγγραφέα. Αλλά και σύσσωµη σχεδόν η 
κριτική επαίνεσε το κείµενο, το ανέδειξε ως το καλύτερο ελληνικό ιστορικό µυθιστόρηµα, το 
οποίο επιπλέον έδωσε το έναυσµα για την ανανέωση του είδους στη χώρα µας. Αρκετοί από 
τους µελετητές µάλιστα θεωρούν την Πριγκιπέσα Ιζαµπώ το σηµαντικότερο µυθιστόρηµα του 
Τερζάκη. 

 
Τα περισσότερα µυθιστορήµατα του Τερζάκη (εκτός από τα Η παρακµή των Σκληρών 

και Το λυκόφως των ανθρώπων) είχαν δύο µορφές, την αρχική και τη δεύτερη και οριστική, 
την οποία ο συγγραφέας ονόµαζε «αναθεωρηµένη» ή «ξαναπλασµένη», ανάλογα µε τον 
µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό παρεµβάσεων που πραγµατοποιούσε. Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ 
αποτελεί το ακραίο δείγµα αυτής της στάσης. Το κείµενο δηµοσιεύτηκε αρχικά σε συνέχειες 
στην εφηµερίδα Καθηµερινή (1937-1938), και αυτοτελώς το 1945, αφού ο συγγραφέας το 
ξαναδούλεψε µετά την επιστροφή του από το Μέτωπο. Η οριστική αυτή έκδοση διαφέρει 
ριζικά από την αρχική. Το θέµα έχει µελετηθεί και διαπιστώθηκε ότι πέρα από τις αρκετές 
γλωσσικές αλλαγές των δύο µορφών υπάρχουν προσθήκες προσώπων, επεισοδίων και ενός 
µεγάλου τρίτου µέρους, το οποίο συνεχίζει και τροποποιεί την εξέλιξη της ιστορίας. Όλα 
αυτά καθώς και ο τριπλασιασµός σχεδόν της έκτασης του αρχικού κειµένου απολήγουν στο 
να θεωρήσουµε την έκδοση του 1945 ως νέο ουσιαστικά έργο. Αυτός είναι ο λόγος που ο 
Τερζάκης δεν χρησιµοποιεί κάποιον χαρακτηρισµό ή άλλη σύνδεση της οριστικής έκδοσης 

                                                           
130 Παραθέτουµε απόσπασµα από τον οµότιτλο πρόλογο του Άγγελου Αφρουδάκη που προστέθηκε 
στη δέκατη όγδοη έκδοση του µυθιστορήµατος Η πριγκιπέσα Ιζαµπώ (εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Αθήνα 2003).  



 

477
 

του 1945 σε σχέση µε την αρχική. Τα σχόλια που παραθέτουµε αφορούν την οριστική 
έκδοση. 

 
Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ ανήκει στη µεσαία (1935-1947) από τις τρεις περιόδους της 

µυθιστορηµατικής παραγωγής του Τερζάκη. Αποτελεί το σηµαντικότερο κείµενο της 
περιόδου αυτής, στην όποια τοποθετούνται επίσης τα Μενεξεδένια Πολιτεία, Ταξίδι µε τον 
Έσπερο και  Το λυκόφως των ανθρώπων, ενώ το πρώτο και το τελευταίο από αυτά 
εµφανίζουν παραµέτρους που τα καθιστούν µεταβατικά από την πρώτη και προς την τρίτη 
περίοδο αντίστοιχα. Η περίοδος αυτή συµπίπτει µε σηµαντικά προσωπικά και συλλογικά 
γεγονότα (γάµος του Τερζάκη, γέννηση του γιου του, Αλβανικό έπος, Κατοχή, Αντίσταση, 
Εµφύλιος), και εµφανίζει σηµεία κάποιας αλλαγής σε παραµέτρους της µυθοπλαστικής 
παραγωγής του συγγραφέα. Αντίθετα η πρώτη και η τρίτη περίοδος συγγενεύουν 
περισσότερο µεταξύ τους. 
 

Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ, χωρίς να διαφοροποιείται καταλυτικά από τους βασικούς άξονες 
της θεµατικής και της τεχνικής του Τερζάκη, επιτρέπει ωστόσο στον αναγνώστη να 
αντιληφθεί από νωρίς πως το κείµενο ξεχωρίζει αισθητά, και σε πολλούς τοµείς, από όλα τα 
άλλα µυθιστορήµατα του συγγραφέα. Ο ίδιος ο τίτλος του µυθιστορήµατος είναι ίσως ο 
µόνος στον Τερζάκη που προδιαθέτει θετικά τον αναγνώστη. Οι τίτλοι του συνήθως 
δηµιουργούν αµφίβολους, σκοτεινούς ή σαφώς αρνητικούς συνειρµούς (π.χ. ∆εσµώτες, Η 
παρακµή των Σκληρών, ∆ίχως θεό, Το λυκόφως των ανθρώπων). Επίσης στην Πριγκιπέσα 
Ιζαµπώ, αντίθετα µε τις συνήθειες του Τερζάκη, ο τίτλος εµφανίζεται ως περίληψη της 
ιστορίας ή του θέµατος, και πάντως ρητός. Στη σύντοµη, όµως άτιτλη, εισαγωγή που 
παραθέτει ο συγγραφέας, επίσης µοναδική σε µυθιστόρηµα του Τερζάκη (άλλου είδους είναι 
ο Πρόλογος στην πολύ κατοπινή δεύτερη έκδοση του ∆εσµώτες), η εντύπωσή µας 
διαφοροποιείται. Ενώ ο τίτλος υπονοεί ότι ο αναγνώστης θα παρακολουθήσει την ιστορία της 
πριγκιπέσας Ιζαµπώς, η εισαγωγή δεν αναφέρει καν το όνοµά της, αντίθετα µας πληροφορεί 
ότι θα παρακολουθήσουµε τις περιπέτειες του Σγουρού. Ήδη ενεργοποιείται το πρώτο 
αίνιγµα: ποιος είναι ο κύριος ήρωας; 

 
Η ιστορία εκτυλίσσεται στα χρόνια 1292-1297, και είναι το µόνο µυθιστόρηµα του 

Τερζάκη που τοποθετείται εκτός της περιόδου του Μεσοπολέµου. Επίσης µαζί µε την 
οριστική µορφή του Ταξιδιού µε τον Έσπερο είναι τα µόνα που διαθέτουν ένα σύντοµο 
χρονικό «επίλογο», που µας πληροφορεί πολύ περιληπτικά για την κατάσταση µερικών 
προσώπων λίγα χρόνια µετά το ουσιαστικό τέλος της ιστορίας. 

 
Το κείµενο είναι το µεγαλύτερο σε έκταση µυθιστόρηµα του συγγραφέα, διπλάσιο από 

το αµέσως επόµενο (εννοείται µε ανοιγµένο, ενιαίο τρόπο µέτρησης). Αλλά και η διάρκεια 
της ιστορίας είναι η µεγαλύτερη (πενήντα δύο µήνες, χωρίς να υπολογίσουµε σε αυτούς τον 
επίλογο). Έτσι το κείµενο κατατάσσεται δεύτερο κατά σειρά χρονικής πυκνότητας, δηλαδή 
για κάθε χρονική µονάδα της ιστορίας (π.χ. το έτος) αναλογεί µεγάλος αριθµός σελίδων 
κειµένου. Αντίστοιχα, το εκθετικό υλικό, αυτό που µας πληροφορεί για το εκτός ιστορίας 
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παρελθόν των ηρώων, είναι περιορισµένης έκτασης και η πλειονότητά του αναφέρεται στην 
ηρωίδα. Αλλά και η χρήση της θαµιστικής αφήγησης, βασικής τεχνικής στον Τερζάκη, είναι 
εδώ περιορισµένη σε σχέση µε τα άλλα κείµενα (πρόκειται για τµήµατα της αφήγησης, όπου 
γεγονότα τα οποία στην ιστορία συνέβαιναν πανοµοιότυπα πολλές φορές, στην αφήγηση 
παρουσιάζονται µία φορά, συνήθως σε χρόνο παρατατικό). 
 

Το αποτέλεσµα όλων αυτών των παρατηρήσεων είναι πως ο αναγνώστης αποκοµίζει 
µια αίσθηση πυκνής, συνεχούς ροής του χρόνου, που προχωρεί γενικά κατά τη φυσική σειρά 
των γεγονότων, χωρίς να εµφανίζει χάσµατα και αινιγµατικά κενά. Υπάρχουν, βέβαια, 
αρκετές περιπτώσεις όπου ηθεληµένα ο αφηγητής δηµιουργεί χρονικά άλµατα, αναδροµές 
στο παρελθόν ή κενά, αλλά αυτό γίνεται για να εντείνει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στη 
συνέχεια της αφήγησης παραθέτει τις, συνήθως σηµαντικές, πληροφορίες που «παρέλειψε» 
και οι οποίες αναπληρώνουν το «κενό» και λύνουν το «µυστήριο». 

 
Η ιστορία από άποψη σκηνογραφική για πρώτη φορά δεν τοποθετείται στην Αθήνα 

αλλά στον Μοριά: Ανάπλι, Καλαµάτα, Μυζηθρά (Μυστρά), Ανδραβίδα, Κλαρέντζα, σε 
καπηλειά, φράγκικα κάστρα, βυζαντινά κυβερνητικά κτήρια, µαγαζιά τεχνιτών, αγροικίες, 
πανδοχεία, φτωχόσπιτα, σε δρόµους πόλεων αλλά και σε εξοχές και σε πειρατικά πλοία. Το 
σηµαντικό είναι ότι οι περιγραφές (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ανθρώπων, κλπ.) 
είναι αρκετά αυξηµένες και µάλιστα δεν λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο όπως στα άλλα 
µυθιστορήµατα του Τερζάκη. Εκεί είναι περισσότερο µετωνυµίες της ψυχικής κατάστασης 
των ηρώων, εδώ µάλλον καθαρά σκηνογραφικές. Ενίοτε, παρά την άψογη κατασκευή και τη 
θελκτικότητά τους, νοµίζει κανείς ότι θα µπορούσαν να είναι αραιότερες. Η τακτική όµως 
αυτή του Τερζάκη δικαιολογείται αφηγηµατικά από το ότι η ιστορία τοποθετείται σε πολύ 
διαφορετική εποχή και ο µέσος αναγνώστης πρέπει να εγκλιµατιστεί σε αυτήν, και κατά 
διαστήµατα να του υπενθυµίζεται σε ποιο τόπο και χρόνο βρίσκεται, ανάγκες οι οποίες στα 
υπόλοιπα µυθιστορήµατά του είναι ανύπαρκτες. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει και ένα 
διαφοροποιηµένο από τα άλλα κείµενα λεξιλόγιο µε πολλές µεσαιωνικές λέξεις, εκατό δέκα 
από τις οποίες ο συγγραφέας θεωρεί ορθά υποχρέωσή του να ερµηνεύσει σε ειδικό 
Γλωσσάριο στο τέλος της έκδοσης. 

 
Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ παρουσιάζει µέτρια προς αφανέστερη παρουσία και ρόλο τόσο 

του τριτοπρόσωπου αφηγητή όσο και των προσώπων (έτσι είναι π.χ. µειωµένα τα ρητά 
σχόλια του αφηγητή αλλά και η χρήση ελεύθερου πλάγιου λόγου, αντίστοιχα). Είναι το 
δεύτερο σε µεγάλη συχνότητα εµφάνισης προσηµάνσεων κείµενο του Τερζάκη. 
(Προσηµάνσεις ονοµάζουµε τµήµατα λόγου που ρητά ή έµµεσα µιας προϊδεάζουν για µια 
πιθανή αλλαγή στην ιστορία ή για το χαρακτήρα προσώπων ή την ατµόσφαιρα του κειµένου. 
Έτσι, λόγου χάρη, το όνοµα του ήρωα Νικηφόρος λειτουργεί ως προσήµανση του ρόλου του: 
αυτός που φέρνει τη νίκη, ενώ το σηµάδι της Ιζαµπώς στο µηνίγγι ως προσήµανση της µοίρας 
της). Εδώ µάλιστα υπερτερούν σαφώς οι προσηµάνσεις του τύπου “αίνιγµα”. Το γεγονός 
οφείλεται στο ότι το κείµενο είναι πολύ εκτενές και επιπλέον απευθύνεται σε ένα ευρύτερο 
κοινό, έτσι ο συγγραφέας βρίσκεται στην ανάγκη να συγκρατεί και να ανανεώνει την 
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προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Συχνότατα τα κεφάλαια κλίνουν µε ένα 
µυστήριο ή αίνιγµα (π.χ. ένα απρόσµενο γεγονός, µια νέα και ανατρεπτική πληροφορία, µια 
σηµαδιακή φράση, κ.τ.λ.), που µας παρακινεί να συνεχίσουµε την ανάγνωση. Αλλά και οι 
ίδιοι οι τίτλοι των κεφαλαίων συχνά αποτελούν αινίγµατα: µας ωθούν να συνεχίσουµε το 
διάβασµα, ώστε να τους ερµηνεύσουµε. (Σηµειώνουµε πως η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ και το 
Ταξίδι µε τον Έσπερο είναι τα µόνα κείµενα που τα κεφάλαιά τους είναι τιτλοφορηµένα. Στις 
συγγένειες των δύο αυτών κειµένων ας προστεθεί ότι, ενώ στα υπόλοιπα έξι µυθιστορήµατα 
η ηλικία του εκάστοτε άρρενα ήρωα είναι περίπου ίδια µε την ηλικία του Τερζάκη, όταν τα 
δηµοσιεύει στην πρώτη τους µορφή, στα δύο αυτά κείµενα ο Σγουρός και ο Γλαύκος είναι 
πολύ νεότεροι από τον τριανταοκτάχρονο τότε συγγραφέα). Αντίστροφα, η κεντρική στον 
Τερζάκη τεχνική της χρήσης µοτίβων, επαναλαµβανόµενων δηλαδή στο ίδιο κείµενο και 
κυρίως από βιβλίο σε βιβλίο συµβάντων, απόψεων, κλπ., εδώ παρουσιάζει την αραιότερη 
εµφάνιση, µε µεγάλη διαφορά από όλα τα υπόλοιπα κείµενα (π.χ. το σηµάδι της Ιζαµπώς που 
αναφέραµε λειτουργεί και ως µοτίβο: πολλοί από τους ήρωες του Τερζάκη είναι κατά 
κάποιον τρόπο «σηµαδεµένοι» εξωτερικά). Συγγενής είναι και η διαπίστωση ότι η 
Πριγκιπέσα Ιζαµπώ είναι το µόνο µυθιστόρηµα χωρίς τον παραµικρό από τους επίµονους 
θεολογικούς προβληµατισµούς των κεντρικών ηρώων, οι οποίοι, λειτουργώντας ως µοτίβα, 
άλλοτε υφέρπουν και άλλοτε προβάλλονται εντονότερα σε όλα τα άλλα κείµενα του 
συγγραφέα. 
 

Από όλα αυτά προκύπτει πως γενικά στην Πριγκιπέσα Ιζαµπώ το βάρος της αφήγησης 
κλίνει περισσότερο προς τη δράση, το µυστήριο, την περιπέτεια. Το κείµενο είναι επιπλέον το 
πλέον πολυπρόσωπο κείµενο του Τερζάκη. Ταυτόχρονα ανήκει στα µυθιστορήµατα µε τη 
µεγαλύτερη σε εστιακά κέντρα ποικιλία, δηλαδή είναι αρκετά τα πρόσωπα των οποίων η 
οπτική γωνία προσανατολίζει κάθε φορά την αφηγηµατική προοπτική, τα οποία 
«αντιλαµβάνονται» αυτά που παραθέτει η αφήγηση. Οι τεχνικές αυτές συµβάλλουν ώστε ο 
αναγνώστης να αποκοµίζει την αίσθηση ενός πανοραµικού τοπίου και µιας ιστορίας που 
εκτυλίσσεται «µόνη» της. Γενικά στην Πριγκιπέσα Ιζαµπώ συναντάµε την πιο σύνθετη και 
σφιχτή πλοκή στον Τερζάκη, µε πολλές ανατροπές, µυστήρια, αινίγµατα, συνωµοσίες, 
απρόσµενα συµβάντα, αγωνία, και µια αφήγηση κοντύτερα στα παραδοσιακά πρότυπα, 
συγκριτικά µε όλα τα άλλα κείµενα του συγγραφέα. 

 
Η µεγάλη έκταση του κειµένου, το πολυπρόσωπο και οι εναλλαγές στην πλοκή έχουν 

και άλλες συνέπειες, από αυτές που ήδη εντοπίσαµε. Ο αναγνώστης θα συναντήσει στην 
Πριγκιπέσα Ιζαµπώ ορισµένες επαναλήψεις στην αφήγηση συµβάντων, σύντοµες 
υπενθυµίσεις γεγονότων, αλλά και καθαρά ιστορικές πληροφορίες, ανύπαρκτες στα άλλα 
µυθιστορήµατα. Αυτά δεν οφείλονται σε αβλεψίες του εξαιρετικά προσεκτικού συγγραφέα, 
αλλά είναι αναγκαίες για τους λόγους που αναφέραµε µόλις πριν. 
 

Αναζητώντας το θέµα του µυθιστορήµατος παρατηρούµε αρχικά ότι και εδώ ο έρωτας 
αποτελεί βασικό θεµατικό πυρήνα, όπως σε όλα τα µυθιστορήµατα του Τερζάκη. Στη 
συνέχεια, όµως, εµφανίζεται και άλλη παράµετρος. Η άσχηµη αρχική κατάσταση του ήρωα 
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βελτιώνεται συνεχώς, µέσω του έρωτα αρχικά και περισσότερο µέσω του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, φτάνοντας ως τη λύτρωσή του (θετικό τέλος για τον ήρωα 
εµφανίζεται και στη Μενεξεδένια πολιτεία -όπως και για την ηρωίδα-, στο Ταξίδι µε τον 
Έσπερο και από µία άποψη στο Λυκόφως των ανθρώπων). Αντίθετα, η ουσιαστικά αρνητική 
αρχική κατάσταση της ηρωίδας στην Πριγκιπέσα Ιζαµπώ, που κι αυτή προσωρινά 
βελτιώνεται µέσω του έρωτα, τελικά χειροτερεύει ακόµη περισσότερο, καταλήγοντας στην 
οριστική αποξένωσή της από κάθε χαρά κι ελπίδα και στον εκούσιο εκπατρισµό της (όπως 
και της ηρωίδας στη Μυστική ζωή). 

 
Συχνά στην αναζήτηση του θέµατος ενός κειµένου µας βοηθά ο εντοπισµός των 

αντιτιθέµενων τάσεων που παρουσιάζονται σε αυτό. Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ είναι διάστικτη 
από ζεύγη αντιθέσεων, γύρω από τα οποία περιελίσσεται η ιστορία και η πλοκή. 
Σηµειώνουµε ενδεικτικά µερικά από τα κεντρικότερα αυτά ζεύγη: α) χαρακτήρας 
ονειροπόλος, άτολµος, συγκρατηµένος, εσωστρεφής, αναποφάσιστος της ηρωίδας - 
αυθόρµητος, αποφασιστικός, ενεργητικός, έως απερισκεψίας τολµηρός του ήρωα· β) 
υψηλότατη κοινωνική και πολιτική θέση της ηρωίδας και ανάλογη ζωή, που συνεπάγεται 
υποχρεώσεις, περίσκεψη, συµβάσεις, δεσµεύσεις, διλήµµατα και αδιέξοδα -χαµηλή και 
ταπεινωτική κοινωνική θέση του ήρωα (νόθος), που τον ωθεί σε δράση, αγώνες, 
επαναστατικότητα, τόλµη, κινδύνους· γ) εκπρόσωπος των ξένων κατακτητών η ηρωίδα - 
εκπρόσωπος των αυτοχθόνων καταπιεζόµενων ο ήρωας· δ) το προσωπικό και ευρύτερο 
«εθνικό» συµφέρον και επιδιώξεις της ηρωίδας είναι η «συντήρηση» της υπάρχουσας 
κατάστασης -το προσωπικό και ευρύτερα «εθνικό» συµφέρον και οι δίκαιες επιδιώξεις του 
ήρωα είναι η εξέγερση, η απελευθέρωση· ε) έρωτας (ως χρέος προς τον εαυτό) -καθήκον (ως 
χρέος προς το σύνολο, και για τους δύο επικρατεί το δεύτερο). Η διαπλοκή των παραπάνω 
ζευγών απολήγει στον ψυχικό «θάνατο» της ηρωίδας, ενώ ο ήρωας ωριµάζει και βρίσκει τον 
προορισµό του. Από τις κύριες αντιθέσεις αναδύονται δύο κεντρικοί και αλληλοεξαρτώµενοι 
θεµατικοί πυρήνες του κειµένου, ο έρωτας και το εθνικό χρέος. 

 
Τελικά το διαφαινόµενο θέµα του µυθιστορήµατος φαίνεται να είναι πως η εξέγερση 

και ο αγώνας για ευρύτερους και δίκαιους εθνικούς στόχους υπερτερούν ακόµη και από τον 
πιο βαθύ έρωτα, όταν χρειαστεί να συγκρουστούν µε αυτόν, προσφέροντας έναν σταθερότερο 
προορισµό στον ήρωα και οδηγώντας τον σε ωριµότητα, ολοκλήρωση και λύτρωση. Ανάλογη 
σύγκρουση και κεντρικό θέµα διαφαίνεται στο Λυκόφως των ανθρώπων, και εν µέρει στο 
∆ίχως θεό, η κατάληξη όµως εµφανίζει σηµαντικές παραλλαγές σε αυτά, ιδίως στο δεύτερο. 
Είναι σηµαντικό το ότι αυτή η σύγκρουση ατοµικού/συλλογικού εµφανίζεται στα κείµενα του 
Τερζάκη, και µάλιστα µε κεντρική σηµασιοδοτική ισχύ, µετά τα ιστορικά γεγονότα της 
δεκαετίας του 1940 (έτσι, λόγου χάρη, έχει εντοπιστεί από τους µελετητές ότι οι σκηνές του 
λιµού και η επαναστατική δράση του λαού στην Πριγκιπέσα Ιζαµπώ, στοιχεία που δεν 
υπήρχαν στην αρχική µορφή του 1939, απηχούν γεγονότα και το κλίµα της Γερµανικής 
Κατοχής). 
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Ιδιαίτερα σηµαντική για όλα τα µυθιστορήµατα του Τερζάκη είναι η διαπίστωση ότι η 
παρουσία των ευαίσθητων, αναβλητικών, ονειροπόλων, αναποφάσιστων, «στιγµατισµένων» 
από τη µοίρα χαρακτήρων είναι δεσπόζουσα. Τέτοιοι χαρακτήρες είναι κυρίως οι ήρωες, 
συχνά οι ηρωίδες, αλλά και πολλά δευτερεύοντα πρόσωπα. Στη µεγάλη πλειονότητα των 
κειµένων του συγγραφέα τα αδιέξοδα και η δυστυχία των ηρώων, κυρίως των ανδρών, 
οφείλονται ή σχετίζονται στενά µε αυτή την ψυχική τους φυγή, µε την ανάλογη συγκρότηση 
του χαρακτήρα τους και µε τις συνεπαγόµενες από αυτά επιλογές τους. Αυτό ουσιαστικά 
αναδεικνύεται ως ένα κεντρικό υπερ-θέµα στον Τερζάκη. Στη µεσαία περίοδο δηµιουργίας 
του συγγραφέα ο παράγοντας αυτός εξασθενεί και ο ήρωας διακρίνεται από µεγαλύτερη 
τόλµη, αποφασιστικότητα και ενεργητικότητα. Στην περίοδο αυτή, το χαρακτήρα, τη µοίρα 
και την πορεία των τρυφερών, ονειροπόλων, αναποφάσιστων, «χαµένων», αναλαµβάνουν η 
ηρωίδα ή και κύρια δευτερεύοντα πρόσωπα. Έτσι τελικά και στα οκτώ µυθιστορήµατα 
συµβαίνει να εµφανίζονται περισσότερα από ένα σηµαντικά πρόσωπα σε κάθε κείµενο µε 
παραλλαγές του χαρακτήρα αυτού. Βασική λοιπόν διαφορά της Πριγκιπέσας Ιζαµπώς (αλλά 
και εν µέρει του πολύ κοντινού από άποψη χρόνου γραφής Ταξιδιού µε τον Έσπερο) από τη 
µεγάλη πλειονότητα των κειµένων του Τερζάκη είναι ο χαρακτήρας του ήρωα: ο Σγουρός 
εµφανίζεται τολµηρός, ενεργητικός, πείσµων και σταθερός στις επιδιώξεις του, χωρίς 
ατέρµονες αµφιταλαντεύσεις, φιλόδοξος (µε την καλή έννοια της επιδίωξης τόσο µιας 
προσωπικής καταξίωσης όσο και του κοινού καλού), είναι ο µόνος ήρωας εµφανώς εχθρικός 
προς τα γράµµατα και αυτός που πετυχαίνει τελικά τους στόχους του. 

 
Έτσι, ο Σγουρός αντιπροσωπεύει ένα είδος ήρωα βραχύβιου στα κείµενα του Τερζάκη, 

περιορισµένου στη µεσαία περίοδο της µυθιστορηµατικής παραγωγής του (συγγενέστερος 
του Σγουρού είναι ο Γλαύκος της ξαναπλασµένης µορφής του Ταξιδιού µε τον Έσπερο, και 
λιγότερο ο Ρονιάς στο Β΄ Μέρος του Λυκόφωτος των ανθρώπων). Αντίθετα η Ιζαµπώ ανήκει 
στον σταθερό τύπο των ηρώων του Τερζάκη (όπως και ο Ντέ Τουρναί από τα δευτερεύοντα 
πρόσωπα): το τραγικό πρόσωπο της ιστορίας είναι εκείνη. Σχετική µε την κεντρικότερη θέση 
της Ιζαµπώς ως ηρωίδας του κειµένου είναι η διαπίστωση ότι αρχικά ο αφηγητής ονοµάζει 
συνήθως τον ήρωα παιδάριο και συχνά παραθέτει, ήπια έστω, ειρωνικά σχόλια για τον 
θαρραλέο, θερµόαιµο αλλά και άπειρο, αφελή και κάπως επηρµένο νεαρό ήρωα. Αυτά 
µειώνονται σταδιακά από τη µέση του κειµένου και µετά, όσο δηλαδή ο Σγουρός µεγαλώνει 
και ωριµάζει, οπότε ο αφηγητής τον αποκαλεί πια Σγουρό ή ρωµιόπουλο. Αντίθετα καµία 
ειρωνεία και καµία αλλαγή προσφώνησης δεν υπάρχει σχετικά µε την Ιζαµπώ. Αυτή είναι 
δεδοµένα το τραγικό και µάλλον το κεντρικό πρόσωπο του κειµένου, γι’ αυτό ίσως το 
µυθιστόρηµα πήρε από αυτήν τον τίτλο του. 
 

Η Πριγκιπέσα Ιζαµπώ είναι το πιο κλασικό στην κατασκευή κείµενο του Τερζάκη, 
οργανωµένο µε εξαιρετική προσοχή και ικανότητα, ζωντανό, πολύχρωµο, µε θέρµη στην 
αφήγηση, εύληπτο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην ανάγνωση παρά την έκτασή του. Είναι ένα 
ιστορικό µυθιστόρηµα, το όποιο αναπλάθει ζωηρά και πειστικότατα µια τόσο µακρινή και 
διαφορετική εποχή. Επίσης είναι εν µέρει «µυθιστόρηµα µαθητείας», διαµόρφωσης του 
ήρωα, όπως και το Ταξίδι µε τον Έσπερο. Αν και δεν µπορεί µάλλον να θεωρηθεί ως 
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απολύτως αντιπροσωπευτικό κείµενο του συγγραφέα, καθώς διαφοροποιείται από τα άλλα σε 
πολλές παραµέτρους, ωστόσο δεν βρίσκεται έξω από την τερζακική αντίληψη του κόσµου. Ο 
συγγραφέας ασχολείται και σε αυτό το κείµενο, έστω έµµεσα, στον πυρήνα του, µε τα 
διαχρονικά κεντρικά ερωτήµατα τής ζωής, καταθέτοντας την πάγια πίστη του για την 
ουσιαστική τραγικότητα της ζωής, και ιδίως για τη µοιραία απόληξη των πιο ευαίσθητων και 
άξιων ανθρώπων. 
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Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://www.geocities.com/akatsavou/terzakis.html (χρονοβιογραφία, εργογραφία). 
 
3. http://www.ascsa.edu.gr/Archives/Gennadius/Terzakisbio.htm (The American School of Classical 
Studies at Athens· βιογραφικά στοιχεία). 
 
4. http://www.ascsa.edu.gr/Archives/Gennadius/TerzakisScope.htm (The American School of Classical 
Studies at Athens· περιεχόµενα του αρχείου του Άγγελου Τερζάκη). 
 
 
Προτεινόµενα ηλεκτρονικά κείµενα 
 
1. ∆ηµήτρης Γκιώνης, «Ξαναδιαβάζοντας την Ιζαµπώ», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 20-09-
2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%E5%F1%E6%DC%EA%E7%F2&a=&id=83931
060. 
 
2. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Γιατί το ιστορικό µυθιστόρηµα;», εφηµ. Ελευθεροτυπία (δηµοσίευση: 
25-07-2003),  
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%E5%F1%E6%DC%EA%E7%F2&a=&id=93804
48. 
 
3. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Με έµφυτη ευγένεια» (Παρουσίαση του βιβλίου: Θανάσης Θ. Νιάρχος, 
Για τον Άγγελο Τερζάκη, εκδ. Ευθύνη, Αθήνα 2002), 
http://www.epohi.gr/terzakis_theodosopoulou_culture_2322003.html. 
 
4. Πολυξένη Μπίστα, «Άγγελος Τερζάκης - Η αγωνία του Μεσοπολέµου» (Η Π. Μπίστα γράφει για τη 
ζωή, για το έργο και για τις ιδεολογικές αναζητήσεις του συγγραφέα που βίωσε από κοντά τα γεγονότα 
µιας ταραγµένης εποχής), εφηµ. Το Βήµα (δηµοσίευση: 24-10-1999), 
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12737&m=B04&aa=1&cookie=. 
 
 
 
 
 

http://book.culture.gr
http://www.geocities.com/akatsavou/terzakis.html
http://www.ascsa.edu.gr/Archives/Gennadius/Terzakisbio.htm
http://www.ascsa.edu.gr/Archives/Gennadius/TerzakisScope.htm
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%E5%F1%E6%DC%EA%E7%F2&a=&id=83931
http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?q=%D4%E5%F1%E6%DC%EA%E7%F2&a=&id=93804
http://www.epohi.gr/terzakis_theodosopoulou_culture_2322003.html
http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=12737&m=B04&aa=1&cookie=
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4.2.8. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ (1909-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Παντελής Πρεβελάκης γεννήθηκε το 1909 στο Ρέθυµνο της Κρήτης.132 Τελείωσε το 
γυµνάσιο στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα, όπου σπούδασε στη 
Φιλοσοφική Σχολή. Μετά την αποφοίτηση του ταξίδεψε στην Γαλλία και παρακολούθησε 
µαθήµατα στη Σχολή των Γραµµάτων του Πανεπιστηµίου του Παρισιού και στο Ινστιτούτο 
Τέχνης και Αρχαιολογίας.  

 
Όταν γύρισε στην Ελλάδα ανακηρύχτηκε διδάκτορας της φιλοσοφίας στο 

Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Το 1937 έγινε καθηγητής της ιστορίας της τέχνης στη 
Σχολή Καλών Τεχνών και στη θέση εκείνη παρέµεινε µέχρι το 1974. Στο διάστηµα µεταξύ 
1937-1941 υπηρέτησε στο Υπουργείο Παιδείας ως διευθυντής Καλών Τεχνών. Από νεαρή 
ηλικία φάνηκε ότι διέθετε ταλέντο πεζογράφου και ποιητή, και σε ηλικία µόλις 18 ετών 
εµφανίσθηκε στον ποιητικό στίβο µε το ποίηµα “Στρατιώτες”.  

 
Το 1939 κυκλοφόρησε και η δεύτερη συλλογή ποιηµάτων του Η γυµνή ποίηση µέσα 

από την οποία φαίνονται οι τάσεις του ποιητή προς το σουρεαλισµό. Την ίδια εποχή 
παρουσίασε και το πρώτο πεζό έργο του, το µυθιστόρηµα Το χρονικό µιας πολιτείας. Το 1940 
δηµοσιεύεται το δεύτερο µυθιστόρηµα µε τίτλο Ο θάνατος του Μέδικου και το 1941 η 
ποιητική του συλλογή Η πιο γυµνή ποίηση. Στα µεταπολεµικά χρόνια έγραψε καινούργια 
έργα όπως Παντέρµη Κρήτη (1945), Ο Κρητικός - Το δέντρο (1948), Ο Κρητικός - Η πρώτη 
λευτεριά (1949), Ο Κρητικός - Η πολιτεία (1950), Ο ήλιος του θανάτου (1959), Η κεφαλή της 
µέδουσας (1963), Ο άρτος των αγγέλων (1966). 

 
                                                           
132 Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία από την ιστοσελίδα: 
http://cretanhistory.tripod.com/biograf/prevelak.htm. 

http://cretanhistory.tripod.com/biograf/prevelak.htm
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Η συγγραφική δραστηριότητα του Πρεβελάκη εκτείνεται και σ’ άλλους τοµείς, όπως οι 
µελέτες, οι µεταφράσεις και το θέατρο. Από τις ιστορικές και τις κριτικές µελέτες ξεχωρίζουν 
οι ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος, Ο Γκρέκο στη Ρώµη, ∆οκίµιο γενικής εισαγωγής στην ιστορία 
της τέχνης, Ο ποιητής και το ποίηµα της Οδύσσειας κ.α. Ασχολήθηκε επίσης µε µεταφράσεις 
έργων του Μολιέρου, του Βαλερύ, του Μωρουά, του Καλντερόν, του Κλωντέλ, του 
Ευριπίδη. 

 
Τέλος σηµαντική ήταν η παρουσία του και στο θεατρικό χώρο, στον οποίο έδωσε 

αρκετά έργα όπως Το ιερό σφάγιο, Ο Λάζαρος, ∆ύο Κρητικά δράµατα,  
Το Ηφαίστειο, Τα χέρια του ζωντανού Θεού, Το χέρι του σκοτωµένου, Μουσαφιραίοι στο 
Στεπαντσίκοβο κ.α. Από τα θεατρικά έργα που αναφέραµε τα τέσσερα πρώτα ανέβηκαν από 
το Εθνικό Θέατρο.  

 
Ο Πρεβελάκης τιµήθηκε µε Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, µε το Βραβείο της οµάδας 

των “∆ώδεκα”, και µε το Εθνικό Αριστείο Γραµµάτων. Το 1977 έγινε µέλος της Ακαδηµίας 
Αθηνών. Πέθανε στις 15 Μαρτίου 1986, σε ηλικία 77 ετών. 
 
 
 
Αναφορά στο πεζογραφικό έργου του Π. Πρεβελάκη 133 
 

Μια απόπειρα έστω και συνοπτικής αποτίµησης του πεζογραφικού έργου του 
Πρεβελάκη θα πρέπει να στηριχθεί: πρώτα στη σπουδή και στη σχολαστική µελέτη των 
έντεκα αφηγηµατικών/µυθιστορηµατικών του έργων δεύτερον, στα όσα µέχρι σήµερα έχουν 
γραφεί για τα πεζογραφικά του δηµιουργήµατα και τα οποία έχει ήδη, έστω και άτακτα, 
καταγράψει η βιβλιογραφική έρευνα. Ένα όµως, τρίτο στη σειρά, στοιχείο που αποκτά µια 
ιδιαίτερη βαρύτητα και που ενδεχοµένως µας δίνει πολλαπλά «κλειδιά» για την κατανόηση 
του Πρεβελάκη, είναι όσα κείµενα θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως αυτοσχόλια του 
συγγραφέα για το έργο του. 

 
Στηριγµένος σ’ αυτό το τρίπτυχο έρεισµα (=πρωτότυπα έργα, µελέτες για το έργο του 

Πρεβελάκη, κείµενα-αυτοσχόλια του συγγραφέα), θα αποπειραθώ µιαν αποκλειστική 
αναφορά στο πεζογραφικό έργο του Πρεβελάκη: 

 
 

α. Το χρονικό µιας πολιτείας 
 

Ο ίδιος ο συγγραφέας χαρακτήρισε το έργο του αυτό ως µυθιστορία. Η επιλογή του 
χαρακτηρισµού δεν πρέπει, βέβαια, να θεωρηθεί τυχαία, αφού υποδηλώνει ότι ο Πρεβελάκης 
                                                           
133 Παραθέτουµε αποσπάσµατα από την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Παντελή Πρεβελάκη 
από τον Νικήτα Παρίση στον τόµο: Η Μεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Ζ΄, ό.π., σσ. 347-363 (εδώ παραλείπονται οι υποσηµειώσεις του 
βιβλίου).   
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απέφυγε συνειδητά τον καθιερωµένο και πιο κοινόχρηστο όρο «µυθιστόρηµα». Ως 
µυθιστορίες χαρακτήρισε ο συγγραφέας και µεταγενέστερα έργα του. Θα πρέπει, µάλιστα, να 
σηµειωθεί ότι η εµµονή και η προτίµηση του Πρεβελάκη σ’ αυτόν τον ειδικότερο όρο 
αποκαλύπτει µια συγκεκριµένη συγγραφική του θέση και φιλοσοφία. Αυτή του τη θέση 
θέλησε ο ίδιος να την αποσαφηνίσει σε µεταγενέστερα γραπτά του. Συγκεκριµένα γράφει ο 
ίδιος αναφερόµενος στην τριλογία του Ο Κρητικός: 
«Το έργο όπου θα έκανα να συµπράξουν ο µύθος και η ιστορία θα το ονόµαζα Ο Κρητικός, 
επειδή αυτός ο τίτλος, µε την εθνολογική χροιά του, εκφράζει την πολυµέρεια των σκοπών 
µου. [...] Αυτό ακριβώς έµελλε να είναι το θέµα του λογοτεχνικού έργου που κυοφορήθηκε 
στη φαντασία µου τα πρώτα χρονιά του τελευταίου πολέµου: µια µυθιστορία που θ’ 
απλωνόταν από το Μεγάλο Σηκωµό του ’66 ίσαµε τα χρόνια της νιότης µας, δηλαδή σε µια 
περίοδο κατά την οποία τα µυθικά στοιχεία του τόπου µας δεν είχαν ακόµα συρρικνωθεί». 
 

Ο όρος, λοιπόν, «µυθιστορία» θεωρείται ως µια σύζευξη ή ως µια διαπλοκή µύθου και 
ιστορίας µέσα στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και της συγγραφικής πράξης. 

 
Εύγλωττος, επίσης, και µε ισχυρές προσηµάνσεις που προϊδεάζουν τον αναγνώστη για 

τη µορφή και το περιεχόµενο του έργου, είναι ο συγκεκριµένος τίτλος µε τον οποίο 
παρουσιάστηκε η πρώτη µυθιστορία του Πρεβελάκη. Ο ίδιος ο συγγραφέας σε 
µεταγενέστερο κείµενο-αυτοσχόλιο µας εξηγεί τη συγκεκριµένη πολλαπλή φόρτιση που έχει 
ο όρος «χρονικό»: 
«Το χρονικό, ως φιλολογικό είδος, δεν ταυτίζεται µε την ιστορία. Ο ιστορικός αναζητεί τις 
αιτίες των γεγονότων ο χρονικογράφος είναι µετριόφρων, καταγράφει περιστατικά άξια ν’ 
αποµνηµονευθούν. Αν τύχει όµως να ’ναι λογοτέχνης, τα καταγράφει µε τέχνη και τα 
υποτάσσει σ’ ένα νόηµα. Το χρονικό µπορεί να ’χει αντικείµενο µικρό ή µεγάλο, τα πάθη 
µιας πολιτείας ή το σηκωµό ενός νησιού -όσο πιάνει κάθε φορά το µάτι του συγγραφέα. 
Αλλά και στη µια περίπτωση και στην άλλη, ο λόγος θα είναι για συµβάντα σε µια κοινωνία 
ανθρώπων. Εποµένως, η περιγραφή του τόπου δε θα συµπέσει µε τη γεωγραφία, µολονότι θα 
φανερωθεί κι εδώ το φυσικό περιβάλλον, το κλίµα, η βλάστηση και τα λοιπά». 
 

Εκτός από τις γενικές και ειδικές µελέτες που έχουν κατά καιρούς γραφεί για το 
Χρονικό και που τις έχει ήδη καταγράψει η βιβλιογραφική έρευνα, τη µέγιστη βοήθεια για 
την ουσιαστική κατανόηση του έργου µάς την προσφέρει ο ίδιος ο Πρεβελάκης στο 
προαναφερόµενο κείµενο-αυτοσχόλιο. Έτσι, ο συγγραφέας µάς ενηµερώνει: 

 
α. για τον τίτλο της µυθιστορίας του, αντιδιαστέλλοντας τις έννοιες «χρονικό» και «ιστορία». 
 
β. για το χρόνο γραφής του έργου και για το συναισθηµατικό/υποκειµενικό κίνητρο της 
συγγραφής. Συγκεκριµένα, το Χρονικό γράφτηκε την άνοιξη του 1937. «Σε είκοσι πέντε 
πρωινά, από 29 Μαρτίου έως 24 Απριλίου, αξιώθηκα να γράψω το βιβλίο», σηµειώνει ο 
Πρεβελάκης και ως κίνητρο της συγγραφής αναφέρει τη νοσταλγία που είχε νιώσει για τη 
γενέθλια πόλη του τον καιρό που σπούδαζε στο Παρίσι. 
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γ. για το γεγονός ότι το Χρονικό είναι η αρχή ενός συγγραφικού νήµατος που µε κυρίαρχο 
στοιχείο το µύθο της Κρήτης συνεχίζεται στην Παντέρµη Κρήτη, στην τριλογία του Κρητικού, 
στον Ήλιο τον θανάτου, στον Άγγελο στο πηγάδι. 
 
δ. για τον ιστορικό χρόνο που ως υπόβαθρο υπόκειται στο Χρονικό (1898-1924), για τη 
γλώσσα του έργου, που είναι η ακουστική εκδήλωση του τοπίου, για το µουσουλµανικό 
στοιχείο, για το φυσικό τοπίο, για τους ξένους και για άλλα πολλά και ουσιώδη. 
 

Παράλληλα, βέβαια, µε τα αυτοσχόλια του συγγραφέα, που ενδεχοµένως µας δίνουν 
ένα πρωταρχικό και αυθεντικό «κλειδί» για την εισχώρηση στο βαθύτερο νόηµα του έργου, 
υπάρχουν και οι πιο «ουδέτερες» και περισσότερο αποστασιοποιηµένες ερµηνείες. Σε 
πρόσφατη λ.χ. διατριβή που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ, υποστηρίζεται 
η ακόλουθη θέση: «ο πεζογραφικός ιστορισµός των βασικών εκπροσώπων της “νέας 
λογοτεχνίας” (= Θεοτοκά, Καραγάτση, Μυριβήλη, Πετσάλη-∆ιοµήδη, Πρεβελάκη, Τερζάκη) 
αποτελεί ένα είδος συγγραφικής αντίδρασης απέναντι στο γενικότερο κλίµα της ευρωπαϊκής 
και ειδικότερα της ελληνικής κρίσης. Ο Πρεβελάκης (και οι οµότεχνοι του της γενιάς του 
’30) προβάλλει την αποκάλυψη, «την ανάπλαση/αντιπαράθεση του “τόπου”-προτύπου, όπου 
η κοινωνική οργάνωση και οι σχέσεις εξουσίας καθορίζονταν από πατρογονικές αρχές και 
αξίες». 

 
Τελικά, βέβαια, ο αρµονικός-παραδοσιακός κόσµος που περιγράφει ο Πρεβελάκης στο 

Χρονικό του την άνοιξη του ’37 δεν υπάρχει πλέον. Η νοσταλγία του συγγραφέα για τη 
µαγεία και τη γοητεία της γενέθλιας γης µένει χωρίς νόστο, χωρίς επιστροφή. Αυτή η έννοια 
του µη νόστου καταφαίνεται και στην καταληκτική παράγραφο του Χρονικού. Από την 
άποψη αυτή το Χρονικό είναι µια ελεγεία, ένας θρήνος για κάτι που πάει να χαθεί οριστικά. 
Γράφει συγκεκριµένα: 
«Τέτοια ώρα νυχτερινή κι ανοιξιάτα, στα πωρικά µυρισµένη, βάνω κι εγώ στο νου µου το 
Ρέθεµνος και γυρίζω κοντά του. Έβγαλα από τον πόνο του τούτο εδώ το χρονικό που, αν και 
λυπητερό, παραµύθησε την ψυχή µου στην ξενιτιά, και του το φέρνω. Το κρατώ σαν τάµα 
πάνω στην καρδιά µου, δεν ξέρω πώς να το χωριστώ και να του το χαρίσω, θα ’θελα να ’ναι 
κι αυτό λουλουδισµένο, µυρισµένο απ’ ό,τι καλύτερο έχω στα στήθη µου, και δυνατό µέσα 
στον καιρό. θα το ’θελα να ζει σήµερα κι αύριο και πάντα, και να µη χάσει ποτέ τη 
δροσεράδα του». 
 
 
β. Ο θάνατος του Μέδικου 
  

Ένα χρόνο µετά το Χρονικό, ο Πρεβελάκης δηµοσίευσε τη δεύτερη µυθιστορία του, 
τον Θάνατο τον Μέδικου. Πρόκειται για έργο µε συγκεκριµένο ιστορικό υπόβαθρο, αφού τα 
πρωταγωνιστικά πρόσωπα του µύθου ανήκουν ως υπαρκτά άτοµα στο χώρο της Ιστορίας. Το 
έργο, ως περιεχόµενο και ως ιστορικό πλαίσιο, ανάγεται στην εποχή της Φλωρεντινής 
Αναγέννησης. Από την άποψη αυτή Ο θάνατος του Μέδικου, συγκριτικά µε το υπόλοιπο 
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αφηγηµατικό έργο του Πρεβελάκη, αποτελεί µια εξαίρεση και συνιστά µια συγγραφική 
ιδιαιτερότητα: είναι το µοναδικό πεζογράφηµα του Πρεβελάκη που έχει µύθο εξω-ελληνικό 
και εξω-κρητικό. Στον ίδιο µύθο, όπως είναι γνωστό, θα επανέλθει ο Πρεβελάκης δεκατρία 
χρόνια αργότερα (1952) στην τραγωδία του Το ιερό σφάγιο. Όµως θα ανασυνθέσει το µύθο 
και το θέµα µε σηµαντικές νοηµατικές αλλαγές και παραλλάξεις ως προς τον βασικό του 
ήρωα. 

 
Ο µύθος στο Θάνατο τον Μέδικου, από την άποψη της εσωτερικής οργάνωσης, 

αρθρώνεται και αναπτύσσεται σε τρία µέρη: στο πρώτο µέρος κυριαρχεί το προφητικό όνειρο 
µε το οποίο ξύπνησε ένα πρωινό ο Τζουλιάνο, το κυρίαρχο πρόσωπο της µυθιστορίας. Το 
όνειρο προεξαγγέλλει µε βεβαιότητα το θάνατο του ήρωα, που προετοιµάζεται να τον δεχθεί 
όρθιος και µε γενναιότητα. Στο δεύτερο µέρος κυριαρχεί η Σιµονέτα, η αγαπηµένη του 
Τζουλιάνο, η ερωτική αναπόληση και η απογοήτευση του ήρωα, που εκφράζεται ως 
ειληµµένη απόφαση να πορευτεί αυτόβουλα προς συνάντηση του θανάτου. Το τρίτο µέρος 
είναι η ίδια η περιγραφή και η δραµατική πράξη, το γεγονός δηλαδή του θανάτου του 
Τζουλιάνο. Από την άποψη του αφηγηµατικού χρόνου όλα τα «δρώµενα» πυκνώνονται στη 
διάρκεια ενός πρωινού: από το ξύπνηµα του Τζουλιάνο µέχρι τη στιγµή του δραµατικού-
ηρωικού θανάτου του. 
 

Παρόλο που στο υπόστρωµα του µύθου κινείται, έστω και ως αχνό πλαίσιο, η εποχή 
της ιταλικής Αναγέννησης, τα κυρίαρχα πρόσωπα, ο Τζουλιάνο και η Σιµονέτα, ανήκουν ως 
χαρακτήρες αποκλειστικά στη µυθοπλαστική ικανότητα του συγγραφέα. Από την άποψη 
αυτή Ο θάνατος τον Μέδικου, παρόλο που ανήκει στα νεανικά έργα του Πρεβελάκη, µας 
αποκαλύπτει σε µέγιστη ένταση τον τρόπο µετάπλασης της ιστορίας σε λογοτεχνικό µύθο, 
στοιχείο που ο Πρεβελάκης θα το αξιοποιήσει σε µείζονα βαθµό στα επόµενα έργα του. 
Φαίνεται, πάντως, πως ο µύθος του δυνατού άντρα, που ως πρωτογενές υλικό διαµόρφωσε το 
Θάνατο τον Μέδικου, γοήτευσε ιδιαίτερα τον Πρεβελάκη. Έτσι µόνο εξηγείται η 
δευτερογενής µετάπλασή του στην τραγωδία Το ιερό σφάγιο και µια τρίτη σχεδόν οµόλογη 
παράλλαξη στο µυθιστόρηµα Η αντίστροφη µέτρηση (1969). 
 

Ο Τζουλιάνο, ως ανθρώπινος χαρακτήρας του λογοτεχνικού µύθου που πλάστηκε από 
τον Πρεβελάκη, ενσαρκώνει τον άνδρα που υψώνεται κατακόρυφα και γίνεται ο εραστής του 
απόλυτου. Με την απόφασή του να οδηγηθεί, ως αυτόνοµο και αυτεξούσιο άτοµο, εκούσια, 
ελεύθερα και συνειδητά στο θάνατο του, δοκιµάζει και δοκιµάζεται µέσα στην πράξη της 
απόλυτης ελευθερίας του, την οποία και τελικά πραγµατώνει µε το γεγονός του 
αυτόβουλου/επιλεγµένου θανάτου. Είναι, τελικά, ο Τζουλιάνο η απόλυτα ελεύθερη βούληση· 
τη στιγµή όµως που αυτοπραγµατώνεται ως ελεύθερη επιλογή, την ίδια ακριβώς στιγµή και 
αυτοσυντρίβεται: η απόλυτη ελευθερία που κερδίζεται µε το πιο βαρύ τίµηµα: την απώλεια 
της ζωής. 

 
 
 



 

489
 

γ. Παντέρµη Κρήτη. Το χρονικό του Σηκωµού του ’66 
 

Η Παντέρµη Κρήτη είναι το τρίτο στη σειρά πεζογράφηµα του Πρεβελάκη. Γράφτηκε 
µέσα σε ελάχιστους µήνες (25 Μαρτίου - 11 Αυγούστου 1944), λίγο καιρό πριν από την 
απελευθέρωση της Αθήνας και τη φυγή των γερµανικών στρατευµάτων κατοχής. 

 
Ο υπότιτλος του έργου Το χρονικό του Σηκωµού του ’66 δεν καθορίζει µόνο το 

συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου και των επικών γεγονότων που αυτόµατα 
υποδηλώνει. Παράλληλα, εµπεριέχει και δύο κινδύνους: να παρεξηγηθεί το έργο και να 
παρερµηνευθεί, δηµιουργώντας την εντύπωση ότι ανήκει στο χώρο και στο είδος της 
ιστορικής χρονογραφίας ή ότι παραποιεί και αυθαδιάζει πάνω στα ιερά και στα όσια της 
ιστορίας. Για να αποφευχθούν αυτά τα παρερµηνευτικά ενδεχόµενα, ο Πρεβελάκης, πριν από 
την παράθεση της βιβλιογραφίας που αξιοποίησε, πρόταξε ειδική σηµείωση µε την οποία 
αποσαφηνίζει το συγγραφικό του τρόπο και το στόχο της συγγραφής του: 
«Είναι περιττό να δηλωθεί πως ο συγγραφέας δεν είχε βάλει µπροστά του έργο ιστοριοδίφη. 
Αν ήθελε να δώσει ένα όνοµα στη στάση του, δε θα την ονόµαζε έρευνα, παρά µέθεξη σε 
ιστορικά γεγονότα µαρτυρηµένα από πηγές αξιόπιστες. Η µέθεξη στάθηκε βολετή επειδή ο 
αντίλαλος από τα γεγονότα αυτά βόησε στα παιδικά του χρόνια και βοά ακόµα στην ακοή 
του». 
 

Ο υπότιτλος όµως του έργου δε λειτουργεί µόνο περιοριστικά και προκαθοριστικά ως 
προς τη µορφή, το είδος και το περιεχόµενο της συγγραφικής σύνθεσης· παράλληλα, 
λειτουργεί και απαγορευτικά: αποκλείει, δηλαδή, το ενδεχόµενο να θεωρηθεί η σύνθεση του 
Πρεβελάκη ως ιστορικό µυθιστόρηµα. Περισσότερο πρόκειται για µια λογοτεχνική 
ανάπλαση/παρουσίαση των γεγονότων της µεγάλης κρητικής εποποιίας του 1866. Τα 
γεγονότα, παρουσιαζόµενα παρατακτικά, το ένα µετά το άλλο στην ιστορική τους «φυσική» 
αλληλοδιαδοχή, δεν αποχρωµατίζονται ιστορικά, ούτε όµως και συνθέτουν ιστορικό κείµενο. 
Αντίθετα, µέσα από την πράξη της λογοτεχνικής τους ανασύνθεσης δηµιουργούν µια 
τεράστια, σε έκταση και ένταση, τοιχογραφία που προβάλλει και εκφράζει συνολικά την 
επικότητα του κρητικού λαού, τον ψυχισµό του και εκείνο που ο ίδιος ο Πρεβελάκης το 
ονόµασε «Μύθο της Κρήτης»: «Τι εννοώ, γράφει, µε τη λέξη “µύθος”; Την αρµονική 
σύνθεση των αξιών που πραγµατοποίησε ο λαός και των αξιών που προβάλλει για να τις 
κατακτήσεις και αυτές». 
 

Η Παντέρµη Κρήτη ως θέµα, µορφή και ουσία αποτελεί το συγγραφικό προάγγελο της 
µεγάλης µυθιστορηµατικής τριλογίας του Πρεβελάκη Ο Κρητικός. Και τα δύο έργα, 
διαφορετικά βέβαια ως ήθος γραφής, εικονογραφούν τους επικούς αγώνες του κρητικού λαού 
από το 1866 µέχρι το 1910. 
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δ. Η µυθιστορική τριλογία Ο Κρητικός 
 

Μέρος πρώτο: υπότιτλος: Το δέντρο (α΄ έκδοση: 1948). Μέρος δεύτερο: υπότιτλος: Η 
πρώτη λευτεριά (α΄ έκδοση: 1949). Μέρος τρίτο: υπότιτλος: Η πολιτεία (α΄ έκδοση: 1950). 

 
Είναι η πρώτη «µυθιστορική τριλογία» του Πρεβελάκη. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο 

ακόµη, απ’ τις οποίες όµως η τρίτη είναι ηµιτελής. Για τις δύο τελευταίες θα γίνει λόγος στα 
επόµενα. 

 
Η τριλογία Ο Κρητικός, µε κριτήριο την ιστορική εποχή στην οποία αναφέρεται (1896-

1910), θα πρέπει να θεωρηθεί οργανική συνέχεια της Παντέρµης Κρήτης. Όµως στην 
Παντέρµη Κρήτη κυρίαρχο στοιχείο είναι η ιστορική ύλη· µε βάση αυτή, που λειτούργησε 
δεσµευτικά για τον συγγραφέα, συγκροτήθηκε το λογοτεχνίζον Χρονικό του Σηκωµού του 
’66. Αντίθετα, στην τριλογία Ο Κρητικός η ιστορική ύλη λειτούργησε µόνο ως υπόβαθρο του 
λογοτεχνικού µύθου. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η µυθοπλαστική φαντασία του συγγραφέα, που 
µυθοποίησε τα ιστορικά στοιχεία για να δηµιουργηθεί ένα κλασικό στο είδος του ιστορικό 
µυθιστόρηµα. Εξάλλου, και ο ίδιος ο Πρεβελάκης ταυτίζει απόλυτα τον όρο «µυθιστορία», µε 
αυτόν τον ιστορικού µυθιστορήµατος, τον οποίο όµως, σε αντίθεση µε τον οµόσηµο γαλλικό 
(roman historique), δεν τον βρίσκει και τόσο εύστοχο. 

 
Η τριλογία Ο Κρητικός, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας, 

άρχισε να γράφεται στις 25 Αυγούστου 1942 και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 1950. Για 
τις 902 δηλαδή σελίδες, στις οποίες εκτείνεται Ο Κρητικός, απαιτήθηκε χρόνος γραφής 
περίπου µιας πλήρους οκταετίας. Η συγγραφική παρώθηση δόθηκε στον Πρεβελάκη από τον 
πόλεµο του ’40-’41 και από την ξενική κατοχή της χώρας. Ως µια δεύτερη παρόρµηση 
λειτούργησε ο εµφύλιος πόλεµος (1946-1949). 
 

Το εύρος της γραφής και το µύθο της τριλογίας Ο Κρητικός, αντί να συρρικνώσω σε 
µια ενδεχοµένως και κακότεχνη περίληψη, που δεν αποκλείεται και να αποχλόµιαζε τη 
ρωµαλαιότητα της µυθιστορηµατικής σύνθεσης, θα προτιµούσα να τα δώσω µέσα από τα ίδια 
τα λόγια του Πρεβελάκη: 
«Ο πρώτος τόµος, που έχει υπότιτλο Το δέντρο, παρουσιάζει ένα γνήσιο βλαστό της Κρήτης 
µε τ’ όνοµα Κωσταντής, που ζώντας σε τέλεια συζυγία µε την εύκοσµη φύση του νησιού και 
δεχόµενος τα διδάγµατα του λαϊκού ανθρωπισµού από το στόµα ενός λαϊκού δασκάλου και 
του καλόγερου Μανασή, αναπτύσσεται και µορφώνεται σε άντρα. Ο Κωσταντής παιδεύεται 
πιο πέρα από το “πυρός µένος” των απελευθερωτικών αγώνων, στους οποίους µετέχει από 
µικρός. Ο εντόπιος ανθρωπισµός από τη µια µεριά και ο ηρωικός βίος από την άλλη 
αποδείχνονται ως απαράµιλλα παιδευτήρια όπου ο υπόδουλος Κρητικός κατακτά τη 
συνείδηση της ατοµικότητάς του και της εσωτερικής ελευθερίας του. 
 

Ο δεύτερος τόµος του Κρητικού φέρει τον υπότιτλο Η πρώτη λευτεριά, και έχει ως 
κύριο θέµα τα επαναστατικά και άλλα γεγονότα του 1895-98. Ο λαός στο σύνολό του 
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καταξιώνει τον µακρό ιστορικό βίο του συντηρώντας και αναπτύσσοντας µέσα στη δουλεία 
ιδιότυπες µορφές ζωής που τον διαφοροποιούν από τον βάρβαρο δυνάστη. Η ηθική υπεροχή 
του τον εµψυχώνει στον αγώνα του, που καταλήγει σε µια «πρώτη λευτεριά», θέλω να πω το 
καθεστώς της αυτονοµίας της Μεγαλονήσου, µε αρµοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο. 

 
Στον τρίτο τόµο του Κρητικού µε τον υπότιτλο Η πολιτεία, ο συγγραφέας περιγράφει 

τους µετά το 1900 αγώνες των Κρητικών να διασφαλίσουν και να διευρύνουν την ελευθερία 
τους. Η εµφύλια διαµάχη, η γνωστή µε το όνοµα Κίνηµα του Θερίσου, προσλαµβάνει µορφή 
τραγωδίας όπου τιτανικές θελήσεις συγκρούονται µεταξύ τους. Ο νόµος της φυλής, που 
συνείχε τους Κρητικούς όσον καιρό πολεµούσαν τον ξένο κατακτητή, ατονεί τώρα για να 
εκσπάσει η µονήρης και τραγική ελευθερία του ατόµου. Οι γνωστοί από τους δυο 
προηγούµενους τόµους πρωταγωνιστές της µυθιστορίας, ο καλόγερος Μανασής, ο πρίγκιπας 
Γεώργιος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προσωποποιούν αντιστοίχως τη θεοκρατική, τη 
µοναρχική και τη δηµοκρατική θεωρία περί πολιτείας. Η αντίθεση ανατολισµού και 
ελληνισµού, θεοκρατίας και του “αιώνα των φώτων”, δεσποτισµού και δηµοκρατίας, γίνεται 
φανερή από τις συγκρούσεις των πρωταγωνιστών και των κοινωνικών οµάδων που τους 
υποστηρίζουν. Μέσα στη γενική αναταραχή, δεσπόζει η µορφή του Βενιζέλου, που οδηγεί το 
λαό στα πεπρωµένα του, µαχόµενος µε το ντουφέκι στο χέρι, δηµηγορώντας, οραµατιζόµενος 
την αποκατάσταση του Γένους, και προετοιµαζόµενος για την ευρύτερη εθνική σταδιοδροµία 
του. Ο Βενιζέλος, όπως εµφανίζεται στον Κρητικό, είναι και αυτός γνήσιος βλαστός της 
Κρήτης. Ο βίος του είναι ακριβώς παράλληλος προς το βίο του οµήλικου λαϊκού αγωνιστή 
Κωσταντή. Ο µεγάλος πολιτικός ενσαρκώνει την αρχαία ιδέα κατά την οποία ο ήρως δεν 
είναι αντάρτης, αλλά σκήνωµα της εθνικής ψυχής». 
 

Ο Κρητικός είναι πραγµατικά έργο µεγάλης ανάσας. ∆ιαβάζοντάς τον κανείς αναπνέει 
την επικότητα µιας ρωµαλέας γραφής. Ως ιστορικό µυθιστόρηµα µε τον σύµµετρα 
εκτεταµένο και ευρύχωρο µύθο του, παρακολουθεί τον αγώνα ενός λαού, του κρητικού, από 
το 1866 µέχρι και το 1910 για την απόκτηση της λευτεριάς του. Παράλληλα, όµως, ως 
λογοτεχνικός µύθος, το έργο δηµιουργεί και προβάλλει ολοκληρωµένους ψυχογραφικά 
ανθρώπινους χαρακτήρες. Το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, ο Κωσταντής Μαρκαντώνης, 
παρακολουθείται εξελικτικά µέσα στην τριλογία από τη νηπιακή ηλικία µέχρι και την 
άνδρωσή του. Παρακολουθείται όµως και στην εσωτερική του ωρίµανση, καθώς σταδιακά 
ανακαλύπτει τις αξίες για τις οποίες αξίζει να αγωνίζεται κανείς. Εξάλλου, το άλλο σηµαίνον 
πρόσωπο, ο καλόγηρος Μανασής, αναπτύσσεται ως ανθρώπινο ήθος µε µια αντίθετη φορά: 
από την κατάσταση της αγιοποίησης θα µεταπέσει στην αυθάδεια και στην ύβρη για να 
«ολοκληρωθεί» τελικά στο σχήµα µιας τραγικής ύπαρξης. 
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ε. Η δεύτερη µυθιστορηµατική τριλογία. Οι δρόµοι της δηµιουργίας 
 

Στη δεύτερη τριλογία του Πρεβελάκη, που επιγράφεται Οι δρόµοι της δηµιουργίας, 
ανήκουν τα εξής µυθιστορήµατα: Ο ήλιος του θανάτου (α΄ έκδοση: 1959), Η κεφαλή της 
Μέδουσας (α έκδοση: 1963), Ο άρτος των αγγέλων (α΄ έκδοση: 1966). 

 
Το πρώτο µέρος της τριλογίας, Ο Ήλιος του Θανάτου, απέχει από τον Κρητικό δέκα 

περίπου χρόνια. Ο Πρεβελάκης είναι τώρα 50 ετών και µάλλον βρίσκεται στην πλήρη του 
συγγραφική ωρίµανση και σε κορυφωµένη πνευµατική ενηλικίωση. Τυπικά, ή µάλλον 
χρονικά-ιστορικά, το µυθιστόρηµα Ο ήλιος του θανάτου µοιάζει να συνεχίζει τη µυθιστορία Ο 
Κρητικός: από τα γεγονότα του 1910 µε τα οποία κλείνει Ο Κρητικός, περνάµε τώρα στο 
κλίµα του πρώτου µεγάλου πολέµου. Στην ουσία όµως τα στοιχεία διαφοράς, ανάµεσα στα 
δύο έργα, είναι πολλά και σηµαντικά. 

 
Πιο συγκεκριµένα, µε το µυθιστόρηµα Ο ήλιος του Θανάτου συντελείται στον 

Πρεβελάκη µια ουσιαστική συγγραφική µεταστροφή. Η µεταστροφή είναι και θεµατική και 
ειδολογική: από το επικό, µεγαλόπνοο ιστορικό µυθιστόρηµα που περισσότερο προβάλλει 
και ψυχογραφεί τον κρητικό λαό ως ολότητα και σε στιγµές αγωνιστικών εξάρσεων, τώρα 
περνάµε στο καθαυτό µυθιστόρηµα που πιο πολύ ασχολείται και προβάλλει την ανθρώπινη 
ύπαρξη ως ατοµικότητα. 
 

Ο Πρεβελάκης µε το έργο του Ο ήλιος του Θανάτου έχει φθάσει, όπως ήδη ειπώθηκε, 
στην πλήρη του συγγραφική ωριµότητα. Το έργο αυτό ως µυθιστορηµατική σύνθεση θα 
πρέπει να θεωρηθεί το κορυφαίο µέσα στη συνολική αφηγηµατική παραγωγή του συγγραφέα. 
Το κυρίαρχο θέµα που διαποτίζει ολόκληρο το έργο είναι ο θάνατος· ο θάνατος όµως όχι ως 
πράξη ηρωισµού αλλά ως γεγονός ατοµικής-προσωπικής δοκιµασίας. Εκείνο, όµως, που 
κάνει τον Ήλιο του θανάτου να ξεχωρίζει από τα άλλα έργα του Πρεβελάκη, δεν είναι τόσο το 
θέµα, όσο οι ανθρώπινοι χαρακτήρες που έπλασε ο συγγραφέας. Το στοιχείο, µάλιστα, που 
µέσα στη συνολική ανθρώπινη ηθογραφία του έργου θα πρέπει να θεωρηθεί ως το πιο 
ουσιώδες, είναι η αντιθετική/αντιστικτική συνύπαρξη δύο χαρακτήρων: της θειας Ρουσάκης 
και του Λοΐζου Νταµολίνου. Τα δύο αυτά πρόσωπα λειτουργούν ως µια θετική κλίµακα το 
πρώτο και ως αρνητική αντι-κλίµακα το δεύτερο. Η Θεια-Ρουσάκη, µια από τις αρτιότερες 
γυναικείες µορφές της ελληνικής αφηγηµατογραφίας, εκφράζει την ολική κατάφαση της ζωής 
µέσα από µια πηγαία, αυθόρµητη και γνήσια «λαϊκή» σοφία, που κορυφώνεται ως στάση 
αγάπης προς όλα τα πλάσµατα του θεού. Αντίθετα, ο Νταµολίνος, ο άνθρωπος της γνώσης, 
της «εγγράµµατης»/«σπουδαγµένης» σοφίας, είναι ο τύπος του διανοούµενου που εκφράζεται 
ως στάση αρνητισµού και µηδενισµού. Ανάµεσα σ’ αυτούς τους δύο αντίποδες ζει, υπάρχει, 
διαµορφώνεται και ωριµάζει ο Γιωργάκης, ο νεαρός αφηγητής. Η Θεια-Ρουσάκη ενσταλάζει 
στην ψυχή του Γιωργάκη τη δική της σοφία µε κυρίαρχη παιδαγωγούσα αρχή την αγάπη. Ο 
Νταµολίνος τρέφει το όραµα, ως «δάσκαλος» δίπλα στο Γιωργάκη, να του δώσει το χάρισµα 
της ποιητικής δηµιουργίας. 
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Αν σ’ αυτό το ανθρώπινο χαρακτηρολογικό τρίπτυχο δώσουµε και κάποιες άλλες 
ερµηνευτικές προεκτάσεις, µπορούµε να καταλήξουµε στην ακόλουθη θέση: η διάπλαση της 
νέας γενιάς, που εδώ εκφράζεται στο πρόσωπο του Γιωργάκη, προθεµελιώνεται ως καινούριο 
όραµα ζωής µε τις αρχές και την «αγράµµατη» σοφία της θειας Ρουσάκης· ύστερα έρχεται η 
«εγγράµµατη» σοφία που µε τη γνώση «χαλάει» πολλές φορές την εσωτερική ισορροπία του 
ανθρώπου. Αν όµως τα δύο αυτά στοιχεία συνυπάρξουν ως συζυγία, µήπως τότε 
δηµιουργείται η ιδανική σύνθεση; Αν, µάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι προς το τέλος του έργου ο 
Λοΐζος Νταµολίνος φθάνει σε µια πλήρη κατάφαση-θαυµασµό για το πρόσωπο της θειας 
Ρουσάκης, καταφαίνεται η υπεροχή της λαϊκής σοφίας απέναντι στον τύπο του 
καλλιεργηµένου κατά τα δυτικά πρότυπα ανθρώπου. Σε τελευταία δηλαδή ανάλυση το έργο, 
πέρα από τις όποιες λεπτοµέρειες του µύθου, δηµιουργεί την αντιπαράθεση µιας ανατολικής 
µε Πίστη και Αγάπη αντίληψης για τη ζωή και µιας δυτικής που µέσα από την «κοσµική» 
γνώση έχει καταλήξει στην Απιστία και το Μηδενισµό. Γι’ αυτό και πολλοί στο πρόσωπο του 
Νταµολίνου βλέπουν να συµβολίζεται ο φίλος και ο δάσκαλος του Πρεβελάκη Ν. 
Καζαντζάκης ως µία έκφραση ηρωικού µηδενισµού. Αυτή, βέβαια, την ταύτιση Λοΐζου-
Καζαντζάκη δεν τη δέχθηκε ποτέ ο ίδιος ο Πρεβελάκης. 

 
Τα άλλα δύο έργα που ολοκληρώνουν την τριλογία Οι δρόµοι της δηµιουργίας είναι: Η 

κεφαλή της Μέδουσας (υπότιτλος: Ένα έτος µαθητείας στον αιώνα µου - πρώτη έκδοση 1963) 
και Ο άρτος των αγγέλων (υπότιτλος: Περιπέτεια στην Ιθάκη - πρώτη έκδοση 1966). 

 
Τα δύο όµως αυτά µυθιστορήµατα διαφοροποιούνται ριζικά από το πρώτο µέρος της 

τριλογίας, τον Ήλιο του θανάτου. Θα τα χαρακτήριζε κανείς περισσότερο «εγκεφαλικά» ή, 
έστω, στοχαστικά ή ακόµη και ως µυθιστορήµατα ιδεών. Μοιάζουν, περισσότερο, ως µια 
διαπλοκή µυθιστορηµατικής γραφής και δοκιµιακού λόγου. Πέρα όµως από τη µεταλλαγή 
στο ήθος της γραφής, υπάρχει και θεµατική διαφορά. Το µυθιστόρηµα Ο ήλιος του θανάτου 
είχε να κάνει µε το φυσικό θάνατο· έδειχνε µε ποιον τρόπο η λαϊκή σοφία τον υπερβαίνει. 
Αντίθετα, Η κεφαλή της Μέδουσας έχει ως θέµα το ζωντανό θάνατο, που τον επιβάλλει στους 
ανθρώπους η «αρρώστια του αιώνα». Τελικά, ως η µόνη δικαίωση για την ανθρώπινη ύπαρξη 
παραµένει η δηµιουργικότητα. 

 
Στο τρίτο µέρος της τριλογίας, τον Άρτο των αγγέλων, ο ήρωας-αφηγητής, µετά την 

εικοσαετή πνευµατική του περιπλάνηση, επιστρέφει ως άλλος Οδυσσέας στη γενέθλια γη, 
στο Ρέθυµνο, στην «Ιθάκη» του. Αυτός όµως ο νόστος, η επιστροφή του αφηγητή-Οδυσσέα 
στην Ιθάκη του, καθώς δε βρήκε εκεί τα όσα λαχταρούσε η ψυχή του, προκαλεί µια κρίση 
εσωτερική. Έγκλειστος ο αφηγητής στη µοναξιά της συγγραφικής τέχνης και δηµιουργίας, 
προσπαθεί να φτάσει στην αυθυπέρβαση «για να γευθεί τον Άρτο των αγγέλων, που είναι η 
υπέρτατη, η ουράνια γεύση της Αθανασίας και της Αλήθειας». 

 
Εκείνο όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι η τριλογία Οι δρόµοι της δηµιουργίας 

ως ολική σύνθεση αποτελεί ένα είδος αυτοβιογραφίας. Απεικονίζει και εκφράζει την 
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προσωπική-πνευµατική περιπέτεια του ίδιου του Πρεβελάκη ως µια πορεία ζωής από την 
παιδική ηλικία µέχρι να κατασταλάξει σε ένα οριστικό σχήµα βιοσοφίας και βιοθεωρίας. 

 
Στο πρώτο µέρος της τριλογίας, µας δόθηκε πρώτα η παιδική ηλικία του ήρωα-

αφηγητή στη γενέθλια γη, στο Ρέθυµνο, µε τον τραγικό χαµό των γονιών του. Ύστερα η 
ανατροφή του στο χωριό Πηγή από τη Θεια-Ρουσάκη, που του δίδαξε όλες τις αξίες και τις 
αρετές της λαϊκής ψυχής. Μετά στη ζωή του έρχεται ο «δάσκαλος», ο αυτοδίδακτος Λοΐζος 
Νταµολίνος, για να τον εισαγάγει στον κόσµο του πνευµατικού προβληµατισµού και της 
τέχνης. Στην Κεφαλή της Μέδουσας ο ήρωας-αφηγητής Γιωργάκης ζει στην Αθήνα τη 
µέγιστη πνευµατική του περιπέτεια µέσα στην ιδεολογική σύγχυση της εποχής του 
µεσοπολέµου. Ο βαθύς πνευµατικός-ιδεολογικός προβληµατισµός τον οδηγεί στην άνδρωση 
και στην αυτογνωσία. Είναι πλέον ικανός να αντιµετωπίσει την κεφαλή της Μέδουσας, τη 
σύγχυση δηλαδή και την παραφροσύνη του καιρού του, µε την καλλιτεχνική δηµιουργία. Στο 
τρίτο µέρος της τριλογίας η πνευµατική περιπέτεια του αφηγητή-Οδυσσέα ολοκληρώνεται µε 
την επιστροφή του στη γενέθλια γη. 

 
Τελικά, θα λέγαµε ότι η τριλογία είναι ένα «οδοιπορικό» ζωής, το οδοιπορικό του 

Πρεβελάκη που, ξεκινώντας από τις αξίες της λαϊκής παράδοσης, περιπλανήθηκε µέσα στις 
ιδεολογικές συµπληγάδες της εποχής µας και, ξαναγυρίζοντας στην πατρική γη, αναζητάει 
τώρα την τελική υπαρξιακή του δικαίωση. 

 
 
στ. Η τρίτη τριλογία. Ερηµίτες και αποσυνάγωγοι 
 

Στην τρίτη κατά σειρά «τριλογία», που τελικά έµεινε ηµιτελής, ανήκουν τα δύο 
τελευταία µυθιστορήµατα του Πρεβελάκη: Ο άγγελος στο πηγάδι και Η αντίστροφη µέτρηση. 

 
Το πρώτο, µε τον χαρακτηριστικό υπότιτλο Μια µεγαλοβδοµάδα, πρωτοεκδόθηκε το 

1970. Το δεύτερο «γράφτηκε τον Αύγουστο του 1969 και κυκλοφορήθηκε αµέσως κρυφά σε 
πολυγραφηµένη έκδοση». Η πρώτη κανονική έκδοση, σε ελάχιστο αριθµό αντιτύπων και 
εκτός εµπορίου, έγινε τον Ιούλιο του 1974, λίγο πριν από την πτώση της δικτατορίας. Η 
δεύτερη έκδοση (1982) είναι φωτοτυπική αναπαραγωγή της πρώτης. Οι λεπτοµέρειες αυτές 
γύρω από την εκδοτική περιπέτεια του βιβλίου Η αντίστροφη µέτρηση έχουν κάποια σηµασία, 
γιατί υποσηµαίνουν τη συγγραφική στάση του Πρεβελάκη απέναντι στο καθεστώς της 
επταετίας και παράλληλα υποδηλώνουν τον αντιστασιακό χαρακτήρα του µυθιστορήµατος. 
 

Για το µυθιστόρηµα Ο άγγελος στο πηγάδι διαθέτουµε σήµερα µιαν αρκετά εκτενή 
ερµηνεία, η οποία όµως σ’ ένα ποσοστό «πάσχει» από υπερβολικό θεολογισµό. Βέβαια, το 
καίριο θέµα και το ουσιαστικό πρόβληµα που θέτει στο έργο του αυτό ο Πρεβελάκης είναι 
καθαρά µεταφυσικό. Συνεπώς, µια ερµηνεία µε θεολογική οπτική µοιάζει να είναι οµόλογη 
µε το περιεχόµενο του µυθιστορήµατος και γι’ αυτό φαίνεται θεµιτή. 
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Ο µύθος του έργου, χωρίς να είναι σύνθετος, είναι αρχιτεκτονικά δοµηµένος. Εκείνο 
όµως που κάνει µεγαλύτερη αίσθηση και εντονότερη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για µύθο 
ριζικά διαφοροποιηµένο αναφορικά µε την τριλογία Ο Κρητικός: από την επική-ηρωική 
γραφή ο Πρεβελάκης έχει πλέον περάσει στην έννοια της εσωτερικής τραγικότητας. Το 
πρωταγωνιστικό πρόσωπο του µύθου είναι: 
«Ένας δόκιµος µοναχός, που βρίσκεται στην τελευταία φάση της δοκιµασίας του, αλλά που 
τυραννιέται ακόµα από αµφιβολίες για τη µεταθανάτια ζωή, αποτραβιέται µια 
Μεγαλοβδοµάδα σ’ ένα ερηµικό καλύβι, στο βάθος ενός φαραγγιού, µε σκοπό να εντείνει το 
διαλογισµό του. Ψηλά, στο χείλος του φαραγγιού, µια ετοιµόγεννη φοράδα από το κοπάδι 
του µοναστηριού σκοτώνεται από την κακή ώρα· ο δόκιµος σκαρφαλώνει εκεί πάνω, αποσπά 
το πουλαράκι από την κοιλιά της φοράδας, το κουβαλάει στους ώµους του κάτω στο φαράγγι 
και παίρνει να το ανατρέφει. Το επεισόδιο αυτό τον κάνει ν’ αγαπήσει τα πλάσµατα του θεού 
κι έτσι να προσεγγίσει τον Πλάστη τους. Αλλά σε λίγο ο Στρατός κάνει απογραφή των 
αλόγων, για να τα επιτάξει σε καιρό πολέµου: το πουλαράκι πρέπει να γυρίσει πίσω στο 
κοπάδι, γιατί αν το αφήσουν εκεί κάτω στο φαράγγι, δε θα µπορούν να το ανεβάσουν όταν θα 
έχει µεγαλώσει. Το παίρνουν λοιπόν και το τραβούν απάνω µε το σκοινί, µέσα σ’ ένα δίχτυ, 
αλλά το ζωντανό ψοφά από την τροµάρα, κι ο δόκιµος, αποστερηµένος το πλάσµα που τον 
έκαµε να προσεγγίσει το Θεό, παραµένει µε το παλιό του δίληµµα: µας καρτερεί άραγε η 
αιώνια ζωή, ή µας απειλεί ο τελειωτικός θάνατος, οπόταν κι ο επίγειος βίος µας αποβαίνει 
τόσο παράλογος που, είτε σήµερα κοπεί το νήµα του είτε αύριο, το ίδιο κάνει». 
 

Ο µύθος του έργου πυκνώνεται χρονικά µέσα σε µια Μεγαλοβδοµάδα: από το Σάββατο 
του Λαζάρου µέχρι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Στο διάστηµα αυτό, ο δόκιµος 
µοναχός και το πουλάρι ζουν τα δικά τους πάθη που συστοιχούν µε τα πάθη του Χριστού. 
Χωρίς αυτή η συστοίχηση και ο άλλος πλούσιος παραλληλισµός του λογοτεχνικού µύθου µε 
τα δρώµενα της Μεγάλης Εβδοµάδας να µοιάζουν ως κάτι το ανίερο, συνιστούν τον 
συµβολισµό του έργου. Παράλληλα, δίνουν την ευκαιρία στον συγγραφέα να περάσει στο 
έργο του λόγους, ήχους, νοήµατα και πράξεις από την ουσία της Ορθοδοξίας. 
 

Το άλλο έργο της ηµιτελούς τριλογίας, Η αντίστροφη µέτρηση, είναι εµπνευσµένο από 
τα γεγονότα και την κατάσταση που διαµορφώθηκε στην Ελλάδα µετά το απριλιανό 
πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών. Εξωτερικά ο µύθος δηµιουργεί, ως άµεση εντύπωση, την 
αίσθηση ότι πρόκειται για µυθιστόρηµα πολιτικής επικαιρότητας και για µια πράξη 
συγγραφικής αντίστασης και διαµαρτυρίας. Χωρίς βέβαια να παύουν να ισχύουν όλα αυτά, 
το µυθιστόρηµα στη βαθύτερη του ουσία θέτει, πέρα από την επικαιρότητά του, και άλλα 
προβλήµατα που ανήκουν στη σφαίρα της υπαρξιακής αγωνίας και της τελικής δικαίωσης 
του ανθρώπου. 

 
Ο µύθος του έργου, συνοπτικά διατυπωµένος, είναι ο εξής: ο Αλέξανδρος, το κυρίαρχο 

πρόσωπο του µυθιστορήµατος, είναι επιφανής καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Την επαύριο του απριλιανού πραξικοπήµατος απευθύνεται στους φοιτητές του, 
αναπτύσσοντας την ιδεολογία της θυσίας και της αυτοθυσίας. Ο ίδιος, για να καταδείξει ότι 
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τα µεγάλα λόγια δικαιώνονται µόνο ως πράξη, δεσµεύεται να τερµατίσει τη ζωή του, 
δίνοντας στον εαυτό του ένα µόνο χρόνο ζωής, αν µέσα στο διάστηµα αυτό δεν 
αποκατασταθεί η δηµοκρατία. «Τριακόσες εξήντα πέντε µέρες. Μήδε µία παραπάνω! Από 
σήµερα, η αντίστροφη µέτρηση αρχίζει». 
 

Καθώς η δικτατορία τον έχει τιµωρήσει µε εξάµηνη διαθεσιµότητα για τις ιδέες του, 
προσπαθεί να συγκεντρώσει υπογραφές διανοουµένων κάτω από ένα κείµενο-διακήρυξη 
διαµαρτυρίας κατά του πραξικοπήµατος. Όσοι όµως τολµούν να το υπογράψουν είναι µόνο 
τρεις. Μία από τις φοιτήτριές του, η Άννα, του αποκαλύπτει την αγάπη της και γίνεται 
ερωµένη του. Ο καθηγητής Αλέξανδρος διχάζεται ανάµεσα στον έρωτά του και τον όρκο του 
να τερµατίσει τη ζωή του. Σ’ αυτό το υπαρξιακό δίληµµα υπερισχύει τελικά η ηθική 
δέσµευση: ο καθηγητής αυτοκτονεί, παρόλο που γνωρίζει ότι η «θυσία» του είναι πράξη 
χωρίς νόηµα. 

 
Κάτω από την επιφάνεια αυτού του µύθου διαφαίνονται κάποιες θέσεις του συγγραφέα 

ή τίθενται και ορισµένα καίρια και ουσιαστικά ερωτήµατα: οι διανοούµενοι δεν µπορούν 
τελικά να αναλάβουν και να διαδραµατίσουν υπεύθυνη και αποτελεσµατική πολιτική δράση. 
Η αυτοκτονία, ακόµη και όταν παρουσιάζεται ως γεγονός πολιτικής διαµαρτυρίας, είναι 
πράξη γενναία και ηρωική ή µήπως είναι «λύση» απελπισίας και αδιεξόδου; Τελικά, ο 
αυτόβουλος θάνατος, όπως και στην οµόλογη περίπτωση του Θανάτου του Μέδικου, συνιστά 
µια πράξη δικαίωσης, αυθυπέρβασης και καταξίωσης του ανθρώπου ή µήπως είναι έκφραση 
ατοµικής-υπαρξιακής αγωνίας, που δεν επηρεάζει ή δεν υπερβαίνει τις ιστορικές περιστάσεις; 

 
Το αφηγηµατικό/πεζογραφικό έργο του Πρεβελάκη, όπως έχει ήδη διαφανεί, 

εκτείνεται χρονικά και καλύπτει ένα διάστηµα 36 ετών. Αυτή η πολύχρονη συγγραφική 
τροχιά του Πρεβελάκη, ως αφηγηµατική παραγωγή, επιµερίζεται και συναριθµείται στα 
έντεκα προαναφερόµενα έργα. Αν αυτά εκτιµηθούν συνολικά, καταδείχνουν τα διαδοχικά 
στάδια από τα οποία πέρασε, διαρκώς µετεξελισσόµενη, η συγγραφική τέχνη του Πρεβελάκη. 
Παρ’ όλη την εµµονή του σε ορισµένα θέµατα, δε θα µπορούσε να θεωρηθεί συγγραφέας που 
πάσχει από θεµατική και µορφική µονοτροπία. Από το αφετηριακό πεζογραφικό του έργο, Το 
χρονικό µιας πολιτείας (1938), µέχρι το καταληκτικό του, Η αντίστροφη µέτρηση, 
διαφαίνονται οι σταδιακοί αναβαθµοί της συγγραφικής του τέχνης. Το κύριο και το 
πρωταρχικό χαρακτηριστικό αυτής της τέχνης είναι ότι ο Πρεβελάκης συγγραφικά εµµένει 
και επιµένει στην προβολή των µεγάλων θεµάτων και προβληµάτων που απασχολούν ή και 
βασανίζουν την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Με το πρώτο έργο προεξαγγέλλει τη µια πλευρά 
της αφηγηµατικής του µατιάς: είναι η µατιά που θα δώσει τις µεγάλες επικές συνθέσεις· 
αυτές στις οποίες κυριαρχεί ο πόθος και οι αγώνες για τη λευτεριά. Αντίθετα, το δεύτερο 
έργο του, Ο θάνατος του Μέδικου, αποτελεί προδροµική έκφραση της άλλης αφηγηµατικής 
οπτικής του Πρεβελάκη: αυτής που θα δώσει τα «εσωτερικότερα» έργα, στα οποία το 
κυρίαρχο στοιχείο θα είναι το γεγονός του θανάτου, µέσα απ’ το οποίο καθορίζεται η 
υπαρξιακή αγωνία της ανθρώπινης ζωής. Στην ουσία τους όµως οι δύο αυτοί άξονες δεν είναι 
διαφορετικοί και διεστώτες. Περισσότερο µοιάζουν να συγκλίνουν και να ταυτίζονται: σε 
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εποχές επικών εξάρσεων η θυσία της ζωής, και άρα ο θάνατος, είναι το βαρύ τίµηµα για την 
κατάκτηση της λευτεριάς. Από την άλλη πλευρά ο αυτόβουλος θάνατος, ως πράξη ατοµικής 
ή έστω και απελπισµένης επιλογής, βεβαιώνει το µέγιστο όριο της ελευθερίας στο οποίο 
µπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ύπαρξη. Τελικά, δεν αποκλείεται αυτό να είναι και το 
βαθύτερο µήνυµα, η συγγραφική δηλαδή φιλοσοφία του Πρεβελάκη. 
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- Καραντώνης Ανδρέας, «Παντελής Πρεβελάκης», Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30, 
σ. 339-344, Αθήνα, Παπαδήµας, 1977.  
- Κάσδαγλης Εµµανουήλ Χ., Συµβολή στη Βιβλιογραφία του Παντελή Πρεβελάκη (1927-1967), Αθήνα, 
Οι εκδόσεις των φίλων, 1967.  
- Κάσδαγλης Εµµανουήλ Χ., Συµβολή στη Βιβλιογραφία του Παντελή Πρεβελάκη (1967-1977), Αθήνα, 
Οι εκδόσεις των φίλων, 1979. 
- Κάσδαγλης Εµµανουήλ Χ., Συµβολή στη Βιβλιογραφία του Παντελή Πρεβελάκη (1978-1987), Αθήνα, 
Ακαδηµία Αθηνών/Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1990.  
- Κούρτοβικ ∆ηµοσθένης, «Παντελής Πρεβελάκης», Έλληνες µεταπολεµικοί συγγραφείς. Ένας κριτικός 
οδηγός, σ. 191-193, Αθήνα, Πατάκης, 1995.  
- Λαούρδας Βασίλης, Εισαγωγή στο έργο του Παντελή Πρεβελάκη, Θεσσαλονίκη, 1962 (ανάτυπο από 
το περιοδικό ∆ιάλογος).  
- Λαούρδας Βασίλης, Το λογοτεχνικό έργο του Παντελή Πρεβελάκη, Θεσσαλονίκη, 1966-67 (ανάτυπο 
από το περιοδικό ∆ιαγώνιος).  
- Μανουσάκης Γιώργης, Η Κρήτη στο λογοτεχνικό έργο του Πρεβελάκη, Αθήνα, Οι εκδόσεις των 
Φίλων, 1968.  
- Μαστροδηµήτρης Π.∆., Ο Νέος Ερωτόκριτος του Παντελή Πρεβελάκη, Αθήνα, Τροχαλία, 1987.  
- Μητσάκης Κάρολος, «Παντελής Πρεβελάκης», Νεοελληνική πεζογραφία. Η γενιά του ’30, σ. 57-86, 
Αθήνα, Ελληνική Παιδεία, 1977.  
- Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., Τα πρόσωπα και τα κείµενα Α΄. ∆ρόµοι παράλληλοι, σ. 71-81, Αθήνα, 1943.  
- Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., Τα πρόσωπα και τα κείµενα Β΄.  Ανήσυχα χρόνια, σ. 208-211, Αθήνα, 1943.  
- Παρίσης Νικήτας, «Παντελής Πρεβελάκης», Η µεσοπολεµική πεζογραφία - Από τον πρώτο ως τον 
δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (1914-1939), Ζ΄, σ. 338-383, Αθήνα, Σοκόλης, 1993.  
- Παρλάµας Μενέλαος Γ., «Παντελής Πρεβελάκης. Ανίχνευση στο ποιητικό του εργαστήρι», 
Παλίµψηστον 8 (Ηράκλειο), 6/1989, σ. 7-19.  
- Πρεβελάκης Παντελής, «Θα’ θελα να ανήκω στην αντικειµενική λογοτεχνία» (συνέντευξη στην 
Ανδριέττα Στάθη - Schoorel), ∆ιαβάζω 173, 2/9/1987, σ. 69-72.  
- Σαχίνης Απόστολος, Το ιστορικό µυθιστόρηµα, σ. 129-137, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινίδης, 1981.  

                                                           
134 Από το δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου: http://book.culture.gr. 
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- Φρατζής Γεώργιος Μιχ., «Από το κέντρο στην περιφέρεια: Κεντρόφυγες και κεντροµόλες ροπές στην 
τριλογία του Π. Πρεβελάκη Οι δρόµοι της δηµιουργίας», Ακτή 22, Άνοιξη 1995, σ. 161-175. 
 
 
Προτεινόµενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
 
1. http://book.culture.gr (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου· βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία). 
 
2. http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A20968 (βιογραφικά στοιχεία). 
 
3. http://www.libh.uoc.gr/dyncat.cfm?catid=580 (Πανεπιστήµιο Κρήτης· η βιβλιοθήκη του Παντελή 
Πρεβελάκη). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://book.culture.gr
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 135 
 
 
Aκαδηµία Aθηνών  
(http://www.academyofathens.gr/) 
Η ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών µε την ιστορία του ιδρύµατος και πληροφορίες για τα Κέντρα 
Έρευνας. Ελληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Bουλή των Eλλήνων - Tα Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας 
(http://www.parliament.gr/paligenesia/) 
Αρχειακά τεκµήρια για την Επανάσταση του 1821 σε ηλεκτρονική µορφή, εικόνες χειρογράφων. 
Ελληνικά. 
 
 
British School of Athens 
(http://www.bsa.gla.ac.uk/archive/finlay/index.html) 
Βρετανοί φιλέλληνες και περιηγητές του 19ου αιώνα. Αγγλικά. 
 
  
Ecole Francaise d'Athenes 
(http://www.efa.gr/) 
Πρόσβαση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, από τις πλουσιότερες για τον βυζαντινό και 
µεταβυζαντινό πολιτισµό. Πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραµµα για την νεοελληνική κοινωνία 
και το ∆ελτίο ελληνικών σπουδών, νεώτερων και σύγχρονων. Ενηµέρωση για τα Αρχεία της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής. Γαλλικά. 
 
  
Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών 
(http://www.eie.gr/) 
Πληροφορίες για το έργο του Iνστιτούτου Bυζαντινών Eρευνών και του Iνστιτούτου Nεοελληνικών 
Eρευνών, τις εκδόσεις τους, τις µορφωτικές εκδηλώσεις και τη χρήση της Bιβλιοθήκης K.Θ. ∆ηµαρά. 
Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
  
Eθνικό Kέντρο Bιβλίου 
(http://book.culture.gr/) 
Oδηγός στο ∆ιαδίκτυο για το βιβλίο στην Eλλάδα. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
  
Eθνικό Kέντρο Tεκµηρίωσης 
(http://www.ekt.gr/) 

                                                           
135 Από τον δικτυακό τόπο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού: http://www.snhell.gr/llinks.html. 
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Πληροφορίες για την ανάπτυξη της αυτοµατοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και του Eθνικού 
∆ικτύου Eπιστηµονικών Bιβλιοθηκών. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, διδακτορικές διατριβές 
και διεθνείς βάσεις δεδοµένων µέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου του Kέντρου. Eλληνικά. 
 
 
Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς - Εθνική Χαρτοθήκη 
(http://www.maplibrary.gr/) 
Πληροφορίες για την Eθνική Xαρτοθήκη, τις εκθέσεις και τις εκδόσεις του Kέντρου. Eλληνικά ή 
αγγλικά.  
 
 
Eθνικό Tυπογραφείο 
(http://www.et.gr/) 
Iστορική αναδροµή και ενηµέρωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
 
Eλληνική Aρχειακή Eταιρεία 
(http://www.eae.org.gr/) 
Πληροφορίες για την αρχειονοµία στην Eλλάδα, τις εκδόσεις και τα συνέδρια της Eταιρείας και την 
αρχειακή νοµοθεσία. Kατάλογος αρχείων ελληνικής λογοτεχνίας. Eλληνικά. 
 
  
Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία 
(http://www.auth.gr/elpe/) 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του επιστηµονικού φορέα που έχει σκοπό τη µελέτη των 
ελληνικών χειρόγραφων βιβλίων. Ελληνικά. 
  
 
Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο 
(http://www.elia.org.gr/) 
Πολιτιστικό σωµατείο για τη διάσωση και µελέτη του αρχειακού υλικού του 19ου και του 20ού αιώνα. 
Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
  
Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας 
(http://www.thesavros.gr/) 
Ενηµερωτική σελίδα για τη δραστηριότητα του Ιδρύµατος και τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε το 
σύνολο των έργων των ελλήνων συγγραφέων. 
  
 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" 
(http://www.venizelos-foundation.gr/) 
Πληροφορίες για την δραστηριότητα και τις αρχειακές συλλογές του Iδρύµατος µε σκοπό την µελέτη 
της εποχής, του έργου και της ζωής του Eλευθερίου Bενιζέλου. Eλληνικά.  
 
 

http://www.maplibrary.gr/
http://www.et.gr/
http://www.eae.org.gr/
http://www.auth.gr/elpe/
http://www.elia.org.gr/
http://www.thesavros.gr/
http://www.venizelos-foundation.gr/
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Ίδρυµα Eλληνικού Πολιτισµού 
(http://www.griechische-kultur.de/) 
Το παράρτηµα του Ιδρύµατος στο Βερολίνο. Πληροφορίες για τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για την προβολή του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, τη διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας και την οικονοµική ενίσχυση των ελληνικών σπουδών. Γερµανικά. 
 
 
Ίδρυµα Eυγενίδου 
(http://www.eugenfound.edu.gr/) 
Oι εκδόσεις, η βιβλιοθήκη και το Πλανητάριο του κοινωφελούς οργανισµού. Πολλές συνδέσεις για 
βάσεις δεδοµένων, τον τύπο, τις εκδόσεις, τα πανεπιστήµια και τα µουσεία στην Eλλάδα και το 
εξωτερικό. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 
(http://www.iky.gr/) 
Πληροφορίες για τα προγράµµατα υποτροφιών του Ιδρύµατος. Ελληνικά. 
 
 
Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη 
(http://www.idrimaurani.gr/) 
Κατάλογος των εκδόσεων του Ιδρύµατος για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας, και 
πληροφορίες για το πρόγραµµα υποτροφιών του. Ελληνικά. 
 
 
Ίδρυµα Mείζονος Eλληνισµού 
(http://www.fhw.gr/) 
Eρευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα για τον ελληνικό πολιτισµό από την Aρχαιότητα µέχρι 
τους νεώτερους χρόνους. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Ίδρυµα Mελετών Λαµπράκη 
(http://www.lrf.gr/) 
Eφαρµογή νέων τεχνολογιών και ερευνητικά προγράµµατα για την ανάδειξη της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Xορήγηση υποτροφιών και εκδόσεις. 
Eλληνικά ή αγγλικά.  
 
 
Iνστιτούτο Eπεξεργασίας του Λόγου 
(http://www.ilsp.gr/) 
Eφαρµοσµένη έρευνα για την ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας στην Eλλάδα από κρατικό φορέα 
(Yπουργείο Aνάπτυξης). Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυµα Mανόλη Tριανταφυλλίδη 
(http://ins.phil.auth.gr/) 

http://www.griechische-kultur.de/
http://www.eugenfound.edu.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.idrimaurani.gr/
http://www.fhw.gr/
http://www.lrf.gr/
http://www.ilsp.gr/
http://ins.phil.auth.gr/
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Iνστιτούτο για τη νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Eλληνικά ή αγγλικά. 
 
  
Irish Institute of Hellenic Studies at Athens 
(http://www.ucc.ie/iihsa/) 
Πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου. Αγγλικά. 
 
 
 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(http://www.kee.gr/html/intro_main.php) 
Πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα (σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης, τις µεθόδους διδασκαλίας, την συνεχιζόµενη εκπαίδευση), τις εκδόσεις και τα συνέδρια 
του Kέντρου. Eλληνικά. 
  
 
Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας 
(http://www.greeklanguage.gr/) 
Kόµβος πληροφοριών για θέµατα της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Eλλάδας. Eκδόσεις, 
ερευνητικά προγράµµατα και επιστηµονικές συναντήσεις. Eλληνικά, αγγλικά ή ρωσικά. 
  
 
Kέντρο Mικρασιατικών Mελετών 
(http://users.otenet.gr/~kms/) 
Πληροφορίες για το Aρχείο προφορικής παράδοσης, το Mουσικό Λαογραφικό Aρχείο και τις εκδόσεις 
του Kέντρου. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Kοινωφελές Ίδρυµα Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
(http://www.onassis.gr/) 
H ενίσχυση πανεπιστηµιακών εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, τα βραβεία και οι υποτροφίες 
του ιδρύµατος. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
(http://www.megaron.gr/) 
Η ιστορία και η πολύπλευρη πολιτιστική δραστηριότητα του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
και του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ελληνικό κέντρο Βιοτόπων-Υγροβιοτόπων 
(http://www.ekby.gr/) 
Η ιστοσελίδα του κοινωφελούς ιδρύµατος µε σκοπό την επιστηµονική πληροφόρηση σε θέµατα 
φυσικού περιβάλλοντος και την ενηµέρωση για τις φυσικές, οικονοµικές και πολιτιστικές αξίες των 
οικοσυστηµάτων. Ελληνικά ή αγγλικά. 
  

http://www.ucc.ie/iihsa/
http://www.kee.gr/html/intro_main.php
http://www.greeklanguage.gr/
http://users.otenet.gr/~kms/
http://www.onassis.gr/
http://www.megaron.gr/
http://www.ekby.gr/
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Μουσείο Μπενάκη 
(http://www.benaki.gr/) 
Επίσκεψη στις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου και πληροφορίες για τις περιοδικές εκθέσεις, τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις εκδόσεις του. Ελληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(http://www.ypepth.gr/) 
Eνηµέρωση για τα ερευνητικά ιδρύµατα και όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες στην Eλλάδα. Tµήµα 
βιβλιοθηκών και τµήµα ιστορικών αρχείων. Kατάλογος των δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών 
βιβλιοθηκών. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Yπουργείο Eξωτερικών 
(http://www.mfa.gr/greek/the_ministry/historical_archive/) 
Πληροφορίες για τα ιστορικά αρχεία του Yπουργείου. Aγγλικά. 
  
 
Yπουργείο Πολιτισµού 
(http://www.culture.gr/welcome_gr.html) 
O κόµβος O∆YΣΣEYΣ µε σκοπό την ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Yπουργείου και των 
υπηρεσιών του, τον ελληνικό πολιτισµό, τα γράµµατα και τις τέχνες. Oι έδρες ελληνικών σπουδών ανά 
τον κόσµο. Eλληνικά ή αγγλικά. 
  
 
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός  
(http://www.lsparnas.gr/) 
Iστοσελίδα µε πληροφορίες για την ιστορία του Συλλόγου. Eλληνικά. 
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