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Πρόλογος
Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (2018) είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) και του
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Lund, της Σουηδίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και αποτέλεσε την πρώτη εστία νεοελληνικών σπουδών στον σκανδιναβικό βορρά.
Το 6ο Συνέδριο της ΕΕΝΣ, που έλαβε χώρα από τις 4 ως τις 7 Οκτωβρίου 2018, αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχών συνεδρίων, που
πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο (1998), την Κρήτη (2002), το Βουκουρέστι (2006), τη Γρανάδα (2010) και τη Θεσσαλονίκη (2014), και που
συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση της έρευνας των νεοελληνικών
σπουδών στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην Ελλάδα, χάρη στη μεγάλη
ανταπόκριση των νεοελληνιστών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με εισηγήσεις και ανακοινώσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Στην περίπτωση της Lund, ο θεματικός άξονας του συνεδρίου, που
αντικατοπτρίζεται στον τίτλο του «Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018», καλύφτηκε με 215 επιλεγμένες ανακοινώσεις, που πραγματεύτηκαν θέματα για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, την ελληνική ιστορία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το θέατρο και
τον κινηματογράφο, τις τέχνες και τον περιηγητισμό.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής
για το έργο τους στην αξιολόγηση των εργασιών, μέσω της πλατφόρμας
ΕasyChair, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή των περιλήψεων
και τη συνολική διαχείρισή τους. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή
των ομότιμων καθηγητών, Θεοδόση Πυλαρινού και Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, και της καθηγήτριας, Ζωής Γαβριηλίδου, σε θέματα που άπτονται των εισηγήσεων του συνεδρίου.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι χορηγήθηκαν 30 υποτροφίες, των 300 ευρώ έκαστη, σε νέους ερευνητές, οι οποίοι υπέβαλαν
την αίτησή τους μετά την έγκριση της συμμετοχής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση τις εκτεταμένες περιλήψεις και το βιογραφικό τους.
Η δύσκολη περίοδος, την οποία διέρχονται οι νεοελληνικές σπουδές στην
Ευρώπη, καθιστά επιτακτική την ανάγκη στήριξης των νέων ερευνητών,
ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στα συνέδρια της ΕΕΝΣ,
που κάθε τετραετία αποτελούν έναν σημαντικό χώρο για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων των εργασιών τους.
Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνεται σε πέντε τόμους που, όπως και
τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων της ΕΕΝΣ, προσφέρονται σε
ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της.
Αξίζει να επισημανθεί ότι το συνέδριο είχε την ηθική και οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου της Λουντ, των δύο μεγάλων Σουηδικών
Ιδρυμάτων ΄Ερευνών, Riksbankens Jubileumsfond και Elisabeth Rausings
Minnesfond, της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελλάδας και της Προϊσταμένης του, κυρίας Αθανασίας Παπαθανασίου, και την πολύτιμη συνεργασία της Lund Convention
Bureau για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων. Χάρη στην εξαιρετική πολύπλευρη συμβολή τους, η διοργάνωση του συνεδρίου κατόρθωσε
να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις πολλαπλές απαιτήσεις ενός συνεδρίου με
παρόμοια χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του συνεδρίου υπήρξε η συμβολή της ερευνήτριας γλωσσολογίας του πανεπιστημίου της Lund, κας
Βασιλικής Σημάκη, η οποία συντόνισε τόσο την Επιστημονική όσο και
την Οργανωτική Επιτροπή του· της υποψήφιας διδάκτορος, κας Αλεξάνδρας Φιωτάκη, η οποία διαχειρίστηκε την ιστοσελίδα του συνεδρίου και
από τον Οκτώβριο του 2018 διαχειρίζεται και τον ιστότοπο της ΕΕΝΣ· της
μεταπτυχιακής μας φοιτήτριας, κας Λαμπρινής Κόκκαλη που, μαζί με το
τεχνικό προσωπικό του πανεπιστημίου, βοήθησε σε θέματα ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων· των συναδέλφων Μαριάννας Σμαραγδή και Αργυρούς

Μαρκάκη, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα για την εύρυθμη οργάνωση της
γραμματείας του συνεδρίου· των φοιτητών του προγράμματος Erasmus
Δημήτρη Λιθοξόου και Κωνσταντίνου Βλάμη, που επιμελήθηκαν την έκθεση βιβλίων των συνέδρων· των μεταπτυχιακών φοιτητριών Τίνας Ρόζου
και Linn Mårtensson, οι οποίες βοήθησαν στη γραμματεία και, τέλος, τoυ
υπεύθυνου της πληροφορικής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών
και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, Jorge Lemus Pérez, για την έκδοση της ηλεκτρονικής μορφής των πρακτικών.
Η εμπειρία του συνεδρίου, μας έδειξε ότι η ΕΕΝΣ έχει τη δυνατότητα,
και επιβάλλεται, να προωθήσει μια πιο ενεργή συνεργασία με τα προγράμματα/τμήματα/έδρες Νεοελληνικών Σπουδών, τόσο στο διδακτικό όσο και
στο ερευνητικό πεδίο. Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του
ιστοτόπου της στη διαρκή ενημέρωση των νεοελληνιστών για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τη νεοελληνική θεματογραφία, τα ερευνητικά προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ανακοινωθούν, τις διδακτικές πρακτικές στα τμήματα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τις
εκδόσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα κ.ά.. Εξ ίσου σημαντική μπορεί
να είναι επίσης η συμβολή της στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
νεοελληνιστών σε θέματα ερευνητικά, διδακτικά, ακόμα και διοικητικά,
όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, γεγονός που αποτελεί έναν από
τους πρωταρχικούς στόχους του Δ.Σ. της ΕΕΝΣ και για το οποίο διαρκώς
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια.

Λουντ, 10 Ιουλίου 2020
Βασίλειος Σαμπατακάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΝΣ*
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THE REPRESENTATION OF IMMIGRANTS
IN DIMITRIS NOLLAS’ LITERARY WORKS
Ana Chikovani*
The present paper aims at contributing to the recent debates on the perceptions of immigrants in Modern Greek literature, focusing particularly
on the prosaic works by Dimitris Nollas.
Migration to and from Greece from political, sociological and historical
perspective has been widely debated and studied. Main focus of these studies
is the relationship between nationalism and identity, also, selfhood and society in fiction, cultural challenges, etc.1 Nonetheless, one of the still relatively
unexplored questions so far is the perception of immigrants by contemporary
Greek authors.2 The paper will focus on a study of cultural responses to the
current social situation represented in Dimitris Nollas’ literary works.
Born in 1940, in Adriani-Drama, Dimitris Nollas began to write and
publish short pieces in his early thirties. Nollas has studied in Germany
and Belgium but has not completed his studies. From his younger years
Dimitris Nollas has lived and worked in Frankfurt, Brussels, Amsterdam,
London, Paris and Buenos Aires. Therefore, he has firsthand experience of
the issues and problems that migrants might face. He even published his
first collection of short stories in Amsterdam. His books have been translated into French, German, Italian, Czech, Serbo-Croat, Georgian, Bulgarian
and Albanian.3 Nollas has travelled a lot in Western European countries, in
*
1
2
3

Ana Chikovani, Associate Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies.
Indicatively see: Tziovas 2009, Tziovas 2003, etc.
Indicatively see relevant articles in: Mackridge and Yannakakis 2004, Lemos and
Yannakakis 2015, etc.
Translations of Nollas’ works: Τρυφερό δέρμα in French: Une peau douce. tr.by:
Françoise Arvanitis. Paris: Hatier - Librairie Kauffmann, 1993, Τα θολά τζάμια in
Serbian: Zamagljena stakla. tr.by: Mina Radulović-Petković. Belgrad: Paideia, 2000,
Επιλογή έργων in german: Der alte Feind. tr.by: Hans Eideneier. Köln: Romiosini
Verlag, 2006. Τα θολά τζάμια in Albanian: Xhamat e errët: tregime. tr.by: Niko
Kacalidha. Tiranë: Toena, 2007, Από τη μία εικόνα στην άλλη in Serbian Од једне слике
до друге. tr.by: Niki Radulović. Beograd: Tanesi, 2009. Φωτεινή μαγική in italian:
Magica lucente tr.by: Maurizio De Rosa. Milano: Crocetti Editore, Selected works into
Czech Dávný nepřítel tr.by: Nicole Votavová Sumelidisová & Simone Sumelidu. Praha:
Nakladatelství Vlasty Brtníkové, 2009, Φωτεινή μαγική in georgian: მაგიური ფოტინე
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the USA, as well as in Eastern Europe and South Caucasus, where he has
met and befriended descendants of Greek immigrants living there.
Dimitris Nollas’ collection of short stories «Tender Skin» («Το τρυφερό
δέρμα»)4 was awarded the National Prize in 1983, and his novel «A Tomb
Near the Sea» («Ο τύμβος κοντά στη θάλασσα»)5 received the National
Prize in 1993. In 2014, for his work: «The Trip to Greece» («Το ταξίδι
στην Ελλάδα»)6 Dimitris Nollas was awarded with the National Literary
Awards prize for best novel.
Along with his own experience of travel and emigration for the last thirty years, and the constant migrations to Greece by refugees from different
countries must have had an influence on the writer’s vision for the world
and thus the theme and images of immigrants play a crucial role in Nollas’
literary works. Dimitris Nollas’ works are distinguished by cosmopolitan character and current topics. Critics of contemporary Greek literature
consider the unique peculiarities of his prose to be bringing forward the
individual, bringing the personal to the foreground and introducing travel
topics. The main reasons for migration in the works under consideration
include socioeconomic, political and educational motives.
During his writing career, in his literary works – in short stories, essays,
novels, and in a trilogy Nollas depicts different kinds of immigrants, emigrants, and refugees. They are:
1. Greek immigrants – first generation of Greek immigrants in different countries (Austria, Australia, Germany, Poland, UK, etc.), their
back and forth journeys to the homeland and their “between-ness”;
2. Descendants of Greek immigrants in European countries (Germany, Holland) – second generation of Greek immigrants;

4
5
6

tr. by Ani Udzilauri, Tbilisi, Logos 2010, Selected stories in Bulgarian Не вземай със
себе си нищо: разкази. tr.by Iana Bukova. Sofia: Stigmati, 2010, Ναυαγίων πλάσματα
in german: Schiffbrüchige und weitere Erzählungen tr. by Birgit Hildebrand und Hans
Eideneier, publisher epubli, 2016, Travel in Greece in french: Le retour en Grece tr.by:
Richard Tchelebides; in collaboration with Isabelle Tloupas publisher Desmos, Paris,
2017, Οι ιστορίες είναι πάντα ξένες in French: Les histories sont toujours étrangères,
tr. by Hélène Zervas and Michel Volkovitch, publisher Le miel des anges, 2017, etc.
Νόλλας 1998 (1).
Νόλλας 1994.
Νόλλας 2013.
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3. Descendants of Greek immigrants in Pontos, Caucasus – second
and third generation of Greek immigrants;
4. Foreign immigrants in Greece – those from Eastern Europe – after
the collapse of the Soviet Union, or those from Asia and the Middle
East from the recent wave of immigration that has stricken Greece in
the 21st century.
Besides these kinds of immigrants, Dimitris Nollas’ literary works also
demonstrate how one can feel like a foreigner in his own homeland or how
one integrates back into the home country after a long absence. Admittedly, Nollas has noted himself that he has felt like a foreigner/alien only in his
homeland, elsewhere, in other places he always felt Greek.7
Dimitris Nollas also brings in protagonists with dual national identity
(i.e. Aris Katsetis in the novel: «From one Picture to the Other» /«Από
τη μία εικόνα στην άλλη»8 is the son of a Greek father and an Austrian
Mother).
The writer offers to readers’ observations on how having a spouse
with another national identity may or may not change migrants’ world visions (i.e. Gerasimos in «A Μan who Lost Himself» («Ο άνθρωπος που
ξεχάστηκε»)9 or as in the short story «Mantzikert» («Μάντζικερτ») from
the collection: «In the Place» («Στον Τόπο»)10, Where a Turk Omar kills
his German wife Brigite for infidelity.
In one early collection of stories, a play on words about strangeness is
expressed through the title – woman’s name «Polikseni» («Πολυξένη»)11.
As the writer himself explains later – this title/name can be understood in
several different ways i.e. as a foreign city (πόλη ξένη), very foreign (πολύ
ξένη), many foreigners (πολλοί ξένοι), extremely strangers (πολύ ξένοι),
which can be referring at the same time to hostility and alienation.12
Diverse images of immigrants and their lives are presented in the last
novel trilogy by Dimitris Nollas titled «Hard Times» («Δύσκολοι Καιροί»)
7
8
9
10
11
12

Interview with Ilias Maglinis, cited from Δημητρούλια (2017: 511).
Νόλλας 2003.
Νόλλας 1995
Νόλλας 2012.
Νόλλας 1985.
Δημητρούλια (2017: 518).
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and it covers seventy years of Modern Greek history. The novel «The Trip
to Greece» («Το ταξίδι στην Ελλάδα») is the first part of the trilogy, which
begins in the early sixties where the protagonist, reckless student Aristos,
returns to Greece from Germany for a short time, taking responsibility to
accompany another immigrant woman to Greece and to use this occasion
to travel for free to his homeland. The trip in the train awakens lots of
memories and unanswered questions. The readers get to know the life story of Chrisanthi, who was a migrant worker in Germany in 1943 and is
suspected by Aristos because she worked with Germans during the Second
World War. The stereotypic attitude of Aristos changes as he listens to the
story and views of Chrisanthi. At the end of the trip, the woman he has
been obliged to bring to Greece disappears and Aristos finds himself in a
changed homeland, where he is not sure if he still belongs. When Aristos
leaves Greece to return to Germany (Munich), he is leaving something
behind: an order for a volume of his poems to be published in Greece. It
is also interesting that a publisher who had learned bookbinding in Austria
had later abandoned Austria and his Austrian Master, because this last one
called him Turk.
The trilogy continues with the second novel «Marbles on the Way»
(«Μάρμαρα στην Μέση»)13 set at the end of the last century. The action
is being evolved in Münster, Germany. By trading with marbles the Greek
migrants are converting the beauty and the purity of the sculpture material
of ancient works into just a building material, the object of buying and
selling. The life of Greek immigrants, their struggle to settle in the new
environment, to cheat each other, and their inability to cope with the problems is presented in this literary work.
The last part of the trilogy named «The Garden in the Flames» («Ο
Κήπος στις Φλόγες»)14 takes us up to the present time. The action is
moved to Athens, where the younger generations of Greeks will meet
with numerous foreign immigrants who have arrived in Greece and are
trying to survive.
This trilogy encourages the readers to rethink about their own capacity
for understanding the pain of others and for recognizing how our power
13 Νόλλας 2015.
14 Νόλλας 2017.
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and privilege can contribute to other’s injury, whether that be material,
political or emotional. The writer is refusing to be willfully ignorant of the
reality and introduces literature as a medium in which readers are given a
representational view of immigrants’ life experiences.
Nollas’ protagonists are moving on without having a clear goal or schedule for the future. The impact of the crisis on both the real and the fictional
relationship with the “other” is palpable especially in this last literary work
of Nollas – a trilogy «Hard Times» («Δύσκολοι Καιροί»). In the interview
to the journal «Endevktirio» Dimitris Nollas points out: “One place does
not only produce angels, it is not a production factory for saints and martyrs.
It is also a womb for common, very common and despised and unsuccessful
beings. This is how our world is made and it is beautiful like that. In this
sense, I admit that “The trip to Greece” is an album of wrecks.”15 Thus
Dimitris Nollas implies that in order for this world to go on there is no need
(or ability given) to change everyone from wicked to good. Just the world is
made like this, and all we need is to live in (and with) love.16
The novel «Magic Photine» («Φωτεινή Μαγική»)17 has the same
theme of emigration and immigrants. One of the main characters in the
work is Sveta – an immigrant who came to Greece from the “fallen
East.” In the novel, the passing of trauma from one generation to the
next is described – the parents immigrated to Germany and left children
back in Greece to live with their Grandmother and Grandfather. Giannis
cannot understand his parents’ decision to emigrate; how can it be for his
good to be raised without a mother? Later, when his parents took him to
Germany and the boy started to attend school in Stuttgard, he felt very
lonely there. When his parents died in a car accident, he thought it was a
suitable punishment and never understood why his sister, Martha, after
many years, is trying to bring his parents’ bones to Greece in order to
bury them in their homeland.
15 Μπέκος 2015. In the original: “Ενας τόπος δεν παράγει μόνον αγγέλους, δεν είναι
εργοστάσιο παραγωγής οσίων και μαρτύρων. Είναι και μήτρα κοινών, κοινότατων και
ποταπών υπάρξεων και αποτυχημένων. Ετσι είναι πλασμένος ο κόσμος μας και είναι
όμορφος έτσι. Υπ’ αυτή την έννοια, παραδέχομαι πως «Το ταξίδι στην Ελλάδα» είναι
ένα άλμπουμ ναυαγίων”.
16 Ibid.
17 Νόλλας 2000.
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Sveta does not appear in the novel directly. There are no dialogues/monologues where she participates, nor are her feelings made known; however,
the narrative revolves around her. Her unconditional love changes the life
of Alkis, Martha’s adopted son, who had been feeling lost, trying to find his
roots and the meaning of his life. Sveta brings meaning to his life. Martha,
who at the beginning has a negative attitude toward this emigrant woman,
gradually sees how she changes her son’s life for the better, giving light
and love to his life. A life that ends abruptly from the murderer’s knife,
when he stands up to defend his beloved.
The author makes the reader question the different approaches toward
immigrants. He never offers solutions, but puts forward the empathy.
The main character of the novel «Creatures of the Shipwreck»
(«Ναυαγίων πλάσματα»)18 is an illegal immigrant, the only one who escaped the waves together with the infant. She was on board together with
other illegal emigrants and came to shore on one of the Greek islands.
In the story there is no indication of the location where the illegal immigrants came from, nor is the Greek island named. The writer focuses on
the Greek environment of illegal immigrant Asmat, and the environment
that cheated her. The head of the port is madly in love with her, but because of the dowry leaves her and marries another woman. «Creatures of
the Shipwreck» makes readers think about the issues of modern Greek
reality and Greek environment, including issues concerning the problem
of immigrants.19
Immigrants in Nollas’ literary works represent different cultures. They
travel and immigrate back and forth to different countries (i.e. Makis:
Greece–England [«The Man Who Lost Himself»/«Ο άνθρωπος που
ξεχάστηκε»]; the parents of Martha and Giannis: Greece–Germany; Foteini: Russia–Greece [«Magical Photine»/«Φωτεινή μαγική»]; Victor:
Greece-Australia [«From One Picture to Another»/«Από τη μια εικόνα
στην Άλλη»]; Andzey: Poland–Greece [«Tomb Near the Sea»/«Ο τύμβος
κοντά στη θάλασσα»]; Aristos: Germany–Greece; Nissat, Zaxiris, and
others: Middle East–Greece [«The Garden in the Flames»/«Ο Κήπος στις
Φλόγες»], etc.).
18 Νόλλας 2009.
19 Παπασπύρου 2009.
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Nollas in his writings presents not only the first wave of immigrants
from the Balkans, former Soviet Countries and the Black Sea region, but
also the later, second wave of immigrants from Africa, Asia and the Middle
East.
Speaking in an interview and explaining why he keeps emphasis on immigrants in his writings, Dimitris Nollas notes: “The presence of foreigners in our country is a reality that comes from very old ages and sometimes
it raises feelings of solidarity and sometimes feelings of wild exploitation.
Hatred has nothing to do with either one or the other. Xenophobia characterizes the petty-minded people… but culture and traditions in Greece – i.e.
language, faith and, in one word, our identity was always distinguished by
acceptance and assimilation of the different one.”20
Dimitris Nollas not only refers in his writings to the immigrants and
refugees living in Greece, or Greek gastarbeiters in Europe, but also to
the Greek immigrants living on the shores of the Black Sea. In the collection «Small Travels» («Μικρά Ταξίδια»)21, in the second part of the collection named «The Final Voyage» («Έσχατος Πλους»), dedicated to his
travels in the Caucasus, the writer describes a trip to the Adjara region.
The author refers to a family of refugees from Trabzon who fled to these
places at the end of the last century. Panagiotis Papadopoulos was born in
Georgia in 1920. The fifty acres of land with citrus fruits bought by the
grandfather of the seventy-year-old Panagiotis, when he came here one
hundred years ago, nurtured three generations of Greeks. Those Greeks,
who learned Greek alphabet only with the twenty letters, having stopped
using the vowels that sounded alike. The writer admires Pontiac Greeks’
hospitality and describes how proud they are of being Greeks, or Romei, as
Panagiotis names them. “Romeos in the government, Romeos in the Kolkhoz, Romeos in the school, also in the Greek Community, everywhere. We
were always full of Romei and everyone educated...” 22
20 Πουρνάρα 2003. In the original: “Η παρουσία των ξένων στον τόπο μας είναι
μια πραγματικότητα που έρχεται από πολύ παλιά και ξυπνάει άλλοτε αισθήματα
αλληλεγγύης και άλλοτε αισθήματα άγριας εκμετάλλευσης. Το μίσος δεν έχει τίποτα
να κάνει ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Η ξενοφοβία χαρακτηρίζει μικρόνοες.... Και
είναι γνωστό πως ο πολιτισμός αυτού του τόπου, δηλαδή η γλώσσα και η πίστη του, η
ταυτότητά του με μια λέξη, πάντα κατανοούσε και πάντα αφομοίωνε το διαφορετικό”.
21 Νόλλας 1998 (2).
22 Νόλλας (1998 (2):171-172): «Στην κυβέρνηση Ρωμαίος, στο Κοκχόζ Ρωμαίος, στο
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The reporting style of the narrative is attractive. Critics point out that
Dimitris Nollas collection «Small Travels» («Μικρά Ταξίδια»), especially
the trip to mythical Colchis and to the Baku and Caspian Sea, reveals the
special talent and so called cinematic vision of the writer, that gives special
emphasis on the interchangeability, alteration of the pictures in the narrative.23
It is widely known that one of the results of migration is the constant
challenge to one’s identity. There is also the possibility of maintaining dual,
or even multiple identities, each carrying a challenge at a personal level.24
The identities of real and fictional characters are not the same and may
be difficult to distinguish. Nevertheless, as successful literary characters
tend to embody group identity, the study suggests, that novels and short
stories involving a plausible individual migrant can likewise construct a
group identity of migrants in Greece. Thus, social response to the image
of migrants and the ways migrants are perceived, can be studied through
literature as well as through various approaches in social studies.
Grigoris Bekos comments about the immigrants in Nollas’ works:
“The author has been vigorously insisting over recent years to bring
Modern Greek society to face its immigrants, its foreigners and thus
to make the society to see reflected its own self. These immigrants all
form the famous “Other” that transforms and tests its contradictions
and conflicts, its many identities and souls as they formed during its
turbulent history...”25
σχολείο Ρωμαίος, στην κοινότητα, παντού. Πάντα ήμασταν γεμάτοι Ρωμαίους εδώ, και
όλοι σπουδασμένοι».
23 See: Θεοδοσοπούλου 2008.
24 There are three different options considering the choice of the individual as far as his or
her original identity is concerned: to forget it and adopt a new national identity; to keep
it and preserve it; or to keep it and at the same time adopt a new national identity. Even
if it is only a temporary residency, the experience of confronting the national identity of
the majority can be significant.
25 Μπέκος 2012. In the original: “Ο συγγραφέας επιμένει σθεναρά τα τελευταία χρόνια να
φέρνει τη νεοελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με τους μετανάστες της, τους ξένους της
και εξ αντανακλάσεως με τον ίδιο της τον εαυτό. Ολοι αυτοί συγκροτούν τον περίφημο
«Αλλο» που εκ των πραγμάτων τη μεταμορφώνουν και δοκιμάζουν τις αντιφάσεις
και τις συγκρούσεις της, τις πολλές ταυτότητες και τις ψυχώσεις της, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της πολυτάραχης ιστορίας της...”
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Dimitris Nollas’ depiction of immigrants is never limited to any type of
the immigrant, quite the opposite, Nollas’ literary works present as many different images of immigration or refugees as one could imagine. Although the
extent to which the literary works influence readers can be debated multiple
articles, essays and responses in major Greek newspapers and literary magazines, as well as different literary prizes won by Nollas’ writings, show that
this influence or reflection does exist. The problematic issues of immigrants
are harder to address than to ignore and this makes the literary works that
revive interest and raise the awareness significantly positive for the society.
It is interesting for us to consider the names of protagonists used in different stories – a certain message that the writer wants to give to the readers. The writer considers the symbolic implications of name or changing
the name. In several works where immigrants are presented, the reader can
witness how changing of name adjusts to the changing of the protagonist’s
character. The study of changing names leads to the detection of interesting
principles that run throughout his works, in particular generic transcultural
representation of “migrant” experience.
«The Man Who Lost Himself» («ο Άνθρωπος που ξεχάστηκε»), 1992,
is the first novel written by Dimitris Nollas. In this novel, migrant Gerasimos changes his name and in England he becomes Max, but when the old
memories and melodies surround Max he becomes Gerasimos again. In the
novel «Magical Photine» («Φωτεινή μαγική»), the story revolves around
the immigrant Sveta, but her name is changed to the name with the same
meaning in Greek, Fotini. This can be translated as lighting, bringing light.
In the same novel, Martha and Giannis’s grandfather changes his surname
from Kopsolemis to Kapsolemis, when he decides to start a new life. In the
novel «From One Picture to the Other» («Από τη μια εικόνα στην άλλη»),
Greek Victoras changes his name in Australia and becomes Andreas. As
he states, he changed his name because he felt to be a copy of his past
existence, so he decided to change “Beta” into “Alfa”26. Along with changing the name, we meet examples of Hellenization of names. For example,
immigrant Zahir is named Zakhiris by his best friend of Greek origin to
make it more acceptable for the surrounding classmates («The Garden in
the Flames»/«Ο Κήπος στις φλόγες»).
26 See details in Udzilauri 2006.
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Along with the changing of the name by the characters themselves,
the writer also presents cases, when name calling/changing takes place in
order to hurt and disrespect the other, i.e. Michalis, who is called Fritz or
Zahir, who was called Memetis (offensive for Muslim) from his school
friends («The Garden in the Flames»/«Ο Κήπος στις Φλόγες»).
The age-old fear of strangers is depicted in literary works, but there
are other elements added on, such as the rejection of the “second-comer”
refugees by those who came first. The desire not to share a roof and sleeping place with newcomers is demonstrated not only by local Greeks, but
also by other refugees with the same nationality and faith («The Garden in
Flames»/ «Ο Κήπος στις Φλόγες»).
In the literary works, the author does not accentuate his views, but he
has expressed himself in different interviews and essays. In the collection
of essays Tobacco leaves (Φύλλα Καπνού) Nollas notes: “I was not born to
save the world. But – distancing myself from authority, while at the same
time being critical – I can preserve an essential quality in myself.”27
A remarkable characteristic feature for Nollas’ immigrants is that if and
when they return to their homeland their feelings start to confuse them.
More or less the majority of them feel that they no longer belong to the
place they were so keen and nervous to return. Another disappointment
awaits them when returning to their “destination”, country of immigration, they start to feel like strangers in cities where they once belonged;
the cities where they had lived or spent their student years. For example,
Gerasimos Frangoulis from the novel «The Man Who Lost Himself» («Ο
άνθρωπος που ξεχάστηκε») on returning to London starts to doubt where
homeland is. Thus, immigrants travelling back and forth to their homeland frequently cannot decide where they belong and somehow lose themselves, like Gerasimos.
These difficulties are not always on the surface. The immigrants in many
cases feel well adjusted as they only discover difficulty while receiving “reverse culture shock” and find it difficult to integrate back into their own
home country after a long absence (e.g. «Travel to Greece», «From one Picture to the Other», «Τhe Man Who Lost Himself», «Tomb Near the Sea»).
The double “otherness” of the immigrants – i.e. being “other” in the
27 Νόλλας 2005, translated by: Georgouli 1999.

THE REPRESENTATION OF IMMIGRANTS IN DIMITRIS NOLLAS’...

39

home country as well as in the receiving/destination country of immigration is a characteristic that runs throughout the literary works. Also, it is
worth noticing the depiction of local Greeks who become strangers in their
own homeland, and pretend to be foreigners and refuse to speak Greek in
the presence of other Greeks in order to be left alone (e.g. Ermilos in «The
Garden in the Flames»/«Ο Κήπος στις Φλόγες»).
Dimitris Nollas’ literary works demonstrate how immigrants – the
“Other” – are perceived in contemporary Greek culture. In «The Garden in
the Flames» («Ο Κήπος στις φλόγες») Nissat admits:
“Refugees and immigrants we are the rubbish of your civilized world...
We are the nightmares of your dreams, the embryos thrown into the
skylight you do not want to see ... I never felt a rubbish in the courtyard
of the civilized world.”28
While discussing the representation of The Other in recent Greek fiction, Mikela Chartoulari implies, that “the big challenge for new writing is
to represent not only difference, but diversity.”29 Taking into consideration
the breadth of immigrants’ characters embodied in Dimitris Nollas’ literary
works, we can argue that Nollas has fully represented the diversity of immigrants and refugees in his works.
Dimitris Nollas’ writings broadly illustrate how Greek society and culture views itself in relation to the presence of immigrants. The writer never
regards immigrants as a problem or a threat but shows how society regards
them as such. As Mikela Chartoulari notes, “things are not black and white
Nollas is saying…and he invites the reader to reflect on the effect that
destitution and truncated hopes exercise on human relations.”30 The literary works echo the existing social and economic problems and reveal the
identity of contemporary society.
As for gender and its representation – both female as well as male immigrants and their hardships and tragedies are depicted. The knowledge or
28 Νόλλας (2017: 90). In the original: “Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είμαστε τα
σκουπίδια του πολιτισμένου κόσμου σας ...; Είμαστε οι εφιάλτες των ονείρων σας, τα
πεταμένα στο φωταγωγό έμβρυα που δε θέλετε να βλέπετε; ... Ποτέ μου δεν ένιωσα
σκουπίδι στην αυλή του πολιτισμένου κόσμου”.
29 Chartoulari (2015: 82).
30 Ibid: 72.
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ignorance of the language spoken in the host country and how immigrants
cope with the language barriers is shown on the surface, but is not given
crucial meaning.
In the literary works under consideration three major events of protagonists’ experiences in the process of immigration are described: experiences prior to emigration/immigration, journeys of immigration/journeys
back to the home country, and adjustments due to immigration. Depending on the literary work, one, two or all three experiences are presented in
different order or as flashbacks. In some cases, no part of the story takes
place in the home country, but the protagonist or other characters recollect memories of their home country. For the journeys of immigration,
transportation methods differ from boat and train to plane, car or foot
journeys. Throughout the journey, people accompanying the protagonist
sometimes play a crucial role in the development of the plot («Travel to
Greece»/«Το ταξίδι στην Ελλάδα»), but in the majority of cases the travel
companions are missing from the story or do not play a significant role.
A number of accounts involved elements of escape, often with quite
treacherous journeys that either are described or just mentioned («Creatures of Shipwreck»/ «Ναυαγίων πλάσματα», «Tomb Near the Sea»/ «Ο
τύμβος κοντά στη θάλασσα»)
As related studies have shown, the active migrant displacements to
Greece at the end of 20th century played an important role in re-thinking
the image of the “other”. An analysis of Dimitris Nollas’ works shows
that cultural perceptions have undergone changes and the portrayal of immigrants in literature may be closely linked to a shift in cultural identity
approaches.
Among cultural responses to the current social situation represented
in Dimitris Nollas’ literary works we could also mention disillusionment,
which, as an outcome of the fundamental revision of values creates a special kind of empathy. Texts under consideration give opportunities to readers to exercise their imagination in deepening the understanding of themselves and of those individuals and groups of immigrants over whom they
hold power.
Nollas addresses universal problems among which those of the ethnic
and economic migrant are currently so important. The writer pays special
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attention and shows interest in people whom society has forgotten, who are
most vulnerable; however, these are not the people in the margins, but the
people who construct the society of a changed, contemporary world.
The wealth of voices and images of immigrants in Dimitris Nollas’ literary works is obvious. The representation of immigrants and refugees in
Nollas’ works proposes a way for the better understanding of human pain
and loss, both in the past and present. These findings aid the achievement
of the ultimate aim of literature – to share and perceive the fate of the other.
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Περίληψη
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να συμβάλει στις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των μεταναστών στη νεοελληνική
λογοτεχνία, εστιάζοντας στα έργα του Δημήτρη Νόλλα. Η μετανάστευση
προς την Ελλάδα από πολιτική, κοινωνιολογική και ιστορική άποψη έχει
συζητηθεί και μελετηθεί ευρέως. Κύριος στόχος αυτών των μελετών είναι
η σχέση μεταξύ εθνικισμού και ταυτότητας, ωστόσο ένα από τα σχετικά
ανεξερεύνητα ερωτήματα μέχρι στιγμής είναι η πρόσληψη των μεταναστών από τους Έλληνες συγγραφείς.
Η εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη πολιτιστικών ανταποκρίσεων
στην τρέχουσα κοινωνική κατάσταση που εκπροσωπείται στα λογοτεχνικά έργα του Δημήτρη Νόλλα. Οι ερευνητικές μέθοδοι συνίστανται στην
ερμηνεία και τη σύγκριση λογοτεχνικών πηγών.
Αν και οι ταυτότητες των πραγματικών και λογοτεχνικών χαρακτήρων
δεν είναι ίδιες και μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν, οι επιτυχημένοι
λογοτεχνικοί χαρακτήρες τείνουν να ενσωματώνουν την ομαδική ταυτότητα. Η μελέτη υποδηλώνει ότι, τα λογοτεχνικά έργα με μετανάστες μπορούν παρομοίως να κατασκευάζουν μια ομαδική ταυτότητα των μεταναστών στην Ελλάδα. Έτσι, η κοινωνική ανταπόκριση στην εικόνα των μεταναστών και οι τρόποι με τους οποίους γίνονται ή δεν γίνονται αποδεκτοί
οι μετανάστες, μπορούν να μελετηθούν μέσω των λογοτεχνικών έργων.
Όπως δείχνει η μελέτη, μετακινήσεις των μεταναστών στην Ελλάδα στα
τέλη 20ού αιώνα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκ νέου πρόσληψη
της εικόνας του άλλου.
Key words: contemporary literature, literature and migration, Dimitris
Nollas

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Διαμάντη Αναγνωστοπούλου*
Είναι γνωστό ότι τα λογοτεχνικά κείμενα αποτυπώνουν μέσα από
τις αναπαραστάσεις και τις χρήσεις που η μυθοπλασία προτείνει ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο και την κοινωνία, νοοτροπίες, πολιτισμικές και
πολιτιστικές πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Συχνά, μέσα από το
λογοτεχνικό κείμενο γίνεται μια προσπάθεια διασαφήνισης της κοινωνικής πραγματικότητας. Πρόκειται για μια προσπάθεια διασαφήνισης του
πραγματικού τόσο στην κοινωνική του διάσταση μέσα από κοινωνικές και
ιστορικές συγκρούσεις, όσο και στην ψυχολογική του διάσταση μέσα από
τη συνείδηση ενός διανοητικού και ψυχολογικού υποκειμένου. Παρ’ όλα
αυτά το κείμενο δεν είναι ποτέ αμιγώς ιστορικό ή κοινωνιολογικό, γιατί ο
συγγραφέας ακολουθεί αφηγηματικές τεχνικές που δεν απαγορεύουν ούτε
τη μεταμόρφωση του «πραγματικού» ούτε την καθαρή επινόηση στοιχείων της μυθοπλασίας του. Η θέληση του συγγραφέα να δημιουργήσει το
μυθοπλαστικό του μικρόκοσμο κατ’ αναλογία του κοινωνικού μακρόκοσμου στηρίζεται στη δυνατότητα της λογοτεχνίας να δημιουργήσει μια
μυθοπλαστική πραγματικότητα της οποίας η αξία αναδεικνύεται μέσα από
την σύγκριση αυτής της πραγματικότητας με τον ίδιο της τον αισθητικό
εαυτό. Η μυθοπλασία δηλαδή αναπαριστά ένα κόσμο την ίδια στιγμή που
τον δημιουργεί. Όπως επισημαίνει η Dorrit Cohn (2001: 29), «το μυθοπλαστικό έργο δημιουργεί αναφερόμενο στον εαυτό του τον κόσμο» που είναι
το αντικείμενο των διαδικασιών του αναπαράστασης. Άρα, εάν υπάρχει
αλήθεια στη μυθοπλασία, αυτή αφορά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τον
κόσμο που βρίσκεται αναπαριστώμενος εντός της.
Για να συγκροτήσει έναν «κόσμο υποκειμένων» κάθε διήγηση απεικονίζει έναν κόσμο μέσα από μια «μιμητική διαδικασία αναπαράστασης»
(Martinez-Bonati, 1981: 28). Ο Thomas Pavel (1988 : 76)1 επισημαίνει ότι
*
1

Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστημίου Αιγαίου, anagnost@
rhodes.aegean.gr
Βλέπε και άλλους συγγραφείς που επισημαίνουν ότι η μυθοπλασία είναι στενά δεμένη με την πραγματικότητα: α) Kate Hamburger (1986 : 30), β) Jean-Marie Schaeffer
(1999 : 40) και γ) Mary Louise Pratt (1977 : 51).
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η αναπαραστατική διαδικασία στη μυθοπλαστική διήγηση είναι διπλή: από
τη μια περιλαμβάνει στοιχεία του πραγματικού κόσμου που αποτελούν τη
βάση του μυθοπλαστικού σύμπαντος και από την άλλη δημιουργεί πρόσωπα, γεγονότα και αντικείμενα επινοημένα και τα εισάγει μέσα σ’ αυτή
τη βάση. Η αφήγηση κατασκευάζει επομένως ένα μύθο που τοποθετείται
με αληθοφάνεια στη βάση της πραγματικότητας που επιλέγει να αναπαραστήσει2. Η αναπαράσταση είναι ανάλογη με την πραγματική βάση της,
δίνοντας παραδείγματα από πραγματικά γεγονότα και παρουσιάζεται από
ένα ή περισσότερα μυθιστορηματικά πρόσωπα που αποδίδονται με έντονα
στοιχεία αληθοφάνειας. Τα μυθιστορηματικά πρόσωπα είναι αδιαχώριστα
από το μυθοπλαστικό σύμπαν στο οποίο ανήκουν, δηλαδή στα υπόλοιπα
πρόσωπα, στις καταστάσεις και στα πράγματα.
Στα λογοτεχνικά κείμενα που αναπαριστούν με ρεαλιστικό τρόπο την
εξωτερική κοινωνική πραγματικότητα, ο κόσμος των προσώπων είναι από
την ίδια σύσταση με το δικό μας και μέσα από το εύρος των αναλογιών,
των ομοιοτήτων και των μεταθέσεων μεταξύ τους, διευρύνεται ο χώρος
της ανθρωπότητας στον οποίο ανήκουμε. Μέσα από τα μυθιστορηματικά
πρόσωπα, την οπτική τους γωνία, την προοπτική τους ανακαλύπτουμε το
μυθοπλαστικό σύμπαν. παρατηρούμε τις περιπέτειές τους στη δράση της
διήγησης, τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και τις αξίες τους. Συχνά γίνονται τα
υποκατάστατα ή οι μεσάζοντες του συγγραφέα-αφηγητή και λειτουργούν
ως η συγγραφική συνείδηση στους κόλπους της μυθοπλασίας. Από την
άλλη πλευρά, τα μυθιστορηματικά αυτά πρόσωπα, οικεία στον αναγνώστη, μοιράζονται μαζί του προβλήματα, διχασμούς, αξίες και συναισθήματα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να υιοθετήσει τη δική τους
οπτική γωνία στα πράγματα του κόσμου.
Η διάδραση ανάμεσα στους δύο κόσμους δεν επιτελείται με τον ίδιο
τρόπο για κάθε αναγνώστη. Εξαρτάται από το πώς απορροφάται ο αναγνώστης από τη μυθοπλασία, έτσι ώστε να θέσει τις διανοητικές και συγκινησιακές του ικανότητες στην υπηρεσία της και την ευχαρίστησή του στην
ανακάλυψή της. Για να υπάρξει μυθοπλαστική κατάδυση («immersion
fictionnelle») (Schaeffer, 1999: 179-198) του αναγνώστη, πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα της φαντασιακής ενεργοποίησης, συνύπαρξη των δύο
2

Βλ. J.-M. Schaeffer, ό.π., σ. 92 και 120, όπου λέει ότι η μυθοπλαστική διήγηση προσφέρει μια «modélisation exemplifiante» των πραγματικών γεγονότων.
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κόσμων, πραγματικού και μυθοπλαστικού, διάδραση ανάμεσα στις ζωές
των μυθοπλαστικών και των πραγματικών προσώπων και οι βιωμένες αναπαραστάσεις να είναι αντικείμενο συγκινησιακών επενδύσεων. Ο αποδέκτης, ευρισκόμενος ανάμεσα στους δύο κόσμους και αποκαλύπτοντας την
αναλογία μεταξύ τους, κάνει χρήση των ενδιαφερόντων του, των γνώσεών
του, των συγκινήσεών του για να εισέλθει με δυναμισμό και επωφελώς για
τον ίδιο στο παιχνίδι της μυθοπλασίας. Αυτή η αναλογία των δύο κόσμων
τελικά τον οδηγεί τόσο στην ερμηνεία του μυθοπλαστικού όσο και στην
κατανόηση του πραγματικού κόσμου. Κάθε διήγηση άλλωστε εισάγει μία
ή περισσότερες μορφές βλέμματος από τον «θεατή»-αναγνώστη3, ο οποίος
αναλαμβάνει την ευθύνη (Bakhtine, 1977 : 146) της κατανόησης της εκφοράς της διήγησης, επιχειρώντας να προσανατολιστεί σε σχέση μ’ αυτή, να
αποδεχτεί το πραγματολογικό πλαίσιο της μυθοπλασίας αλλά και της ψευδαίσθησης και του φαντασιακού, να επιχειρήσει τα περάσματα ανάμεσά
τους και να οδηγηθεί στην κατανόηση που είναι μια άλλη μορφή διαλόγου.
Μια μυθοπλασία ρεαλιστική4 είναι μία κατασκευή από τη μεριά του
δημιουργού που αφορά σε μια κατάσταση της πραγματικότητας του αναγνώστη-αποδέκτη, δίνοντας ένα παράδειγμα ή ένα μέρος της μέσα από
τη μυθοπλασία, επιχειρώντας να διαφωτίσει αυτή την πραγματικότητα,
εμπεριέχοντας συχνά έντονη τη θέση του δημιουργού. Αυτή η μυθοπλασία μεσολαβείται από ένα ή περισσότερα μυθιστορηματικά πρόσωπα και
απευθύνεται προς επικύρωση ή όχι στον αναγνώστη-αποδέκτη. Σ’ αυτή
την άρθρωση της «πραγματικής» και της «φαντασιακής» αναπαράστασης
μέσα στη διήγηση, οφείλει να πλοηγηθεί ο αναγνώστης κατά την ανάγνωση για να κατανοήσει την πλοκή και να αποδώσει τις ερμηνείες του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε κάποια
σύγχρονα πεζογραφήματα που αποτυπώνουν με ρεαλιστικό τρόπο την πρόσφατη οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα5. Είναι γνωστό ότι η
πρόσφατη κρίση με όλη τη συμπτωματολογία της έχει περάσει με τον ένα ή
3
4
5

Βλ. για την έννοια της «θέσης του θεατή» στη λειτουργία της διήγησης (Eco, 1985).
Για περισσότερη ανάλυση του πραγματικού στη λογοτεχνία βλέπε ενδεικτικά: α)
Jakobson (1966: 62-63, 66, 244), β) Genette (1979: 71-99) και γ) Barthes (1982: 81-90).
Α) Δημήτρης Νόλλας, Ο κήπος στις φλόγες, Αθήνα, Ίκαρος, 2017. Β) Κωνσταντίνος
Τζαμιώτης, Η πόλη και η σιωπή, Αθήνα, Καστανιώτη, 2013. Γ) Χρήστος Οικονόμου,
Το καλό θα ‘ρθει από τη θάλασσα, Αθήνα, Πόλις, 2014. Στο εξής οι αναφορές στις
σελίδες μέσα στο κείμενο αφορούν στις συγκεκριμένες εκδόσεις.
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τον άλλο τρόπο σε πολλά μυθιστορήματα6 της περιόδου αυτής των 8 ετών,
σε σημείο που να γίνεται ένα απαραίτητο κλισέ της σύγχρονης πεζογραφίας. Άλλοτε η κρίση είναι ένα φόντο για τη μυθοπλασία (Κουτσούκος 2014)
για να μιλήσει για την αποσύνθεση των ανθρώπινων σχέσεων και την κατά
συνθήκη επικοινωνία. Άλλοτε η μυθοπλασία είναι σχεδόν μια πρόφαση για
να μιλήσει ο αφηγητής-συγγραφέας για τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας που οδήγησαν στην κρίση (Νόλλας 2017), και άλλοτε η
κρίση είναι ο καταλύτης για την ψυχογράφηση του ήρωα και τον αναστοχασμό της ζωής του, των πεποιθήσεων και των αξιών του (Τζαμιώτης 2013
και Οικονόμου 2014). Στα βιβλία αυτά σχεδιασμός της πλοκής και αφηγηματική τεχνική είναι αδιάσπαστα δεμένα. Το κείμενο εξυφαίνοντας την
ιστορία δίνει παράλληλα μία εξήγηση για τον κόσμο και την κοινωνία. Η
μυθοπλαστική διήγηση μας δίνει ένα κόσμο γνωστό και αναγνωρίσιμο κοινωνικά και ιστορικά, συνιστώντας μία κοινωνική τοιχογραφία της κρίσης. Ο
αφηγητής, άλλοτε τοποθετεί την αφήγηση στο εσωτερικό ενός πραγματικού
σύμπαντος (Τζαμιώτης, Νόλλας, Οικονόμου) και άλλοτε, εμπνεόμενος από
το πραγματικό σύμπαν, του χρησιμεύει ως φόντο στην αφήγηση, λειτουργώντας αλληγορικά γι’ αυτή (Κουτσούκος). Πρόκειται για μια πεζογραφία
που διερευνά επείγοντα κοινωνικά θέματα, ανατέμνει τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές περιπέτειες μέσα από την ανάκληση των τραυμάτων
της ελληνικής κοινωνίας, αναδεικνύοντας μυθιστορηματικά πρόσωπα που
ανακαλούν ανθρώπινα πρόσωπα που μπορούμε να συναντήσουμε γύρω
μας, ιχνηλατώντας το ιδιωτικό-ατομικό παράλληλα και σε σχέση με το συλλογικό-κοινωνικό μέσα σε συνθήκες έλλειψης βεβαιοτήτων και διάχυτης
ανασφάλειας. Τα βιβλία αυτά αντιμετωπίζουν την κοινωνική και οικονομική κρίση ως ένα υπαρξιακό και βιωμένο δράμα, ως ένα «κομμάτι ζωής» σε
συγκεκριμένο χρονοτόπο, αλλά και ως κατακρήμνιση αξιών που συνέχει
το σύνολο της ελληνικής, εν προκειμένω, κοινωνίας. Έτσι η λογοτεχνική
αναπαράσταση της πραγματικότητας, η μίμησις, δεν είναι παρά η γραμμή
της προοπτικής που κάνει αντιληπτό τον έμμεσο χαρακτήρα της σημασίας.
6

Βλ. ενδεικτικά: α) Νικόλας Σεβαστάκης, Άνδρας που πέφτει, Πόλις, 2015, β) Γιώργος
Κουτσούκος, Ενυδρείο, Κίχλη, 2014, γ) Σωτήρης Δημητρίου, Κοντά στην Κοιλιά,
Πατάκη, 2014, δ) Ρέα Γαλανάκη, Η Άκρα ταπείνωση, Καστανιώτη, 2015, ε) Μιχάλης
Μακρόπουλος, Το δέντρο του Ιούδα, Κίχλη, 2014, στ) Αλέξης Πανσέληνος, Η Κρυφή
πόρτα, Μεταίχμιο, 2016, ζ) Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Ο άνθρωπος που έκαψε την
Ελλάδα, Κέδρος, 2018.
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Η ρεαλιστική λογοτεχνία7 προσφέρει στην κρινόμενη κοινωνία την άνεση μιας συστηματικής θέασης του εαυτού της και την ασφάλεια ενός δομημένου νοήματος και καθαρού μηνύματος. Ο μυθιστοριογράφος, ενώ μας
φέρνει σε άμεση επαφή με τον κόσμο όπως είναι στην πραγματικότητα,
αμφισβητώντας την κοινωνία και καταδικάζοντας ως παρατηρητής τα ήθη
της, ταυτόχρονα είναι προσηλωμένος στον κύριο στόχο του να διατηρήσει
ανέπαφη την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας [την αναφορική ψευδαίσθηση - illusion référentielle (Riffaterre, 1982: 91-118)]. Βασικές τεχνικές
για το παραπάνω είναι η μεταβίβαση μιας σαφούς και συνεκτικής πληροφορίας για τον κόσμο, στην αλήθεια της οποίας πρέπει να πιστέψει ο αναγνώστης. Η γλώσσα των ηρώων κοπιάρει το πραγματικό. Ο κόσμος αλλά
και τα πρόσωπα και οι τόποι-χώροι δίνονται μέσα από την περιγραφή και
την ονοματοδότηση. Τα ονόματα των δρόμων της Αθήνας, των γειτονιών
και των περιοχών λειτουργούν ως σημεία αγκύρωσης για τον αναγνώστη
συνδέοντάς τον με ένα έξω-κείμενο και επικυρώνουν ένα αποτέλεσμα του
πραγματικού («effet de réel») ως μαρτυρία του παρόντος. Ο χώρος-τόπος
εκτός από το γεγονός ότι χρησιμεύει στο να τοποθετήσει ο μυθιστοριογράφος την ιστορία και να εντάξει τα πρόσωπα, συνδέεται εκτός από την
εξωτερική ζωή των προσώπων και με την εσωτερική τους ζωή, φωτίζοντας
συχνά την ασύνειδη ζωή τους (Οικονόμου, 2014). Ο μυθιστοριογράφος,
όπως ο ζωγράφος ή ο φωτογράφος, επιλέγει ένα κομμάτι του χώρου που
καδράρει και τοποθετείται σε μια κάποια απόσταση. Απομονώνει αυτό το
κομμάτι (στο Νόλλα το εγκαταλελειμμένο σπίτι, στον Οικονόμου το νησί
και στον Τζαμιώτη το ταξί), εγκλείοντας μέσα στη θέασή του το πρόσωπο
και τον αναγνώστη. Τα πρόσωπα ζουν εκεί σε ένα αργό ρυθμό και μέσα
τους κυοφορείται ένα δράμα. Ο χώρος στα μυθιστορήματα αυτά είναι συνήθως καταπιεστικός και κυοφορεί άλλοτε μίσος (Οικονόμου, Τζαμιώτης) και
άλλοτε εξέγερση (Τζαμιώτης, Οικονόμου και Νόλλας). Σε κάθε περίπτωση
αποδίδει με έκδηλο τρόπο την αγωνία των προσώπων μπροστά σ’ αυτή τη
νέα κατάσταση που βιώνουν στην οποία δεν βρίσκουν πια τη θέση τους.
Έτσι, οι συνεχείς μετακινήσεις του ήρωα Αργύρη Τρίκορφου με το ταξί
του στο μυθιστόρημα του Τζαμιώτη (320-321) μετακινούν το βλέμμα του
ήρωα αλλά και του αναγνώστη σε διάφορους χώρους, ανθρώπινους τύπους
7

Βλ. «Ρεαλιστικό σημαίνει: αυτό που αποκαλύπτει τη σύνθετη αιτιότητα των κοινωνικών
σχέσεων» (Brecht, 1970: 117).
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και καταστάσεις και εισάγουν ένα δυναμικό στοιχείο σκέψεων και αναστοχασμού, επιτρέποντας την εξερεύνηση μέσα από την περιγραφή, μιας
πόλης σε παρακμή (51, 76, 155, 195, 256) και ερήμωση (42, 56), γεμάτης
βία (336-337), φόβο (54), ξενοφοβία (95-102), ναρκωτικά (55), νεόπτωχους (144-145) και άστεγους (57, 141) που είναι τα επιφαινόμενα της γενικευμένης κρίσης.
«Απ’ τη στιγμή που θα βγει στο δρόμο μέχρι την ώρα που αποσύρεται,
τσαλαβουτά ανενδοίαστα σε ψέματα και αλήθειες αλλονών, ξανοίγεται σε
κάθε λογής ορίζοντες, μπολιάζεται με ξένες ψευδαισθήσεις, μοιράζεται
τα πιο ασυνήθιστα απωθημένα, ανακαλύπτει παράξενες εμμονές, εκτίθεται σε γνώριμους ή παράλογους φόβους, δανείζεται αλλοπρόσαλλα πάθη,
στρατεύεται σε παράταιρους σκοπούς, όλα στο όνομα της ασίγαστης
προσδοκίας πως κάπου ανάμεσα σ’ εκείνον τον αχαρτογράφητο ωκεανό
συμπεριφορών ίσως διακρίνει ίχνη και του δικού του, χαμένου από καιρό,
μονοπατιού». (38)
Στον Οικονόμου, το νησί λειτουργεί ως δυστοπία, στο οποίο έχουν
εγκλωβιστεί εσωτερικοί μετανάστες της κρίσης που προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Αυτοί οι «ξενομπάτες, πρόσφυγκες», που ανακαλούν τους άλλους εκείνους από την Μικρασία, έρχονται σε σύγκρουση
με το οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο του νησιού, τους «αρουραίους», και στη σύγκρουση μαζί τους κάποιοι με ηθικές αρχές αλληλεγγύης
και εντιμότητας, «που παλεύουν να μείνουν άνθρωποι» (68) χάνουν και
χάνονται στο τέλος (βλ. «Θα σας καταπιώ τα όνειρα»), ενώ άλλοι, παρά
την επιθετικότητα που υφίστανται από τους αρουραίους, πιστεύουν ότι «η
αρχή δεν είναι ποτέ πίσω μας. Η αρχή είναι πάντα μπροστά μας». Πετάνε
ένα χαρταετό παρόλο που είναι Ιούλιος μήνας, με τη θέληση να ξαναρχίσουν «γιατί», όπως λέει η ηρωίδα, «η ζωή θέλει να ζήσει» (210) (βλ.
«Χαρτετοί τον Ιούλιο»). Το φως συνιστά το βασικό στοιχείο της περιγραφής του νησιού και το φως του ήλιου προσλαμβάνει ιδιαίτερη συμβολική
σημασία. Η ψυχή των προσώπων και η «ψυχή» της φύσης μέσω του φωτός
ταυτίζονται στην προσδοκία μιας άλλης ζωής.
Στο μυθιστόρημα του Νόλλα, το σπίτι όπου παλιά ήταν «τόπος θυσίας νέων ανθρώπων που ταμπουρώθηκαν εκεί μέσα, όταν αρνήθηκαν να
παραδοθούν στους κατακτητές της χώρας» (49), τώρα, εγκαταλελειμμένο
από καιρό, ξαναγίνεται καταφύγιο για μια ομάδα καλλιτεχνών του δρόμου,
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για άστεγους, για μετανάστες και πρόσφυγες. Και στα τρία μυθιστορήματα ο χώρος και η «πραγματικότητα» που εμπερικλείει μέσα από την
περιγραφή του, τοποθετείται μπροστά στα μάτια μας δείχνοντας όχι μόνο
αυτό που φαίνεται αλλά και αυτό που υπονοείται, το μετωνυμικό δηλαδή
περιεχόμενο του χώρου.
Ο λόγος στα πεζογραφήματα αυτά είναι εξηγητικός και συχνά «παιδαγωγικός», κάνοντας συχνά αναλήψεις, ανακλήσεις στην παιδική και νεανική ηλικία του ήρωα, σε πρόσωπα της οικογένειάς του (Τζαμιώτης, στον
πατέρα του ήρωα), ρίχνοντας έτσι ένα προσεκτικό βλέμμα στα πρόσωπα
και την ψυχογράφησή τους. Η διήγηση στα πεζογραφήματα αυτά είναι
«ανθρωποκεντρική» (Hamon, 1982 : 153). Ο κεντρικός ήρωας, με συγκινησιακά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, είναι ένα σημαντικό στοιχείο
διαύγειας της διήγησης. Οι ηθικές και ιδεολογικές του αρχές υπογραμμίζονται και παρατηρούμε άλλοτε τη ματαίωσή τους οδηγώντας στην πτώση του ήρωα στο τέλος (Τζαμιώτης, Οικονόμου) και άλλοτε δικαιώνονται
και ο ήρωας ξεκινά μια καινούργια αρχή (Οικονόμου, τελευταία ιστορία,
Νόλλας). Σε σχέση με τις δικές του αξίες ιεραρχούνται οι αξίες των άλλων
προσώπων, οργανώνεται το ιδεολογικό πεδίο της αφήγησης, το οποίο συνάπτεται με τα αντίστοιχα ιδεολογικά πεδία του συγγραφέα και του αναγνώστη. Το κεντρικό πρόσωπο έτσι είναι η προβολή της θέλησης και της
αντίληψης του συγγραφέα. Τα πρόσωπα έχουν μια ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένη ύπαρξη. Έτσι αποδίδονται σε σχέση με το κοινωνικό,
οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, μέσα από περιγραφές
των σχέσεών τους με μέλη της οικογένειάς τους, με φίλους, γνωστούς, ευρύτερο κύκλο γνωριμιών αλλά και σχέσεων που αναπτύσσουν στον τόπο
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η περιγραφή (Hamon, 1972 :
465-485), για μια ακόμα φορά, εισάγει το πρόσωπο, το τοποθετεί σε μία
κατάσταση, του δίνει κάποιο κίνητρο. Άρα, η περιγραφή καθοδηγεί τη λειτουργία της διήγησης στο σύνολό της.
Ο Goldmann (1999 : 171) επισημαίνει ότι για τον Lukacs «για να υπάρχει μυθιστόρημα, πρέπει να υπάρχει μια ριζική αντίθεση ανάμεσα στο άτομο και στην κοινωνία». Όπως ο «προβληματικός ήρωας» του Lukacs που
είναι ταυτόχρονα σε συνάφεια και σε αντίθεση με τον κόσμο, έτσι και οι
ήρωες των πεζογραφημάτων που μελετάμε δεν ασχολούνται μόνο με τον
εσωτερικό τους χώρο αλλά εντάσσονται στην κοινωνία στην οποία ζουν,
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άλλοτε αντιστεκόμενοι και άλλοτε περιθωριοποιούμενοι. Μάλιστα, η παρουσίαση του ήρωα στον Τζαμιώτη και στο Νόλλα από ένα τριτοπρόσωπο
ετεροδιηγητικό αφηγητή ενδυναμώνει τη δραματοποίηση της γενίκευσης
της σύγκρουσης ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία, όπου το άτομο γενικά, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος ήρωας, παλεύει ή υφίσταται, νικά ή
νικιέται. Οι ήρωες αυτοί κινούνται σε μοναχικές και συχνά αδιέξοδες τροχιές με ζωές αναποδογυρισμένες από την κρίση, σε μεθοριακές συνθήκες
οικονομικής επισφάλειας, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.
Ο Αργύρης Τρίκορφος του Τζαμιώτη, από την κατάσταση της οικονομικής ευμάρειας (23) που ζούσε σε μια ψευδαίσθηση ευτυχίας (50), χάνοντας τη βιοτεχνία και το σπίτι του, αναγκάζεται να δουλεύει ταξιτζής και
η γυναίκα του νυχτερινή βάρδια σε σουβλατζίδικο. Αποξενώνεται από τα
παιδιά και τη γυναίκα του, η οποία τον απατά με ένα φίλο του, νιώθει ενοχές για τις επιπτώσεις της κρίσης πάνω του και στην οικογένειά του (22,
24) και η εικόνα του που βλέπει στο βλέμμα των άλλων τον γεμίζει ντροπή και τον απομονώνει (26, 36). Αλλοιώνονται οι φιλικές και ανθρώπινες
σχέσεις του (91, 92), οι τοκογλύφοι τον πιέζουν αφόρητα, ένας φίλος του
αυτοκτονεί λόγω χρεών (64, 73) και κείνος νιώθει κόπωση, παραίτηση και
εξάντληση (26).
Ο Τάσος, στην πρώτη από τις τέσσερις ιστορίες του σπονδυλωτού μυθιστορήματος του Οικονόμου, εσωτερικός μετανάστης σε ένα νησί που
κατακλύζεται από ντόπιους χωρίς ηθική και αρχές, είναι η ενεργή συνείδηση αυτών «που προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους με όρους αλληλεγγύης» (Παπαργυρίου, 2016: 28). Ωστόσο, η υποχωρητικότητα και
η δειλία (35), ο «παρτακισμός» (56-57) και ο φόβος της ζωής (25, 47)
των υπολοίπων εσωτερικών μεταναστών που τους κάνει «ανθρώπους σαν
σπασμένες γέφυρες. Σπασμένοι. Κομμένοι» (38), τον αφήνουν μόνο στη
σύγκρουσή του με τους «αρουραίους». Έτσι, ο ήρωας αποδρά από τον
εαυτό του, από τη ζωή, από την κοινωνία και από την ίδια τη διήγηση.
Η ιστορία του Μιχάλη στο βιβλίο του Νόλλα μοιάζει με πρόφαση για
τη διατύπωση σκέψεων του αφηγητή-συγγραφέα, που σε ορισμένα σημεία,
αν και η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη, αυτοπαρουσιάζεται πρωτοπρόσωπα
(108) απευθυνόμενος στον αναγνώστη. Οι σκέψεις αφορούν στην κρίση
και τα αίτιά της, στους πρόσφυγες και τη διαχρονική μοίρα τους (14, 15, 16,
17, 64, 90, 103, 111, 123), στους ρόλους των ανθρώπων και στις αξίες τους,
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στην εσωτερική μετανάστευση (49), στην καταναλωτική μανία (71, 109,
124) και στην υποδούλωση του ανθρώπου στο χρήμα, στις ασφαλιστικές
εταιρείες, στις τράπεζες και στο χρηματιστήριο (72), στην καταστροφή της
μικρής επιχείρησης και της μικρής ιδιοκτησίας (72), στο καλό και στο κακό
που συνυπάρχουν στον άνθρωπο (32), στον «παρτακισμό8 που είχε εξαπλωθεί και διαβρώσει τους πάντες» (101), στην ατομική και τη συλλογική
ευθύνη στην κρίση (39, 141), την αλαζονεία, την απληστία, την πλεονεξία,
το φθόνο που κυριαρχούν στους ανθρώπους που κατά περίσταση από άγγελοι γίνονται «αρουραίοι»9 και από καθαροί που ήταν γίνονται «λέρες» (31).
Ο Νόλλας, μέσα από την ιστορία που χειροτεχνεί, μιλά για τις δικές του
απόψεις για τη σημερινή κρίση και τις δικές του αξίες10. Γι’ αυτόν το παρόν της κρίσης συσσωρεύεται πάνω σε ένα παρελθόν με ανάλογα στοιχεία.
Ανακαλεί γεγονότα από το μακρινό (ΕΑΜ, Μετανάστευση) και πρόσφατο
παρελθόν (Marfin, 10, πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες), συνδέοντάς τα
με τα σημερινά, επισημαίνει τη σημασία της σύνδεσής τους και τα απευθύνει στον αναγνώστη-συνομιλητή λέγοντάς του «Γι’ αυτό […], προσεκτικέ
κι ευαίσθητε αναγνώστη […]» (11, 71), κάνοντας το αφηγηματικό έργο
μια πράξη επικοινωνίας ανάμεσά τους. Πίσω από το ψέμα της μυθοπλασίας, αφηγητής και αναγνώστης ανακαλύπτουν την κρυμμένη αλήθεια. Ο
συγγραφέας-αφηγητής δεν είναι ο μόνος κάτοχος αυτής της αλήθειας αλλά
δέχεται να τη συζητήσει με τον αναγνώστη, καθιστώντας τον, μέσω της
οικειοποίησης της διήγησης και της φαντασιακής αναπαράστασης, υπεύθυνο. Έτσι η μυθοπλαστική διήγηση γίνεται το όχημα ενός άλλου είδους
αλήθειας, της «μυθοπλαστικής».
Παρά την επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών που οδηγεί τους ήρωες στην απομόνωση, στο συγκινησιακό και κοινωνικό κενό και στη διαφοροποίηση της ταυτότητάς τους, οι ήρωες αναλύουν την κατάστασή τους
αναπτύσσοντας έναν αρθρωμένο λόγο. Ενώπιον των δυσκολιών της ζωής
τους διατηρούν και αναπτύσσουν μια δυνατότητα σκέψης, ερμηνείας και
8

Ίδια λέξη συναντάμε και στον Τζαμιώτη και ίδια έννοια χωρίς αναφορά στον όρο συναντάμε και στον Οικονόμου.
9 Ίδια λέξη και στον Οικονόμου που σηματοδοτεί αυτούς για τους οποίους το οικονομικό
κέρδος είναι το μόνο τους ενδιαφέρον.
10 «Και πράγματι ισχυρίζομαι τώρα, με όλη τη σοβαρότητα που μου επιβάλλουν οι δύσκολοι καιροί τους οποίους βιώνουμε και έχοντας συνείδηση των λόγων μου […]»
(108), Βλ. και σ. 142.
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δράσης που τους βοηθά να αγωνιστούν ενάντια στην οδύνη του πραγματικού και στην υποβάθμιση της ταυτότητάς τους. Αν και όλοι οι ήρωες αισθάνονται παγιδευμένοι σ’ αυτή τη νέα δυσμενή κατάσταση, όπου συχνά
η πτώση παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας βίας που υφίσταται ο ήρωας σε
όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, οικογενειακό), προσπαθούν ωστόσο να συνομιλήσουν με τα δικά τους τέρατα, ξανανοίγοντας, μέσα από
ανακλήσεις, τις πληγές της παιδικής ηλικίας11, τα δράματα της νεανικής
τους ζωής, αλλά και με τα τέρατα της κοινωνίας (αρουραίους, δημοτικούς
συμβούλους και πολιτικούς), αγωνιζόμενοι ενάντια στην αδιαφορία, την
προκατάληψη και το μίσος, την απόρριψη και τον αποκλεισμό. Στον αγώνα αυτό, οι ήρωες έχουν αρωγούς το κριτικό πνεύμα, τον αναστοχασμό12
της ζωής τους και των πραγμάτων του κόσμου και συχνά το σαρκαστικό
χιούμορ ή την ειρωνεία13.
Ο ήρωας του Τζαμιώτη στις διαδρομές του με το ταξί που είναι και
διαδρομές της σκέψης του αλλά και συνεχών εμπειριών, κοινωνικών και
προσωπικών επαφών και διαφορετικών αντιλήψεων (166-167, 204, 208209), επιδίδεται σε κριτικές και αυτοκριτικές, αποκαλύπτει τα προσωπικά
του κενά, τις αποτυχίες του και προσπαθεί να αναλάβει συνειδητά και με
βαρύ τίμημα μια προσωπική ηθική θέση και στάση στο επίπεδο των ανθρώπινων αξιών και του φέρεσθαι. Έτσι, αποφασίζει μόνος του να παραδώσει στην αστυνομία ένα ξεχασμένο στο ταξί του τσαντάκι γεμάτο
χρήματα (104-107, 427, 430). Ενώ όλοι (αστυνομικοί, η γυναίκα του, οι
τοκογλύφοι, οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι του) τον κοροϊδεύουν ή του επιτίθενται γι’ αυτή του την ενέργεια, εκείνος υιοθετεί λυτρωμένος και ελεύθερος το Καλό (193, 278), όπως και ο ήρωας του Νόλλα, ο Μιχάλης, που ενώ
έχει κλέψει ένα φάκελο με λεφτά από τον πλούσιο βιολογικό του πατέρα,
μετά από ένα νυχτερινό εφιάλτη που λειτουργεί ως εσωτερική συνείδηση
και αποδίδεται κειμενικά «ως μακροειδής πρόταση χωρίς τελεία ή ανάσα καμιά» (143), επιστρέφει τα χρήματα στον πατέρα του, ο οποίος του
τα παραχωρεί. Αυτή η εσωτερική συνείδηση-εφιάλτης είναι «το αναγκαίο
ταρακούνημα προκειμένου να φανερωθεί ένας άλλος Μιχάλης» (150), ο
οποίος στο τέλος της διήγησης ξεκινά με τη Νισσάτ μια νέα ζωή.
11 Τζαμιώτης, 129, 138, 148-152, Νόλλας, 11, 16-17, 20, 49, 81.
12 Τζαμιώτης 277, Νόλλας, 149.
13 Νόλλας, 31, Οικονόμου, 15, 17, 27, 30, 49.
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Το Κακό και η πάλη του με το Καλό δίνεται στα πεζογραφήματα της
κρίσης και μέσα από τη μεταφορά της φωτιάς. Το μυθιστόρημα του Νόλλα
ξεκινά με μια φωτιά στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια επεισοδίων
σε μια διαδήλωση , που ανακαλεί την ιστορία της Marfin και τελειώνει με
τη φωτιά που ανάβει από ένα μαγκάλι και καίει το σπίτι-καταφύγιο των
άστεγων και των μεταναστών. Από τη δεύτερη φωτιά γλυτώνουν μόνο ο
Μιχάλης, η Νισσάτ και ένα προσφυγόπουλο. Είναι μια φωτιά-κάθαρση
για την είσοδο σε μια νέα ζωή. Φωτιά ανάβουν οι ξενομπάτες σε μια εξοχή
και χορεύουν γύρω της κυκλικούς χορούς αλληλεγγύης, στην πρώτη ιστορία του Οικονόμου, εκφράζοντας την επιθυμία «να πάρουμε φόρα και να
γκρεμίσουμε τον κόσμο όλο, να του βάλουμε φωτιά και να τον κάψουμε,
να μη μείνει τίποτα όρθιο, να γίνουν στάχτη όλα» (37)14. Φωτιά βάζουν
οι «αρουραίοι», εκπροσωπώντας το Κακό, στο μαγαζί του ζευγαριού από
την Αθήνα, στην τελευταία ιστορία του Οικονόμου. Παρά τη γενικευμένη ευθραυστότητα των ηρώων λόγω της κρίσης, εκείνοι αρνούνται μια
κοινωνία-ζούγκλα, στην οποία ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πιστεύουν ότι
η έσχατη αξιοπρέπεια είναι η διατήρηση του ανθρωπισμού στον ίδιο τον
άνθρωπο εντός του. Έτσι οι ήρωες, νεκροί ή ζωντανοί, διατηρούν και επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη και κοινωνική τους ταυτότητα και ταυτόχρονα
αποτελούν για τον αναγνώστη μια προειδοποίηση και μια παρακίνηση για
να σκεφτεί.
Στα πεζογραφήματα που το αναπαραστατικό τους περιεχόμενο αφορά
την κρίση παρατηρείται άρρηκτη σχέση ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο
και το μυθοπλαστικό σύμπαν. Η σχέση αυτή παράγεται αφενός από τον
συγγραφέα-αφηγητή που υφαίνει το νήμα της μυθοπλασίας με δικές του
κοινωνικές εμπειρίες και απόψεις, αλλά και από τον αναγνώστη-αποδέκτη του οποίου η εμπειρία της κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνει
συνιστά αποφασιστικό κλειδί της πρόσληψης του κειμένου. Δηλαδή, ο
αναγνώστης οικειοποιούμενος τη διήγηση, την κρίνει βλέποντας ότι το
μυθοπλαστικό σύμπαν σε κάποιες από τις πλευρές του ή στο μεγαλύτερο
μέρος του αποτελεί μια απεικόνιση του πραγματικού σύμπαντος μέσω παραδειγμάτων («exemplification»). Μέσα από τον παραδειγματισμό μιας
κατάστασης που παρουσιάζει η μυθοπλασία με κριτικό τρόπο, η διήγηση
14 Βλέπε και τη λειτουργία της φωτιάς στο μυθιστόρημα του Β. Ραπτόπουλου, Ο
άνθρωπος που έκαψε την Ελλάδα, ό.π.
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επιχειρεί να πιάσει τον κοινωνικό σφυγμό της κρίσης και να τροφοδοτήσει
τη σκέψη του αναγνώστη πάνω στις πολύμορφες πτυχές της. Ως εάν ένας
παράλληλος με το δικό μας κόσμος, ίδιος και ταυτόχρονα φανταστικός,
είναι δυνατό να κάνει να εμφανιστούν νέες αποχρώσεις του πραγματικού κόσμου, αλλάζοντας ή τροποποιώντας την αντίληψή μας γι’ αυτόν,
αλλά και για τις κοινωνικές σχέσεις, τις αξίες, τον άνθρωπο και τη στάση του, την πολιτική επιχειρηματολογία για τις αιτίες της κρίσης. Έτσι,
το φαντασιακό συμβάλλει με τον τρόπο του, μέσα από τη διαμόρφωση
μιας «πραγματικότητας», στην αποδόμηση της εξωτερικής πραγματικότητας και στην επαναδόμησή της με νέους όρους. Η ανάγνωση αυτών των
μυθιστορημάτων αποκαλύπτει ότι η μυθοπλασία ως συμβολική μηχανή,
είναι συχνά ένα απαραίτητο μονοπάτι για να κατανοήσουμε καλύτερα την
εξωτερική κοινωνική πραγματικότητα και ένα μέσο για να καταλάβουμε
το προσωπικό μας σύμπαν.
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Abstract
A novel presupposes the interjection of a fictional consciousness between the world and the writer’s inner self. It is the consciousness of the
narrator distinct from the writer, as fictional as the characters to whom he
refers and the settings (social, cultural, economic) he recalls, borrowed as
they may be from the external social and topographical reality. This plausibility is constantly competing with reality. The relationships between the
novel and reality are reflected through the lens of the complex relationships maintained by the history (the historical-social process) and the story
(the fictional narrative). The novel advances by amassing life pictures and
emotional weights. Through the literary representations embodied in the
texts we can see how the crisis is expressed, described and meant through
the processes of symbolization, metaphor, and metonymy. We detect how
fictional characters, female and male, see and experience the world, society and its crises, the family and social relationships within it. This study
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focuses on contemporary Greek novels in which the recent social and economic crisis acts both as the backdrop for the story and a catalyst for the
characters involved, in a way that the narrative thread weaves the terms
of a more general inquiry. We will attempt to look at the way in which,
employing the prism of fiction, the authors manipulate the attitudes of the
fictional characters through the relationships of reality and representation,
social reality and fiction. We will study the narrative techniques with which
the fictional writing weaves the imaginary with the symbolic, the real with
the fictional, creating integral fictional identities that manage the crisis
with threads of varying fibers.
Λέξεις κλειδιά: αναπαράσταση, κρίση, ρεαλιστική μυθοπλασία, μυθιστορηματικά πρόσωπα.

ΠΕΔΙΑ ΠΑΛΗΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
Αλεξάνδρα Γερακίνη
Εισαγωγή
Το 1940, ο Γερμανός φιλόσοφος και στοχαστής Βάλτερ Μπένγιαμιν
ολοκληρώνει τις θέσεις του για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας και μας δίνει
μια νέα διάσταση στην κατανόηση και την προσέγγιση της ανθρώπινης
ιστορίας, σύμφωνα με την οποία καταρρίπτεται τόσο το κλασικό ιδεώδες του Διαφωτισμού για την εμπιστοσύνη στο μέλλον και στη βελτίωση
της ανθρωπότητας όσο και η μαρξιστική αισιοδοξία για την ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων ως αναπόδραστη διέξοδος από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η επανάσταση για τον Μπένγιαμιν δεν αντιμετωπίζεται ως συνέπεια της πίστης στην πρόοδο αλλά ως τομή, ως ρήξη, ως
διακοπή της εξέλιξης και της προόδου που θα οδηγήσει στην καταστροφή
και την κοινωνική ανατροπή. Είναι ο μόνος τρόπος να αποκρυσταλλωθεί και να γίνει κατανοητό το αποσπασματικό παρελθόν και συγχρόνως
να απεμπλακεί ο άνθρωπος από την παγίδα του χρόνου στην οποία έχει
εγκλωβιστεί και να φτιάξει τα δικά του γεγονότα, χωρίς η ιστορία να τον
προσπερνά. Το παρελθόν νοηματοδοτείται εκ νέου και φωτίζεται από τους
αγώνες του παρόντος και οι σπίθες του παρελθόντος ανάβουν τις στάχτες
του παρόντος. Όπως γράφει ο Löwy, ο Μπένγιαμιν είναι «ένας επαναστάτης κριτικός της φιλοσοφίας της προόδου, ένας μαρξιστής αντίπαλος
του προοδευτισμού, ένας νοσταλγός του παρελθόντος που ονειρεύεται το
μέλλον, ένας ρομαντικός παρτιζάνος του υλισμού» (Löwy, 2004:13). Συγκεκριμένα, στην όγδοη θέση του γράφει: Η παράδοση των καταπιεσμένων
μας διδάσκει πως η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ζούμε είναι ο κανόνας. Πρέπει ν’ αποκτήσουμε μια έννοια ιστορίας που ν’ αντιστοιχεί σ’ αυτό.
Τότε θα έχουμε μπροστά μας ως έργο μας να προκαλέσουμε την πραγματική
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης· κι αυτό θα βελτιώσει τη θέση μας στον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Τον οποίο ευνοεί σημαντικά το γεγονός ότι οι
αντίπαλοι του επαγγέλλονται εναντίον του την πρόοδο ως ιστορικό κανόνα
*
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(Μπένγιαμιν,1983:11-12). Το παρόν λοιπόν είναι η κρίσιμη κατάσταση
που απαιτεί την άμεση λήψη μιας απόφασης από τα ιστορικά υποκείμενα
και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης την οποία αντιμετωπίζει ο Μπένγιαμιν
το 1940 είναι η άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη που αποτελεί την πιο
ακραία έκφραση της διαρκούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης την οποία
βιώνει η Ευρώπη του 1940. Αναγκάζεται να αναζητήσει καταφύγιο στην
Αμερική και κυνηγημένος στα Πυρηναία, φτάνει στα γαλλοισπανικά σύνορα, δυστυχώς όμως δεν τα καταφέρνει και οδηγείται στην αυτοκτονία
για να αποφύγει τη σύλληψη από τους ναζί. Ο φίλος του Μ.Μπρεχτ τον
αποχαιρέτησε με τους εξής στίχους στο ποίημα του «Για την αυτοκτονία
του πρόσφυγα Β.Μπ.»:
Ακούω, λέει, το χέρι σου εναντίον σου έστρεψες
προλαβαίνοντας εσύ τον σφαγέα σου.
Οχτώ χρόνια, κι αφού
από την εξορία την άνοδο του εχθρού παρατηρούσες,
έφτασες στο τέλος σε όρια αδιάβατα, σε σύνορα κλειστά,
και πέρασες μου λένε, από ’να
όπου επιτρεπόταν η διάβαση.
(Μετάφραση: Γ. Κεντρωτής:
http://alonakitispoiisis.blogspot.

com/2013/09/1940.html)

Το 2014, στην Ευρώπη του φόβου και της ανασφάλειας, οι ήρωες του
Αεροπλάστ, πέντε φίλοι, «έκπτωτοι της μελαγχολικής ευρωπαϊκής κοινωνίας» ταξιδεύουν με τρένο για το Πορ’ Μπόου, εκεί όπου, σύμφωνα με
την πιο πιθανή εκδοχή, έχασε τη ζωή του ο Μπένγιαμιν. Οι πέντε πρωταγωνιστές αναμετριούνται με το δικό τους εσωτερικό κενό αλλά κυρίως με
τον ίλιγγο του εξωτερικού κόσμου, αφού πιέζονται από τις ακραίες φιλελεύθερες πολιτικές και τις ασφυκτικές κοινωνικές συνθήκες που υποσκάπτουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης τους και πριονίζουν την υπόσχεση
της Ευρώπης να προστατεύσει την ελευθερία της σκέψης και της δράσης
των πολιτών της. Η Ευρώπη του 2014 είναι η δική τους κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την οποία καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις και
παρά το γεγονός ότι ο τίτλος παραπέμπει στην ελπίδα μέσα από το υλικό
που εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των εύθραυστων αντικειμένων, η
ελπίδα αυτή τελικά φαίνεται να δοκιμάζεται σε πολλαπλά επίπεδα και να
μην έχει πραγματικό αντίκρισμα. Οι πέντε ήρωες, γεννημένοι τη δεκαετία
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του 70, πολύγλωσσοι, ανήσυχοι, όλοι διανοούμενοι με μεταπτυχιακές ή και
διδακτορικές σπουδές σε μια εποχή που αποδομεί τη μικροαστική θεοποίηση της μόρφωσης(Κυθρεώτης, 2015) και υποβαθμίζει τις ανθρωπιστικές
σπουδές και κατά συνέπεια την κριτική σκέψη, στροβιλίζονται σε αλλεπάλληλες περιδινήσεις χωρίς όμως να μετατρέπονται σε θιασώτες του παρελθόντος που νοσταλγούν την παλιά Ευρώπη και ο στοχασμός του Βάλτερ
Μπένγιαμιν, εμφανώς και καταλυτικά παρών σε όλο το βιβλίο, διατρέχει
τη σκέψη και την ύπαρξη τους. Καθώς οι ήρωες της Δημητρακάκη συνδιαλέγονται με τον Μπένγιαμιν και ο λογοτεχνικός φακός συλλαμβάνει «διαλεκτικές εικόνες», έννοια κυρίαρχη στη θεωρία του Γερμανού στοχαστή,
η παρούσα εισήγηση στοχεύει να καταδείξει την επικαιρότητα της σκέψης
του Μπένγιαμιν μέσα από μυθοπλαστικούς ήρωες που ζουν στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης και προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο θέμα της
ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Ο Μπένγιαμιν, πανταχού παρών στο
βιβλίο, ως φάντασμα, όνειρο, έμπνευση και ωθούσα δύναμη βρίσκεται εκεί
για να φωτίσει τα αδιέξοδα των λογοτεχνικών ηρώων του Αεροπλάστ που
διαλύονται κυριολεκτικά γιατί δεν μπορούν να ενσωματώσουν την ιστορική στιγμή στην οποία ζουν και ηττώνται από τις ίδιες τις ιστορικές συνθήκες που έκαναν δυνατή την ύπαρξη και τη δράση τους.

Angelus novus, Paul Klee, 1920
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Ο άγγελος της Ιστορίας
Ο άγγελος της Ιστορίας του Μπένγιαμιν, μία από τις διαλεκτικές εικόνες που αναφέρεται στις Θέσεις για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας κινεί τα
νήματα στο βιβλίο της Άντζελας Δημητρακάκη.
Γράφει χαρακτηριστικά στην ένατη θέση του ο Μπένγιαμιν:
Υπάρχει ένας πίνακας του Κλέε που ονομάζεται Angelus novus. Απεικονίζει
έναν άγγελο που μοιάζει έτοιμος ν’ απομακρυνθεί από κάτι στο οποίο έχει
προσηλωμένο το βλέμμα. Τα μάτια του είναι γουρλωμένα, έχει μείνει με το
στόμα ανοιχτό, τα φτερά του είναι απλωμένα. Έτσι πρέπει να μοιάζει ο άγγελος της ιστορίας. Έχει το πρόσωπο στραμμένο προς το παρελθόν. Ό,τι σ’
εμάς εμφανίζεται ως αλυσίδα συμβάντων αυτός το βλέπει ως μια μοναδική
καταστροφή που σωρεύει ακατάπαυστα ερείπια ερειπίων και του τα ρίχνει στα
πόδια. Ο άγγελος θα ήθελε να σταθεί, ν’ αναστήσει τους νεκρούς και να επανενώσει τα συντρίμμια. Αλλά μία καταιγίδα φυσά από τον Παράδεισο που έχει
παγιδευτεί στα φτερά του και είναι τόσο ισχυρή που ο άγγελος δεν μπορεί πια
να τα κλείσει. Η καταιγίδα τον σπρώχνει ασυγκράτητα στο μέλλον, στο οποίο
έχει στραμμένα τα νώτα, ενώ μπροστά του ο σωρός των ερειπίων μεγαλώνει
ως τον ουρανό. Ό,τι ονομάζουμε «πρόοδο» είναι αυτή ακριβώς η καταιγίδα.
(Μπένγιαμιν, 1983: 12).

Η διαλεκτική εικόνα του Μπένγιαμιν του αγγέλου της Ιστορίας
σκιαγραφεί την αντίληψη του Μπένγιαμιν για την κίνηση της Ιστορίας. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Μπένγιαμιν, ο άγγελος της Ιστορίας
προσπαθεί να αντισταθεί και να αντιδράσει στη θύελλα της ορμής που
τον παρασέρνει προς το μέλλον και την αποκαλούμενη ιστορική πρόοδο.
Ο ίδιος όμως θέλει να παραμείνει εκεί και να ενεργοποιήσει την επαναστατική δυναμική του παρόντος και στο σημείο αυτό έγκειται και η
τραγική αντίφαση που βιώνει: μπορεί να βλέπει τα πάντα και να έχει την
εποπτεία των ιστορικών γεγονότων αλλά δεν μπορεί να παρέμβει και να
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Η ιστορία προχωρά ερήμην του, αφήνει
θραύσματα και ανοιχτές πληγές και αυτός αδυνατεί να κατανοήσει τα
λάθη και να επουλώσει τα τραύματα του κατακερματισμένου παρελθόντος και να προστρέξει εκεί που είναι απαραίτητη η παρουσία του, εκεί
που το κοινωνικό σύνολο οφείλει να αναλάβει δράση (Πετροπούλου,
2008:138).
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Αυτό ακριβώς βιώνουν και οι ήρωες της Δημητακάκη στο Αεροπλάστ:
θέλουν να τραβήξουν το φρένο και να συναισθανθούν τα γεγονότα και τον
κόσμο όχι ως αυτιστικές υπάρξεις αλλά ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου
αλλιώς η ιστορία θα κάνει απλώς παρέλαση μπροστά από τις ζωές τους:
«εκείνη παραδεχόταν ότι ήταν πια αδύνατο να ζήσουμε μια ιδιωτική ζωή
και δήλωνε έτοιμη να εξετάσει τις συνέπειες της μεταμόρφωσης μας στις
λακκούβες της λεωφόρου όπου έκανε παρέλαση η ιστορία» (Δημητρακάκη, 2015: 380).
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Στο μυθιστόρημα της Αντζελας Δημητρακάκη, ο άγγελος της ιστορίας
έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε η Άντζελα Δημητρακάκη συνηθίζει να τοποθετεί στα έργα της μια
πολυεθνική παρέα νέων ανθρώπων να κινούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές
πόλεις και να αλληλοεπιδρούν και μεταξύ τους αλλά και με το κοινωνικό
και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Το βιβλίο της Το μανιφέστο
της ήττας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης
της συγγραφέως. Και άλλοι ‘Έλληνες συγγραφείς βέβαια που εκφράζουν
με τα έργα τους ένα διεθνιστικό προσανατολισμό όπως η Ιωάννα Μπουραζοπούλου, ο Χρήστος Αστερίου, ο Μιχάλης Μοδινός ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ο Βασίλης Δρόλιας βάζουν στο στόχαστρο από διαφορετικές
αφετηρίες την παγκοσμιοποίηση και τις πολιτικές της και την αντιμετωπίζουν με προβληματισμό και σκεπτικισμό που ξεκινά από την καχυποψία
και φτάνει έως την επίκριση και την καταγγελία (Περαντωνάκης, 2017).
«Με τον όρο παγκοσμιοποίηση εννοείται στην παρούσα εισήγηση
η εντατικοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και ιδεολογικών διεργασιών που από τη δεκαετία του 1990 και εξής εξασφαλίζουν, και εν
πολλοίς παγιώνουν, την πλανητική εξάπλωση, διάρθρωση και ηγεμονία
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής» (Δημητρακάκη, 2013:21).
Η έννοια αυτή της παγκοσμιοποίησης συνάδει με την οικονομική θεωρία της παγκοσμιοποίησης των Hardt και Negri, οι οποίοι στο έργο τους
Αυτοκρατορία υποστήριξαν ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία μετάβασης
από τον καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό στην αυτοκρατορία, χωρίς αυτή να
διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο κέντρο. Η Αυτοκρατορία διακρίνεται από

66

ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΊΝΗ

την έλλειψη συνόρων, δεν έχει τοπικά και χρονικά όρια και εξουσιάζει
άμεσα την ανθρώπινη φύση (Hardt & Negri,2002:18). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενιαίο πεδίο δράσης που χαρακτηρίζεται από ομοιογενείς διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου και αποκαλείται βιοπολιτική
και βιοεξουσία1. Η οικονομία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει
αναδειχθεί στην κυρίαρχη έννοια με αποτέλεσμα οι πανίσχυρες οικονομικές διεργασίες να διαχυθούν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και από το υποκείμενο της πολιτιστικής ετερότητας με την
απόρριψη των μεγάλων αφηγήσεων στην εποχή του μεταμοντερνισμού
να μεταβούμε πλέον στο υποκείμενο της οικονομικής ετερότητας (Δημητρακάκη, 2013:26,30)2.
Η παγκοσμιοποίηση φέρνει στην επιφάνεια το οικονομικό, το ταξικό
υποκείμενο και επομένως την μαρξιστική ιδεολογία που μίλησε για συγκροτούμενα και κατά πρώτο λόγο οικονομικά υποκείμενα (Μπαλιμπάρ,
1999:112) και τον τρόπο με τον οποίο η βάση επηρεάζει το εποικοδόμημα, το πώς δηλαδή οι οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις επηρεάζουν
τις ανθρώπινες, κοινωνικές σχέσεις στο επίπεδο της οικογένειας, της φιλίας και του έρωτα αλλά και αντίστροφα. Η παγκοσμιοποίηση προβάλλεται ως μέσο εκμετάλλευσης και στυγνής ανάπτυξης αφού η οικονομική
ανέχεια και οι πολεμικές εστίες που αυτή προκαλεί προκαλούν τη μετακίνηση ατόμων και πληθυσμών μόνο που υπάρχουν πολλά αποκλεισμένα
υποκείμενα από τη ακραία φιλελεύθερη καπιταλιστική κοινωνία. Στην
1

2

Η αυτοκρατορία στη θεωρία των Hardt & Negri είναι η κυρίαρχη εξουσία που κυβερνά
τον σύγχρονο κόσμο. Αυτή η κυριαρχία έχει λάβει μια καινούρια μορφή που αποτελείται από μία σειρά εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών τους οποίους διέπει η εξουσιαστική λογική. Η παρακμή της κυριαρχίας των εθνικών κρατών και η αυξανόμενη
αδυναμία τους να ρυθμίσουν τις οικονομικές και πολιτισμικές ανταλλαγές αποτελεί
ένα από τα συμπτώματα της έλευσης της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία δεν εξουσιάζει μόνο τα εδάφη και τους πληθυσμούς αλλά εξουσιάζει τον κοινωνικό βίο στο σύνολο
του και για το λόγο αυτό η αυτοκρατορία αποτελεί παραδειγματική μορφή βιοεξουσίας
(Hardt & Negri,2002: 14&18)
Στο βιβλίο της Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, η Α. Δημητρακάκη παρουσιάζει τη
διάκριση ανάμεσα στον μεταμοντερνισμό και την παγκοσμιοποίηση με άξονα την
τέχνη. Η απάντηση στο μεταμοντέρνο που ανήκει πια στο παρελθόν πραγματοποιείται
μέσα από την επιστροφή στον καθολικό κοινωνικό χώρο, ο οποίος απορρίπτεται από
την έμφαση στη μικρή κλίμακα και την αποσπασματικότητα του μεταμοντέρνου.
Μάλιστα η Α. Δημητρακάκη αξιοποιεί το αίτημα του F.Jameson για μια γνωσιακή
χαρτογράφηση των χώρων που συνθέτουν τη σύγχρονη κοινωνική εμπειρία για να
ξεπεραστεί η ανασφάλεια που προκαλούσε το θραυσματικό μεταμοντέρνο πεδίο.
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παγκοσμιοποιημένη κοινωνία του φιλελευθερισμού, οι αγορές παρά τη
χρηματοπιστωτική κρίση κυριαρχούν, οι θέσεις εργασίας μειώνονται, το
κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται και η ανεργία διογκώνεται με όλα τα
συνακόλουθα: αποκλεισμός, ανισότητες, κοινωνική αντίδραση και κατασταλτικά μέτρα (Bauman, 2002:15-21).
Παρά το γεγονός όμως ότι η αποεδαφικοποιημένη Αυτοκρατορία διαθέτει, σύμφωνα με τη θεωρία των Hardt & Negri, τεράστιες δυνάμεις
καταπίεσης και καταστροφής και απαιτεί με κάθε τρόπο την υποταγή του
«πλήθους» στον ισχύον οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, νέες υποκειμενικότητες αντίστασης γεννιούνται και οι δημιουργικές δυνάμεις του
«πλήθους» είναι αυτές που θα θέσουν τις προϋποθέσεις για τη σύσταση
μιας πραγματικής εναλλακτικής εντός του πεδίου της αυτοκρατορίας
(Hardt & Negri,2002:19). Η αυτονόμηση του οικονομικού παράγοντα και
η ενοποίηση των επιμέρους οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων σε ένα νέο μοντέλο κυριαρχίας που εμβολίζει τα στεγανά
της εντοπιότητας, εγγράφοντας και όχι καταργώντας τις διάφορες ιδιαιτερότητες στις επιταγές της οικονομίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη
συγκρότηση νέων συλλογικών δικτυακών δράσεων που κυοφορούν τη δημιουργία δυνητικών επαναστατικών υποκειμένων. Η δύναμη τους δε βρίσκεται στην εργασία που παρέχουν στα εργοστάσια αλλά στη γνώση, στην
πληροφορία, στην επικοινωνία, σ’ αυτό δηλαδή που αποκαλείται από τους
Hardt και Negri, άυλη εργασία. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν, όπως αναλύθηκε προηγουμένως δημιουργεί νέες υποκειμενικότητες, ανθρώπους που
βρίσκονται σε μια διαρκή μετακίνηση αναζητώντας εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, και στο πλαίσιο αυτό, η Α. Δημητρακάκη παρουσιάζει τρία διαφορετικά πεδία πάλης και αντίστασης στις πιέσεις που
ασκούνται από τις οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις που επιβάλλει ο
καπιταλισμός. Η συγγραφέας, σ’ ένα βιβλίο που κινείται μεταξύ μυθοπλασίας, φιλοσοφίας, ιστοριογραφίας, επιλέγει να συνδυάσει πολλά διαφορετικά αφηγηματικά είδη για να αναδείξει τις σκέψεις των ηρώων της και να
ξεδιπλώσει το σύνθετο παζλ των δυνάμεων που αναπτύσσονται σε αυτά
τα πεδία: πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ημερολογιακή καταγραφή, δοκίμιο,
μαρτυρία και επιστολική γραφή εξασφαλίζουν την απαραίτητη πολυφωνικότητα σε ένα τέτοιο μυθιστόρημα.
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Πεδία δράσης
Το πρώτο πεδίο δράσης τοποθετείται στο αστικό τοπίο στο οποίο κινείται ένα ζευγάρι αριστερών διανοούμενων, δίνοντας τις μάχες τους τόσο
σε διανοητικό όσο και σε υλικό επίπεδο, κυρίως βέβαια στο πρώτο, και
βιώνοντας τη διάσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Θέλουν να
δράσουν και να πάρουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους και διαθέτουν
το θεωρητικό υπόβαθρο για το κάνουν αλλά διαπιστώνουν ότι δεν είναι
πάντα εφικτό να υπερβούν τα πεδία εξουσίας που καθορίζουν τις υπάρξεις
τους και να καταστρέψουν τις πνιγηρές συνθήκες της ζωής τους και έτσι
στρέφονται εναντίον του ίδιου του εαυτού τους.
Η Αντιγόνη, Ελληνίδα συγγραφέας, μητέρα του εξάχρονου Στέφαν
και σύζυγος του Φιλανδού Έλιας, ζει στο Ελσίνκι αλλά αποφασίζει να το
εγκαταλείψει και να επιστρέψει στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω οριστικά
και αμετάκλητα σύζυγο και παιδί. Άλλωστε, η σχέση της με το σύζυγο της
είχε ξεκινήσει ως Οκτωβριανή επανάσταση και είχε καταλήξει ως Σοβιετική Ένωση(Δημητρακάκη, 2015: 129).Ζει για ένα μικρό χρονικό διάστημα
στην Ελλάδα και στη συνέχεια πηγαίνει στη Βαρκελώνη αρχικά για να
συγκατοικήσει και στην πορεία να δημιουργήσει ερωτική σχέση με τον
άγνωστο της Ικέρ, μεταπτυχιακό φοιτητή που ετοιμάζει τη διδακτορική
του διατριβή στο έργο του Μπένγιαμιν και εξαρτάται συναισθηματικά και
οικονομικά από την αδερφή του Ινές με την οποία διατηρεί μια περίπλοκη
και προβληματική σχέση.
Μορφωμένοι και οι δύο αλλά καταπονημένοι ψυχικά από τις ματαιώσεις που βιώνουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθορίζονται
καταλυτικά από το γεγονός ότι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και επομένως ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας. Ο οικονομικός παράγοντας λοιπόν
μετατρέπεται σε βιοπολιτική συνθήκη, σύμφωνα με τους Hardt&Negri,
διασχίζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους και επιδρά στις αποφάσεις τους
και κυρίως βέβαια στην απόφαση της Αντιγόνης να εγκαταλείψει το ίδιο
της το παιδί:
Το ότι με συντηρούσε ο Έλιας ήταν ένα αναγκαίο κακό, υπήρχαν
ανάμεσα τους αντίστοιχες περιπτώσεις, νεαρές γυναίκες και άντρες
των οποίων οι κλίσεις ήταν οικονομικά περιθωριοποιημένες. Δεν μπορώ να πω ότι περίμενα τη στροφή των τελευταίων μηνών πριν φύγω,
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όταν άρχισαν οι ερωτήσεις για το αν η Ελλάδα ήταν «πράγματι έτσι».
Οι περισσότεροι είχαν σπουδάσει φιλοσοφία, όπως ο Έλιας, και είχαν
εκ των προτέρων την τάση να σκέφτονται αφαιρετικά και να γενικεύουν.
Η ανθρώπινη φύση σήμαινε γι’ αυτούς περισσότερα από την ανθρώπινη
ιστορία, της οποίας την εξέλιξη αντιλαμβάνονταν ως επί το πλείστον ως
άσχετη με την προσωπική τους θέση στον κόσμο. Κάποια στιγμή για τους
περισσότερους γύρω στα τριάντα, είχε χρειαστεί να συνειδητοποιήσουν
ότι οι σπουδές και οι διανοητικές τους ανησυχίες δε θα εξαργυρώνονταν
ποτέ ως θέσεις εργασίας. Θα ζούσαν εντός της κατασταλτικής πεζότητας
στην οποία είχε γλιστρήσει ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας (Δημητρακάκη, 2015: 85).
Στη σχέση της Αντιγόνης και του Ικέρ μπορεί κάποιος να διακρίνει αναπαραστάσεις της ερωτικής σχέσης του Βάλτερ Μπένγιαμιν και της Άσια
Λάτσις, αφού και τα δύο ζευγάρια συνειδητοποιούν κάποια στιγμή μέσα
από τη σύζευξη προσωπικού, κοινωνικού και πολιτικού ότι το οικοδόμημα
της δημοκρατικής και φιλελεύθερης Ευρώπης είχε σαθρές βάσεις και δεν
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Οι ομοιότητες ανάμεσα στο τότε και
στο τώρα προφανείς: ο Μπένγιαμιν ακολουθεί τον δρόμο του ελεύθερου
διανοούμενου και ο βιοπορισμός γίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας του, από τη στιγμή που η προσπάθεια στήριξης μιας ακαδημαϊκής καριέρας προσκρούει στις αγκυλώσεις των πανεπιστημιακών
(Τσιριμώκου,2004). Το 1924 αποτελεί έτος καμπής για τον Μπένγιαμιν,
είναι το έτος που γνωρίζει τη φλογερή επαναστάτρια, την κομμουνίστρια
Λετονή ηθοποιό από τη Ρίγα Άσια Λάτσις. Είναι αυτή που θα τον μυήσει
στον μαρξισμό και στις ιδέες του και για έναν άνθρωπο σαν τον Μπένγιαμιν που επιζητούσε τη διασταύρωση προσωπικού και πολιτικού και
επιδίωκε απεγνωσμένα την επανάσταση, η γνωριμία με μια επαναστάτρια
ήταν τόσο καθοριστική που στο έργο του Μονόδρομος γράφει την εξής
αφιέρωση: «Ο δρόμος αυτός ονομάζεται ΟΔΟΣ ΑΣΙΑ ΛΑΤΣΙΣ από το
όνομα αυτής που ως μηχανικός τον διάνοιξε μέσα στον συγγραφέα»(Μονόδρομος, 2004:33). Ο Ικέρ και η Αντιγόνη αντιμετωπίζουν και αυτοί το
πρόβλημα του βιοπορισμού και ιδιαίτερα η Αντιγόνη που αναζητά το υλικό πεδίο δράσης, θεωρεί ότι ο έρωτας μπορεί να ενεργοποιήσει καλύτερα,
άμεσα και πιο αποτελεσματικά από τη φιλία τη διαδικασία αντίστασης και
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αντίδρασης στους μηχανισμούς καταπίεσης που υφίσταται ως συγγραφέας, μητέρα και σύζυγος. Τελικά, το μοντέλο συνδυασμού ερωτικής και
επαναστατικής διαδικασίας αποτυχαίνει τόσο στην περίπτωση του Μπένγιαμιν και της Λάτσις όσο και στην περίπτωση του Ικέρ και της Αντιγόνης.
Οι πρώτοι θα βρουν μπροστά τους το τοίχος της αλλοίωσης της ρωσικής
επανάστασης από τον σταλινισμό και της ανόδου του φασισμού, οι δεύτεροι θα προσκρούσουν στις ωστικές δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης που
θα τους ωθήσουν μακριά από τις αποφάσεις της ιστορίας στις οποίες θα
ήθελαν να είναι παρόντες.
Καταλυτική για τη ζωή όλων των ηρώων του βιβλίου είναι η προσωπικότητα της Αντιγόνης και η απόφαση της να διαρρήξει όλες τις μέχρι τότε
υπάρχουσες σχέσεις της ζωής της, ακόμα και την πιο ιερή σχέση, τη σχέση με το παιδί της, επιλέγοντας να απεκδυθεί τον ιερό ρόλο της μητέρας.
Η Αντιγόνη, ως χαρακτηριστική περίπτωση human strike, απορρίπτει την
εξάρτηση και την ασφάλεια που αυτή της χαρίζει και είναι η μόνη από τους
ήρωες του βιβλίου που κρατά ζωντανή την κίνηση αλλά και τη δυνατότητα, πληρώνοντας βέβαια το τίμημα των επιλογών της:
Στο Ελσίνκι παρακολουθούσε τις πολιτικές εξελίξεις, αυτό το δράμα,
την πλημμύρα, το θέατρο της αποσύνθεσης από την απόσταση που της
επέτρεπε η εξασφάλιση στέγης, θέρμανσης και φαγητού. Αλλά της έλειπε
η κατοχή πλαισίου. Παρουσία της, ο Στέφαν ήταν εκτεθειμένος στο κενό.
Στη δημιουργία του κενού, μεθοδικά, καθημερινά, ασταμάτητα. Το μόνο
πράγμα που είχε, ο εαυτός της, διαλυόταν δίπλα στον Στέφαν μέρα με
τη μέρα. Έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να φανταστεί τον επόμενο
χρόνο, πόσο μάλλον την επόμενη δεκαετία. Φυσικά καταλαβαίνει ότι το
σφάλμα δεν είναι της ανθρώπινης βιολογίας, δεν είναι θέμα μηχανικής
αλλά οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας(Δημητρακάκη, 2015: 190191).
Ο όρος human strike, που ξεκίνησε από τον φεμινισμό, κυρίως τον ιταλικό φεμινισμό και αναπτύσσεται από ομάδες καλλιτεχνών, όπως η ομάδα Claire Fontaine , επιτίθεται στις κυρίαρχες παραγωγικές σχέσεις αλλά
κυρίως στους οικονομικούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς δεσμούς
που συντηρούν τις σχέσεις αυτές και στις οποίες τα άτομα εγκλωβίζονται
και προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα «Πώς γινόμαστε κάτι
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διαφορετικό από αυτό που είμαστε;» (Fontaine, 2013:29). Πρόκειται για
μια επανάσταση μέσα στην επανάσταση που διατρέχει όλους τους τομείς
της ζωής και όχι μόνο το επάγγελμα και την εργασία(Fontaine, 2013:39),
μία αντίδραση στις κατασκευασμένες υποκειμενικότητες και στις υπαγορεύσεις της βιοεξουσίας και καθώς στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας τα
όρια μεταξύ εργασίας και ζωής τείνουν να ξεθωριάζουν, η διατήρηση της
δυνατότητας που εκπροσωπείται στο πρόσωπο της Αντιγόνης να αντισταθεί κάποιος σε ό,τι επιβάλλεται από άλλους, είναι πολύ σημαντική.
Όπως ισχυρίζεται ο Agamben, υπάρχει κάτι το οποίο οι άνθρωποι είναι
και θα έπρεπε να είναι αλλά αυτό δεν μια ουσία ούτε ένα πράγμα, είναι
το απλό γεγονός της ύπαρξης του κάθε ανθρώπου ως δυνατότητα ή πιθανότητα(Agamben, 1993:43). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το βιβλίο
ολοκληρώνεται με τη διατήρηση αυτής της δυνατότητας: Η λογική έλεγε να μην αναφέρουμε τίποτα στη μητέρα της Μέλανι για την Αντιγόνη.
Θα καλύπταμε τα ίχνη της, όπως τα φανταζόμασταν, ανασκευάζοντας το
άγνωστο μέλλον του Πορ’ Μπόου σε εύλογο παρόν της. Δε θα λέγαμε ούτε
αλήθεια ούτε ψέματα. Δε θα λέγαμε τίποτα. Δεν την είχαμε γνωρίσει ποτέ.
Ποια ήταν; Κανείς μας δεν ήξερε…Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να
κάνουμε για να κρατήσουμε τη δυνατότητα της Αντιγόνης ζωντανή(Δημητρακάκη, 2015: 390).
Το δεύτερο πεδίο πάλης εκπροσωπείται από τον Μαρτί και τη Μέλανι,
ανθρώπους, αποπολιτικοποιημένους και αποκομμένους από το ιστορικό
γίγνεσθαι που επηρεάζονται από τον μυστικισμό του new age και προκρίνουν την ελκυστική επιστροφή στη φύση, χωρίς όμως να διαθέτουν
τα απαραίτητα ιδεολογικά ερείσματα. Ο Μαρτί, πτυχιούχος ψυχολογίας,
ενδιαφέρεται για την αναζήτηση της ταυτότητας και εκπονεί μία εργασία
για τον ρόλο του ψέματος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, εκτενή αποσπάσματα της οποίας παρουσιάζονται στο βιβλίο. Δημιουργεί μία
κοινότητα στο Μονσεράτ, έξω από τη Βαρκελώνη και γνωρίζεται με την
ευάλωτη Μέλανι με την οποία συνάπτει ερωτική σχέση.
Η κοινότητα του φωτός και η επιστροφή στη φύση μακριά από τα κέντρα
εξουσίας γίνεται για τον Μαρτί και την Μέλανι αλλά και για πολλούς άλλους που τους ακολουθούν σ’ αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο ζωής ο σκοπός
της ζωής τους. Άλλωστε το κίνημα του new age ως φιλοσοφικό κίνημα και
ως υπερθρησκεία διακηρύσσει ότι ενδιαφέρεται κυρίως για την ευτυχία και
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την εσωτερική ολοκλήρωση του ανθρώπου, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας της φύσης και εσωτερικής γαλήνης και υπόσχεται κάτι καινούριο σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής (Ζιάκα, 2003:1).
Οι οπαδοί του new age, ανάμεσα τους ο Μαρτί και η Μέλανι, θεωρούν
ότι η απομάκρυνση τους από τις επιταγές του δυτικού πολιτισμού και η
απόρριψη όλων των στοιχείων που αυτός εκπροσωπεί όπως η εκμετάλλευση, οι ανισότητες, ο πόλεμος είναι πράξη αντίστασης. Στην ουσία όμως
είναι μια πράξη φυγής, μία άτακτη υποχώρηση από το πραγματικό πεδίο
δράσης και μία απόδραση από το ιστορικό γίγνεσθαι και τις ανάγκες και
τους αγώνες που καλείται να δώσει η ανθρωπότητα σε καθημερινή βάση.
Στην περίπτωση της κοινότητας του φωτός, ο Μαρτί και η Μέλανι όχι
μόνο δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτό που απεχθάνονται: τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής αλλά στην ουσία γίνονται πιόνια του αφού
η χρηματοδότηση της κοινότητας στηρίζεται σε δάνεια και στην εργασία
που παρέχει περιστασιακά ο Μαρτί στην οικογενειακή βιοτεχνία προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια και τη συντήρηση της. Ο Μαρτί παραδέχεται πως Το παρελθόν μετατρέπεται σε γλειφιτζούρι ηρωισμού που οι
καλοί τρόποι, τους οποίους έχεις ενστερνισθεί μέσα από τη σχολική πλύση
εγκεφάλου, δεν σου επιτρέπουν να αρνηθείς. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ονειρεύεσαι να ανασυστήσεις αυτό που έχει ήδη υπάρξει, το παρελθόν.
Έτσι η ιστορική επιστήμη λειτουργεί κατά της γένεσης ουτοπικής σκέψης. Οι
επιδιώξεις των χειραγωγημένων ανθρώπων προσανατολίζονται σε εγχειρήματα ανασύστασης. Ο προσανατολισμός προς το νέο εκλείπει. Το πιο επαναστατικό εγχείρημα που μπορεί να συλλάβει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι: να
πάρει τα λεφτά με το μέρος του (Δημητρακάκη, 2015: 228).
Το τρίτο και τελευταίο πεδίο αφορά έναν μοναχικό άνδρα, τον Κάι,
που συνειδητοποιεί μέσα από τις συζητήσεις του με την Αντιγόνη ότι ο
εναλλακτικός τρόπος ζωής που ακολούθησε δεν ήταν τελικά προϊόν δικής του βούλησης αλλά μια επιλογή που του επιβλήθηκε από ισχυρότερες
δυνάμεις και μετατράπηκε έτσι σε έναν απλό παρατηρητή των ιστορικών
εξελίξεων που πραγματοποιούνταν ερήμην του. «…ναι, ασφαλώς μπορείς
να κάνεις το γύρο του κόσμου όσες φορές θες, πάρε μαζί σου και μερικούς
αργόσχολους ακόμη για παρέα στο όνειρο που δεν θ’ αλλάξει τον κόσμο,
τα υπόλοιπα ξέχνα τα, δεν έχουν μέλλον, θα φροντίσουμε εμείς γι’ αυτό»
(Δημητρακάκη: 2014: 343).
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O Κάι, είναι ο καπετάνιος του πλοίου Πραγματικότητα (RV Realidad)
που πραγματοποιεί ταξίδια στον κόσμο, εξερευνά και συλλέγει ανθρωπολογικό υλικό, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ζήσουν κοντά στη φύση και να ασχοληθούν με τα οικολογικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Να σημειωθεί ότι τα project αυτά που χρηματοδοτούνται από κάποια ιδρύματα και ινστιτούτα είναι πραγματικά και
η Δημητρακάκη παίρνει αφορμή από ένα τέτοιο πρόγραμμα για να πλάσει
τον λογοτεχνικό της ήρωα, όπως δήλωσε σε συνέντευξη της (Δημητρακάκη,
2015). Στον ψύχραιμο απολογισμό που πραγματοποιεί στο τέλος του βιβλίου, περιμένοντας την επιδιόρθωση του πλοίου, ο Κάι που είναι και ο μεγαλύτερος της παρέας διαπιστώνει ότι το πλοίο λειτούργησε τελικά ως άλλοθι
για την απομάκρυνση του από σημαντικά ιστορικά γεγονότα αλλά και για
την υποβάθμιση κοινωνικών κινημάτων που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι. Όμως δεν
ήταν δυνατόν να ξεχάσω κάτι που άκουγα για πρώτη φορά: ότι το πλοίο που
είχα κάνει ζωή μου ξεκίνησε τη θριαμβευτική του πορεία στο χρόνο στην ίδια
πόλη και την ίδια στιγμή που πέθαινε επιδέξια οδηγημένος την αυτοκτονία,
ένα θρυλικό κίνημα κοινωνικής χειραφέτησης (Δημητρακάκη, 2015: 343).
Όπως ο Μαρτί και η Μέλανι έτσι και ο Κάι θα χαθεί και θα χάσει τη
συμμετοχή του στην αλλαγή της ιστορίας και η Αντιγόνη θα είναι εκεί για
να του το θυμίσει. Για την Αντιγόνη το πλοίο συμβόλιζε το ίδιο που συμβόλιζε και για κείνους που είχαν συλλάβει την ιδέα του πλοίου τη δεκαετία
του 70: τη δυνατότητα να τυλίξεις μέσα σε μια γελοία ιδέα μία σοβαρή, προστατεύοντας την τελευταία από τυχόν πτώσεις και προσκρούσεις. Οι γελοίες ιδέες είναι συνήθως ανθεκτικές, οι σοβαρές εύθραυστες (Δημητρακάκη,
2014: 342).
Και τα τρία πεδία πάλης τελικά αποτυχαίνουν και οι πέντε πρωταγωνιστές παρασύρονται από τη δύναμη της θύελλας που σπρώχνει ανεξέλεγκτα τον άγγελο του Μπένγιαμιν προς το μέλλον, μακριά από εκεί όπου θα
ήθελαν να δώσουν ισχυρό παρόν. Ξέρεις, όταν η προσωπική σου ζωή πάει
στο διάολο παράλληλα με την ιστορική σου πραγματικότητα κι είσαι αρκετά
ρεαλιστής για να το παραδεχτείς, τα περιθώρια δεν στενεύουν απλώς […]
περάσαμε ώρες να συζητάμε τι σημαίνει να ταξιδεύεις κάπου για ν’ ανακτήσεις την ψυχραιμία σου απέναντι στα δεδομένα και να διαπιστώνεις ότι έχεις
φτάσει εκεί σε λάθος χρόνο (Αεροπλάστ, 2015:377).
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Ο Μπένγιαμιν σήμερα
Μόνο η Αντιγόνη θα ξεπεράσει κατά κάποιο τρόπο τη θεωρία, θα ξεφύγει από το διανοητικό επίπεδο και θα δώσει απάντηση στους προβληματισμούς που απασχολούν τους ήρωες με την απόφαση της να αποκοπεί
από την προηγούμενη ζωή της και να πάρει μέρος έμπρακτα στους κοινωνικούς αγώνες στους οποίους θα την ακολουθήσει τελικά και η Μέλανι. Η
Αντιγόνη, ο καταλύτης στις ζωές όλων των ηρώων που ξεκλειδώνει με τις
σκέψεις και τις πράξεις της την πορεία τους και κινεί τα νήματα της ζωής
τους, θα βρει καταφύγιο στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συμμετοχή
και η ευάλωτη Μέλανι θα βρει καταφύγιο στη δυναμική και αποφασιστική
Αντιγόνη. Η απόφαση αυτή που σηματοδοτεί το πέρασμα από τη θεωρία
στην πράξη στιγματίζεται από την καταστροφή, τον θάνατο της Μέλανι
στο πεδίο της μάχης για τον οποίο η Αντιγόνη θεωρείται υπεύθυνη. Είναι
άλλωστε δύσκολο να ορίσεις την ιστορία σου αν δεν καταστρέψεις και δεν
καταστραφείς.
Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας της Αντιγόνης λειτουργεί συμβολικά και
γίνεται η αιτία να συνειδητοποιήσουν οι ήρωες του βιβλίου το μέγεθος της
σύνθλιψης και του εγκλωβισμού τους αλλά παράλληλα να δουν έστω και
στο βάθος του τούνελ το φως και τη δυνατότητα της κίνησης που υπάρχει
στις ζωές τους. Η πορεία στη ζωή δεν είναι μονόδρομος και η Αντιγόνη θα
τους το φωνάζει με κάθε τρόπο και με όλες της τις δυνάμεις. Οι επιλογές
της δεν είναι μάταιες όπως δεν ήταν μάταιος και ο θάνατος του Μπένγιαμιν, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του Μπένγιαμιν, ο οποίος εμφανίζεται στο όνειρο που βλέπει ο Κάι: «Υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει την
προσοχή σου. Ότι αφού βγήκα από τη μέση, είτε έτσι είτε αλλιώς, οι άλλοι
μπόρεσαν να σωθούν […] Δεν τους ήμουν βάρος. Δεν ήμουν το περιττό
στοιχείο. Ας πούμε πως υπήρξε μια μέρα που ο θάνατος μου ήταν πιο απαραίτητος από τη ζωή μου» (Δημητρακάκη, 2015: 359).
Ο στοχασμός του Μπένγιαμιν γίνεται επίκαιρος και αναπλαισιώνεται
για να τραβήξει από την άβυσσο τους ήρωες του Αεροπλάστ που κατακερματίζονται και αποδυναμώνονται ως πολιτικά και κοινωνικά όντα γιατί
δεν μπορούν να συγχρονιστούν με τις ιστορικές συνθήκες που διασχίζουν
τις ζωές τους και δεν ξέρουν τελικά πού πρέπει να βρίσκονται. Διαλέγουν
λάθος τόπο και λάθος χρόνο και βιώνουν την απώλεια του ίδιου τους του
εαυτού. Τρέχουν διωγμένοι και απογοητευμένοι για να προλάβουν, όπως
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έκανε και ο Μπένγιαμιν το 1940: Άσε με να γίνω κι εγώ λίγο δραματική.
Κουράστηκα να είμαι ξένη, αλλά κυρίως έχω κουραστεί με το να μη ξέρω
πού πρέπει να είμαι. Κι ο Μπένγιαμιν είχε νιώσει ξένος τόσες φορές. Στη
Μόσχα. Στην Αμερική, θα ήταν το ίδιο. Αλλά ας αφήσουμε τις υποθέσεις κι
ας πούμε για τη Μόσχα. Ήταν το μεγάλο πλήγμα (Αεροπλάστ, 2015: 377).
Η παγκοσμιοποίηση παράγει νέες υποκειμενικότητες και ο άγγελος της
Ιστορίας καλεί τους ήρωες του βιβλίου να βάλουν φρένο στην ιλιγγιώδη
ταχύτητα με την οποία τρέχουν, να συναισθανθούν την ιστορία, συνενώνοντας τα κομμάτια της καταστροφής που οι ίδιοι προκάλεσαν. Η επαναστατική πράξη που προτείνει ο Μπένγιαμιν συνίσταται στην άρνηση
της επίπλαστης εικόνας της προόδου, στο σπάσιμο αυτής της φρενήρους
πορείας που προβάλλεται ως μονόδρομος και στη συνένωση των θραυσμάτων της καταστροφής και των ιστορικών στιγμών μέσα από τη οποία
το άτομο θα μπορέσει να ενεργήσει και να παρέμβει στην ιστορική διαδικασία. Στην πορεία αυτή, η τέχνη, ακολουθώντας τις αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο. Η Αντιγόνη είναι συγγραφέας και η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία
όπως τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι όλοι οι ήρωες βρίσκουν έναν τρόπο
να καταγράψουν τις σκέψεις τους: ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να λειτουργεί
αποκομμένος από το κοινωνικό γίγνεσθαι και να γράφει μοναχικά σε ένα
γραφείο. Η τέχνη δεν μπορεί να αγνοεί τους κοινωνικοπολιτικούς μετασχηματισμούς και τις συγκρούσεις στο πεδίο αυτό. Η τέχνη απλώνει το
βλέμμα παντού και αιχμαλωτίζει τις διαλεκτικές εικόνες του Μπένγιαμιν.
Μία διαλεκτική τελικά προσωπικού και κοινωνικού είναι αυτό που προτείνει η Δημητρακάκη μέσα από το βιβλίο της που αντιστέκεται πεισματικά στη μία και μόνο λύση, όπως πεισματικά αντιστάθηκε και ο Μπένγιαμιν, γιατί δεν αρκεί ν’ αλλάξει κάποιος τον εαυτό του για να αλλάξει
ο κόσμος. Και όπως υποστηρίζει η Σ. Φεντερίτσι: «Αν δεν πάρουμε τις
ζωές μας στα χέρια μας για να δομήσουμε διαφορετικά τον κόσμο μας θα
είμαστε συνεχώς στο έλεος ενός συστήματος που το μόνο που θα δίνει θα
είναι ψήγματα «ευημερίας» για λίγους τα οποία θα περιβάλλονται από την
μιζέρια του κόσμου των άλλων».

76

ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΓΕΡΑΚΊΝΗ

Βιβλιογραφία
Agamben Giorgio, The coming community. (translation M. Hardt).
Minneapolis: University of Minessota,1999.
Bauman Zygmunt, Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά της. Αθήνα:
Ψυχογιός,2002.
Δημητρακάκη Άντζελα, Τέχνη και παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, 2013.
————, Αεροπλάστ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2015.
Fontaine Claire, Human strike haς already begun and other writings. Post
Media Lab, 2013.
Hardt Michael & Negri Antonio, Αυτοκρατορία. μτφρ. Νεκτάριος
Καλαϊτζής, Αθήνα: Scripta, 2000.
Ζιάκα Αγγελική, “New Age και θρησκευτικός Συγκρητισμός”,
Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Nέα Σειρά. Τμήμα
Θεολογίας, τ. 13, 2003: 351-357.
Κυθρεώτης Χρήστος, «Φίλοι γιατί δεν έχουν τίποτα να κάνουν»,
Εφημερίδα των συντακτών, http://www.efsyn.gr/arthro/filoi-giati-denehoyn-tipota-na-kanoyn, 2015.
Löwy Michael, Benjamin Walter: Προμήνυμα Κινδύνου. Μια ανάγνωση
των θέσεων «για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας». Αθήνα: Πλέθρον, 2004.
Μαστρογιαννίτης Δημήτρης, “Άντζελα Δημητρακάκη. Δεν είμαι
διατεθειμένη να παίξω τους κλέφτες και αστυνόμους”, Athens Voice,
τχ. 551, 17/12/2015.
Μπαλιμπάρ Ετιέν, Η Φιλοσοφία του Μαρξ. μτφρ. Άρης Στυλιανού. Αθήνα:
Νήσος, Αναγνώσεις 2, 1999.
Μπένγιαμιν Βάλτερ, Θέσεις για τη φιλοσοφία της Ιστορίας,-Ο
σουρρεαλισμός-Για την εικόνα του Προυστ. μτφρ. Μηνάς Παράσχης.
Αθήνα: Ουτοπία, 1983.
————, Μονόδρομος. Μτφρ. Νέλλη Ανδρικοπούλου. Αθήνα: Άγρα,
2004.
Περαντωνάκης Γιώργος, “Το Λογοτεχνικό μυθιστόρημα αναμετριέται με
την παγκοσμιοποίηση”, Περιοδικό Bookpress https://www.bookpress.

ΠΕΔΙΑ ΠΑΛΗΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ...

77

gr/kritikes/elliniki-pezografia/to-elliniko-mithistorima-anametrietaime-tin-pagkosmiopoiisi , 2017.
Πετροπούλου Εύη, “Klee, Benjamin, Müller. Ο δύστηνος άγγελος της
ιστορίας: Το ταξίδι μιας μορφής από τη ζωγραφική στη θεωρία και τη
λογοτεχνία”, Σύγκριση, τ. 19, 2008:131-144.
Τσιριμώκου Λίζυ, “Η πορεία ενός κορυφαίου στοχαστή του 20ου αιώνα προς
την αμφισβήτηση. Στους δρόμους των αφορισμών”. Το Βήμα, http://
www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=159293 , 2004.
Φεντερίτσι Σίλβια, «Οι γυναίκες είναι το κλειδί για να επανακαθορίσουμε τη
σημασία των ταξικών αγώνων», http://alterthess.gr/content/s-fenteritsioi-gynaikes-einai-kleidi-gia-na-epanakathorisoyme-tin-simasia-tontaxikon , 2015.

Abstract
People in Europe today live in conditions of fear and insecurity. The
extreme liberal policies and the suffocating social conditions undermine
the right of self-determination and shake the promise of Europe to protect
the freedom of thought and action of its citizens. In this Europe, the heroes
and heroines of Aeroplast of Angela Dimitrakaki are placed trying to save
themselves and confront both the vertigo of the outside world and their
inner void. Three different models are presented as areas of struggle and
resistance to the pressures exerted by economic and productive relations
imposed by capitalism. The first one has as field of action the urban
landscape in which left-wing intellectuals move by giving their battles both
at a mental and a physical level and experiencing the distance between
theory and practice. The second wrestling field is represented by people
influenced by the mysticism of the New Age that favors the returning to
nature without having the necessary ideological bases. The third and final
field concerns a lonely man who realizes that the alternative lifestyle he
followed was not the product of his own will, but a choice imposed on him
by stronger forces. Catalytic is the presence of Antigone, which is a typical
example of human strike, but also catalytic is the influence of Walter
Benjamin through his love for Asja Lacis, who tries to escape as “expelled
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from a melancholic European society” like the heroes of Aeroplast do. In
the center of this paper are these three different fields of struggle having
as background the new subjectivities emerging through globalization and
on the basis of the coexistence of individual and social, the preservation of
potential and the destruction.
Λέξεις κλειδιά: Μπένγιαμιν, Ευρώπη, παγκοσμιοποίηση, πάλη, αντίσταση.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Maila García-Amorós*
Ο Χρήστος Οικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και μεγάλωσε
στην Κρήτη και στον Πειραιά. Είναι δημοσιογράφος και στην πεζογραφία εμφανίστηκε με τη συλλογή διηγημάτων Η γυναίκα στα κάγκελα, που
κυκλοφόρησε το 2003. Το βιβλίο είδε το φως της δημοσιότητας σε λίγα
αντίτυπα στις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και εξαντλήθηκε αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι δυσεύρετο. (Θα ήθελα σ’
αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον συγγραφέα o οποίος μου εμπιστεύτηκε το τελευταίο του αντίτυπο). Το 2010 δημοσιεύτηκε το δεύτερο έργο
του, μια ακόμη συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο Κάτι θα γίνει, θα δεις,
η οποία αποτελείται από 16 διηγήματα που έκαναν θραύση στη λογοτεχνική σκηνή της Ελλάδας. Το έργο έχει μεταφραστεί ως τώρα σε εφτά
γλώσσες και μερικά από τα διηγήματα έχουν μεταφερθεί στο θέατρο και
τον κινηματογράφο. Άλλα έργα του Οικονόμου είναι Το καλό θα έρθει απ’
τη θάλασσα και Οι κόρες του Ηφαιστείου που κυκλοφόρησαν το 2014 και
το 2017 αντίστοιχα.
Το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συλλογής είναι πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπ’ όψιν
ότι η πρώτη συλλογή εμφανίστηκε προτού εκδηλωθεί η κρίση στην Ελλάδα, ενώ η δημοσίευση της δεύτερης συλλογής το 2010 συνέπεσε πλέον
με τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης. Έχει επισημανθεί σχετικά
με το Η γυναίκα στα κάγκελα ότι είναι από τα πρώτα έργα που γράφτηκαν
σχετικά με την κρίση1. Με το έργο του Κάτι θα γίνει, θα δεις ο Οικονόμου
κέρδισε τον τίτλο «Ο έλληνας Φώκνερ» από την ιταλική εφημερίδα La
Repubblica2, ενώ η κριτική ομόφωνα θεώρησε ότι το δεύτερο αυτό έργο
του έχει φόντο την οικονομική κρίση3.
*
1
2
3
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Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των δύο αυτών έργων ώστε να μελετηθεί ως ποιο βαθμό εμφανίζονται ίχνη της κρίσης ήδη
στην πρώτη συλλογή και με ποιο τρόπο η κρίση επηρεάζει και αντικατοπτρίζεται στη δεύτερη.
Ανάμεσα στις δύο συλλογές απαντούν ουσιαστικές διαφορές, αλλά επίσης πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο έχουν πρωταγωνιστές ανθρώπους
που υφίστανται μια βαθιά κρίση. Όμως, στο H γυναίκα στα κάγκελα η κρίση οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, σε προσωπικούς παράγοντες και δεν
έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση των πρωταγωνιστών ή γενικότερα της χώρας.
Στο πρώτο διήγημα του έργου εμφανίζονται ήδη πολλά από τα θέματα
που θα επαναλαμβάνονται σε όλη τη συλλογή. Σ’ αυτό, μία γυναίκα αφηγείται το τροχαίο που προκάλεσε ο άντρας της, που οδηγούσε μεθυσμένος,
όταν γύριζαν σπίτι τους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Αντί να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια, ο άντρας έφυγε αφήνοντας το ζευγάρι που
βρισκόταν στο καταστραμμένο αυτοκίνητο αβοήθητο, με αποτέλεσμα να
πεθάνει από το κρύο της νύχτας. Η γυναίκα, γεμάτη ενοχές, χτίζει ένα
υπόστεγο κοντά στο μέρος του τροχαίου όπου ζωγραφίζει αγγέλους και
λουλούδια προκειμένου να καλύψει το τεράστιο κενό που άφησε μέσα της
αυτό το γεγονός. Στο διήγημα αποδοκιμάζονται ο ατομισμός και η έλλειψη
ανθρωπισμού, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, όπως φανερώνεται σαφώς στα λόγια που απευθύνει ο άντρας (που παραδόξως ονομάζεται Σωτήρης) στη γυναίκα του: «Στο κάτω κάτω, δεν ήταν δικό μου φταίξιμο. Εγώ
οδηγούσα σαν άνθρωπος, κανονικά στο δρόμο μου. Και, τέλος πάντων, οι
άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάπαλα. Δεν αλλάζει τίποτα»4.
Αυτή η έλλειψη ενσυναίσθησης ανοίγει με τη σειρά της μία ρωγμή ανάμεσα στο ζεύγος, η οποία φαίνεται να προαναγγέλλει το τέλος της σχέσης
τους: «Μας χώριζαν λίγα εκατοστά, αλλά έμοιαζε σαν να βρισκόμουν κιόλας χίλια χιλιόμετρα μακριά του»5. Το θέμα της συναισθηματικής κρίσης
αποτελεί μια σταθερά στη συλλογή, μιας που σε 6 από τα 12 διηγήματα εμφανίζεται είτε μια εγκατάλειψη (σημειωτέον: είναι πάντα η γυναίκα
αυτή που φεύγει από τη σχέση με καταστροφικές πάντα συνέπειες για τον
άντρα), είτε η αρχή ενός χωρισμού.
4
5

Οικονόμου (2003: 16).
Οικονόμου (2003: 15).
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Άλλο θέμα που επαναλαμβάνεται συστηματικά είναι το θέμα του αλκοόλ. Επισημάνθηκε ήδη ότι ο άντρας του πρώτου διηγήματος οδηγούσε μεθυσμένος εκείνη τη νύχτα, αναφορά γίνεται επίσης στο ότι δεν επρόκειτο
για μεμονωμένη περίπτωση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε άλλα 5 από
τα 12 διηγήματα πρωταγωνιστούν πρόσωπα που έχουν προβλήματα με το
ποτό (σημειωτέον: πρόκειται πάντα για άντρες).
Στο πρώτο διήγημα διαφαίνεται κάποια κοινωνική κριτική που επαναλαμβάνεται επίσης σε μερικά από τα υπόλοιπα διηγήματα της συλλογής.
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η κριτική αυτή δεν έχει ως στόχο την οικονομική κατάσταση, την πολιτική τάξη ή τους θεσμούς της χώρας, αλλά
την απάνθρωπη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων. Ασφαλώς η κριτική
που ασκείται στο πρώτο αυτό έργο είναι πολύ ελαφρύτερη από αυτή που
παρατηρείται στο Κάτι θα γίνει, θα δεις.
Μπορεί να επισημανθεί επομένως ότι τα θέματα της πρώτης συλλογής
είναι περισσότερο προσωπικά παρά κοινωνικά. Ενδεικτικό είναι το διήγημα με τίτλο «O πατέρας μου ντυμένος δέντρο» στο οποίο ο πρωταγωνιστής ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του είχε ζήσει μια διπλή ζωή ή το διήγημα
«Γονδολιέρης για ένα σαββατόβραδο» όπου ένας νεαρός που βρίσκεται
στο στρατό επιτίθεται σε ύπαρχο και προτιμάει να φυλακιστεί στα κρατητήρια της Ναυτικής Διοίκησης παρά να πάει στην άσκηση της ΝΑΤΟ μόνο
και μόνο γιατί φοβάται τη θάλασσα. Άλλα θέματα προσωπικού είδους που
προσεγγίζονται στην πρώτη συλλογή είναι ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση
και η ομοφυλοφιλία.
Το γεγονός ότι η κρίση των χαρακτήρων αυτών είναι κυρίως προσωπικής υφής δεν σημαίνει όμως ότι δεν προσεγγίζονται θέματα κοινωνικού
ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, θέματα όπως τα ναρκωτικά και η ξενοφοβία
αναπτύσσονται στη συλλογή ιδωμένα μάλιστα μέσα από μία αρκετά αισιόδοξη προοπτική. Έτσι το διήγημα «Ταλιθά κούμι» παρουσιάζει την
ιστορία ενός πρώην ναρκομανή που ξεπερνάει την εξάρτησή του και παντρεύεται μια μικροβιολόγο. Το διήγημα κρατάει ζωντανή την ελπίδα της
αναγέννησης και μιας καλύτερης ζωής.
Στο διήγημα «Άσπρος ήλιος» θίγεται το θέμα της ξενοφοβίας αφήνοντας επίσης κάποιο περιθώριο στην αισιοδοξία. Κεντρικό θέμα αποτελούν
οι προκαταλήψεις κατά του πρωταγωνιστή και της ρωσίδας γυναίκας του
εκ μέρους των συγχωριανών, αλλά και των συγγενών του άντρα. Από τις
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πρώτες σελίδες μαθαίνουμε ότι οι συγγενείς του δεν ήρθαν στον γάμο του
ζευγαριού ούτε στα βαφτίσια του πρώτου τους παιδιού: «Ο πατέρας μου
ξηγήθηκε από την αρχή σαν κύριος. -Αφού παίρνεις ρωσίδα, ή μαλάκας
είσαι ή νταβατζής -εμάς ξέγραψέ μας»6. Καθώς προχωράμε στην ανάγνωση του διηγήματος αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ακόμα κι ο ίδιος έχει
προκαταλήψεις κατά της γυναίκας του: «Όλο ιστορίες με ρωσίδες ακούς
πια. Παντού ρωσίδες, όπου κι αν σταθείς» λέει στον εαυτό του. Για αυτόν
τον λόγο, συμβιβάζεται στο να δώσει στο μωρό το όνομα του πατέρα της,
Γεννάδιος, επειδή σκοπεύει ως αντάλλαγμα και μέσω του συναισθηματικού εκβιασμού να την αναγκάσει να του μιλήσει για το παρελθόν της:
«είδες, εγώ κύριος, σε τίμησα· η σειρά σου τώρα. Θέλω να τα μάθω όλα,
με λεπτομέρειες»7. Όταν όμως την βλέπει να κλαίει απαρηγόρητα, επειδή
ο ζαχαροπλάστης κοροϊδεύοντας την ξενική προφορά της, έγραψε στην
βαφτιστική τούρτα «καλή ζωή, Γκενάντιος», αφήνει στην άκρη τις απορίες του και προσπαθεί να παρηγορήσει τη γυναίκα του.
Στην πρώτη αυτή συλλογή συμπεριλαμβάνεται επίσης ένα διήγημα που
συνδέεται άμεσα με το Κάτι θα γίνει, θα δεις, το «Όταν τραγουδάω γίνομαι
πέτρα», που θίγει το θέμα της ανεργίας. Ο πρωταγωνιστής διέρχεται μία
βαθιά προσωπική κρίση, όχι μόνο επειδή είναι άνεργος, αλλά επίσης διότι
αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει εκπληρώσει το όνειρό του να γίνει τραγουδιστής σ’ ένα μουσικό συγκρότημα. Το θέμα του ανεκπλήρωτου ονείρου
παραπέμπει σε μερικά διηγήματα του έργου Κάτι θα γίνει, θα δεις, όπου
εμφανίζονται φράσεις βαθιά απαισιόδοξου τόνου, όπως «Γι’ ανθρώπους
σαν κι εμάς τα όνειρα είναι σαν τα παγάκια - αργά η γρήγορα λιώνουν»8 ή
«κουβάλαγαν όνειρα που δεν βγήκαν αληθινά»9.
Σε αντίθεση με το Η γυναίκα στα κάγκελα, που προσεγγίζει θέματα
περισσότερο προσωπικά παρά κοινωνικά και με έναν τόνο κάπως αισιόδοξο, στο Κάτι θα γίνει, θα δεις, η πλοκή των διηγημάτων αναπτύσσεται
πάντα γύρω από πρόσωπα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είτε διότι
τελευταία τους έχει αγγίξει η κρίση είτε διότι ανήκουν στις ασθενέστερες
οικονομικά οµάδες πληθυσµού. Σχεδόν όλα τα πρόσωπα είναι εργάτες στα
εργoστάσια, στα καμίνια ή στα ναυπηγεία του Περάματος, της Νίκαιας,
6
7
8
9

Οικονόμου (2003: 65).
Οικονόμου (2003: 68).
Οικονόμου (2010: 99).
Οικονόμου (2010: 129).
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του Κερατσινίου ή της Κοκκινιάς. Το γεγονός ότι τα διηγήματα αυτά διαδραματίζονται σ’αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί μια μεγάλη
διαφορά από την πρώτη συλλογή και δεν είναι καθόλου ασήμαντο, επειδή
ανταποκρίνεται στον σκοπό του συγγραφέα να επικεντρώσει την προσοχή
του στον τρόπο ζωής στις εργατικές αυτές συνοικίες. Έτσι, γίνεται αναφορά στη σκληρή ζωή και τα πολλαπλά προβλήματα αυτών των συνοικιών,
όχι μόνο στα εργασιακά και τα χρηματικά, αλλά επίσης στα περιβαλλοντικά: «εκείνα τα χρόνια οι γιατροί λέγανε στις μανάδες να μη θηλάζουν
τα μωρά τους γιατί ο αέρας σ’ αυτές τις περιοχές -Χαραυγή, Δραπετσώνα,
Κερατσίνι- είναι μολυσμένος απ’ το φθόριο που βγάζουν τα λιπάσματα και
το φθόριο περνάει στο γάλα»10.
Σχετικά με το Κάτι θα γίνει, θα δεις έχει επισημανθεί ότι αποτελείται
από «διηγήματα για την κρίση»11 ή ότι πρόκειται για μια «λογοτεχνία της
κρίσης»12. Πράγματι, η αρχή μόνο μερικών από αυτά τα διηγήματα είναι
αρκετά ενδεικτική: «Eίκοσι ευρώ για να περάσει όλη τη βδομάδα και οι
λογαριασμοί στοίβα στον πάγκο της κουζίνας»13, «ξύπνησε από την πείνα», «Σήμερα έστειλαν κι άλλη ειδοποίηση απ’ την τράπεζα. Γράφουν ότι
είναι η τελευταία και ότι την άλλη βδoμάδα θα προχωρήσουν στις «προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες»»14, «Να σε διώξουν από τη δουλειά
είναι σαν κάταγμα». Από την άλλη, οι αναφορές στην ανεργία, στα χρέη,
στις δόσεις της τράπεζας ή στους απλήρωτους λογαριασμούς εμφανίζονται
σε όλα σχεδόν τα διηγήματα.
Έτσι, ενώ στο Η γυναίκα στα κάγκελα το οικονομικό θέμα εν τέλει απουσιάζει, στο Kάτι θα γίνει, θα δεις αποτελεί τον κεντρικό άξονα των περισσότερων διηγημάτων. Στο διήγημα που ανοίγει το έργο, με τίτλο «Έλα,
Έλλη, τάιζε το γουρουνάκι» πρωταγωνιστεί η εργάτρια ενός εργοστασίου που προσπαθεί να βάλει κάποια χρήματα στην άκρη. Το αγόρι της την
ενθαρρύνει να βάζει χρήματα σε έναν κουμπαρά με σχήμα γουρουνιού:
«Έλα, Έλλη, τάιζε το γουρουνάκι». Μία μέρα όμως, ο άντρας την εγκαταλείπει παίρνοντας μαζί του τα σχεδόν 900 ευρώ που είχε μαζέψει. Παρ’ όλο
10 Οικονόμου (2010: 112).
11 Ρουμπούλα (2017), Mazower (2013), Μαρωνίτη (2012), Χατζηβασιλείου (2012), Χαρτουλάρη (2010).
12 Μυλωνας (2017).
13 Οικονόμου (2010: 9).
14 Οικονόμου (2010: 109).
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που εργάζεται και πολλές φορές κάνει και υπερωρίες, η Έλλη δεν μπορεί
να πληρώσει τους λογαριασμούς της και της κόβουν το τηλέφωνο και το
ζεστό νερό. «Για τα λεφτά. Όλ’ αυτά για τα λεφτά»15 συλλογίζεται απογοητευμένη. Το θέμα των χρημάτων εμφανίζεται λοιπόν ήδη από το πρώτο
διήγημα της συλλογής.
Συγκλονιστικό είναι το διήγημα με τίτλο «Κι ένα αυγό κίντερ για το
παιδί» στο οποίο αφηγείται μία μέρα της ζωής ενός εργάτη στην ανεργία,
ο οποίος δεν έχει λεφτά να αγοράσει κάτι για να δώσει να φάει στο παιδί
του την παραμονή του Πάσχα. Το εργοστάσιο όπου εργαζόταν είχε κλείσει
και μετά από πολλές διαμαρτυρίες, οι περισσότεροι συνάδελφοί του είχαν
μοιραστεί σε εργοστάσια άλλων περιοχών ανάλογα με την κομματική τους
τοποθέτηση: «Oι κοκουέδες Κοκκινιά, οι πασόκοι Κορυδαλλό, Κερατσίνι, οι δεξιοί παντού. Βολεύτηκαν όλοι εκτός από αυτόν και πεντ’ έξι άλλους που δεν ήξεραν, που δεν πρόλαβαν, που δεν ήταν ούτε κόκκινοι ούτε
μπλε»16. Στο διήγημα καταφαίνεται μια κριτική στην πολιτικοποίηση των
συνδικάτων και των θέσεων εργασίας.
Τα εργασιακά προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλα διηγήματα. Στο
«Πλακάτ με σκουπόξυλο», παραδείγματος χάριν, οι υπερωρίες κοστίζουν
τη ζωή του σιδερά Πέτρου Φράγκου, ενώ στο διήγημα «Το δέσιμο των
σωμάτων» η απλήρωτη εργασία ξευτιλίζει τον πρωταγωνιστή, ο οποίος
όμως συμβιβάζεται με εγκαρτέρηση από φόβο μην χάσει τη δουλειά του.
Κεντρικό θέμα μερικών διηγημάτων αποτελεί επίσης τo ιατροφαρμακευτικό σύστημα, που κατακρίνεται σκληρά. Έτσι, η άκαμπτη και παραλυμένη νοσοκομειακή γραφειοκρατία ευθύνεται για τον θάνατο μιας γυναίκας στο διήγημα «Μουστακάκι με κάρβουνο»:
«H γυναίκα του, η Βάσσω πέθανε πριν από σαράντα εννιά μέρες. Κάτω
στο Φάληρο πήγαινε με τ’ αμάξι και έπαθε έμφραγμα και την έτρεξε
ένας περαστικός στο Μετροπόλιταν -ήταν ζωντανή ακόμα πάλευε, δεν
τό ’βαζε κάτω - αλλά εκεί προέκυψε πρόβλημα γιατί αρνήθηκαν να τη
δεχτούνε αν δεν πλήρωνε ο άνθρωπος για την εισαγωγή ή κάτι τέτοιο
(...) και καθώς συνεχιζότανε η διαμαρτυρία η Βάσσω πέθανε εκεί στο
διάδρομο του νοσοκομείου ανάμεσα σ› ανθρώπους άγνωστους»17.
15 Οικονόμου (2010: 17).
16 Οικονόμου (2010: 71).
17 Οικονόμου (2010: 143).
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Η αποδοκιμασία του ιατροφαρμακευτικού συστήματος γίνεται ολοφάνερη κυρίως στο διήγημα με τίτλο «Τα πράγματα που κουβάλαγαν»
το οποίο δείχνει πέντε άντρες να περιμένουν στην πόρτα του ΙΚΑ από τις
τρεις τα χαράματα, ώστε να μπορέσουν να δουν τους γιατρούς που χρειάζονται. Ο συγγραφέας αποδοκιμάζει την απανθρωπιά των θεσμών, για
τους οποίους οι άνθρωποι έχουμε γίνει αριθμοί: «ήταν πέντε άνθρωποι
και συγχρόνως ήταν πέντε αριθμοί»18. Η αγανάκτηση, ο συμβιβασμός
και η εγκαρτέρηση κατέχουν τους πέντε αυτούς ανθρώπους που:
«κουβάλαγαν πολλά χρόνια δουλειά στις πλάτες τους. Κουβάλαγαν
στερήσεις και πίκρες και όνειρα που δεν βγήκαν αληθινά (...) κουβάλαγαν συμβιβασμούς που είχαν δεχτεί (...) ήταν άνθρωποι φτωχοί, με
χρέη στις τράπεζες και απλήρωτους λογαριασμούς. (...) Όλοι, άλλος
λίγο άλλος πολύ, κουβάλαγαν ένα βαθύ μίσος για τους πολιτικούς και
τους γιατρούς και τους υπάλληλους του ΙΚΑ»19.
Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι αυτό είναι ένα από τα λίγα διηγήματα
της συλλογής στο οποίο διακρίνεται μια επίκριση στην πολιτική τάξη, επίκριση που εν τέλει απουσιάζει στο Η γυναίκα στα Κάγκελα.
Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Κάτι θα γίνει, θα δεις και
το απομακρύνει από την πρώτη συλλογή είναι, δίχως αμφιβολία, η έντονη
απαισιοδοξία, η «μαυρίλα» καθώς έχει ειπωθεί σχετικά με αυτό το έργο20.
Ο συγγραφέας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι, μολονότι χρειάζεται μια
πολύ βαθιά ανάγνωση, είναι δυνατόν να διακριθεί κάποια αισιοδοξία να
υποβόσκει στα διηγήματά του. Από την ανάγνωση αυτών των διηγημάτων,
όμως είναι πραγματικά δύσκολο να αποσπάσει κανείς την παραμικρή ένδειξη αισιοδοξίας ή ελπίδας.
Σχεδόν όλα τα πρόσωπα υποφέρουν από ένα βαθύ συναίσθημα ανικανοποίησης. Δεν είναι λίγα τα πρόσωπα που ντρέπονται για τη δουλειά που
κάνουν: «θά ’θελε να μην ντρέπεται για τη δουλειά που κάνει»21 σημειώνεται σχετικά με την καθαρίστρια ενός νοσοκομείου, ενώ για τον εργάτη
ενός εργοστασίου συσκευασίας αναφέρεται: «Σιχαίνεται αυτό που κάνει
κι αυτό που πρέπει να λέει ότι κάνει. Σακουλοποιός»22. Πρόκειται για
18
19
20
21
22

Οικονόμου (2010: 125).
Οικονόμου (2010: 131).
Μυλωνάς (2017).
Οικονόμου (2010: 115).
Οικονόμου (2010: 195).
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πρόσωπα που έχουν δεχτεί με εγκαρτέρηση μια κατάσταση που δεν τους
αρέσει, έχουν συμβιβαστεί. Πολύ ενδεικτικό είναι το διήγημα, «Πιγκουίνοι
έξω απ’ το λογιστήριο», ο πρωταγωνιστής του οποίου συνηθίζει μετά τη
δουλειά του να πηγαίνει στις πλούσιες συνοικίες και να παρακολουθεί τα
ακριβά αυτοκίνητα που περνάν, ώστε να δει πώς ζούνε οι άνθρωποι που τα
οδηγούν «είναι παράξενο να ‘σαι φτωχός»23 συλλογίζεται.
Κι όμως κανείς δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται. Μία φοβερή αδράνεια χαρακτηρίζει όλα τα πρόσωπα,
τα οποία δεν αντιδρούν με κανέναν τρόπο. Η αδράνεια εμφανιζόταν ήδη
στη συλλογή Η γυναίκα στα κάγκελα, στο πρώτο διήγημα στο οποίο η γυναίκα κατακρίνει τον εαυτό της, διότι και η ίδια δεν έκανε τίποτα για να
βοηθήσει τους τραυματίες: «Θα μπορούσα να τραβήξω το χειρόφρενο, να
ειδοποιήσω την αστυνομία με το κινητό, να πεταχτώ από το αυτοκίνητο
και να τρέξω πίσω. Όμως δεν έκανα τίποτα, ζάρωσα στη γωνία μου, τον
άφησα να φύγει»24.
Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε σ’
αυτά τα πρόσωπα ως «ήρωες», διότι στην ουσία δεν είναι ήρωες. Είναι
πρόσωπα της καθημερινής ζωής που όμως έχουν χάσει κάθε δύναμη και
κουράγιο: «Πώς τα κατάφεραν και μ’ έπεισαν πως είμαι αδύναμος ξοφλημένος και πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια, κάπως να αντιδράσω» λέει
στον εαυτό του ο Τάκης στο διήγημα «Μουστακάκι με κάρβουνο», ενώ ο
πρωταγωνιστής του διηγήματος «Κομμάτι κομμάτι μου παίρνουν τον κόσμο» αναγνωρίζει ότι «δεν ήταν πολεμιστής. Ο πολεμιστής πολεμάει (...)
δεν εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης για να γίνει υπάλληλος»25.
Θεωρούμε ότι ο τίτλος της συλλογής επιδέχεται δύο ερμηνείες. Το κάτι
θα γίνει, θα δεις θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως η πεποίθηση ότι η κοινωνία
θα ξεσηκωθεί και θα γίνει μια επανάσταση που θα αντιστρέψει ολόκληρο
το σύστημα που οδήγησε στη κρίση. Όμως, ο απαισιόδοξος τόνος που χαρακτηρίζει το έργο, ο συμβιβασμός και η εγκαρτέρηση που έχουν δεχτεί
τα πρόσωπα μας οδηγεί περισσότερο στη δεύτερη ερμηνεία: πρόκειται για
πρόσωπα εντελώς ηττημένα που απλά περιμένουν μήπως συμβεί κάτι που
θα αλλάξει την κατάσταση και θα τους σώσει απ’ την καταστροφή.
23 Οικονόμου (2010: 135).
24 Οικονόμου (2003: 13-14).
25 Οικονόμου (2010: 144).
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Έτσι, στο διήγημα από το οποίο παίρνει τον τίτλο της η συλλογή, ένα
ζευγάρι περιμένει τη στιγμή που η τράπεζα θα τους διώξει από το σπίτι
τους. Η γυναίκα προσπαθεί να ενθαρρύνει τον άντρα της, που πέφτει για
ύπνο για να μην σκέφτεται: «Δεν θέλω να χάνεις το κουράγιο σου. Κάτι
θα γίνει, θα δεις»26, και όμως λίγο αργότερα συλλογίζεται «συμβιβασμός.
Όλη η ζωή ένας συμβιβασμός»27. Το να καταφύγουν στο ποτό ή στην τηλεόραση είναι η μόνη αντίδραση.
Μολονότι ο ίδιος ο συγγραφέας υποστήριξε ότι στόχος του δεν ήταν να
εκμεταλλευτεί την οικονομική κρίση και ότι απλά η δημοσίευση του βιβλίου συνέπεσε με την κρίση28, οι καταστάσεις που περιγράφονται παραπέμπουν άμεσα στην οικονομική κρίση της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει,
προφανώς ο συγγραφέας επιδιώκει να περιγράψει ρεαλιστικά μια πραγματικότητα και την κοινωνία που κινείται μέσα σ’ αυτήν την πραγματικότητα, η οποία προχωράει αναπόφευκτα σε μια κρίση, όχι μόνο οικονομική,
αλλά και κοινωνικο-πολιτική. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο συγγραφέας
αναφέρεται μόνο στη χειρότερη πλευρά της κρίσης και ξεχνάει εκείνους
τους παράγοντες που θα μπορούσαν να αποδώσουν μία πινελιά αισιοδοξίας στο έργο, ήτοι την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη που επίσης
έχουν επιδείξει οι έλληνες αυτά τα χρόνια.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να συμπεράνουμε πρώτον, ότι στην πρώτη
συλλογή Η Γυναίκα στα κάγκελα δεν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν
να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας είχε προβλέψει την
κρίση, επειδή τα θέματα που αναπτύσσονται δεν αφορούν τη κρίση και εμφανίζονται αργότερα στο έργο του. Δεύτερον, είναι σαφές ότι ο Οικονόμου
επιθυμεί να αποδώσει ρεαλιστικό χαρακτήρα στα γραπτά του. Γι’ αυτόν
τον λόγο η κοινωνία και οι καταστάσεις που περιγράφονται στο Κάτι θα
γίνει, θα δεις θυμίζουν την οικονομική κρίση. Και τρίτον, η υπόθεση ότι ο
συγγραφέας κάνει μία «λογοτεχνία της κρίσης» πρέπει να βασιστεί επίσης
στην μελέτη και την ανάλυση και των δυο τελευταίων έργων του.

26 Οικονόμου (2010: 110).
27 Οικονόμου (2010: 122).
28 Μυλωνάς (2017).
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Abstract
Christos Oikonomou’s first appearing in the world of letters was the
collection of short stories The Woman on the Railings, published in 2003
well before the onset of the financial crisis in Greece. Regarding this work
it has been pointed out that the author had predicted the financial and
social crisis. In 2010 Oikonomou published a second collection of short
stories entitled Something will happen, you’ll see, wich takes place against
the backdrop of the economic and financial crisis in Greece. The sixteen
short stories take place in the disadvantaged districts of Kaminia, Nikaia,
Drapetsona and Keratsini, and their protagonists are excluded, unemployed
and desperate people who face the various forms of impasse.The purpose
of this paper is to analyze these two works in order to study the extent to
wich traces of the crisis appear in the first collection and how finantial
crisis affects and is reflected in the second collection.
Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνία, κρίση, διηγήματα, Χρήστος Οικονόμου.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μαρίτα Παπαρούση*
Εισαγωγή
Ο Dennis Porter προσφέροντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της σχέσης μεταξύ μορφής και ιδεολογικής λειτουργίας στο αστυνομικό μυθιστόρημα στο βιβλίο του The Pursuit of Crime: Art and Ideology in Detective
Fiction, λέει πως το έγκλημα αυτό καθαυτό είναι εξ ορισμού αντικοινωνική πράξη που διαπράττεται από ένα μέλος μιας ανθρώπινης ομάδας ενάντια στην ομάδα ως σύνολο ή άλλο μέλος της ομάδας∙ μία πράξη που
υπονοεί την παραβίαση ενός κοινοτικού κώδικα δεοντολογίας και απαιτεί
απάντηση με τους όρους του κώδικα (Porter, 1981: 120). Για να το θέσω
διαφορετικά, η αρχική διατάραξη της αφηγηματικής κατάστασης ισορροπίας στα περισσότερα μυθιστορήματα που ασχολούνται με εγκλήματα
(crime genre) είναι μία πράξη βίας.1 Κατά συνέπεια, από την ίδια τους την
ειδολογική φύση θέτουν στην επιφάνεια μία ρωγμή: πρόκειται για τη στιγμή που η (υποτιθέμενη) ορθή κοινωνική τάξη τίθεται υπό αμφισβήτηση
από μία βίαιη αντίδραση σε αυτήν, η οποία συνιστά όχι μόνο παραβίαση
του νόμου και της τάξης, αλλά επιπλέον εγείρει προβληματισμούς αναφορικά με τη σχέση μεταξύ κοινωνικών δομών και αιτίων της βίαιης αντίδρασης. Η βία στο συγκεκριμένο είδος μυθοπλασίας φέρνει λοιπόν στην
επιφάνεια τη διαπάλη όχι μόνο μεταξύ συλλογικών κανόνων και ατομικής
παραβατικότητας, αλλά και μεταξύ κοινωνικού συστήματος και ατόμου∙
στην τελευταία περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για διαπάλη μεταξύ
υποκειμενικής και συστημικής βίας (Žižek, 2008: 9-15).2 Έχει ενδιαφέρον
*
1
2

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διδακτικής της
Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – mpaparou@uth.gr.
Χρησιμοποιώ τον όρο ως ονομασία τόσο για το είδος στο σύνολό του όσο και για την
ευρεία υποκατηγορία του είδους που εστιάζει όχι στον ντετέκτιβ αλλά στον έχοντα
παραβατική συμπεριφορά (Horsley, 2005: 3)
Ο Slavoj Žižek στοχαζόμενος σχετικά με τη βία κάνει λόγο εκτός της άμεσα ορατής,
«υποκειμενικής» βίας, που διαπράττεται από έναν σαφώς προσδιορίσιμο δράστη και
για την υπόρρητη «αντικειμενική» βία, που εδράζεται στη μορφή των κοινωνικών
συστημάτων (συστημική βία) και ενυπάρχει και ενσαρκώνεται στο ίδιο το γλωσσικό
σύστημα (συμβολική βία).
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να δούμε εάν συμβαίνει κάτι ανάλογο στα αστυνομικά μυθιστορήματα του
Π.Μάρκαρη καθώς και πώς αξιολογεί ο αφηγηματικός κώδικας αξιών την
υποκειμενική, άμεσα ορατή βία, ως απάντηση στην πραγματικότητα της
κρίσης στα τρία μυθιστορήματα του συγγραφέα που ανήκουν στην «Τριλογία της κρίσεως»: τα Ληξιπρόθεσμα δάνεια, στο οποίο ένας δολοφόνος
αποκεφαλίζει με σπαθί υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη και ανθρώπους
του χρήματος (έναν πρώην διοικητή τράπεζας, έναν εν ενεργεία διευθυντή ξένης τράπεζας, ένα στέλεχος διεθνούς οίκου αξιολόγησης και τον
ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης που κυνηγούσε τους επισφαλείς δανειολήπτες
τραπεζών) και οι δρόμοι γεμίζουν αφίσες που καλούν τον κόσμο να μην
πληρώνει τα δάνεια (2010)∙ την Περαίωση, στο οποίο κάποιος που αυτοπαρουσιάζεται σαν «εθνικός φοροεισπράκτορας» σκοτώνει φοροφυγάδες
με σκοπό να γεμίσει τα ταμεία του κράτους (2011) και το Ψωμί, Παιδεία,
Ελευθερία, στο οποίο κάποιος αρχίζει να σκοτώνει πρόσωπα που είχαν
εκμεταλλευτεί τη συμμετοχή τους στην εξέγερση του Πολυτεχνείου για να
επιτύχουν κοινωνικά και οικονομικά (2012). Επιπλέον, δεδομένου ότι το
είδος της λογοτεχνίας που ασχολείται με εγκλήματα προσφέρει, εκτός των
άλλων, και κοινωνική κριτική, αυτό που παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον
είναι η «Τριλογία της κρίσεως» ως χώρος προσέγγισης ζητημάτων που
αφορούν την περίοδο της σύγχρονης νεοελληνικής κρίσης –ειδικότερα,
πώς αφηγηματοποιείται η κρίση στο πλαίσιο των ειδολογικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τύπου μυθοπλασίας.
‘Αστυνομική’ λογοτεχνία και κρίση
Ένα λογοτεχνικό είδος είναι, εκτός των άλλων, και ένας «ορισμός του
κόσμου» από ερμηνευτική άποψη (Brown, 1992 [1987]: 146). Ως εκ τούτου, και η λογοτεχνία που ασχολείται με εγκλήματα είναι ένας ‘τρόπος’
για να θεματοποιεί και να διαπραγματεύεται μία κοινωνία τις αξίες και
τις σημασίες της. Ενώ πιο σκεπτικιστές κριτικοί, όπως ο Ernest Mandel,
θεωρούν ότι η μυθοπλασία που ασχολείται με εγκλήματα λειτουργεί στην
πραγματικότητα μόνο ως μία μορφή διαφυγής, παρουσιάζοντας μια διαιώνιση του status quo, και όχι ως μέσο κοινωνικής ή ιδεολογικής κριτικής (Mandel, 1984: 10), για πολλούς σύγχρονους μελετητές συνιστά ένα
δείκτη κοινωνικών ανησυχιών.3 Ως θεωρητική τους αφετηρία έχουν την
3

Η Barbara Fister ισχυρίζεται ότι η εγκληματική μυθοπλασία σήμερα είναι ένα από
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άποψη ότι οι ειδολογικές ιδιαιτερότητες και οι αφηγηματικές στρατηγικές
του συγκεκριμένου είδους το καθιστούν πρόσφορο στην άρθρωση κριτικής και διαμαρτυρίας: η βασιζόμενη στη διερεύνηση και αποκάλυψη της
αλήθειας πλοκή του μπορεί να αναχθεί σε μέσον «κοινωνικής έρευνας»,
με παράλληλο στόχο την αποκάλυψη της κρυμμένης εγκληματικότητας
και της σκοτεινής πλευράς της κοινωνίας∙ το σασπένς που είναι εγγενές
στο λογοτεχνικό του κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει στον
αναγνώστη ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται –όσον αφορά
όχι μόνο το έγκλημα και τους εμπλεκόμενους σε αυτό, αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα (Παπαρούση, 2009 όπου και σχετική βιβλιογραφία). Θέτοντας στο επίκεντρο την έννοια του νόμου και της τάξης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πιο σημαντική λειτουργία που ασκεί αυτό το
είδος είναι ιδεολογική: πείθει τον αναγνώστη μέσω της αίσθησης συνοχής
και ορθολογισμού ότι ορισμένες κοινωνικές αξίες και δομές ενσαρκώνουν
την ‘πραγματικότητα’. Επιπλέον, είναι δημοφιλές επειδή απευθύνεται στις
ανησυχίες μας, υποδηλώνοντας όχι σε όλες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις
ότι «τα μυστήρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορούν να λυθούν»
(Fister, 2005: 45).
Χρησιμοποίησα έως τώρα τον όρο «μυθοπλασία που ασχολείται με
εγκλήματα». Τα κείμενα του Π.Μάρκαρη συνιστούν όμως καθαυτό αστυνομικά μυθιστορήματα, μία υποκατηγορία της μυθοπλασίας που ασχολείται με εγκλήματα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι θέτει στο
επίκεντρο αστυνομικούς που εργάζονται ως ομάδα για την εξιχνίαση των
τα σημαντικότερα πολιτισμικά είδη που ασχολούνται με τις δημόσιες αγωνίες που
διαπερνούν ολόκληρες κοινωνίες (Fister, 2005), ενώ για τον Γιάννη Πανούση, η σύγχρονη
αστυνομική – εγκληματική λογοτεχνία συνιστά έναν από τους προσφορότερους (ίσως
και ελκυστικότερους) τρόπους σχολιασμού της κοινωνικής πραγματικότητας, των
κανόνων της ηθικής ή και του δημόσιου βίου (Πανούσης, 2008). Η προσοχή που
δίνεται στην εξερεύνηση των διαφόρων loci criminalis είναι ορισμένες φορές «τόσο
λεπτομερής που πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα μπορούν ακόμα και να θεωρηθούν
μελέτες περίπτωσης και κοινωνικά μυθιστορήματα» υποστηρίζει η θεωρητικός Eva
Erdmann (Erdmann, 2009: 13). Προσθέτει, μάλιστα, ότι όσο αυξάνεται η ποικιλία των
πόλεων και των χωρών που χρησιμοποιούνται ως σκηνικά αστυνομικών αφηγήσεων,
«η ανάγνωση αστυνομικής λογοτεχνίας τρέπεται σε εθνογραφική ανάγνωση»
(Erdmann, 2009: 19). Το νουάρ γενικότερα αλλά και το νέο πολιτικό νουάρ, όπως αυτό
διαμορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 (néo-polar), αποτελεί για πολλούς την
πολιτισμική, αστική, αφήγηση της εποχής μας (Platten, 2002: 18. Gorrara, 2000: 1), μία
καταγγελτική, ‘στρατευμένη’, λογοτεχνία με πολιτικο-κοινωνικό χαρακτήρα (Evrard
1996: 160. Horsley, 2005).
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εγκληματικών ενεργειών (Dove, 1982: 2),4 καθώς και ότι το έγκλημα και
η αστυνομική εργασία έχουν μοναδικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο
εργάζονται και ζουν οι άνδρες και οι γυναίκες αστυνομικοί (Panek, 2003:
156). Επιπλέον, τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Π.Μάρκαρη, όπως και
πολλά άλλα σύγχρονα αστυνομικά μυθιστορήματα, εστιάζουν στο θεσμικό, συστημικό πλαίσιο εντός του οποίου εργάζονται οι αστυνομικοί, «μετατοπίζοντας την προσοχή μας από την αστυνόμευση ως κάτι αφηρημένο,
που εκφράζει την εξουσία και την ισχύ του κράτους, σε συγκεκριμένους
φορείς επιβολής του νόμου» (Messent, 2010: 180) και, ταυτόχρονα, στο
κοινωνικό σύστημα που αυτοί υπηρετούν –άλλοτε υποστηρίζοντάς το και
άλλοτε αντιμετωπίζοντάς το με κριτική διάθεση.5 Τέλος, ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά παρόμοιων κειμένων είναι η ισχυρή τοπικοποίηση της αφήγησης∙ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα μυθιστορήματα του
Π.Μάρκαρη, τα οποία λόγω των αναγκών της εξαιρετικά σχεδιασμένης,
κατευθυνόμενης από την πλοκή, δομής, προβάλλουν την ιστορικά και γεωγραφικά τοποθετημένη καθημερινή ζωή στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
Ο Π.Μάρκαρης έχει δηλώσει πως εξαιτίας της σημερινής μετεξέλιξης
του εγκλήματος σε γεγονός με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις, το αστυνομικό μετατρέπεται σε κοινωνικο-πολιτικό με αστυνομική πλοκή (Μάρκαρης, 2006 και 2008). Πολλοί ακόμη νεοέλληνες συγγραφείς (Π.Mαρτινίδης, Α.Aποστολίδης, Φ.Φιλίππου, Μ.Πολιτοπούλου, Β.Δανέλλης κ.ά),
μοιράζονται την άποψη αυτή και έχοντας ως αφορμή το ‘αστυνομικό’
μυστήριο, αλλά στοχεύοντας στην ουσία να αναδείξουν «την ασθένεια
της Πόλης και της κοινωνίας» (Σιάφκος, 2006), υλοποιούν τις τελευταίες
δεκαετίες μία «στροφή στο συλλογικό»6 και ασχολούνται με κοινωνικά
4

5

6

Υιοθετώντας μία ανιστορική, αποσυγκειμενοποιημένη προσέγγιση του αστυνομικού
μυθιστορήματος, ο George Dove ορίζει αυτήν τη υποκατηγορία του είδους που
ασχολείται με εγκλήματα σύμφωνα με δύο απλά ειδολογικά κριτήρια: πρώτον, πρέπει
να είναι μία ιστορία μυστηρίου και, δεύτερον, πρέπει το μυστήριο να επιλύεται από
αστυνομικούς που χρησιμοποιούν τη συνήθη αστυνομική ρουτίνα (Dove, 1982: 47).
Ο Peter Messent διακρίνει δύο τύπους αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο ένας απλά
υποστηρίζει την υπάρχουσα κοινωνική τάξη. Ο άλλος δείχνει μεγαλύτερη επίγνωση
όσον αφορά τις πιέσεις και τις αδυναμίες του κοινωνικού συστήματος που αναπαριστά
μέσω της παρουσίας αστυνομικών που επιδιώκουν να διορθώσουν κάποιες από τις
αδικίες του εν λόγω συστήματος (όπου μπορούν) (Messent, 2010: 185).
Δανείζομαι την έκφραση από τον Β.Χατζηβασιλείου, ο οποίος διατυπώνει την άποψη
ότι το ελληνικό νουάρ και το κοινωνικο-πολιτικό αστυνομικό μυθιστόρημα της
ύστερης μεταπολιτευτικής πεζογραφικής παραγωγής, παρακάμπτοντας την κοινωνική

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ...

95

φαινόμενα που γίνονται αιτία νέων κοινωνικών προβλημάτων. Είναι προφανές πως δεν θα ήταν δυνατόν να μην ασχοληθούν και με το ζήτημα της
κρίσης.
Οι κρίσεις είναι, αφενός, ένας τύπος «γεγονότος» και ως εκ τούτου είναι
βασικές μονάδες της ιστορίας, στιγμές που χρειάζονται εξήγηση (Roitman,
2014: 20). Έχουν μια ιδιαίτερη σημασία ή σημασιολογική πυκνότητα.
Επομένως, οι κρίσεις υποκινούν την ιστορικοποίηση, προτρέποντας, για
παράδειγμα, τους εμπλεκόμενους με αυτές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για να κατανοήσουν όχι μόνο τα φαινόμενα αλλά και να εδραιώσουν
την πραγματικότητά τους. Από την άλλη πλευρά, κρίση σημαίνει συναισθηματική αντίδραση σε μία προβληματική, συχνά επίπονη, κατάσταση.
Εκτός όλων αυτών, όλες οι κρίσεις είναι συμβολικές (Crosthwaite, 2012).
Κατά συνέπεια, σε μία κατάσταση κρίσης, όπως η σημερινή νεοελληνική οικονομική κρίση που έχει καταστρέψει πεποιθήσεις, βεβαιότητες και
προσδοκίες, μία σειρά μεταφορών που συνιστούν την πραγματικότητά
μας αμφισβητούνται ή αντικαθίστανται από άλλες –να αναφέρω εντελώς
ενδεικτικά ότι η οικονομική κρίση αποκρυσταλλώνει μία νέα ιστορική
συνείδηση βασισμένη στην έννοια μιας μόνιμης κατάστασης ‘κρίσης’ σε
αντίθεση με την έννοια της προόδου ή του ‘πανωσηκώματος’ σε αντίθεση
με την έννοια της ευημερίας (Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, σ. 94).
Συνδέοντας αστυνομική μυθοπλασία και θεματική της κρίσης, η κρίση προσφέρει έναν τρόπο κατανόησης κυρίαρχων κοινωνικών ανησυχιών.
Δεν προξενεί εντύπωση λοιπόν που ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης
αστυνομικής λογοτεχνίας ασχολείται με την εμπειρία της κρίσης ως τρόπο
σχολιασμού και αποτύπωσης της κυρίαρχης συλλογικής κοινωνικο-πολιτικής δυσαρέσκειας, ως απάντηση σε μια πραγματικότητα απογοήτευσης.
Σε παρόμοια κείμενα εγγράφονται αντιλήψεις για την οικονομία –για παράδειγμα, για την οικονομία της ‘αγοράς’ ή για τη φτώχεια– που κινητοποιούν στη συνέχεια κοινωνικά προσδιορισμένες αντιλήψεις σχετικά με
τη δικαιοσύνη και την αδικία, την ηθική και την ανηθικότητα, για ορθούς
και λανθασμένους τρόπους δράσης. Συνέπεια αυτών είναι η άποψη πως
απομόνωση και τον ατομοκεντρισμό που αποτελούν εκ παραδόσεως τα ιδεολογικά
σπλάχνα της ιστορίας μυστηρίου και συγκεντρώνοντας την προσοχή τους σε πλήθος
κοινωνικών δεινών του καιρού μας, σηματοδοτούν μία «στροφή στο συλλογικό»
(Χατζηβασιλείου, 2016). Παρόμοιες απόψεις έχει διατυπώσει και ο συγγραφέας
αστυνομικών μυθιστορημάτων Β.Δανέλλης (Danellis, 2015).
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πολλά παρόμοια μυθιστορήματα προσομοιάζουν όσον αφορά την πλαισίωση και την απόδοση ευθυνών με τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ για την
κρίση.7 Καθώς δε η κρίση, ιδιαίτερα η οικονομική, παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό ως υποπροϊόν της δραστηριότητας μιας συγκεκριμένης τάξης
(πλούσιοι και πολιτικές ελίτ), μοιάζουν να συνιστούν και μια κριτική της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής.8
Όσον αφορά την τρέχουσα ελληνική οικονομική κρίση, σημαντικός
αριθμός μελετητών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν
επισημάνει ότι δεν πρόκειται για κάτι άλλο από συνέπεια της βαθιάς και
χρόνιας θεσμικής, πολιτικής και κοινωνιακής κρίσης. Μιλούν για χρόνια
εσωτερική παθογένεια λόγω της συντεχνιακής οργάνωσης του κράτους,
της κρατικής αναποτελεσματικότητας, των πελατειακών σχέσεων, της
κομματοκρατίας, για λαϊκισμό και διαφθορά ως καταστάσεις και πρακτικές υπεύθυνες για τη δημοσιονομική εκτροπή που οδήγησε στην παρούσα οικονομική κρίση (Featherstone, 2011. Κοντογιώργης, 2012. Sklias
& Maris, 2013). Επιπλέον, για κάποιους από αυτούς η κρίση είναι πολιτισμική, αξιακή/ηθική, συνιστά και κρίση του Κοινωνικού Συμβολαίου, η οποία δημιούργησε πολλαπλές σφαίρες οικονομικού, αστικού και
πολιτικού αποκλεισμού, γεννώντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες δημόσιες
7

8

Μία σχετική άποψη για πολλά κείμενα της λογοτεχνίας της κρίσης εκφράζει η
Ελένη Παπαργυρίου: «Τα κείμενα της πρώτης τετραετίας αντέδρασαν ανακλαστικά
στην κρίση, με έναν εικονοποιητικό αντικατοπτρισμό: οι αυτοκτονίες, τα χρέη, οι
τράπεζες, οι κατασχέσεις, η αστεγία, η μειωμένη αγοραστική δύναμη. Η πεζογραφία
επικεντρώθηκε, από τη μια, στη χαρτογράφηση του σκηνικού της κρίσης και, από
την άλλη, στην απόδοση ευθυνών. Η επιτακτική συγκέντρωση εικονικών συμβόλων
οδήγησε σε μια λογοτεχνική αποτύπωση που δεν διέφερε ουσιαστικά από αυτήν των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εσφαλμένα παρουσίασε ούτε λίγο ούτε πολύ μια
χώρα που δοκιμάστηκε αδιακρίτως και ομοιογενώς, χωρίς κανένα στοιχείο ταξικής
ή άλλης διαφοροποίησης. Στην περίπτωση της πεζογραφίας η υπερβολική έμφαση
στη συμπτωματολογία, εκτός από μια στρεβλή εικόνα για την κρίση, απέβη σε βάρος
των χαρακτήρων. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένα είδος χρηστομάθειας, ένα «τις
πταίει;» που κινήθηκε στις επιταγές του κοινωνικού ρεπορτάζ. Κείμενα όπως η
«Τριλογία της κρίσεως» του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης, 2010-12) […] παρά την
ευρηματική πλοκή τους, εντάσσονται στο παραπάνω πλαίσιο.» (Παπαργυρίου, 2016).
Η Emily Horton στη μελέτη της σχετικά με τις «μυθοπλασίες της κρίσης» γράφει πως
αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μυθοπλασιών είναι μια κριτική της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής και κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζει το είδος της κρίσης ως αισθητικά
κρίσιμο: «Εστιάζω στη σύγχρονη κρίση […] ως τρόπο καθημερινής κοινωνικής
ανησυχίας και άγχους που τονίζεται σε αυτά τα μυθιστορήματα σε σχέση με ένα
πλαίσιο παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού.» (Horton, 2014: 3)
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ανησυχίες για την κυριαρχία, τη δημοκρατία και τις ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας (Kirtsoglou & Theodossopoulos, 2010. Theodossopoulos,
2014). Τα μυθιστορήματα του Π.Μάρκαρη που δίνουν την εντύπωση πως
στήνουν την αστυνομική πλοκή ως πρόσχημα χαρτογράφησης του σκηνικού της κρίσης με απώτερο στόχο την απόδοση ευθύνης, αναπαράγουν
αρκετούς από αυτούς τους κυρίαρχους Λόγους περί κρίσης, επιμένοντας ιδιαίτερα στην παρουσίαση της κρίσης ως αναπόφευκτο προϊόν της
‘κουλτούρας της Μεταπολίτευσης’. Θα επανέλθω σε αυτό αφού αναφερθώ επιγραμματικά σε στοιχεία από την υπόθεσή τους που αναφέρονται
στην κρίση.
Κρίση και εγκληματική βία στην Τριλογία της κρίσεως του Π. Μάρκαρη
Καθώς ο χρόνος της αφήγησης τοποθετείται στα πρώτα χρόνια της
κρίσης, οι συνέπειές της αφήνουν το σημάδι τους σε όλα ανεξαιρέτως τα
πρόσωπα και βαίνουν επιδεινούμενες από μυθιστόρημα σε μυθιστόρημα:
ο αστυνόμος Χαρίτος και οι συνάδελφοί του έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς μειώσεις του μισθού τους και με το άγχος του ασφαλιστικού ή των
προβλημάτων του συστήματος υγείας για να φτάσουν στο τελευταίο μέρος της τριλογίας στην τρίμηνη στάση πληρωμής του μισθού τους∙ οι νέοι
άνθρωποι, όπως η κόρη του Χαρίτου, βιώνουν καταστάσεις ανεργίας ή
εργασιακής ανασφάλειας που τους ωθούν σταδιακά στην προοπτική της
μετανάστευσης ή της προσφοράς εθελοντικής εργασίας∙ οι αυτοκτονίες
συμπολιτών που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα χρέη τους, να καλύψουν τις καθημερινές τους βιοτικές ανάγκες ή ακόμη και να ξεκινήσουν
τη ζωή τους είναι επαναλαμβανόμενες∙ ποικίλες ιστορίες οικονομικής κατάρρευσης και δυσχερειών (μαγαζιά και βιοτεχνίες που κλείνουν, επαγγελματίες που ψάχνουν το μεροκάματο σε δεύτερες δουλειές) διατρέχουν το
βασικό ιστό της πλοκής δίνοντας το στίγμα μιας γενικευμένης κατάρρευσης∙ οι συνεχείς διαδηλώσεις των εργαζομένων και οι διαμαρτυρίες του
κινήματος των ‘Αγανακτισμένων’, που ταλαιπωρούν τον αστυνόμο στις
μετακινήσεις του ανά την Αθήνα, συνιστούν ένα leitmotiv.
Η αναπαράσταση της οικονομικής και της ευρύτερης κοινωνικής κρίσης
στηρίζεται στα μυθιστορήματα του Π.Μάρκαρη στην προσωποποίηση συστημικών, απρόσωπων φαινομένων. Εστιάζοντας λοιπόν στο ποιοι είναι τα
θύματα των εγκληματικών ενεργειών στα συγκεκριμένα μυθιστορήματα,
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γίνεται προφανές πως η επιλογή δεν είναι τυχαία: στα νεκρά τους σώματα
εγγράφονται όλα τα γνωστά επιχειρήματα σχετικά με το βάρος του παρελθόντος για τις σημερινές και τις ιστορικές ευθύνες των κυβερνώντων
τάξεων, των πολιτικών και των διεφθαρμένων επιχειρηματιών αναφορικά
με τις τρέχουσες αποτυχίες. Το ‘ανάθεμα’ με τον τρόπο αυτό απευθύνεται
στις πολιτικές ελίτ, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, συνδικαλιστές, με αποτέλεσμα τα μυθιστορήματα να μετατρέπονται και σε μια ηθική αφήγηση,
που θεωρεί την οικονομική αποτυχία του κράτους ως ηθική του αποτυχία.
Άξονες της αφήγησης είναι η αντίθεση μεταξύ αφενός της απληστίας, της
εξουσιομανίας, της έλλειψης κοινωνικής συνείδησης και αστικής ευθύνης
(φοροφυγάδες), του πλουτισμού με άνομους τρόπους, των πελατειακών
σχέσεων, της διαφθοράς, αφετέρου της αξιοπρεπούς εργασίας, της ευσυνειδησίας, της εντιμότητας, της εγκράτειας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας. Με τον τρόπο αυτό αφηγηματοποιείται μία κοινή συλλογική
αντίληψη που συγκροτείται και ταυτόχρονα συγκροτεί λόγους ταυτότητας, οι οποίοι κινούμενοι στον άξονα Εμείς/ Άλλοι αξιολογούν μία μερίδα του εθνικού εαυτού, τους εσωτερικούς διεφθαρμένους και διαπλεκόμενους Άλλους, αρνητικά σε αντίθεση με το έντιμο Εμείς (νέοι και ο
μέσος άνθρωπος που δρούσε και δρα εκτός κυκλωμάτων και πελατειακών
σχέσεων) που δεν μπορεί παρά να το δει κανείς θετικά. Κατά συνέπεια, η
κρίση αναπαρίσταται όχι απλώς ως μια άνευ προηγουμένου οικονομική
κατάρρευση, η οποία είναι αναμφισβήτητη, αλλά ταυτόχρονα και ως μία
ευρύτερη κρίση αξιών, μία κρίση του ελληνικού κράτους, κατά τη μεταπολίτευση στο πλαίσιο της οποίας έχει φτάσει και η ημέρα της κρίσεως για
τους υπαίτιους. Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό τι αναφέρει σχετικά
με την επιλογή του τίτλου ο ίδιος ο συγγραφέας σε ομιλία του: «Επέλεξα
για την τριλογία τον τίτλο «Τριλογία της Κρίσεως». […] Αυτή η λεπτολογία δεν είναι τυχαία. Από την αρχή πίστευα, και εξακολουθώ να πιστεύω,
ότι η κρίση αυτή είναι συνάμα και μια «ημέρα κρίσεως» για την Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης, όπως εθιστήκαμε να αποκαλούμε την περίοδο των
τριάντα έξη χρόνων, που διανύσαμε από το τέλος της δικτατορίας ως το
ξέσπασμα της παρούσας κρίσης – εσφαλμένα κατά τη γνώμη μου και θα
εξηγήσω τους λόγους παρακάτω. […] Πιστεύω ότι αυτή η κρίση είναι και
μια «ημέρα κρίσεως» για την Ελλάδα, υπό την έννοια ενός οφειλόμενου
απολογισμού. Όταν μιλάω για απολογισμό, δεν εννοώ μόνο την κριτική
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που ασκήθηκε στις δυο κυβερνήσεις, οι οποίες με την επιπόλαιη οικονομική πολιτική τους οδήγησαν τη χώρα στην τρόικα και στα μνημόνια.
Ο απολογισμός που ζητάω είναι απολογισμός για την πορεία της χώρας
τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια, για τις αλλαγές στις νοοτροπίες
και στα συστήματα, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις που δημιούργησαν.
[…]» (Μάρκαρης, 2014: 1 -2).
Τι σημαίνει όμως ακριβώς ημέρα της κρίσεως σε αστυνομικά μυθιστορήματα όπως αυτά, που ταλαντεύονται ανάμεσα στην ενοχή και την
αθωότητα, στην ηθική και την ανηθικότητα, σε ορθούς και λανθασμένους
τρόπους δράσης εγγράφοντας τις συνήθεις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν
τις δομές αισθήματος σε παρόμοιες περιστάσεις; Ειδολογικά δομικά χαρακτηριστικά τους όπως το έγκλημα και η διαδικασία εξιχνίασής του, η
φυσιογνωμία δράστη-θύματος, η παρουσία και ο ρόλος του αστυνομικού
θα βοηθήσουν να προσεγγίσω το ζήτημα αυτό.
Ο Franco Moretti ισχυρίζεται ότι «η αστυνομική μυθοπλασία είναι ριζικά αντι-μυθιστορηματική» επειδή το «αντικείμενό της είναι να επιστρέψει
στην αρχή» (Moretti, 1983: 137). Ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο είδος
δεν διδάσκει τίποτα επειδή απλώς παραδίδει τον αναγνώστη πίσω στην
αρχή, χωρίς καμία αίσθηση ανάπτυξης ούτε του χαρακτήρα ούτε της ευρύτερης κοινωνίας, υπό την έννοια ότι όλες οι ενέργειες εστιάζουν απαραιτήτως προς τα πίσω, καθώς ο ντετέκτιβ αναλύει το παρελθόν για ενδείξεις.
Στηριζόμενη στη σύμβαση του αναδρομικού χαρακτήρα της πλοκής, να
αναφέρω ότι και στην περίπτωση του Π.Μάρκαρη, το έγκλημα γίνεται το
σημείο εκκίνησης ώστε να εγερθούν ερωτήματα σχετικά με τα θεμελιώδη
ιστορικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά στοιχεία που έχουν διαμορφώσει τη
μεταπολιτευτική κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα. Η αναδρομή μοιάζει να είναι ενδεικτική της απεγνωσμένης προσπάθειας μιας κοινωνίας
να βρει απαντήσεις για το παρόν σε ένα παρελθόν που, καθώς φαίνεται,
συνιστά αντικείμενο αναθέματος. Η έμφαση, άλλωστε, σε αυτά τα μυθιστορήματα δίνεται λιγότερο στις ατομικές πράξεις εγκληματικότητας από
ό,τι στις ρίζες του εγκλήματος, οι οποίες εδράζονται σταθερά σε κοινωνικο-πολιτικά συμφραζόμενα που παράγουν συνθήκες εντός των οποίων
η εγκληματική ενέργεια φαίνεται πως είναι περίπου αναπόφευκτη. Δεν
προκαλεί εντύπωση λοιπόν που σε αρκετές χαρακτηριστικές περιπτώσεις
περιγράφεται αυτό το είδος βίας ως μία περίπου ‘καθαρτική’ αντίδραση,
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στο πλαίσιο της οποίας το έγκλημα ανάγεται σε κοινωνικό και ιστορικό
σύμπτωμα, αποτέλεσμα πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς ή/και ανικανότητας.
«… Κοιτάξτε, όλη η Ελλάδα κινείται με δανεικά. Είτε πρόκειται για στεγαστικά, είτε πρόκειται για καταναλωτικά, για επιχειρηματικά δάνεια ή για δάνεια
διακοπών, τα δάνεια είναι ο μόνος μοχλός που κινεί την ελληνική αγορά. Οι
τράπεζες κρατάνε σε ομηρία πάνω από τους μισούς Έλληνες. Τώρα μάλιστα
με την κρίση η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σε κανένα όμηρο δεν αρέσει η
ομηρία του. Προσπαθεί καταρχήν να απαλλαγεί, αλλά όταν δεν μπορεί, δεν
του μένει παρά μόνο η εκδίκηση. Συνεπώς, ψάχνετε από τη μισή Ελλάδα για
να βρείτε ποιος όμηρος εκδικήθηκε. Το θεωρείτε εύκολο;» (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια, σ.308)
«Πράγματι, Ελένη, πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως» επιβεβαιώνει ο σχολιαστής. «Ίσως όμως αυτό να είναι το δευτερεύον. Το πιο
σημαντικό είναι ότι ο αυτοαποκαλούμενος ‘εθνικός φοροεισπράκτορας’ πέτυχε εκεί που ολόκληρο το ελληνικό κράτος αποτυχαίνει εδώ και δεκαετίες.
Κατάφερε να βάλει στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου, εντός δέκα ημερών,
ένα υπέρογκο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα». (Περαίωση, σ.223)

Οι ανησυχίες του Π.Μάρκαρη για την ανανέωση της φόρμουλας που
διέπει το αστυνομικό είναι λιγότερο σημαντικές από την ανάλυση των
μύθων που διέπουν την ελληνική κοινωνία. Παρόλα αυτά, όσα ανέφερα
προηγουμένως συνιστούν μία ανατροπή του παραδοσιακού αφηγηματικού
σχήματος του αστυνομικού –ανατροπή ήδη γνωστή βέβαια από την εποχή
εμφάνισης του νέου πολιτικού νουάρ. Ενώ στην παραδοσιακή αφήγηση
οι ενδείκτες κοινωνικής και ιδεολογικής φύσης είναι χρήσιμοι αλλά σε
περιορισμένο επίπεδο (για την αποκάλυψη όλων όσα θα οδηγήσουν στην
ταυτοποίηση του εγκληματία), στο νέο πολιτικό νουάρ οι ίδιοι ενδείκτες
χρησιμεύουν για την αποκάλυψη θεσμικών δυσλειτουργιών ή αληθειών
που αποκρύπτονται από τους επίσημους λόγους της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Η ερμηνευτική διαδικασία δεν είναι πλέον συνδεδεμένη μόνο με την αστυνομική πλοκή, αλλά και με την αποκωδικοποίηση της λειτουργίας μιας
κοινωνίας και ενός κράτους στη δομή των οποίων τοποθετούνται τα αίτια
των εγκλημάτων. Η αποκωδικοποίηση στην περίπτωση του Π.Μάρκαρη,
που υιοθετεί παρόμοια στοιχεία από το νέο πολιτικό νουάρ, ισοδυναμεί
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κατά κύριο λόγο με την απόδοση ευθυνών και την έκφραση αγανάκτησης.
Η αγανάκτηση στην Ελλάδα της κρίσης δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα,
είναι μία ισχυρή μεταφορά που συνδέει τις διαφορετικές αφηγήσεις απόδοσης ευθυνών: αγανάκτηση σχετικά με τη λιτότητα, αγανάκτηση σχετικά
με τα λάθη των άλλων∙ δεν προξενεί εντύπωση λοιπόν που από τα πλέον
επαναλαμβανόμενα μοτίβα των μυθιστορημάτων αυτών είναι αυτό του
ανίσχυρου αγανακτισμένου πολίτη-θύματος των «λαθών των άλλων» (των
τραπεζιτών, των πολιτικών, των ημέτερων που τα καταφέρνουν πάντα με
πλάγιους τρόπους).
«Κατεβαίνω τα σκαλιά για το Μετρό, όταν ένας εβδομηντάρης με αρπάζει από
το μανίκι και με ταρακουνάει. «Τετρακόσια ευρώ το μήνα σύνταξη, παίρνω!»
μου φωνάζει. «Τι να μου κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τετρακόσια; Σε ρωτάω, ποιος Γερμανός, Γάλλος, Σουηδός, μπορεί να ζήσει με τετρακόσια ευρώ
το μήνα; Βλέπω το καλοκαίρι τα νησιά να βουλιάζουν από Γάλλους, Σουηδούς
και Γερμανούς συνταξιούχους. Εγώ δεν κοιτάζω τα νησιά ούτε με τα κυάλια,
γιατί με τετρακόσια ευρώπουλα το μήνα, ούτε κυάλια δεν παίρνεις». «Γιατί τα
βάζεις με τους Γερμανούς και τους Σουηδούς;» παρεμβαίνει ο διπλανός του.
«Ρώτα να μάθεις τι σύνταξη παίρνουν οι βουλευτές μετά από δύο τετραετίες
στη Βουλή. Μετά από οχτώ χρονάκια, δηλαδή». (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια, σ.25)
«Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχω ακόμα δουλειά σ’ αυτόν τον τόπο» του
απαντάει. «Μου κάνει εντύπωση ότι μπορώ ακόμα και πληρώνω το φροντιστήριο του γιου μου. Κάνω το σταυρό μου που οι γονείς μου επιβιώνουν ακόμα με
την πετσοκομμένη και υποτιμημένη σύνταξή τους. Όλα τα άλλα δε μου κάνουν
εντύπωση». (Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, σ. 261)

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο οι δράστες των εγκληματικών ενεργειών
φαίνεται να μην έχουν άλλη επιλογή εκτός από τη βίαιη δράση /αντίδραση, λειτουργώντας ως οι πλέον άμεσοι τιμητές ενός διεφθαρμένου συστήματος. Σε παρόμοια μυθιστορήματα, η υποκειμενική βία συχνά θεωρείται
απάντηση στην παραβίαση ορίων που αποδεικνύονται ότι δεν ήταν αρκετά σταθερά ώστε να κρατήσουν το έγκλημα μακριά. Η αναζήτηση των
εγκληματιών συνδέεται με τον τρόπο αυτό όλο και πιο άμεσα με το ζήτημα της κρίσης: το έγκλημα είναι μια διαπάλη μεταξύ της καταβαράθρωσης συλλογικών κανόνων και αξιών και της ατομικής βίαιης αντίδρασης
σε αυτή την κατάσταση. Η διαδικασία επίλυσης της υπόθεσης δεν αφορά
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κατά συνέπεια μόνο την αστυνομία και το έγκλημα, αλλά και θέματα που
αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και διαχειριζόμαστε την κοινωνία
μας. Το σημαντικότερο: το πτώμα και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται
είναι μία συμβολική διαμαρτυρία από τον δολοφόνο, ο οποίος αποδεικνύεται ένα είδος τιμωρού –χαρακτηριστική περίπτωση τόσο ο «εθνικός
φοροεισπράκτορας» στην Περαίωση όσο και τα συνθήματα-παρωδία των
συνθημάτων που ακούγονταν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου που συνοδεύουν την ανεύρεση των νεκρών στο Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία– και
εκφραστής μιας συλλογικής αγανάκτησης (μέρος της οποίας συχνά είναι
και ο αστυνόμος Χαρίτος) που μοιάζει να αμφισβητεί τα όρια θύτη και
θύματος.
«Να σου πω την αμαρτία μου, κύριε αστυνόμε; Άλλος ένας τέτοιος να μου τύχει, και μέσα μου θα παρακαλάω να μην πιάσουμε το δολοφόνο.» (Περαίωση,
σ.184)
«[…] Διακόσια άτομα έκλεισαν την Πλατεία Συντάγματος».
«Τι είναι αυτοί; Αγανακτισμένοι;» τον ρωτάω.
«Όχι, ενθουσιασμένοι» μου απαντάει.
«Ενθουσιασμένοι;» Τον κοιτάζω, μήπως τα’παιξε από το ζόρι που τραβάει
κάθε μέρα.
«Ενθουσιασμένοι μ’ αυτόν τον εθνικό φοροεισπράκτορα. Ζητάνε να αναλάβει
το υπουργείο Οικονομικών.» (Περαίωση, σ.237)

Έχει ενδιαφέρον ως προς αυτό η συστηματική επένδυση με απόλυτα
θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών των διεφθαρμένων, αλλοτριωμένων
πλέον συμμετεχόντων στην εξέγερση του Πολυτεχνείου –των παιδιών που
είναι οι ηθικοί αυτουργοί στις δολοφονίες τους, οι οποίες είναι ταυτόχρονα
κυριολεκτικές και συμβολικές πατροκτονίες χάρη στις οποίες η νεώτερη
γενιά απαλλάσσεται από τη βαριά σκιά του προπάτορα.
«Αναρωτιέμαι αν είναι προτιμότερο ν’ αφήσω να το πάρει το ποτάμι. Μήπως
είναι καλύτερα να μείνουν έξω αυτοί που μπορούν ακόμα και βοηθάνε σ’ αυτή
τη μαύρη εποχή; Τι θα κερδίσουμε αν τους κλείσουμε όλους στη φυλακή;
Απλά θα μείνουν στο έλεος του Θεού όσοι έχουν τώρα ένα αποκούμπι. Κάνω
μια προσπάθεια να στηρίξω τον αστυνομικό μέσα μου.» (Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, σ.314)

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ...

103

Όταν όμως έρθει η ώρα για τον κυνηγό του εγκλήματος να κρίνει την
πράξη του δράστη της εγκληματικής ενέργειας, δεν μπορεί παρά να τον θέσει προ της αυστηρά ατομικής του ευθύνης, βασισμένος στο ηθικό δίδυμο
του «νόμου και της τάξης». Η ενοχοποίηση των δραστών πράξεων υποκειμενικής βίας μπορεί να θεωρηθεί διατήρηση των ηθικών ορίων της κοινωνίας, αλλά και η λαϊκή δαιμονοποίηση των εθνικών ‘εγκληματιών’ μπορεί
επίσης να είναι καθαρτική στο μέτρο που όχι μόνο επιχειρεί τη διατήρηση
των ηθικών ορίων της κοινωνίας, αλλά επίσης των ηθικών ορίων του εθνικού εαυτού με το στιγματισμό εκείνων που θεωρούνται υπαίτιοι για πολλά,
αν όχι για όλα τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Η εγκληματική
βία μοιάζει λοιπόν να στηρίζεται σε μια δομή αναγκαιότητας. Γίνεται σαφές ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ‘αναγκαία’ βία.
Γενικότερα, αυτού του είδους η μυθοπλασία –και από αυτό δεν ξεφεύγει
ούτε ο Μάρκαρης– φαίνεται να αιωρείται ανάμεσα σε ένα σχόλιο σχετικά
με το αναπόφευκτο και αέναο της βίας και μία ίσως τελείως μη-ρεαλιστική
αίσθηση της δυνατότητας ελέγχου της. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι τα
ίδια αυτά μυθιστορήματα δεν είναι εύκολο να ξεφύγουν από την τάση του
είδους να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας ή να ξεπεράσουν αυτό που
ήταν πάντα ένα πρόβλημα για το είδος: το γεγονός ότι οι τυχόν λύσεις στα
αναγνωρισμένα γενικευμένα προβλήματα δεν είναι σε καμία περίπτωση
οριστικές.9 Αυτό συμβαίνει και στα μυθιστορήματα που με απασχολούν.
Αν και χρησιμοποιούν το κοινωνικό άγχος ως δραματικό υλικό, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα κακώς κείμενα θα διορθωθούν, ότι η τάξη θα
αποκατασταθεί πλήρως –γι’ αυτό, άλλωστε, και η ύπαρξη μιας Τριλογίας
9

Οι Winston & Mellerski γράφουν σχετικά με το αστυνομικό μυθιστόρημα ότι αυτό
επιδρά στο ακροατήριό του με πιο περίπλοκο τρόπο, σε σχέση με τα μυθιστορήματα
στα οποία πρωταγωνιστές ήταν ντετέκτιβ, όσον αφορά την εκτόνωση της προοπτικής
βίαιης παραβίασης από ένα κυρίαρχο δυτικό σύμβολο του κοινωνικού ελέγχου [δηλ. την
αστυνομία]. Θεωρούν ότι ωθώντας τον αναγνώστη να μην ταυτιστεί με το εγκληματικό
στοιχείο αλλά με την κρατική ιδεολογική μηχανή που του αντιτίθεται, το αστυνομικό
αναδιαμορφώνει τις δυνητικά καταστροφικές παρορμήσεις του ατομικισμού σε
επιτυχή συμμετοχή σε μια εταιρική δομή, την αστυνομική ομάδα. Συμπληρώνουν
δε ότι ταυτόχρονα, κάποια τουλάχιστον από τα αστυνομικά μυθιστορήματα
καταρρίπτουν την «οφθαλμαπάτη της κοινωνικής αρμονίας», η οποία πρέπει να είναι
η κύρια δομή που προσφέρεται για τη διαχείριση της φαντασίωσης της ατομικής και
κοινωνικής εξέγερσης. Μπορούν να αναδημιουργήσουν πολλούς από τους κοινωνικά
καθησυχαστικούς μύθους των προηγούμενων μορφών μυθοπλασίας με πρωταγωνιστές
ντετέκτιβ, αλλά γενικά καταλήγουν στην αποτύπωση ενός μόλις ελεγχόμενου χάους
παρά μιας αποκατασταθείσας τάξης (Winston & Mellerski, 1992: 2).
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στην προκειμένη περίπτωση.10 Η αναπαράσταση της βίας και της κοινωνικής αδικίας και εδώ όπως και σε όλη τη σύγχρονη αστυνομική μυθοπλασία παρέχει αφηγηματική μορφή στους βαθύτερους φόβους μας –«παρέχει
μια συνεκτική μορφή σύγχρονης ανησυχίας» (Knight, 2004: 199)–, αλλά
δεν παρέχει και λύσεις που κατασιγάζουν το άγχος μας.
Πολλοί συνδέουν την αναγνωσιμότητα της αστυνομικής λογοτεχνίας με
την ιδιότητα των παραλογοτεχνικών ειδών να δίνουν στα μέλη της ίδιας
ομάδας τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ίδιες ‘φαντασιώσεις’ (Cawelti,
1976: 8-9, 32). Στηριζόμενη σε αυτή την παρατήρηση, θα προσέθετα ότι ο
Π.Μάρκαρης παρουσιάζει τις αγωνίες και φαντασιώσεις μιας κοινωνίας σε
κρίση ακριβώς για να μπορέσουν αυτές να ικανοποιηθούν και να ελεγχθούν
ταυτόχρονα. Το σύμβολο του κοινωνικού ελέγχου παραμένει άλλωστε όχι
απλώς κυρίαρχο αλλά καθίσταται και θελκτικό, καθώς προβάλλεται με τον
πλέον θετικό τρόπο το ανθρώπινο πρόσωπο του νόμου και της τάξης. Ειδικότερα, στην «Τριλογία της κρίσεως» φαίνεται πως βρίσκει εφαρμογή η
κυρίαρχη άποψη των αστυνομικών μυθιστορημάτων, η οποία σύμφωνα με
όσα γράφει ο Jonathan Nichols-Pethick στο βιβλίο του που αφορά τις αμερικανικές τηλεοπτικές αστυνομικές σειρές αλλά που ισχύουν απόλυτα και
στην περίπτωση των κειμένων του Π.Μάρκαρη, είναι ότι «περιορίζονται
από την φορμουλαϊκή φύση του είδους» και ότι «αυτή η φόρμουλα παρέχει
ηθικό καθησυχασμό και προάγει μια εγγενώς συντηρητική κοινωνική ατζέντα εστιάζοντας στην ουσιαστική σοφία και την αρετή εκείνων που επιβάλλουν το νόμο [...] και προσφέρουν προστασία από όσους απειλούν την
κοινωνική τάξη» (Nichols-Pethick, 2012: 2). Ο αστυνόμος Χαρίτος στην
προκειμένη περίπτωση ενσαρκώνει μια μορφή ηθικού καθησυχασμού, όχι
μόνο επειδή συνιστά μια μορφή εξουσίας που δεν εμφανίζεται ανίκανη
όσον αφορά την υλοποίηση των υποχρεώσεών της απέναντι στον πολίτη
ή επειδή μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη από τις χειρότερες υπερβολές (όπως ακρότητες που προέρχονται από την Χρυσή Αυγή), αλλά κυρίως
επειδή η φιγούρα του μπορεί να θεωρηθεί ιδανική θέση για τη διαπραγμάτευση κοινωνικών δομών και υποχρεώσεων μετά από μία κρίση που έχει
απεμπολήσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Παρόμοιες απόψεις σχετικά με το
πρωταγωνιστικό πρόσωπο των μυθιστορημάτων του Π.Μάρκαρη διατυπώ10 Παρόμοιες απόψεις διατυπώνουν οι Robert P. Winston και Nancy C. Mellerski στο
βιβλίο τους που αναφέρεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα (Winston & Mellerski,
1992: 8-9).
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νουν αρκετοί κριτικοί που έχουν ασχοληθεί με τα κείμενα αυτά. Αναφέρω ενδεικτικά: ο αστυνόμος Χαρίτος, «δραστήριος και θυμόσοφος αντιπροσωπεύει τον τύπο του φερέγγυου Έλληνα μικροαστού που στις μέρες
μας τείνει να εκλείψει» (Κοτζιά, 2016). «Ανάμεσα στο Παγκράτι και στον
Βύρωνα όπου ζει και στο κτίριο της Γενικής Ασφάλειας όπου δουλεύει,
μοιάζει να εκφράζει μια παλιά τάξη πραγμάτων ή καλύτερα ένα ήθος τόσο
διαφορετικό σε σχέση με το μη ήθος της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
του πολτού» (Μπακουνάκης, 2003). Κατά συνέπεια, εμφανίζεται περίπου
ως πρότυπο υποδειγματικού πολίτη, ενός πολίτη που ενσαρκώνει τα ιδανικά της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αυτοσυγκράτησης, της ακεραιότητας και γενικότερα της ενάρετης εξουσίας, που αντιπαρατίθεται σε
όλες αυτές τις αλλοτριωμένες μορφές εξουσίας που είναι υπόλογες για την
κρίση και ταυτόχρονα θύματα των εγκληματικών ενεργειών στα μυθιστορήματα. Μία παρόμοια πρωταγωνιστική φιγούρα στο πλαίσιο μυθιστορημάτων που υπεραπλουστεύουν το αφήγημα της κρίσης στηρίζοντας την πεποίθηση ότι η κρίση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ενδογενείς αιτίες,
μετατρέποντας εντέλει περίπλοκα ζητήματα σε μια ηθική αφήγηση, όπως
προείπα, προδίδει αφενός την αξίωση απόδοσης ευθυνών και δικαιοσύνης
εντός όμως του πλαισίου τήρησης του νόμου, αφετέρου μία επιθυμία για
ξεχασμένες αξίες: έναν κόσμο στον οποίο θα εξακολουθεί να υφίσταται ως
εναλλακτική και η ατομική εγκράτεια, ο λιτός τρόπος ζωής, η σταθερότητα
των οικογενειών αξιών.
Εντέλει, αν αναγνωρίσουμε ότι μέρος της γοητείας και της αναγνωσιμότητας του αστυνομικού είδους προέρχεται από το γεγονός ότι η ιδεολογία
του κειμένου εναρμονίζεται με αυτή του αναγνώστη, καθώς και ότι η αξιοπιστία του ως αφήγηση εξαρτάται από την συναντίληψη συγγραφέα και
αναγνωστών για το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό, όπως και για το τι συνιστά
καταδικαστέα πράξη, τότε κείμενα όπως αυτά του Π.Μάρκαρη οφείλουν
την αναγνωσιμότητά τους τόσο στην αμφιθυμία αστυνομικού είδους και
αναγνώστη απέναντι στο κράτος, στη βία και στο σύστημα δικαίου11 όσο
και στην αναγνωστική πεποίθηση ότι στο πλαίσιο του ηθικοπλαστικού δίπολου αξιοπρεπείς και μη διαπλεκόμενοι Εμείς / διεφθαρμένοι Άλλοι τοποθετείται ο μέσος Έλληνας αναγνώστης που ταυτίζεται με τον ηθικό και
αξιοπρεπή οικογενειάρχη αστυνόμο Χαρίτο. 12
11 Για το θέμα αυτό βλ. Horsley, 2005: 2, 158 και Pepper, 2016: 1-18.
12 Τα μυθιστορήματα του Π.Μάρκαρη θυμίζουν ως προς αυτό όσα γράφει ο Peter
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Abstract
Much of the current criticism views crime fiction as a locally engaged
text that taps into social concerns building on the formulaic elements of
the genre. This article draws upon this critical trend and focuses on three
crime novels by P. Markaris (The Crisis Trilogy) written between 2010
and 2012, the years known as the onset of Greek debt crisis. The novels
I examine use the familiar formulas of crime genre as a way of giving
voice to social criticism and engaging in a critical reflection on social
mores. Light will be shed on the generic features of the novels, such as
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the process of crime investigation, the nature of both the criminal and the
victim, the role and the personality of the pursuer (policeman). The aim of
this article is to identify the precise nature of the ideology underlying the
novels of P. Markaris∙ to be more specific, it reflects upon the ambivalent
characteristics of violence in order to look at Greek crime stories as
narratives of crisis.
Λέξεις-κλειδιά: Αστυνομικό μυθιστόρημα, βία, κοινωνική κριτική,
κρίση

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
Βαρβάρα Χατζή*
Ο Γ. Ιωάννου πρωτοεμφανίστηκε στη νεοελληνική λογοτεχνική σκηνή
το 1954 με την ποιητική συλλογή Ηλιοτρόπια. Η ποίηση τον απασχόλησε
για λίγα χρόνια ακόμα μέχρι το 1963 όταν εξέδωσε τη δεύτερη συλλογή
του με τίτλο Τα χίλια δέντρα. Ωστόσο, σε όλο αυτό το διάστημα διαπίστωσε ότι οι ποιητικοί τρόποι δεν επαρκούσαν για να εκφράσουν το πνευματικό και ψυχικό του γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα από το 1959 και εξής να αρχίσει να ασχολείται με την πεζογραφία. Εξακολούθησε για λίγο ακόμα να
δοκιμάζει την ποιητική του δεινότητα, παρ’ όλα αυτά έρεπε συνεχώς προς
τα πεζά κείμενα. Πιο συγκεκριμένα, το 1962 δημοσιεύει στο περιοδικό
Διαγώνιος τα τρία πρώτα πεζά του: «Οι κότες», «Τα λαϊκά σινεμά» και «Ο
φόβος του ύψους» (Ιωάννου 1984: 209-226). Μάλιστα, όπως ομολογεί και
ο ίδιος σε μια αποστροφή εις εαυτόν, κατά τη σταδιακή πια εδραίωσή του
στον κόσμο της πεζογραφίας «οτιδήποτε το συλλάμβανες ως πεζό και όχι
ως ποίημα» (Ό.π.: 227). Ο Ιωάννου ήδη από τα πρώτα πεζογραφικά του
έργα επιδόθηκε στο μινιμαλιστικό αφηγηματικό είδος του πεζογραφήματος, τάση που συσχετίζεται άμεσα με την ευρύτερη ροπή της νεοελληνικής
πεζογραφίας της εποχής προς τη μικροαφήγηση, καθώς από τη δεκαετία
του 1960, όπως υποστηρίζει ο Δ. Τζιόβας επικρατέστερη συγγραφική επιλογή ήταν τα σύντομης έκτασης αλλά αφηγηματικής συνθετότητας διηγήματα (Τζιόβας 2002:247-252).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, βέβαια, η απόπειρα προσδιορισμού της πολύπλοκης και πολύπτυχης φύσης του πεζογραφήματος από
τον ίδιο τον Ιωάννου. Ο συγγραφέας στο «Εις εαυτόν», κείμενο που συνιστά μια προσπάθεια απολογισμού ή μάλλον ποιητικής και πνευματικής
*

Βαρβάρα Χατζή: Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στον τομέα Νεοελληνικών
Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ. Κάτοχος υποτροφίας για τη συμμετοχή
στο 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Η παρούσα μελέτη αφορμάται
από τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο Η σύγκλιση λόγου και εικόνας στις μικρές
λογοτεχνικές φόρμες: τα παραδείγματα του χαϊκού και του μικροδιηγήματος.
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αυτοβιογραφίας διατυπωμένης σε δεύτερο ενικό πρόσωπο, θέλοντας να
ερμηνεύσει τη μετάβασή του από την ποιητική στην πεζογραφική δημιουργία, και μάλιστα στην επιλογή της μικρομυθοπλασίας ως μέσο έκφρασης της τελευταίας, αποκαλύπτει ότι: «Πάντως, άρχισες να ασχολείσαι
με πεζά κι αυτό αποχτά τώρα το νόημά του. Από πολύ νεαρόν τα ρέοντα
από επεισόδιο σε επεισόδιο συμβατικά πεζογραφήματα σου προκαλούσαν βαριά ανία. Τα θεωρείς ως το πιο ανάξιο γράψιμο που υπάρχει, χαρακτηριστικό των συγγραφέων που βρίσκονται από το μέτριο και κάτω […]
Ήθελες να βρεις μια πολύπτυχη φόρμα, που να καλύπτει ταυτόχρονα και
τη φαντασία σου και τις μνήμες σου και την επιστημοσύνη σου και την
παρατηρητικότητά σου και τους συνειρμούς σου και την ποιητική σου
και τη διάθεσή σου για εξομολόγηση και συντριβή ενώπιον των άλλων,
αλλά και αυτούς τους άλλους ως σκηνικό, ως περιβάλλον, ως πρόσωπα,
ως ομορφιές. Ήθελες φόρμα που να διευκολύνει τη σύζευξη των πάντων»
(Ιωάννου 1984:223).
Απ’ όλες τις παραπάνω αναφορές που επιχειρούν να προσδιορίσουν
όσο το δυνατόν πληρέστερα το πεζογράφημα μέσα από την οπτική και
τα λεγόμενα του ίδιου του συγγραφέα, γίνεται αντιληπτό ότι ο Ιωάννου
στρέφεται προς αυτό αναζητώντας ένα νεότευκτο είδος που θα διαλέγεται
συστηματικά με άλλα συγγενικά του, όπως για παράδειγμα το διήγημα
και το χρονικό, που δεν θα έχει μια παγιωμένη και «κλειστή» ειδολογική
ταυτότητα, αλλά θα ανανεώνεται και θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά
ανάλογα με τις επιδιώξεις του γράφοντος, συγκερνώντας έτσι χαρακτηριστικά και ιδιότητες ποικίλων ειδών με τα οποία διαλέγεται εξακολουθητικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα στοιχεία του είδους που συστηματικά
εξαίρονται, με βάση και τις παραπάνω αναφορές, είναι η συντομία του
καθώς και η αιφνίδια και ακαριαία ανάπτυξη του θέματος, το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται μεν μονάχα ως προς μια συγκεκριμένη πτυχή και
έκφανσή του, αλλά η βαρύτητά του είναι τέτοια ώστε να δύναται να βασίσει ποικίλους προβληματισμούς. Τέλος ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό συνιστά η ελλειπτική και υπαινικτική αφήγηση που βασίζεται κατά
το μάλλον ή ήττον στην εξομολογητική παράθεση βιωμένων εμπειριών
και ωθεί τον αφηγητή στην προσπάθεια λεκτικής και συνάμα εικονικής
αναπαράστασής τους. Όλες οι παραπάνω αναφορές δεν θα μπορούσαν
παρά να παραπέμψουν ευθέως στα χαρακτηριστικά του μικροδιηγήματος.
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Η εξαιρετική συντομία, αναλογικά πάντα με την έκταση που λάμβαναν οι
μέχρι τότε αφηγήσεις, ο ειδολογικός υβριδισμός και η διαλογική σχέση
με ποικίλα είδη, η υπαινικτικότητα και η ελλειπτική γραφή, η προσωπική οπτική θέασης των πραγμάτων, καθώς και η στιγμιαία και αιφνίδια
παράθεση των αναπαριστώμενων εντός του έργου συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά της μικροαφήγησης (Χριστοδούλου Δημ. 2013:73-74). Με
άλλα λόγια, το πεζογράφημα, όπως το προσεγγίζει ο Ιωάννου, συνιστά
μια πρώιμη μορφή αυτού που θα προσδιοριζόταν με σημερινούς όρους
ως μικροδιήγημα, ένα πολύπτυχο, δηλαδή, και υβριδικό είδος που συμβαδίζει με τις καινοτόμες και οριακές καταστάσεις της εποχής στην οποία
πρωτοεμφανίζεται, αλλά και που συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των
συγγραφικών δυνατοτήτων.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των πεζογραφημάτων του Ιωάννου, που αποδεικνύουν τη
συνάφειά τους με το σημερινό μικροδιήγημα. Αρχικά, ίδιον της οικονομημένης αφήγησης που μετέρχεται και ο Ιωάννου στο έργο του, καθώς
προσπαθεί να επιτύχει την αναπαράσταση ενός καθ’ όλα σύνθετου και
πολύπλοκου συμβάντος ή εμπειρίας στη συντομότερη δυνατή έκταση,
δεν είναι άλλο από την ανάδειξη μιας δεσπόζουσας στιγμής∙ παρουσιάζεται λοιπόν ένα πιθανοφανές επεισόδιο, που προκύπτει δηλαδή άμεσα
από τα δεδομένα της βιωμένης πραγματικότητας, με εξαιρετικά υπαινικτικό και ελλειπτικό τρόπο, χωρίς απόδοση ποικίλων λεπτομερειών· με
άλλα λόγια ο αφηγητής επιδίδεται στην υποτύπωση του περιβάλλοντος
χώρου αποσκοπώντας στο να υποκινήσει τη δύναμη να συντεθεί μια οπτική απεικόνιση εκ μέρους του αναγνώστη (Eco 2002: 245). Παράλληλα,
προκειμένου να αποδοθεί η επιδιωκόμενη αίσθηση του αιφνίδιου και του
ακαριαίου, τα περισσότερα πεζογραφήματα των προαναφερθέντων συλλογών του, και ιδιαίτερα όσα απασχολούν την παρούσα μελέτη, ξεκινούν
την αφήγησή τους in medias res, ενώ συναφής είναι και η προτίμηση
για έναν ¨ανοιχτό¨ τρόπο αρχής και τέλους του έργου∙ το γεγονός αυτό
κινητοποιεί αδιαμφισβήτητα τον αναγνώστη, ωθώντας τον προς την προσπάθεια αναδόμησης και αποκατάστασης του νοήματος που εσκεμμένα
εκλείπει, χωρίς αυτό το τελευταίο να διαταράσσει την ενότητα και ολότητα του μικροδιηγήματος (Taha 2004:42-52).
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Στην πλειονότητα αυτών των μικροαφηγήσεων, ο αφηγητής αφορμάται από την παρατήρηση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς διασχίζει
και περιπλανάται στην «καταστασιακή» (Ιακωβίδου 2006:272) πόλη της
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιδοθεί εν τέλει στην αναπαραστατική
καταγραφή αξιοσημείωτων εμπειριών και σχεδόν οριακών στιγμών, που
συνήθως έχει ο ίδιος βιώσει και που αποτυπώνουν την πολύπλευρη κρίση
του ατομικού και συλλογικού γίγνεσθαι. Η σημαίνουσα λειτουργία του
χώρου στα πεζογραφήματα δικαιολογείται από τον ίδιο τον Ιωάννου, ο
οποίος έχει υποστηρίξει ότι η βιογραφία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου
μπορούν να εννοηθούν μόνο μέσα από την κατανόηση των τόπων όπου
σύχναζε και τον ανέθρεψαν, με άλλα λόγια μέσα από την «βιο-γεωγραφία» του (Ιωάννου 1984:255-256).
Προς εξέταση έργο το «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς». Ένα
πεζογράφημα που συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη συλλογή του Ιωάννου
με τίτλο Για ένα Φιλότιμο, με την έκτασή του να κυμαίνεται στις 856 λέξεις, πληρώντας έτσι τη βασική προϋπόθεση της μινιμαλιστικής αφήγησης
περί συντομίας. Το πεζογράφημα ξεκινά με τον ακόλουθο τρόπο: «Στέκομαι και κοιτάζω τα παιδιά ∙ παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στο ορισμένο καφενείο∙ σε λίγο θα σχολάσουν και θ’ αρχίσουν να καταφτάνουν οι μεγάλοι»
(Ιωάννου 1964:43). Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η αφήγηση ξεκινάει in
medias res∙ ο τρόπος που αρχίζει το πεζογράφημα είναι εξαιρετικά αιφνίδιος, υπαινικτικός και ¨ανοιχτός¨ χωρίς την απόδοση χωροχρονικών λεπτομερειών ή διευκρινίσεων, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τον δέκτη
σχετικά με τη ροή της αφήγησης και τον ρόλο του αφηγητή.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι ευδιάκριτο πως ο αφηγητής έχει το
ρόλο στατικού θεατή και παρατηρητή που εκ του μακρόθεν θα αποτυπώσει
όσα καθημερινά αλλά αξιοσημείωτα συμβάντα εκτυλίσσονται γύρω του,
προσδίδοντάς τους την εντύπωση του βιωματικού συμφραστικού πλαισίου
αναφοράς χάρη στη χρήση του πρώτου ενικού ρηματικού προσώπου. Η
εύστοχη επιλογή του ρήματος «κοιτάζω» υποβάλλει μάλιστα στον αναγνώστη εξαρχής την εντύπωση ότι θα ακολουθήσει η οπτικοποίηση, με
ρηματικούς όγκους, σκηνών από την καθημερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη,
όπως αυτές εντυπώνονται στο ομιλούν υποκείμενο κατά την παρατήρηση
του περιβάλλοντος χώρου και αποδίδουν τη σύνθετη ατομική και συλλογική κρίση (Μουλλάς 1988:62).
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Στη συνέχεια, ακολουθεί μια επίλεκτη στιγμή της αφήγησης, το ομιλούν υποκείμενο θέλοντας να επεξηγήσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι «μεγάλοι» που εντός ολίγου θα καταφτάσουν στο καφενείο επιδίδεται στην
παρατήρηση του προσφυγικού συνοικισμού και των εκπροσώπων του,
προσφύγων από περιοχές του άλλοτε ελλαδικού χώρου που κατοικούν πια
στην πολυπολιτισμική πόλη της Θεσσαλονίκης (Αναστασιάδης 2006:218).
Πρόκειται για ένα οριακό σημείο, στην αιχμή του οποίου ο αφηγητής θα
επιχειρήσει να αποδώσει ένα εικονογραφημένο μωσαϊκό βάσει των εθνικών ψηφίδων που το απαρτίζουν· ταυτόχρονα από αυτό θα αφορμάται στο
εξής η σπειροειδής εκτύλιξη της μικροαφήγησης, δίνοντας τη δυνατότητα
στον αφηγητή να φωτίσει τα αποτελέσματα όσων θεάται αλλά και να εκδηλώσει τις απώτερες κρίσιμες σκέψεις και τα συναισθήματά του.
Συγκεκριμένα, λοιπόν, αναφέρεται ότι: «Όπου κι αν είμαι, τον Πόντιο, ας πούμε, τον διακρίνω από μακριά· κι από μια γραμμή του κορμιού
του μονάχα. […] Σπανίως να πέσω έξω. Από κοντά όμως είμαι ολότελα
αλάνθαστος. Το ίδιο και με τους Καραμανλήδες, τους Καυκάσιους, τους
Μικρασιάτες απ’ τις ακτές, τους άλλους απ’ τα βάθη, τους Κωνσταντινουπολίτες, από μέσα ή απ’ τα περίχωρα, κι ας επιμένουν όλοι τους πως είναι
απ’ την καρδιά της Πόλης, κι απ’ το Γαλατά. Οι Θρακιώτες όμως έρχονται
πιο καστανοί· […] Μπερδεύονται κυρίως μ’ αυτούς που ήρθαν απ’ τη Ρωμυλία. Αυτό συμβαίνει κι ανάμεσα στους Ηπειρώτες και στους άλλους απ’
τις περιοχές του Μοναστηριού» (Ιωάννου 1964:43).
Ξεκινώντας, λοιπόν, την προσωπογραφία των ποικίλων προσφύγων, κυρίαρχη στην αφήγηση είναι η «λογική του ματιού» (Πισσαλίδης
2006:302), που θα αποτυπώσει εν προκειμένω τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον έναν πρόσφυγα από τον άλλο
στα μάτια του αφηγητή και τους οριοθετούν χωρικά ανάλογα με τον συνοικισμό όπου κατοικούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράθεση εντός
της μικροαφήγησης της παραπάνω καθόλα πιθανοφανούς και εναργούς
εικόνας (Iakovidou 2004:91), καθώς αποδίδονται ακόμα και λεπτομέρειες
σχετικά με τον τρόπο ομιλίας, το χρώμα του δέρματος ή των μαλλιών των
προσφύγων, που οδηγούν το εξασκημένο μάτι του αφηγητή δια μιας στη
διαπίστωση του γενέθλιου τόπου τους. Στην προσπάθεια αναπαράστασης
των συστατικών χαρακτηριστικών κάθε προσώπου δε, δεσπόζοντα ρόλο
διαδραματίζει η οπτική γωνία από την οποία τα θεάται ο αφηγητής, καθώς
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μεταβαίνει από την πρωτοβάθμια, μακρινή, στη διεισδυτικότερη, κοντινή,
παρατήρηση, κίνηση που σημασιοδοτεί ταυτόχρονα και τη σταδιακή μετάβαση από την άγνοια στη γνώση σχετικά με το αναπαριστώμενο (Marin
1992:264), ή εν προκειμένω την εύστοχη αναγνώριση του τόπου προέλευσης κάθε πρόσφυγα.
Αφορμώμενος, λοιπόν, από το προαναφερθέν συμβάν, ο αφηγητής
μεταβαίνει σε ένα πολύ δυναμικότερο και κρίσιμο ζήτημα, που δεν είναι
άλλο από τα συναισθήματα που του γεννά η σύγκλιση και οι σχέσεις των
πολλαπλών προσφυγικών ομάδων κατά τη συμβίωσή τους στην πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη. «Κι όμως πόση συγκίνηση έχει να κοιτάζεις ή να
συζητάς στα καφενεία και να διαισθάνεσαι τη δική σου ή μια άλλη πανάρχαια ράτσα. […] Χαίρομαι να κοιτάζω τις αδρές και τίμιες φυσιογνωμίες
τους, κι ανατριχιάζω βαθιά, όταν σκέφτομαι πως αυτός που μου μιλά είναι
δικός μου άνθρωπος, της φυλής μου. Κάτι σα ζεστό κύμα με σκεπάζει ξαφνικά, θαρρείς και γύρισα επιτέλους στην πατρίδα. Δεν έχει σημασία που δε
γνώρισα ποτέ αυτή την πατρίδα ή που δε γεννήθηκε καν εκεί. Το αίμα μου
από κει μονάχα τραβάει» (Ιωάννου 1964:44).
Ο αφηγητής, λοιπόν, συσχετίζει το βαθύ υπόστρωμα που ενώνει τη
δική του, υπονοούμενη απώτερη προσφυγική καταγωγή με ανθρώπους
από αλλοτινά μέρη του ελληνισμού.Έχοντας εκθέσει την ανθρωπογεωγραφία των προσφυγικών συνοικισμών της Θεσσαλονίκης, ανασύρει τώρα
από τη συνείδησή του το μη βιωμένο, αλλά καθοριστικό, όπως φαίνεται
για τη διαμόρφωσή του, ανθρωπογεωγραφικό χώρο της απώτερης πατρίδας του, της Ανατολικής Θράκης, που τον οδηγεί έμμεσα στην κρίση της
καταγωγής του αλλά και στην έντονα φορτισμένη συγκινησιακή διάδραση
με αντίστοιχες προσφυγικές ροές. Αυτή αισθητοποιείται εντονότερα εντός
της αφήγησης με την επιλογή κατάλληλων ρηματικών αναπτυγμάτων με
έντονη μεταφορική χρήση της γλώσσας που συγκερνούν εντός του ευσύνοπτου σημαίνοντος μεγάλης δραματικής έντασης σημαινόμενα, όπως
«κοιτάζω τίς αδρές καί τίμιες φυσιογνωμίες τους», «Κάτι σα ζεστό κύμα
μα σκεπάζει ξαφνικά», «Το αίμα μου από κει μονάχα τραβάει».
Έχοντας αποδώσει την προσφυγική ανθρωπογεωγραφία, ο αφηγητής
εγκαταλείπει στην πορεία της μικροαφήγησης, τους προσφυγικούς συνοικισμούς και επιχειρεί την υποτύπωση του περιβάλλοντος χώρου, στρέφοντας εκ νέου το βλέμμα του στην τοπιογραφία της αστικής Θεσσαλονίκης,

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ...

117

κατ’ ουσίαν όμως βυθίζοντάς το εσωτερικά στο δικό του εγώ (Πισσαλίδης
ό.π.:305). Μόνο έτσι θα καταφέρει να αποδώσει την πεμπτουσία της αφήγησης, δηλαδή, με τα λόγια του Ιωάννου, μια «ανασύσταση της ιστορίας
μαζί με το δικό μου «εγώ»», μια «επανατοποθέτηση των λέξεων στις κατάλληλες για την αφήγηση θέσεις» (Ιωάννου 1984:807).
Έτσι, ο αφηγητής απομακρυνόμενος από το προσφυγικό τοπίο, χάνεται
στη σύγχρονο πολύβουο κέντρο της πόλης και βιώνει καθοριστικές στιγμιαίες εμπειρίες, αποτυπωμένες στο ακόλουθο απόσπασμα: «Ολομόναχος,
ξένος, παντάξενος, χάνομαι στις μεγάλες αρτηρίες. […] Ερυθρά και λευκά
αιμοσφαίρια σα να κυκλοφορούν. Σταματώ πολλές φορές στη μέση του
πεζοδρομίου, κι όπως στο κούτσουρο που κόβει το νερό, έτσι περιστρέφονται γύρω μου οι διαβάτες» (Ιωάννου 1964:44).
Μόνος και ξένος, ο πλάνης αφηγητής, άγνωστος στη μέση του πλήθους,
σχεδόν απόβλητος από τη συντεταγμένη κοινωνία (Benjamin 2002:49) είναι σε θέση να δει την ακαριαία ανάδυση κάθε στιγμής στο χώρο που τον
περιβάλλει καθώς τα μάτια του συλλαμβάνουν τις εκρήξεις της αστικής
πια παροντικότητας. Εν προκειμένω, ο αφηγητής διασχίζοντας και αντικρίζοντας τον χώρο και το πλήθος γύρω του δοκιμάζει το αίσθημα της
αποξένωσης και της απομόνωσης. Ο αφηγητής- παρατηρητής μοιάζει να
ακινητοποιεί τον χρόνο και να αποτυπώνει ξανά τον περιβάλλοντα χώρο
όπως τον θεάται μέσα από την δική του παροντική οπτική γωνία, συνειδητοποιώντας εντονότερα την κρίση που διέρχεται, δηλαδή τη μοναξιά που
δοκιμάζει, παρά τον πολύβουο και πολυσύχναστο αστικό τρόπο ζωής.
Η αφήγηση, λοιπόν, δομείται και σε αυτό το σημείο, στη βάση μιας
αναπαριστώμενης εικόνας που υποτυπώνει το διερχόμενο πλήθος να περιστρέφεται γύρω από τον εξωτερικό αφηγητή- παρατηρητή. Όπως υποστηρίζει η Σοφία Ιακωβίδου, η αποστασιοποίηση και η μη συμμετοχή του
αφηγητή στην αναπαριστώμενη συνθήκη, του παρέχει αυτομάτως μια
στιγμιαία ασφάλεια και τον θωρακίζει απέναντι στις νοσηρές ή και κοινωνικά στιγματισμένες καταστάσεις που βιώνει (Ιακωβίδου 2006:281).
Η μορφοποίηση-εικονοποίηση των αισθημάτων της βαθιάς μοναξιάς, της
απομόνωσης και της απώλειας του είναι, περνούν μέσα από μεταφορικές
διατυπώσεις όπως για παράδειγμα, «χάνομαι στις μεγάλες αρτηρίες», οι
οποίες τα χωροποιούν και τους δίνουν μ’ αυτό τον τρόπο οπτικό όγκο.
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Φαίνεται, λοιπόν, πως η περιπλάνηση είτε στους προσφυγικούς συνοικισμούς είτε στο κέντρο της πόλης και συνακόλουθα η αναπαράστασή
τους, ωθούν τον αφηγητή ταυτόχρονα να χωροποιήσει και μ’ αυτό τον
τρόπο να φωτίσει τις σκέψεις του για την απώτερη προσφυγική καταγωγή
του, αλλά και για την απόρριψη ή τη μοναξιά που δοκιμάζει στη σύγχρονή του Θεσσαλονίκη. Για τον λόγο αυτό, η τελευταία χαρακτηρίζεται στο
έργο του Ιωάννου ως «καταστασιακή» πόλη, όρος που δηλώνει την τάση
η πόλη «μέσω ενός παράδοξου νομαδισμού της περιπλάνησης [να] ανακατασκευάζεται από όποιον τη διατρέχει» (Ιακωβίδου 2006:272). Πρόκειται,
θα λέγαμε, για μια τακτική που αποσκοπεί στην αναπαράσταση εντός της
μικροαφήγησης, όχι μόνο της χωρικής διάστασης μιας πόλης, αλλά μάλλον της ψυχογεωγραφίας της, μέσα από την απόδοση, της αντίστοιχης χωροποιημένης εσωτερικής και ψυχικής κατάσταση που βιώνει ο αφηγητής,
αισθητοποιώντας εν προκειμένω τη διερώτηση και τον προβληματισμό
του για την κρίσιμη και οριακή κατάσταση απομόνωσης που δοκιμάζει
στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη.
Ο αφηγητής μάλιστα ενώ βασίζεται και αναφέρεται κατά κύριο λόγο
στα προσωπικά του βιώματα και συναισθήματα, καταφέρνει να προσδώσει στα ζητήματα αυτά, στη θέση και την ταυτότητα δηλαδή του ατόμου
στις σύγχρονες πόλεις, ένα χαρακτήρα που, αγγίζοντας τη μεγαλύτερη
ανθρώπινη κλίμακα, ξεπερνά την ατομική περίπτωση, και κατά επέκταση επιτυγχάνει να προσδώσει στο εν λόγω ζήτημα χαρακτήρα καθολικής
κρίσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Εγώ όμως από τώρα είμαι βαριά
παραπονεμένος. Μέσα στους ξένους και στα ξένα πράγματα ζω διαρκώς·
[…] Συγκατοικώ με ανθρώπους που αδιαφορούν τελείως για μένα, κι εγώ
γι’ αυτούς. […] Ο ένας αποφεύγει τον άλλο, όσο μπορεί. Μα κι αν τύχει να
σου μιλήσουνε, κρύβουν συνήθως τα πραγματικά τους στοιχεία σα να ‘ναι
τίποτε κακοποιοί[…]» (Ιωάννου 1974:45).
Ο αφηγητής έτσι με εναργή μεταφορική χρήση της γλώσσας, με πιο
χαρακτηριστική τη φράση «Μέσα στους ξένους και στα ξένα πράγματα ζω
διαρκώς», αποδίδει με εμπράγματους όρους το σύγχρονο και παγιωμένο
αίσθημα της μοναξιάς, αλλά και της εν μέρει ηθελημένης αποστασιοποίησης και απομόνωσης από αυτόν τον καθ’ όλα κενό και ομοιομορφοποιημένο σύγχρονο κόσμο.

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ...

119

Έτσι, στην καταληκτήρια φράση του μικροδιηγήματός του αναφέρει:
«Γι’ αυτό ζηλεύω αυτούς που βρίσκονται στον τόπο τους, στα χωράφια
τους, στους συγγενείς τους, στα πατρογονικά τους. Τουλάχιστο, ας ήμουν
σ’ ένα προσφυγικό συνοικισμό με ανθρώπους της ράτσας μου τριγύρω»
(Ιωάννου 1974: 45).
Με το αιφνίδιο και ελλειπτικό αυτό τέλος, φαίνεται ότι βαθύτερη επιδίωξη του αφηγητή είναι η επανάκτηση της γνησιότητας και της εγγύτητας που υπάρχουν πια μόνο στις προσφυγικές συνοικίες, οριστικά απωλεσμένες στο σύγχρονο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, που διαποτίζεται
πια από την αναπαριστώμενη πολύπλευρη κρίση διαπροσωπικών σχέσεων. Συνακόλουθα, ο αφηγητής προβάλλει το αίσθημα του ανήκειν στους
προσφυγικούς συνοικισμούς και τους ανθρώπους τους, χωροποιώντας το
έτσι σε μια δραστική εικόνα συνεύρεσης και συμμετοχής, όπου όλοι είναι
«τριγύρω» για όλους. Οι διαρκείς επισκέψεις του αφηγητή σε αυτούς τους
εικονοποιημένους και οικείους χάρη στην εγγύτητα χώρους, συντονίζουν
το εγχείρημά του να ανασυστήσει τη χαμένη νεανική ηλικία στην απώτερη
πατρίδα του, αν και ποτέ δεν τη βίωσε, αιχμαλωτίζοντας έτσι το χωροποιημένο πλέον χρόνο (Πισσαλίδης ό.π.: 309).
Μέσα από την ανάλυση του παραπάνω πεζογραφήματος- μικροδιηγήματος του Ιωάννου, φαίνεται ότι η συγγραφική επιλογή της μινιμαλιστικής
αφήγησης, με κύρια γνωρίσματα, όπως καταδείχθηκε, τη σύντομη έκταση, την υπαινικτική και ελλειπτική μέθοδο προσέγγισης των αφηγούμενων γεγονότων, τον ¨ανοιχτό¨ εναρκτήριο και καταληκτήριο τρόπο της
αφήγησης, τον βιογραφικού τόνο, αλλά και τη δόμησή του στη βάση μιας
ακολουθίας εναργών χωροποιημένων εικόνων, δίνεται η δυνατότητα στον
αφηγητή να αναδείξει με τον πλέον καίριο τρόπο τα κρίσιμα ζητήματα
που τον απασχολούν. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μινιμαλιστική αφήγηση δεν επιδιώκει τόσο να αναλύσει ή να επεξηγήσει όσο
το να δείξει, αναπαριστώντας τα αφηγούμενα γεγονότα και εμπειρίες, που
επέλεξε ο αφηγητής. Αντλώντας, όπως αναφέραμε παραπάνω, από οριακές και κρίσιμες καταστάσεις που εγείρουν τον προβληματισμό σχετικά
με τη δική του αλλά και εν γένει την ανθρώπινη φύση και ταυτότητα, ο
αφηγητής υποτυπώνει χωροποιημένες εικόνες όσων τον περιβάλλουν. Η
αφήγηση δομείται έτσι με βάση τη σπειροειδή αλληλοδιαπλοκή δεσποζουσών στιγμών, αποδιδόμενων μέσα από εικόνες που θα μπορούσαν να
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συνοψιστούν στη θέαση και απόδοση του προσφυγικού συνοικισμού, των
ανθρώπων που ζουν εκεί, αλλά και του σύγχρονου αστικού κέντρου και
όσων το βιώνουν (Iakovidou 2004:114)· όλα αυτά σε συνδυασμό με τα
συναισθήματα που του εγείρουν αυτοί οι δύο αντιστικτικοί χώροι, με τον
μεν πρώτο να αποπνέει το συναίσθημα της νοσταλγίας για τη χαμένη προσφυγική του πατρίδα και συνακόλουθα την οριστικά απωλεσμένη νεότητα, τον δε δεύτερο το αίσθημα της απομόνωσης και της αποστροφής για
τα σύγχρονα αστικά κέντρα και τους αλλοτριωμένους ανθρώπους τους.
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Abstract
This study investigates the way in which speech and picture are combined in G. Ioannou’s minifictions, especially in “Into the refugee settlements”. Ioannou was one of the first neohellenic narrators, who chose the
form of very short novel, named pezographima, in order to express himself, in his early work. Since 1962 he had been looking for a short narrative
form totally different to the long novels, which had already dominated the
literary production during the 1960s. Gradually, he decided to adopt the
main characteristics of very short novels, as far as the narration, the expression and the representation of the facts are concerned. According to
the contemporary literary theory, the aforementioned characteristics coincide with those found in modern minifictions. By examining the short
novel “Into the refugee settlements” which is included in his first minifictions collection, entitled For a sense of honor, we can detect that the narrator chooses to (re)present exceptional moments which he observes or
experiences himself, while wandering around the refugee settlements or in
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Thessaloniki’s city center. In any case, Ioannou’s narrator is trying to represent these moments by using into the narration a combination of all these
pictures. In this way, he manages to represent in a short novel, a pictural
plexus of all these crucial moments. Thus, he freezes time and he expresses
his concern about the crisis he is facing in the modern world, especially
about loneliness.
Λέξεις κλειδιά: Γιώργος Ιωάννου, πεζογράφημα, μικροδιήγημα, αναπαράσταση, εικόνα.

1.2. Έμφυλες προσεγγίσεις

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΛΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Δήμητρα Γιανναρά*
Πριν από το ερώτημα για το τι έχουμε να πούμε για την Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, καλούμαστε πρώτα να ομολογήσουμε την αμηχανία μας
για το πώς θα μιλήσουμε για αυτήν και το έργο της. Δεν πρέπει να κρίνουμε τη γυναικεία γραφή με κριτήρια σημερινά, ιδίως όταν αυτά δεν εντοπίζονται μόνο μέσα σε αφηγηματικές δομές παρά και στους ίδιους τους
κοινωνικούς ρόλους του φύλου. Δεν πρέπει να βιάζουμε φεμινιστικά μηνύματα, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα η συγγραφέας, που άλλωστε η
μεταδομιστική θεωρία αγνοεί προωθώντας τον ενδοκειμενικό θάνατο του
υποκειμένου. Μα ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε τα εργαλεία της πεντηκονταετούς φεμινιστικής κριτικής ούτε να παραβλέψουμε το γεγονός πως
την εποχή που η Παπαδοπούλου γράφει, με το όνομά της ή με ένα γυναικείο ψευδώνυμο,1 προφανώς επιθυμεί να μιλήσει και ως γυναίκα.
Πριν βιαστούμε, λοιπόν, να αποδομήσουμε το γυναικείο υποκείμενο
−σε ένα σκοτεινό σημείο στη σκηνή του κειμένου ή σε μια λειτουργία
που πρακτικά εκτοπίζει τη λογική της ταυτότητας− θα το αφήσουμε να
συγκροτηθεί ως δομή, να αναπτύξει μια στοιχειώδη σχέση ταύτισης με
τον εαυτό του, να τοποθετηθεί στη συμβολική τάξη των πραγμάτων και
να αποκαλύψει σημεία διάχυσης μιας εναλλακτικής ματιάς στην ιστορία.
Η Παπαδοπούλου, αν και σήμερα λησμονημένη,2 αναγνωρίστηκε από τους
αθηναϊκούς κύκλους ήδη από τα 22 της χρόνια. Διηγήματά της μεταφράστηκαν
*
1
2

Δήμητρα Γιανναρά, Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (giannara.
dimitra@ac.eap.gr) και στην Ιταλική Σχολή Αθηνών.
Σατανίσκη, Βυζαντίς στα διηγήματα και Αλεξάνδρα, Ανατολίτισσα, Θρακοπούλα σε
άρθρα και ανταποκρίσεις. Μόνο για λίγο στο ξεκίνημα υιοθέτησε το ψευδώνυμο Σάνκο
Πάνσας.
Το έργο της λησμονήθηκε ήδη από την επόμενη από την ίδια γενιά. Παρατήρηση της
Μαρίας Νικολοπούλου, «Η πρόσληψη της γυναικείας λογοτεχνικής παραγωγής», στο
Σοφία Ντενίση (επιμ.), Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά
λόγου και τέχνης (1900-1940), Αθήνα: Gutenberg, 2008: 196. Πρβ. Sandra Gilbert,
Susan Gubar, The Madwoman in the attic, New Haven: Yale University Press, 2000: 63
για την κοινή τύχη των πρώτων λογοτέχνιδων και εκτός Ελλάδος.
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σε αρκετές γλώσσες ενώ πουθενά δεν διάβαζες επικριτικά σχόλια για το έργο
της.3 Ήταν η πρώτη σημαντική γυναίκα πεζογράφος -κυρίως σε μεικτή γλώσσα
από το 1888 και για τουλάχιστον μία δεκαετία- ενώ ήταν η μόνη που ανθολογήθηκε το 1896 πλάι στο Βιζυηνό, τον Παλαμά, τον Καρκαβίτσα και άλλους
30 ξεχωριστούς άντρες συγγραφείς.4
Παρόλο που γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε και ξεκίνησε να εργάζεται ακριβώς στην καρδιά του Βυζαντίου, η κοσμοπολίτικη Πόλη άργησε
να την αναγνωρίσει,5 διότι εκεί η διηγηματογραφία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη ενώ οι συντηρητικοί «γλωσσαμύντορες» επέβαλλαν στην πεζογραφία
την καθαρεύουσα ως κυρίαρχο εκφραστικό εργαλείο, απορρίπτοντας τη
μαλλιαρίζουσα, ιδίως από μια γυναίκα, και αρνούμενοι μια αντίστοιχη
στροφή της πολιτιστικής κίνησης.
Όσον αφορά το γυναικείο ζήτημα, η Παπαδοπούλου δεν ένωσε τη
φωνή της με την Καλλιρρόη Παρρέν την οποία αμφισβήτησε, αν και οι
τοποθετήσεις τους, σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, δεν διαφέρουν
πολύ. Η Παρρέν μόλις μετά το τρίτο έργο από την τριλογία Βιβλία της
Αυγής υπονοεί μια γυναικεία συλλογικότητα προς ανάμειξη των γυναικών στην πολιτική, στροφή που η Παπαδοπούλου δεν πρόλαβε να ζήσει.
Μέχρι τότε ο μαχόμενος φεμινισμός στην Ελλάδα ζητούσε δικαίωμα στη
γνώση και την εργασία, με τη συνεπαγόμενη οικονομική ανεξαρτησία της
γυναίκας, ενώ στάθηκε κάθετα αντίθετος στον επανορισμό των ρόλων
εντός γάμου, ενισχύοντας το πρόσωπο της μητέρας με απεριόριστο σεβασμό και αίσθηση εθνικής αποστολής.6 Η Εφημερίς των Κυριών ήταν
3

4
5

6

Κύριος σχολιαστής της ο Ξενόπουλος, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της
γράφοντας τέσσερα κριτικά κείμενα στο διάστημα από το 1889-1906. Πρβ. Ι.Ν.
Γρυπάρης, «Μεγάλη Κωμωδός», Φιλολογική Ηχώ Κ/Πόλεως, τχ. 5, 16/10/1893:
80. Ιδίου, «Ένας φιλολογικός μας χρόνος», Φιλολογική Ηχώ Κ/Πόλεως, τχ. 10-11,
10/02/1894: 168-173. Βλ. επίσης Γιάννης Παπακώστας, Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας
Παπαδοπούλου, Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1980: 51-74. Ειρήνη Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες
: σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα, Αθήνα: Κατάρτι, 2007.
Βλ. Γεώργιος Κασδόνης (ανθολόγηση), Ελληνικά διηγήματα, Αθήνα: Πατάκης, 2004.
Αναγνωρίστηκε μόνο μετά το 1893, χρονολογία έκδοσης του πρωτοποριακού
περιοδικού Φιλολογική Ηχώ, την σύνταξη του οποίου είχε αναλάβει η ίδια με τον
ποιητή Ι. Γρυπάρη. Υπέρ της αναγνώρισής της συνηγόρησε και η μόλις μετά δύο χρόνια
εδραίωση του δημοτικισμού στην Πόλη με την ίδρυση του «Αδελφάτου της Εθνικής
Γλώσσας». Βλ. σχετικά Γιάννης Παπακώστας, Ο Φώτης Φωτιάδης και το «Αδελφάτο
της Εθνικής Γλώσσας». Η αλληλογραφία, Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1985.
Βλ. Αγγέλικα Ψαρρά, «Μητέρα ή πολίτις; Ελληνικές εκδοχές της γυναικείας
χειραφέτησης (1870-1920)», στο Ράνια Οικονόμου (επιμ.), Το φύλο των δικαιωμάτων,
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απαλλαγμένη από ακραίες εκδηλώσεις φεμινισμού τις οποίες αποκήρυσσε ως ξενικές.
Την ίδια εθνωφελή αποστολή της Ελληνίδας μάνας υποστήριζε και η
Παπαδοπούλου, όσο προωθούσε τη μόρφωση και άθληση των νεαρών κοριτσιών στο Παρθεναγωγείο όπου εργαζόταν, κι όσο η ίδια διήγε έναν βίο
μάλλον χειραφετημένης γυναικός, ως ανύπαντρη και εργαζόμενη. Τι είναι,
λοιπόν, αυτό που έκανε την Παπαδοπούλου να υπερασπίζεται («Το ζήτημα
του γάμου και ο Προοδευτικός Σύλλογος των κυριών εν Κωνσταντινουπόλει», 1893), να ειρωνεύεται («Χειραφεσία», 1902-3) ή ρητά να κατακρίνει
(«Η χειραφέτησις της γυναικός», 1894) τη γυναικεία χειραφέτηση η οποία
«δεν θα είνε η καταστροφή της γυναικός αλλά ολόκληρου του γένους»;
Η απάντηση αναδεικνύεται ιδιαίτερα περίπλοκη, διότι η ζωή της προτείνει διαφορετική ερμηνεία απ’ αυτή που μας προσφέρει διφορούμενα η
ίδια, αυτολογοκρινόμενη χωρίς να υπερασπίζεται τις επιλογές της αναγκαστικά ως ορθές. Η κύρια διαφορά με την υπό σύσταση γυναικεία κίνηση
είναι ότι η χειραφέτηση της Παπαδοπούλου δεν έγινε από επιλογή αλλά
από ανάγκη, και μόνον έτσι πολλά διηγήματά της εγκρίνουν τη γυναικεία
εργασία (π.χ. «Περιπέτειαι μιας διδασκαλίσσης», «Κακαί γλώσσαι», «Σελίδες οικογενειακού βίου», «Οικογενειακαί υποχρεώσεις»). Η ένταξή της
στην επαγγελματική ζωή έγινε με τον πλέον φυσικό τρόπο, ωσάν «Σκούντημα» (1896) χειραφετήσεως, εφόσον έχοντας χάσει τους γονείς της
έπρεπε να στηρίξει οικονομικά τα αδέρφια της. Χρειάστηκε να εργαστεί,
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εστία της, χωρίς να εκτελεί ελεύθερη
επιλογή είτε εργαζόμενη είτε μένοντας ανύπαντρη. Ό,τι ο φεμινισμός ευαγγελιζόταν ως αυτόβουλη χειραφέτηση η ίδια το δοκίμασε υπό πίεση και
με άγχος αποδοχής, με αυστηρή και ειρωνική κριτική των απόψεών της
όσο το έργο της έμενε παραδόξως σε μόνο θετικό επίπεδο αποτίμησης. Οι
προσωπικές της επιλογές δεν ανοίγουν ένα πεδίο ανοιχτής σύγκρουσης με
τις συντηρητικές απόψεις της για το φύλο της καθώς η ίδια δεν επιζητά
ανανέωση των στερεοτυπικών όρων για την κοινωνική ενσωμάτωση της
γυναίκας. Θεωρεί επικίνδυνη την αναδυόμενη «Νέα Γυναίκα» της Παρρέν
και των διεθνών γυναικείων διεκδικήσεων, και οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν κατά κύριο λόγο στα διηγήματά της εγκλωβίζονται στον ασφυκτικό ιδιωτικό τους χώρο, που δεν φείδεται απιστίας, προσβολών και θυσιών.
εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα: Νεφέλη, 1999: 90-107.
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Αποτέλεσμα της ισορροπίας στην οποία ακροβατούσε ανάμεσα στην
ενεργή κοινωνική δράση και την εξίσου ενεργή αναδίπλωσή της, ήταν
στην συντηρητική Πόλη να θεωρείται ακραία φεμινίστρια ενώ στην Αθήνα να κρίνεται από αντιφεμινίστρια έως κρυπτοφεμινίστρια.7 Αν το άρθρο
της «Χειραφέτησις της γυναικός» επέτρεπε μια ελαφρά λογοτεχνική έκσταση, τότε θα ανανέωνε τα συμπεράσματα του διηγήματος «Ροδοστάλακτη» (1892) ως εξής: η γυναίκα χρειάζεται να αναλαμβάνει το ρόλο της ως
σύζυγος και μάνα χωρίς να επιζητά την εξίσωσή της με το ισχυρό αντρικό
φύλο, το οποίο δεν μπορεί να συναγωνιστεί στα επιτεύγματα του. Χρειάζεται αυτογνωσία και καρδιά σκληρή σαν διαμάντι, να μην πληγώνεται
από την αχαριστία της ανδροκρατούμενης κοινωνίας κάνοντας όνειρα που
δεν αρμόζουν στη θέση της. 8
Η κριτική σε αντρικές μορφές εξουσίας περιορίζεται σε μια ψυχολογία
θύματος. Δεν προωθείται αμφισβήτηση της ιεραρχίας στην κοινωνική της
βάση. Καμία αγωνιστική προσπάθεια ανατροπής της. Καμία κριτική στον
ηγεμονικό λόγο γύρω από το φυσιολογικό έμφυλο διμορφισμό και τη συνεπαγόμενη κοινωνική ασυμμετρία. Καμία επιλογή στρατηγικών άμυνας,
γιατί αυτό θα σήμαινε αυτόματα συνειδητοποίηση των δομών που κρατούν δέσμιο το «αδύναμο» φύλο στην αδυναμία του. Διατηρεί τη δυαδική
αντίθεση, μαχόμενη με ειρωνεία είτε όσους ζητούν αποδείξεις ότι «παρά
τη γυναικί ο νους εργάζεται» («Μονοκονδυλιά», 1888) είτε όσους ευαγγελίζονται «Όρνιθας χωρίς αλέκτορα» («Χειραφεσία», 1902-3) με όπλο τα
αδύναμα χαρακτηριστικά του φύλου της διότι αυτά της προσφέρουν την
ισορροπία ενός εύτακτα πληγωμένου κόσμου.

7

8

Βλ. Τα σχόλια Γιάννη Παπακώστα, Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου,
ό.π.: 115-118 και στο Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Διηγήματα, Αθήνα: Οδυσσέας, 1987:
247-259. Μια φεμινιστική αποτίμηση του έργου της Παπαδοπούλου όπου «η γυναίκα
έχει την εξουσία, αν ξέρει να παίζει το ρόλο της αδύναμης ύπαρξης» διαβάζει ο Νίκος
Μαυρέλος, «Η απουσία του ανδρικού λόγου/ρόλου ως εξουσιαστικού σε διηγήματα
της Α. Παπαδοπούλου», στο Βασιλική Κοντογιάννη (επιμ.), Λόγος γυναικών, Αθήνα:
ΕΛΙΑ, 2008: 167. Μια «δειλή φεμινίστρια» διακρίνει η Maria Anastasopoulou,
“Feminist Awareness and Greek Women Writers. The case of Kallirhoe Siganou-Parren
and Alexandra Papadopoulou”, στο Philipp Carabott (επιμ.), Greek Society in the
making, 1863-1913, London: Ashgate, 1997: 169.
«Ούτε των γυναικών υπερμαχεί ούτε καταφέρεται, αλλ’ ούτε των ανδρών υπερμαχεί,
ούτε καταφέρεται». Γιάννης Παπακώστας, Δύο ανέκδοτα κείμενα του Δημ. Μοστράτου,
Αθήνα: [χ.ε.], 1979: 14.
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Πρωταγωνίστριες στα έργα της είναι σχεδόν πάντα γυναίκες. Υπάρχουν όμορφες, άσχημες, κουτσομπόλες, πιστές, στρυφνές γεροντοκόρες,
άρρωστες, ραδιούργες, γυναίκες με όλα τα χαρακτηριστικά που είθισται
να τους αποδίδονται με έμφυλη πολικότητα: οι γυναίκες ή υπηρετούν με
αυταπάρνηση την Αρετή ή προδίδουν το ρόλο τους και γελοιοποιούνται.
Βεβαίως δρουν εν μέσω ανδρών με εξίσου μοιρασμένα τα χαρακτηριστικά
τους, από καλούς οικογενειάρχες έως αφελείς και γελοίους ή, συνηθέστερα, διεφθαρμένους και συμφεροντολόγους, οι οποίοι διατηρώντας όλα τα
αστικά προσχήματα καθωσπρεπισμού, δεν παύουν να κινούν τα νήματα
της ιστορίας. Η ματιά της, βέβαια, δεν εστιάζει επουδενί στην αντρική
αυτή προβολή της ιστορίας. Ο αντρικός κόσμος αποδίδεται με πολλές
κοινοτοπίες και μάλλον αόριστα, έτσι όπως περισσότερο μια γυναίκα τον
φαντάζεται στα καφενεία ή με τους φίλους του, χωρίς να αποτυπώνεται
με ρεαλισμό ο κόσμος της εργασίας του ή η κοινωνική του δράση. Γράφει
ως γυναίκα, γράφει από τον κλειστό χώρο όπου κινείται και δρα η ίδια,
γράφει τα πάντα από μια γυναικεία σκοπιά για να τα κατανείμει με οξεία
παρατηρητικότητα ρόλους και υποχρεώσεις.
Παραμένει ελαφρώς αποστασιοποιημένη η Παπαδοπούλου από τις ψυχικές συγκρούσεις που υφίστανται οι ηττημένοι της ζωής -συνήθως οι γυναίκες και οι έντιμοι- ώστε ψύχραιμα να σφυγμομετρεί και να σχολιάζει τα
ήθη της γενιάς της. Ορισμένα διηγήματα τα ονομάζει παραμύθια (π.χ. τα
άκρως αυτοβιογραφικά «Το παραμύθι της Αννέτας» και «Περιπέτειαι μιας
διδασκαλίσσης») μα οι λέξεις της δεν ντύνονται με μεταφορές, που κι αυτό
φαντάζει μια οξύμωρη μεταφορά, μια μεταφορά για τη γυμνή λέξη που
με αμεσότητα βρίσκει το στόχο της δίχως παιχνιδίσματα υπεκφυγής. «Η
Καλή Μοίρα» (1891) δεν θα ξανάρθει διότι οι πυγμαίοι άντρες των ημερών μας δεν της άφησαν καμία καλή εντύπωση: είναι παραμύθι, λοιπόν, ο
λόγος της ή κοινωνική κριτική;
Η αφήγησή της στοιχειοθετεί μια ηθογραφία σε ατμόσφαιρα «σύγχρονων βυζαντινών»9 διηγημάτων όπου φωτογραφίζονται στιγμές προσωπικές με αναμφίβολες κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν μιλά για τη μικροαστική
μερίδα των γυναικών: δεν της είναι οικεία η εικόνα της, οι έγνοιες της,
οι προσευχές της, θέματα προσφιλή για τους Μικρασιάτες διηγηματογράφους. Αφηγείται θέματα ρομαντικά στη σύλληψη αλλά χωρίς το λυρισμό
9

Γρηγόρης Ξενόπουλος, «Αλεξ. Παπαδοπούλου», Παναθήναια, τ. 11, 1906: 65-67.
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των υπόλοιπων Ελλήνων διηγηματογράφων της γενιάς του 1880, με έναν
ρεαλισμό στην ηθογραφία που προβληματίζει και έναν διδακτισμό που
ενοχλεί.
Και όλα αυτά δίχως να επενδύει εκφραστική ένταση στην περιγραφή:
τα περιγραφικά μέρη λείπουν εμφατικά όπως και η εμβάθυνση στις σκοτεινότερες σκέψεις των ηρώων της, κρίνοντας προφανώς η λογοτέχνις πως
έτσι φλυαρεί. Δεν αναζητά την παύση, βιάζεται να εξιστορήσει κάνοντάς
μας να παρακολουθούμε ασθμαίνοντες την εξέλιξη. Αφηγείται πλέκοντας
ένα σενάριο δράσης, βιάζεται να ορμήσει στο τέλος, πιέζει και περιορίζει
τον αφηγηματικό της χώρο στην ουσία για να φτάσει τελικά απερίφραστα
στο ηθικό δίδαγμα, δίνοντας σχεδόν την αιτία (εξηγώντας ή απολογούμενη;) που έπιασε την πένα να γράψει.
Σύντομες φράσεις που συχνά συγκροτούν παράγραφο, λίγα επίθετα,
καμία επιτήδευση, παρατακτική σύνταξη. Γρήγορος ρυθμός, έντονη ειρωνεία, στέρεη δομή, πλοκή που εκτυλίσσεται ευθύβολα σαν βέλος. Δίνει
την αίσθηση πως φοβάται τη σιωπή μήπως αποκαλύψει κάτι το περιθώριο
της σελίδας κι έτσι εξηγεί και προσθέτει στοιχεία, προχωράει χωρίς να
σταθεί, διηγείται ασταμάτητα. Ακόμα και στα βυζαντινά της διηγήματα
δεν δίνει εξηγήσεις για το ιστορικό πρόσωπο με το οποίο καταπιάνεται,
ίσως διότι θεωρεί ότι έτσι χρονοτριβεί σε πράγματα γνωστά, καταλήγοντας να γράφει σαν να πρόκειται για προσωπική ενθύμηση, πλήρη και
κλειστή. Η εκκίνηση της αφήγησης είναι δυναμική, που ξαφνιάζει για
την αμεσότητα, διαθέτει λόγο αρρενωπό, εύρωστο, αποφασιστικό, σαν
να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ακόμα κι αν μιλάει για αρρώστιες, θάνατο, μελαγχολία. «Φυσική πρόζα, που κυλούσε γοργά όχι όμως απρόσεχτα, εκφραστικά αλλά όχι εξεζητημένα, και που είχε ένα δικό της χρώμα,
χωρίς να πάψει να είναι κοινό κτήμα».10 Ένα «σκίτσο στιγμής»11 που με
ζοφερά χρώματα αποτυπώνει συγκρούσεις και αισθήματα, διλήμματα και
καταπίεση.
10 Virginia Woolf, Ένα δικό σου δωμάτιο, Αθήνα: Οδυσσέας, 1993: 102 όπου υποστηρίζει
ότι η γλώσσα διαφοροποιείται βάσει φύλου. Ύστερα από λίγο καταλήγει λέγοντας:
«Αυτή είναι μια αντρική φράση», χωρίς όμως πουθενά να δίνει τα αντίστοιχα
χαρακτηριστικά μιας γυναικείας γραφής. Ίσως διότι δεν αναζητούσε την γυναικεία
γραφή αλλά την σχέση της γυναίκας με την γραφή.
11 Ν. Βασιλειάδης, «Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η λογογραφία της Πόλεως»,
Πρόοδος Κων/πόλεως, 5/6/1906.
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Μα γράφει τα πάντα ως γυναίκα, ως γυναίκα οικονομικά ανεξάρτητη,
εργαζόμενη, μορφωμένη και γράφει για να πει πως «η δουλειά γλυτώνει»
(«Ένας χορός», 1894), πως η ασχήμια έχει δικαίωμα στην αγάπη («Καταραμένο», 1897), πως η προίκα είναι έθιμο ξεπερασμένο και εξευτελιστικό,
πως η ειρωνεία της γραφής της έχει ρίζα στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει πως έχουμε πάντα και μόνο μερική αντίληψη για πολλά ουσιώδη
ζητήματα.
Φαντάζουν έννοιες οικείες και μαζί καινούριες, γι’ αυτό συνεχίζει με
πατριωτικά και βυζαντινά μυθιστορήματα να μάχεται σαν άντρας, κι αυτό
ήταν προσόν στις αρχές του 1900.12 Γράφει εξομολογητικά ακόμα και για
πολιτικά ζητήματα, ως βιωμένες λεπτομέρειες μιας πραγματικότητας που
σαν άντρας επιθυμεί να αλλάξει, κι αυτό ήταν και πάλι κομπλιμέντο σε μια
εποχή που το γυναικείο κίνημα ενοχλούσε.
Οι γυναίκες συγγραφείς απερίφραστα ενισχύονταν «να ανδρίζουν όταν
πρέπει να ανδρίζουν».13 Λόγια του Δημήτρη Καλογερόπουλου που ξεχώριζε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου από τις λοιπές Ελληνίδες λογοτέχνιδες.14 Ήταν προσόν η γυναίκα να ενώνει τα φυσικά χαρίσματα απλότητας
και αφέλειας με την αντρική αντίληψη και αυτοκυριαρχία.
Η απόδειξη κι εκ του αντιθέτου. Άντρες λογοτέχνες όπως ο Ροΐδης, γνωστός πολέμιος της γυναικείας χειραφέτησης, αλλά και ο Παλαμάς ή ο Ξενόπουλος κι άλλοι, ενθαρρύνουν τη γυναίκα να εκφράζεται με τις ιδιότητες
12 Ακόμα και η εννοιολογική βαρύτητα της λέξης «συγγραφέας» θεωρείτο «ασυμβίβαστη
με την ίδια την υπόσταση των γυναικών»: Ελένη Βαρίκα, «Μια δημοσιογραφία στην
υπηρεσία της ‘γυναικείας φυλής’», Διαβάζω, τχ. 198, 14/09/1988: 7. Πρβ. Αγγελική
Ψαρρά, «Το μυθιστόρημα της χειραφέτησης ή η ‘συνετή ουτοπία’ της Καλλιρρόης
Παρρέν», στο Καλλιρρόη Παρρέν, Η χειραφετημένη, Αθήνα: Εκάτη, 1999: 420-425.
Ειρήνη Ριζάκη, ό.π.: 187-226: 13.
13 Απάντηση στον Ροΐδη από τον Δίκ [Καλογερόπουλος], «Αι γράφουσαι Ελληνίδες:
1», Παλιγγενεσία, 8/6/1896: 2. Ωστόσο, αποδίδει τα δέοντα συμπληρώνοντας λίγο
πριν: «όπως και ο ανήρ αναγκάζεται πλειστάκις να γράφη θηλυπρεπώς». Η θετική
κριτική για τον συνδυασμό γυναικείων και αντρικών χαρακτηριστικών στη γυναικεία
παραγωγή θα επιβιώσει ως τα 1930, παρατήρηση της Μαρίας Νικολοπούλου, ό.π.: 180.
Σχολιασμό επ’ αυτού αναζητήσαμε στην φεμινιστική κριτική: «Καθόλη τη διάρκεια
της ιστορίας, [οι γυναίκες] υπήρξαν σιωπηλές […] Αλλά αν αρχίσουν να μιλάνε σαν
άντρες, τότε θα μπουν στην ιστορία άτονα και αποξενωμένες. Είναι μια ιστορία όπου,
λογικά μιλώντας, ο λόγος τους θα έπρεπε να αναστατώνει». Λόγια της Xavière Gauthier
στο Elaine Marks, Isabelle De Courtivron, New French Feminisms. An anthology, N.Y.:
Schocken Books, 1981: 162-163.
14 Μάλιστα ως διευθυντής του περ. Πινακοθήκη περιέλαβε διήγημά της από το πρώτο
κιόλας τεύχος κυκλοφορίας.
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του φύλου της, εξηγώντας με σιγουριά τα χαρακτηριστικά. Όταν, δηλαδή,
μια συγγραφέας έχει διαφύγει τις ειρωνείες περί φαιδρότητος, περί παιδαριώδους υπερρωμαντισμού ή περί του πεπερασμένου του εγκεφάλου της, 15
οι άντρες της αποδίδουν με σιγουριά τα διακριτικά της γραφής της: διαθέτει
λεπτότητα, χαριτωμένη και διασκεδαστική αφέλεια, κομψότητα και αβρότητα, γλυκύτητα, ευαισθησία.16 Η γυναίκα γράφει περισσότερο με αίσθημα παρά με τέχνη αφήνοντας έτσι λίγο να φωτιστεί η ευγενική της ψυχή,
γράφει με χάρη και λεπτότητα που φύσει την χαρακτηρίζει. Είναι αυτή η
γυναικεία φύση; Τέτοιες παροτρύνσεις ενθαρρύνουν τη γυναίκα να εκφράσει ελεύθερα όσα αισθάνεται και την προβληματίζουν; Την εγκλωβίζουν σε
έναν προκαθορισμένο ορίζοντα προσδοκιών, αμήχανη η εποχή να χειριστεί
μια σκεπτόμενη γυναίκα ικανή να μιλήσει για το σώμα της, τον ερωτισμό
της και τις αμφιβολίες της, για τη δημόσια δράση της και την ιδιωτική της
αγανάκτηση. Και έτσι την προτρέπουν σαν άντρας να μιλήσει ακόμα και
αυτοβιογραφούμενη.
Η Παπαδοπούλου είχε πλήρη συνείδηση αυτής της στερεοτυπικής της
ταυτότητας, μα δεν έγραφε αναστοχαστικά γι’ αυτήν, διότι «οι γυναίκες
συγγραφείς ενθαρρύνονταν να είναι ανδρόγυνες» με το «μεγαλύτερο έπαινο που μια γυναίκα συγγραφέας θα μπορούσε να περιμένει ήταν να της έχει
συγχωρεθεί που είναι ‘γυναίκα συγγραφέας’».17 Ακόμα και σε διηγήματα
όπως «Ολομόναχη», «Η φίλη», «Συγγνώμη» που φαίνεται να περιγράφουν σε βάθος τη γυναικεία ψυχολογία σε στιγμές ύψιστης δοκιμασίας,
καταλήγουν να μην έχουν επίκεντρο τη γυναίκα αλλά μια ψυχαναλυτική
προσέγγιση της αντρικής ματιάς πάνω της. Είναι ένα αντρικό σημειωματάριο που επιβραβεύει τις γυναικείες επιλογές πόνου και αντοχής.
Κάνουμε λόγο για αρρενωπό ρυθμό (esprit viril) και υπονοούμε μια
αντρική γραφή, όταν σπάνια τελικά θα βρούμε άντρες να αναπαράγουν
15 Βλ. Σοφία Ντενίση, «Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά
λόγου και τέχνης (1900-1940): Πλαίσιο – Αναζητήσεις – Στόχοι – Προβληματισμοί
ενός ερευνητικού προγράμματος», στο Σοφία Ντενίση (επιμ.), Η γυναικεία παρουσία,
ό.π.: 48-54.
16 Βλ. σχετικά Βασίλης Βασιλειάδης, Η ιδεολογία της λογοτεχνικής κριτικής του
μεσοπολέμου για τη «γυναικεία» και την «ανδρική» λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ,
2006. http://ikee.lib.auth.gr/record/68243/files/Vaseiliadis.pdf (τελευταία επίσκεψη:
30/1/2019).
17 Elaine Showalter, “Killing the Angel in the House: The Autonomy of Women Writers”,
The Antioch Review, vol. 32, n. 3, 1972: 347.
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τέτοια πιεστική, στενογραφική, κλειστή γραφή. Μα αν επιμείνουμε σε
αυτούς τους διαχωρισμούς που εισήγαγε ο γαλλικός φεμινισμός, τότε η
γραφή της Παπαδοπούλου είναι γυναικεία που μιμείται τα αντρικά μοντέλα ενώ εντάσσεται ξεκάθαρα στο πρώτο, εμβρυικό αναπτυξιακό στάδιο
της γυναικείας λογοτεχνίας, εφόσον δεν ωριμάζει σε καταγγελία παρά
συμμορφώνεται στην αντρική επιδοκιμασία. Είναι η γραφή μιας γυναίκας
που προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό της χωρίς να προκαλεί. «Είναι
ένα στυλ συντηρητικό, συντακτικά ασφαλές, με τον τρόπο του λογικό,
ισορροπημένο όσον αφορά την συναισθηματική έξαρση και τον ρυθμό».18
Κι ανθολογούμενη η Παπαδοπούλου στο πλάι μεγάλων Ελλήνων αντρών
λογοτεχνών, δεν φαίνεται να ανανέωσε τον λογοτεχνικό κανόνα της εποχής παρά μάλλον επιβεβαίωσε το πατριαρχικά δομημένο λογοτεχνικό πεδίο, διατηρώντας το ρομαντικό αφήγημα της ελεύθερης επιλογής έκφρασης σε ένα πεδίο εύτακτα προαποφασισμένων κριτηρίων ταξινόμησης.
Μα αν αναγνωρίζουμε έναν εξομολογητικό χαρακτήρα στα γραπτά της,
τότε ίσως είναι καιρός να συζητηθεί το γεγονός αυτής της βιωμένης αντίφασης (τι ζητά η κοινωνία από μια γυναίκα και, από την άλλη, η δυνατότητα της γυναίκας να ενταχτεί λογοτεχνικά και πολιτικά με τη δική της
ταυτότητα) σαν μια αποσιωπημένη παθογένεια.
Παρόλο που συζητάται ως αφηγηματικό βίωμα, ο πόνος, πάντα παρών
στη γυναικεία λογοτεχνία ιδίως στα πρώτα της βήματα, γίνεται κυρίαρχος
τρόπος έκφρασης πολιτικού και κοινωνικού αδιέξοδου. Ο γάμος «επωλήθη
διά το χρήμα» («Η θεία Ευτυχία», 1904), η ανηθικότητα συσχετίζεται με
τις κοινωνικές συνθήκες που την ανέδειξαν («Ημερολόγιον της δεσποινίδος Λεσβίου», 1894), η νόθευση των συναισθημάτων αντικατοπτρίζεται
στην «εν Χάγη» φαλκίδευση της δημοκρατίας («Αιώνων τελετή», 1900)
και η ίδια νιώθει τη φλόγα του αναμορφωτή. Τολμά να μιλήσει πατριωτικά
εν μέσω Τούρκων, υποστηρίζει τη δημοτική με συνέπεια τον αποκλεισμό
της για τρία χρόνια από τα σχολεία στην περιφέρεια της Πόλης. Δουλεύει
στο Βουκουρέστι ως οικοδιδασκάλισσα, μα διοχετεύει το κοινωνικό της
18 Mary Hiatt, “The feminine style: theory and fact”, College Composition and
Communication, vol. 29, n.3, 1978: 226. Η στατιστική και συγκριτική μελέτη της το
1977 σήμερα επικυρώνει την ανδρόγυνη γραφή της γυναίκας στις πρώτες λογοτεχνικές
της απόπειρες, εντάσσοντάς την, ωστόσο, σε ένα πλέγμα πολιτιστικών, κοινωνικών,
επικοινωνιακών συνιστωσών. Στη μεταδομιστική θεωρία, αντίστοιχο δίπολο -αυτή τη
φορά έκκεντρο- στον Jacques Derrida, Spurs: Nietzsche’s Styles, Chicago: University of
Chicago Press, 1978: 57: «Αν το ύφος ήταν άντρας […] τότε η γραφή θα ήταν γυναίκα».
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όραμα διδάσκοντας παράλληλα δωρεάν στο Παρθεναγωγείο, παρακολουθώντας μαθήματα φιλοσοφίας και αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο, αρθρογραφώντας και δημοσιεύοντας διηγήματα προς τόνωση του εθνικού
φρονήματος της ομογένειας. Καταγγέλλει την πραγμοποίηση των γυναικών ως αγαθό αναλώσιμο αλλά ταυτόχρονα επικρίνει τον εξανδρισμό των
γυναικών, τουτέστιν την γυναικεία χειραφέτηση.19
Κάνει στυγνή σάτιρα κομφορμισμού σε αστικές συνήθειες και ανοχής
σε κοινωνικές αδικίες αλλά αφήνει την αρρώστια, τον θάνατο, την απομόνωση συνήθως να δώσουν λύση στην πλοκή που, ωστόσο, φαντάζει περισσότερο σαν μια οριστική άνω τελεία. Κανένα συγκεκριμένο κοινωνικό συμπέρασμα πέρα από αυτή την φανερά σκόπιμη αναβολή συμπερασμάτων,
εν μέσω πόνου, ασχήμιας, συκοφαντίας.
Γλώσσα με δυναμική παρουσία του υποκειμένου δίχως την ολίσθηση
προς ένα σημειωτικό σύστημα υπέρβασης προς μια ανεξερεύνητη, ποιητική πλευρά της γλώσσας οραματισμού ενός εναλλακτικού κόσμου. Δίνει
την αίσθηση πως βρίσκεται αμήχανα στο γυναικείο της σώμα, το οποίο σε
κανένα διήγημα δεν αποτυπώνεται θελκτικό, πουθενά δεν βιώνεται ερωτικά, παρά διαμελισμένο στα ξανθά μαλλιά, στα γαλάζια μάτια, σε ένα
δακρυσμένο βλέμμα, δίνει συνεκδοχικά δείγματα θηλυκότητας σε ένα
αξιοσημείωτα αναπαραστατικό σημειωτικό σύστημα χωρίς να διεισδύει
στην γυναικεία ψυχολογία, παρά μόνο για να υπενθυμίσει ρόλους και υποχρεώσεις.20 Το γυναικείο σώμα με κοινωνική λογική συνενώνει τα αμήχανα μέλη του στα έμφυλα καθήκοντα που του αναλογούν ενώ στο πλάι ο
άντρας εκπροσωπεί μια ιδιοκτησιακή οικονομία στη διαχείριση ανθρώπων
και αγαθών, εξίσου έμφυλη στον κοινωνικό του ρόλο. Εις απάντηση στη
«Νέα Γυναίκα» της Παρρέν (ή στην La Jeune Nee της Cixous) η Παπαδοπούλου προτάσσει ένα αδύναμο γυναικείο Εγώ που προσδιορίζεται από
ένα ισχυρότερο αυτός ή εσείς, τον άντρα ή την κοινωνία.
19 Ένα συμπέρασμα που αφήνει αποκομμένα να συνάγουμε από τα Βυζαντινά της
διηγήματα είναι πως ίσως μπορούμε να αναζητήσουμε στην ιστορία να δώσει αυτή
μια λύση στο γυναικείο ζήτημα που δεν είναι άλλη από τη συσπείρωση και την κοινή
δράση των ίδιων των γυναικών ώστε να κερδίσουν την αναγνώριση που τους πρέπει.
Συμπέρασμα της Ελένης Βαρίκα, Εξέγερση των Κυριών, Αθήνα: Κατάρτι, 1996: 252.
Πρόκειται για ηθική αναγνώριση, χωρίς κοινωνικές προεκτάσεις.
20 Βλ. Βασιλική Λαλαγιάννη, «Έμφυλες ταυτότητες και αναπαραστάσεις της
σωματικότητας στα διηγήματα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου», στο Το διήγημα στην
ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες, Αθήνα: Gutenberg, 2009: 304-324.
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Η Παπαδοπούλου είναι αγωνίστρια της ομαλότητας, της ηθικότητας,
διατηρεί την τάξη, τους κανόνες, εκτοπίζοντας οριστικά την ποίηση χαλαρωμένων συντακτικών δομών και συνεπώς το ελεύθερο παιχνίδι νοημάτων. Ακόμα κι όταν μιλά με ενσυναίσθηση για τη δύσκολη ζωή των
ορφανών νεαρών γυναικών ή για το χρέος των ανύπαντρων κοριτσιών να
συντηρούν τις οικογένειές τους παραμελώντας τους εαυτούς τους, τα συναισθήματα φαίνεται να ελέγχονται από τη λογική προσθέτοντας ένα ειρωνικό μειδίαμα στο τέλος μιας κουραστικής μέρας. Η «Άσχημη γυναίκα»
ή το «Η Μαύρη» δίνει ελπίδες για τη γυναικεία ισοτιμία, όμως και πάλι
δειλά και συντηρητικά, χωρίς συνέχεια, χωρίς να διασαλεύεται ανοιχτά η
κοινωνική τάξη.
Η Παπαδοπούλου δεν υιοθετεί μια γυναικεία γραφή, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι παραδεχόμαστε πως ο παρορμητισμός και η διαίσθηση αποτελούν έμφυλη εκφραστική δεινότητα της γυναικείας πένας. Η μακρά
εμπειρία φεμινιστικής κριτικής δεν επιτρέπει πλέον να ολισθαίνουμε σε
φυγόκεντρες τοποθετήσεις γύρω από την ευαίσθητη γυναικεία φύση ή από
θηλυκά χαλαρωμένες δομές σύνταξης. Αυτό θα διαιώνιζε μια κανονιστική
ερμηνεία, θέτοντας τον άντρα στη λογική κεφαλή της κοινωνίας με την
γυναίκα να χειρίζεται μόνο το πεδίο της ευαισθησίας και του φανταστικού.
Ωστόσο, η γλώσσα διαθέτει κανόνες κοινωνικά αποδεκτού λόγου μέσω
των οποίων ενεργεί και επιβάλλεται αδιόρατα η εξουσία,.21 Η γυναικεία
γραφή καταλήγει μια κοινωνική κατασκευή, 22 προϊόν που παρήγαγε μια
21 Πρόκειται για τις αποκαλούμενες κανονιστικές «επιστήμες» του Michel Foucault,
Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, N.Y.: Colin
Gordon, 1980: 197: επιστήμη είναι «το σύστημα στρατηγικής που ανάμεσα από όλες τις
δυνατές δηλώσεις επιτρέπει την επιλογή μόνο αυτών που είναι κοινωνικά αποδεχτές».
Πρβ. Judith Butler, Undoing Gender, N.Y.: Routledge, 2004.
22 Μια λύση που προτείνεται είναι η σύγχρονη τάση της φεμινιστικής κριτικής να κάνει μια
κατ’ επίφαση στροφή προς την ουσιοκρατία μα επί της ουσίας προς μια μη συμβατική
κατηγοριοποίηση σε κανένα από τα οικεία διπολικά συστήματα. Πρόκειται για μια
στιγμή ηθελημένης ασάφειας και άρση της αναφορικότητας προς μια οπτική πέραν του
φύλου, μα όχι άφυλη. Βλ. Kath Weston, Gender in Real Time: Power and Transience in
a Visual Age, N.Y.: Routledge, 2002. Πρβ. Την έννοια -και τον κίνδυνο- του ουδέτερου
στην Ελένη Βαρίκα, Με διαφορετικό πρόσωπο: Φύλο, Διαφορά και Οικουμενικότητα,
Αθήνα: Κατάρτι, 2000: 30 αλλά και 9-38. Θυμίζει την ανωνυμία που πρότεινε ο Φουκώ
καθώς «δίνει την ευκαιρία στο άτομο να αυξήσει την εμβέλεια των δράσεων και των
σχέσεων χωρίς αυτές να έλκουν την προσοχή σε επίσημες παρατηρήσεις, αναφορές
ή ερμηνείες». Alexander Hooke, “The order of Others: Is Foucault’s Antihumanism
against Human Action?”, Political Theory, n. 15, 1987: 57.
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γυναίκα μιλώντας για τις σκέψεις και τις εμπειρίες της με άγχος συγγραφής, όπου εξομολογείται καθώς γράφει παράγοντας μιαν αλήθεια.
Η Παπαδοπούλου, λοιπόν, αυτοπεριορίζεται σε δηλώσεις που δεν ενοχλούν και συνεπώς δεν (λογο)κρίνονται εφόσον εμπίπτουν στην ηγεμονική αντρική εμπειρία ερμηνευμένη ως πανανθρώπινη. Αντίθετα, ανασκαλεύει τον αντρικό λόγο με τα δικά του εργαλεία. Μελετούσε και θαύμαζε
Ρώσους και Γάλλους συγγραφείς μα προτίμησε να εκδώσει κριτική παρουσίαση τριών Γαλλίδων συγγραφέων (Delphine de Girardin, George Sand,
Madame de Staël). Γράφει για το Βυζάντιο μα πρωταγωνίστριές της είναι
συνήθως γυναίκες ενώ προβάλλει τον καθοριστικό τους ρόλο στη λήψη
ιστορικών αποφάσεων εκ μέρους των αυτοκρατόρων. Είναι παρούσες
στην ιστορία ακόμα κι όταν η ιστορία της ξεχνά. Κι όταν υπερασπίζεται
αφηγηματικά τις γυναίκες, όχι μόνο στην ευαισθησία και την υπευθυνότητά τους αλλά και στην πνευματική τους οξύνοια, το κάνει δομώντας
λογικά επιχειρήματα που τα απευθύνει συνήθως απευθείας, όμως λιγότερο
στις γυναίκες και περισσότερο σε ένα ανδροκρατούμενο αστικό κοινό των
οποίων γνωρίζει τον κοινωνικό κώδικα. Και στις συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές, η γλώσσα, χωρίς να καταργεί την αντρική της κυριαρχία,
προδίδει πόνο και αδυναμία δράσης με την προοπτική «ενός λόγιου παρατηρητή και σκεπτικιστή πάνω την επικράτεια της δημιουργικής φαντασίας».23 Λόγος συγκροτημένος, που γι’ αυτό επιμένουμε να χαρακτηρίζουμε
κοινωνικά αντρικό, κυρίαρχο.
Αυτολογοκρίνεται, δεν μιλά εκ των έσω για την θηλυκή της εμπειρία.
Διατηρώντας τα σύνορα γυναικείου και αντρικού και διατηρώντας επίσης
το κοινωνικά κατασκευασμένο δίπολο προωθεί μια πρακτική λόγου που
αναπαράγει φυσικά αυτό που αναγνωρίζει ως κατασκευή: την πατριαρχική
δομή. Άρει τη γυναικεία ταυτότητα στη ρητορικότητα και την ηθική της.
Ας μην θεωρηθεί ότι την υπηρετεί επειδή αφηγείται τα δεινά των γυναικών ή με την προδηλότητα του δικού της βιολογικού φύλου. Συντάσσει
την αφήγηση στον κάθετο παραδειγματικό άξονα, όπου η γυναίκα είναι
το αδύναμο έτερο του άντρα. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη δανεική
ρητορική, ακόμα κι αν μιλά με πάθος και σιγουριά μα πάντα μέσα στο
πλαίσιο του παραδοσιακού πρότυπου λόγου.
23 Αλέξης Ζήρας, «Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου», στο Αλέξης Ζήρας, Η παλαιότερη
πεζογραφία μας, Αθήνα: Σόκολης, 1997: 406.
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Στα εθνικά ζητήματα, η επαναστατικότητά της τοποθετείται δυναμικά
στο περιθώριο της αντρικής πολιτικής δράσης. Μα έστω κι έτσι εισβάλλει
στον χώρο της ιστορίας κι αυτό την καθιστά ιδιαίτερα πρωτοπόρο ιδίως
αν λάβουμε υπόψη το συντηρητικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης,
όπου συνήθως πρωτοδημοσίευε τα διηγήματά της, και το οποίο πρόκρινε η
γυναικεία έκφραση να περιορίζεται σε ανταλλαγή συνταγών και συμβουλών οικιακής οικονομίας. Μορφώνεται, ταξιδεύει, συμμετέχει με τόλμη
στους πνευματικούς κύκλους της Πόλης και των Αθηνών, δραστηριοποιείται εκδοτικά, δουλεύει. Ζυγιάζει προτάσεις εργασίας και επιλέγει την
εθνωφελέστερη και όχι πάντα την οικονομικά πιο συμφέρουσα, δρώντας
με πάθος ιδεολογικό και εθνικό. Είναι επαναστάτρια.
Ωστόσο, τα άρθρα (π.χ. ««Η χειραφέτησις της γυναικός»», 1894) 24 και
τα διηγήματά της επιδοκιμάζουν τη γυναικεία εργασία μόνο όταν υπάρχει
ανάγκη. Οι γυναίκες εργάζονται δίχως να εκτονώνουν κάποια δημιουργική
ή ψυχική ανάγκη αλλά διότι οικονομικά ενισχύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αφηγηματικά, το γενικότερο ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στην επιλογή συζύγου, η οποία, και πάλι, τυγχάνει ανελέητης σάτιρας
από την συγγραφέα κυρίως σχετιζόμενος με την προικοθηρία. Αντίθετα, ο
εγκλωβισμός της γυναίκας σε έναν καταφανώς δυστυχισμένο γάμο, ακολουθείται από διλήμματα ή ανασφάλειες οι οποίες όμως δεν λύνονται με
διαζύγιο ή με την εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης από τη γυναίκα, εφόσον ούτε το διαζύγιο ούτε καν η απιστία25 αποτελεί ηθελημένη επιλογή
μιας γυναίκας. Αυτονομία είναι μόνο η επιλογή να μην παντρευτεί, αλλά κι
αυτή συνήθως συνοδεύεται με υποχρεώσεις προς τους γονείς. Υπερασπίζεται την ελεύθερη επιλογή συντρόφου και συζύγου, μα κατά τρόπο συγκρατημένο και τελικά αδιέξοδο. Η ίδια υπερβαίνει κατά πολύ το πρότυπο
24 Ενδεικτικό επίσης το άρθρο της για μία ακάματο πλοίαρχο, που επί 30 χρόνια αντικαθιστούσε θαυμάσια στο πόστο του τον πλέον παράλυτο άντρα της, όπου καθίσταται
εμφανές ότι η χειραφέτησή της ήταν αξιέπαινη μα υποχρεωτική για την οικονομική
επιβίωση της οικογένειας. Ανατολίτισσα, «Επιστολαί εκ Κωνσταντινουπολεως», Παναθήναια, τ. ΣΤ, 1903: 412-413.
25 Η «Άσχημη γυναίκα» απατά τον άντρα της ωθούμενη από τις δικές του απιστίες. Η
Νίνα στο Ημερολόγιον της δεσποινίδος Λεσβίου, ωθείται από τις κοινωνικές συνθήκες
να απατήσει τον κατά πολύ μεγαλύτερό της σύζυγο, και στο τέλος εξιλεώνεται αυτοκτονώντας. Βλ. Σοφία Ντενίση, «Ημερολόγιον της δεσποινίδος Λεσβίου της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Θέσεις –Αντιθέσεις– Επιθέσεις». Στο Ουρανία Καϊάφα (επιμ.),
Εν έτει… 1894, (Πρακτικά Συνεδρίου, 15-16 Φεβρουαρίου 2007), Σχολή Μωραΐτη,
2009: 83-109.
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ενός ευαίσθητου ετεροπροσδιοριζόμενου θηλυκού αλλά διατηρεί εσωτερικευμένους τους μηχανισμούς της πατριαρχίας γύρω από το γυναικείο
της ρόλο και το θεσμό του γάμου, τους οποίους βιώνει στη σωματοποίηση
ενός αδιεξόδου ενεργού πολιτικής δράσης ή θηλυκότητας, ένταξης ή οριστικής ανατροπής της παράδοσης. Δεν της λείπει η μαχητικότητα για το
επόμενο βήμα. Μα βίωσε την πολεμική κριτική που ανέλαβε το πρώτο
φεμινιστικό κίνημα −ακόμα κι αν οι θέσεις του δεν μπορούν να θεωρηθούν
επουδενί ακραίες− και, ζώντας η ίδια σε ένα περιβάλλον τόσο αντίθετο
στη χειραφέτηση της γυναίκας, δεν την ενέκρινε.26 Κι έτσι έμεινε επιφυλακτική σε μια οριστική απάντηση σχετικά με το ρόλο του φύλου της.
Επαναπροσδιορίζει το βικτωριανό ιδεώδες του angel in the house,27
λειτουργικά απαραίτητο για τους ηθικούς και εθνικούς σκοπούς της Ελλάδας στην καμπή του 1900, ακόμα κι αν η εμπειρία της αποδεικνύει πως
αποτελεί έναν ακόμα μύθο. Μα αυτός ο άγγελος στον ιερό ρόλο συζύγου
και μάνας είναι ο άγγελος της σιωπής που δεν απαιτεί, δεν ενίσταται, είναι
αντίθετος της έκφρασης. Και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο
αντίρροπες δυνάμεις που την ταλανίζουν, υιοθετώντας ένα συγκροτημένο
γράψιμο, παρόλο που θέτει στο επίκεντρο αρρώστιες, πόνο και δάκρυα,
θέτοντας και τον εαυτό της έναν αφηγηματικά βίαιο θύτη, που ικανοποιείται να αναπαράγει το ίδιο μοτίβο αδιέξοδου. Ένας φαύλος κύκλος κριτικής
και αυτοκριτικής, που εγκλωβίζει μέσα στην παραδοξότητα ακινησίας,
αναδεικνύοντας περίτρανα σε θεωρία το παράδοξο του Ζήνωνα: η κίνηση
και, κυρίως, η επιλογή της είναι μια ψευδαίσθηση εφόσον είναι εκ προοιμίου καταδικασμένη. Κι έτσι η συγγραφέας αυτοπειθαρχείται και καταργεί
και τη θέληση ακόμα για κίνηση, για αφηγηματική απελευθέρωση.
Η Virginia Woolf μαρτυρεί ότι ο θάνατος του πατέρα της την απελευθέρωσε από τον προδιαγεγραμμένο κοινωνικό της ρόλο. Μήπως έτσι συνέβη
26 «[Η Παπαδοπούλου] εξανίσταται και διαμαρτύρεται ευθύς ως ακούση να γίνηται λόγος
περί γυναικείου ζητήματος. […] Τόσον και αυτή έχει ποτισθή με τας ιδέας των πολλών,
τόσον αι προλήψεις και η παράδοσις την κρατούν δεσμίαν εις το παλαιόν καθεστώς,
τόσον ίσως το πνεύμα της συνείθισε να θεωρή την γυναίκα ον αποκλειστικώς κατοικίδιον και προωρισμένον μόνο διά την διαιώνισιν του είδους…». Καλλιρρόη Παρρέν,
Ζωή ενός έτους. Επιστολαί Αθηναίας προς Παρισινήν (1896-1897), [χ.α.]: 147.
27 «Βασίλισσα του οίκου της», διαβάζουμε στην Κορνηλία Πρεβεζιώτου, «Οικιακόν τμήμα εν τη Βοσπορίδι», Η Βοσπορίς, τ. Ε. τχ. 18, 10/10/1903: 201-203. Αντίστοιχα, η
Στυλιανή Καραλή, «Η γυνή», Εφημερίς των Κυριών (Κων/πόλη) – Η σύντμηση Κων/
πολη χωρίς τονισμό, τ. Α, τχ. 1, 1/8/1909, σελ.7 κάνει λόγο για: «η δύναμις του οίκου».
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και με το θάνατο των γονιών της Παπαδοπούλου, εφόσον βρέθηκε ξαφνικά να συντηρεί την οικογένεια χωρίς ένα αντρικό σημείο αναφοράς; Η ίδια
μάλλον δεν θα το παραδεχόταν28 καθώς συμβούλευε πειθαρχία των κοριτσιών προς τους γονείς ακόμα και σε εξαιρετικά προσωπικές αποφάσεις.29
Ωστόσο, αυτή στάθηκε η αιτία για Ένα δικό της δωμάτιο και Τρεις γκινέες,
για να ανακεφαλαιώσουμε με τους δύο αυτούς τίτλους της Virginia Woolf
ένα συμπέρασμα που εδράζει σε πραγματικές καταστάσεις: για να μπορέσει η Παπαδοπούλου, όπως και κάθε γυναίκα, να δραστηριοποιηθεί με
κάποια αυτονομία έπρεπε να διαθέτει έναν δικό της χώρο και κάποια οικονομική ανεξαρτησία που θα της χάριζε χρόνο για τον εαυτό της.
Γνωρίζει καλά τη θέση της ως γυναίκα και έτσι υιοθετεί μια ουδέτερη
λογοτεχνική θεωρία ικανή να δρα παραλυτικά προς την επιθυμία της να
εκθέσει δυναμικά τη γυναικεία εμπειρία. Το αντρικό στοιχείο παρεισφρέει στη γυναικεία της γραφή μέσα από μια εικόνα αρμονίας και ευταξίας,
όπου δεν θα άρεσε το άμεσο ξέσπασμα μιας γυναικείας αγανάκτησης, οργής ή διεκδίκησης της ανεξαρτησίας. Και πράγματι, πουθενά δεν βρίσκεις
στην Παπαδοπούλου μια γυναίκα να ξεσπά, να πετάει ή να σκίζει έστω
στα κρυφά τα ρούχα του άπιστου συζύγου της, που να θυμώνει ή να απαιτεί απλώς με φωνές την αποκατάσταση της πληγωμένης της αξιοπρέπειας
ή έστω την προσοχή από τον αδιάφορο σύζυγο. Με τα γραπτά της ξορκίζει
τις ανατροπές και προειδοποιεί τον εαυτό της για τις κοινωνικές συνέπειες
των πράξεων. Όμως, γιατί μια κραυγή αγανάκτησης να είναι πιο έγκυρη
από την προσπάθεια καταστολής της;
Τα παραδοσιακά δίπολα διατηρήθηκαν στα κείμενά της μα κάπου κάπου αφουγκραζόμαστε μια ευφυή και τολμηρή ενδιάμεση φωνή να ζητά
έκφραση, ταυτότητα και θέση κάπου ανάμεσα στην δράση και την παθητικότητα. Χωρίς αποφασιστικά ρήγματα, η φωνή της Παπαδοπούλου ρίχνει σολοικισμούς στη θέση του υποκειμένου και του αντικειμένου, όπου
το ρήμα, άβολο εκεί στη μέση, καταδεικνύει την εξίσου άβολη ενδιάμεση τοποθέτηση της γυναικείας της γραφής: χωρίς να μιλάει απερίφραστα
για το σώμα και τα δικαιώματά της απογύμνωσε την πατριαρχική δομή
28 «Η ζωή που μια κόρη θα ζήση υπό το πατρικό της σπίτι είναι η πειό καλή σελίς της ζωής
μας», Ευτυχισμένη (1896).
29 «Όχι, δεν ειμπορώ να δεχθώ [την πρόταση γάμου], έχω γονείς εγώ και εκείνοι με εξουσιάζουν». Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Περιπέτειαι μιας διδασκαλίσσης, Αθήνα: Βλαστός, 1891: 42.
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αφήνοντάς την εκτεθειμένη στην αφύσικη λειτουργία των θεσμικών και
ιδεολογικών της περιορισμών.
Πέθανε συμπτωματικά 8 Μάρτη, ημέρα που έμελλε να αφιερώνεται
στα δικαιώματα της γυναίκας. Πέθανε από καρκίνο του στομάχου, κι εδώ
η φεμινιστική παράδοση διαθέτει πλέον αρκετές μαρτυρίες για την σωματοποίηση του πολιτικού και κοινωνικού αποκλεισμού του γυναικείου
φύλου από την φωνή του. Πέρα από τη θεωρητική30 και λογοτεχνική αποτίμηση της γυναικείας αρρώστιας ως μεταφορά31 έχουμε την εξομολόγηση της Viginia Woolf (Πώς να είσαι άρρωστος, 1978) και τις προσωπικές
ιστορίες γυναικών,32 που αποκαλύπτουν σημειωτικά μια παθογένεια. Σε
μια τέτοια παράδοση γυναικείου πόνου και αδιέξοδης δράσης μπορούμε
να εγγράψουμε και την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δίχως τη δυνατότητα,
αλλά ίσως και δίχως την ανάγκη, απτής απόδειξης γύρω από τη συσχέτιση
των χαρακτηριστικών μιας ασθένειας με τον πολιτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό περιορισμό της εκφραστικότητάς μας.
Ωστόσο ακόμα κι έτσι, δίχως δηλαδή να παραβλέπουμε την πολυπαραγοντική διάσταση μιας νόσου, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου διάλεξε τον υβριδικό λόγο του θύτη για να εκφραστεί
ως θύμα. Και σε κάθε της σελίδα, γράφει απολογούμενη που τόλμησε να
πιάσει την πένα η μούσα για να γράψει το έπος.

30 Βλ. Judith Butler, Precarious Life. The powers of mourning and violence, London:
Verso, 2004. Μιλά για την ανάγκη εξέτασης του ατομικού πόνου ως πολιτικό
φαινόμενο. Ο Michel Foucault, The birth of biopolitics, Ν.Υ.: Picador, 2010 μίλησε
για έναν βιοπολιτικό προσανατολισμό της κοινωνίας, όπου ο ανδροκρατούμενος
ορθολογισμός πατρονάρει όχι μόνο την πολιτική αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις ή
την υγεία.
31 Βλ. Susan Sontag, Illness as metaphor, Ν.Υ.: Farrar, 1977 και, βεβαίως, το εμβληματικό
The madwoman in the attic, ό.π.
32 Π.χ. Audre Lorde, The cancer journals, Ν.Υ.: Argyle, 1980. Leslie Jamison, The
empathy exams, Minnesota: Graywolf Press, 2014. Amy Berkowitz, Tender Points,
Oakland: Timeless Infinite Light, 2015.
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Abstract
Alexandra Papadopoulou, born 150 years ago, was the first significant
woman writer who served with consistency the short story genre for
approximate two decades. She received an immediate good evaluation
for her writings, even if she lived the discrimination due to her female
sex in her private and social life, in the male-dominating tradition of the
conservative Constantinople. In her stories woman presence is dominant
but she never became a militant feminist, judging that woman’s social and
national sacred role is at home. How can one explain the contradiction?
An educated, working, independent, single woman writer traveling and
defending with fervid passion her ideological and national ideas on one
hand, and her direct encouragement of her articles and short stories
towards women to be gracious, gentle and obedient to their role as mothers
and wives, and abstain from working if that was not financially absolutely
necessary. We study the crisis of the female literary identity in formation
and we attempt to give an answer to her autocensorship long away from
any feminist awareness. The brief life and rich work of Papadopoulou give
indicative examples of the literate female courage and its withdrawal, of
the impasse and the complexity of the female pathology regarding the pain
and suffering for the exclusion of the “weaker sex” from the seamless
political and social action.
Λέξεις κλειδιά: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γυναικεία γραφή, Φεμινιστική κριτική, Γυναικεία παθογραφία

ΟΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ Π.Σ. ΔΕΛΤΑ:
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΕΣ (1926-1939)
Βασίλης Βασιλειάδης*
Οι τρίτομες Ρωμιοπούλες είναι ένα μυθιστόρημα-ποταμός, γραμμένο
την περίοδο 1926-1939. Στην οψίτυπη έκδοσή του, το 2014, ο επιμελητής
του Αλ. Π. Ζάννας εξηγεί την τμηματική του συγγραφή ανά τόμο (Ζάννας 2014α: 527-530), μια διαδικασία αναμενόμενη για τα μυθιστορήματα
μεγάλης έκτασης. Οι Ρωμιοπούλες καλύπτουν στην τυπωμένη τους εκδοχή περίπου 1.280 σελίδες. Ο πρώτος τόμος γράφεται μέσα στη διετία
1926-1927. Ίσως η συγγραφή του να ξεκινά λίγο νωρίτερα∙ πάντως μια
πρώτη τουλάχιστον εκδοχή του έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 1927.
Η περίοδος συγγραφής του δεύτερου τόμου εντοπίζεται στο πρώτο μισό
της δεκαετίας του 1930. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς ξεκίνησε η συγγραφή
του. Ο Ζάννας υποθέτει εύλογα ότι μεσολάβησε ένα χρονικό κενό μεταξύ
της ολοκλήρωσης της συγγραφής του πρώτου τόμου και της έναρξης του
δεύτερου. Ολοκληρώθηκε τον χειμώνα του 1934-1935, όπως σημειώνει η
συγγραφέας στο δακτυλόγραφο κείμενο. Η συγγραφή του τρίτου τόμου
τοποθετείται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 και ολοκληρώθηκε
τον Δεκέμβριο του 1939.
Στην αφηγηματική έκταση των τριών αυτών τόμων η συγγραφέας τους
περιλαμβάνει, σε μια μεγάλη ενιαία αφήγηση, τον βίο της, όχι βέβαια
στο σύνολό του. Με τομές στον ιστορικό χρόνο και άλματα της αφήγησης εστιάζει σε κρίσιμες περιόδους της ζωής και της δράσης της. Είναι
χαρακτηριστική η μεταφορά του κύκλου της ζωής ως κύκλου της ημέρας
στους τίτλους των τριών τόμων: Το ξύπνημα, Λάβρα, Σούρουπο. Η δράση
*

Ο Βασίλης Βασιλειάδης (vasvasilid@gmail.com), διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα
Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει
άρθρα σχετικά με θέματα της νεοελληνικής κριτικής, ποίησης και πεζογραφίας. Στο
πλαίσιο της επιστημονικής του έρευνας στο Κ.Ε.Γ. ασχολείται με θέματα λογοτεχνικής
μετάφρασης, νεοελληνικής κριτικής, και διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Έχει διδάξει
νεοελληνική λογοτεχνία στα Τμήματα Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και του Α.Π.Θ., ενώ τώρα
διδάσκει Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
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του πρώτου τόμου (Το ξύπνημα) καλύπτει τη διετία 1895-1896 από τον
βίο της αυθιστορούμενης Πηνελόπης Δέλτα και αναφέρεται στη νεαρή
ηρωίδα μέχρι το γάμο της. Με ένα άλμα δέκα περίπου ετών, η δράση του
δεύτερου τόμου (Λάβρα) τοποθετείται από τα μέσα του 1907 μέχρι το τέλος σχεδόν του 1910 και περιλαμβάνει τη γνωριμία με τον Βάσο Γάβρα,
μυθιστορηματική περσόνα του Ίωνα Δραγούμη (διάφορη του ιστορικού
προσώπου που επίσης αναφέρεται στο μυθιστόρημα), τον τραγικό τους
έρωτα και την αρνητική του κατάληξη. Ο τρίτος τόμος (Σούρουπο) αφηγείται τις πολιτικές και στρατιωτικές περιπέτειες της ελληνικής συμμετοχής στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, με αποκλειστική εστίαση στο βαλκανικό/
μακεδονικό μέτωπο του μεγάλου πολέμου.
Έχουμε, λοιπόν, να κάνουμε με μία εκτενή μυθιστορηματική σύνθεση
με ξεκάθαρο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, γερά στηριγμένη στα πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, που γράφεται σταδιακά μέσα στην τελευταία
δεκαπενταετία του βίου της Πηνελόπης Δέλτα και μας δίνει μια μυθοπλαστική ιστόρηση του βίου της εστιασμένη σε τρεις διαφορετικές φάσεις του: τον πρώτο ατυχή νεανικό έρωτα και τον συμβατικό γάμο με τον
Γρηγόρη Δαπέργολα (αναμφίβολα ταυτισμένο με τον Στέφανο Δέλτα),
τον τραγικό έρωτα με τον Βάσο Γάβρα/Ίωνα Δραγούμη, και την πολιτική
κατάσταση της Ελλάδας στα χρόνια του Εθνικού Διχασμού, την ανάδειξη
του Βενιζέλου σε αδιαμφισβήτητο ηγέτη και την κοινοβουλευτική καταρράκωση των φιλελευθέρων στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου
του 1920 που επανέφερε τους βασιλόφρονες στην εξουσία. Κάθε τόμος
διατηρεί έναν βαθμό αυτοτέλειας, όπως άλλωστε προδιαγράφει το είδος
του μυθιστορήματος-ποταμού. Είναι σημαίνουσα η εμφανέστερη απόκλιση που σημειώνεται μεταξύ των δύο πρώτων τόμων που αφοσιώνονται
στον προσωπικό βίο της κεντρικής ηρωίδας Δέσποινας Δαπέργολα, κατά
κόσμον Πηνελόπης Δέλτα, και του τελευταίου τόμου που απλώνει την
αφηγηματική του προσοχή στις ευρύτερες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις, στις συλλογικότερες αγωνίες και ιδέες, στα εθνικά οράματα και τις
απογοητεύσεις (Ζάννας 2014β: 54). Θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει
τον τρίτο αυτόν τόμο ως μια ενδιαφέρουσα παρέκκλιση από ένα μυθιστόρημα οι δύο πρώτοι τόμοι του οποίου έδειχναν πως κατευθύνεται σταθερά
στο προσωπικό δράμα της κεντρικής του ηρωίδας αφήνοντας την πολιτική
και την ιστορία να παρεμπίπτουν απλώς στην αφήγηση. Ή, θα μπορούσε
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κανείς να κάνει λόγο για μια καμπύλη που διαγράφει η αφήγηση από τον
πρώτο στον τρίτο τόμο μετατοπιζόμενη από μία ιδιωτική, ατομική εστίαση
ενδοοικογενειακής, παραδοσιακά “γυναικείας” ενδοσκόπησης σε μία δημόσια, συλλογική εποπτεία, ιστορικής/πολιτικής επισκόπησης, αρμόζουσα
στον “ανδρικό” δημόσιο στίβο. Το τόξο που διαγράφει η μετατόπιση αυτή
χαρακτηρίζει άλλωστε τον βίο της συγγραφέως με αφετηρία στη νεανική
της ζωή στη μεγαλοαστική οικογένεια της αποικιακής Αλεξάνδρειας και
με κατεύθυνση στο εθνικό κέντρο, σε μια περίοδο πολιτικής εμπάθειας,
ισχυρών ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και κρίσιμων ιστορικών στιγμών.
Σε κάθε περίπτωση, οι Ρωμιοπούλες ανασυστήνουν μυθοπλαστικά
τον βίο της συγγραφέως τους έστω και αν η διήγηση δεν ξεδιπλώνει αδιάλειπτα τον βίο της, όπως ενδεχομένως θα περιμέναμε ιδανικά από ένα
κλασικό στο είδος του αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα. Μπορεί η διήγηση
του βίου να μην καλύπτει τον πραγματικό ιστορικό χρόνο σε όλη του την
έκταση, το μυθιστόρημα όμως που γράφει η Δέλτα και κυρίως ο τρόπος
που το συνθέτει συσσωματώνουν σε αυτό το συγγραφικό της έργο στο
σύνολό του. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, με άλλα λόγια, ότι πίσω και
πέρα από τη διήγηση των περιστατικών του βίου της, η Δέλτα ξαναδιηγείται, ξαναγράφει το ίδιο το συγγραφικό της έργο. Πολύ εύστοχα η Ιωάννα Πετροπούλου κάνει λόγο για στρωματογράφηση του μυθιστορήματος
(Πετροπούλου 2006: 374).
Κι αυτό παρά το γεγονός ότι πουθενά στο πλούσιο αφηγηματικό υλικό
που οργανώνεται στους τρεις τόμους δεν γίνεται κάποια αναφορά στην Δέσποινα Δαπέργολα ως συγγραφέα: κανένα αφηγηματικό στιγμιότυπο από
τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συγγραφική δράση της στη λογοτεχνία
για παιδιά, καμία νύξη στο διηγηματικό και μυθιστορηματικό έργο της.
Για τον σημερινό μελετητή οι αυτοαναφορές που θα προέκυπταν θα έκαναν ίσως πιο ενδιαφέρουσα την ανάγνωση. Είναι απροσδόκητη η απουσία
τους και προκαλεί, καταρχάς, απορία. Δεν θα αναμέναμε ασφαλώς τέτοιες
αναφορές στον πρώτο τόμο η δράση του οποίου είναι πρώιμη σε σχέση
με τις πρώτες της δημοσιεύσεις, του διηγήματος «Πόνος παιδιού» και του
τόμου Για την Πατρίδα στα 1909. Αλλά η αφηγούμενη δράση στις Ρωμιοπούλες φτάνει μέχρι το 1920, όταν πλέον η Δέλτα έχει δημοσιεύσει ικανό
αριθμό λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά και είναι εγνωσμένη η συγγραφική της ιδιότητα.
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Αντίθετα, παρακολουθούμε τη Δέσποινα Δαπέργολα να γράφει επιστολές και να κρατά ημερολόγιο, με έντονα στοχαστικό χαρακτήρα
και περιεχόμενο προσωπικό και πολιτικό. Σαν να ενδιαφέρεται η αυθιστορούμενη Δέλτα για τη συγκεκριμένη ιδιωτεύουσα συγγραφική της
ταυτότητα και όχι εκείνη της συγγραφέως παιδικής λογοτεχνίας. Η ίδια
παρατήρηση ισχύει και για τα μη λογοτεχνικά αυτοβιογραφικά της κείμενα και μαρτυρίες: ημερολόγια και απομνημονεύματα από όπου επίσης
απουσιάζει η καθιερωμένη συγγραφέας των βιβλίων για παιδιά (βλ. Βασιλειάδης 2010).
Όταν, λοιπόν, ισχυρίζομαι ότι στις Ρωμιοπούλες η Δέλτα ξαναγράφει
το συγγραφικό της έργο, θα πρέπει αφενός αυτό να μην οριστεί από το
«παιδικό» της λογοτεχνικό έργο, το έργο με παιδαγωγική απόβλεψη, το
δημοσιευμένο μέχρι τα χρόνια συγγραφής και ολοκλήρωσης της τριλογίας
της, αλλά να οριστεί από τα κείμενα της προσωπικής μαρτυρίας που παρέμειναν φυλαγμένα στην αφανή περιοχή του ιδιωτικού αρχείου∙ αφετέρου
η επανεγγραφή αυτή να προσδιοριστεί ως μεταφορά αφηγηματικού υλικού από πρότερες γραφές, από προγενέστερα κείμενά της, από το ιδιωτικό
αρχείο στο προς δημοσίευση μυθιστόρημα (βλ. Ζάννας 1997: κθ΄). Έχει
σημασία να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτής της κατασκευής.
Γνωρίζουμε ότι η Δέλτα αντλεί το αφηγηματικό υλικό της από τις ημερολογιακές της καταγραφές, τα απομνημονεύματά της, και ποικίλες σημειώσεις της από εργασίες τεκμηρίωσης για την προετοιμασία των «μακεδονικών» της έργων Ο Μάγκας και Στα μυστικά του Βάλτου. Η συγγραφέας
γράφει ήδη από νεαρή ηλικία ποικίλα ημερολόγια και απομνημονεύματα,
και έχει σωρεύσει ποικίλο άλλο ιδιόχειρο, συγγραφικό αρχειακό υλικό,
πρωτίστως το εκτενές σώμα της αλληλογραφίας της. Κατά καιρούς η Δέλτα καταστρέφει ορισμένα από τα κείμενα αυτά προσωπικής μαρτυρίας
όταν φοβάται, για λόγους προσωπικούς ή πολιτικούς, την ανακάλυψή τους
από τρίτους: έτσι καταστρέφει το πρώτο της προσωπικό ημερολόγιο, όταν
παντρεύεται με τον Στέφανο Δέλτα, και αργότερα, σημαντικό μέρος της
αλληλογραφίας της με τον Ίωνα Δραγούμη ή το πολιτικό της ημερολόγιο,
όταν ξεσπά κύμα διώξεων κατά των βενιζελικών στην Αθήνα. Όπως μας
εξηγεί ο Αλ. Π. Ζάννας στο επίμετρο της τρίτομης έκδοσης, από την αντιπαραβολή με τα κείμενα αυτά προκύπτει ένας υψηλός βαθμός σύγκλισης
του μυθιστορήματος με τις ιδιωτικά κρυμμένες πηγές του. Δεν είναι λίγες
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οι φορές που διάλογοι, στιγμιότυπα της αφήγησης, επιχειρήματα των προσώπων, κλπ. μεταφέρονται αυτούσια στο μυθιστόρημα από τις επιστολές,
τα ημερολόγια, τα απομνημονεύματά της (Ζάννας 2014α: 530-537).
Η Δέλτα συχνά αντιγράφει αυτολεξεί. Και εδώ συμβαίνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με τα κειμενικά είδη, που μπορεί να μεταβάλλονται κατά
τη μεταφορά από την πηγή στο μυθιστόρημα για να υπηρετήσουν τις ειδικότερες ανάγκες της μυθοπλασίας: την ανάγκη να συμπιεστεί ο χρόνος
της αφήγησης στο μυθιστόρημα σε σχέση με την αναλυτική καταγραφή
ενός ημερολογίου, να συμπυκνωθεί ένα επαναληπτικό φαινόμενο των
ημερολογίων σε ένα συμβολικό επεισόδιο του μυθιστορήματος, να έρθει στο προσκήνιο της κύριας αφήγησης του μυθιστορήματος η διήγηση
που περιλαμβάνεται σε μία επιστολή ή, το αντίστροφο, να ενσωματωθεί
ως περιεχόμενο μιας επιστολής ή ενός αποσπάσματος ημερολογίου στις
σελίδες του μυθιστορήματος προκειμένου να επενδυθεί με το βάρος της
μαρτυρίας του αυθεντικού κειμένου αυτό που στα απομνημονεύματά της
ή τα ημερολόγιά της διατυπώνεται ως προσωπική εκτίμηση. Ενώ, λοιπόν,
η συγγραφέας αντλεί, αντιγράφοντας λέξη προς λέξη ή και αναπλάθοντας,
το αφηγηματικό υλικό από τις πηγές της, δηλαδή από τα κείμενα του προσωπικού της αρχείου,1 συχνά μεταβάλλει το κειμενικό είδος με το οποίο
μορφώνεται το αφηγηματικό αυτό υλικό στο μυθιστόρημα.
Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει μια κατάσταση ενός σχεδόν αδιαίρετου συνεχούς μεταξύ προσωπικού βιώματος, καταγεγραμμένης μαρτυρίας
και μυθοπλασίας, μεταξύ αντικειμενικής πληροφορίας και υποκειμενικής
θεώρησης, μεταξύ του γεγονότος και της επιθυμίας, κάτι που ενέχεται καταστατικά στην αυτοβιογραφία όσο και, ειδικότερα, στη μυθιστορηματική
αυτοβιογραφία. Εδώ όμως είναι τόσο έντονη η σύνδεση με τις ιστορικά
τεκμηριωμένες μαρτυρίες, η αφοσίωση στην ιστορική καταγραφή, που τα
όρια πραγματικά μπερδεύονται επειδή ο αναγνώστης πείθεται για την πιστότητα προς την ιστορική πραγματικότητα αν και βρίσκεται εντός ενός
μυθιστορήματος. Είναι η επιστολή που διαβάζει ο αναγνώστης αυθεντική επιστολή που ανασύρεται από το αρχείο της και αντιγράφεται από τη
συγγραφέα σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του μυθιστορήματος ή μήπως
1

Η διαδικασία της επανεγγραφής αφηγηματικού υλικού με πηγές από προγενέστερα
κείμενα του ιδιωτικού της αρχείου ακολουθείται ήδη από την εποχή σύνταξης των
πρώτων Αναμνήσεων 1899, όπως έχω περιγράψει παλαιότερα (βλ. Βασιλειάδης 2015:
169, 171-173).
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είναι ένα τέχνασμα ψευδεπίγραφης τεκμηρίωσης; Τα αποσπάσματα του
ημερολογίου που παρεμβάλλονται τρεις φορές στον τρίτο τόμο, με τον
τίτλο «Φύλλα σκόρπια από γυναίκας ημερολόγιο», στον τόμο ακριβώς
που απομακρύνεται αξιοπρόσεκτα από την εστίαση στο προσωπικό για
να αποδώσει ευρυγώνιες λήψεις της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, είναι
μια αυθεντική πηγή που εμπλέκει με ενδιαφέροντα τρόπο την υποκειμενική εστίαση της προσωπικής μαρτυρίας με τη γενική ιστορία ή μήπως
πρόκειται για ένα επίπλαστο, ένα κατασκευασμένο ημερολόγιο, που υποτίθεται ότι καταγράφει σαν ευαίσθητος παλμογράφος τις αντιδράσεις απέναντι στα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, αλλά στ’ αλήθεια
φιλτράρει μέσα από την ευαίσθητη υποκειμενική αντίδραση τα ιστορικά
γεγονότα και δεδομένα με τρόπο που θα τα καθιστούσε πιο σύννομα με
τις αισθητικές απαιτήσεις ενός μυθιστορήματος; Γιατί και τα ίδια τα αποσπάσματα του ημερολογίου στηρίζονται με τη σειρά τους σε πηγές, την
ειδησεογραφία και αρθρογραφία στις εφημερίδες της εποχής, ελληνικές
και ευρωπαϊκές (καθώς και μελέτες σε στρατιωτικές-πολιτικές ευρωπαϊκές
επιθεωρήσεις). Μοιάζει σαν ένα ατέρμονο και πάντως με αρκετούς εγκιβωτισμούς καθρέφτισμα της ιστορίας στη μυθοπλασία και αντιστρόφως,
μια σειρά από κατοπτρισμούς της αφήγησης σε προηγούμενα κάθε φορά
κείμενα-πηγές, εναλλάσσοντας συχνά τη μορφή τους.
Οι επανεγγραφές του ιδιωτικού της αρχείου στο μυθιστόρημα με αυτή
τη διαδικασία διαμορφώνουν ένα τρόπον τινά μεικτό μυθιστορηματικό είδος, ένα μυθιστόρημα αρχείο, που δεν συγκροτείται από τα διαλογικά και
αφηγηματικά του μέρη μόνο, αλλά ενσωματώνει μια ποικιλία και πολυφωνία άλλων ειδών, επιστολές, ημερολόγια, ειδησεογραφία, αυθεντικών, με ή
χωρίς εισαγωγικά, κειμένων που συνιστούν μαρτυρίες και ενδυναμώνουν
την αντικειμενικότητα και «αλήθεια» της αυθιστόρησης. Μάλιστα, θα
πρέπει να επισημανθεί εδώ πως το μυθιστόρημα δανείζεται περισσότερα
στοιχεία από το είδος της ημερολογιακής καταγραφής δεδομένης της χρονολογικής ένδειξης που υπάρχει στην έναρξη κάθε κεφαλαίου και η οποία
παρακολουθεί την ημερολογιακή πορεία του χρόνου με την ακρίβεια του
μήνα. Αρκετά κεφάλαια στον τρίτο τόμο, διεκδικώντας την ακρίβεια της
ιστορικής καταγραφής φέρουν ένδειξη ημερομηνίας, κάποτε ακόμη και
ώρας, συνοδευόμενα από την αναφορά του ιστορικού γεγονότος γύρω από
το οποίο υφαίνεται η μυθιστορηματική αφήγηση του κεφαλαίου. Έτσι, στο
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κρίσιμο 16ο κεφάλαιο, για παράδειγμα, με τον τίτλο «Διχασμός» (Γ΄, σ.
192), η ένδειξη πριν από την έναρξη της αφήγησης είναι: «Αναχώρηση Βενιζέλου. 12 Σεπτεμβρίου 1916. Ώρα 3 π.μ.». Θα μπορούσε βέβαια κανείς
να ανακαλέσει σε αυτές τις περιπτώσεις τον αντίστοιχο τρόπο μιας πολεμικής ανταπόκρισης δημοσιευμένης στον ημερήσιο τύπο, εμφανή πηγή τόσο
της μυθιστορηματικής αφήγησης όσο και των ιδιωτικών, προσωπικών της
κειμένων. Ας αναφέρουμε ένα ακόμη παράδειγμα από το 10ο κεφάλαιο με
τίτλο «Το μοιραίο». Η ένδειξη είναι: «Μάχη Μάρνης. 6/19 Σεπτεμβρίου
1914» (Γ΄, σ. 110).
Το μυθιστόρημα είναι πολυφωνικό από τη φύση του. Σ’ ένα μεγάλο
μυθιστόρημα, όπως οι Ρωμιοπούλες, τα δεδομένα πολλαπλασιάζονται. Το
μυθιστόρημα-ποταμός είναι πυκνοκατοικημένο από πρόσωπα κατανεμημένα στις μεγάλες οικογένειες της μεγαλοαστικής Αθήνας και της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μοιρασμένα σε τρεις
γενιές, την παλαιότερη, τη σύγχρονη της ηρωίδας και τη νεότερη γενιά,
πρόσωπα που οργανώνονται σε ένα δίκτυο συγγενικών και φιλικών σχέσεων. Πέρα από τους πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ξεδιπλώνονται σε αυτό το πλαίσιο και αντιπαρατίθενται στις σελίδες του μυθιστορήματος, διαβάζοντας κανείς προσεκτικά τα λόγια, τον προβληματισμό και
τις αντιδράσεις των προσώπων, παρατηρεί ότι κατά κανόνα στρέφονται
γύρω από την ηρωίδα Δέσποινα Δαπέργολα, και φωτίζουν κάθε φορά από
μια διαφορετική οπτική, ακόμη και την άκρως αρνητική και απορριπτική, το δικό της πορτρέτο. Υπάρχει στο μυθιστόρημα μια διαρκής έγνοια
γι’ αυτό, ακόμη και στον τρίτο τόμο, όπου η αφηγηματική προσοχή δεν
απορροφάται εξ ολοκλήρου από το πρόσωπο της κεντρικής ηρωίδας. Θα
μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για μια πολυπρισματική προσέγγιση
της ηρωίδας, κάτι που η συγγραφέας της εκμεταλλεύεται όσο γράφει το
μυθιστόρημα μιας και της επιτρέπει αυτή τη διαχείριση, σε αντίθεση με τις
ιδιωτεύουσες προσωπικές της γραφές, ημερολόγια και απομνημονεύματα,
που προσφέρονται κυρίως για έναν συνειδησιακό αυτοέλεγχο. Η μυθιστορηματική περσόνα της Πηνελόπης Δέλτα διαθλάται έτσι στις πολλές οπτικές που την φωτίζουν, διαχέεται και έτσι ανασυγκροτείται στην ιδιαίτερη
και ασφαλώς κυρίαρχη αφηγηματικά προσωπικότητά της. Ταυτόχρονα
στηρίζεται γερά πάνω στις ενδοσκοπήσεις των προσωπικών της γραπτών,
μια εφ’ όρου ζωής άσκηση στη γραφή για να αναλύσει και να κατανοήσει
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το «ισχυρό Εγώ» της, για το οποίο τόσος λόγος γίνεται στο μυθιστόρημα∙
και τόσο ενδιαφέρων λόγος που προϋποθέτει τη μελέτη του Μάρκου Αυρήλιου και του Νίτσε, ρητά δηλωμένες αναγνωστικές οφειλές της Δέλτα
(βλ. Πετροπούλου 2014: 58).
Με αυτούς τους όρους μπορούμε να δούμε το μυθιστόρημα ως μια ευμεγέθη τοιχογραφία των εθνικών περιπετειών στην κρίσιμη περίοδο ανόδου και επικράτησης, οικονομικής και πολιτικής, νέων αστικών δυνάμεων
(1896-1920) καθώς και μια μυθιστορηματικά μετασχηματισμένη έκφραση της γυναικείας εμπειρίας της συγγραφέως βιωμένη στον εσώκλειστο
μεγαλοαστικό οικογενειακό βίο της πατρικής και συζυγικής στέγης. Από
την πλευρά των μυθιστορηματικών προσώπων υπάρχει πλήρης συνείδηση του κρίσιμου ιστορικού βάρους της περιόδου και των γεγονότων που
περιλαμβάνονται στην αφήγηση για το μέλλον του νέου ελληνισμού, και
από την πλευρά της συγγραφέως είναι συνειδητή επιλογή η αφήγησή τους
ως σημαντική πράξη ανάδειξης των πραγματικών συμβάντων, αιτίων και
συνεπειών της μιας και της άλλης πολιτικής (και στρατιωτικής) επιλογής.
Στον σεσημασμένο από αυτή την άποψη τρίτο τόμο γίνεται χαρακτηριστικά η δήλωση πως πολιτική και ιστορία στη συγκυρία του παρόντος της
διήγησης ταυτίζονται ακριβώς επειδή οι πολιτικές επιλογές και συμπεριφορές είναι κρίσιμες ιστορικά, πεποίθηση που εκφράζουν δύο κεντρικά
πρόσωπα του έργου: ασφαλώς η κεντρική ηρωίδα, αλλά και ο Πέτρος
Γκούρας, ο γνωστός μας Πέτρος Βλαστός, ξάδελφος της Δέσποινας Δαπέργολα, αγαπημένος και σταθερός συνομιλητής της σε όλη σχεδόν την
πορεία της τρίτομης μυθιστορηματικής ζωής της, με βαθιά κατανόηση
των ψυχικών της διαθέσεων, αντιδράσεων και συμπεριφορών.2 Το χαρακτηριστικότερο, ανάμεσα σε άλλα, σημείο προέρχεται από το «ημερολόγιο γυναικός» (κεφάλαιο ΛΒ΄) στον τρίτο τόμο του έργου:
Συλλογίζουνταν και ο Πέτρος. Μου είπε:
- «Λοιπόν, δε ζεις παρά για την πολιτική;»
- «Η πολιτική είναι ιστορία. Και, ναι», του αποκρίθηκα, «αυτή την
ώρα, νομίζω πως μόνο η Ελλάδα μ’ ενδιαφέρει»
Μα δεν είναι αλήθεια. Δε με απασχολεί μόνη η ιστορία.
(Γ΄, 420∙ βλ. Ζάννας 1997: κη΄-κθ΄)
2

Για την ιστορική και πολιτική συγγραφική συνείδηση της Δέλτα βλ. Ζάννας 1993:
459-460∙ Ζάννας 1997: θ΄, ιβ΄, κστ΄, κθ΄· Πετροπούλου 2006: 346-348· Σωτηρόπουλος
2006: 393-394, 396-397.
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Με αυτή την έννοια της αφηγηματικής αναπλαισίωσης της πολιτικής
στο μυθιστόρημα η ιστορική πορεία του νεοελληνικού κράτους περιορίζεται στον τρίτο τόμο, μορφοποιείται στο ερμηνευτικό σχήμα φιλελεύθερη αστική άνοδος, απώγειο και δόξα της βενιζελικής Ελλάδας, τραγική
κατάληξη με την πολιτική μεταβολή του 1920 και την επικράτηση των
κωνσταντινικών. Πρόκειται για μια αφήγηση του νέου ελληνισμού που
γίνεται στον τρίτο τόμο πρωτίστως με όρους πολιτικής, φυλής και έθνους.
Παραβλέψαμε όμως, έστω προς στιγμήν, στο παραπάνω απόσπασμα,
την εκτός διαλόγου σκέψη της γράφουσας ηρωίδας που αμφισβητεί τη μονοκαθεδρία της πολιτικής και της ιστορίας στη γραφή της («Μα δεν είναι
αλήθεια. Δε με απασχολεί μόνη η ιστορία», ό.π.). Τι άλλο απασχολεί την
αφηγήτρια και την αφήγησή της; Ό,τι κυρίως συνέχει την αφήγηση και
των τριών τόμων του μεγάλου μυθιστορήματος, και πάρα τις όποιες αποκλίσεις μεταξύ των δύο πρώτων και του τρίτου τόμου, είναι η διήγηση της
εξελικτικής πορείας της νεοελληνικής κοινωνίας με όρους κοινωνικούς
και συνείδησης φύλου με σαφή ταξικό προσδιορισμό, όπως αποτυπώνονται στον λόγο και τη συμπεριφορά των εκπροσώπων των τριών γενεών: α) των γονέων και συνομηλίκων συγγενών, β) της ίδιας της κεντρικής
ηρωίδας και των αδελφών και φίλων της, και γ) των παιδιών της και των
δικών τους συνομήλικων συγγενών και φίλων.3 Η ιδεολογία της παλαιότερης από τις τρεις γενιές για την κοινωνική οργάνωση, τον θεσμό της οικογένειας, και την επιθυμία και το δικαίωμα των ατόμων να την προσδιορίζουν ελεύθερα είναι αυστηρά κάθετη στη διάκριση των δύο φύλων και των
κοινωνικών τους ρόλων. Η απόλυτη και εντυπωσιακά συμπαγής διάκριση
των έμφυλων ρόλων λειτουργεί κάτω από το βαρύ πέπλο της πατριαρχίας
κυρίως στον πρώτο τόμο όσο η κεντρική ηρωίδα βρίσκεται σε περίοδο
διαμόρφωσης της βούλησης και της ερωτικής της επιθυμίας εκτεθειμένη στις πανίσχυρες νόρμες του πατρικού καθεστώτος. Η τρίτη πάλι γενιά,
των νέων της μεσοπολεμικής Αθήνας, αντιδρά, αμφισβητεί, διαταράσσει
τις παλαιότερες σταθερές και ουσιαστικά τις ανατρέπει όσο διεκδικεί και
3

Απλοποιώ και σχηματοποιώ εδώ για λόγους συντομίας, γιατί υπάρχουν πολύ ουσιαστικές
για την πλοκή και την ιδεολογία του μυθιστορήματος και ενδιαφέρουσες αποκλίσεις
στις αντιλήψεις ορισμένων προσώπων εντός μιας γενιάς, όπως η χαρακτηριστική
περίπτωση της Αργυρής, θείας της Δέσποινας Δαπέργολα / Πηνελόπης Δέλτα. Βλ.,
για παράδειγμα, το κεφάλαιο Δ΄ «Σπύρος» (Α΄, 59-68∙ ιδίως 66-67) και το κεφάλαιο Ζ΄
«Στης θείας Αργυρής» (Α΄, 95-104).
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πετυχαίνει την αυτοβουλία της σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της ερωτικής επιθυμίας, του γάμου και της οικογένειας, της αδέσμευτης επιλογής
σε θέματα καθορισμού του τρόπου ζωής. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι οι νέοι αυτοί αμφισβητούν τον πατριαρχικό ετεροκαθορισμό των
φύλων αλλά, κατεχόμενοι από τον ενθουσιασμό ενός ρομαντικού ιδεαλισμού, εκφράζουν μια εθνική ιδεολογία συγκροτημένη με όρους φυλετικής
ανόρθωσης. Αυτά ασφαλώς συμβαίνουν στον τελευταίο, τρίτο τόμο του
μυθιστορήματος. Στον ενδιάμεσο τόμο, η κεντρική ηρωίδα, και η δική της
ενδιάμεση γενιά, παλεύει για όσα θα κατακτήσουν οι νεότεροι, διεκδικεί
τη δική της χειραφέτηση και τελικά συντρίβεται όχι απλώς από τη δύναμη
της πατρικής εξουσίας (αυτό συμβαίνει ήδη στο τέλος του πρώτου τόμου
με τον υποχρεωτικό γάμο της με τον Γρηγόρη Δαπέργολα) αλλά κυρίως
από τη δύναμη της κοινωνικής σύμβασης και την ενοχοποιητική, εσωτερικοποιημένη για την πρωταγωνίστρια αίσθηση του καθήκοντος.
Η τοιχογραφία, δηλαδή, που εκδιπλώνεται στον αναγνώστη του μεγάλου αυτού μυθιστορήματος παρουσιάζει με τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση την ιστορική μετάβαση της νεοελληνικής κοινωνίας με κριτήριο
αναφοράς τον κοινωνικό ρόλο των φύλων, την πορεία χειραφέτησης των
γυναικών, την αναθεώρηση των αντιλήψεων για τον θεσμό της οικογένειας και τον αυτοπροσδιορισμό της (ερωτικής) επιθυμίας. Ένας άλλος τρόπος θεώρησης της εξέλιξης της νεοελληνικής ιστορίας που διατρέχει και
συνέχει την τριλογία, πλάι στον εμφανέστερο τρόπο που παρακολουθεί
την πολιτική ιστορία του νεοελληνικού κράτους και, όπως ήδη αναφέραμε, περιορίζεται στον τρίτο τόμο.
Η Δέλτα, λοιπόν, σε όψιμο στάδιο του βίου και του συγγραφικού
της έργου επεξεργάζεται ένα μυθιστόρημα-ποταμό για να αναδείξει στον δημόσιο λόγο το αφηγηματικό υλικό που εξορύσσει από το
ιδιωτικό της αρχείο, από τα κείμενα εκείνα, ημερολόγια, απομνημονεύματα, επιστολές, που ήταν ακόμη τότε και παρέμεναν αυστηρώς
ιδιωτικά. Φαίνεται ότι δεν απέβλεπε στη δημοσίευση των ιδιωτικών
αυτών κειμένων, μολονότι η συγγραφική φροντίδα τους επιτρέπει έναν
διαφορετικό προβληματισμό μας σήμερα. Τα στοιχεία του ιδιωτικού
μεταπλάθονταν λοιπόν στη μυθιστορηματική εκείνη μορφή που θα τα
καθιστούσε δημόσια. Εδώ δεν θα πρέπει να μας παραπλανά η αναστολή της δημοσίευσης από την ίδια, αφενός επειδή το μεταξικό καθεστώς
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με τις λογοκριτικές του παρεμβάσεις δεν θα επέτρεπε την έκδοση του
τρίτου τόμου που εμπιστεύεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αφετέρου επειδή οι Ελληνίδες, οι Ρωμιοπούλες του τίτλου, δεν έχουν ακόμη «ξεσκλαβωθεί» –με τα λόγια της
συγγραφέως (Γ΄, 440)– για να κατανοήσουν, να διεκδικήσουν και να
κατακτήσουν πλήρως την ελευθερία της βούλησης και της αυτοδιάθεσής τους, και, κυρίως, η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεχτεί ένα
μυθιστόρημα που (δια)πραγματεύεται αυτά τα αιτήματα.
Και για τη μυθοπλαστική επεξεργασία του υλικού αυτού επιλέγει ένα
μυθιστορηματικό είδος που βρίσκεται σε άνθιση εκείνα τα χρόνια στην
Ευρώπη και δίνει τους νεοελληνικούς καρπούς του στην πεζογραφική παραγωγή της Γενιάς του 1930 όσο η Δέλτα επεξεργάζεται τον δεύτερο τόμο
του έργου της. Όμως το δικό της μεγάλο μυθιστόρημα φαίνεται περισσότερο να αποκλίνει από το νέο είδος στη νεοελληνική λογοτεχνική ιστορία.
Άλλωστε, οι ιδεολογικοί προβληματισμοί των νέων στο δικό της Σούρουπο μάλλον απέχουν από, παρά επικοινωνούν με τους προβληματισμούς
των νέων, για παράδειγμα, στην Αργώ (Α΄ τόμος 1931, Β΄ τόμος 1936∙
2016) του Γιώργου Θεοτοκά. Άλλωστε, την αφηγηματική πραγματικότητα
των δύο έργων χωρίζει χάσμα μέγα, αυτό της μικρασιατικής καταστροφής
και των ιδεολογικών ανακατατάξεων που επακολούθησαν. Την ίδια στιγμή μπορεί κανείς να αναζητήσει στις Ρωμιοπούλες τον απόηχο ίσως της
ιδιότυπης αυτοβιογραφίας Μαρτύρων και ηρώων αίμα (1907∙ 2016) του
Ίωνα Δραγούμη. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσε
ίσως να γίνει σε μια διαφορετική περίσταση.
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Abstract
Τhe publication of the trilogy “Romiopoules” (“Ρωμιοπούλες”)
by Penelope S. Delta, edited by Alexandros Zannas (2014), marks the
completion οf the methodical and long-term publication of the work of
P.S. Delta by P. and A. Zannas in the post-polity years. In the long duration
of its writing (1926-1939) the work “Romiopoules” constituted a fresco
of the national adventures in the crucial period of the emergence and
prevalence, in both economy and politics, of new civil powers (18961920); at the same time, it equally constituted a reformed expression of
the female experience of the writer, as experienced in the introvert and
enclosed upper-class family life of her paternal and matrimonial home,
in the form of a novel.   The paper follows the procedure pursuant to
which certain diverse and occasionally written autobiographical texts
(journals, memoirs) nourish the novel with its source material. It attempts
to recompose the course of writing of P.S. Delta (from the cahiers of her
journals in the last years of the 19th Century to the writing of her trilogy)
as a gradual emergence of the private experience in the public sphere. The
curve of the trajectory of the specific writing career moves parallel to the
rise of the national idea and is included in the crucial fifty years, 18801930, marking the civil and urban reformation of the Greek state.
Λέξεις κλειδιά: Πηνελόπη Δέλτα, μυθιστόρημα-ποταμός, Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, αυτοβιογραφία, Ιστορία και Λογοτεχνία.

«ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ Η ΠΑΡΑΚΜΗ
ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΜΗ»˙
ΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
Η ΣΥΒΑΡΙΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βιβή Θεοδοσάτου*
Κατά τα άλλα, η ζωή τούς συμβαίνει.
Λιλή Ζωγράφου, Η Συβαρίτισσα
Tο θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται σε αυτή τη μελέτη είναι η αποκρυπτογράφηση της κεντρικής μορφής του μυθιστορήματος, της Ελένης, που
ξαναγεννιέται μετά από αιώνες στην Κρήτη, λίγο μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή, κουβαλώντας τις πολιτισμικές μνήμες της αρχαίας Σύβαρης,
και καλείται να ενταχθεί στο πολιτισμικό πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι., το οποίο όμως χαρακτηρίζεται
τόσο σε εθνικό/συλλογικό επίπεδο όσο και σε ατομικό/προσωπικό από ένα
έλλειμμα ταυτότητας, αφού «Ο ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΑΣ δεν κατορθώνει να διαμορφώσει φυσιογνωμία και να γνωρίσει τα μέτρα του».1
Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε τις αιτίες αυτής της ελλειμματικής ταυτότητας, η οποία συνιστά συστατικό στοιχείο της νεοελληνικής κρίσης, χρησιμοποιώντας ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης τη φροϋδική και λακανική ψυχαναλυτική θεωρία.
Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον Lacan διακρίνουμε τρία πεδία με
βάση τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε όλα τα ψυχικά φαινόμενα τόσο
σε ατομικό/προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό/κοινωνικό: το συμβολικό πεδίο, που συγκροτείται στη βάση αντιθέσεων και διαφορών (π.χ.
παρουσία-απουσία) και αποτελεί ένα σύνολο διαφοροποιημένων και διακριτών στοιχείων, το φαντασιακό, που είναι το πεδίο της εικόνας και δομείται από το συμβολικό, και, τέλος, το πραγματικό δηλαδή το πεδίο που
παραμένει εκτός συμβολοποίησης.2
*
1
2

Βιβή Θεοδοσάτου, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, theodosatou@otenet.gr, Μέλος Σ.Ε.Π στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πβ. Λιλή Ζωγράφου, Η Συβαρίτισσα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997 : 154.
Βλ. Jacques Lacan, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », Des-Noms–du-Père.
Παρίσι: Seuil, 2005 : 11-63 και Le Séminaire. Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Παρίσι: Seuil, 1973.
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Μάλιστα στον ύστερο Lacan αυτά τα τρία πεδία, το συμβολικό, το
φαντασιακό και το πραγματικό απεικονίζονται ως τρεις δακτύλιοι στο
γράφημα του λεγόμενου βορρόμειου κόμβου, όπου ο μπλε δακτύλιος εκπροσωπεί το πραγματικό, ο πράσινος το φαντασιακό και ο κόκκινος το
συμβολικό πεδίο, και η ειδική ποιότητα αυτού του κόμβου είναι ότι συνδέονται κατά τέτοιον τρόπο μεταξύ τους, ώστε εάν ένας από τους δακτυλίους
κοπεί, τότε αυτόματα αποσυνδέονται και οι τρείς.3
Ο βορρόμειος κόμβος:

Στο συμβολικό πεδίο εντάσσεται η γλώσσα, ο γλωσσικός κώδικας και η
πολιτισμική ταυτότητα ενός λαού, που στην περίπτωσή μας, ως Ελλήνων,
συνδέεται με μια εξαιρετικά πλούσια και μακραίωνη πολιτισμική παρακαταθήκη, που εκτείνεται σε τρεις σημαντικούς πολιτισμούς: τον αρχαίο
ελληνικό, τον βυζαντινό και το νεοελληνικό, από τους οποίους αντλούμε
ναρκισσιστικά πολύτιμα πολιτιστικά σημαίνοντα.
Πρόκειται για μια κατάκτηση που ενισχύει το ιδανικό εγώ4 σε συλλογικό επίπεδο, την ιδανική εικόνα του εαυτού μας –ως σημαντικών επιγόνων
τέλειων προγόνων– η οποία όμως θαμπώνει ή, ακριβέστερα, εμφανίζει
ρωγμές, που αποτυπώνουν ένα έλλειμμα ταυτότητας, την αδυναμία σύνθεσης μιας άρτιας και συνεκτικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας.
Προκειμένου, λοιπόν, να προσδιορίσουμε τα αίτια αυτής της αδυνα3
4

Βλ. Jacques Lαcan, Le Séminaire. Livre XX, Encore. Παρίσι: Seuil, 1975 :149-165 και
Le Séminaire. Livre XXIII, Le sinthome. Παρίσι: Seul, 2005 : 20.
Βλ. Sigmund Freud, «Psychologie des foules et analyse du Moi», Essais de psychanalyse.
Παρίσι: Payot, 1981 :153-160 και «La décomposition de la personnalité psychique», Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Παρίσι: Gallimard, 1984:62-110.
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μίας, θα μελετήσουμε το νεοελληνικό φαντασιακό πεδίο σε συλλογικό
επίπεδο, στο οποίο εντοπίζεται το προκρούστειο μορφοείδωλο,5 που μας
παραπέμπει στον μυθικό Προκρούστη, και χαρακτηρίζεται από μια δυναμική υπόγεια, που δεν είναι ρητή, δεν ανιχνεύεται δηλαδή σε συνειδητό
επίπεδο, αλλά λειτουργεί σιωπηλά σε ασυνείδητο επίπεδο.
Ο Προκρούστειος άνθρωπος μετράει τους πάντες και τα πάντα σύμφωνα με το «μέτρο» του. Αν ο υπό εξέταση άλλος, ή το υπό εξέταση θέμα,
αξία, θέση, δεν ταιριάζει ακριβώς στο προτεινόμενο καλούπι (πρότυπο,
«κλίνη», «μέτρο») ευνουχίζεται και κατακερματίζεται. Και όταν η προκρούστεια φαντασίωση ενεργοποιείται μαζικά, το βασικό προκρούστειο
πρόταγμα είναι: «αν δεν ενταχθείς στην εικόνα του εαυτού, θέση, αξία που
σου ορίζω εγώ, ο θύτης (ο έχων την εξουσία), σε εξαφανίζω».6
Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την αδυναμία των ελληνικών πολιτικών κομμάτων να ομονοήσουν ως προς τα κοινά και στοιχειώδη, με τραγική συνέπεια μεγάλες εθνικές καταστροφές ή αλλιώς εθνικά τραύματα,
βίαιες συγκρούσεις και αθέμιτες οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις και ταυτόχρονα την εύκολη πόλωση του εκλογικού σώματος με αποκορύφωμα τον απόλυτο εθνικό διχασμό και τον συνεπακόλουθο εμφύλιο
σπαραγμό, συμπτώματα που σημάδεψαν τα 200 περίπου χρόνια από τη
θεμελίωση του νεοελληνικού κράτους για τα οποία η Λιλή Ζωγράφου ειρωνικά νοσταλγεί: «Άαχ τα παλιά καλά χρόνια!».7
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η προκρούστεια φαντασίωση ενυπάρχει στη
θεμέλια μήτρα (foundation matrix) του νεοελληνικού συλλογικού φαντασιακού ασυνειδήτου, αναπόφευκτα το έλλειμμα στη διαμόρφωση μιας
συνεπούς και συνεκτικής πολιτισμικής ταυτότητας εντοπίζεται στην αναζήτηση του «μέτρου» (=κλίνη), δυνάμει του οποίου σχηματίζεται η πολιτισμική μας ιδιοπροσωπία.
Μόνο που αυτό το μέτρο, πρότυπο, αγνοείται αφού: «Αποκομμένοισερνικοί και θηλυκοί- τέσσερις αιώνες από τους πολιτισμένους δε γνω5

6
7

Βλ. Δημήτρης Κυριαζής, «Όψεις του νεοελληνικού κοινωνικού φαντασιακού: Συμβολή στην κατανόηση της νεοελληνικής ταυτότητας». Στο Γρ. Μανιαδάκης, Ειρ. Βλαχάκη, Δημ. Σταθάκος, Χρ. Γιανναράς, Δημ. Κυριαζής, Ρωτούσαν για την ταυτότητα.
Πολιτισμική κρίση και ψυχική απορία στην ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα: Αρμός,
2006:107-179.
Πβ. Δημήτρης Κυριαζής, ό.π. : 122.
Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π.: 9.
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ρίζουν άλλο πρότυπο ελεύθερου από τη μορφή του δυνάστη τους. Πιστεύουν πως κατακτούν τη λευτεριά αφαιρώντας την από κάποιον άλλο.
Λεύτερος για τον Ρωμιό γίνεται ο δυνατός που υποτάσσει τον αδύνατο.
Ο οπλισμένος που σκορπά τον τρόμο στον ανυπεράσπιστο».8 Κι όλες οι
απόπειρες του νεοελληνικού διαφωτισμού που αποτυπώνονται στους νικηφόρους απελευθερωτικούς αγώνες με το υψηλό αγωνιστικό φρόνημα,
τελικά συνοψίζονται σε έναν ανυπόφορο ραγιαδισμό όπου ο νεοέλληνας
μετατρέπεται: «Σε ψηφοφόρο που ανταλλάσσει την ψήφο του με ευτελή
ρουσφέτια και απόλυτη αδιαφορία για την εξαθλίωση του συνόλου ή σε
νεόπλουτο θαμπωμένο από την άνοδό του».9
Κι αυτή η βαθιά αλλοτρίωση του Νεοέλληνα σηματοδοτεί την απώλεια
του «μέτρου» - προτύπου που οφείλεται στην βαθύτατη άγνοια ή ακόμα
χειρότερα στην ημιμάθεια των πολιτισμικών συντεταγμένων του, που τον
καταδικάζει σε μια πνευματική σύγχυση, χωρίς να μπορεί να αναγνωρίζει
τις τομές/ρήξεις που επέφεραν τα πολιτισμικά του επιτεύγματα –αναγκαία
προϋπόθεση και συνθήκη της επιστημονικής προόδου. Ατάκτως ερριμμένα
ανασύρονται τα πολιτιστικά σημαίνοντα κατά το δοκούν. Ίσως γι’ αυτό:
«Εμείς εξακολουθούμε να νεκροτομούμε το αρχαίο μας πτώμα, ναρκισσευόμενοι για ένα απόμακρο παρελθόν, αφού δεν διαθέτουμε παρόν. Δεν έχουμε πρόσωπο, ήθος παιδεία και δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν αγωνιούμε».10
Πρόκειται για μια βαθιά πολιτισμική κρίση, εξαιτίας του ελλείμματος
στον σχηματισμό της πολιτισμικής μας ταυτότητας, που είναι και η κατεξοχήν κρίση με την οποία έχουμε να αναμετρηθούμε στο πραγματικό.
Αυτή η ελλειμματική ταυτότητα όμως, αναδεικνύεται από τη Λιλή
Ζωγράφου ως καίρια συντεταγμένη της νεοελληνικής κρίσης όχι μόνο σε
εθνικό/συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό/προσωπικό, και συγκεκριμένα όσον αφορά την έμφυλη ταυτότητα του θήλεος.
Έτσι το θήλυ σε όλες του τις εκφάνσεις, –κορίτσι, γυναίκα, μητέρα,
σύζυγος– ή αλλιώς αυτές οι «αθέατες φυλακισμένες» που ζουν μέσα στα
«οικογενειακά τείχη»,11 εμφανίζεται υποταγμένο και εξαρτημένο από τις
απαιτήσεις ενός αφέντη–πατέρα/συζύγου, αφού προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον πανίσχυρο κανόνα της επιθυμίας του άρρενος, και μάλιστα
8
9
10
11

Πβ. ό.π.: 30.
Πβ. ό.π.: 88.
Πβ. ό.π.: 350.
Πβ. ό.π. :σ.15.

«ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙ...

165

στο πλαίσιο μιας απόλυτης σιωπής, που καθιστά τη γυναικεία επιθυμία και
σεξουαλικότητα αδιάφορη ή και ανύπαρκτη.
Μοναδική εξαίρεση, θα αποτελέσει η κεντρική μορφή του μυθιστορήματος, η Ελένη, η οποία δηλώνει: «γεννήθηκα ένοχη μόνο γιατί είχα
γεννηθεί».12 Ανεπιθύμητη από τη μητέρα της, η οποία είχε ευχηθεί να ήταν
νεκρό το παιδί, αν ήταν πάλι θηλυκό, αλλά και από τον πατέρα της, ο
οποίος απέρριψε βίαια τον ερχομό του νεογέννητου κοριτσιού, εγκαταλείποντάς την οικογένεια του για δέκα ολόκληρους μήνες, αποκαλούνταν ως
το «Περίσσιο»,13 γιατί ήδη η οικογένεια είχε τρία κορίτσια, κι ένα τέταρτο
ήταν πλέον περιττό.
Η Ελένη όμως δεν θα αρκεσθεί μόνο να αμφισβητήσει αυτά τα «οικογενειακά τείχη», αλλά θα καταφέρει και να τα γκρεμίσει υπονομεύοντας βαθμιαία και τελικά ανατρέποντας/απομυθοποιώντας όλες τις κοινωνικές συμβάσεις/μύθους που διέπουν τα κανονιστικά πρότυπα φύλου, λαμβάνοντας
υπόψη μας ότι το βιολογικό/ανατομικό φύλο (sex) διαφοροποιείται από το
κοινωνικό φύλο (gender), δηλαδή από το σύνολο των χαρακτηριστικών που
καθορίζουν τι είναι άρρεν και τι είναι θήλυ ως προς την ταυτότητα και τη
συμπεριφορά. Το κοινωνικό φύλο προσδιορίζεται από κοινωνικές και πολιτισμικές παραμέτρους, συνιστά δηλαδή μια πολιτισμική κατασκευή, η οποία
δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι φυσική. Μάλιστα η J. Butler προτείνει
τη θεώρηση του φύλου ως επιτέλεσης, με την έννοια ότι το φύλο δεν αποτελεί κάτι που είναι κάποιος αλλά κάτι που πράττει κάποιος· η επιτελεστικότητα του φύλου συνίσταται στο ότι γίνεσαι άντρας ή γυναίκα μέσω ορισμένων
επιβεβλημένων επαναλαμβανόμενων πράξεων, οι οποίες εξαρτώνται από τις
κοινωνικές συμβάσεις που διέπουν τα κανονιστικά πρότυπα φύλου.14
Κι ο πρώτος μύθος/κοινωνική σύμβαση αφορά τη γυναικεία επιθυμία
και σεξουαλικότητα που παραμένει αφανής και βουβή, όπως επιτάσσει η
ηθική της παρθενίας/αγνότητας –παρότι: «στους σπασμούς των ονειρώξεων […] σκλήραιναν οι τρυφερές γραμμές των νεανικών προσώπων. Οι
νέες ωρίμαζαν γρήγορα και τα χαρακτηριστικά τους αγρίευαν […] καθώς
άκουαν απελπισμένες τη ζωή να παρελαύνει χωρίς να τη βιώνουν»–15 ή
12 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. :26.
13 Πβ. ό.π.:32.
14 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York:
Routledge, 1990: 128-141.
15 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π.:42.
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όπως επιτάσσει η ηθική της αποχής σε περίπτωση χηρείας: « Όχι δεν τις
καίγανε τις χήρες. Η νιότη τους τους εξασφάλιζε την κόλαση. Ταγμένες
από τους άγραφους κοινωνικούς κανόνες στον παντοτινό ασκητισμό, στάζανε σαν τις λαμπάδες την πυρπολούσα λαγνεία τους πάνω στον ίδιο τον
κορμό τους, κατακαίγοντάς τον».16
Αντιστικτικά προς τις κοινωνικές συμβάσεις της παρθενίας/αγνότητας/
αποχής ή της μονογαμικής έγγαμης σεξουαλικότητας, που συνιστά έναν
δεύτερο μύθο, εμφανίζονται οι πόρνες: «Ο κόσμος χώρισε σε τίμιες φυλακισμένες και στις παστρικές που κατοικούσαν τα μπορντέλα […] Μέτρο
της ηθικής το νερό: άπλυτες τίμιες – πουτάνες καθαρές».17
Εδώ διαβάζουμε την επιταγή ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού υπερεγώ,18 ή αλλιώς αυτό που αποκαλούμε «ηθική», σημειώνοντας ότι με τον
όρο ηθική σύμφωνα με τον Foucault προσδιορίζεται ένα σύνολο αξιών
και κανόνων συμπεριφοράς που επιβάλλονται στα άτομα διαμέσου των
θεσμών, δηλαδή της εξουσίας, ανάλογα με τις ισχύουσες πολιτισμικές παραμέτρους που διέπουν το αντίστοιχο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο.19
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την πολιτισμική επιταγή και με δείκτη
αποκλειστικά και μόνο το ανατομικό φύλο, ποινικοποιείται πλήρως η γυναικεία επιθυμία και απόλαυση, αφού περιορίζεται αυστηρώς είτε στην
παρθενία/αποχή είτε σε μια αυστηρώς μονογαμική έγγαμη θεώρηση, σε
αντίθεση με τη «διπλή σεξουαλική ηθική»20 (έγγαμη-εκτός γάμου) που
αφορά την ανδρική επιθυμία και απόλαυση, η οποία είναι απολύτως νόμιμη και θεμιτή. Γιατί, όπως επισημαίνει ο Foucault, η υποκρισία των
αστικών μας κοινωνιών είναι εξαναγκασμένη να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, αποδεχόμενη τη «διπλή σεξουαλική ηθική», αφού η «παράνομη»
ή η «διεστραμμένη» σεξουαλικότητα δεν μπορεί να απαλειφθεί. Εφόσον,
λοιπόν, δεν μπορεί να ενταχθεί στα κυκλώματα της παραγωγής, ας ενταχθεί τουλάχιστον στα κυκλώματα του κέρδους: το μπορντέλο, ο πελάτης,
16 Πβ. ό.π.:18.
17 Πβ. ό.π.:16.
18 Βλ. Sigmund Freud, Le malaise dans la culture. Παρίσι: Quadrige/ PUF, 2002 : 84-86
και «Sur une Weltanschauung», Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Παρίσι: Gallimard, 1984 : 239.
19 Βλ. Michel Foucault, Histoire de la sexualité ΙΙ. L΄usage des plaisirs. Παρίσι: Gallimard, 1984 : 36.
20 Βλ. Sigmund Freud, «La morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps
modernes», La vie sexuelle. Παρίσι: PUF, 1999 :34-39.
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ο νταβατζής. Οπουδήποτε αλλού, ο σύγχρονος πουριτανισμός επιβάλλει
το τριπλό του διάταγμα για απαγόρευση, ανυπαρξία, βουβαμάρα.21
Τα μπορντέλα, λοιπόν, γίνονται η «λέσχη των ευγενών κυρίων […]
αληθινός παράδεισος της κοινωνικής αφρόκρεμας και κάθε αρσενικού
που σεβόταν τον ανδρισμό του. Η κοινωνική ηθική θεμελιώνεται απομονώνοντας τις αθέατες τίμιες στα γκέτο της οικογένειας και τις πουτάνες
στα μπορντέλα τους. Οι πρώτες, λυσσασμένες για το φιάσκο της γαμικής
ευτυχίας και την πλάνη της αιωνιότητάς της, χρεώνουν κάθε παιδί που
γεννιέται για την καταδίκη τους. Πολλές μανάδες στερούμενες τον εραστή–σύζυγο μισούν τα παιδιά τους. Άλλες τα εγκαταλείπουν ή παραφρονούν».22
Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση της Ισμήνης, που σηματοδοτεί την άστοργη, καταστροφική, αφανιστική μητρότητα. Εξόχως
επιθετική, ασκεί απερίγραπτη λεκτική και σωματική βία –έως θανάτου–
στα παιδιά της κατά τις απουσίες του συζύγου της, αφού οι απιστίες του
συζύγου λειτουργούν ως ναρκισσιστικό τραύμα για αυτήν, αφενός γιατί
δεν λειτουργεί πια ως το μοναδικό αντικείμενο της επιθυμίας και της απόλαυσης για τον Μιχαήλ, που είναι απαραίτητη συνθήκη της μονογαμικής–
έγγαμης σεξουαλικότητας, στην οποία όμως πρέπει να υποτάσσεται μόνο
η γυναίκα, και αφετέρου γιατί έτσι καταδικάζεται σε ένα διαρκές, καταναγκαστικό έλλειμμα σεξουαλικής απόλαυσης.
Έτσι «ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ της κάθε αυλής αναπτύχθηκε μια γυναικεία
σατραπεία. Οι μανάδες αποχτούσαν τη σαδομαζοχιστική συμπεριφορά
του λοχία. Άψογες στην αυτοϋποταγή στον αφέντη σύζυγο, πίστωναν για
το μαρτύριό τους όσους είχαν στη δικαιοδοσία τους, βασανίζοντάς τους.
Γιοί, κόρες και “δούλες” ευνουχίζονταν με την τρομοκρατία τους. Έδερναν τα παιδιά τους με την ίδια μανία που λαχταρούσαν τον άπιστο σύζυγο.
Τη μέρα, στυφές και αγέλαστες, βγάζανε αφρούς ενάρετης λύσσας για τις
παστρικιές που κλέβανε τους νόμιμους συζύγους και τις άφηναν λιμασμένες. Τη νύχτα σκίζανε τα σεντόνια με τ’ ανήμερα ιδρωμένα κορμιά τους
και λυσσασμένες από την απουσία που τις κρατούσε άγρυπνες, φθονούσαν
τον ύπνο κάθε αθώου».23
21 Βλ. Michel Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir. Παρίσι: Gallimard, 1976 : 10-11.
22 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π.:49.
23 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π.:29.
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Το κύριο σημαίνον λοιπόν που προσδιορίζει τη γυναικεία θέση είναι
το σημαίνον του σαδο-μαζοχισμού που θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε,
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Freud, o σαδισμός είναι μια εκδήλωση βίας, μια επίδειξη ισχύος που συνίσταται στην ταπείνωση, καθυπόταξη, άσκηση εξουσίας εναντίον ενός άλλου προσώπου που λαμβάνεται
ως αντικείμενο.24
Στην περίπτωσή μας παρατηρούμε ότι ο σαδισμός, δηλαδή η επιθετικότητα, η βία, που προκαλεί στην Ισμήνη η απορριπτική-ταπεινωτική στάση
του Μιχαήλ, δεν ρευστοποιείται προς τον πραγματικό αποδέκτη, τον σύζυγο, αλλά, μέσω μετάθεσης, στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, εξαιτίας
της συνειδητής «αυτοϋποταγής» της «στον αφέντη-σύζυγο», που παραπέμπει, σύμφωνα με τον Freud, σε μια συγκεκριμένη μορφή του μαζοχισμού,
τον ηθικό μαζοχισμό, που επιβάλλει ως κανόνα συμπεριφοράς το πάσχειν,
την αναγκαστική παρουσία ενός βαθμού οδύνης που ικανοποιεί «την ανάγκη για τιμωρία», εξαιτίας ενός ασυνείδητου αισθήματος ενοχής.25
Δεδομένου ότι με τον όρο ενοχή προσδιορίζεται η ένταση ανάμεσα στις
τάσεις/επιθυμίες του Εγώ και τις απαιτήσεις του Υπερεγώ, που συνιστά
ένα πολιτισμικό ψυχολογικό πυρήνα εξαιρετικά πολύτιμο26 –αφού ο σχηματισμός του προέρχεται από την ενδοβολή/εσωτερίκευση της γονεϊκής
εξουσίας και των πολιτισμικών εντολών, εκπροσωπώντας αυτό που αποκαλούμε ηθική ή ηθική συνείδηση–27το άμεσο ερώτημα που τίθεται είναι:
ποια είναι η επιθυμία/ τάση της γυναίκας που έρχεται σε σύγκρουση με το
πολιτισμικό υπερεγώ, προκαλώντας αυτό το αίσθημα ενοχής που λειτουργεί ασυνείδητα, και την ωθεί στον ηθικό μαζοχισμό;
Ή αλλιώς, σύμφωνα με το φροϋδικό ερώτημα, τελικά «τι θέλει η γυναί24 Βλ. Sigmund Freud, «Pulsions et destins des pulsions», Métapsychologie. Παρίσι:
Gallimard, 1968:36-43 και «Au-delà du principe de plaisir» και «Le Moi et le Ça»,
Essais de psychanalyse. Παρίσι: Payot, 1981 :100-103 και 253- 261 και «Angoisse
et vie pulsionnelle», Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Παρίσι:
Gallimard, 1984 : 141-143.
25 Βλ. Sigmund Freud, «Le problème économique du masochisme», Névrose, psychose et
perversion. Παρίσι:PUF, 1999 :292-297.
26 Πβ. Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion. Παρίσι: Quadrige/PUF, 1999 : 11 και Le
malaise dans la culture. Παρίσι:Quadrige/ PUF, 2002 ::66-79.
27 Βλ. Sigmund Freud, « Le Moi et le Ça », Essais de psychanalyse, ό.π.: 240-275 και « La
disparition du complexe d’Œdipe », La vie sexuelle. Παρίσι: PUF, 1999 :120 και «La
décomposition de la personnalité psychique», Nouvelles conférences d’introduction à
la psychanalyse. Παρίσι: Gallimard, 1984 : 80-110.
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κα»; Ερώτημα που θα επιχειρήσει να απαντήσει ο Lacan με τους τύπους
της εμφυλοποίησης, ή αλλιώς της απόκτησης έμφυλης ταυτότητας,28 που
αποτυπώνουν το πώς αρθρώνεται η απόλαυση του κάθε φύλου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους τύπους της εμφυλοποίησης: στο σκέλος
«άντρας» αποτυπώνεται η οικουμενική συνθήκη της φαλλικής λειτουργίας, ή αλλιώς της φαλλικής απόλαυσης που είναι η κατεξοχήν τοποθέτηση
που έχει ο άντρας σε σχέση με την απόλαυση. Στο σκέλος «γυναίκα», αποτυπώνεται η σχέση της γυναίκας με τη φαλλική απόλαυση, που είναι σχέση μη-όλη, δηλαδή μη ολικής υπαγωγής στη φαλλική απόλαυση.29 Γίνομαι
γυναίκα σημαίνει ότι η σχέση μου με τη φαλλική απόλαυση είναι μη-όλη.
Το μη-όλο είναι κάτι που δεν έχει περίγραμμα.
Το βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο είναι ότι από την αντρική πλευρά
η απόλαυση είναι πεπερασμένη, δηλ. οριοθετημένη και μετρήσιμη, και
από την πλευρά της γυναίκας υπάρχει μια μη πεπερασμένη απόλαυση ή
άπειρη απόλαυση, δηλαδή απόλαυση χωρίς πέρας με την έννοια ότι δεν
είναι εντοπίσιμη, καταμετρήσιμη, την οποία μάλιστα ο Lacan ονομάζει ως
η «άλλη απόλαυση».30
Αυτή η «άλλη απόλαυση» που προσδιορίζει τη γυναικεία έμφυλη ταυτότητα και σηματοδοτεί τη γυναικεία σεξουαλικότητα έρχεται διαρκώς
σε σύγκρουση με το εκάστοτε πολιτισμικό υπερεγώ, ή αλλιώς με αυτό
που αποκαλούμε ηθική, που αναγνωρίζει ως μοναδικό τρόπο απόλαυσης
τη φαλλική απόλαυση, και απορρίπτει την «άλλη απόλαυση» ως αινιγματική ή ανύπαρκτη. Πρόκειται για μια τιτάνεια, συνεχή σύγκρουση που
έχει μια υπόγεια δυναμική, δηλαδή λειτουργεί ασυνείδητα, προκαλώντας
ένα αίσθημα ενοχής, που, κατά τη γνώμη μου, παγιδεύει τη γυναικεία
θέση-στάση-συμπεριφορά σε έναν ηθικό μαζοχισμό.
Η Ελένη όμως θα υπονομεύσει την πολιτισμική κατασκευή του κοινωνικού της φύλου (gender) θέτοντας το θεμελιώδες ερώτημα: «Γιατί πρέπει να
28 Βλ. Jacques Lαcan, Le Séminaire. Livre XX, Encore. Παρίσι: Seuil, 1975 : 99-113.
29 Βλ. Jacques Lacan, ό.π.
30 Βλ. ό.π. : 99-113.
Κι αν λάβουμε υπόψη μας ότι πρόσβαση στην απόλαυση έχουμε μέσω των σημαινόντων που την έχουν καταγράψει, αυτή η «άλλη απόλαυση», η άπειρη απόλαυση που
υπερβαίνει την φαλλική, είναι βουβή, γιατί εμπεριέχει ένα quantum απόλαυσης που δεν
λεκτικοποιείται. Πρόκειται σύμφωνα με τον Lacan για διαφορετικές δομές, οι οποίες
δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με το ανατομικό φύλο.
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ζω σύμφωνα με τους μύθους που φτιάξατε;»31 και μέσω της επιτελεστικότητας, δηλαδή του πράττειν, ανατρέπει όλες τις κοινωνικές συμβάσεις που διέπουν τα κανονιστικά πρότυπα της ταυτότητας του άρρενος και του θήλεος.
Η γυναικεία επιθυμία απελευθερώνεται, αποκτά φωνή, και μας οδηγεί
στον τόπο της γυναικείας σεξουαλικότητας που δεν υπόκειται στην κοινωνική σύμβαση της καταναγκαστικής παρθενίας/αγνότητας, αλλά στις
πρώτες εφηβικές απόπειρες ανακάλυψής της ηδονής, και μάλιστα όχι αμιγώς ετεροφυλόφιλης, αφού ακολουθώντας την εγγενή και για τα δύο φύλα
αμφισεξουαλικότητα,32 θα νιώσει στο ομοφυλοφιλικό άγγιγμα «την αφή
της ηδονής, την εμπειρία της ευτυχίας».33 Έτσι, στα δεκατέσσερα της χρόνια θα δώσει το πρώτο της ερωτικό φιλί σε έναν «άγνωστο ψηλό άντρα
που διάλεξε να τη φιλήσει πρώτος…»34 και ένα χρόνο αργότερα, θα βιώσει
την ερωτική απόλαυση ένα ξημέρωμα, στο μοναστήρι με την Ίριδα που
«όρμησε και πήρε το κεφάλι μου στις παλάμες της και με φιλούσε στο
στόμα. Ήταν μεγάλη αυτή, είκοσι χρόνων, και φορούσε μεταξωτή ρόμπα.
Την αγκάλιασα, έτσι θέλανε τα χέρια μου, χωρίς να ξέρω εγώ. Κι αμέσως
τα δάχτυλά μου μούδιασαν από το μεταξωτό που ανεβοκατέβαινε με τις
παλάμες μου γλιστρώντας στις πλάτες της. Είχε πετάξει το νυχτικό, γιατί
ερχόταν να με βρει κι ήταν ολόγυμνη κάτω από τη ρόμπα και γίνανε φωτοβολίδες τα δάχτυλά μου και τη φιλούσα κι άχνιζε το κορμί μου […] Κι
όλα τ’ αφύπνισε το μετάξι, που το ‘φερναν στη Σύβαρη από της Σιδώνος
τη διαδρομή […] που τώρα γλίστραγε οικείο στις ευτυχισμένες παλάμες
μου και το ακτινοβόλο της κορμί».35
Όπως και την πρώτη νύχτα του γάμου της, που ήταν και η πρώτη φορά
συνάντησης με το αντρικό σώμα, τρελά ερωτευμένη αναζητά παθιασμένα τη σεξουαλική απόλαυση: «…μόλις ένιωσε το κορμί του ν’ ακουμπά
κατά μήκος στο δικό της, στράφηκε μονομιάς και τυλίχτηκε γύρω του,
κάνοντας μια πρώτη γνωριμιά με το σώμα του, το πρώτο σερνικό που
αντάμωνε το δικό της. Ανασηκώθηκε, μ’ένα πρόσωπο άγνωστο, με χιλιάδες κύτταρα να πάλλονται κάτω από το δέρμα της συσπώντας και κομμα31 Βλ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. : 251.
32 Βλ. Sigmund Freud, « Le Moi et le Ça », Essais de psychanalyse. Παρίσι: Payot, 1981 :
240-252.
33 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. : 86.
34 Πβ. ό.π. : 83.
35 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. : 85.
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τιάζοντας την ατσαλάκωτη ομορφιά του, κι άρχισε να τον γδύνει από τις
μεταξωτές πιζάμες […] αποφασισμένη να μάθει στα χέρια της τη διαδρομή των τυφλών, τη μαγεία της αφής, όλα τα μυστικά των αγαλμάτων, που
ζουν χιλιάδες χρόνια, μόνο από τον έρωτα που τα σμίλεψε».36
Γιατί η Ελένη «διασχίζοντας τους αιώνες με τους χιτώνες της μύησης
λιωμένους…»,37 κουβαλά την πολιτισμική μνήμη της αρχαίας Σύβαρης, με
τον δάσκαλό της τον Μελίτωνα που της απήγγειλε ποίηση με τη συνοδεία
άρπας, με τα συμπόσια για τα οποία η μητέρα της η Ιόνη έπλεκε μαργαριτάρια μέσα στα μαλλιά της38 και με τις τελετές της ερωτικής μύησης κάτω
από το άγαλμα της Αφροδίτης,39 πριν την ποινικοποίηση της επιθυμίας, και
τη σύνδεση της σεξουαλικότητας με το κακό, την αμαρτία, την πτώση και
τον θάνατο, που είναι προϊόν της χριστιανικής ηθικής,40 αφού όπως επισημαίνει ο Foucault η ιστορία της σεξουαλικότητας θα έπρεπε να διαβαστεί,
πριν απ’ όλα, ως το χρονικό μιας αύξουσας καταστολής, με χρονική αφετηρία τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες και στόχο μια ορθοπαιδική
της σεξουαλικότητας.41
Η Ελένη όμως «δεν ζούσε σε κανενός μικροαστού ή χριστιανού τα
όνειρα, σε καμιάς μάνας το όραμα, σε καμιάς κοινωνίας τα κιτάπια κι
αγνοούσε το καλό και το κακό. Σπαρμένη σε ανίερους ανοργάνωτους
χρόνους, πριν αιώνες, τότε που ο καθένας νομοθετούσε την ευτυχία του
σύμφωνα με τις ανάγκες του κορμιού του, ξεχασμένη κάτω από περγαμηνές θρυμμένες, γεμάτες ποίηση και σπασμένα αγάλματα που τα λάξεψε
η λατρεία της ομορφιάς, έφτασε άοπλη, χωρίς αποσκευές ούτε ενοχές»,42
αποδεικνύοντας ότι τη στιγμή της συνάντησης των σωμάτων, μοναδική
προϋπόθεση είναι η ισχυρή λιβιδινική επένδυση του αντικειμένου, η ίδια
η ερωτική επιθυμία που θα ανοίξει τις πύλες της απόλαυσης, αυτής της
«άλλης απόλαυσης», που για τους άνδρες συνιστά ένα αίνιγμα, όπως αποτυπώνουν τα λόγια του συζύγου της μετά την πρώτη νύχτα του γάμου της:
36
37
38
39
40

Πβ. ό.π. : 83-84.
Πβ. ό.π. : 85.
Βλ. ό.π. : 180.
Βλ. ό.π. : 124-125.
Βλ. Michel Foucault, Histoire de la sexualité ΙΙ. L΄usage des plaisirs. Παρίσι: Gallimard, 1984 :22-24.
41 Βλ. Michel Foucault, Histoire de la sexualité Ι. Lα volonté de savoir. Παρίσι:Gallimard,
1976 : 9-22 και 152-173.
42 Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. :84.
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«Αφού πέταξε μόνη της το ολομέταξο νυφικό νυχτικό, αδιαφορώντας που
δεν φρόντισε εκείνος να της το βγάλει […] τον φιλούσε όλον χαμογελώντας, χωρίς να βλέπει το πρόσωπό του, καθώς περιδιάβαζε τη θαυμαστή
της ιδιοκτησία κι έτσι δεν είδε την έκπληξή του, καθώς παρακολουθούσε
την παρθένα “του” να τον γνωρίζει τόσο ξεδιάντροπα. Την άλλη μέρα της
είπε, “αν δεν ήξερα από ποιο σπίτι σ’ έβγαλα, αν ξεχνούσα έστω και μια
στιγμή πού και πώς μεγάλωσες, από τα χέρια του Κούρκαπα στο μοναστήρι, θα πίστευα πως σ’ είχα απαγάγει από μπορντέλο”. Χαμογελούσε η
αθώα, απόλυτα ευτυχισμένη κι αδιάφορη, κρύβοντας και την άγνοιά της.
Αφού δεν ήξερε ποια διαφορά έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα μιας πόρνης και
μιας παρθένας».43
Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η γυναίκα που επιθυμεί και αναζητά την
σεξουαλική απόλαυση, σύμφωνα με τη φαλλοκεντρική αντίληψη, εξομοιώνεται/ ταυτίζεται με την πόρνη, παρότι ο όρος «πόρνη» προσδιορίζει την
κατηγορία των γυναικών εκείνων που προσφέρουν τις ερωτικές υπηρεσίες
τους επί χρήμασι. Εδώ ο όρος αποκτά μια διασταλτική σημασία και αφορά την ίδια τη γυναικεία σεξουαλική απόλαυση, η οποία ποινικοποιείται,
υποβιβάζοντας τη γυναίκα που επιθυμεί και συναντά το πραγματικό της
απόλαυσης σε πόρνη, σύμφωνα με τους ισχύοντες πολιτισμικούς κώδικες.
Μόνο που η Ελένη «αδιαφορεί για τις κρίσεις μιας κοινωνίας που περιφρονεί».44 Αρνείται να ακολουθήσει τα κανονιστικά πρότυπα φύλου, σύμφωνα με τα οποία όφειλε να παραμείνει παγιδευμένη σ’ ένα γάμο-παρωδία
που της στερούσε την σεξουαλική απόλαυση, αφού ο Μανουήλ με άλλοθι την υποτιθέμενη πνευματικότητά του υποτιμούσε τη σεξουαλικότητα,
προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ανικανότητά του.
Και παρότι «την είχε κυριολεκτικά συντρίψει όταν της αποκάλυψε ότι
δεν άντεχε άλλο να τον πολιορκεί με την επιθυμία της, σαν σαρκοβόρο,
έτσι είδε το πάθος της γι’ αυτόν»,45 εκείνη ακολουθεί το σώμα της γιατί
«δεν ξέρει να ψεύδεται το σώμα. Όταν δεν πολεμάς την αυθεντικότητά
του, ζεις πολύ αρμονικά μαζί του. Είναι το λίκνο σου, μέσα του ξεκουράζεσαι».46 Αναζητά την ηδονή αδιαφορώντας για τις κοινωνικές συμβάσεις/μύθους περί συζυγικής απιστίας: « “Εγώ απάτησα; Άκου απάτησα!
43
44
45
46

Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. : 83-84.
Πβ. ό.π. :300.
Πβ. ό.π. :183.
Πβ. ό.π. :295.
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Με το σώμα μου; Δεν είναι δικό μου; Έχω κανέναν άλλον σύντροφο σαν
αναπνέω; Μαζί του δε θα πεθάνω; Μαζί δε σκιστήκαμε για να γεννήσουμε τα δυο μου παιδιά […] εξαρτάται από κανέναν η παρουσία του κορμιού μου ή θα αναστείλει κανείς την εξαφάνισή του; Με ποιο δικαίωμα
κάνατε το σώμα μου συμβολαιογραφικό έγγραφο;”».47
Αρνείται να υποταχτεί σε «μια πλάνη χιλιετηρίδων που μας είχατε σφηνώσει στο κεφάλι, ότι δεν είναι φυσιολογικό ν΄αγαπούμε έναν άντρα και
να κάνουμε έρωτα με κάποιον άλλον, σε αντίθεση με σας, που όλα σας
επιτρέπονται […] Αυτό δε λέει ο μύθος και η ηλίθια παιδεία της γυναίκας;
Άσε πια τη λογοτεχνία που την έχετε χωράφι σας επί χιλιετηρίδες και μας
προετοιμάζετε όλες ν’ αγαπήσουμε στον σύζυγο, τον ιδανικό, τον παντοδύναμο, τον παντογνώστη, τον αψεγάδιαστο».48
Όπως αρνείται να ξαναπαντρευτεί, ανατρέποντας την κοινωνική σύμβαση του γάμου ως αναπόδραστου πεπρωμένου για τη γυναίκα, γιατί γνώριζε ότι «τα αισθήματα είναι παράγωγα της σωματικής ευτυχίας […] και
πεθαίνουν όταν φτάσει ο κορεσμός. Η πλήξη των σωμάτων, όπως λέω»,49
αφού το αιώνιο πάθος δεν είναι παρά ένας μύθος: «Το ανθρώπινο σώμα
είναι ένας αντάρτης που δεν υποτάξατε ποτέ, παρά μόνο όσο εκείνο το
επιθυμούσε. Ψεύτες! Φτιάξατε μύθους-σκάφανδρα και τα καλουπώσατε
απάνω μας. Και μεις οι κακομοίρες φτιάξαμε αντίστοιχες ενοχές και άγχη,
υποκρισίες, φόβους και διαφυγές, για να νικηθούμε τελικά από την ίδια
μας την ανεντιμότητα».50
Έτσι ανατρέπει έναν ακόμα μύθο, τον μύθο της αιώνιας πίστης της
γυναίκας: «Οι σταυροφόροι του Μεσαίωνα ήτανε πιο λεβέντες και πιο
ξύπνιοι, όταν βάζανε στις γυναίκες τους την καγκελιά της αγνότητας.
Βρόμικο, βλαβερό, απάνθρωπο, αλλά δεν παρίσταναν τους εύπιστους και
αθώους. Δεν πιστεύω σε κανενός κορμιού την πίστη, ύστερα από ένα διάστημα στέρησης […] Αρνούμαι να σας παραχωρήσω το πιστοποιητικό του
ψεύδους που χρειάζεστε, τρέμοντας για τη γνησιότητά μου απέναντι στον
ίδιο τον εαυτό μου. Τι διάβολο πιστεύετε δηλαδή, πως έτσι και σμίξετε με
μια γυναίκα τη χτίζετε μέσα σε μπετόν;».51
47
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Πβ. ό.π. :249.
Πβ. ό.π. :294.
Πβ. ό.π. :301.
Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π. : 249.
Πβ. ό.π. : 248-249.
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Γνώριζε καλά πως «η ελευθερία είναι εσωτερική κατάκτηση»52 με απίστευτο κόστος, το οποίο όμως ήταν διατεθειμένη να πληρώσει, προκειμένου να μην ταυτιστεί με τη μητέρα της, την Ισμήνη, και αναπαραγάγει το
πρότυπο του άντρα–κυρίαρχου και της γυναίκας–υποτελούς.
Μάλιστα αυτή η άρνηση της ταύτισης με τη μητέρα κυοφορούνταν
τουλάχιστον από την εφηβεία, αφού όταν ήταν μόλις δώδεκα χρονών αναρωτιόταν: «Πώς (ο πατέρας) παγίδεψε έτσι την Ισμήνη; Πώς τη φυλάκισε
έτσι μες στο κορμί της;».53 Για να αποκαλύψει, ενήλικη πιά, όλο το φάσμα
της αμφιθυμικής της σύγκρουσης με τη μητέρα: «Και βέβαια σε μισώ ,
αφού δε σ’ αγαπώ… κάτι πρέπει να αισθάνομαι ή μάλλον σε φέρω, σε κουβαλάω, οι μόνοι δεσμοί που πεθαίνουν μαζί μας είναι του αίματος, τι να
σας κάνω;… Αυτό πάμε να υποκαταστήσουμε με τον έρωτα, αλλά ποιος
έρωτας δεν πεθαίνει, θεέ μου, και σεις μένετε κει, όρθιοι, ντούροι νεκροί ή
ζωντανοί… και θες να μη σε μισώ; Μ’ εξουσιάζεις μια ζωή… […] Έτσι μ’
εξουσιάζεις, με τα λιμασμένα σπλάχνα μου από τη μια, και γίνομαι ζητιάνα για λίγη αγάπη, κι από την άλλη με την υποδούλωσή σου στον μπαμπά
και τον τρόμο μου μη σου μοιάσω, μη με κουρελιάσει κάποιος αντίστοιχος
Κούρκαπας και φεύγω σαν κολασμένη, κλοτσώντας την αγάπη που λαχταρώ. Γι’ αυτό σε μισώ, γιατί μου λείπεις, με σακάτεψες από τη βρεφική μου
ηλικία, έλα θυμήσου, το Περίσσιο σου».54
Η Ελένη όμως ως υποκείμενο της επιθυμίας –«τόσο ενδοτική στα πάθη,
τόσο ακλόνητη στην ανεξαρτησία»–55 τολμά να αναλάβει την ευθύνη της
επιθυμίας της και να αποδομήσει όλους τους μύθους/κοινωνικές συμβάσεις
που συνιστούν φαλλοκεντρικές κατασκευές, σύμφωνα με τις οποίες η γυναικεία έμφυλη ταυτότητα ετεροπροσδιορίζεται, δηλαδή καθορίζεται και
διαφοροποιείται σε σχέση με μια ανδρική έμφυλη ταυτότητα χωρίς ίχνος
αμοιβαιότητας, αφού ο άντρας συνιστά πάντα τον θετικό πόλο, το απόλυτο,
το υποκείμενο, ενώ η γυναίκα το αρνητικό, το επουσιώδες, το Άλλο.
Έτσι με τη Συβαρίτισσα καταρρέουν οι μύθοι και οι αυταπάτες (ατομικές και συλλογικές), ή αλλιώς «εκποιούνται άπαντα τα υλικά· πλάνες
και παλιά καλά χρόνια γενικώς»,56 γιατί η Συβαρίτισσα επιτυγχάνει αυτό
52
53
54
55
56

Πβ. ό.π. : 303.
Πβ. ό.π. : 76.
Πβ. ό.π. : 133-134.
Πβ. ό.π. : 363.
Πβ. Λιλή Ζωγράφου, ό.π.:7.
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που η Simone de Beauvoir θεωρεί ως συνθήκη sine qua non της ύπαρξης της γυναίκας, που είναι το να διεκδικήσει τον προσδιορισμό της ως
υποκείμενο.57
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Abstract
The main question raised in this study is the decipherment of the central
form of the novel, Helen, who is re-born in Crete shortly after the Asia
Minor catastrophe, bearing the cultural memory of ancient Sybaris. Helen
is called upon to join the cultural context of modern Greek society of
the first decades of the 20th century, which, however is characterized on
national/collective as well as on an individual/personal level by an identity
deficit, since, as stated, “a modern-Greek fails to form a figure and to know
his measure”.
Thus, the mapping of the historical and social parameters is attempted
in order to identify the causes of this deficient identity, which is a key
coordinator of the Modern Greek crisis not only at the national/collective
level but also at the individual/personal level. Especially the female in all
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its manifestations -girl, woman, mother, wife- appears submissive and
dependent on the demands of a master-father/spouse, defined exclusively
by the powerful rule of male desire, and, furthermore, in the context of
absolute silence, which makes feminine desire and sexuality indifferent or
even non-existent, with the exception of Helen.
Using Freudian and Lacanian psychoanalytic theory as well as
feminist theory as methodological reading tools, the decryption of Helen’s
enigmatic form is attempted, in order to determine the ways in which
Helen achieves the gradual undermining and ultimate overthrow of her
(social) gender -a cultural construct defined by the social conventions
governing the normative gender standards (Simone de Beauvoir, Judith
Butler)- as well as any cultural construction that aims to create individual
or collective myths that enhance illusions and do not allow for a coherent
cultural identity.
In The Sybarite woman we are watching the deconstruction of national,
collective and individual myths; in other words: “all materials are being
sold off; illusions and good old years in general.”
Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική ταυτότητα, Έμφυλη ταυτότητα, Φεμινιστική θεωρία, Ψυχαναλυτική θεωρία, Επιθυμία-Απόλαυση

1.3. Μεσοπολεμικές και μεταπολεμικές
απεικονίσεις της κρίσης

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
Αγγέλα Καστρινάκη*
Είμαστε αντικοινοβουλευτικοί, κύριοι. […] Είμαστε και αντιδημοκρατικοί και
αντιφιλελεύθεροι. Είμαστε… με θέληση, με νιάτα, με αποφασιστικότητα, για μια
ρεαλιστική και εμπειρική πολιτική, που θα οργανώσει με καινούργιους τρόπους
μια καινούργια κοινωνία πιο ισορροπημένη, όπου τα συμφέροντα του καθενός
θα είναι όσο μπορεί πιο σύμφωνα με τα συμφέροντα του συνόλου.
Θανάσης Πετσάλης, Το σταυροδρόμι, γραμμένο Μάιο με Οκτώβριο του 19331.
Οι φοιτητές μιλούσανε τώρα για τον ιταλικό φασισμό και για τη ραγδαία υλική
πρόοδο του γειτονικού έθνους.
«Οι Ιταλοί μας άφησαν πολύ πίσω, έλεγε κάποιος, αλλά μας έδειξαν ποιος είναι
ο δρόμος της νέας γενεάς.»
Κάποιος άλλος αποκρινότανε: «Υπάρχει στον πίνακα ένα μαύρο σημείο: σκοτώσανε την ελευθερία».
Γιώργος Θεοτοκάς, Αργώ, γραμμένο το σημείο αυτό περίπου στις αρχές του
19352.

Τα δύο μυθιστορήματα εικονογραφούν την κρίση του κοινοβουλευτισμού στον μεσοπόλεμο με τον πιο εύγλωττο τρόπο, έχοντας ωστόσο
πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Ο Θανάσης Πετσάλης, όπως
εκπροσωπείται από τον ήρωά του Αλέκο Πάρνη, του οποίου τον λόγο
ακούσαμε παραπάνω, φαίνεται πραγματικά να έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Ο Θεοτοκάς, από τη μεριά του, φαίνεται να βιώνει μια κάποια αμφιθυμία: έλκεται από την αποτελεσματικότητα του
φασισμού μεν, αλλά τον απορρίπτει για λόγους αρχών. Όπως λέει λίγο
παρακάτω ο δεύτερος φοιτητής του, που σαφώς συντονίζεται καλύτερα
*
1

2

Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θανάσης Πετσάλης, Το σταυροδρόμι, Αθήνα 1934, σ. 208. Πβ. την τρέχουσα έκδοση, που αναπαράγει τη β΄ του 1950: Μαρία Πάρνη. Γερές και αδύναμες γενεές, Αθήνα
5
1983, σ. 318. Παραπέμπω στην α΄ έκδ. λόγω των μεγάλων διαφορών. Στο τέλος της
μελέτης, όταν αναφερθώ στις αναθεωρήσεις, θα χρησιμοποιήσω την ένδειξη Β΄ για την
έκδοση του 1950/1983.
Γιώργος Θεοτοκάς, Αργώ, τ. Β΄, Αθήνα 131994, σ. 40. Όμοια και στην α΄ έκδ. Χρησιμοποιώ την έκδ. του 1994∙ μία διαφορά, στο τέλος, επισημαίνεται.

182

ΑΓΓΈΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΆΚΗ

με τις ιδέες του συγγραφέα, η ελευθερία «δεν είναι ένα αίτημα δημόσιας
ωφέλειας, αλλά ηθικής τάξης. […] Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για το έθνος
και για τον κάθε πολίτη, ζήτημα αυτοσεβασμού». Ίσως η «ωφέλεια» λοιπόν θα ευνοούσε για τον Θεοτοκά λύσεις φασιστικού τύπου, η ηθική όμως
τις αποκλείει.
Ο φασισμός στην Ευρώπη και η επιθυμία υπέρβασης του «παλιού»
Ας μην σπεύσουμε να καταγγείλουμε ή να μεμφθούμε τους συγγραφείς μας, τον έναν για την πλήρη του κατάφαση στο αντικοινοβουλευτικό
πρότυπο, τον άλλον επειδή δεν το απέκλεισε εντελώς. Γνωρίζουμε πολύ
καλά σήμερα την έκταση που είχε πάρει κατά τον μεσοπόλεμο, όχι μονάχα
στην Ελλάδα παρά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο, η αμφισβήτηση
του κοινοβουλευτισμού3. Έπειτα από τη σύντομη άνθιση της δημοκρατίας στα αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο χρόνια, η αμφισβήτηση
υπήρξε μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που επιτάθηκαν με την κρίση του 1929, οι ασταθείς κυβερνήσεις
(εξαιτίας και της χρήσης πολύ αναλογικών εκλογικών συστημάτων), η
κουλτούρα της βίας που είχε εμπεδωθεί λόγω του πολέμου, η αίσθηση της
παρακμής των δυτικών κοινωνιών, η σοβιετική επανάσταση η οποία σε
κάποιους πρόσφερε ένα πρότυπο και για άλλους αποτελούσε ένα φόβητρο, όλα αυτά συνέτειναν σε μια βαθιά απαξίωση του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος. «Το κοινοβούλιο έμοιαζε με φακό που μεγέθυνε
αντί να επιλύει τις έντονες κοινωνικές, εθνικές και οικονομικές τριβές της
κοινωνίας», γράφει ο Μαρκ Μαζάουερ (40).
Ο Φασισμός απορρίπτει στη Δημοκρατία το κατά συνθήκην ψεύδος της πολιτικής ισότητας, το πνεύμα της συλλογικής ανευθυνότητας και το μύθο της ευτυχίας
και της προόδου επ’ αόριστον. […] Σήμερα ο Φιλελευθερισμός είναι έτοιμος να
κλείσει τις πύλες του εγκαταλελειμμένου ναού του… Να γιατί όλοι οι πολιτικοί
πειραματισμοί τού σύγχρονου κόσμου είναι αντιφιλελεύθεροι…

Αυτά τα έλεγε ο Μουσολίνι το 1933, πολύ πριν γίνει, για τους Έλληνες τουλάχιστον, το γελοίο πρόσωπο του ελληνο-ιταλικού πολέμου,
το «κορόιδο» του γνωστού τραγουδιού. Όταν ήταν ακόμα για όλον τον
3

Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας [1998], μτφρ. Κ.
Κουρεμένος, Αθήνα 52013, σ. 21-142.
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κόσμο ένας αξιοθαύμαστος ηγέτης, πρότυπο για τον Χίτλερ (που μόλις
εκείνη τη χρονιά θα ανέβαινε στην εξουσία), ανεκτός από την Αγγλία
(ο Τσώρτσιλ το 1933 τον είχε χαρακτηρίσει μάλιστα ως τον «μεγαλύτερο ζώντα νομοθέτη»), με θαυμαστές όπως ο Αϊνστάιν, ο Φρόυντ και ο
Μπέρναρντ Σω4, καθώς και πλήθος διανοουμένων, που βίωσαν εκείνη
την εποχή ένα είδος «ειδύλλιο με τον φασισμό»5. Εκείνος που εφάρμοσε
ένα σύστημα εκπροσώπησης των κοινωνικών ομάδων κρατικά ελεγχόμενο, τον περίφημο κορπορατισμό, ο οποίος υποτίθεται ότι καταργούσε
τον ανταγωνισμό και την «πάλη των τάξεων», συμβάλλοντας στην κοινωνική ειρήνη, στη συνεννόηση, στην αποκατάσταση της «ολότητας»,
στο γενικό καλό έναντι του καπιταλιστικού ατομισμού.
Πράγματι, ο φασισμός, προωθώνας την ιδέα ενός καινούργιου ξεκινήματος, μιας αναγέννησης, μιας κοσμογονίας που θα απάλειφε από
τον χάρτη τον ξεπεσμένο και «σάπιο» αστικό κόσμο, για να φτιάξει μια
καινούργια κοινωνία γεμάτη υγεία, έβρισκε ευήκοα ώτα σε μια Ευρώπη
όπου η αίσθηση του τέλους εποχής ωθούσε στην επιθυμία μιας ριζοσπαστικής υπέρβασης του παλιού6. Ακούσαμε παραπάνω την έμφαση
στο «καινούργιο» που έδινε ο ομιλητής του Πετσάλη. Ακούσαμε και
την έμφαση στα «νιάτα», στη «νέα γενιά» και από τους δύο συγγραφείς
μας. Giovinezza, giovinezza, primavera di belezza (νιότη, νιότη, άνοιξη
της ομορφιάς), έλεγε με ενθουσιασμό ο φασιστικός ύμνος της Ιταλίας.
Ο νεαρός Πετσάλης, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, είχε γύρω στο 1922
και προσωπική εμπειρία ενθουσιασμού από ένα «λεβεντόπαιδο», έναν
φασίστα με το τυπικό μαύρο πουκάμισο, ο οποίος «ακτινοβολούσε από
αισιοδοξία»7.
4
5
6

7

Piero Melograni, “The Cult of Duce in Mussolini’s Italy”, Journal of Contemporary
History, τ. 11, τχ. 4, Special Issue: Theories of Fascism (1976), σ. 221-237 https://www.
jstor.org/stable/260197
Βλ. ενδεικτικά Richard Wollin, H γοητεία του ανορθολογισμού. Το ειδύλλιο της διανόησης με τον φασισμό aπό τον Νίτσε στον μεταμοντερνισμό, Αθήνα 2007.
R. Griffin, Modernism and Fascism. The sense of Beginning under Mussolini and
Hitler, Μ. Βρετανία 2007. Αναλυτικά παρουσιάζει τη θεωρία του Griffin και την αξιοποιεί στα ελληνικά δεδομένα ο Β. Μπογιατζής στο Μετέωρος μοντερνισμός. Τεχνολογία, ιδεολογία της επιστήμης και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου (1922-1940),
Αθήνα 2012, σ. 48-95 κ.ά..
«Τα νιάτα από χτες έως σήμερα», Διάλογοι με τον εαυτό μου. Κείμενα στοχασμού, Αθήνα 1976, σ. 108-111. Το κείμενο το αξιοποιεί πρώτη η Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη,
Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης. Η «πνευματική οδοιπορία» του και «Οι Μαυρόλυκοι»,
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Συζητήσεις για τον φασισμό στην Ελλάδα
Οι εφημερίδες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου είναι γεμάτες από άρθρα
γύρω από το δίλημμα κοινοβουλευτισμός ή δικτατορία, όπου συχνά τα
επαινετικά λόγια προς το «δικτατορικόν άνθος» του Μουσολίνι. Ορισμένοι αρθρογράφοι κακίζουν τον ελληνικό λαό που δεν είναι σε θέση, λόγω
του επαρχιώτικου πολιτικού κλίματος που επικρατεί, να αναδείξει έναν
τέτοιο ηγέτη8. Από τους διανοουμένους μας, ο σοφός Παλαμάς, αν στην
αρχή του Μουσολινικού καθεστώτος, το 1922, κράτησε στάση σχετικά
διστακτική, επισημαίνοντας ότι η λατρεία της «δράσης» που καλλιεργεί
ο Μουσολίνι αντιστρατεύεται το «εν αρχή ήν ο Λόγος» του Ευαγγελίου,
μερικούς μήνες αργότερα προτρέπει με ενθουσιασμό στην αντικατάσταση
των συνθημάτων της Γαλλικής Επανάστασης «Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα» με μια άλλη τριάδα, τη Μουσολινική «Σύμπνοια-Πειθαρχία-Εργασία», γιατί:
δεν χρειάζεται κόπος πολύς εις τον υγιέστερον και συνετότερον σκεπτόμενον διά
να ομολογήσει ότι είναι τα ωραία, πειστικότερα και μάλλον αποτελεσματικά νοήματα, τα ανταποκρινόμενα εις την πραγματικότητα και παραδίδοντα εις ημάς
το μυστήριον της ευημερίας ατόμων και λαών9.

Ο Κώστας Ουράνης έβλεπε με χαρά την τάξη που επικρατούσε στη
φασιστική Ιταλία και χαιρέτιζε τα «δώρα» του κράτους της προς τον εκκεντρικό φασίστα ποιητή Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούντσιο10, ενώ ο Τάκης Παπατσώνης δεν δίσταζε να επικαλεστεί τον Τζοβάνι Τζεντίλε, θεωρητικό του
φασισμού και υπουργό του καθεστώτος, όταν διέβλεπε απαράδεκτες τάχα
μιμητικές τάσεις σε έλληνες συγγραφείς11.
Ο Καζαντζάκης έφτασε ως τη Ρώμη το 1926 για να δει από κοντά το
φαινόμενο του φασισμού και να συναντήσει τον Μουσολίνι. Σε σειρά
Αθήνα 1986, σ. 60, σημ. 71.
Δέσποινα Παπαδημητρίου, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967, Αθήνα 2006, σ. 76-119, και ειδικά
στη σ. 9.
9 Αναφέρομαι στα άρθρα «Μουσολίνι», Εμπρός, 18.11.1922, και «Φιλοπατρία», Εμπρός,
10.3.1923. Τα άρθρα εντόπισε ο Π. Βουτουρής, Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης. Εθνικισμός, σοσιαλισμός, ρατσισμός (1897-1922), Αθήνα 2017, σ. 18.
10 Κ. Ουράνης, Ιταλία, Αθήνα 1978, σ. 161-162 και σ. 51.
11 «Όποιος αντιγράφει ξένον είναι ένοχος προσβολής του Έθνους…», παρατίθεται στο
Τάκης Καγιαλής, Η επιθυμία για το μοντέρνο, Αθήνα 2007, σ. 198.
8
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ανταποκρίσεών του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος περιγράφει την
κατάσταση αναρχίας στην οποία είχε περιέλθει η Ιταλία ήδη πριν τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σωτήρια επέμβαση του Μουσολίνι12, ενώ
στο τέλος θα περιγράψει με θαυμασμό, ανάμικτο με δέος, και τον ίδιο
τον αρχηγό13. Ακόμα και το καλοκαίρι του 1936, όταν η φασιστική Ιταλία είχε εισβάλει στην Αβησσυνία, ο Καζαντζάκης εξυμνούσε τον δυναμισμό του ιταλού αρχηγού και την επεκτατική ορμή της χώρας του∙
ταυτόχρονα έβρισκε λόγια θαυμασμού για τον Χίτλερ, για το μεσσιανικό
στοιχείο που διέθετε και για την ικανότητά του να διερμηνεύει την «ιερή
μανία» του λαού του14.
Αν ο Καζαντζάκης συνιστά μια κάπως ειδική περίπτωση15, εντελώς
χαρακτηριστικό είναι, από την άλλη, το συνέδριο που οργανώθηκε στην
Πάντειο τον Μάιο του 1932 με τίτλο «Περί κοινοβουλευτισμού και δικτατορίας». Πάντειος, άντρο των Φιλελευθέρων, κι όμως ο διοργανωτής
Γεώργιος Φραγκούδης στην εναρκτήρια ομιλία του τάσσεται υπέρ ενός
ισχυρού παρεμβατικού κράτους που θα κατόρθωνε να αλλάξει «τα φυλετικά ημών ελαττώματα», όπως στην Ιταλία. Ο Γεώργιος Παπανδρέου,
υπουργός Παιδείας του Βενιζέλου τότε, θεωρεί «ενίοτε» τη δικτατορία
«αναγκαίαν και χρήσιμον» υπό την αίρεση ότι θα είναι σύντομη, ενώ ο
σοσιαλιστικών πεποιθήσεων Αλέξανδρος Σβώλος επιμένει μεν υπέρ του
κοινοβουλευτισμού και της ιδέας της ελευθερίας, θεωρεί όμως επίσης τον
Μουσολίνι «αληθώς μεγάλον αρχηγόν»16. Ο Θεοτοκάς έδωσε το παρών
στη συζήτηση, οργανώνοντας μάλιστα ψηφοφορία ανάμεσα στους φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζονται διχασμένοι ανάμεσα στις δύο λύσεις17.
12 «Μια προφητεία του Σορέλ διά τον Μουσολίνι. Ο φασισμός καρπός εσωτερικής ιταλικής ανάγκης και όχι τυχαία έκρηξις βιαιότητος ή μεγαλομανίας»: ο τίτλος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, 7.2.1927 (πρωτοσέλιδο).
13 «Πώς αντίκρυσα τον Μουσολίνι μέσα εις το ιστορικόν Παλάτσο Κίτζι», Ελεύθερος
Τύπος, 25.2.1927 (πρωτοσέλιδο). Το κείμενο της εφημερίδας είναι πιο φιλοφασιστικό
από εκείνο που δημοσιεύτηκε στην έκδοση Ταξιδεύοντας. Ιταλία - Αίγυπτος - Σινά - Ιερουσαλήμ - Κύπρος - O Μοριάς, Αλεξάνδρεια 1927, σ. 99-117.
14 Κ. Μπαστιάς, Φιλολογικοί περίπατοι, εισαγ.-επιμ. Α. Ζήρας, Αθήνα 2002, σ. 333-343.
15 Για την ιδιόρρυθμη σχέση του Καζαντζάκη με τον φασισμό στις δεκαετίες 1920 και
1930, βλ. Peter Bien, Η πολιτική του πνεύματος, μτφρ. Α. Δ. Λαμπρινίδου, Ηράκλειο
(ΠΕΚ) 2001, τ. Α΄, σ. 144-148: «έβλεπε τον ιταλικό φασισμό (όπως και κάθε τι άλλο)
με τρόπο περισσότερο θρησκευτικό παρά πολιτικό»∙ και τ. Β΄, σ. 1-18.
16 Σπ. Μαρκέτος, Πώς φίλησα τον Μουσολίνι. Τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού,
Αθήνα 2006, σ. 320-328.
17 Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, Κοινωνιολογική σκέψη και εκσυγχρονιστικές ιδεολογίες
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Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο μυθιστορήματα με τα οποία ασχολούμαστε
είναι πολύ φυσικό να αναφέρονται σε εκτροπές από τη δημοκρατία, μιλώντας ενίοτε ρητά και για τον φασισμό. Και στα δύο περιγράφεται μια απόπειρα κατάλυσης του κοινοβουλευτισμού, ένα πραξικόπημα. Στο Σταυροδρόμι επιτυγχάνει, αλλά ο αρχηγός του πέφτει νεκρός∙ στην Αργώ αποτυγχάνει. Τα έργα, με άλλα λόγια, μυθοποιούν τον βασικό πολιτικό προβληματισμό της εποχής γύρω από την κρίση της δημοκρατίας, οι αποκλίσεις
τους όμως είναι έκδηλες, όπως είπαμε ήδη, και πολύ ενδιαφέρουσες. Και
οι δύο συγγραφείς έχουν ξεκινήσει από τον φιλελεύθερο βενιζελικό χώρο.
Και οι δύο έχουν φιλοδοξήσει να παίξουν έναν ρόλο στα δημόσια πράγματα. Ας παρακολουθήσουμε σύντομα την πορεία τους.
Ο Πετσάλης δοκιμιογράφος και (παρολίγον) πολιτικός
Ο νεαρός Πετσάλης, το 1927, εικοσιτριάχρονος, υπογράφοντας «Φανατικός Αστός», δημοσιεύει ένα άρθρο υπέρ της διεκδίκησης της δημοτικής εκ μέρους της αστικής τάξης, προκειμένου να μη γίνεται όργανο
προπαγάνδας από τους κομμουνιστές – άρα πρόκειται για έναν στρατευμένο αντικομμουνιστή. Το 1929 συντάσσει το δοκίμιο Σκέψεις επί των
μεταπολεμικών τάσεων συγκεντρώσεως της εξουσίας, κείμενο σε άκρα καθαρεύουσα, που απευθύνεται προφανώς στη νομική και πολιτική ελίτ18.
Εδώ περιγράφει τα δύο καθεστώτα που αποβλέπουν στην «απόλυτον και
απεριόριστον συγκέντρωσιν», δηλαδή το σοβιετικό και το φασιστικό (2022), για να δηλώσει πως ο ίδιος «κατ’ αρχήν» τα αποκρούει. «Θεωρώ ως
άριστον πολιτικόν σύστημα τον κοινοβουλευτισμόν» (22), αποφαίνεται,
ομνύοντας πίστη στη διάκριση των εξουσιών. Στο πλαίσιο αυτό πάντα,
θεωρεί πως η εκτελεστική εξουσία πρέπει να ενισχυθεί και να περιοριστεί
ο έλεγχός της από το κοινοβούλιο.
Ο συγγραφέας λοιπόν δεν φεύγει εκτός των ορίων του Βενιζελισμού.
Κάποιες ενδιάθετες τάσεις του ωστόσο προετοιμάζουν την κατοπινή αυταρχική στροφή του, όπως θα εκδηλωθεί στο μυθιστόρημα. «Η ένστικτος
έλξις προς την ισχύν και ο θαυμασμός προς τους ισχυρούς» (η πρώτη φράση του δοκιμίου), η πεποίθησή του ότι «οι λαοί» πρέπει να «πιστεύσουν
στον ελληνικό μεσοπόλεμο, Αθήνα 1996, σ. 136-138.
18 Ευχαριστώ τον γιο του συγγραφέα, κύριο Αλέξανδρο Πετσάλη-Διομήδη, που μου προμήθευσε το δυσεύρετο κείμενο.
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εις την υπεροχήν της Αρχής» ακόμα και μέσω της «υποβολής» (24) ανοίγουν τον δρόμο προς την αποδοχή και την προβολή του ηγέτη-Μεσσία. Τα
λόγια του στον πρόλογο του δοκιμίου θα μας φανούν πολύ χρήσιμα για
την κατανόηση του μυθιστορήματός του, ιδιαίτερα η εργαλειακή χρήση
της μεταφυσικής:
… απαριθμώ απλώς μερικούς από τους στοχασμούς αυτούς: την ανάγκην υπάρξεως ιδεολογιών παρά τω λαώ και παρά τοις οδηγοίς του, έστω και μεταφυσικών τοιούτων, λ.χ. ότι υπάρχει πράγματι κάτι ανώτερον, ισχυρότερον του
ανθρώπου, ότι η πολιτεία έχει ορισμένον υψηλότερον προορισμόν έξω από
την απλήν ρύθμισιν της συμβιώσεως κλπ.∙ την ανάγκην αντιδράσεως κατά της
μεταπολεμικής επεκτάσεως του αντιιδεολογικού και αντεθνικού κοινωνιστικού
ρεύματος δι’ ενός υγιούς εθνικισμού∙ την ανάγκην ενισχύσεως και επιβολής της
ιδέας του Κράτους κλπ. κλπ. (4).

Τρία χρόνια αργότερα, το 1932, ο Πετσάλης, ακολουθώντας την οικογενειακή του παράδοση, δοκιμάζει να πολιτευθεί με τους Φιλελεύθερους,
όμως ο Βενιζέλος τού αρνείται εντέλει μια θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματός του. Ο συγγραφέας μας πολιτεύεται τότε με τον επίσης φιλελεύθερο Καφαντάρη, αλλά αποτυγχάνει να εκλεγεί19. Η στάση του, όπως θα
την δούμε να εκφράζεται παρακάτω στο μυθιστόρημά του, έχει προφανώς
σχέση και με αυτή την εμπειρία. Ας θυμηθούμε κιόλας ότι λίγο πριν ο
Πετσάλης αρχίσει να συγγράφει το Σταυροδρόμι, τον Μάρτιο του 1933,
είχε γίνει το αποτυχημένο πραξικόπημα του στρατηγού Πλαστήρα (επίσης
θαυμαστή του Μουσολίνι), που, όντας βενιζελικός, αντέδρασε κατ’ αυτόν
τον τρόπο στην αποτυχία των Φιλελευθέρων να υπερισχύσουν στις εκλογές. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του μυθιστορήματος, πάλι, 6 Ιουνίου
του 1933, εκδηλώθηκε η δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου. Ο
Πετσάλης αναφέρεται σε επιτυχημένο πραξικόπημα και επιτυχημένη δολοφονική επίθεση.
Ο Θεοτοκάς δοκιμιογράφος
Η πολιτεία όπως και τα δοκίμια του Θεοτοκά είναι βέβαια πολύ πιο
γνωστά, αλλά δεν βλάπτει να τα επανεπισκεπτόμαστε, με την κάθε φορά
19 Πικραμένου-Βάρφη, Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης…, ό.π., σ. 51-65.
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νέα (και πικρή ενίοτε) εμπειρία μας και από την εκάστοτε οπτική μας γωνία. Για το Ελεύθερο πνεύμα λοιπόν θα έλεγα σήμερα τα εξής: η πρόταξη της ελευθερίας είναι φανερή από τον τίτλο κιόλας, ενώ δηλώνεται και
σε ορισμένα σημεία του κειμένου εμφατικά: «στον κόσμο του πνεύματος
τίποτα καλό δεν έγινε ποτέ και δεν μπορεί να γίνει χωρίς ελευθερία»20.
Επίσης ο εικοσιτετράχρονος συγγραφέας βάλλει κατά του μιλιταρισμού,
του «πνευματικού μιλιταρισμού», και αρνείται κάθε «ωφελιμιστικό σκοπό» στην τέχνη, την οποία θέλει μακριά από κάθε κρατική παρέμβαση ή
ακόμα και υποστήριξη (61) – η βασική του μέριμνα είναι οπωσδήποτε η
εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της σκέψης. Θα έλεγα πως αυτά
τον τοποθετούν στο κλασικό φιλελεύθερο στρατόπεδο.
Από την άλλη όμως, σε όχι λίγα σημεία του δοκιμίου του ο συγγραφέας
μας καταλαμβάνεται από ριζοσπαστικό ανατρεπτικό οίστρο: ενάντια στα
«νοικοκυρίστικα ιδανικά», οι νέοι καλλιτέχνες θα πουν όχι στη μαλθακότητα και ναι στους τραχείς αγώνες (55), θα είναι αδιάλλαχτοι (τα πρωτεία
της νιότης), θα διακατέχονται από ένα «δαιμόνιο» «αδάμαστο και σκληρό όπως οι καταχτητές» (32), ενώ με την τόλμη τους θα καθαρίσουν το
«έλος» (74). Πολύς λόγος γίνεται επίσης για τη δύναμη, για «πλεόνασμα
δυνάμεων»21. Αυτό που έχει υπαινιχθεί ο Mario Vitti για την ομοιότητα
του ενθουσιασμού του Θεοτοκά όσον αφορά το αυτοκίνητο και την ταχύτητα με όσα είχε διακηρύξει ο Μαρινέττι22, ο φουτουριστής και οπαδός
του φασισμού, πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και στις λοιπές
σχετικές ιδέες του Ελεύθερου πνεύματος.
Θεωρώ ωστόσο πως ο Θεοτοκάς πολύ γρήγορα κατάλαβε πού οδηγούν οι παραπάνω έννοιες και το πάθος με το οποίο εκφέρονται23. Στο
20 Γ. Θεοτοκάς, Ελεύθερο πνεύμα, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς, Αθήνα 1973, σ. 22.
21 Για τον βιταλιστικό, ανορθολογικό χαρακτήρα αυτής της έννοιας, βλ. Wollin, H γοητεία
του ανορθολογισμού…, ό.π., σ. 271. Κατά τον Δ. Τζιόβα, «Η μυθιστορηματική πορεία
του Γιώργου Θεοτοκά: άτομο, ιστορία, μεταφυσική», Νέα Εστία, τχ. 1784 (2005), σ.
856-888, υπερισχύει στον συγγραφέα το ανορθολογικό στοιχείο. Πβ. την παρατήρηση
του Β. Μπογιατζή για την απουσία της λέξης «Λόγος» στο Ελεύθερο πνεύμα, Μετέωρος
μοντερνισμός…, ό.π., σ. 331-332.
22 Mario Vitti, Η γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα 1995, σ. 47-49 και σημ. 1.
23 Για την παρουσία του φουτουρισμού στην Ελλάδα, μαζί με σύντομο σχόλιο για το
πέρασμα του Θεοτοκά από τις φουτουριστικές ιδέες του Ελεύθερου πνεύματος στην
αποκήρυξη του ρεύματος, την οποία κάνει ανώνυμα το 1933, βλ. D. Kargiotis,
“Internationality and Greek Modernism. On the Particularities of the Greek AvantGarde”, Transnationality, Internationalism and Nationhood. European Avant-Garde in
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δοκίμιό του Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα, 1932, που ξεκινά με μια
οιονεί αυτοβιογραφία σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο, αναφέρεται κριτικά
στις ακρότητες της μεταπολεμικής νιότης και δηλώνει πως τώρα, με την
εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, χρειάζεται πλέον λογική και φρόνηση, ενώ και τα «ξεχειλίσματα της ψυχής», που τόσο του άρεσαν στο
Ελεύθερο πνεύμα, τα θεωρεί πλέον «ύποπτα»24. Το δοκίμιο, το οποίο
απευθύνεται στη νέα γενιά σε δεύτερο πρόσωπο με ύφος επείγουσας έκκλησης, αποβλέπει κυρίως να κλονίσει την αίγλη του κομμουνιστικού
πειράματος∙ τον συγγραφέα τον ταράζει ιδιαίτερα η δικαίωση της χρήσης της δικαστικής εξουσίας στην ΕΣΣΔ εναντίον των «ταξικών αντιπάλων», δηλαδή όχι μόνο η αναίρεση της διάκρισης των εξουσιών, αλλά
και η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας, κάτι που θεωρεί ότι συμβαίνει για
πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου (183). Αν όμως ο κομμουνισμός
τον βρίσκει αντίθετο, ο σοσιαλισμός, ως παιδί του Διαφωτισμού, όπως
τον χαρακτηρίζει ο ίδιος, πάντα φιλελεύθερος, ανταποκρίνεται στις ιδέες
του∙ ο συγγραφέας μας φαίνεται να τον μεταφράζει σε μια νέα «κοινωνική Δημοκρατία», με καθοδηγημένη οικονομία και «ένα είδος» οικονομικού Κοινοβουλίου. Οι θεσμοί της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
είναι «σκουριασμένοι» και «δεν επαρκούν πια», λέει, ωστόσο δεν είναι
εντέλει πρόθυμος να τους θυσιάσει (παρά την κάποια αμφιταλάντευση
που διακρίνουμε στον λόγο του):
Η κοινοβουλευτική Δημοκρατία είναι παιδί ευγενών γονιών, αντιπροσώπευσε
κάποτε ορισμένες ιστορικές ανάγκες και βοήθησε την Ευρώπη να λύσει μερικά
μεγάλα προβλήματά της. Σήμερα δεν αντιπροσωπεύει πια τις ανάγκες της κοινωνίας μας, αλλά μας εξασφαλίζει την ελευθερία της σκέψης, απομακρύνει τις
δυνατότητες του εμφυλίου πολέμου, παρουσιάζει, παρ’ όλες τις ελλείψεις της,
λιγότερους κινδύνους από τα άλλα πολιτικά πειράματα… (194-195).
the First Half of the Twentieth Century, επιμ. H.F. van den Berg και L. Gluchowska,
Χρόνινγκεν 2013, σ. 168-175. Όσον αφορά την αποκήρυξη του φουτουρισμού, πβ.
τις διατυπώσεις του Θεοτοκά το 1938 εναντίον του Μαρινέττι, όπου ωστόσο αναγνωρίζεται η επιρροή του φουτουρισμού στη σύγχρονη αισθητική ευαισθησία: «Τι είναι
ο υπερρεαλισμός», Αναζητώντας τη διαύγεια, εισαγ.-επιμ. Δ. Τζιόβας, Αθήνα 2005, σ.
103.
24 Γ. Θεοτοκάς, Στοχασμοί και θέσεις. Πολιτικά κείμενα 1925-1966, τ. Α΄, επιμ. Ν. Κ.
Αλιβιζάτος και Μ. Τσαπόγας, Αθήνα 1996, σ. 173. Την ιδεολογική μετατόπιση του
Θεοτοκά την έχω αναπτύξει στο Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών
στην ελληνική πεζογραφία (1890-1945), Αθήνα 1995, σ. 193-221.
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Ας επισημάνουμε ακόμα ότι ο Θεοτοκάς είναι πολύ προσεκτικός στο
ζήτημα του έθνους: σε αντίθεση με τους κομμουνιστές, δεν στέργει να καταργηθεί η «ιδέα του έθνους», το θεωρεί ωστόσο «τρόπο επικοινωνίας με
την ανθρωπότητα» και «βάθρο» για να φτάσει κανείς σε μια «οικουμενική
θεώρηση του κόσμου»25.
Η αλήθεια είναι ότι ενίοτε επανέρχεται σε πιο ακραίες θέσεις∙ στο πολυσυζητημένο άρθρο του «Υπάρχει κάτι σάπιο στην Ελλάδα», στο περιοδικό Ιδέα τον Οκτώβριο του 1933, υπερτονίζεται η «σαπίλα» της Ελλάδας
και ο «κούφιος» χαρακτήρας των θεσμών και των «élites», ενώ γίνεται
σαφής μνεία στα επιτεύγματα των φασιστών γειτόνων (και στα νομικά
τους επιτεύγματα), καθώς και στο «ακατάβλητο ένστικτο» με το οποίο οι
λαϊκές μάζες «δίνουν στην Επανάσταση ένα έντονο εθνικό χρώμα» – μολονότι, όπως ρητά λέει ο συγγραφέας στο ίδιο άρθρο, «οι μέθοδες» του
Ντούτσε δεν του αρέσουν26. Εντέλει ωστόσο το πρόβλημα των «μεθόδων»
θα υπερισχύσει στη συνείδησή του, το «μέσο» θα αναδειχθεί σε ισχυρότερη αξία έναντι του υποτιθέμενου «αποτελέσματος», όπως είδαμε και στο
παράθεμα από την Αργώ στην αρχή αυτής εδώ της μελέτης.
Ο Θεοτοκάς βρίσκεται ουσιαστικά αγκυροβολημένος, παρά τις κάποιες εξαγγελίες του για «παράτολμα ταξίδια», στο λιμάνι του φιλελευθερισμού27. Όπως δηλώνει και ο ίδιος στον πρόλογο της Αργώς του 1933,
οι ιδέες που υποστηρίζει είναι «απολύτως φιλελεύθερες», με τη «διεθνική
σημασία» του όρου. Και όντως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι καμιά ιδέα
περί οικονομικού κοινοβουλίου δεν διακινείται στο μυθιστόρημα – ό,τι
θεωρείτο αναγκαιότητα στο Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα φαίνεται να
25 Για τις απόψεις του Θεοτοκά όσον αφορά το έθνος κατά τη δεκαετία του 1930, βλ. Ν.
Κ. Αλιβιζάτος, «Πρόλογος» στο Στοχασμοί και θέσεις, ό.π., σ. 71-75.
26 «Οι Ιταλοί μας έχουν αφήσει τόσο τρομερά πίσω […] Η άφταστη ως χτες Βρετανία,
τόσο περήφανη για τους νόμους της και τους θεσμούς της, ομολογεί σήμερα ότι οι
χτεσινοί αλήτες της Νεάπολης και του Μπρίντιζι την έχουν ξεπεράσει σε πολλά σημεία
της νομικής και οικονομικής της οργάνωσης. […] Μπορεί να μη μας αρέσουν οι μέθοδες του Ντούτσε, αλλά χρωστούμε να αναγνωρίσουμε πως ο άνθρωπος αυτός δημιούργησε, στη συνείδηση του κόσμου, μια πολύ διαφορετική αντίληψη για τη ζωτικότητα
και τις δυνατότητες των μεσημβρινών λαών», Στοχασμοί και θέσεις, ό.π., σ. 250-251.
27 Η διαμάχη για το αν και πόσο γοητεύτηκε ο Θεοτοκάς από τον Μουσολίνι και τον
φασισμό συνεχίζεται επί χρόνια. Από τη σχετικά πρόσφατη βιβλιογραφία, ο Ευάνθης
Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010, σ. 53-61, τείνει να τον απαλλάξει όλως διόλου από οποιαδήποτε επήρεια
της γοητείας του Μουσολίνι∙ ο Β. Μπογιατζής τονίζει, αντίθετα, την ταλάντευσή του,
Μετέωρος μοντερνισμός, ό.π, σ. 362 και σε όλο το σχετικό κεφάλαιο.
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έχει πλέον παραμεριστεί, προς όφελος του γνωστού αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος.
Η Αργώ, το μυθιστορηματικό πραξικόπημα και το άρθρο 48
Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί αποτυγχάνει το πραξικόπημα στην Αργώ.
Επειδή το στρατευμένο στον φιλελευθερισμό έργο (τα εναντίον του «ωφελιμισμού» στην τέχνη άντεξαν μόνο ως εξαγγελίες στο Ελεύθερο πνεύμα)
επιδιώκει αισιόδοξα να δείξει αν όχι το ξεπέρασμα των προβλημάτων του
κοινοβουλευτισμού, πάντως τη νίκη της ελευθερίας και της δημοκρατίας
τη στιγμή που συγκρούονται με τον αυταρχισμό. Βέβαια η νίκη αυτή δεν
επιτυγχάνεται χωρίς αβαρίες: πολυβόλα κατεβαίνουν στους δρόμους της
Αθήνας, σφαίρες πέφτουν και σκοτώνουν αδιακρίτως∙ 50 νεκροί και πλήθος τραυματίες. Πρόκειται για μια νίκη βαμμένη στο αίμα.
Θεωρώ πολύ πιθανό αυτή η διά των όπλων επαναφορά της δημοκρατικής τάξης να συνιστά τη μυθιστορηματική υλοποίηση θεμάτων που
είχαν τεθεί με ένταση στην πολιτική και νομική-συνταγματική σκέψη
της εποχής. Συγκεκριμένα, ο Θεοτοκάς ίσως θέτει σε (μυθιστορηματική)
δοκιμή τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν τον Μάιο του 1932 εκείνος ζήτησε να εισαχθεί στο ελληνικό
Σύνταγμα άρθρο αντίστοιχο με το 48 του Συντάγματος της Βαϊμάρης,
που επέτρεπε (μεταφέρω τις διατυπώσεις του Νίκου Αλιβιζάτου) «“όταν
η δημόσια τάξη και ασφάλεια διασαλεύονται σοβαρά”, να λαμβάνει τα
αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, προκειμένου να αποκαταστήσει την ομαλότητα, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως προς τούτο την
ένοπλη δύναμη και αναστέλλοντας τις σημαντικότερες συνταγματικές
εγγυήσεις των ελευθεριών»28.
Πράγματι, στην Αργώ η δημόσια τάξη διασαλεύεται πολύ σοβαρά, αφού
ο στρατηγός Τζαβέας καθώς και οι κομμουνιστές –ο πρώτος με τανκς, οι
δεύτεροι σε ένοπλη διαδήλωση– επιχειρούν να καταλύσουν το πολίτευμα.
Η κυβέρνηση παραμένει άβουλη, ο πρωθυπουργός Ζουγανέλης (τίμιος,
μορφωμένος, ευαίσθητος) αρνείται να καταπατήσει το Σύνταγμα και τους
νόμους της δημοκρατίας που επιτάσσουν πολύ αργές διαδικασίες, οπότε τα
ινία παίρνει στα χέρια του ο Παύλος Σκινάς, ο οποίος δεν διστάζει να δρά28 Ν. Αλιβιζάτος, «Ελευθέριος Βενιζέλος», Πραγματιστές, δημαγωγοί και ονειροπόλοι,
Αθήνα 2015, σ. 61.
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σει ακαριαία και δυναμικά καταστέλλοντας τις πραξικοπηματικές απόπειρες. Ο δημόσιος λόγος του μετά την κατάπνιξη των κινημάτων απολαμβάνει σίγουρα την έγκριση του συγγραφέα, η φυσιογνωμία του ωστόσο (ο Θεοτοκάς τον στολίζει με «χωριάτικα χαρακτηριστικά», ύφος «τραχύ, ιταμό,
σκληρό», εγωπάθεια και μοχθηρία) δείχνει κατά πάσαν πιθανότητα πόσο
εντέλει ο δημιουργός του αντιπαθούσε τη βίαιη λύση. Η λύση αυτή είναι
αναγκαία, σαν να λέει, πλην απεχθής. Ο ικανός αλλά δυσάρεστος πολιτικός
αντιστοιχεί και στα δύο αισθήματα του συγγραφέα: στην αναγνώριση της
αναγκαιότητας, αλλά και στον σκεπτικισμό για τα πιθανά επακόλουθα29.
Ο Βενιζέλος και ο Μουσολίνι στην Αργώ
Όπως είναι γνωστό, στην Αργώ εμφανίζεται αυτοπροσώπως και ο Βενιζέλος μέσα από ένα εκπληκτικό πορτρέτο (Β΄ 107-108). Το βασικό που
τονίζει ο Θεοτοκάς στον «Πρόεδρο» είναι η καλλιτεχνική διάσταση του
ηγέτη, δοκιμάζοντας προφανώς να συλλάβει αυτό που ο Μαξ Βέμπερ έχει
ονομάσει «χάρισμα» (αν και ο όρος του Βέμπερ δεν είχε τότε τη διάδοση
που θα τεκμηρίωνε μια συνειδητή αξιοποίηση της σχετικής ιδέας εκ μέρους του Θεοτοκά30). «Κάποιο μυστηριώδες ρεύμα», μια «μαγική ακτινοβολία», «γοητεύει» και «μαγνητίζει» (Β΄ 100-108): όλα αυτά δείχνουν τη
σχέση του αρχηγού με τη μάζα μέσα από ένα σαφώς ανορθολογικό πρίσμα. Το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι, ενώ ο Θεοτοκάς εξυμνεί τις «μαγικές»
ικανότητες του Βενιζέλου, όταν έρχεται η ώρα να περιγράψει τον δέκτη
της γοητείας, το πλήθος, η περιγραφή παίρνει εξόχως αρνητική χροιά:
Η αίθουσα γοητευμένη, μαγνητισμένη, ηλεκτρισμένη, τρανταζότανε ολόκληρη
σαν υστερική γυναίκα στα χέρια του ακατανίκητου εραστή. Εκατοντάδες μάτια
γυάλιζαν έξαλλα μες στη μεγάλη βοή: Βενιζέλος, Βενιζέλος! (Β΄108)

Ενδεχομένως ο συγγραφέας μας συλλαμβάνει ταυτόχρονα τη χρησιμότητα του χαρίσματος, όπως και την πιθανή ολέθρια χρήση του. Άλλωστε,
εκτός από το παράδειγμα του Βενιζέλου, είχε μπροστά στα μάτια του και
29 Πβ. Ευ. Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός, ό.π., σ. 96: ο Σκινάς εκπροσωπεί
«την ευχή του συγγραφέα να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος, αλλά και τον φόβο του
απέναντί του».
30 Joshua Derman, “Max Weber and Charisma: A Transatlantic Affair”, New German
Critique, τχ. 113 (2011), σ. 51-88. Ευχαριστώ τον Θανάση Γκιούρα που μου υπέδειξε
το άρθρο.
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τον άλλον «χαρισματικό», τον Μουσολίνι, τον οποίο επίσης δεν χάνει την
ευκαιρία να περιγράψει.
Τοποθετεί λοιπόν μια σκηνή του έργου του στην Ιταλία, προκειμένου
ακριβώς να παρουσιάσει επί σκηνής τον αμφιλεγόμενο «Ντούτσε» και
την επιρροή του στα πλήθη και ειδικά στη νεολαία της Ιταλίας (Β΄ 149153). Έτσι δείχνει το «ξύπνημα» μιας κοιμισμένης χώρας, που αιφνιδίως
κινητοποιείται, και μια νεολαία που γίνεται «τραχιά και έξαλλη». Στην
περιγραφή μάλλον τονίζονται περισσότερο τα επίφοβα χαρακτηριστικά
της κινητοποίησης, χωρίς να παραβλέπονται όμως και οι ανάγκες που την
προκάλεσαν. Τον ίδιο τον Ντούτσε ο Θεοτοκάς τον περιγράφει καθώς εκφωνεί έναν δημόσιο λόγο: «τραχύς, βαρύς, τετράγωνος», «σαν ένα μεγάλο
μαύρο μαμούδι αγκιστρωμένο στην αρχαϊκή πέτρα» – τεράστια η διαφορά
από το πορτρέτο του Βενιζέλου.
Βέβαια και ο Ντούτσε ξέρει να «μαγνητίζει» και να συνεγείρει τη νεολαία. Το πλήθος επίσης «ξεφωνίζει» Duce! Duce! – σε προφανή αναλογία
με τις ζητωκραυγές υπέρ του Βενιζέλου, που είχαν ακουστεί μερικές σελίδες νωρίτερα. Ο Θεοτοκάς δεν μπορεί να μην αναγνώριζε τις ομοιότητες
ως προς τη λατρεία του αρχηγού, την κοσμική θρησκεία του «ήρωα». Ίσως
αυτή η ομοιότητα τον ωθεί εντέλει να δείξει –παρά την αντιπάθειά του–
μια ανοχή προς τον ιταλό δικτάτορα. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς γιατί
ο συγγραφέας μας κλείνει τη σκηνή περιγράφοντας μια απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ντούτσε, οπότε, καθιστώντας τον παρολίγον θύμα,
βρίσκει λόγια συμπάθειας για το πρόσωπό του: «Η φωνή [του Μουσολίνι],
εξίσου έντονη όσο και πριν, είχε πάρει από το στιγμιαίο πέρασμα του θανάτου, έναν τόνο πιο ανθρώπινο, σχεδόν τρυφερό».
Το Σταυροδρόμι και η επιθυμία για το μοντέρνο
Ας περάσουμε τώρα στο άλλο μυθιστόρημα, στο Σταυροδρόμι του Θανάση Πετσάλη, εκεί όπου συμβαίνει το επιτυχημένο πραξικόπημα. Οφείλουμε και εδώ να θυμίσουμε ότι το μυθιστόρημα όπως το διαβάζει ο σημερινός αναγνώστης από αναπαραγωγές της β΄ έκδοσής του, του 1950, δεν
είναι εκείνο του 1933. Ο ήρωας Αλέκος Πάρνης συνεχίζει μεν να δηλώνει
Είμαστε αντικοινοβουλευτικοί, κύριοι. […] Είμαστε και αντιδημοκρατικοί
και αντιφιλελεύθεροι, όμως η φυσιογνωμία του τώρα έχει αποκτήσει ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά, που δίνουν νέα χροιά στα λόγια του. Για
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την αναθεώρηση θα πούμε λίγα λόγια αργότερα∙ προς το παρόν θα ασχοληθούμε με το πρωτότυπο μυθιστόρημα, που αποτελεί και τη γνησιότερη μυθοπλαστική εκδήλωση του αντικοινοβουλευτισμού στη δεκαετία του 1930.
Το έργο είναι ως κείμενο ένα εντελώς παραδοσιακό αφήγημα, που αντλεί
από πρότυπα του 19ου αιώνα και από τα μεγάλα οικογενειακά μυθιστορήματα31. Δίπλα όμως στο άφθονο φεγγαρόφωτο του παρελθόντος, υπάρχει
στο έργο έντονη και η παρουσία του αυτοκινήτου, των μοντέρνων θορύβων
του δρόμου και των σύγχρονων μέσων μετακίνησης, της «ταχείας» και του
αεροπλάνου. Μια θεωρητικοποίηση τέτοιων ζητημάτων στο ξεκίνημα του
μυθιστορήματος, όπου δυο γενιές ορίζονται με βάση τη διαφορά τους ως
προς την «ταχύτητα» της ζωής, δείχνει ως πηγή έμπνευσης του Πετσάλη το
Ελεύθερο πνεύμα και τον φουτουρισμό32. Με το ένα πόδι λοιπόν στον συμβολισμό (του είδους που ο Μαρινέττι ήθελε να καταργήσει, προτρέποντας
«ας δολοφονήσουμε το φεγγαρόφωτο»33), με το άλλο πόδι στο σύγχρονο, το
κείμενο εκδηλώνει μια καθαυτό αμφιθυμική «επιθυμία για το μοντέρνο»34.
Ο ήρωας, χαρισματικός και τραχύς. Ρητές αναφορές στον φασισμό
Ο ήρωας, ο Αλέκος Πάρνης, είναι ένας δυναμικός νέος πολιτικός στην
αρχή της δεκαετίας του ’30, στο πρότυπο του «ισχυρού άντρα» που έχουμε
δει ότι ο Πετσάλης αναγόρευε σε αντικείμενο θαυμασμού στο δοκίμιο του
1930. Το ανάστημά του, πολύ πιο ψηλό από των γύρω του, και η ρώμη του
τονίζονται ιδιαίτερα, καθώς και η ικανότητά του να «γοητεύει» τα πλήθη
(55). Απευθύνεται «στην καρδιά πιο πολύ παρά στο μυαλό» των ψηφοφόρων του και δημιουργεί στον κόσμο μια «έλξη» προς το πρόσωπό του,
καθώς και την αίσθηση ότι «ερχόταν να τους φροντίσει σαν πατέρας». Ο
συγγραφέας περιγράφει δηλαδή και αυτός το μοντέλο του «χαρισματικού
31 Ο Bart Soethaert, Η στροφή προς το παρ[ελθ]όν. Ορίζοντες του ιστορικού μυθιστορήματος (1935-1950) στην Ελλάδα, Βερολίνο 2018, σ. 332, 348-349, υπογραμμίζει τη
σχέση του Πετσάλη με διάφορα οικογενειακά μυθιστορήματα των αρχών του 20ού αι.
Πρώτος είχε αναφερθεί στη σχέση αυτή ο Αλ. Αργυρίου, «Ο μυθιστοριογράφος Θανάσης Πετσάλης ανάμεσα στους συνοδοιπόρους του», Νέα Εστία, τ. 138 (Χριστούγεννα
1995, Αφιέρωμα στον Θανάση Πετσάλη-Διομήδη), σ. 122, 124.
32 Και ρητή η αναφορά του Πετσάλη στο Ελεύθερο πνεύμα, στο Ημερολόγιο της τριλογίας,
βλ. Soethaert, ό.π., σ. 329.
33 Πρόκειται για τον τίτλο ενός από τα πρώιμα γραπτά του.
34 Για ανάλογες τάσεις στη λογοτεχνία και στην πνευματική ζωή της εποχής, βλ. Τάκης
Καγιαλής, Η επιθυμία για το μοντέρνο, ό.π., σ. 183 κ. εξ.
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ηγέτη», αν και σε έναν κάποιο συνδυασμό με το μοντέλο της «παραδοσιακής κυριαρχίας» (πίστη στην ιερότητα των ισχυουσών παραδόσεων) –
σίγουρα πάντως η «νομική-ορθολογική κυριαρχία», δηλαδή η πίστη στην
αξία των θεσμών δεν είναι ο τύπος που τον αντιπροσωπεύει35.
Η αποφασιστικότητα, η κάποια τραχύτητα του ήρωα, ακόμα και η βιαιότητά του (το τελευταίο, κυρίως στις σχέσεις του με το άλλο φύλο) – όλα
αυτά είναι θετικά σεσημασμένα. Ο άντρας αυτός μπαίνει στη «δράση» και
στη «μεγάλη δράση», όπως το θέλουν οι τίτλοι δύο κεφαλαίων, τονίζοντας
έτσι κατά τον πλέον σαφή τρόπο το φασιστικό στοιχείο του ακτιβισμού36
Υπέρμαχος του κοινοβουλευτισμού αρχικά, βιώνοντας τον ελληνικό κομματισμό, και υπό την επήρεια συμβουλών δυο κοντινών του προσώπων,
απομακρύνεται σιγά σιγά από την πίστη στη δημοκρατία. Θεωρώντας
πως η ανθρωπότητα αυτή την εποχή «δεν είναι άξια για ελευθερία» (138),
ιδρύει κόμμα με βασικό σύνθημα την «πειθαρχία» και τάσσεται υπέρ της
χρήσης βίας: «στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα η κοινωνία», δηλώνει στα στελέχη του, ορισμένα από τα οποία ταλαντεύονται ως προς το
ζήτημα της βίας, «παρουσιάζεται άμεση και απόλυτη και, μπορώ να πω,
επείγουσα η ανάγκη της επιβολής κάποιας βίας» (130). Αυτή η «κάποια
βία» πρέπει να είναι «προσωρινή, μεταβατική, ως τη στιγμή που όλες οι
συνειδήσεις της κοινωνίας θα έχουν νιώσει λίγο-πολύ τις αρχές της νέας
οργάνωσης, θα τις έχουν χωνέψει, σεβαστεί και αγαπήσει» (130). Η σκέψη
ακούγεται ολοκληρωτική, κυρίως λόγω της καθολικότητας που επιτάσσει
(«όλες» οι συνειδήσεις) και της άρσης του διαχωρισμού ιδιωτικό-δημόσιο
(να «αγαπήσουν» το νέο σύστημα) – ωστόσο ας θυμηθούμε ότι και ο Γ.
Παπανδρέου στο συνέδριο της Παντείου, για το οποίο μιλήσαμε παραπάνω, πιθανώς και όλο το βενιζελικό στρατόπεδο, θεωρούσε αναγκαία και
χρήσιμη, υπό τον όρο της προσωρινότητας, τη χρήση της βίας.
Το ίδιο το φασιστικό πρότυπο αναφέρεται δύο φορές στο έργο, πάντα
από τα χείλη του πρωταγωνιστή:
Εδώ στην Ελλάδα, αντί να βρεθούμε, όπως στην Ιταλία λόγου χάριν, υπό έναν
κυβερνήτη με χέρι δυνατό όσο και το μυαλό του, πέσαμε δυστυχώς σε κυβερνή35 Max Weber, Οι τύποι της εξουσίας, μτφρ.-σχόλια-επίμετρο Θ. Γκιούρας, Αθήνα 2001.
36 «Το ουσιαστικό στοιχείο […] της φασιστική ιδεολογίας είναι η επιβεβαίωση της υπεροχής της πολιτικής δράσης»: Emilio Gentile, Φασισμός. Ιστορία και ερμηνεία [2002],
μτφρ. Ευ. Κατσιφός, Αθήνα 2013, σ. 108-109.
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σεις που ακολουθούν κομματικές μεθόδους, προπολεμικές αρχές και δείχνουν
σε όλα χωλή αποφασιστικότητα (129).
Εμείς δεν αναγνωρίζουμε τάξεις, ταξικές διαιρέσεις και ταξικούς αγώνες […].
Δεν υπάρχουν άλλες διακρίσεις έξω από τις επαγγελματικές. Έτσι όπως είναι και
στο φασισμό (230).

Και προφανώς το κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο που προκρίνει ο ήρωάς μας, όπως και ο συγγραφέας, είναι η «διευθυνόμενη οικονομία» και η
«συντεχνιακή οργάνωση του Κράτους» (225). Επίσης ο Αλέκος Πάρνης
δηλώνει εθνικιστής, συντονιζόμενος, καθώς λέει, με την «παγκόσμια μεταπολεμική εθνικιστική» τάση (94-95). Στα 1933, με άλλα λόγια, ο Πετσάλης δεν έχει καμιά αναστολή να πλάσει έναν κανονικό φασίστα ήρωα.
Μεσσίας
Αυτός ο ήρωας δεν είναι, μάλιστα, ένα απλό θεληματικό παλικάρι, με
την απαραίτητη δόση σκληρότητας. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι ο
ενδεδειγμένος, ο πέρα από το ανθρώπινο. Ο συγγραφέας φροντίζει να χτίσει σιγά σιγά το μεσσιανικό προφίλ του:
Σηκώθηκε με κάποιον ενθουσιασμό στο βλέμμα που έλαμψε κατάντικρυ στη
δύση. […] Το θεληματικό του πηγούνι ήταν σαν καρφωμένο στον ουρανό, ενώ
το βλέμμα του κυριαρχούσε σκληρό και ήρεμο. […] ο Αλέκος μπορούσε να ήταν
πραγματικά ο άνθρωπος που χρειαζόταν ο τόπος για να γιατρευτεί και να ζωντανέψει. (141).

Κάπου θα ειπωθεί αυτό και πιο ρητά. Όταν ο Αλέκος μιλά στα εξεγερμένα και δύσπιστα πλήθη, ανεβασμένος πάνω σε ένα μάρμαρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, ο ήρωας παραβάλλεται με τον Ιησού: «Δυο ώρες
στάθηκε ο Αλέκος “Εσταυρωμένος” απάνω στο μάρμαρό του, όρθιος, μόνος, μοναδικός, δυνατός» (156-157). Πάνω στο «μάρμαρό του»: όχι μόνο
σαν Ιησούς, δηλαδή, αλλά και σαν Προμηθέας (καρφωμένος στον βράχο
σαν σε σταυρό, όπως τον είχε παραστήσει ο Άγγελος Σικελιανός στις Δελφικές εορτές). Ο ίδιος υπαινιγμός παρακάτω επανέρχεται με ταπεινότερο
τρόπο ως βυζαντινή εικόνα δίπλα στο προσκεφάλι του ήρωα: «ένας βυζαντινός εσταυρωμένος, σκοτεινός, παλαιϊκός, καφετής και χρυσός» (207).
Πολύ συχνός είναι άλλωστε ο λόγος για προορισμό ή αποστολή του
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Αλέκου Πάρνη (209), για αυτοθυσία και ιερό καθήκον (157, 225), ενώ
όταν ξεκινά για την τελευταία και μοιραία πράξη του η μητέρα του Μαρία Πάρνη τον κοιτά μέσα από την κορνίζα της φωτογραφίας της, στην
οποία «χύνεται πολύ φως», με το «στοργικό της βλέμμα», δηλαδή σαν
άλλη Παρθένος Μαρία (244). Τα τελευταία λόγια που υπαγορεύει ο ίδιος
σε συνεργάτη του λέγεται ότι συνιστούν «μια ζωηρή παραβολή» (246), η
αναμονή την πυρετώδη νύχτα του πραξικοπήματος στα γραφεία του κόμματος θυμίζει νύχτα της Γεθσημανή («Το ήπιαμε το ποτήρι», λέει ένας από
τους συντρόφους, 249), ενώ και ο θάνατός του πάνω σε «σταυροδρόμι»
(αναφέρεται στον επόμενο τόμο της τριλογίας), κατακτώντας κιόλας τον
τίτλο του βιβλίου, αποβλέπει βέβαια στην ανακίνηση των ίδιων ιερών συνειρμών.
Ένας δυνατός άντρας, περιβεβλημένος λοιπόν με ιερό, μεσσιανικό κύρος, ένας Χριστός, όχι όμως ο ταπεινός και πράος της χριστιανικής θρησκείας, αλλά ένας νιτσεϊκός Χριστός. Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας τα
υλικά του χριστιανισμού, πλάθει στο πρόσωπο του Αλέκου τον ήρωα μιας
νέας θρησκείας.
Πολιτική θρησκεία
Στο πασίγνωστο έργο της προπαγανδίστριας του χιτλερικού καθεστώτος Λένι Ρίφενσταλ Ο θρίαμβος της θέλησης, κινηματογράφηση ενός συνεδρίου του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος στη Νυρεμβέργη το 1934, στην
πρώτη σκηνή παρουσιάζεται ο Χίτλερ σε μικρό αεροσκάφος να διασχίζει
τα σύννεφα και να κατεβαίνει αργά και υποβλητικά στην πόλη, περνώντας
πλάι και από καθεδρικούς ναούς37. Ο Χίτλερ, δηλαδή, παρουσιάζεται ως
άλλος θεός και άλλος μεσσίας. Ιδού μια κλασική χρήση χριστιανικών συμβολισμών, από ένα καθεστώς που αποτασσόταν τον χριστιανισμό, αλλά
αρεσκόταν σε τέτοιες αναγωγές και τις υπέθαλπε. Ο ίδιος ο Χίτλερ σχεδίαζε τα δημαρχεία του ράιχ σαν εκκλησίες αλλά με ψηλότερους πυργίσκους,
προκειμένου να χρησιμοποιήσει και ταυτόχρονα να υπερκεράσει τους χριστιανικούς συμβολισμούς38.
37 Triumph des Willens, προσβάσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=X7eOUzjn7pM
38 George Mosse, The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass
Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich [1975],
Cornell University Press 1994, σ. 188-189.
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Τα ολοκληρωτικά συστήματα γενικά ζητούν να ανατρέψουν τον μοντέρνο διαχωρισμό ανάμεσα σε πολιτική και θρησκεία, και αναζητούν δικαίωση της πολιτικής πράξης μέσω αναγωγών της σε απόλυτες αξίες. Έτσι
οργανώνουν μια οιονεί θρησκευτική δημόσια λατρεία που χρησιμοποιεί
τις μορφές της χριστιανικής λειτουργίας. Πρόκειται για το φαινόμενο που
ονομάστηκε ήδη από τον μεσοπόλεμο κοσμική ή πολιτική θρησκεία39.
Στην Ιταλία ο Μουσολίνι, άθεος και κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενος στον χριστιανισμό (όσο τουλάχιστον δεν του χρειαζόταν η Εκκλησία), καθιέρωσε από νωρίς τελετουργίες ανάλογες με εκείνες της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι στον λαό χρειάζεται
πάνω απ’ όλα η «πίστη». Μια καινούργια «μυστικοποίηση του έθνους»,
στην οποία είχε συμβάλει και ο πόλεμος, επιδιώχθηκε να υποκαταστήσει την παραδοσιακή πίστη, με βασικό κορμό στις τελετουργίες της τη
λατρεία των ηρώων και των μαρτύρων. Οι φασίστες παρέβαλλαν εαυτούς με προφήτες, αποστόλους και στρατιώτες μιας νέας «πατριωτικής
θρησκείας», ενώ ακόμα και σχολείο φασιστικού μυστικισμού ιδρύθηκε
στο Μιλάνο το 1930. Το φασιστικό κόμμα περιβλήθηκε με αγιότητα, οι
τελετές εισόδου σε αυτό προσομοίαζαν τις ανάλογες της εκκλησίας, και
καμπάνες ηχούσαν πριν τις κομματικές τελετουργίες. Ο ίδιος ο Μουσολίνι λατρευόταν ως ένας από τους προφήτες, ένας νέος Χριστός, “απεσταλμένος του Θεού”, σημείο συνάντησης μεταξύ του θεϊκού και του
ανθρώπινου στοιχείου»40.
Ο Πετσάλης λοιπόν είχε από πού να αντλήσει διδάγματα. Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο ίδιος στο δοκίμιο του 1929 για την ανάγκη υπάρξεως
ιδεολογιών παρά τω λαώ και παρά τοις οδηγοίς του, έστω και μεταφυσικών
τοιούτων, λ.χ. ότι υπάρχει πράγματι κάτι ανώτερον, ισχυρότερον του ανθρώπου. Ο συγγραφέας μας εντελώς συνειδητά, μη πιστεύοντας ο ίδιος,
κατασκευάζει τον ήρωα-οδηγό-μεσσία που θα εμπνεύσει στις μάζες το νέο
ιδανικό – στο πλαίσιο ενός νέου μυστικισμού, προς χρήση από το αυταρχικό-ολοκληρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης που προβάλλει.
39 Hans Maier, “Political Religion: a Concept and its Limitations”, περ. Totalitarian Movements and Political Religions, τ. 8 (2007), σ. 5-16, DOI: 10.1080/14690760601121614
40 Emilio Gentile, Φασισμός. Ιστορία και ερμηνεία, ό.π., σ. 162-163, 167-169 (από όπου
το απόσπασμα), και σ. 245-276. Εννοείται ότι και η κομμουνιστική πλευρά είχε να επιδείξει πλήθος τέτοιες υποκαταστάσεις της χριστιανικής λατρείας, όπως π.χ. τον Λένιν
ως «Καλό ποιμένα»: βλ. Hans Maier, “Political Religion…”, ό.π..
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Ο μυστικισμός του Πετσάλη και ο ορθολογισμός του Θεοτοκά
Η σύγκριση του Πετσάλη με τον Θεοτοκά και σε αυτό το ζήτημα αποβαίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο συγγραφέας της Αργώς, σε αντίθεση
με τον Πετσάλη, δεν περιβάλλει τους ήρωές του με μεσσιανικό κύρος. Ο
δυνατός άντρας Παύλος Σκινάς έχει μια πληθώρα από αρνητικά στοιχεία
και κάθε άλλο παρά ως πρότυπο και μεσσίας μπορεί να θεωρηθεί. Ο Βενιζέλος ο ίδιος αναφέρεται ακριβοδίκαια ως «σωτήρας, σύμβολο της μισής
Ελλάδας, Σατανάς για την άλλη μισή» (Β΄ 100).
Οι αναφορές στον χριστιανισμό είναι πολλές στο μυθιστόρημα, αλλά
γίνονται με έναν εντελώς διαφορετικό σε σχέση με του Πετσάλη τρόπο.
Είναι ρητές και άμεσες, όχι υπαινικτικές και συμβολικές. Συχνά π.χ. γίνεται λόγος για πίστη και απιστία και, όπως είναι γνωστό, όλοι οι εκπρόσωποι του συγγραφικού λόγου στο μυθιστόρημα δηλώνουν άθεοι41. Το έργο
ωστόσο τελειώνει με μια ιδιαίτερα συγκινημένη αναφορά στις χριστιανικές αξίες. Ο Μανόλης Σκυριανός, εκείνος που πιο πολύ εκπροσωπεί τον
συγγραφέα ως προς την πολιτική του διάσταση, μπαίνοντας ως νεαρός
δικηγόρος στην αίθουσα του δικαστηρίου, στρέφει το βλέμμα του «αυθόρμητα» στην εικόνα του Ιησού, πράγμα που τον γεμίζει αγάπη, ελεημοσύνη,
συγνώμη και γλυκύτητα.
Ο ήρωας δεν παραβάλλεται με τον Ιησού, όπως στο Σταυροδρόμι, δεν
γίνεται ο ίδιος μια περσόνα του Μεσσία, αλλά απλώς νιώθει μέσα από την
ενατένιση του εικονιζόμενου Χριστού μια ανακούφιση στον πόνο του και
μια «ευτυχία καινούργια»:
Μα δεν ήξερε, δε μπορούσε πια να ξεχωρίσει αν ήταν ένα μήνυμα θεού ή μια
καινούργια αίσθηση της γήινης ζωής (Β΄ 184).

Η καθόλου θεολογική έκφραση «μήνυμα θεού» οδηγεί τον αναγνώστη
να υιοθετήσει το δεύτερο μέρος της διάζευξης, που είναι άλλωστε και ρητορικά ισχυρότερο. Ο χριστιανισμός αξίζει –είναι πολύτιμος– για το γήινο
μήνυμά του42.
41 Επιγραμματικά για τις απόψεις του Θεοτοκά όσον αφορά τη θρησκεία κατά τη δεκαετία του 1930, βλ. Ν. Κ. Αλιβιζάτος, «Πρόλογος» στο Στοχασμοί και θέσεις, ό.π., σ.
80-81.
42 «Η αιματωμένη εικόνα του Ανθρώπου σπαρταρούσε μες σ’ ένα ξεχείλισμα στοργής
και χαράς»: α΄ έκδ, Αθήνα 1936, σ. 480. Το «του Υιού» που διαβάζουμε σήμερα δεν
υπάρχει στην α΄ έκδ., όπου ο Χριστός είναι μόνο Άνθρωπος με κεφαλαίο.
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Σκληρότητα, μεσσιανισμός, μυστικισμός, πολιτικός αυταρχισμός από
τη μία – μετριοπάθεια, (άθεος) χριστιανισμός, δημοκρατικός φιλελευθερισμός από την άλλη. Ο Θεοτοκάς, δηλωμένος εχθρός του μυστικισμού,
αυτή την εποχή43, μοιάζει να έχει πλήρη συνείδηση των επιλογών του.
Οι ταλαντεύσεις του Πετσάλη
Επιστρέφουμε στον Πετσάλη. Γιατί θέλει τάχα τον ήρωά του να σκοτώνεται, μολονότι το πραξικόπημα πετυχαίνει; Ενδεχομένως με αυτή τη
λύση χαρίζει στον ήρωά του και το φωτοστέφανο της θυσίας, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται ο ίδιος από την υποχρέωση να τον βάλει να χτίσει την
ιδανική του πολιτεία εδώ και τώρα, κάτι που θα ερχόταν σε σύγκρουση
με την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μήπως όμως,
πέρα από αυτά, ο συγγραφέας μας διατηρεί μια κάποια αμφιβολία για τις
αξίες που προσπαθεί να προβάλει και δεν θέλει να τις δει εκατό τοις εκατό
εφαρμοσμένες στην πράξη;
Όντως, στο Σταυροδρόμι διακρίνουμε ίσως πού και πού κάποια έμμεση αμφιβολία για την αξία της σκληρότητας. Ο ήρωας, π.χ., παρουσιάζεται ενδεχομένως κάπως παραπάνω αδιάλλακτος στο θέμα του διαζυγίου
με τη σύζυγο που τον απάτησε – η μητέρα του, η περίφημη Μαρία Πάρνη, του συστήνει περισσότερη ανοχή (217)44. Η μητέρα, αλήθεια, μοιάζει
ενίοτε πιο σημαντικός φορέας του συγγραφικού λόγου από τον γιο της…
Έπειτα, μολονότι ο ήρωας δηλώνει εθνικιστής, δεν θα βρούμε στο έργο
καμιά εξειδίκευση των σχετικών πεποιθήσεων. Επίσης, το μυθιστόρημα
δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερα έντονη φθορά του κοινοβουλευτισμού – ένα
ήπιο πελατειακό σύστημα δείχνει, όχι και πολύ απεχθές μάλιστα∙ οι χωρικοί έχουν κι αυτοί τα δίκαιά τους όταν ζητούν από τον πολιτευόμενο να
λάβει υπόψη τις ανάγκες τους, ενώ και ο ίδιος ο πολιτευόμενος, ο Αλέκος, είναι βέβαια ένας θετικός ήρωας. Το βασικό πρόβλημα είναι κάποιοι
μεσάζοντες ανάμεσα στον πολιτικό και στο ακροατήριό του, οι μικροδι43 Ενάντια στον «μυστικισμό της βίας», ό.π., σ. 230. Πβ. και το άρθρο «Οι κίνδυνοι του
μυστικισμού», Στοχασμοί και θέσεις, ό.π., σ. 198-202, ενάντια σε «κάποιους υπερβολικά συγχρονισμένους πιστούς του Ιησού», Δημαρά και Παπατσώνη. Για τον «νέο ουμανισμό» του Θεοτοκά σε σχέση με τις αντιουμανιστικές απόψεις του Δημαρά, αυτή την
εποχή, βλ. Γ. Δημητρακάκης, «Περιπέτειες της σκέψης του Κ. Θ. Δημαρά», Νέα Εστία,
τχ. 1874 (Σεπτ. 2017), σ. 624-653.
44 Πβ. στην αναθεωρημένη έκδοση, Μαρία Πάρνη, ό.π., σ. 325.
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ανοούμενοι της επαρχίας, καθώς και οι πολύφερνοι «γραμματείς» των
πολιτευτών45. Ο Πετσάλης πολύ απέχει από το να δείχνει την «παρακμή»
και τη «σαπίλα» που δικαιολογεί την εκτροπή από τη δημοκρατία.
Αν ισχύουν τα παραπάνω, τότε το συμπέρασμα είναι από μιαν άποψη
ακόμα πιο χαρακτηριστικό για τις τάσεις της εποχής. Μολονότι ο Πετσάλης ούτε είχε νιώσει ως πολιτευόμενος καμιά έντονη αναστάτωση από
τη «φθορά του κοινοβουλευτισμού» (κομμάτι του συστήματός του ήταν
άλλωστε46), ούτε ήταν βαθιά πεπεισμένος για την αξία της σκληρότητας,
ούτε εθνικιστής και μιλιταριστής φαίνεται να υπήρξε, ένιωθε παρ’ όλα
αυτά –κόντρα στη νοοτροπία του, θα μπορούσαμε να πούμε– την υποχρέωση να υποστηρίξει στην Ελλάδα του 1933 την ανάγκη της κατάλυσης
του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ιδεολογική κρίση ήταν αληθινά πάρα
πολύ βαθιά.
Ο Πετσάλης αλλάζει πλεύση
Πάντως στον επόμενο τόμο της τριλογίας, τον Απόγονο, ο συγγραφέας έχει ήδη πάρει κάποιες αποστάσεις από το φιλοδικτατορικό μοντέλο.
Σε ένα εκτενέστατο λογύδριο ενός ήρωά του47 αντιλαμβανόμαστε έναν
συγγραφέα που τώρα έμμεσα απολογείται: Δεν ήμουνα ποτέ ούτε για τις
δικτατορίες, ούτε γι’ αυτές τις στροφές προς τα δεξιά, όπως γινόταν εκείνα
τα χρόνια στα περισσότερα κράτη48.
45 Η πιο εκτενής περιγραφή προσώπου που υπάρχει στο μυθιστόρημα αφορά τον γραμματέα του Αλέκου, ένα τόσο δυσάρεστο υποκείμενο, που χαρακτηρίζεται «κόμπρα» (Α΄
52-53∙ στην αναθεωρημένη έκδ. ο χαρακτηρισμός αυτός και άλλα αρνητικά στοιχεία
έχουν απαλειφθεί, Β΄ 204)
46 Ο πατέρας του διαφήμιζε τον γιο του στην επαρχία υποσχόμενος «εξυπηρέτησιν των
τοπικών συμφερόντων των συμπολιτών μας», βλ. Πικραμένου-Βάρφη, Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης…, ό.π., σ. 66. Επίσης ο Πετσάλης δεν πρέπει να βίωσε καμία «αντίθεση των γενεών», αφού είχε άριστες σχέσεις με τον θείο του Αλέξανδρο Διομήδη
(Πικραμένου-Βάρφη, ό.π., σ. 61). Είναι χαρακτηριστική η εναρκτήρια σκηνή στο μυθιστόρημα, πόσο αποτυγχάνει ή αποφεύγει να παρουσιάσει αντίθεση ανάμεσα στον
Αλέκο και στον θείο του.
47 Πρόκειται μάλιστα ακριβώς για ένα από τα δύο πρόσωπα που είχαν ωθήσει τον Αλέκο
προς την άρνηση του κοινοβουλευτισμού στο Σταυροδρόμι.
48 Ο απόγονος, Αθήνα 1935, σ. 185. Πβ. Μαρία Πάρνη, ό.π., σ. 475. Το απόσπασμα το
χρησιμοποιεί ο Άγγελος Φουριώτης, Θανάσης Πετσάλης. Το έργο του, Αθήνα 1952, σ.
153, για να δείξει ότι ο συγγραφέας δεν ήταν φιλοδικτατορικός ούτε στο Σταυροδρόμι.
Ορθώς ο Bart Soethaert, Η στροφή προς το παρ[ελθ]όν…, ό.π., σ. 317, παρατηρεί ότι ο
Πετσάλης αλλάζει κατά τη διάρκεια της συγγραφής.
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Προφανώς έχουν συμβεί ζυμώσεις: οι κριτικές για το Σταυροδρόμι δεν
ήταν θετικές: «Είναι δεξιός, δικτατορικός και πιθανότατα φασιστής», γράφτηκε για τον συγγραφέα μας49. Κάποιες σιωπές, επίσης, ίσως υπήρξαν ιδιαιτέρως εύγλωττες: ο Γιώργος Θεοτοκάς, που είχε γράψει θετικά για τη Μαρία
Πάρνη50, τον πρώτο τόμο της τριλογίας, για τον δεύτερο προτίμησε να μην
εκφέρει ουδεμία γνώμη. Ίσως και το διεθνές κλίμα είχε αρχίσει πια να αλλάζει∙ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας ο ενθουσιασμός για τον Μουσολίνι και
τον Χίτλερ έδινε τη θέση του σε ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία. Κάπως έτσι,
η δοκιμή των αυταρχικών λύσεων, η ριζοσπαστική τόλμη που εκδήλωσε για
μια στιγμή ο Πετσάλης, είχαν αποτύχει. Ο συγγραφέας δεν ήταν αρκετά «δυνατός» ώστε να επιμείνει για πολύ στην ακραία θέση του – ευτυχώς!
Δυο λόγια και για την Αριστερά
Στο άλλο στρατόπεδο, τώρα, εκείνο της Αριστεράς ή μάλλον της κομμουνιστικής Αριστεράς. Δεν θα πούμε πολλά, καθότι όσον αφορά τον
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για «κρίση»,
αφού ο κοινοβουλευτισμός υπήρξε γι’ αυτόν μια απλή ψευδαίσθηση δημοκρατίας. Παρά ταύτα, ενδεχομένως θα ξαφνιαστούμε ακούγοντας, για
παράδειγμα, τον Νικόλα Κάλας να γράφει από το Παρίσι στον φίλο του
Θεοτοκά, το 1938, τα εξής: «Μικροί άνθρωποι την κυβερνούν [τη Γαλλία]. Αν κάτι απέτυχε δεν είναι, αγαπητέ μου, ο εμπρεσσιονισμός ή ο υπερρεαλισμός, αλλά τα παρλαμέντα, τα λαϊκά Μέτωπα, καθάρματα σαν τον
L. Blum κλπ.». Ο Κάλας βρίσκει πως το Παρίσι «βρωμάει σαπίλα», πως η
Γαλλία ολόκληρη «πεθαίνει, σβήνει, σαπίζει», και αποφαίνεται: «Όπως η
υπόλοιπη Ευρώπη, η Γαλλία θα εγκαταλείψει κι αυτή με τη σειρά της το
κοινοβουλευτικό σύστημα. Κανείς δεν πιστεύει πια σε αυτό!»51.
Αλλά και όταν έχει ξεσπάσει πια ο πόλεμος, ενώ μάλιστα οι ναζί παρελαύνουν ήδη στην Αθήνα, ο Ασημάκης Πανσέληνος καταγράφει τις εξής
σκέψεις (περιορισμένες ωστόσο σε «φύλλα ημερολογίου» που ποτέ δεν
δημοσιεύτηκαν ενόσο ζούσε) όχι πια για την Ιταλία του Μουσολίνι παρά
για τη Γερμανία του Χίτλερ:
49 Η κρίση είναι του Άριστου Καμπάνη: βλ. τις συγκεντρωμένες κριτικές στον Φουριώτη,
ό.π., σ. 150-152.
50 Ιδέα, τχ. 5 (1.5.1933), σ. 330-332, τώρα στο Αναζητώντας τη διαύγεια, ό.π., σ. 405-407.
51 Γ. Θεοτοκάς - Ν. Κάλας, Μια αλληλογραφία, επιμ. Ι. Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Αθήνα 1989, σ. 32-34.
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Για τη Γερμανία μπορεί να πει κανείς πως είμαι απροκατάληπτος. Πριν απ’ τον
πόλεμο θυμάμαι τις θορυβώδικες συζητήσεις της παρέας. Έλεγα πως οι αντίπαλοί της είναι σάπιοι! Πολλοί με χαρακτήρισαν γερμανόφιλο. Πίστευα στην
οργάνωσή της και πίστευα κυρίως στον παράγοντα της διεξαγωγής ενός πολέμου
από ένα λαό που τον πιστεύει. Καταλαβαίνω πως η Αγγλία ως σύστημα είναι
ξεπερασμένη ιστορικά. Καταλαβαίνω ακόμα ότι πολλές ακρότητες της Γερμανίας δικαιολογούνται από τον αγώνα που διεξάγει. Μ’ όλα ταύτα δεν απέκλεισα
ότι από την πτώση της αγγλικής αυτοκρατορίας πολλές προοπτικές μπορούν ν’
ανοίξουν για την ανθρωπότητα52.

Μεταπολεμικές αναθεωρήσεις
Όλα αυτά, τόσο τα «αστικά» όσο και τα αριστερά-κομμουνιστικά, σύντομα θα αναθεωρηθούν υπό το κράτος του τρομερού βιώματος, του τι
υπήρξε πραγματικά ο φασισμός και ο ναζισμός, ο μιλιταρισμός και η θεωρία της δύναμης. Μεταπολεμικά, όσοι τα σκέφτηκαν θα θελήσουν να
τα σβήσουν από τα πεπραγμένα τους. Όπως στην Ιταλία του 1945 «το
δημοτικό συμβούλιο της Μπολόνια έλειωσε το μπρούτζινο άγαλμα του
έφιππου Μουσολίνι και το ξανάχυσε στο σχήμα ενός ευγενούς ζεύγους
ανταρτών»53, όπως σε όλη τη Δυτική Ευρώπη οι φιλοολοκληρωτικές τάσεις σκεπάστηκαν προκειμένου να περάσουν το συντομότερο στη λήθη,
παρόμοια και στην Ελλάδα, τα ίχνη του φιλοφασιστικού και γενικώς φιλοδικτατορικού πνεύματος στο μέτρο του δυνατού απαλείφονται.
Ο Κατσίμπαλης, όταν θα συγκεντρώσει τα κείμενα του Κωστή Παλαμά στη σειρά των «Απάντων», τη δεκαετία του 1960, θα παραλείψει
επιμελώς όλα όσα αναφέρονται επαινετικά στον Μουσολίνι. Ο Ασημάκης
Πανσέληνος, προς τιμήν του, θα σβήσει μονάχα μερικές αράδες από τη
φιλοναζιστική εγγραφή που διαβάσαμε παραπάνω54. Και ο Πετσάλης, στα
τέλη της δεκαετίας του 1940, θα ξαναγράψει το Σταυροδρόμι, προσπαθώντας να μειώσει, κατά το δυνατόν, την υπέρ του αυταρχισμού ιδεολογία
του έργου55.
52 Ασημάκης Πανσέληνος, Φύλλα ημερολογίου, επιμ. Αλ. Πανσέληνος, Αθήνα 1993, σ.
57 (8.5.1941). Πβ. σ. 77-78.
53 Mazower, ό.π., σ. 18.
54 Βλ. τη σημείωση του επιμελητή, Φύλλα ημερολογίου, ό.π., σ. 57, σημ. 61.
55 Σε ορισμένες από αυτές τις αναθεωρήσεις έχει αναφερθεί ο Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία
- Πόλεμος και πεζογραφία, Αθήνα 1991, σ. 304-312.

204

ΑΓΓΈΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΆΚΗ

Στην έκδοση του 1950, λοιπόν, οι αναφορές στον φασισμό, εκείνα τα
«όπως στον φασισμό» ή «όπως στην Ιταλία», έχουν απαλειφθεί. Η αγάπη προς τη «δράση» και τον δυναμισμό υφίστανται ειρωνικούς υποβιβασμούς: οι τίτλοι «Η δράση» (Α΄ 52) γίνεται «Ο κ. βουλευτής» (Β΄ 203),
και το «Στη μεγάλη δράση» (Α΄ 201) γίνεται «Ο “δυναμικός”» (Β΄ 312). Ο
Αλέκος Πάρνης, ειλικρινής ομιλητής στην Α΄ (60) στη νέα έκδοση, «βγάζει λόγους δεκάρικους» (Β΄ 207) και μάλιστα σε καθαρεύουσα, κάτι που
ολοφάνερα γίνεται για να αποξενώσει τον αναγνώστη από τις ιδέες που εκφράζονται. Στη νέα έκδοση παραλείπεται το ότι ο ήρωας είχε υπάρξει κάποτε «μεθυσμένος από χαρούμενη και θαρραλέα δραστηριότητα» (Α΄ 64 =
Β΄ 209 τίποτα). Τώρα «βγάζει τα μάτια του με την πολιτική», (Β΄ 326, πβ.
Α΄ 219), ενώ υφίσταται μάλιστα και δριμεία κριτική από μια νεαρή γυναίκα για την άποψή του περί της αναγκαίας περιστολής των ελευθεριών (Β΄
330), που δεν υπήρχε στην Α΄, όπου οι γυναίκες γενικώς υποβαθμίζονταν
και αποτελούσαν έμμεσα αντικείμενο περιφρόνησης. Και βέβαια ο αρχικός στρατοκρατικός χαρακτήρας του έργου υπονομεύεται συστηματικά.
Όσον αφορά τα μεσσιανικά χαρακτηριστικά του ήρωα, έχουν κι αυτά
δραστικά μειωθεί. Ο Αλέκος δεν στέκεται πια «Εσταυρωμένος απάνω στο
μάρμαρό του», αλλά «απάνω στο μαρμάρινο βάθρο» (Β΄ 280), ενώ από
το κεφάλι τού κρεβατιού του (στο καλογερίστικο κελί τού πολιτικού του
γραφείου) έχει εξαφανιστεί ο βυζαντινός εσταυρωμένος (Α΄ 207, λείπει
από Β΄ 317). Η «αποστολή» που «ακολουθεί» ο ήρωας περικόπτεται στη
Β΄, για να γίνει ένα εντελώς πεζό «τραβάει το δρόμο του» (Α΄ 209, Β΄
319), όχι πια «όρθιος, μόνος, μοναδικός, δυνατός» (Α΄ 157) αφού και αυτό
μειώνεται δραστικά, μαζί με τις έννοιες «αυτοθυσία», «ιερό καθήκον»,
«μεταφυσική δύναμη μιας ιδέας» (Α΄ 216, λείπουν στη Β΄ 324). Όσο για
τη Μαρία (Πάρνη) παύει να κοιτάζει από μια κορνίζα λουσμένη στο φως
τις κινήσεις του υιού της∙ τώρα το φως έχει σβήσει και το βλέμμα τής μάνας παρακολουθεί όχι πια «κινήσεις» παρά «καμώματα» (Β΄ 342).
Ταυτόχρονα περικόπτονται και όσες αναφορές υπήρχαν στις «πατρικές» σχέσεις που συνέδεαν τον ήρωα με τους ψηφοφόρους του. Αυτού
του είδους οι σχέσεις «αγάπης», που παραβιάζουν τον ζωτικό διαχωρισμό
ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα, μάλλον ανακαλούν τώρα
στον συγγραφέα μας απορριπτέες τακτικές του ολοκληρωτισμού – τόσο
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τον Μουσολίνι56 όσο και τον «πατερούλη» Στάλιν.
Δίπλα σε αυτές τις παραλείψεις και τις τροποποιήσεις, ο Πετσάλης θα
κάνει και μια μεγάλη, μια αποφασιστική προσθήκη. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο κατασκευάζεται και τοποθετείται τώρα ανάμεσα στα άλλα, αφιερωμένο στη μορφή του Βενιζέλου. Ο υπαινικτικά και αρνητικά παρουσιαζόμενος πολιτικός στην έκδοση του 1934 γίνεται στη νέα έκδοση μια λαμπρή
μορφή, με έξοχη κοινοβουλευτική παρουσία. Ο όψιμος αυτός ύμνος –στον
τύπο του πορτρέτου που ο Θεοτοκάς είχε φιλοτεχνήσει στην Αργώ– επιχειρεί να δώσει το τωρινό πολιτικό στίγμα του συγγραφέα, τοποθετώντας
τον πλέον στο φιλελεύθερο κέντρο.
Η κρίση του κοινοβουλευτισμού είχε λήξει, τουλάχιστον για τον κεντρώο χώρο.
Abstract
Two novels eloquently illustrate the crisis of parliamentarism in the
Greek interwar period: The Crossroads by Thanassis Petsalis (1934) and
Argo by Giorgos Theotokas (1933, 1936). The first describes a successful
coup against parliamentary democracy and the second a coup that failed.
Similar are the trends of the two authors, during this period, who, although
starting both from the liberal political movement of Venizelos, evolve
differently. Petsalis develops through his hero Alekos Parnis a reflection
against the parliamentary system, favouring a different type of organization
of society, based on professional associations, the imposition of which
can only be achieved by violence; the fascist model is explicitly stated in
the novel. Theotokas on the other hand, although recognizing advantages
in neighbouring Italy, finally dismisses non-parliamentary governance
models, clearly favouring democracy. In Argo he shows positively the
suppression of a coup through armed force, probably influenced by the
proposal of Venizelos in 1932 to introduce in the Greek Constitution an
article similar to Article 48 of the Weimar Constitution.
Both novels show a type of charismatic leader. Petsalis however implies
that his hero is a Christ-like figure, thus making the novel a symbolist
56 Για τον Μουσολίνι ως «πατέρα», βλ. Gentile, Φασισμός, ό.π., σ. 162-163.
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mystical work. On the contrary Theotokas does not use sacred reductions,
but treats Christianity as a system of secular moral values leading to
forgiveness and peace of mind. On the one hand, there is mysticism and the
“political religion” of totalitarianism, on the other, rationality, christianism
(as a moral system) and democracy.
The questioning of parliamentarism within the liberal center has short
duration. Already in 1935 Petsalis indirectly renounces the authoritarian
tendency of the novel, and after the war, in 1947, he sets about trying to
revise it fundamentally, now undermining the once glorious hero and his
non-parliamentary ideas.
Λέξεις κλειδιά: μεσοπόλεμος, φασισμός, πολιτική θρησκεία, χαρισματικός ηγέτης, Βενιζέλος

Η ΚΥΡΊΑ ΜΕ ΤΟ ΆΣΠΡΟ ΆΛΟΓΟ (1922) ΤΟΥ ΔΙΟΝΎΣΙΟΥ ΚΌΚΚΙΝΟΥ
ΚΑΙ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΡΑΦΑΗΛΙΤΏΝ:
ΕΚΛΕΚΤΙΚΈΣ ΣΥΓΓΈΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΜΕΣΟΠΌΛΕΜΟ
Αγγελική Λούδη*
Α΄.
Η κυρία με το άσπρο άλογο είναι ένα σχετικά άγνωστο μυθιστόρημα
του Διονύσιου Κόκκινου (1883-1967),1 τον οποίο γνωρίζουμε περισσότερο
από άλλες ιδιότητές του, κυρίως του δημοσιογράφου, του συγγραφέα της
ογκώδους Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως,2 στην οποία μάλλον
οφείλει και την εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών στα 1950, και του
Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης για μία σχεδόν εικοσαετία (Οκτώβριος
1935-Φεβρουάριος 1954), ύστερα από την απόλυση του Μάρκου
Τσιριμώκου. Αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά μυθιστόρημα του Κόκκινου
στη σειρά «Εκλεκτά Έργα» (αρ. 76) του εκδότη Γεώργιου Βασιλείου,
μετά τη Φρατζέσκα ντα Ρίμινι, επίσης του 1922, την οποία υπογράφει
ως Τζιοβάννι Κιέζε. Η κυρία με το άσπρο άλογο είναι ένα αθηναϊκό
μυθιστόρημα.3 Καθόλου πρωτότυπο, είναι αλήθεια, αν σκεφτούμε ότι
λίγα μόλις χρόνια νωρίτερα, στα 1916, ο Γρ. Ξενόπουλος (με τον οποίο,
άλλωστε, ο Κόκκινος μοιράζεται τον τύπο του πολυγράφου συγγραφέα που
κινείται μεταξύ εφημεριδογραφίας και λογοτεχνίας) παρατηρεί: «Αληθινή
επιδημία. Δεν πιάνω στα χέρια μου εφημερίδα ή περιοδικόν, χωρίς να ιδώ ν’
αναγγέλλεται ή να δημοσιεύεται κι έν πρωτότυπον αθηναϊκόν μυθιστόρημα,
*
1

2
3

Αγγελική Λούδη, Τακτική Ερευνήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], aloudi@yahoo.com
Το έργο σχολιάζεται από τον Απόστολο Σαχίνη, ο οποίος το θεωρεί ως το πρώτο μυθιστόρημα του Κόκκινου και το καλύτερό του. Βλ. Το νεοελληνικό μυθιστόρημα. Ιστορία
και κριτική, Αθήνα, Εστία, 51980, σσ. 295-297. Πρβ. και την παρουσίαση-ανθολόγηση
του συγγραφέα από τον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου στη σειρά Η παλαιότερη πεζογραφία
μας. Από τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τόμ. ΙΑ΄: 1900-1914, Αθήνα,
εκδόσεις Σοκόλη, σσ. 376-419, όπου, όμως, δεν γίνεται λόγος για το συγκεκριμένο
μυθιστόρημα.
Στην τελική έκδοση του 1956, καταλαμβάνει 12 τόμους. Η πρώτη δημοσίευσή της στην
εφ. Πρωία (από τις 25 Μαρτίου 1930 κ.ε.) έχει τη μορφή ιστορικών επιφυλλίδων.
Σύμφωνα με τον Άγγελο Τερζάκη, μάλιστα, αποτελεί ένα από τα καλύτερα έργα του
είδους. Βλ. “Το νεοελληνικό μυθιστόρημα”, Ιδέα 11 (1933) 104.
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διαφημιζόμενον πάντοτε ως το ωραιότερον, το γοητευτικότερον, το
συγκινητικότερον, το αριστουργηματικότερον εξ όσων εγράφησαν ποτέ.
Και είναι πολύς καιρός που η καταπληκτική αυτή γονιμότης – καταπληκτική
προσόδων, διότι διεδέχθη αποτόμως μίαν τελείαν στείρωσιν – εξακολουθεί
κι επιτείνεται. Πάρετε Ακρόπολιν, Καιρούς, Έθνος, Θάρρος, Εσπερινήν,
Σκριπ, Αστέρα και τα λοιπά – αφήνω δα τα περιοδικά – και μετράτε
πρωτότυπα μυθιστορήματα. Εις κάθε εφημερίδα το ένα διαδέχεται το άλλο
και μερικαί μάλιστα δημοσιεύουν δύο συγχρόνως. Τα γράφουν άνδρες
και γυναίκες, γέροι και νέοι. Κάθε συντάκτης εφημερίδος, χρονογράφος,
ρεπόρτερ ή μεταφραστής κάμνει τώρα και τον μυθιστοριογράφον».4
Σκοπός μου είναι να δείξω ότι το συγκεκριμένο μυθιστόρημα του Κόκκινου διαθέτει ορισμένα στοιχεία χάρη στα οποία αξίζει να το ανασύρουμε
από αυτό τον σωρό. Και πιο συγκεκριμένα, να διερευνήσω τους όρους με
τους οποίους ένας πολυγράφος λόγιος του Μεσοπολέμου, με ευρύτερες
αισθητικές αναζητήσεις και ήδη δοκιμασμένες και σχετικά αναγνωρισμένες συγγραφικές ικανότητες, επιδίδεται, στο κατώφλι της ωριμότητάς του,
σε ένα είδος του συρμού, το οποίο αξιώνει να κινεί «[...] το ενδιαφέρον
της μοδιστρούλας, συγχρόνως και του λογίου, του πορτιέρη και του κυρίου καθηγητού, της κυρίας των σαλονιών και του εμποροϋπαλλήλου»·5
ή αλλιώς, να παρουσιάσω την αντίληψη του Κόκκινου για έναν εγκρατή
συγκερασμό βιοτικής μέριμνας και καλλιτεχνικής ανησυχίας.
Β΄
«Η κυρία με το άσπρο άλογο» φέρεται ως τίτλος ενός πίνακα στο μυθιστόρημα του Κόκκινου, ο οποίος αποδίδεται στον άγγλο ζωγράφο John
Everett Millais (1829-1896), που υπήρξε από τα ιδρυτικά και πιο επιτυχημένα και γνωστά μέλη της Προ-Ραφαηλιτικής Αδελφότητας και δημιουργός
της «Οφηλίας» (1851-1852). Στην πραγματικότητα, ο πίνακας τιτλοφορείται
«Equestrian Portrait» [= Έφιππο πορτρέτο] και ανήκει εν μέρει στον Millais
και εν μέρει στον Sir Edwin Henry Landseer (1802-1873), γνωστού, κυρίως,
ως γλύπτη των εντυπωσιακών χάλκινων λιονταριών της πλατείας Trafalgar.
Ο πίνακας ολοκληρώθηκε από τον Millais το 1882, μετά τον θάνατο του
4
5

Γρ. Ξενόπουλος, “Αθηναϊκά μυθιστορήματα”, Νέα Ελλάς, 6 Αυγούστου 1916, σ. 1 [στη
στήλη: “Χρονογραφήματα”].
Βλ. Ξενόπουλος, ό.π. (σημ. 4).
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Landseer, και αποτελεί (από το 1897) μέρος της συλλογής της Tate Gallery.6
Από την άποψη αυτή, το όνομα του Κόκκινου έρχεται να προεκτείνει τον κατάλογο των νεοελλήνων λογοτεχνών του τέλους του 19ου και
των αρχών του 20ού αιώνα που αξιοποιούν στα έργα τους την εξοικείωσή τους με τη ζωγραφική των Προ-Ραφαηλιτών, των συμβολιστών και
των decadents. Ανάμεσά τους ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος, ο Πλάτων Ροδοκανάκης, ο πρώιμος Νίκος Καζαντζάκης, ο
Κωνσταντίνος Χρηστομάνος – όλοι τους πεζογράφοι του αισθητισμού.7
Η σχέση του Διον. Κόκκινου με τις εικαστικές τέχνες δεν μας είναι
άγνωστη. Γιος του Αμοργηνού αγιογράφου Αντώνιου Κόκκινου, μεγάλωσε σε ένα σπίτι-εργαστήρι. Κάποια, μάλιστα, από τα έργα του πατέρα
του στις εκκλησίες της Ηλείας και της Μεσσηνίας έγιναν με τη δική του
βοήθεια.8 Κυρίως, όμως, ζωγράφιζε μόνος του ελεύθερα – ο Τάκης Δόξας αναφέρει «πολλά έργα σε μινιατούρες, προσωπογραφίες και γυμνά,
6

7

8

Για την εξαιρετικά επιτυχημένη μίμηση της ζωγραφικής του Landseer από τον Millais
στον συγκεκριμένο πίνακα, πρβ. το ανέκδοτο που διασώζει ο γιος του στο: John
Guille Millais, The Life and Letters of Sir John Everett Millais, τόμ. ΙΙ, New York,
Frederick A. Stokes Company, 1899, σ. 47. Από την ίδια πηγή, γνωρίζουμε, επίσης,
ότι ο Landseer πρόλαβε να ολοκληρώσει μόνον το άλογο ιππασίας του πίνακα – είναι
γνωστός, άλλωστε, ζωγράφος ζώων – και ότι ως μοντέλο για τη γυναικεία μορφή
χρησιμοποιήθηκε η Effie Gray (κόρη του Millais). Βλ. ό.π., σ. 162.
Βλ. Λένα Αραμπατζίδου, Αισθητισμός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήματος, Θεσσαλονίκη, Μέθεξις, 2012· Ευγένιος Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφύει εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεορομαντισμού στην Ελλάδα, Αθήνα, Ποταμός, 2005· και την παλιότερη, αλλά
ακόμη χρήσιμη μελέτη του Απόστολου Σαχίνη, Η πεζογραφία του αισθητισμού, Αθήνα, Εστία, 1981. Επίσης, αρκετές επιμέρους εργασίες, από τις οποίες αναφέρω πρόχειρα: Χριστίνα Ντουνιά, «Λογοτεχνία και ζωγραφική. Η «συνάντηση» του Περικλή
Γιαννόπουλου με τον Φελισιέν Ροπς», Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας. Μετρικά,
υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά. Πρακτικά ΙΔ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης
(27-30 Μαρτίου 2014). Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 749-760· Νίκος
Μαυρέλος, “Ο αισθητισμός και ο προραφαηλιτισμός σε διάλογο. Πίνακες του Edward
Burne-Jones στις Έρημες ψυχές του Ν. Επισκοπόπουλου», στο Λογοτεχνικές διαδρομές.
Ιστορία – Θεωρία – Κριτική. Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, επιμ. Θανάσης Αγάθος,
Χριστίνα Ντουνιά, Άννα Τζούμα, Αθήνα, Καστανιώτης, 2016, σσ. 301-315· Αγγέλα
Καστρινάκη, «Ο Καζαντζάκης και ο αισθητισμός: έλξη και άπωση», στο Εισαγωγή στο
έργο του Καζαντζάκη. Επιλογή κριτικών κειμένων, επιμ. Roderick Beaton, Ηράκλειο,
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011, σσ. 3-30.
Πρβ. την à propos παρατήρηση του Κόκκινου για τον ζωγράφο πατέρα του: “Λίγο βορειότερα στο Αίγιο, είχε ζήσει παλαιότερα ο Φανέλλης [Κωνσταντίνος Φανέλλης (17911863)], που το αυθόρμητο ταλέντο του το είχε καταπιεί η ρουτίνα της αγιογραφίας,
όπως είχε συμβεί λίγο νοτιότερα στον Πύργο, σ’ έναν άλλο” (Δ. A. Κόκκινος, “Καλλιτεχνικοί περίπατοι. Επαμ. Θωμόπουλος», Νέα Εστία, τχ. 169 (1 Ιανουαρίου 1934), σ. 23.
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που διακρίνονται για τη λεπτή γραμμή και τη χρωματική τους ευαισθησία».9 Και μολονότι γράφτηκε αρχικά στην Ιατρική Σχολή, «καταλαγιάζοντας στην [πατρική] υπακοή την ψυχική αντάρα»,10 σύντομα την άφησε για τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου είχε καθηγητή τον Κωνσταντίνο
Βολανάκη (1837-1907). Έγραψε μια Ιστορία της τέχνης,11 του άρεσε να
συλλέγει έργα Ελλήνων ζωγράφων και ασχολήθηκε συστηματικά με την
τεχνοκριτική, κυρίως μέσα από τις στήλες της Νέας Εστίας, για μία δεκαετία περίπου, από το 1930 μέχρι το 1940, όταν τον αντικατέστησε
ο Λέων Κουκούλας.12 Αν επιχειρούσαμε να σκιαγραφήσουμε, πρόχειρα,
τις αισθητικές του προτιμήσεις, θα λέγαμε πως, παρότι συντάσσεται με
τη συντηρητική ελληνοκεντρική γραμμή της εποχής του, που μένει πιστή στους παλιούς δασκάλους του ακαδημαϊκού ρεαλισμού της Σχολής
του Μονάχου, αναζητά, ωστόσο, την απομάκρυνση από τον γερμανικό
ρομαντικό ρεαλισμό και την εξιδανίκευση άλλοτε στον ιμπρεσσιονισμό της ελληνικής τοπιογραφίας του Οδυσσέα Φωκά (1857-1946), του
Επαμεινώνδα Θωμόπουλου (1878-1976) και του μετέπειτα πολεμικού
εικονογράφου Ουμβέρτου Αργυρού (1882/4-1963), και άλλοτε στους
νεο-ιμπρεσσιονιστές, εξπρεσσιονιστές και (κυρίως) στους συμβολιστές
της μετάβασης στον ελληνικό μοντερνισμό: στον (όψιμο) Νικόλαο Γύζη
(1842-1900), στον Κωνσταντίνο Παρθένη (1878-1967), τον Κωνσταντίνο Μαλέα (1879-1928), τον Άγγελο Θεοδωρόπουλο (1883-1965), τον
Δημήτριο Γαλάνη (1882-1966), τον Νικόλαο Λύτρα (1883-1927), τον
Γιώργο Γουναρόπουλο (1889-1977), όχι, όμως, και στον Χατζηκυριάκο-Γκίκα (1906-1994). Η επιμονή του στον ρεαλισμό με εσωτερικότητα,
χρωματικό πλούτο και ένταση είναι φυσικό να στρέψει το ενδιαφέρον
του στους Προ-Ραφαηλίτες.
Η λεπτομερής περιγραφή-έκφρασις του πίνακα στο μυθιστόρημα προδίδει το ασκημένο μάτι του Κόκκινου:
Βλ. Τάκης Δόξας, λήμμα “Κόκκινος, Α. Διονύσιος”, στο: Χ. Πάτση, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τον 10ο αιώνα μ.Χ. μέχρι σήμερα, τόμ. 8, 1968.
10 Βλ. Γ. Π. Κουρνούτος, “Διονύσιος Αντ. Κόκκινος (1883-1967)”, Νέα Εστία, τχ. 968 (1
Νοεμβρίου 1967) [αφιέρωμα στον Διονύσιο Α. Κόκκινο], σ. 1399.
11 Για την πληροφορία, βλ. Θ. Πετσάλης-Διομήδης, “Διονύσιος Α. Κόκκινος. Δοκιμή για
μια σύνθεση”, Νέα Εστία, ό.π. (σημ. 10), σ. 1394.
12 Νωρίτερα, τον συναντούμε στα Ελληνικά Γράμματα του Κ. Μπαστιά: Διονύσιος Κόκκινος, “Ευρωπαίοι ζωγράφοι της Ανατολής. Μελέτη”, Ελληνικά Γράμματα, τχ. 3 (15
Ιουλίου 1927), σ. 95-101.
9
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«[...] η εικόνα [...] παριστάνει μια αμαζόνα της εποχής του [του ζωγράφου]. Είναι μια κυρία που μπαίνει απάνω στο άλογό της σε μια πύλη,
που από την παλιά πέτρα της κορνίζας της φαίνεται πως είναι οξώπορτα
παλιού πύργου. Το άλογο είναι άσπρο με μακριά χαίτη. Έχει τον τράχηλο
υψωμένο και το κεφάλι σκυφτό. Το δεξί μπροστινό του πόδι είναι σηκωμένο, με το πλατύ του νύχι γυρισμένο προς τα μέσα, για να το στερεώσει
στη χαλικοστρωμένη αυλή. Έχει το κουρασμένο ύφος του αλόγου που
επιστρέφει από δρόμο. Άλλωστε, ότι πρόκειται περί επιστροφής φαίνεται
από το τοπίο που διακρίνεται στο άνοιγμα της πύλης. Απάνω στο άλογο,
σε κόκκινη σέλα με χρυσά κεντήματα και με οικόσημο, κάθεται η κυρία,
λυγερή, ψηλή, κομψή, με πρόσωπο οβάλ, με λεπτά και όμως έντονα χαρακτηριστικά, με σταχτογάλαζα μάτια, που κοιτάζουν απάνω, ίσως σε
κανένα εξώστη του πύργου, με πράσινο φόρεμα μακρύ, που πέφτει κάτω
από το αριστερό πλευρό του αλόγου, με τα μακριά ώς τον αγκώνα γάντια
της μόδας της εποχής, με δαντελλωτό περιλαίμιο, που πέφτει μπροστά
στο στήθος, και πλατιές γυριστές δαντέλλες κάτω στα κοντά μανίκια, με
πλατύ καπέλο από το ίδιο βαθύ πράσινο ύφασμα που είναι το φόρεμά
της, και μεγάλο κόκκινο φτερό [...]. Στο εσωτερικό προστύλιο της πύλης στ’ αριστερά, στέκεται ένα παιδί, ένας έφηβος, που από τον τρόπο
που κρατεί το καπέλο στο χέρι φαίνεται πως μόλις έχει αποκαλυφθεί.
Στέκεται σε στάση ευλαβούς προσοχής, ακίνητος, κολόνα, με το κεφάλι
υψωμένο και τη βλέπει να περνά με το ύφος κατανυκτικού θαυμασμού
στο έξυπνό του πρόσωπο, με συγκεντρωμένο όλο του το αίσθημα στο
βλέμμα. Μπροστά στο άλλο προστύλιο, στα δεξιά, είναι ένας σκύλος σε
στάση που φαίνεται πως έτρεξε να υποδεχθεί την κυρία του, ένας σκύλος
με μακρύ σώμα και λεπτά ψηλά πόδια, με μούρη λεπτή που προδίδει την
ευγενή του ράτσα. Έχει σηκώσει κι αυτός το κεφάλι προς την κυρία. Ο
έφηβος και ο σκύλος μού φαίνεται πως θα μπορούσαν ν’ αλλάξουν θέση.
Και θα μπορούσε μια χαρά ο νέος να γίνει σκύλος και ο σκύλος άνθρωπος. Τόσο είναι κοινό το αίσθημα και των δύο μπροστά στη θαυμαστή
αυτή αμαζόνα, τόση ευαισθησία υπάρχει στο ύφος του ζώου και τόση
υποταγή στο βλέμμα του νέου. Και οι δύο, σκύλος και άνθρωπος, φαίνονται σκλάβοι της».13
13 Διονύσιος Α. Κόκκινος, Η κυρία με το άσπρο άλογο. Μυθιστόρημα, Αθήναι, εκδοτικός
οίκος Γεωργίου Ι. Βασιλείου, 1922, σσ. 216-218.
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Η αναφορά του συγκεκριμένου πίνακα στο μυθιστόρημα κάθε άλλο
παρά εγκυκλοπαιδική ή διακοσμητική είναι. Για την ακρίβεια, το μυθιστόρημα λειτουργεί, ώς έναν βαθμό, όπως πιστεύω, ως λογοτεχνική
μεταγραφή/ανάγνωση του πίνακα (a book from painting, για να αντιστρέψω τον τίτλο του κλασικού βιβλίου του R. Altick). Αποτελεί μια
εικονογραφική προβολή που αισθητοποιεί τους καλλιτεχνικούς όρους με
τους οποίους ο Κόκκινος προσεγγίζει το θέμα της αναπαράστασης της
γυναίκας και της ερωτικής επιθυμίας. Οι ερμηνευτικές δυνατότητες μιας
τέτοιας προσέγγισης εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο από το γεγονός
ότι ο συγκεκριμένος πίνακας, αν και προοριζόταν αρχικά από τον ίδιο
τον Landseer ως πορτρέτο της βασίλισσας Βικτωρίας, τελικά κατέληξε
(τροποποιημένος από τον Millais) να απεικονίζει τη διάσημη ηθοποιό
και μακρόβια ερωμένη του Καρόλου ΙΙ της Αγγλίας και της Σκωτίας,
Nell (Eleanor) Gwyn (1650-1687), μια εμβληματική γυναίκα της εποχής
της αγγλικής Παλινόρθωσης (Restoration),14 που μνημειώθηκε στις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη λογοτεχνία,15 και αργότερα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
Στο μυθιστόρημα του Κόκκινου εμφανίζονται πολλών ειδών γυναίκες: νεαρές θεατρίνες, κάποιες με τρόπους κυρίας (Φανή) κι άλλες «κακομαθημένα παληοκόριτσα», «θηλυκά δεκάτης ποιότητος», «κάλπικα
πλάσματα, ένα είδος νοθευμένα προϊόντα», που σε κάνουν να ντρέπεσαι
όταν κυκλοφορείς μαζί τους στο φως της μέρας και που «πρέπει κανείς
να τα πληρώνει μόνο για να τον αφήνουν να φεύγει» (Σουζάνα), καθώς
πρέπει κυρίες που ξεδίνουν μακριά από τους συζύγους τους στις αθηναϊκές μασκαράτες (Βασιλεία Χατζηδιαμάντη), ρομαντικές και καλόκαρδες
χωριατοπούλες-πειρασμοί, με έκφραση «εξαισίας μαντόνας», που δίνουν
την εντύπωση πως «μόλις εβγήκαν από το μοναστήρι», αλλά που για χάρη
τους γίνονται ερωτικά εγκλήματα (Μαργαρίτα), βασανισμένες πόρνες με
«πρόσωπο Παναγίας» (Άννα), σαντέζες με «ψυχή πουλιού» (Λιζέτ).
14 Βλ. ενδεικτικά Alison Conway, The Protestant Whore. Courtesan Narrative and Religious Controversy in England, 1680-1750, Toronto – Buffalo – London, University of
Toronto Press, 2010.
15 Βλ. πιο πρόσφατα τα μυθιστορήματα της Priya Parmar, Exit the actress, Touchstone,
2011 και της Gillian Bagwell, The Darling Strumpet, Penguin Books, 2011· αλλά και
την επανέκδοση της ιστορικής βιογραφίας του Charles Beauclerk, Nell Gwyn: Mistress
to a King, London, Thistle Publishing, 2015 [α΄ έκδοση: 2005].
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Η «Κυρία με το άσπρο άλογο» στο μυθιστόρημα είναι η Ρέα Πετράδη, κόρη απόστρατου συνταγματάρχη, από παλιά αρχοντική οικογένεια
των Αθηνών, από εκείνες που περιουσία τους είναι η καταγωγή τους.
Έτσι την ονομάζει, από τον πίνακα του Millais, ο νεαρός μηχανικός
Χρηστογιάννης, ο οποίος αιχμαλωτίζεται από την επιβλητική εικόνα της
έφιππης κόρης που βλέπει να περνά από μπρος του στον καθημερινό
της περίπατο. Αρχικά, το ανδρικό βλέμμα την αντανακλά ως «ένα είδος
Βεατρίκης» (σ. 109) και την καθιστά σκοπό και λατρεία του.16 Είναι η
κινητήρια δύναμη που, με την ύπαρξή της και μόνον, του «ανάβει το
κέφι της εργασίας», τον κάνει να σκέπτεται το μέλλον του, να γίνεται καλύτερος (σ. 10). Η συνάντησή τους παίρνει τη βαρύτητα των γεγονότων
που ωθούν «[...] τους ανθρώπους των μεγάλων δημιουργιών στους ένδοξους δρόμους τους» (σ. 176) ή, με θρησκευτικούς όρους, τη βαρύτητα
«[...] του δρόμου προς τη Δαμασκό που πήγαινε ο Σαύλος και στάθηκε
μπροστά στο θείο όραμα και άλλαξε τον δρόμο του κι έγινε Παύλος»
(σ. 215). Κι αφού ο Χρηστογιάννης δεν είναι Δάντης, πού άραγε μπορεί
να τον οδηγήσει η δική του Μούσα; Αφενός να μεγαλουργήσει στο πεδίο της μηχανικής, πραγματώνοντας το σχέδιό του για την επίλυση του
προβλήματος της υδροδότησης των Αθηνών,17 κι αφετέρου να απαλλαγεί από τη χυδαιότητα που διέκρινε τις μέχρι τότε συναναστροφές του
με τις γυναίκες. Με άλλα λόγια, να τον οδηγήσει στον Παράδεισο της
επαγγελματικής καταξίωσης και του ηθικού εξαγνισμού – και τα δύο,
βέβαια, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση της ερωτικής του επιθυμίας. Μέχρι εδώ, η προσέγγιση της «Κυρίας με το άσπρο άλογο» από το
16 Πρβ. ότι η Ρέα στην πρώτη της συνάντηση μαζί του τον ονομάζει κοροϊδευτικά “Ρογήρο”. Η ιστορία της Αγγέλικας (Angelica), που αιχμαλωτίζεται από έναν δράκοντα,
και του Ρογήρου (Ruggiero), που την απελευθερώνει σκοτώνοντας το θηρίο, παραπέμπει στα ιταλικά αναγεννησιακά ρομαντικά έπη Orlando inamorato (1483-1495) του
Matteo Maria Boiardo και Orlando Furioso (1532) του Ludovico Ariosto. Στα νεότερα χρόνια, υπήρξε αγαπημένο θέμα των συμβολιστών ζωγράφων. Βλ. Σόνια Κωτίδου,
Ευρωπαϊκός και ελληνικός συμβολισμός στη ζωγραφική: συγκλίσεις και αποκλίσεις, διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας) 2015, σσ. 37-44.
17 Για την επικαιρική αυτή όψη του μυθιστορήματος, τις προσπάθειες επίλυσης του
προβλήματος της υδροδότησης των Αθηνών στο πλαίσιο του βενιζελικού εκσυγχρονισμού, βλ. αναλυτικά, Γεωργία Μαυρογόνατου, Η υδροδότηση της Αθήνας. Από τα
δίκτυα στο δίκτυο: 1880-1930. Τεχνολογία, Κοινωνία, Πολιτική, διδακτορική διατριβή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
2009, σσ. 343-642.
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ανδρικό υποκείμενο γίνεται άλλοτε με ιπποτικούς όρους προσήλωσης
σε ένα ανώτερο ιδανικό, άλλοτε με υπαρξιακούς όρους αποκάλυψης ή
αναζήτησης του πεπρωμένου, άλλοτε με θρησκευτικούς όρους σωτηρίας
της ψυχής, κι άλλοτε με ψυχολογικούς-ιδιοσυγκρασιακούς όρους εξόδου
από μια κατάσταση αβουλίας, ανίας για τη ζωή και ροπής σε πάθη, μέσω
της ανάκτησης της ελεύθερης βούλησης. Μέχρι εδώ, επίσης, η ίδια αποδέχεται τον ρόλο που της ανατίθεται, ενθαρρύνοντας, με τον τρόπο της,
την ανδρική επιθυμία.
Ωστόσο, αυτή η συνεπής με μια πρώτη ανάγνωση του πίνακα εικόνα
της «Κυρίας με το άσπρο άλογο» υφίσταται, στη συνέχεια, σοβαρά ρήγματα που την εξωθούν μέχρι την αντιστροφή της. Ένας γάμος-συναλλαγή
από μέρους της (χωρίς να συντρέχει κάποια ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη),
παρά την οργή που προκαλεί στο ανδρικό υποκείμενο της συγχωρείται,
όταν μάλιστα αποκαλύπτεται πως ο σύζυγός της έχει ερωμένη. Τότε, το
ανδρικό υποκείμενο επιχειρεί μέσα του μια νέα προσπάθεια «παλινόρθωσης» της έκπτωτης γυναίκας στον θρόνο της (ή μάλλον στο άλογό της),
που του δίνει τη δυνατότητα να επινοήσει έναν καινούργιο ρόλο για τον
ίδιο, καθώς δεν επιθυμεί να ελευθερωθεί από εκείνη:
«Αυτή η θεία ύπαρξις έχει εγκαταλειφθεί, πνίγει τον πόνο της στη σιωπή της
υπερηφανείας, αλλά υποφέρει. Έχει μετανοήσει χωρίς άλλο γιατί παντρεύθηκε. Θα με συλλογίζεται, δεν μπορεί να μη λογαριάζει την ευτυχία που έχασε,
αλλά δεν θέλει να ειπεί τίποτε. Κάνει ότι δεν την νοιάζει, αλλά ο καϋμός θα
την καίει. Είναι οπλισμένη με τον πάγο της αξιοπρεπείας του σογιού της, θέλει
να τα κρύψει όλα και από τους καλυτέρους της φίλους, αλλά μέσα στο υπερήφανο στήθος της υπάρχει μια καρδιά που έχει ανάγκη να σπάσει τα δεσμά της.
Εγώ θα τη βοηθήσω σ’ αυτό».18

Αλλά η προσπάθειά του να σώσει και να σωθεί πέφτει στο κενό. Η «Κυρία με το άσπρο άλογο» έχει τα δικά της σχέδια, που όχι μόνον δεν τον
περιλαμβάνουν, αλλά, αντιθέτως, του στερούν κάθε πιθανότητα να βρει τη
θέση του κοντά της. Επιλέγει, όχι, όμως, από απελπισία, να ακολουθήσει
το παράδειγμα του συζύγου της και να συνάψει και η ίδια μια εξωσυζυγική
σχέση με έναν «διεφθαρμένο» (σ. 320) εραστή. Με την προθυμία της να
ικανοποιήσει τη σεξουαλικότητά της εκτός γάμου, αφού, προηγουμένως
18 Βλ. Κόκκινος, ό.π. (σημ. 13), σ. 303.
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έχει εξασφαλίσει την οικονομική της άνεση μέσω του γάμου, ανασκευάζει, εκδικητικά, κάθε προηγούμενη ιδεαλιστική θέασή της. Η εξέλιξη αυτή
δεν ανταποκρίνεται ούτε στην κοινωνική δεοντολογία ούτε, ασφαλώς, στην
ανδρική προσδοκία. Κατά την αποκαθήλωσή του, το πρώην «αιθέριο πλάσμα» μετατρέπεται άλλοτε σε μια κοινή «σουσουράδα» (σ. 317), άλλοτε
σε μια σεξουαλική «κτηνώδη» ύπαρξη (σ. 321), που εξομοιώνεται με τις
«βρωμογυναίκες» (σ. 322), κι άλλοτε σε φόβητρο. Η αντεστραμμένη όψη
της «Κυρίας με το άσπρο άλογο» είναι εκείνη της απορροφημένης από τον
εαυτό της «τρομερής γυναίκας», που «μπορεί να καταστρέψει πολλούς» (σ.
308), που μετρά υποτακτικούς και που έχει ανάγκη από θύματα, για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία της – και η άλλη όψη της λατρείας της γυναίκας,
η αποστροφή και ο μισογυνισμός.
Η ιστορία, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Ο Κόκκινος δεν εγκαταλείπει την
«Κυρία με το άσπρο άλογο» κατά τη στιγμή του θριάμβου της. Η αποκάλυψη και, κυρίως, η προκλητική παραδοχή της πτώσης της από την ίδια τη
γυναίκα είναι τόσο επώδυνη για τον ήρωα, του προκαλεί τέτοια σύγχυση
για το ποια πραγματικά είναι, που δεν έχει άλλη λύση παρά να τη σκοτώσει, και μετά να σκοτωθεί, σφραγίζοντας έτσι τη μοίρα του με τη δική
της. Με τα επαγγελματικά του σχέδια να έχουν καταλήξει σε παταγώδη
αποτυχία – αφού η γυναίκα που πριν τον κινητοποιούσε, τώρα τον έχει
υπνωτίσει –, κατατάσσεται εθελοντής στην επιστράτευση του 1912 και
τελικά σκοτώνεται στη μάχη των Γιαννιτσών, ενεργώντας παράλογα, σαν
να επιδίωκε να σκοτωθεί.19
Όπως έγινε, ίσως, αντιληπτό, το μυθιστόρημα του Κόκκινου εστιάζει
στην ψυχολογία του ανδρικού υποκειμένου μπροστά στην «Κυρία με το
άσπρο άλογο» – και όχι στη γυναικεία φωνή. Ο συγγραφέας επιλέγει την
19 Ας σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κόκκινος συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις του 19121913 και μεταφέρει την εμπειρία του από το μέτωπο στο έργο του Μια ζωή στον πόλεμο: Γρίμποβο – Μπιζάνι – Γιάννενα, Αθήνα, Φέξης, 1914. Ο νεωτερικός αντιπολεμικός
χαρακτήρας αυτού του έργου, όπως αναδεικνύεται από επιμέρους ιδιότητές του (προσήλωση στο άτομο και στις σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες του, περιγραφές της
φύσης και εξύμνηση της ομορφιάς της ζωής, σεβασμός του αντιπάλου), το καθιστά
(μάλλον άγνωστο) πρόδρομο της αρκετά μεταγενέστερης (κατά μία δεκαετία περίπου)
Ζωής εν τάφῳ του Στρατή Μυριβήλη. Σύμφωνα με τον Πέτρο Χάρη, το έργο αυτό
του Κόκκινου αδικήθηκε, επειδή είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα. Βλ. “Ο λογοτέχνης Διον. Α. Κόκκινος. Ο διηγηματογράφος και ο μυθιστοριογράφος”, Νέα Εστία, ό.π.
(σημ. 10), σ. 1413.
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ημερολογιακή μορφή για το μυθιστόρημά του, υιοθετώντας το τέχνασμα
των χειρόγραφων τετραδίων τού (ψευδώνυμου ήρωα) Χρηστογιάννη, τα
οποία εκείνος του τα εμπιστεύτηκε σφραγισμένα σε έναν συμβολαιογραφικό φάκελο, με την εντολή να τα αποσφραγίσει και να τα δημοσιεύσει
μετά τον θάνατό του. Οι ημερολογιακές εγγραφές έχουν διάρκεια κάποιων
μηνών (έως έναν χρόνο το πολύ) και καλύπτουν, όπως αντιλαμβανόμαστε
από έμμεσες αναφορές, περίπου το διάστημα 1908-1909. Τα ημερολόγια
αυτά αντανακλούν τη δυσκολία του ανδρικού υποκειμένου να κατανοήσει
τη γυναίκα, κυρίως επειδή δεν μπορεί να τη διαχωρίσει από τον εαυτό του.
Γ΄
Οι όροι θέασης της «Κυρίας με το άσπρο άλογο» (τόσο εκείνης του
πίνακα του Millais όσο και εκείνης του μυθιστορήματος) από το ανδρικό υποκείμενο παραπέμπουν, φανερά, πιστεύω, στη δυϊστική θεώρηση
της γυναίκας που καλλιεργείται στο πλαίσιο των νεωτερικών (λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών) κινημάτων του ευρωπαϊκού «τέλους του αιώνα»
(Προ-Ραφαηλίτες, συμβολισμός, Παρακμή, κλπ.), μέρος της οποίας αποτελεί και η τυπολογία της femme fatale.20 Αντικατοπτρίζουν, δηλαδή, την
αρχετυπική ανδρική σύγχυση μπροστά σε μια ταλαντευόμενη ανάμεσα
στην πραγματικότητα και τη φαντασία γυναικεία φύση, στην οποία συνυπάρχουν, σε μια οντολογική αμφισημία, η Μαρία και η Μαγδαληνή, ο άγγελος και ο δαίμονας, η παρθένα και η πόρνη, η σύζυγος και η πλανεύτρα
γόησσα, το κρίνο και ο όφις, η βασίλισσα και η βασιλική ερωμένη (για να
επιστρέψω στον πίνακα του Millais) ή (για να μεταχειριστώ ξενοπουλικούς όρους) η γυναίκα που σε σώζει και η γυναίκα που σε χάνει. Η αγωνία
του άνδρα να εντάξει τη γυναίκα είτε στη μία είτε στην άλλη κατηγορία,
όπως θα ήθελε, τον εμποδίζει να τη δει όπως πραγματικά είναι. Από την
άλλη πλευρά, εκείνος, ακόμη κι όταν είναι έμπειρος ερωτικά, όπως στο
20 Μολονότι το αρχέτυπο της femme fatale προϋπάρχει ιστορικά, τόσο στη μυθολογία
όσο και στη θρησκεία, αναγνωρίζεται, ωστόσο, ομόθυμα από την κριτική ως κατεξοχήν προϊόν των νεωτερικών (λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών) κινημάτων του τέλους
του 19ου αιώνα (αισθητισμός, συμβολισμός, Παρακμή, Προ-Ραφαηλίτες). Βλ. πρόχειρα, Virginia Allen, The Femme Fatale: Erotic Icon and Fatal Muse, Troy, N. Y.,
Whitston, 1983, σσ. vii-x· και Mario Praz, The Romantic Agony, London – New York
– Toronto, Oxford University Press, 1951 [11933], σ. 189 κ.ε. Πρβ. και Bram Dijkstra,
Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de Siècle Culture, New YorkOxford, Oxford University Press, 1986.
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μυθιστόρημα, εμφανίζεται μάλλον αφελής και παθητικός μπροστά της, αισθάνεται κατώτερός της και νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του όσο είναι
προσκολλημένος σε αυτή. Η απόρριψή του από τη γυναίκα πυροδοτεί για
κείνον μια κρίση ταυτότητας.21 Με την αναγωγή στον Millais και στην
εικόνα της έφιππης επιβλητικής γυναίκας, που ατενίζει από θέση αυτάρεσκης υπεροχής τον θεατή, αισθητοποιούνται αυτά ακριβώς τα συναισθήματα της ερωτικής επιθυμίας και του φόβου του άνδρα.22
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, άλλωστε, ότι και ένας άλλος πίνακας, περίπου σύγχρονος με τον πίνακα του Millais, που σχολιάζεται, επίσης, στο
μυθιστόρημα του Κόκκινου, έχει την ίδια θεματική.23 Ονομάζεται «Η γαλήνη του δάσους» (1885) [Das Schweigen des Waldes] και ανήκει στον
ελβετό συμβολιστή ζωγράφο Arnold Böcklin (1827-1901). Απεικονίζει
μια νεαρή γυναίκα πάνω σε έναν παράξενο μονόκερο (εν μέρει αγελάδα, εν μέρει καμήλα) να ξεπροβάλλει από το δάσος. Στην κλειστοφοβική
αυτή αλληγορική σύνθεση η διερεύνηση των αντίστοιχων συναισθημάτων γίνεται με τη βοήθεια της μυθολογικής φαντασίας.24 Ας σημειωθεί
εδώ ότι σε πίνακες του ίδιου ζωγράφου παραπέμπουν, επίσης, ο πρώιμος
Καζαντζάκης στο Όφις και κρίνο (1906) και ο Πλάτων Ροδοκανάκης στο
Βυσσινί τριαντάφυλλο (1912).25
Πριν συνεχίσω, χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις: Καταρχήν, δεν
έχω καμιά πρόθεση να υποστηρίξω ότι ο πίνακας του Millais μπορεί να
εξομοιωθεί με τις διάσημες εικονογραφικές αναπαραστάσεις των κατεξοχήν μοιραίων (βιβλικών και μυθολογικών) γυναικών της Παρακμής (π.χ.
Σαλώμη, Ιουδήθ, Κίρκη, Σφίγγα, Λίλιθ κ.ά.), που στροβιλίζονται στη δίνη
21 Πρβ. Praz, ό.π. (σημ. 20), σ. 231.
22 Το μυθιστόρημα Η μοιραία γυναίκα (1932),του Κόκκινου, το οποίο, πιθανότατα, θα
βοηθούσε στην εξέταση του θέματός μας, δυστυχώς, δεν το εντόπισα μέχρι τώρα σε
καμία βιβλιοθήκη.
23 Βλ. Κόκκινος, ό.π. (σημ. 13), σ. 90–91. Εδώ, μάλιστα, ο Böcklin χαρακτηρίζεται από
τη Ρέα ως “ο μεγαλύτερος από τους συγχρόνους” ζωγράφος.
24 Πρβ. πρόχειρα Gray Watson, λήμμα Arnold Böcklin, στο New Makers of Modern
Culture, Justin Wintle (επιμ.), τόμ. 1, London and New York, Routledge, 2007, όπου
ο συγκεκριμένος πίνακας θεωρείται ως «ένα σχεδόν κωμικό προμήνυμα του Freud».
Γενικότερα, για τη σχέση του γερμανικού συμβολισμού με τους Προ-Ραφαηλίτες, βλ.
Kingdom of the Soul: symbolist art in Germany, 1870-1920, Ingrid Ehrhardt, Simon
Reynolds (επιμ.), Munich, Prestel, 2000.
25 Για την πρόσληψη του Böcklin από τους έλληνες νεορομαντικούς βλ. και Ματθιόπουλος,
ό.π. (σημ. 7), σσ. 518–571.
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των ανικανοποίητων παθών τους. Θεωρώ, όμως, ότι η λογοτεχνική ανάγνωση του πίνακα από τον Κόκκινο (η οποία πραγματικά δεν γνωρίζω
αν ανταποκρίνεται και στους όρους ανάγνωσης αυτού του πίνακα από το
κοινό της εποχής του) είναι επηρεασμένη από την αισθητική του ευρωπαϊκού «τέλους του αιώνα» (fin de siècle). Επίσης, Η κυρία με το άσπρο
άλογο, ως κείμενο, δεν εγγράφεται στη λογοτεχνική παραγωγή αυτής της
αισθητικής· μπορεί να δανείζεται προσφιλή στοιχεία της – η ημερολογιακή μυθοπλαστική αφήγηση (αν και χωρίς τον λυρικό της χαρακτήρα) και η
περιγραφή της επιθυμητής γυναίκας είναι κάποια από αυτά26 –, αλλά αποτελεί μια όψιμη και αποστασιοποιημένη θεματοποίησή της (τουλάχιστον
αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο πρώτος και κύριος κύκλος του νεοελληνικού
αισθητισμού κλείνει το 1912).27 Την ίδια εποχή, ένα άλλο μυθιστόρημα
του Κόκκινου, η Φραντζέσκα ντα Ρίμινι εγγράφεται στο ίδιο ευρωπαϊκό
διακείμενο, με μια προραφαηλιτικής αισθητικής προσέγγιση σε μια άλλη
«αμαρτωλή της σάρκας», την τραγική δαντική ηρωΐδα.28
Στην Κυρία με το άσπρο άλογο, ωστόσο, ο Κόκκινος προχωρά, όπως
πιστεύω, ένα βήμα παρακάτω. Η λογοτεχνική ηρωίδα του Κόκκινου αποτελεί προϊόν της χρονικής στιγμής ενός μετασχηματισμού: όταν η «μοιραία γυναίκα» της Παρακμής, έχοντας πλέον προσπεράσει το απόγειο της
δόξας της, απομυθοποιείται, εκβάλλοντας σε έναν νέο κοινωνικό τύπο της
σύγχρονης πολιτισμικής πραγματικότητας, εκείνον της «καθημερινής» γυναίκας (συχνά της μεσαίας ή της ανώτερης αστικής τάξης) που εκ πρώτης
όψεως μπορεί να μοιάζει ακίνδυνη για να θεωρηθεί «μοιραία», αλλά που
διαθέτει τη δύναμη να καταστρέψει έναν άντρα, χρησιμοποιώντας τη σεξουαλικότητά της – εκείνης που μπορεί να μην ζητά το έγκλημα, αλλά που
για χάρη της μπορεί κάποιος να φτάσει στο έγκλημα.29 Και επειδή ακριβώς
αυτή η γυναίκα αναμιγνύεται τόσο πειστικά με την «καθημερινότητα»,
26 Βλ. Αραμπατζίδου, ό.π. (σημ. 7), σσ. 40-41, 56-59 και 61.
27 Βλ. Αραμπατζίδου, ό.π. (σημ. 7), σ. 27. Πρβ. και Σαχίνης, ό.π. (σημ. 7), σ. 143.
28 Βλ. Αγγελική Λούδη, «Η αναδιήγηση μιας παλιάς ιστορίας: Φραντζέσκα ντα Ρίμινι
(1922) του Διονύσιου Κόκκινου», Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών
Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014), ηλεκτρονική δημοσίευση: http://www.
eens.org/EENS_congresses/2014/loudi_aggeliki.pdf
29 Πρβ. Heather Braun, The Rise and Fall of the Femme Fatale in British Literature,
1790-1910, Madison-Teaneck, Fairleigh Dickinson University Press, 2012, σσ. 109 κ.ε.
Και Jennifer Hedgecock, The Femme Fatale in Victorian Literature. The Danger and
the Sexual Threat, Amherst, New York, Cambria Press, 2008, σ. 7.
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αργεί και να γίνει αντιληπτή. Ο νέος τύπος της «μοιραίας» γυναίκας – που
βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην εικόνα της «έκπτωτης γυναίκας» (fallen
woman) – δεν είναι απόμακρος στον χώρο και στον χρόνο, αλλά ανήκει
στο εδώ και στο τώρα, εντάσσεται στο «οικιακό» περιβάλλον του σύγχρονου αστικού μυθιστορήματος,30 όπου πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε
cliché. Από την άποψη αυτή, η αθηναιογραφία του Κόκκινου θυμίζει εδώ
όχι μόνον τον παλιότερο Γρ. Ξενόπουλο, αλλά πολύ περισσότερο τους
νεότερους Θράσο Καστανάκη (1901- 1967) και Μ. Καραγάτση (19081960), εισάγοντας στο νεοελληνικό μυθιστόρημα όψεις της αστικής ζωής
της περιόδου μετά τον πρώτο μεγάλο πόλεμο, όπως οι κοσμικές παρέες,
οι ηθοποιοί, οι χορεύτριες, τα διαζύγια, οι μοιχείες, τα εξώγαμα, οι γκαρσονιέρες και τα καμπαρέ.31 Γενικά το αθηναϊκό μυθιστόρημα, άλλωστε,
φαίνεται να λειτουργεί ως το νεοελληνικό αντίστοιχο της μοντέρνας ευρωπαϊκής αστικής τοπιογραφίας που θεμελιώνεται με τον ιμπρεσιονισμό και
αποτυπώνει τις δραστηριότητες, τις ανθρώπινες φιγούρες, τις σκηνές και
τα ήθη της νέας αστικής ζωής. Αντίστοιχες όψεις σπάνια αποτυπώνονται
στην ελληνική ζωγραφική έως το 1930 περίπου.32
Η ανάδυση ενός νέου κοινωνικού ήθους με επίκεντρο τη γυναίκα μέσα
στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα αποτελεί βασική συνιστώσα του
λογοτεχνικού μετασχηματισμού της «μοιραίας γυναίκας».33 Το φεμινιστι30 Πρβ. τις απόψεις του Κ. Άθου [= Κώστας Αθάνατος; ψευδ. του Κώστα Καραμούζη] για
το μυθιστόρημα του Κόκκινου: “Εις την Κυρίαν με το άσπρο άλογο […] βλέπουμε ένα
κομμάτι από τον εαυτό μας καθένας μας. Δεν πρόκειται μόνον περί μιας οιασδήποτε
κυρίας, όπως από τον τίτλο μπορεί να νομίσετε. Πρόκειται μάλλον περί ενός κυρίου,
περί ενός ανθρώπου απ’ αυτούς που συναντούμε στο δρόμο μας κάθε στιγμή, που καλημεριζόμεθα, που συναλλασσόμεθα, που συνδεόμεθα, που αγαπούμε ή που αντιπαθούμε. Είναι η ζωή και ο θάνατος ενός Αθηναίου, ο έρως του, οι προτιμήσεις του, οι
συνήθειές του, τα πάθη του, τα μυστικά και τα φανερά του. Είμεθα εμείς οι ίδιοι, όλοι
μαζί και καθένας χώρια. Η Κυρία με το άσπρο άλογο είναι το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον μας, οι τάσεις και οι λογισμοί μας, όλη αυτή η απτή πραγματικότης και η
φευγαλέα ποίησις, καμωμένη ένα μυθιστόρημα” (Ελεύθερον Βήμα, 20 Μαρτίου 1924).
31 Βλ. και τις σχετικές παρατηρήσεις του Σαχίνη, ό.π. (σημ. 1), σ. 294. Το “έγκλημα πάθους” επανέρχεται σε μυθιστορήματα όπως η Φυλή των ανθρώπων (1932) του Θρ.
Καστανάκη και ο πολύ μεταγενέστερος Κίτρινος φάκελος (1956) του Μ. Καραγάτση,
με τα οποία το μυθιστόρημα του Κόκκινου μοιράζεται και άλλες (π.χ. αφηγηματικές)
αναλογίες.
32 Βλ. Αφροδίτη Κούρια, “Όψεις του αστικού χώρου στην ελληνική ζωγραφική του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Πραγματικότητες της αίσθησης και της νόησης”, Χρονικά
αισθητικής/Annales d’esthétique 46 (2010-2012) 317-332.
33 Πρβ. τις μαρξιστικές-φεμινιστικές παρατηρήσεις τη Hedgecock (ό.π. (σημ. 29), σ. 191
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κό κίνημα της Ελλάδας του Μεσοπολέμου μπορεί να προβάλλει ως κεντρικό του αίτημα τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, αλλά, συγχρόνως,
αναδιαμορφώνει τις απόψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων, τον έρωτα,
τον γάμο, το διαζύγιο, το σεξουαλικό ήθος, την ερωτική απελευθέρωση.34
Η Κυρία με το άσπρο άλογο του Κόκκινου – δημοσιευμένη ίσως πρώτα
σε συνέχειες στον τύπο – μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επικαιρικό πεδίο
αναπαράστασης αυτών των διεργασιών, το οποίο επεκτείνεται, μάλιστα,
και σε άλλα δύο μυθιστορήματά του της ίδιας δεκαετίας, τη Μυστική φωλιά (1924) και τον Ίλιγγο (α΄ δημοσίευση: 1927). Στην Κυρία με το άσπρο
άλογο, ωστόσο, ανακαλύπτουμε, κάτω από την εξωτερική φόρμα του ρομάντζου που προορίζεται για το ευρύ κοινό, μια συγγραφική φωνή που,
χωρίς να παραδίδεται στην αστική ηθικολογία ή στην καταγγελία των
αστικών αξιών, χωρίς να οικειοποιείται ολοκληρωτικά το μονοδιάστατο
αφηγηματικό σχήμα του ημερολογιακού ήρωα και χωρίς να μετεξελίσσεται σε κοινωνικό μυθιστόρημα,35 μεταφέρει τις εκλεπτυσμένες αισθητικές
αναζητήσεις της γύρω από την εικονογραφία των ψυχικών μεταπτώσεων
ενός αρσενικού ήρωα εκτεθειμένου ενώπιον μιας γυναικείας μορφής, που
διατηρεί ακόμη κάτι από την αινιγματικότητα της Σφίγγας.

κ.ε.) για τη σχέση του λογοτεχνικού τύπου της “μοιραίας γυναίκας” (femme fatale) και
του κοινωνικού τύπου της «Νέας γυναίκας» (New Woman) στη βικτωριανή κοινωνία
των μέσων του 19ου αιώνα. Επίσης, Sally Ledger, Alison C. Ledger, The New Woman:
Fiction and Feminism at the Fin de Siècle, Manchester, Manchester University Press,
1997, σσ. 9-34· και Angélique Richardson, Chris Willis, “Introduction”, στο Angélique
Richardson, Chris Willis (επιμ.), The New Woman in Fiction and in Fact: Fin-desiècle, London, Palgrave Macmillan, 2001, σσ. 1-38.
34 Βλ. πρόχειρα, Έφη Αβδελά, Αγγέλικα Ψαρρά, Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μια ανθολογία, Αθήνα, Γνώση, 1985, σσ. 17-97.
35 Πρβ. και τις κρίσεις του Κ. Βάρναλη για το έργο του Κόκκινου, με αφορμή την έκδοση
της συλλογής Εκείνος που δε χάρηκε τίποτα κι άλλα διηγήματα (1926): «[...] ο Κόκκινος απόφυγε δυο σκοπέλους: τον σαντιμανταλισμό και τα μελοδραματικά κόλπα. Έχω
να προσθέσω πως απόφυγε κι άλλους δύο: την πρόθεση να κάνει «υψηλήν τέχνην»,
όπως την αντιλαμβάνονται οι αερολόγοι παρατηρητές της ζωής, δηλ. ν’ αρετολογεί και
να παιδαγωγεί κατά πεζότατον τρόπο, και δεύτερο την πρόθεση να γίνει κοινωνικός
αγωνιστής είτε δεξιός είτε αριστερός, ενόσω αυτό δεν είναι το ταμπεραμέντο του» (Η
Πρόοδος, 30/5/1926).
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Abstract
This paper examines the relation between Kokkinos’ novel and a painting entitled «Equestrian Portrait» (1882), begun by Sir Edwin Henry Landseer and completed by John Everett Millais (held by the Tate, London). It is
through this encounter that Kokkinos explores a rich source of fascination
for the decadent authors and artists of the fin de siècle, that is the prominent
figure of the femme fatale. In such way Kokkinos becomes a serious final
part of the Greek aesthetic movement, when the femme fatale is no longer
a distant, legendary or historical archetype, but emerges into the realms
of the ordinary life, into a type of an everyday woman empowered by the
ideology of the feminist movement.
Λέξεις κλειδιά: Διονύσιος Κόκκινος, Η κυρία με το άσπρο άλογο,
Προ-Ραφαηλίτες, femme fatale, fin de siècle

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
Τάσος Μιχαηλίδης*
Εισαγωγή: η πρόσληψη του γεωγραφικού χώρου στη γενιά του τριάντα
Οι αισθητικές και κοινωνικές αναζητήσεις των Ελλήνων λογοτεχνών
της γενιάς του ’30 επηρεάζονται από τις αρνητικές ιστορικές συγκυρίες
και το ηθογραφικό παρελθόν,1 γι’ αυτό στρέφονται σ’ έναν αναπροσδιορισμό της σχέσης τους με την εγχώρια λογοτεχνική παράδοση2 και το
πολιτισμικό τοπίο της Ευρώπης.3 Διαβάζουμε χαρακτηριστικά στον Θεοτοκά για την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα του καιρού του,
που οδήγησε εν πολλοίς την αισθητική και ιδεολογική συγκρότηση των
ομοτέχνων του:
«Αισθανθήκαμε βαθιά αυτό το φοβερό σπάσιμο της ιδεολογικής ζωής των πρεσβυτέρων μας, αυτό το κενό που ανοιγότανε ξαφνικά στην ψυχή του έθνους.
[…] μας έχει αφήσει κάπου ένα ψυχικό τραύμα και μαζί μια δίψα ασύχαστη
[…] για κάτι που να αντικαταστήσει το χαμένο ιδανικό […]».4

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απεικόνιση του ελληνικού τοπίου θα εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενο θεματικό μοτίβο στα λογοτεχνικά και εικαστικά έργα της εποχής, υπηρετώντας αισθητικές και ιδεολογικές λειτουργίες. Η γενιά αυτή αξιοποίησε, όπως φαίνεται και στη γραφή του Θεοτοκά,
τις τάσεις και τα οράματα της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας απαντώντας σε
άκρως ελληνικά, κοινωνικά και αισθητικά αιτήματα. Η όποια ιδεολογική λειτουργία της μορφολογικής απεικόνισης του ελληνικού τοπίου στα
*
1
2
3
4

Τάσος Μιχαηλίδης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο
ΕΚΠΑ και Διδάσκων στο Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. tasmichailides@yahoo.gr
Αλιβιζάτος (1983: 81-84). Γκιζελή (1997: 42-49).
Άλλωστε, η έννοια της παράδοσης ως πολιτισμικός και λογοτεχνικός λόγος αποκτά
υπόσταση από τη στιγμή που αμφισβητείται και άρα ενεργοποιείται. Βλ. Τζιόβας
(2017: 4).
Βλ. Vitti (2000: 53, 57-58). Βλ. επίσης Κοτζιά (2006: 13-15).
Θεοτοκάς (1961: 101-102).
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έργα τους5 δεν μπορεί, λοιπόν, να παραβλέψει τη διάχυτη πεποίθηση που
συγκροτεί την αίσθηση της πνευματικής ευθύνης τους ότι οφείλουν να
συνδιαμορφώσουν μια νέα αντίληψη γύρω από την ελληνική ταυτότητα.6
Ελληνική ταυτότητα που συνιστά περισσότερο ένα όραμα επανασυγκρότησης της εθνικής μνήμης και επανεισάγει ως δομικό στοιχείο της κάθε
πολιτισμική παράσταση που οικοδομεί την έννοια της ιστορικής συνέχειας, από την αρχαία τραγωδία μέχρι τη γλώσσα του Μακρυγιάννη και τη
ζωγραφική του Θεόφιλου.7 Έτσι, η πνευματικοποίηση και συμβολοποίηση
του χώρου θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα αναζήτησης μιας πολιτιστικής ενότητας.8
Για να φτάσουμε, ωστόσο, στην κατανόηση των μηχανισμών και των
σημάνσεων της τοπιογραφίας σε έργα-δείκτες του Γ. Θεοτοκά και ζωγράφων της περιόδου, χρειάζεται πρωτίστως να διασαφηνιστεί σε τι αναφέρεται η έννοια «ελληνικό τοπίο», δηλαδή ποιες διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές διαδρομές οδηγούν στην πολιτισμική πρόσληψη μιας
γεωγραφικής ενότητας, που οριοθετεί και οριοθετείται ως δείκτης μιας
εθνικής ταυτότητας στις δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.9
Στη λογοτεχνία, όμως, –πέρα από τον διαχωρισμό της μεσοπολεμικής
παραγωγής σε δύο γενιές-, ακόμα κι αν εστιάσουμε εξαρχής στη γενιά του
τριάντα, οι ποιητές της δείχνουν πιο έτοιμοι να συνδέσουν τη μορφολογική
καινοτομία και τον πειραματισμό με την αποτύπωση του αστικού και φυσικού χώρου ως παράγοντα επαναπροσδιορισμού μιας εθνικής συνέχειας.10
Την ίδια στιγμή, η μεσοπολεμική ζωγραφική αφομοιώνει δημιουργικά σε
μεγάλο βαθμό τις αρχές της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Έλληνες ζωγράφοι
της εποχής, όπως οι Κ. Παρθένης, Σ. Παπαλουκάς, Γ. Τσαρούχης κ.α., είναι
τολμηροί τεχνοτροπικά και εφαρμόζουν τεχνικές του μοντερνισμού, χωρίς
να σταματούν να διερευνούν εικαστικά την ελληνική πολιτιστική τοπολογία ως μέσο ανασύνθεσης της εθνικής ταυτότητας. Αν εστιάσουμε, πάντως,
στην αξιοποίηση του τοπίου από τους πεζογράφους της γενιάς του τριάντα,
5
6
7
8
9

Τζιόβας (2011: 46, 54). Πρβλ. Καραντώνης (1963: 188).
Τζιόβας (2017: 9). Βλ. επίσης Σεφέρης (1974: 43-44).
Θεοτοκάς (1961: 148-149). Πρβλ. Λαμπράκη-Πλάκα (2006: 39-40).
Λεοντή (1998: 25).
Για ανάλυση για πολιτιστική γεωγραφία βλ. Λεοντίδου (2005: 389-390). Βλ. επίσης
ΜcDowell (1994: 146-147).
10 Βλ. ενδεικτικά θέσεις Σεφέρη για το ζήτημα στο Σεφέρης - Τσάτσος, (1975: 13,71).
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προκύπτει το ερώτημα ποια ακριβώς τάση της ελληνικής παραγωγής μπορεί κανείς να απομονώσει και να εξετάσει συσχετιστικά με τη ζωγραφική,
εφόσον παρατηρείται μια έντονη διάχυση τάσεων και προθέσεων.
Από τη μια πλευρά, εμφανίζεται η Αιολική Σχολή και οι πεζογράφοι
του αστικού ρεαλισμού της Αθήνας, στην οποία πρωτοστατεί ο Γ. Θεοτοκάς και από την άλλη, οι συγγραφείς που θα διαμορφώσουν την πεζογραφική κίνηση της Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι των δύο πρώτων τάσεων
θα εστιάσουν στην αισθητική αρτιότητα του ελληνικού χώρου, για να υποστηρίξουν ιδεολογικά την πίστη τους σε ένα είδος εθνικής υπεροχής με πολιτιστικά κριτήρια. Ωστόσο, σε επίπεδο τεχνοτροπίας, αν και διατυπώνουν
τις ενστάσεις τους απέναντι στους προκατόχους τους και παράγουν ενδιαφέροντα έργα, δεν εμφανίζουν την ίδια δυναμική εκδήλωση αφηγηματολογικών και υφολογικών ιδιαιτεροτήτων με τους συγγραφείς που ανήκουν
στη Σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι, όμως, προχωρούν σε μια πιο
προσωπική και ενδοσκοπική γραφή, αξιοποιώντας την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου, χωρίς να έχουν ανάλογες ιδεολογικές προσηλώσεις
με τους Βενέζη, Πολίτη, Θεοτοκά και Καραγάτση.11 Υπό αυτό το πρίσμα,
μια μελέτη της ιδεολογικής και αισθητικής χρήσης του ελληνικού τοπίου
στον Θεοτοκά σε σύγκριση με τους ζωγράφους της εποχής, είναι φυσικό,
να επιμένει σε μια θεματολογική αναφορά, η οποία μάλιστα συχνά στα
δοκίμια και τα έργα του παίρνει μια θεωρητική και φιλοσοφική διάσταση,
χωρίς να λείπουν και οι στιγμές που καταφέρνει να αποτυπώσει ιδιαίτερα
καινοτόμα τις ιδεολογικές προθέσεις του.
Η εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει και να ταξινομήσει τα θεματικά και
μορφολογικά μοτίβα απόδοσης του ελληνικού τοπίου στα πεζογραφικά
έργα του Γ. Θεοτοκά Αργώ (Α΄ τόμος 1933, Β΄ τόμος 1936), Το δαιμόνιο (1938) και Λεωνής (1940) και στα έργα των Ελλήνων μεσοπολεμικών
ζωγράφων. Η μελέτη θα εστιάσει στη σημασιολογική λειτουργία της αναπαράστασης της ελληνικής φύσης, των ιστορικών μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των αστικών περιοχών στα παραπάνω έργα του, όπου
αντιμετωπίζει τον γεωγραφικό χώρο ως μέσο διαμόρφωσης μιας άχρονης
και αρχετυπικής διάστασης της εθνικής συνέχειας.12
11 Beaton (1996: 180-198). Πρβλ. Vitti (2003: 394-400).
12 Λεοντή (1998: 25). Βλ. και απόψεις Θεοτοκά στο (1961: 204).
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Η πολιτισμική εγγραφή και ιδεολογική λειτουργία του γεωγραφικού χώρου
Τα όρια πρόσληψης της έννοιας «τόπος» μεταξύ εδαφικής αναφοράς
και ανθρώπινης δράσης σε κάθε απόπειρα λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής
απόδοσης μιας γεωγραφικής περιοχής είναι δυσδιάκριτα, εφόσον ο χώρος
σημασιοδοτείται μέσα στην τέχνη ως ένα πεδίο ανθρώπινης παρέμβασης.
Άρα, κάθε χώρος ως γεωγραφικός προσδιορισμός γίνεται τόπος (πολιτισμικός δείκτης) στην ανθρώπινη αντίληψη και λειτουργεί ως στοιχείο της
προσωπικής ή της συλλογικής του οντότητας. 13
Έτσι, η «τοπογραφία» αποτελεί μια πολιτιστική «τοπολογία», αφού ο
χώρος ως αστικό και φυσικό τοπίο συνιστά μέσα στη συλλογική συνείδηση της κοινότητας, μια μορφή εγγραφής πολιτιστικών αξιών και πεποιθήσεων, ένα είδος χύτευσης ιδεολογιών σε συγκεκριμένη μορφή.14 Υπό
αυτό το πρίσμα, η λογοτεχνία και η τέχνη συστήνει την παράσταση του
τόπου ως λόγο συμβολικό και αποδεικτικό μιας επικαλούμενης ή αιτούμενης εθνικής και κοινωνικής ενότητας, ως μια μορφή αυτό-αφήγησης.
Μέσα από την καλλιτεχνική διαμεσολάβηση, όπως και στα έργα της γενιάς του τριάντα, μια κοινότητα αυτοπαρουσιάζεται αισθητικά κατά τρόπο που αυτοσυστήνεται ιδεολογικά και αναδημιουργεί την εικόνα της ή
έστω την εικόνα μιας κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας της.15
Καμιά πάντως επιλογή λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής απόδοσης του
τόπου δεν είναι τυχαία. Η πρόσληψη ή ανασύνθεση της εθνικής ταυτότητας μέσω της λεκτικής εικονοποίησης ενός πολιτισμικά φορτισμένου τόπου δίνει όχι μόνο αισθητική διάσταση στη λογοτεχνική διαμεσολάβηση, αλλά και κοινωνική.16 Υπό αυτό το πρίσμα, η δημιουργική
δύναμη της γλώσσας μετατρέπει τη λογοτεχνική γραφή σε ένα δίκτυο
διαλεκτικής αντιπαράθεσης και αλληλοδιείσδυσης πολιτισμικών στοιχείων, κατά τη διάρκεια της οποίας συντελείται ένας δυναμικός ανασχηματισμός της θέσης του «εγώ» σε σχέση με το κοινωνικό παρόν.17 Εν
συντομία, κάθε πολιτισμική εγγραφή του τοπίου αποτελεί μια εκ νέου
13 Δουκέλλης (2005: 14). Πρβλ. Τζιόβας, (2017: 522). Βλ. ανάλυση για φαινομενολογία
του τοπίου Tilley (1994: 14-20).
14 Mullaney (1997: 10). Πρβλ. Matajc (2014: 4-5).
15 Βλ. Τζούμα (2006: 147). Πρβλ. Αποστολίδου (1995: 27-28).
16 Για ορισμό όρου «αισθητική» και ιστορικές μεταλλάξεις βλ. Τζιόβας (2003: 22-26).
Για την κοινωνική διάσταση της γλώσσας βλ. Chomsky (1972: 88-95).
17 Bakhtin (1980: 291-293).
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ερμηνεία της σημασιακής σχέσης του με την κοινότητα που απευθύνεται
και αντανακλά.18
Συνεπώς, ως «τοπία» στη λογοτεχνία και την τέχνη, ορίζουμε γεωγραφικές και μορφολογικές ενότητες, φορτισμένες με αισθητικής, συμβολικής ή αισθητηριακής φύσεως αξίες και δυναμικές λειτουργίες, που
εγγράφονται στην πολιτισμική και κοινωνική ιστορία δια της αισθητικοποίησής τους.19 Γι’ αυτό η απεικόνιση ενός χώρου στην πεζογραφία
του Θεοτοκά ή στη ζωγραφική της γενιάς του ’30 αποτελεί ένα είδος
μυθοποίησης μιας αναδρομικά αναγνωρισμένης κοινής ιστορίας και πολιτισμού. Η περιγραφή του, θα δούμε, ότι συνιστά μια ακόμα ψηφίδα
επιβεβαίωσης του έθνους ως μιας φαντασιακής κοινότητας, που αντανακλάται στη συνείδηση του εκάστοτε υποκειμένου (δημιουργού ή δέκτη)
ως μια κοινή πνευματική παράδοση.20 Αναφέρει σχετικά ο Θεοτοκάς για
την ελληνική φύση:
«Τα στοιχεία της φύσης, η θάλασσα, το δάσος, το βουνό, το κλίμα δεν εξουθενώνουν, δεν μικραίνουν τον άνθρωπο, αλλά τον αναδεικνύουν. […] Παραδέχονται ότι αυτός είναι το κέντρο και το μέτρο του κόσμου […]. Στην Ελλάδα,
ωστόσο, η γοητεία του τοπίου είναι τόσο μεγάλη, τόσο κυριαρχική στη ζωή
των ανθρώπων, ώστε φαίνεται να άφησε, ανέκαθεν, βαθιά ίχνη στην εσωτερική τους ζωή, συνειδητά ή ασυνείδητα».21

Η αισθητικοποίηση του αστικού και φυσικού χώρου στον Θεοτοκά και στην
εικαστική παραγωγή
Η αισθητικοποίηση του χώρου στο έργο του Θεοτοκά λειτουργεί ως
συνισταμένη της εκάστοτε κοινωνικής ιεράρχησης των σχέσεων ανθρώπου-χώρου και της αισθητικής μορφοποίησης αυτής της σχέσης σε
πολιτισμικό μύθο.22 Ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, τα οποία εντοπίζονται και στη ζωγραφική της περιόδου: α) ο τόπος λειτουργεί ως συναίρεση χώρου και χρόνου, β) η απεικόνιση αποτελεί μυθοποιητικό όρο και
18 Για σχέση φύσης και τέχνης βλ. Adorno (2000: 120-121). [1η έκδοση 1970].
19 Τερκενλή (1996: 41). Για αισθητικοποίηση του χώρου στη γενιά του ’30 βλ. Τζιόβας
(2011: 544-546).
20 Eagleton (1996: 101-103, 127-130). Βλ. επίσης Anderson (1997: 51-61).
21 Θεοτοκάς (1956: 9-10).
22 Τζιόβας (2011: 395).
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σύμβολο κοινωνικής συνάφειας και γ) το πολιτιστικό τοπίο περιγράφεται ως τεκμήριο αυθεντικότητας της συλλογικότητας που η ανασύνθεση
της εικόνας του εκφράζει και απηχεί.23
Με αυτή την έννοια, η αποτύπωση του πολιτιστικού χώρου στο έργο
του αναδιατυπώνει τα όρια του ιδεολογικού φορτίου που μεταφέρει ή επικοινωνεί υποδηλωτικά ο δημιουργός, θέτοντας τους εξής στόχους: α) την
πνευματικοποίηση της γεωγραφίας μέσω της μοντερνιστικής απόδοσης
του ελληνικού φωτός,24 β) την καταγραφή της σχέσης ανθρώπου-τοπίου
μέσω της απήχησης του χώρου στη συνείδηση του παρατηρητή,25 γ) την
ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής υπεροχής μέσω της αντιπαράθεσης
ελληνικών και ξένων τόπων,26 δ) τη θεματική αποτύπωση του ιστορικού
χώρου και μνημείων, όπου βρίσκονται σε αρμονική σχέση με τον αστικό
και φυσικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια μορφή χωροχρονικής συνταύτισης27 και ε) την απεικόνιση της θάλασσας ως μέσο συμβολοποίησης μιας
αχρονικής και μυθικής ελληνικής πολιτισμικής συνέχειας. Το Αιγαίο, δηλαδή, ο αργοναυτικός μύθος, η αδιάκοπη οδύσσεια του ελληνικού έθνους,
ανάγουν το γεωγραφικό σε εθνικό αρχέτυπο.28
Οι απεικονίσεις της έντονης ηλιοφάνειας μετατρέπονται σε σταθερό
σύμβολο μιας άυλης και πνευματικής ομορφιάς που μεταφέρεται από τη
γεωγραφία στην ιδιοσυγκρασία των κατοίκων του τόπου. Έτσι, ο ήλιος
της Ελλάδας ως υπόμνηση πνευματικής ενάργειας γίνεται σημασιολογικό
εργαλείο στη λογοτεχνική πένα και τον χρωστήρα των δημιουργών της
περιόδου,29 όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από τον Λεωνή:
«Ο ουρανός είτανε καταγάλανος, ο αέρας γλυκύτατος, τα βουνά μοσχοβολούσαν πεύκο και θυμάρι. Είταν ένα φως απέραντο και ακατανίκητο. Χυνότανε,
θα έλεγες, από παντού, όχι μόνο από τον ουρανό, μα κι από το χώμα, από την
23
24
25
26
27

Για σχέση συλλογικότητας και χώρου βλ. Bhabha (1990: 58-59).
Λεοντή (1998: 28-36).
Merleau-Ponty (1945: 324-326). Πρβλ. Δουκέλλης (2005: 14).
Τζιόβας (2011: 544-546).
Για ιδεολογική λειτουργία του κλασικού παρελθόντος στη γενιά του τριάντα βλ. Λιάκος
(2005: 142-143).
28 Για μετατροπή ενός αντικειμένου μέσα από την καλλιτεχνική αναπαράστασή του σε
μεταφορική δήλωση βλ. Λαγόπουλος & Boklund-Λαγοπούλου (2016: 135-137).
29 Για σύνδεση ελληνικής φύσης και εθνότητας βλ. Bornträger (2011: 162-163). Για τη
μετατροπή του χώρου σε πολιτιστικού τύπου επιχείρημα περί εθνικής υπεροχής βλ.
Hall & Du Gay (1996: 290-292).
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πέτρα, από τους σωρούς των άσπρων σπιτιών, από τη μαβιά θάλασσα που
γυάλιζε ανάμεσα στις απαλές γραμμές των βουνών».30

Ενδεικτικό ως προς τα παραπάνω, είναι το έργο του Κωνσταντίνου
Παρθένη, Μικρή εκκλησία στην Κεφαλονιά (1925) [Εικόνα 1] που μαρτυρεί ακριβώς αυτές τις ιδεολογικές και αισθητικές αλλαγές, καθώς συνδυάζει τεχνοτροπικά στοιχεία της βυζαντινής και λαϊκής παράδοσης με
τεχνικές του κυβισμού και της αφαίρεσης.31 Οι αναλογίες του πίνακα δεν
είναι ρεαλιστικές, αλλά ιδεαλιστικές, ενώ δίνεται έμφαση στην απόδοση
του φωτός που εξιδανικεύει και σχεδόν ιεροποιεί τον χώρο.

Εικόνα 1: Κ. Παρθένης, Μικρή εκκλησία στην Κεφαλονιά, 1925

Η νέα αυτή σύνθεση της τοπιογραφίας λειτουργεί ως κατασκευή μιας
νέας πολιτισμικής εικόνας. Το αισθητικό στοιχείο δεν είναι πλέον η φύση,
μια απροσδιόριστη και εξω-ανθρώπινη δύναμη, αλλά ο πολιτισμός που ενσωματώνεται και προωθείται από την αλληλεπίδραση φωτός και αστικού
ή φυσικού κάλλους,32 όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Κ. Τσάτσος:
«Καμιά φύση της οικουμένης δεν είναι τόσο μεστή από πνευματικότητα, από
μεταφυσικότητα, όσο η ελληνική […] από αυτή τη στενότητα και ιδιομορφία
της αλληλεξαρτήσεως φύσεως, αίματος και παραδόσεως αντλεί η νέα Ελλάδα
τη μοναδικότητά της».33
30 Θεοτοκάς (2004: 163) [1η έκδοση 1940].
31 Για ελληνοκεντρισμό στον Παρθένη και τους μεσοπολεμικούς ζωγράφους βλ.
Λαμπράκη-Πλάκα (2006: 168-172). Για όψεις ελληνοκεντρισμού στη γενιά του
τριάντα βλ. Βαγενάς (1997:18-24).
32 Για πολιτισμική διάσταση του τοπίου και ιδεοποίηση της φύσης βλ. Μαλαμή (2014:
29) και Σταυρακάκης (1996: 141-147).
33 Τσάτσος (1967: 90).
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Χαρακτηριστική ως προς την πολιτισμική υπόσταση του ελληνικού τοπίου είναι η εικαστική διαχείριση της φύσης από τον Σπ. Παπαλουκά. Η
σχέση του με τη φύση θα παραμείνει σταθερή σε όλη την καλλιτεχνική
πορεία του, προσπαθώντας να αποδώσει εικαστικά τις ιδιομορφίες του ελληνικού τοπίου. Έτσι, η πανοραμική απεικόνιση φύσης και μοναστηριού
του Αγίου Όρους, στα έργα του Μονή Διονυσίου [Εικόνα 2] και Σπίτια
[Εικόνα 3], εξεικονίζει αυτή ακριβώς τη συνταύτιση γεωμορφολογίας
και αρχιτεκτονικής στον ελληνικό χώρο. Μια χρωματική και συνθετική
ομοιογένεια που απηχεί πνευματικές συνδηλώσεις και οικοδομεί έναν ιδανικό, ιεροποιημένο χώρο που η ενέργειά του λειτουργεί αμφίδρομα: από
τη φύση στην ελληνική αρχιτεκτονική και αντίστροφα. Η απεικόνιση του
τοπίου στα δύο αυτά έργα διασφαλίζει το δισδιάστατο του ζωγραφικού
χώρου πάνω στην επιφάνεια του πίνακα -ένα βασικό αίτημα του μοντερνισμού-, εξεικονίζοντας με την ίδια ένταση τόνου τα δεύτερα με τα πρώτα
πλάνα. Με τα έργα αυτά, ο Παπαλουκάς έδωσε μια τολμηρή απάντηση
αναφορικά με τη σχέση παράδοσης και εθνικής αυτογνωσίας, μέσα στα
πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής στην Ελλάδα.34

Εικόνα 2: Σ. Παπαλουκάς, Μονή Διονυσίου, 1924

34 Κούρια (2003: 19-22). Βλ. Λαμπράκη-Πλάκα (2006: 38-40).
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Εικόνα 3: Σ. Παπαλουκάς, Σπίτια, 1923

Ανάλογα, εντοπίζουμε αυτή την πνευματική σύνδεση και αλληλεπίδραση
αστικού και φυσικού χώρου του αττικού τοπίου στον Λεωνή του Θεοτοκά:
«Η σκόνη, οι υδρατμοί είτανε φως διάχυτο μες στην ατμόσφαιρα, οι κολόνες
είτανε φως συμπυκνωμένο και στερεό. Τα βουνά είτανε τόσο ελαφριά που,
θαρρείς, τα κουνούσε σιγά-σιγά ο αέρας. Αλλάζανε χρώμα, όλη την ώρα, περνούσανε από το γκρίζο ασημένιο στο ρόδινο, ύστερα στο μενεξεδί. Η πολιτεία
είτανε μια θολή λευκότητα, σπαρμένη ακατάστατα στην πεδιάδα, ανάμεσα
σε σπάνιες πρασινάδες, σε απότομους λόφους από βράχους και σε γκρεμνούς
λατομείων. Είταν η Αθήνα».35

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Barthes, κανένας χώρος σε καλλιτεχνικό
επίπεδο δεν προσεγγίζεται ως ουδέτερος από τις σχέσεις που προβάλλονται ή υποδηλώνονται μέσα από την ανάπλαση και ένταξή του στο κείμενο ή στο εικαστικό έργο.36 Για να κατανοήσουμε τη σύνδεση αισθητικής
και ιδεολογίας στην τοπιογραφία της γενιάς του τριάντα είναι αναγκαίο
να τονιστεί ότι δεν έχει σημασία μόνο η τεχνοτροπία και τα θέματα που
αποδίδονται, αλλά και το ποιος είναι ο φορέας αυτής της περιγραφής. Το
τοπίο υφίσταται ως γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται με συγκεκριμένα κριτήρια από τον εκάστοτε παρατηρητή. Οι τοπιογραφίες συνιστούν
35 Θεοτοκάς (2004: 163) [1η έκδοση 1940].
36 Barthes (1970: 19-21).
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ερμηνευτικές προσεγγίσεις ενός τόπου, καταγράφοντας έμμεσα τον τρόπο που οι κοινωνίες οικειοποιούνται τη γεωμορφολογία, την ερμηνεύουν
και την αξιολογούν, με βάση τη νοητή εικόνα που συγκροτεί στον δέκτη
μια εικαστική αναπαράσταση του Παπαλουκά ή μια περιγραφή σ’ ένα
μυθιστόρημα του Θεοτοκά.37
Οι αισθητικές λειτουργίες, η ψυχική κατάσταση, αλλά και οι ιδεολογικές προβολές που έχουν εγγραφεί στο ασυνείδητο επηρεάζουν τόσο τη
λειτουργία της αποτύπωσης, όσο και τη διαμεσολάβηση του τοπίου ως
σημασιολογικό φορέα κατά την πρόσληψή του από τον δέκτη, ιδωμένο μέσα από την ιδεολογική στόχευση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής
ομάδας.38 Γι’ αυτό στην πεζογραφία του Θεοτοκά το ελληνικό φυσικό
και ιστορικό τοπίο δεν προσλαμβάνεται συνήθως μέσα από τα μάτια μικροαστών ή απόκληρων που αγνοούν το «άλλο»/«διαφορετικό», αλλά
μέσω του βλέμματος πολυταξιδευμένων και με καλλιτεχνικές ευαισθησίες ηρώων που πείθουν τον αναγνώστη για τη δυνατότητά τους να συγκρίνουν και να επιχειρηματολογήσουν περί ελληνικής υπεροχής.39 Την
ίδια στιγμή, αυτά τα πρόσωπα είναι απολογητές της ιδεολογικής θέσης
της δικής του τάξης, που επανεξετάζει τις αξίες του αστικού κόσμου.40
Διαβάζουμε, για παράδειγμα, στην Αργώ με το βλέμμα του αστού λογοτέχνη Νικηφόρου Νοταρά:
«[…] είχε συνειδητοποιήσει σιγά σιγά τον εθνισμό του, κ’ είχε πεισθεί για
την πνευματική υπεροχή της φυλής του και για τη μεγάλη αποστολή της
στον κόσμο. Ένιωθε τον Ελληνισμό σαν ένα λαό μοναδικό και αναντικατάστατο, με ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιόρρυθμες παραδόσεις [...], ζώντας
μες στην πιο ωραία και πιο πνευματική χώρα του κόσμου. […] Η κοσμοπολίτικη ζωή του, άλλωστε, είχε ξυπνήσει μέσα του την αδιάλλαχτη εκείνη
αντιζηλία προς όλα τα άλλα έθνη, που κυριεύει συχνά τους Έλληνες στην
ξενιτειά, την πεποίθησή τους πως είναι πολύ ανώτεροι από τον ξένο στην
ευφυΐα και υστερούνε μονάχα στα υλικά μέσα […]».41
37 Tilley (1994: 25-26). Για ανάλυση του πολιτισμού ως συμβολικό δίκτυο σημείων βλ.
Geertz (1973: 7-10).
38 Βλ. Tuan (1979: 89-102),
39 Βλ. Zizek (2009: 90-95).
40 Πάπαρη (2017: 68).
41 Θεοτοκάς (Α΄ τ. 2016: 45-46). [1η έκδοση 1933].
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Και επειδή κανείς δεν είναι καταλληλότερος παρατηρητής για να δώσει το μέγεθος της αισθητικής αρμονίας του ελληνικού τοπίου από έναν
ζωγράφο, η περιγραφή της Αθήνας στο μυθιστόρημα Λεωνής γίνεται μέσα
από το βλέμμα και σκέψη ενός εικαστικού:
«Ήθελε να κάμει ένα πράμα […] έναν πίνακα συνθετικό, όπου θα κυριαρχούσαν ανοιχτοί τόνοι. […] όλα τα θέματα που αποτελούσαν αυτή την καινούρια
πραγματικότητα. Αθήνα, δηλαδή σαν να πούμε, την αντανάκλαση του φωτός
πάνω στους τοίχους, τις απότομες, κοφτές γραμμές της σκιάς, τη ροδόχρυση
πατίνα της Ιστορίας που σκεπάζει τους αρχαίους ναούς, τη λιτότητα και την
απαλοσύνη των βουνών, […] μέσα από ένα σχεδόν αόρατο παραπέτασμα ομίχλης, το θάμπος του Αιγαίου […] Ήξερε τι ήθελε, έβλεπε μέσα του αυτό που
ήθελε, μα δεν κατόρθωνε να βρει τρόπο να το βγάλει στο φως».42

Αναπαράσταση και πραγματικότητα εγγράφονται σε αυτή τη νοητική
προβολή, που ισοδυναμεί με ιδεολογική κατασκευή. Τόσο το απόσπασμα
από τον Λεωνή του Θεοτοκά, όσο και ο πίνακας του Κ. Παρθένη, Νεκρή
φύση με φόντο την Ακρόπολη [Εικόνα 4], προσλαμβάνουν τον χώρο από προνομιακά σημεία, δημιουργώντας μια αίσθηση χρονικής συνάφειας παρελθόντος-παρόντος και φανερώνοντας έμμεσα τη σχέση παρατηρητή-τοπίου.43

Εικόνα 4: Κ. Παρθένης, Νεκρή φύση με φόντο την Ακρόπολη, 1931

Το λογοτεχνικό ή εικαστικό τοπίο, δηλαδή, αγροτικό ή αστικό, λειτουργεί ως ένα παλίμψηστο που επιτρέπει να αναγνωρίσει κανείς τις
42 Θεοτοκάς (2004: 172-173). [1η έκδοση 1940].
43 Μωραΐτης (2005: 16). Για σύνδεση μεσοπολεμικής ζωγραφικής και ιστορικού κέντρου
της Αθήνας βλ. Κωτίδης (2011: 60-61).
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προγενέστερες ιδεολογικές και χωροταξικές διευθετήσεις του στη συνείδηση των μελών μιας κοινότητας. Η αποτύπωση έτσι ενέχει μια δυναμική ανάγνωσης και υποβολής της μακροεικόνας ενός χώρου μέσα στη
χρονική συνέχεια, μετατρέποντας τον σε σύμβολο εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από την υπόμνηση των διαρκών ανθρώπινων
σχέσεων που υπονοούνται ότι διαδραματίστηκαν εντός του στη συνείδηση του δέκτη. Η απόσταση, το φως, η κίνηση, η εποχή, αποτελούν
εξωτερικές μεταβλητές που συγκροτούν την αισθητική μορφή, αλλά και
τη νοηματική διάσταση ενός τοπίου.44
Την ίδια στιγμή, η ετεροτοπία, η ανάδειξη δηλαδή της διαφοράς από
τα άλλα πολιτιστικά τοπία συνιστά για τον Θεοτοκά τρόπο διεκδίκησης
μιας εθνικής πολιτισμικής ιδιοσυστασίας μέσα στα όρια της ευρωπαϊκής
τέχνης. Σύμφωνα με τον Αλτουσέρ, κάθε έθνος ή κυρίαρχη ομάδα συγκροτεί τρόπους σημασιολογικής φόρτισης των αντικειμένων και του υλικού
κόσμου μέσα στην κοινότητα, έτσι ώστε ο δέκτης αισθάνεται μια αίσθηση
οικείωσης με συγκεκριμένα άτομα και πολιτιστικά πλαίσια, αλλά την ίδια
στιγμή και μια αίσθηση ανοικείωσης/διαφοράς με άλλα.45 Αυτόν τον σκοπό, προφανώς, εξυπηρετεί η γενική τάση συγγραφέων και διανοούμενων
της γενιάς του ’30 να αντιθέτουν -στα λογοτεχνικά και κριτικά έργα τουςελληνικά και ευρωπαϊκά τοπία. Αναφέρει σχετικά ο Θεοτοκάς: [Oι αισθητικές προτιμήσεις του ελληνικού λαού] «διαποτίζονται από το δίδαγμα της
Φύσης […] ρέπει φυσικά προς την διαύγεια, […] προς μορφές καθαρές,
αρμονικές και νοητές […]. Το κολοσσιαίο, το τεράστιο είναι απαράδεκτα
στην Ελλάδα, καθώς και το έξαλλο, το θολό, το συγκεχυμένο».46
Αντίθετα από τους ζωγράφους της περιόδου, που επιμένουν στην ανάδειξη του ελληνικού τοπίου, οι πεζογράφοι δημιουργούν λογοτεχνικά
αντιπαραθετικούς πίνακες με ιστορικά και φυσικά τοπία ξένων χωρών,
προσπαθώντας να αιτιολογήσουν τον μύθο περί ιερής ελληνικής φύσης
που γεννά έναν κόσμο στα ανθρώπινα μέτρα και παράγει δημιουργικά
πνεύματα, τα οποία ζουν αρμονικά στο μεσογειακό τοπίο. Κατ’ επέκταση, η αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας δεν είναι μόνο η διευθέτηση
44 Δουκέλλης (2005: 10, 14). Πρβλ. ανάλυση για σχέση παρατηρητή-πολιτισμικής κατασκευής του τοπίου στο Simmel (2004: 13).
45 Αλτουσέρ (1983: 83-84, 114). Για επιδίωξη διαφοροποίησης των κοινωνικών ομάδων
και εθνικών κοινοτήτων ως στοιχείο ταυτότητας βλ. Smith (2000: 159).
46 Θεοτοκάς (1956: 10).
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της σχέσης του Έλληνα με τον εαυτό του, αλλά η διερεύνηση μιας θέσης στην παγκόσμια σκηνή σε διάλογο με τα άλλα έθνη. Η επιμονή αυτή
μπορεί να ερμηνευτεί με βάση «το περιφερειακό θεώρημα» του Lewis
για την αποτύπωση της ετεροτοπίας, σύμφωνα με την οποία χώροι διαφορετικών περιοχών διαφέρουν, επειδή διαφέρουν τα πολιτισμικά στοιχεία
εγγραφής τους ανά περιοχή.47 Έτσι, το ξένο τοπίο, όμορφο ή άσχημο, έχει
πάντα κάτι το μη αρμονικό και παράταιρο, που υπονομεύει το ανθρώπινο
πνεύμα είτε με τη ζοφερότητα του είτε λόγω της φιληδονίας που εγείρει
στο εκάστοτε υποκείμενο. Ενδεικτική είναι η περιγραφή του γερμανικού
τοπίου στην Αργώ:
«Δεν μπορώ βρε παιδί, δεν αντέχω πια. Αυτή η γκρίζα πολιτεία, όπου μ’ έστειλαν οι εχθροί μου, αυτή η γκρίζα ζωή, δίχως καμιά ποικιλία, καμιά χαρά, αυτοί
οι ξεροί και άψυχοι άνθρωποι, οι αυτόματοι εγκέφαλοι […] […] ενώ εσείς
εκεί κάτω, ξαπλωμένοι στις καρέκλες του Ζαππείου, ρουφάτε μακαρίως τα
καφεδάκια σας, κουβεντιάζετε λογοτεχνία […] περιφρονείτε την Ευρώπη και
χαίρεστε, σα μεγιστάνες, τον ήλιο της Αττικής, και τη χαρά του Θεού […]».48

Από την άλλη, πέρα από το πώς και ποιος βλέπει το ελληνικό τοπίο
στα λογοτεχνικά και εικαστικά έργα, η επιλογή των χώρων και η πλαισίωσή τους επηρεάζει τη διαδικασία οργάνωσης μιας ελληνικής πολιτισμικής ανωτερότητας. Η πολιτισμική εγγραφή του τοπίου υπηρετείται όχι
μόνο από τη μορφολογική του απεικόνιση, αλλά και με τη θεματογραφική του ταυτότητα (ορεινό, θαλασσινό, αστικό, μνημειακό κ.α.), αποσκοπώντας στην αναγωγή της ελληνικότητας σε μια αισθητική σφαίρα.49 Γι’
αυτό ο Θεοτοκάς αποτυπώνει συχνά αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
απόλυτα ενταγμένα στο φυσικό και αστικό τοπίο, πείθοντας τον αναγνώστη ότι αποτελούν μια ενότητα. Οι δημιουργοί τούς προσδίδουν μια δυναμική σημασιοδότηση, κατά τρόπο που δεν συνιστούν πλέον σύμβολα
του παρελθόντος, αλλά συντελούν στην επανεφεύρεση της Ελλάδας ως
πολιτισμικής πραγμάτωσης του «τέλειου», ακολουθώντας την αισθητική
αρτιότητα της ελληνικής φύσης.50
47
48
49
50

Lewis (1979: 17-18).
Θεοτοκάς (Α΄ τ. 2016: 40-41). [1η έκδοση 1933].
Βλ. Τζιόβας (2011: 394-396).
Λιάκος (2005: 50-54). Για τη δύναμη της μεταφοράς και μετωνυμίας στο μοντερνιστικό
έργο βλ. Τζιόβας (2003:134-136).
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Ο Π. Γιαννόπουλος εγκαινίασε αυτήν την ιδεολογικοποίηση της ελληνικής φύσης, συνδέοντας τη με την «ελληνική ψυχή», θεωρώντας ότι το
ελληνικό έθνος είναι προνομιούχο και εξελικτικά ανώτερο. Ο Γιαννόπουλος, με τον όποιο συμφωνεί ο Θεοτοκάς, συσχετίζει άμεσα την εικόνα της
ελληνικής γης με την εθνική ταυτότητα, επισημαίνοντας ότι το ελληνικό
τοπίο υποδηλώνει μια «αϋλότητα» και φωτεινότητα, που διαμόρφωσε τον
ελληνικό πολιτισμό και διαφαίνεται στις αισθητικές αρχές της κλασικής
αρχαιότητας.51 Ιστορία, μνήμη, πραγματικότητα και όραμα για το μέλλον
συγχέονται και συναντιούνται σε μια καθαρή Ιδέα, σ’ ένα άφθαρτο παρόν,
όπως φαίνεται στα παρακάτω αποσπάσματα από την Αργώ και το Δαιμόνιο του Θεοτοκά. Τόσο η Ακρόπολη στην Αργώ, όπως και το Κάστρο της
Χίου στο Δαιμόνιο, (οικοδομήματα δύο διαφορετικών χρονικών φάσεων
της ελληνικής ιστορίας) προβάλλονται επιβλητικά στο φεγγαρόφωτο και
επιβεβαιώνουν τη διαρκή τους παρουσία.
1. «Κοίταξε ψηλά προς τα Προπύλαια. Η πυκνή φάλαγγα των στύλων ορθωνότανε αγέρωχα στο χλωμό φως της σελήνης, στην άκρη του βράχου, ξεχωρίζοντας απότομα στο σκοτάδι του ουρανού, κατάλευκη και
εξαϋλωμένη, ονειρεμένος στρατός που φρουρούσε […] την Αθήνα. […]
Η μεγαλόπρεπη γαλήνη, η τέλεια ισορροπία των μαρμάρων, τον κατακτούσαν ξαφνικά […] σαν να είχε αγγίσει ένα όριο τελειωτικό. […] μια
λάμψη τυφλωτική την περιοχή των αγνών, των αιώνιων ιδεών –περιοχή
της ψυχής […]».52
2. «Η πανσέληνος αρμένιζε ελεύθερα στον κατακάθαρο ουρανό και πρόσδιδε
[....], ένα ύφος ανάλαφρο […]. Προς το κέντρο του Κάστρου, οι ίσκιοι των
νέων δέντρων σχημάτιζαν ένα πυκνό άλσος, σκοτεινό, αιθέριο, γεμάτο δροσιά και μυστικούς ψιθυρισμούς. Μας καλούσαν, αλλά και μας φόβιζαν λιγάκι. […] είταν σαν μια οπτασία».53

Η Ελλάδα της γενιάς του τριάντα, χωρίς να μένει πίσω από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αξιοποιεί ένα σύγχρονό της καλλιτεχνικό ρεύμα, για να
επαναπροσδιορίσει την πορεία της κοινωνικά και πολιτισμικά. Ακολουθώντας το άρμα του μοντερνισμού και της ανάγκης των Ευρωπαίων να ανακαλύψουν μια χαμένη αγνότητα στην πρωτόγονη τέχνη, επαναπροσεγγίζουν
το λαϊκό μέσα σε μια ανακατασκευασμένη θέασή του, διασώζοντάς το δια
51 Γιαννόπουλος (1999: 100-101, 115-116). Πρβλ. Bornträger (2011: 165-166).
52 Θεοτοκάς (Α’ τ. 2016: 112-113). [1η έκδοση 1933].
53 Θεοτοκάς (2005: 61). [1η έκδοση 1938].
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της αφομοίωσής του από την υψηλή τέχνη ενός Τσαρούχη ή ενός Σεφέρη.54 Στους πεζογράφους του αστικού ρεαλισμού και της Αιολικής σχολής
η γεωγραφία του τόπου επανερμηνεύεται ως μυθική επανάληψη.55 Το τοπίο μορφοποιείται και ιδεοποιείται μέσα από την πεζογραφία, την ποίηση,
την ταξιδιωτική λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Τα «πολιτιστικά τοπία» του
Θεοτοκά, αναφέρονται σε περιοχές υψηλής φόρτισης (ιστορικό κέντρο της
Αθήνας, Σούνιο, Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, νησιά του Αιγαίου), όπως
και σε οικοδομήματα υψηλού κύρους και σημασίας για την εθνική μνήμη (Ακρόπολη, αρχαία αγορά, Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Αγία Σοφία
κ.α.). 56 Ενδεικτικό το ακόλουθο απόσπασμα από την Αργώ:
«Το Ζάππειο ήταν στις δόξες του. Προς τη δύση η γκρίζα σιλουέτα της Ακρόπολης, με το μικροσκοπικό Παρθενώνα στην κορυφή, ξεχώριζε απότομα απάνω στο διάφανο ουρανό, ενωμένη, λεία, δίχως την παραμικρή προεξοχή, εικόνα με δυο διαστάσεις. […] Ο Λυκαβηττός ορθωνότανε αμέριμνος, γελαστός,
ευτυχισμένος, με ζωηρά ακόμα τα χρώματά του, ύμνος ζωής, υγείας, χαράς. Η
θάλασσα του Φαλήρου γυάλιζε ανάμεσα στους στύλους του Δία. Οι κήποι […]
ναρκωνόντανε μες στα βαριά ανοιξιάτικα αρώματα. […] στις λεωφόρους, τα
αυτοκίνητα βουίζανε σα μελίσσι».57

Ο τόπος γίνεται μια φαντασιακή πολιτιστική αυτοεκπλήρωση του παρόντος και μέλλοντος του έθνους, σύμφωνα με τη Λεοντή.58 Η έννοια, λοιπόν, του αρχετυπικού και εξιδανικευμένου τοπίου δεν λειτουργεί μονάχα
ως αποτύπωση μιας παραδείσιας κατάστασης (ουτοπία), αλλά αντανακλά
μια μυθολογική εκδοχή του ελληνικού χώρου, ιστορικά φορτισμένη, με
έμφαση στην κλασική αρχαιότητα και το νησιωτικό τοπίο (αυτοχθονία).
Στη γενιά του τριάντα, η πόλη επεκτείνει τα όρια της και ανθρωποποιεί
τη φύση, ταυτίζοντας οι δημιουργοί της τις ιδιότητες του φυσικού και
αρχαίου κάλλους. Αυτή η «κοινότητα νοημάτων» δεν αποτελεί ιδιωτική
διαδικασία, αλλά κοινωνική.59 Γράφει ο Κόντογλου σχετικά:
54 Για συμβολικό ρόλο της οικείωσης του λαϊκού πολιτισμού βλ. Νέστορος-Κυριακίδου
(1983: 249-254).
55 Ritter (2004: 83). Πρβλ. Πάπαρη (2017: 21). Βλ. επίσης ανάλυση Barthes για κοινωνική διάσταση αισθητικής έκφρασης στο Barthes (1979: 245).
56 Το τοπίο στη γενιά του ’30 σχηματοποιείται σε μια πολιτισμική εικόνα, σ’ ένα λογοτεχνικό και εικαστικό τρόπο απεικόνισης, διάρθρωσης ή συμβολισμού του περιβάλλοντος χώρου. Βλ. Τερκενλή (1996: 40-41).
57 Θεοτοκάς (Α’ τ. 2016: 72). [1η έκδοση 1933].
58 Λεοντή, (1998: 28-36).
59 Βλ. Τζιόβας (2007: 9).
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«[…] υπάρχει μέσα στη φύση της Ελλάδας ένα μυστήριο που δίνει μια θρησκευτική συγκίνηση στην ψυχή του ανθρώπου […]. Εδώ τα διάφορα φυσικά
χαρακτηριστικά είναι αρμονισμένα με τέτοιον τρόπο, κι έχουνε τόση λεπτότητα και απλότητα […] Η Ελλάδα είναι πνεύμα και στα υλικά της. […] Τα
βουνά μας είναι και κείνα ζωντανά. […] έτερο έχει ένα ρημοκκλήσι στη γυμνή
κορφή του μ’ ένα δεντράκι [...] Άλλο έχει ένα σταχωμένο κάστρο […], κτίριο
αρχαίο, γεμάτο παραμυθένια πράγματα, από τον καιρό των αρχαίων Ελλήνων,
των Βυζαντινών, των Φράγκων και των Τούρκων. […] Φύση σεμνή. Φύση
αγιασμένη […] Όλα τα φυσικά κτίσματα στην Ελλάδα είναι στα μέτρα του
ανθρώπου. Είναι σαν να γινήκανε γι’ αυτόν όλα […]».60

Η λογική συνάρθρωσης μιας ιδεοποιημένης φύσης που συμπλέκεται
με την απόδοση πολιτισμικών ιχνών της αρχαιότητας στον ελληνικό χώρο
αφηγείται μια σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα που συγκροτείται σε
επάλληλα χρονικά στρώματα, όπως φαίνεται στον πίνακα του Εγγονόπουλου [Εικόνα 5].61

Εικόνα 5: Ν. Εγγονόπουλος, Δήλος, 1939
60 Το αφήγημα «Η ελληνική φύση» εντάσσεται στη συλλογή Ευλογημένο καταφύγιο. βλ.
Κόντογλου (2009: 68-60). [1η έκδοση 1985].
61 Η απεικόνιση φυσικών και τεχνητών χώρων που αποσκοπεί στην ενοποίηση της μορφικής τους ενότητας με ιδεολογικό πρόσημο παραπέμπει στις έννοιες του ιδανικού
τοπίου (19ος αιώνας) και του τοπίου των συμβόλων (Μεσαίωνας), όροι που χρησιμοποιούνται στην Ιστορία της Τέχνης. Και οι δύο παραδόσεις εμπνέονταν από μια ανάγκη
απόδοσης ενός επίγειου παραδείσου, ενώ επιδίωκαν να δημιουργήσουν μία αρμονία
ανθρώπου και φύσης, επενδύοντας μια πνευματική ποιότητα στον πολιτισμικά προσδιορισμένο χώρο. Βλ. Clark (2018:142).
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Συνεπώς, αρχαία ερείπια και απάνεμα ακρογιάλια ή βραχώδεις λόφοι
όχι μόνο γίνονται ένα σύμβολο χωροχρονικής συνταύτισης62 της πολιτιστικής δυναμικής του ελληνισμού στη γενιά του τριάντα, αλλά αλληλεπιδρούν με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Αυτή η συνάρτηση έχει δύο
συνήθως στοχεύσεις: α) άλλες φορές υπηρετεί μια μορφή αλληλοεκχώρησης ιδιοτήτων και β) ορισμένες φορές επιμένει ν’ αναδείξει το φυσικό/
αρχαίο κάλλος που ισοδυναμεί με μια αίσθηση αισθητικής ισορροπίας
σε αντιπαράθεση με την έλλειψη προσανατολισμού των σύγχρονων Ελλήνων, ειδικά των ανθρώπων της πόλης που απομακρύνονται από τη
ζωή της ελληνικής υπαίθρου. Η τελευταία παρατήρηση δεν φαίνεται να
ισχύει στη ζωγραφική της περιόδου, καθώς οι μεσοπολεμικοί εικαστικοί
θα επισημάνουν αυτή την αντίθεση σε πολύ μεταγενέστερα έργα τους.63
Πάντως, στην πρώτη περίπτωση, η συνάφεια είναι συλλειτουργική και
παράγει ένα θετικό πρόσημο για τη σύνθεση. Η συμβολοποίηση του ιδανικού και αισθητικά άρτιου των μνημείων και της φύσης σηματοδοτεί
έναν οδηγό πλεύσης, προδηλώνοντας ευοίωνα σημάδια για την πορεία
του έθνους, ενώ η εικόνα του κινούμενου πλήθους μέσα στα έργα προσδίδει μια αίσθηση ζωντάνιας και διακριτής παρουσίας των μνημείων στο
παρόν. Διαβάζουμε έτσι στον Λεωνή:
«Στα πόδια του, από τις δυο πλευρές του βουνού, οι πεδιάδες της Αττικής
απλώνονται προς τη θάλασσα […]. Τα άσπρα σπίτια με τις γεωμετρικές φυτείες τους, το μυρμήγκιασμα της Αθήνας, ο μυτερός κώνος του Λυκαβηττού, η
μικροσκοπική Ακρόπολη, η πέτρινη καμπύλη του Πειραιά […]. Αλάργα, στο
αστραφτερό Αιγαίο, […]. Ο Λεωνής ταξιδεύει. […] Εμείς τη μοίρα μας την
ονομάσαμε ιστορία […] από τη μια μεριά μυστική δύναμη […]».64

Ενδεικτική της πρώτης τάσης είναι ο πίνακας του Σπύρου Βασιλείου
Καρναβάλι (1934) [Εικόνα 6] ο οποίος παράγει μια αίσθηση φυσικής
συνέχειας των διαφόρων χρονικών φάσεων της ελληνικής ιστορίας με
τα αρχαία ερείπια να ενώνονται χρωματικά στο φως του δειλινού με τα
νεοκλασικά σπίτια της Πλάκας. Οι ίδιες στολές του κινούμενου πλήθους
παραπέμπουν στην ιστορική συνέχεια, ενοποιούν χώρο και ανθρώπους,
62 Για ανάλυση Foucault για την έννοια της ετεροτοπίας βλ. Foucault (1984: 46-49). Στο
http://1libertaire.free.fr/Foucault12.html (Ανάκτηση 12-10-2017).
63 Βλ. Λαμπράκη-Πλάκα (2006: 196).
64 Για πλήρη αναφορά Θεοτοκάς (2004:176-177). [1η έκδοση 1940].
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χωρίς να ενδιαφέρεται ο ζωγράφος να αποδώσει ιδιαίτερα τις αναλογίες και την προοπτική.65 Ο Βασιλείου, όπως και οι άλλοι ζωγράφοι της
περιόδου, δεν παράγει ενότητα μόνο με την πλαστική του ικανότητα,
αλλά δημιουργεί τοπία που πάλλονται. Είναι χώροι που διαμεσολαβούνται καλλιτεχνικά, για να δείξουν ότι αφορούν το σήμερα και όχι το χθες
του έθνους.66

Εικόνα 6: Σπ. Βασιλείου, Καρναβάλι, 1934

Αντίθετα, το ακόλουθο απόσπασμα από την Αργώ, είναι ενδεικτικό της
δεύτερης τάσης:
«Το καθετί τον πείραζε, ο κόσμος, τα φώτα, ο θόρυβος. Αισθανότανε μόνος
μες σ’ αυτήν την παλαβή Αθήνα, έρημος, απροστάτευτος και περιπλανημένος.
[…] στα βουνά είναι η αλήθεια, γιατί εκεί βρίσκουνται οι άντρες οι αληθινοί».
σσ. 84-85. Τι αντιπροσώπευαν τα προβλήματα, οι ανησυχίες […] αυτού του
φθαρτού […] συφερτού, μπροστά στις αγνές ιδέες και την ακατάλυτη δόξα.
Ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό […] αυτή η σιωπηλή μουσική των ερειπίων,
παιάνας […] του αιώνιου […] του απόλυτου […]. 67

Επιπλέον, αναφορικά με την κίνηση και τη ζωή στη σύγχρονη πόλη,
οι πεζογράφοι της γενιάς του τριάντα, ανάμεσά τους και ο Θεοτοκάς, θα
65 Βακαλό (1983: 43).
66 Κωτίδης (2011: 60-61). Πρβλ. Κούρια (2012: 337-332).
67 Θεοτοκάς (Α΄ τ. 2016: 114). [1η έκδοση 1933].
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τονίσουν στα έργα τους τη δύναμη της τεχνολογίας και τις αλλαγές που
δημιουργεί η χρήση του αυτοκινήτου. Πολλά μυθοπλαστικά τους πρόσωπα διασχίζουν οδηγώντας τη λεωφόρο Συγγρού και καταγράφουν τις διάφορες όψεις της πόλης συνδέοντας ιμπρεσιονιστικά την αρχαία με τη νέα
Αθήνα σε ένα ενιαίο σύνολο. Διαβάζουμε στην Αργώ:
«Αμέσως μετά την Καταστροφή, τα αυτοκίνητα αρχίσανε να πληθαίνουνε με
καταπληκτική ταχύτητα. […] Η πρωτεύουσα, που ο πληθυσμός της είχε σχεδόν διπλασιαστεί, άλλαζε όψη μέρα με τη μέρα. […] Μονάχα ο Παρθενώνας
έμενε αναλλοίωτος απάνω στο βάθρο του».68
«Η ολόισια μεταλλική λωρίδα του ασφάλτου, από την ξεσκέπαστη πόρτα που
σχηματίζουν οι δυο απομονωμένες κολόνες του Διός ως γαλάζιο ατλάζι του
Αιγαίου. Ολόγυρα το ανώμαλο έδαφος της Αττικής, σα στεγνό τσιμέντο. […]
Μες στον ουρανό η Ακρόπολη ταξιδεύει ασάλευτη. […] Ο Νικηφόρος Νοταράς ακούμπησε πίσω το κεφάλι, παραδομένος στην ταχύτητα του αμαξιού.
[…] Μα τι γρήγορα που κυλάει ο καιρός, με την ταχύτητα, θαρρείς αυτής της
δαιμονισμένης μηχανής στην ακτή του Φαλήρου».69

Όπως αναφέρθηκε, ανάλογη καταγραφή των αλλαγών στη ζωή των
ελληνικών πόλεων, παρατηρούμε και στους ζωγράφους της εποχής.
Όμως, είναι περιορισμένη την περίοδο που μελετάμε και θα γίνει εντονότερη αργότερα, στα χρόνια μετά τον πόλεμο, έχοντας συνήθως κριτική
ματιά στην αλλοίωση της παλιάς Αθήνας και της εκούσιας ή ακούσιας
καταστροφής των προγενέστερων πολιτισμικών φάσεων του ελληνισμού.70 Ενδεικτικά:

68 Θεοτοκάς (Α΄ τ. 2016: 208-209). [1η έκδοση 1933].
69 Θεοτοκάς (Α΄ τ. 2016: 97-98). [1η έκδοση 1936]. Πάντως, η αναφορά στις νέες
αλλαγές στον Θεοτοκά, όπως και στους ζωγράφους, αν και καταγράφονται λόγω της
δυναμικής των μετασχηματισμών που φέρνουν στη ζωή της πόλης, δείχνουν, την ίδια
στιγμή, να δημιουργούν στα πρόσωπα των έργων του, αμφίθυμα αισθήματα σχετικά
με το μέλλον της Ελλάδας ή τη σχέση με την αρχαιότητα. Βλ. Αργώ, (Α΄ τ. 2016: 209
και Β΄ τ. 2016: 98).
70 Γκιζελή (1997: 48-49). Για ζωγραφική Μπαρκώφ βλ. Κωτίδης (2000: 19).
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Εικόνα 7. Σ. Βασιλείου, Αθήνα, 1930

Εικόνα 8: Αλ. Μπαρκώφ, Δρόμος στην Αθήνα, 1937
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Παράλληλα, το θέμα του Αιγαίου και του νησιωτικού χώρου έχει μια
ευρύτερη σημασιολογική δυναμική αναφορικά με την εθνική ταυτότητα,
αφού μετά τη συρρίκνωση της Μεγάλης Ιδέας με τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, το Αιγαίο συμβολίζει την υπέρβαση της ελλαδικής
καχεξίας με την αλληλοδιαπλοκή μύθου και πραγματικότητας και την ιδεολογική συναίρεση της αρχετυπικής ελληνικής θάλασσας-ελληνικής ψυχής, όπως παρατηρείται στην εικαστική και λογοτεχνική απεικόνισή του.71
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα στην Αργώ (Α΄ τόμος)
και στο Δαιμόνιο:
1. «Σκύρος, Σκιάθος, Τήνος, Μύκονος, Χίος, Σαντορίνη, μυροβόλα ονόματα,
αιθέριες εικόνες, αγνές ιδέες… Κανένα βάρος, κανένα περιττό στολίδι, οι
πιο απλές γραμμές, τα πιο απλά χρώματα, φως λαμπρό, ακατανίκητο φως
των ακτών της Ελλάδας. […]. Πνεύμα. […] Ισορροπία και γαλήνη της
άτρωτης δύναμης. Απλότητα της υπέρτατης σοφίας. Λιτότητα και διαύγεια
της υπέρτατης ομορφιάς. Κι η θάλασσα παντού […] η θάλασσα προς το
άπειρο. […] Δεν πεθαίνει ο μεγάλος Παν».72
2. «[…] Οι βράχοι […] βρέχονται από η θάλασσα. […] Έχουν κάτι το κυματιστό και το αέρινο που θυμίζει τα βουνά της Αττικής. Στην αρχή της βουνοσειράς, […] είναι θρονιασμένο βαριά το θαυμάσιο Κάστρο των Φράγκων
δουκών του νησιού μας, […]. Η επαρχία αυτή, είπα, δεν μου φαίνεται καθόλου σκοτεινή. Ισια- ίσια, που είναι γεμάτη φως και ομορφιές. Οι ακρογιαλιές μας κι οι εξοχές μας είναι ξακουστές σ’ όλους τους ελληνικούς
τόπους. Υπάρχει στον κόσμο τίποτα πιο ωραίο από τα νησιά μας; […]». 73

Ενδεικτικοί αυτής της τάσης είναι και οι ακόλουθοι πίνακες ζωγράφων
της γενιάς του τριάντα, οι οποίοι εξωραΐζουν και πνευματοποιούν τη νησιωτική αρχιτεκτονική και τον ρόλο της θάλασσας ως σύμβολο και μυθική
αφήγηση της ελληνικής συνέχειας. Αποτυπώνουν με την αφαίρεσή τους,
τη χρωματική τους αρμονία και τη μοντερνιστική κυβιστική τους σύνθεση
ένα μυστηριακό φως και μια πνευματική γαλήνη, αισθητοποιώντας τον
ρόλο μιας υψηλής αποστολής για την Ελλάδα της εποχής τους.
71 Βλ. Τζιόβας (2011: 395-397). Βλ. ανάλυση Θεοτοκά για σύνδεση εθνικής ταυτότητας
και χαρακτήρα των Ελλήνων με το νησιωτικό τοπίο στο Θεοτοκάς (1956: 11).
72 Θεοτοκάς (Α΄ τ. 2016: 359-360). [1η έκδοση 1933].
73 Θεοτοκάς (2005: 6-7, 52). [1η έκδοση 1938].
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Εικόνα 9: Μ. Οικονόμου, Ύδρα, 1929-1931

Εικόνα 10: Κ. Παρθένης, Το παλιό Φρούριο της Κέρκυρας, 1930

Έτσι, τα χαρακτηριστικά της αρχέγονης κληρονομιάς κατασκευάζονται
στα έργα τους μέσα από ένα ρεπερτόριο που αναδιαρθρώνει αξίες, σύμβολα, και παραδόσεις, ενεργοποιώντας το άτομο (δημιουργό ή δέκτη) να
αισθανθεί συμμέτοχος μιας κοινής προσπάθειας. 74
74 Smith (2000: 17-23). Συγκεκριμένα, για σύνδεση ελληνικού τοπίου και πολιτισμού βλ.
Μιτσόπουλος (1898: 73-79).
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Συμπεράσματα
Σε τελική ανάλυση, οι λογοτεχνικές και εικαστικές αναπαραστάσεις
του ελληνικού τοπίου στη γενιά του τριάντα οριοθετούν έναν ιδεατό σχηματισμό μιας εθνικής ενότητας με βάση το ιδεολόγημα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας και εποχής. Τον μεγαλύτερο χώρο στην πεζογραφία του Θεοτοκά, αλλά και στα έργα των ζωγράφων της περιόδου,
καταλαμβάνει το αττικό τοπίο και η νησιωτική Ελλάδα σε σύγκριση με
την ελληνική επαρχία, αν και όταν αυτό συμβαίνει, υπηρετεί την ίδια σημασιολογική λειτουργία.
Η αστική μεσοπολεμική διανόηση και τέχνη, αντιμέτωπη με το πρόβλημα της εθνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ετερογένειας, προέβη στη
διαδικασία της εθνικής ενοποίησης, εφαρμόζοντας ποικίλες καλλιτεχνικές
προτάσεις ως εθνικές λύσεις.75 Η διαπίστωση αυτή διαμορφώνει και το
πλαίσιο διαλόγου που ανοίγεται ανάμεσα στη σχέση της ελληνικότητας
και των «πολιτιστικών τοπίων» ως καλλιτεχνικά μοτίβα. Η καταγραφή και
απεικόνιση του φυσικού και αστικού χώρου στην καλλιτεχνική παραγωγή
της περιόδου φανερώνει ότι το «τοπίο» αποκτά τα ιδεολογικά, πολιτισμικά
και ηθικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, μέσα
από διεργασίες που πάντοτε ευνοούν συγκεκριμένες γωνίες θέασης του
χώρου. Η απεικόνιση δεν είναι πλέον μια ρεαλιστική καταγραφή του φυσικού κάλλους, αλλά μια ιδεοποίηση της αρμονικής συσχέτισης ανθρώπου
και χώρου στην ελληνική ιστορία. Καταφέρνουν έτσι να απαντήσουν σε
εθνικά αιτήματα, αξιοποιώντας και αφομοιώνοντας δημιουργικά μοντερνιστικές τεχνικές και την εγχώρια παράδοση -τάση που είναι εντονότερη
στη μεσοπολεμική ζωγραφική.76
Το πολιτιστικό τοπίο θα περιγραφεί ως τεκμήριο αυθεντικότητας του
συλλογικού εθνικού αισθήματος, που η ανασύνθεση της εικόνας του χώρου εκφράζει και υλοποιεί. Η μεσοπολεμική αποτύπωση των ερειπίων και
αρχαιοτήτων της Ελλάδας, με έμφαση στην κλασική Αθήνα, έχει σκοπό να
διαμορφώσει μια μορφή αυτό-αφήγησης περί εθνικής πολιτισμικής υπεροχής.77 Ωστόσο, η τέχνη δεν είναι μίμηση, έχει τους δικούς της κανόνες
75 Πάπαρη (2017: 50).
76 Βιστωνίτης (2014). Στο http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=620449 (ανάκτηση 16-11-2017).
77 Τζούμα (2006: 137-138).
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και τεχνικές μορφοποίησης της πραγματικότητας και όταν ο Θεοτοκάς ή
ο Παπαλουκάς απεικονίζουν ένα μνημείο ή έναν χώρο δεν απεικονίζουν
απλώς μια γεωγραφική ενότητα, αλλά τον αναδημιουργούν ως έργο τέχνης.
Οι δημιουργοί διαρθρώνουν με αυτό τον τρόπο τη διαμεσολάβηση του
τόπου, ώστε ο δέκτης να μπορεί να συνοψίσει τα στοιχεία, διαλεγόμενος
με τις πολιτισμικές εγγραφές και τα όρια της πλαισίωσής τους.78 Συνεπώς,
η περιγραφή του ελληνικού τοπίου στα έργα του Θεοτοκά, παράλληλα με
τη ζωγραφική της περιόδου, συνιστά επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας
περιγράφοντας μια φαντασιακή πολιτιστική κοινότητα, που αντανακλάται
στο εκάστοτε υποκείμενο με τη μορφή κοινής παράδοσης και επανεγγράφει τη δόξα του παρελθόντος ως ένα επιθυμητό μέλλον.

78 Μανωλίδης (2003: 37). Πρβλ. Simmel (2004: 25).
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Abstract
The present study examines the ideological and aesthetic function of
Greek landscape, which shapes an archetypical dimension of Greek nation,
in the prose works of G. Theotokas, Argo (1936), Deamoniο (1938) and
Leonis (1940), and in the works of Greek inter-war painters. More specifically, it analyses the thematic categories of Greek landscape (urban, historical, natural, etc.), its mediation mechanisms in Theotokas’ works, and
comments on its convergences and deviations from paintings of the same
time period. Thus, the parallel study of Theotokas, a significant writer of
urban realism of the thirties’ generation and inter-war painters reveal their
ideological and artistic pursuits in terms of creative use of space in their
works, which were formed within the specific political and cultural crises
of Greece during that period.
Λέξεις κλειδιά: Γενιά του τριάντα, Θεοτοκάς, πεζογραφία, ελληνικό
τοπίο, μεσοπολεμική ζωγραφική

1.4. Κρίση και γραφή

ΜΕ ΡΑΪΣΜΕΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΑΣ…1:
ΑΠΟ ‘ΤΟ ΤΖΑΖ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ’ ΣΕ ΜΙΑ ΤΖΑΖ ΕΠΟΧΗ.
ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ
Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη
« La littérature ici subit une exquise crise, fondamentale »
Stéphane Mallarmé, Crise de vers
Άννα Κατσιγιάννη*
Σε μιαν απόπειρα γραμματολόγησης του Σκαρίμπα και επαναξιολόγησης της συνεισφοράς της αποκλίνουσας ποιητικής του (ή μάλλον καλύτερα
της μη ποιητικής;) στη νεοελληνική λογοτεχνία, θα εστιάσω στον ποιητικό
του λόγο, αν και η εμβριθέστερη μελέτη του έργου του δεν μπορεί παρά να
βασιστεί στη διαλεκτική σχέση της ποίησης με την πεζογραφία του, καθώς
μάλιστα ο ίδιος εντάσσει ποιήματά του μέσα στα πεζογραφικά του έργα. Η
άρθρωση των ποιημάτων του είναι σπονδυλωτή και το ποιητικό του έργο
θα μπορούσε να διαβαστεί ως ένα ενιαίο ποίημα με πολλές διακλαδώσεις,
αφού τα ίδια μοτίβα επανέρχονται σχεδόν εμμονικά (η θλίψη, η σιωπή, η
φυγή, το πλοίο, ο έρωτας, κ.ο.κ.).
Θα με απασχολήσουν δύο συγκλίνουσες και αλληλοεπικαλυπτόμενες
όψεις της κρίσης στο ποιητικό του έργο: η κρίση του νου και του σώματος
στη συγκρότηση του ποιητικού υποκειμένου, η οποία εύλογα και αναπόφευκτα εκβάλλει στην κρίση της γλώσσας. Πέρα από τη γνωστή λακανική
αντίληψη ότι το ασυνείδητο έχει τη δομή της γλώσσας, η μετάλλαξη της
κατοικίας του σώματος σε γλώσσα, η σύνδεση, δηλαδή, του σώματος με
τη γραφή έχει ως γνωστόν αποτελέσει αντικείμενο πολλών και διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και ερμηνειών (η φαινομενολογία και η
σημανάλυση −sémanalyse− μελετούν σε βάθος το σώμα και τις απρόβλεπτες εγγραφές του στην τέχνη).
*
1

Άννα Μαρίνα Κατσιγιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (www. academia.edu.gr)
«Ανταπόκριση» (σε γράμμα του Λούλη Ποζιόπουλου), Άπαντες στίχοι 1936-1970. (Φιλολογική επιμέλεια Κατερίνα Κωστίου). Αθήνα: Νεφέλη, 2010, 20162, 115. Η σύντμηση Α.Σ. στο εξής θα παραπέμπει στην έκδοση Άπαντες στίχοι 1936-1970, ό.π.
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Η λέξη «κρίση» στα ελληνικά συμπυκνώνει και συνδυάζει τις σημασίες της δικαστικής απόφασης και κρίσης, και συγχρόνως τη δοκιμασία, τη
δυσκολία, τη δυσφορία, τη στενοχώρια, τη νευρική κρίση, την απόκλιση
από τον ορθό λόγο και την ευθυκρισία. Στην ποίηση του Σκαρίμπα δεσπόζει το κλίμα της εποχής του μεσοπολέμου: η τάση φυγής, η θλίψη, η
σιωπή, ο κλαυσίγελως, η γενικευμένη διάθεση ανατροπής, απότοκη του
νεορομαντισμού.2
Ως μια πρώτη παρατήρηση, θα λέγαμε ότι (επαν)εγγράφοντας το σώμα,
στην ποίησή του, ο Σκαρίμπας ή καλύτερα ο αφηγητής του Σκαρίμπα συχνά συνδέει την αναπαράσταση του νου και του σώματός του με τον γυναικείο ψυχισμό και ερωτισμό. Στερεοτυπικές ανδρικές αναπαραστάσεις
της γυναικείας ταυτότητας, όπως, λ.χ., ο αναδιπλασιασμός της γυναικείας
προσωπικότητας ως αγγέλου ή τέρατος, όπου πίσω από τον άγγελο καιροφυλακτεί το τέρας («Βοϊδάγγελοι»), η γυναίκα κούκλα («Το μοντέλο»), το
ρομπότ είναι ευδιάκριτες στις ειρωνικές, αποδομητικές αφηγήσεις του. Θα
εστιάσω περισσότερο στις αναπαραστάσεις του ανδρικού εαυτού, αφού
το ζήτημα της αναπαράστασης της γυναικείας μορφής αποτελεί θέμα για
χωριστή μελέτη.
Η κρίση του εαυτού, η περιφρόνησή του, αποτελεί τόπο της σκαριμπικής θεματικής. Στο ποίημα, λ.χ, «Η άγνωστη» μιλάει ως Πάνας για τον
«βάρβαρό του εαυτό» που μόνο η ωραία μυστηριώδης άγνωστη γυναικεία
παρουσία θα μπορούσε να «ημερώσει» (Ουλαλούμ, 1936, Α.Σ., 29). Στη
«Μπαλάντα» περιφρονώντας την αδυναμία, δηλώνει την επιθυμία του να
φύγει «γενναίος», «όμορφος», και «νέος» (ό.π., Α.Σ., 36-37). Στο «’Έτι
δέομαί σου’» το ποιητικό υποκείμενο αυτοπαρουσιάζεται ως άθεος, λάτρης των αμαρτιών του (ό.π., Α.Σ., 31). Το ποίημα «O Καμπούρης», από
τη δεύτερη συλλογή, με τίτλο Εαυτούληδες (1950, Α.Σ., 57), συνιστά ένα
είδος αυτοδιακωμώδησης· θεωρητικοποιεί και γελοιοποιεί τον εαυτό περιγράφοντας τον κακομούτσουνο, σπανό καμπούρη, με φουσκωμένους
γλουτούς κοιλαρά, με τη γυναικεία φωνή, στον οποίο το μόνο ενδιαφέρον που βρίσκει το άλλο φύλο είναι οι «μπρούσκες» ιδέες. Στη συλλογή
Βοϊδάγγελοι (1968) αναδεικνύει την ασκήμια και την ονομάζει «λατρευτή
2

Βλ. Έλλη Φιλοκύπρου, Η γενιά του Καρυωτάκη, φεύγοντας τη μάστιγα του λόγου,
Αθήνα: Νεφέλη, 2009, 64-71 και Κατερίνα Κωστίου, Ασύμβατη συνοδοιπορία, όψεις
της έκκεντρης γραφής και ιδεολογίας του Γιάννη Σκαρίμπα, Αθήνα: Νεφέλη 2017, όπου
η μελετήτρια αναδεικνύει συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο ο Σκαρίμπας αφίσταται
της γενιάς του.
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ασκήμια» (αγγέλοι βόιδα, βοϊδάγγελοι με κέρατα και ουρά…, «Βοϊδάγγελος
πρώτος» (Α.Σ., 83· «Πρόλογος», ό.π., Α.Σ., 82).
Στα πρωτοπόρα, αινιγματικά, ποιήματα για τα «Τα Ρομπότ» - μηχανές
δίδεται ειρωνική έμφαση στο αλάνθαστο της μηχανής σε αντίθεση με την
αναπαράσταση του εαυτού σε άλλα ποιήματα, όπου το ποιητικό υποκείμενο επαίρεται για τα λάθη του. (Λειψοί ή περίσσοι; Αίνιγμα! αποφαίνεται
ο αφηγητής, Εαυτούληδες, Α.Σ., 60).3 Σημαίνουσα είναι, επίσης, η ψυχολογική αυτοπαρουσίαση του σκαριμπικού αφηγητή ως δεσμώτη, ο οποίος
επειδή πλήττεται από τις κοινωνικές συμβάσεις, το υπαρξιακό και ερωτικό
αδιέξοδο, αντιδρά με μιαν άνευ προηγουμένου παραβίαση των γλωσσικών
και των συντακτικών συμβάσεων («Δεσμώτης», Ουλαλούμ, Α.Σ., 42).
Ο ίδιος ο συγγραφέας, στο κείμενό του, με τίτλο «Μια ταχεία με συντομία μου δυο λόγων»,4 ορίζει τον εαυτό ως «απάτητη και τρομερή περιοχή», ως «terra icognita». […] «Τρομαλαία τότε και περίγελη η καρικατούρα μας (της σύμβασης…) κρύβεται στο πιο μας μικρότερο τσεπάκι.
Και οι όροι αντιστρέφονται: κυρίαρχος, ο τρομερός νοικοκύρης μας (το
ένστιχτο) – αυτός διατάσσει πια και γίνεται, αυτός ποιεί τον οίκο αυτού
τρέμειν…Αυτά. Και επειδή η ζωή είναι ωραία, ο άνθρωπος θάκανε πολλές
τούμπες στη χλόη, αν, το αναμεταξύ μας άνομο συμφέρον δεν τον έκανε
από κωμωδό – «κορυφαίον» και από Ντάντε – Θεόκριτο…».5
Στο ποιητικό έργο του Σκαρίμπα «διαπιστώνουμε ότι είμαστε διαρκώς
υποκείμενα μιας ομιλίας [parole] που μας κρατάει. Αλλά υποκείμενα εν
κρίσει (en procès)» για να χρησιμοποιήσω τον όρο της Κρίστεβα, «που
χάνουμε αδιάκοπα την ταυτότητά μας, ασταθή από τις διακυμάνσεις αυ3

4
5

Για το ρομπότ στον Σκαρίμπα, βλ. και τη μελέτη της Ιωάννας Ναούμ, «Το μακρύ (ρομαντικό) χέρι του καραγκιόζη: αρλεκίνοι, νευρόσπαστα, χαρτονόμουτρα στο συρτό
χορό του Σκαρίμπα». Στο Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Πρακτικά Α’ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, Χαλκίδα: Διάμετρος, 2007, 255-270.
Γιάννης Σκαρίμπας, «Μια ταχεία με συντομία μου δυο λόγων», Άπαντες στίχοι 19361970, ό.π., 13-15.
Οι απόψεις του Σκαρίμπα απηχούν τις απόψεις του Νίτσε για το ίδιο θέμα: «Πίσω
από τις σκέψεις και τα αισθήματά σου, αδελφέ μου, υπάρχει ένας ισχυρός αφέντης,
ένας άγνωστος σοφός – ονομάζεται Εαυτός· κατοικεί στο σώμα σου, είναι το σώμα
σου», «Οι περιφρονητές του σώματος», Φρειδερίκος Νίτσε, Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα (Τάδε έφη Ζαρατούστρα). (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Άρης Δικταίος). Αθήνα:
Δωδώνη, 1983, 69-71. Άλλες συνδέσεις της ποιητικής και της θεματικής του Σκαρίμπα
με τον Νίτσε, αποδίδοντάς τες σε «σύμπτωση», ανιχνεύει και η Λίζυ Τσιριμώκου, στη
μελέτη της, «Χαρούμενο ρέκβιεμ», Εσωτερική ταχύτητα, Δοκίμια για τη λογοτεχνία,
Αθήνα: Άγρα, 2000, 372-374.
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τής της ίδιας της σχέσης με τον άλλον, όπου μια κάποια ομοιοστασία μας
διατηρεί παρ’ όλα αυτά ομογενοποιημένους».6 Ο Άλλος στο έργο του Σκαρίμπα μετατρέπεται σε αντικείμενο των πόθων και του μίσους, γίνεται ο
Άλλος της γλώσσας που απευθύνεται στην ετερότητα του παραλήπτη. Η
κρίση του νου και του εαυτού διαλύει ακόμη και το σύστημα του γλωσσικού σημείου, τη λέξη και τη σύνταξη (la mise en langue). Διατηρείται,
ωστόσο, ο έλεγχος της επαφής με τη λογική αφηγηματική ακολουθία, καθώς δεν φθάνει ως την απεξάρτηση του σημαίνοντος από το σημαινόμενο.
Η συνειδητή ακολουθία οφείλεται τόσο στον ισχυρό αφηγηματικό άξονα
των ποιημάτων του, όσο και στην επιμονή του στη διατήρηση του μέτρου.
Παρά την επικράτηση του ελεύθερου στίχου, ο Σκαρίμπας έγραψε λίγα
ελευθερόστιχα ποιήματα.7 Δεν είναι, βέβαια, υπερρεαλίζουσα η γραφή του,
καθώς υπάρχει ένας συνεκτικός αφηγηματικός άξονας και διατηρείται,
έστω και με τολμηρές παραβιάσεις, ο μετρικός βηματισμός. Οι απόψεις
του Σκαρίμπα για το μέτρο απηχούν τη «σωματική» αντίληψη του Παλαμά
για τη μετρική μελέτη, η οποία «ρυθμίζει το δρόμο της Εμπνοής, χρυσοχαλινώνοντας τον αχαλίνωτο Πήγασο.» Το μέτρο λειτουργεί ως κορσές της
εμπνοής και του στίχου.8 Το μέτρο και ο ρυθμός συνιστούν συνεκτικό αρμό
της σκαριμπικής ποίησης, παρά το γεγονός ότι τα εξαρθρώνει όσο κανένας
άλλος από τους ομοτέχνους του (ας θυμηθούμε, λ.χ., τον Μητσάκη, τον Φιλύρα ή τον Καρυωτάκη). Για τον Σκαρίμπα, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του με τον Καρθαίο, «μέτρο και ρυθμός είναι ουσία της τέχνης».
Ιδού πώς απαντά δηλώνοντας τη «σωματική» σχέση του με τη μετρική:
«Γέλασα με αυτό που μου γράφεις: ότι στην οικογένεια των λογοτεχνών, εμείς
6

7

8

Julia Kristeva, «Ομιλία και υποκείμενο στην ψυχανάλυση», Στην αρχή ήταν η αγάπη. Ψυχανάλυση και πίστη. (Εισαγωγή-μετάφραση Έπη Μελοπούλου). Αθήνα: Άγρα,
1985, 45. Για τον όρο υποκείμενα εν κρίσει (en procès), βλ. «Le sujet en procès», 1η
δημοσίευση στο Artaud, UGE, έκδ. 10/18, 1973 και Έπη Μελοπούλου, «Σημειώσεις
της μεταφράστριας», ό.π., 116-117. Πρβλ. Kristeva, Folle vérité, Paris: Le Seuil, 1979
[συλλογικό έργο].
David Ricks, «Παράδοση και πρωτοτυπία: Η περίπτωση του Σκαρίμπα». Στο Νάσος
Βαγενάς (επιμ.), Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον
ελεύθερο στίχο (1880-1940), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1996, 175185· Συμεών Γρ. Σταμπουλού, «Ελευθεροστιχίτης ή – και – Ομοιοκαταληξόπουλος;
Όψεις της ποιητικής του Γιάννη Σκαρίμπα», Νέα Εστία, αρ. 1851, Ιανουάριος 2012:
56-68.
Βλ., λ.χ., τον πρόλογο του Παλαμά (1919, σ. η’) και το ποίημά του «Α! Μη με σφίγγης,
τέρας!», στη συλλογή Τα Παράκαιρα: μ’ ένα πρόλογο, Αθήναι: Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.].
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– που κάνουμε ποίηση με ρυθμό και μέτρο – θεωρούμαστε ξεπερασμένοι. Είναι, μα την αλήθεια, θαυμάσιο. Γιατί δεν πρόκειται για καμιά τεχνοτροπία
εδώ, ή σχολή. Πρόκειται γι’ αυτή τούτη την ποίηση, γι’ αυτό τούτο το νόημά
της. Ή είναι ποίηση, ή είναι (κατά το… μη καρδία) μη ποίηση. Και μια που η
ποίηση (σα μια μορφή που είναι της τέχνης) είναι κάτι το κατηγορηματικό και
αυτούσιο – ένα είδος διάσταση φυσική, είδος νόμου – δεν μπορεί να είναι έξω
από τη ‘μόδα’ δηλαδή έξω από τον εαυτό της. Θα είταν το ίδιο σα να λέγαμε
ότι τώρα πια δεν είναι της μόδας ο νόμος λ.χ. των συγκοινωνούντων αγγείων
ή της βαρύτητας.»9

Τα πεζόμορφα ποιήματα, τα οποία συνέθεσε,10 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ειδολογικό ενδιαφέρον, αφού χαρακτηρίζονται από τη γραμμικότητα
της λυρικής αφήγησης και την τετριμμένη θεματική· η γλώσσα και η σύνταξη δεν παραβιάζονται. Επίσης, καμία γλωσσική αρρυθμία δεν παρατηρείται στα Αποκηρυγμένα ποιήματά του.11 Η «χουμάτινη και παράχορδη
φωνή»,12 όπως ο ίδιος ονομάζει την παράφωνη ενορχήστρωση της ποίησής του, οι γλωσσικές παραβιάσεις, η παραβίαση των κανόνων της λογικής, η ανατροπή της σύνταξης, οι κρημνώδεις διασκελισμοί, αρχίζουν με
τη δημοσίευση της συλλογής Ουλαλούμ, το 1936 (βλ., λ.χ., «Η Δεσποινίς
Λ. Π.», Α.Σ., 46).
Η εσωτερική αταξία του ποιητικού υποκειμένου, η κρίση του εαυτού
εκβάλλει επομένως στη διάλυση γλώσσας σε όλα τα επίπεδα προκαλώντας μια σύγκρουση ανάμεσα στο σημειωτικό και το συμβολικό επίπεδο του λόγου·13 η πιο προφανής διάσταση αυτής της σύγκρουσης είναι η
επίμονη και συνειδητή διατήρηση της μετρικής τάξης, η οποία, ωστόσο,
υπονομεύεται από την άτακτη γραμματικοσυντακτική λεκτική εκφορά,
9
10

11
12
13

Τρία ποιητικά βιβλία. Στοχασμοί Κ. Καρθαίου, 1950, 4-5 (ανάτυπο από τον ‘Αιώνα
μας’).
Βλ. το β’ μέρος του βιβλίου της Σούλας Παπαγεωργοπούλου-Ιωαννίδη, Ανέκδοτα και
αθησαύριστα κείμενα του Γιάννη Σκαρίμπα, [Περιγραφή και σχόλιο], Αρχειακή έρευνα,
Χαλκίδα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, 1995, όπου, όμως, τα λυρικά πεζά
δεν διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα.
Σπύρος Κοκκίνης, Τα αποκηρυγμένα ποιήματα του Σκαρίμπα, Αθήνα: εκδ. Φιλιππότη,
1991.
«Μια ταχεία με συντομία μου δυο λόγων», Άπαντες στίχοι 1936-1970, ό.π., 13.
Η αντιπαράθεση σημειωτικού/συμβολικού διατυπώνεται συστηματικά από την Κρίστεβα, στο La révolution du langage poétique, Paris: Le Seuil, 1974.
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την ανορθόδοξη στίξη, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ρυθμός.14 Ο
αφηγητής του Σκαρίμπα μας προϊδεάζει, άλλωστε, για την πρόθεσή του
να ανανεώσει τον ρυθμό: θα βρω άλλον ρυθμό («Το φιδάκι», Εαυτούληδες, Α.Σ., 68)· αποκαλώντας τον εαυτό του «μαιτρ του φάλτσου» (Εαυτούληδες, Α.Σ., 50),15 στην ουσία, θέτει τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός
μεταβατικού εγώ, ρευστοποιεί και υποσκελίζει το ποιητικό υποκείμενο,
το οποίο επιδίδεται εντέλει σε μιαν εμπνευσμένα αυτοκαταστροφική και
οργανωμένη διασάλευση της γλώσσας.
Για να μιλήσουμε με όρους της Κρίστεβα, διερευνώντας την ποιητική
γλώσσα του ετερόδοξου μοντερνιστή Σκαρίμπα ως σημαίνον σύστημα αντιπαραβάλλοντας, στον βαθμό του δυνατού, την τάξη του σημειωτικού (la
sémiotique) με την τάξη του συμβολικού (la symbolique), θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε πολλά παραδείγματα γλωσσικών και μετρικών αποκλίσεων και
παραβιάσεων. Πολύ συνοπτικά θα αναφερθώ στη ρίμα καλαμπούρι: λ.χ.,
14 Για τον ρυθμό και τη θεματική του Σκαρίμπα, την άνιση ποίησή του, βλ. τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις του Κώστα Στεργιόπουλου, Περιδιαβάζοντας, τ. Δ’: Στους
ίδιους και σ’ άλλους καιρούς, Αθήνα: Κέδρος, 1996, 251-256. Η Κατερίνα Κωστίου επισημαίνει την αποδιοργάνωση της γλώσσας, τη μείξη γλωσσικών επιπέδων και υφών,
την υπονόμευση της λογικής που φθάνει σε οριακό βαθμό και την ειρωνική χρήση
του μέτρου. Η γλώσσα του Σκαρίμπα απασχολεί διαχρονικά την κριτική, η οποία έχει
διατυπώσει τις πλέον αντιφατικές απόψεις για το ζήτημα. Οι σημαντικότερες απόψεις
της κριτικής για την οριακή χρήση της γλώσσας στο έργο του Σκαρίμπα ανθολογούνται
στον τόμο Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Για τον Σκαρίμπα, Λευκωσία: Αιγαίον, 1994:
π.χ. ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος (1933) χαρακτηρίζει τη γλώσσα του αναρχική. Είναι
ενδιαφέρον να δει κανείς τις αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά την ερμηνεία και τον
χαρακτηρισμό της γλώσσας του Σκαρίμπα· π.χ. ό,τι για τον Louis Roussel (1930, 1933)
αποτέλεσε μέγα προσόν του έργου, για τον Mario Vitti (1979) υπήρξε η μεγαλύτερη
αδυναμία του. Πρωταγωνίστρια πάντως στο έργο του θεωρεί τη γλώσσα. Ο Παράσχος
(1936) διατυπώνει γενικές παρατηρήσεις για την ποιητικότητα της πρόζας του Σκαρίμπα και τον ρυθμό του πεζού του λόγου. Ο Π. Σπαν.[δωνίδης] (1935, 1939) κρίνοντας
την ποιητική συλλογή Ουλαλούμ τη χαρακτηρίζει ως «στιχουργημένη σκαριμπική πεζογραφία». Ο Σεφέρης (1959) συνόψισε εύστοχα στον χαρακτηρισμό ‘το τζαζ του Ευρίπου’ τον ρυθμό της πρόζας του. Ο Κοκόλης (1972) κάνει λόγο για το τσαλάκωμα της
γλώσσας και ο Φώτος Πολίτης (1930) για «εσωτερική κίνηση» της πρόζας. Οι παραπάνω απόψεις σχολιάζονται από την Κατερίνα Κωστίου, στο «Σημείωμα της Επιμελήτριας», Άπαντες στίχοι 1936-1970, ό.π., 203-223· βλ. και τη μελέτη της, «Οι γλωσσικές
‘παρανομίες’ του Γιάννη Σκαρίμπα», Νέο επίπεδο, αρ. 45/7, Νοέμβριος 2017: 3-4. Στο
κείμενό του «Περί τέχνη υπό κλίμακα» ο Σκαρίμπας εκφράζει τις απόψεις του για τη
γλώσσα και τη μέριμνά του του για το ύφος και τη γλωσσική εκφορά της ποίησής του.
Το κείμενο περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Σούλας Παπαγεωργοπούλου-Ιωαννίδη, ό.π.,
259-263.
15 Βλ. Κατερίνα Κωστίου, «Ο ‘μαιτρ του φάλτσου’ και η clownerie του μεσοπολέμου»,
Ασύμβατη συνοδοιπορία, ό.π., 120-121.
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στο ποίημα «Το γράμμα», η φωνολογική σύντμηση της λέξης σούρουπα, η
οποία οφείλεται εν μέρει και στη χρήση του ιδιώματος (π.χ., «Το Μαριώ»),
σε σούρπα ομοιοκαταληκτεί με τη λέξη σούπα, δηλαδή σου είπα, αλλά παραπέμπει αυτονόητα και στη σούπα (Εαυτούληδες, Α.Σ., 76). Στο ποίημα
«Το ζήτημα» μέσα από τη συντακτική διαταραχή, ο αφηγητής αναπαριστά
και δοκιμάζει τα όρια του λογικού και του παραλόγου (Ουλαλούμ, Α.Σ., 47).
Στο «[…] πορτραίτο της Έλιζε Μαίηλυ» το ποιητικό υποκείμενο διατυπώνει
υποθέσεις για το πώς θα μπορούσε να κρατήσει αλυσοδεμένη την αναπαριστώμενη πανώρια γυναίκα, η οποία γελώντας ηχηρά, με το εκρηκτικό της
γέλιο δραπετεύει έξω από τα όρια του πίνακα-ποιήματος, φυλακής: Δε θάχες
βέβαια μού δραπετεύσει – μόνος να μένω- […] Ω μένα – τ’ άμυαλου – που
μέσ’ στα σύνορα τούτ’ του στενού μου/στίχου μου εζήτησα να σε περίκλεινα –
σκλάβα πανώρια! (Εαυτούληδες, Α.Σ., 62-63).
Στο ποίημα «Εαυτούληδες», όπου αυτοαποκαλείται, για πρώτη φορά,
στην ποίησή του, «μαιτρ του φάλτσου», η συντακτική διαταραχή υπογραμμίζει την εικόνα του εαυτού: Ως ωραία ήταν μου απόψε η λύπη/ήρθαν όλα
σιωπηλά χωρίς πάθη/και με ήβραν – χωρίς κανέν’ να μου λείπει -/ τα λάθη
(ό.π., Α.Σ., 50). Η διατάραξη της σύνταξης που προκαλείται από την επίταξη της προσωπικής (και όχι μόνο) αντωνυμίας είναι συχνή στη σκαριμπική
ποίηση: Ω πάντα και πάντα μου καράβι – καράβι, […] / κι η νύστα - καντήλι
μου – νάρτει σου./ Στης νύστας μου φέγγε μου – ψηλά – τη μεγάλη/ μου αυτή
λιμνοθάλασσα ω πλοίο μου,/ Συ νάσαι μου ο Άγγελος κι εγώ το κεφάλι/ στ’
ολάνοιχτο να γείρω βιβλίο μου… («Και άφες μου», Βοϊδάγγελοι, Α.Σ., 109)·
[…] περίεργο πάντως ως είμαι του επιβάτης… («Το τραίνο», ό.π., Α.Σ., 9495). Επίσης: Πότε λοιπόν θα φύγει – μου – από μέσα/ αυτό το αλόιστο πουλί
που (και – με - τώρα)/ χώνει τ’ ανύχι του βαθιά και μου εδέσα/ - κι αυτήν
πουλί! – και τη δική μου Ελεονώρα;/ και – στο λαιμό μου - του ψωμιού την
καταπιά; -Ποτέ πια! («Αυτό – ναι! (Παράπονο στον Γιάννη Βαρβαρίγγο)»,
ό.π., Α.Σ., 134). Στο «Αντίγραμμα» η πρόταξη του αρνητικού συνδέσμου
προκαλεί συντακτική απορρύθμιση: Δεν φίλε μ’ εσβήστη. Είναι, όπως, τα
νέφη/ (ό.π., Α.Σ., 86). Στο ποίημα «Ανταπόκριση» απαντούν οι στίχοι: δεν
θα μου ξανασφεντουρίσουν σερπαντίνες, […] στην χαιρετάω κι ας μην αυτή
δεν μας θυμάται,/ το ίδιο κι εσύ – καλέ – χαιρέτησέ μου/ την τρικυμία σου
του νου, που όλο μυκάται… (ό.π., Α.Σ., 115). Στο «Βοϊδάγγελος δεύτερος»
ο αφηγητής περιγράφει μια φαντασίωση: Ν’ άκουα εντός σου πώς κυλά/
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η σιγή σου – έσκυψα τρελά -/και πάει, / μα στάθηκ’ άναυδος σαν ως/ να σ’
αντανάκλα ο ουρανός/ στα χάη! (ό.π., Α.Σ., 84-85). Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στο σκαριμπικό έργο απαντούν οι πιο τολμηροί
και κρημνώδεις διασκελισμοί (βλ. λ.χ., «Βοϊδάγγελος δεύτερος») και χρησιμοποιείται με ιδιάζοντα τρόπο η στίξη και ιδίως η παύλα.
Ο συγγραφέας μάς εκπλήσσει διαρκώς με την ειρωνική του λεξιπλασία,
τους ανοίκειους τύπους και και τους νεολογισμούς του: να βλέπεις βλέπινα και να διψάς –πρέπει – διψίσια («Το αστέρι», ό.π., Α.Σ., 104)· νέρινη
– πίσω – αφήνοντας κορδέλα και αλαφρό […] («Η πόλη», ό.π., Α.Σ., 120)·
βέλη φαρμάκινα συναντούμε στο «Πώς γελάμε στο Χάρλεμ (απολογία ενός
νέγρου)», (ό.π., Α.Σ., 123).16 Η αίσθηση της γλωσσικής διατάραξης είναι
έντονη σε πολλά ποιήματα: Τότες ακώ κι ένα κούρντισμα ως – μου -/τα μέλη
κινήσουν σε άσκηση τέλεια. («Αρλεκίνος», Εαυτούληδες, Α.Σ., 75)· Πολύ
αργόν το βράδυ εσβούσε/ και τίποτά’ ταν το φεγγάρι/ κι ό,τι ‘ ταν λύπη δε
λυπούσε/ και τίποτα δεν είχε χάρη («Τίποτα», Βοϊδάγγελοι, Α.Σ., 127)· Τάχτα
–τα! Μου – στα χέρια της – να κι η λύπη που εγίνη/ μου μάνα (και μωρό γω
ακόμη της!)/ιδές με, κιόλας στο χάος πώς θα σβένω – Σελήνη/ κρεμασμένη
απ’ την πάμφωτη κόμη της… («Ότι μου εστί», ό.π., Α.Σ., 110)· Ήμαν ήσυχος
και κανείν γω δεν πείραζα./ Ήμαν προύμυτος, και γω βύζαινα χάος… («Κατηγορουμένη - εγέρθητι», ό.π., Α.Σ., 118).
Με εντελώς ανορθόδοξο τρόπο χρησιμοποιούνται και τα ρήματα· λ.χ.
στο ποίημα «Ο Β΄ Παγκόσμιος» απαντά ο τύπος σε ονειρεύομαν (ό.π., Α.Σ.,
121) ή στο «Η επίσκεψις» ο τύπος εβεβρήκειν (ό.π., Α.Σ., 107).17 Συχνά η
καθαρεύουσα – λόγια γλώσσα συνυπάρχει στο ίδιο κειμενικό περιβάλλον
με τη δημοτική ή το ουσιαστικό χρησιμοποιείται ευρηματικά ως ρήμα:
16 Για τους νεολογισμούς στο έργο του Σκαρίμπα, βλ. Ελένη Κόλλια, «Οι νεολογισμοί ως
στοιχείο ύφους στο Σόλο του Φίγκαρω». Στο Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Πρακτικά Α’
Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., 75-86 και https://docs.google.
com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnw3YXRoZW5zY29
uZmVyZW5jZXxneDoxYWE5YzZhZjc2MmU3NjRi «Οι νεολογισμοί ως στοιχείο
ύφους στο μυθιστόρημα Μαριάμπας του Γιάννη Σκαρίμπα», Πρακτικά 6ης Συνάντησης
Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας, 13-15 Μαΐου 2011, τ. Β΄,
Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012, 178-186. (Βλ. και Χρόνος, αρ. 10, Φεβρουάριος 2014). http://www.chronosmag.eu/index.php/ll-lgs-s-f-s-thsp-g-sp.html).  
17 Για «εξεζητημένες λόγιες σφήνες» κάνει λόγο ο Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Σημειώσεις στον Σκαρίμπα», ανάτυπο από το Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, αρ. ΚΖ’, 19861987· βλ. Κατερίνα Κωστίου, «Σημειώσεις», Άπαντες Στίχοι1936-1970, ό.π., 191.
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Και ταμπουρλώ στη νύχτα του μυστήριου […] («Εμβατήριο γαμήλιο», ό.π.,
Α.Σ., 113). Στο ποίημα «Οι σταυροί», μέσα από τη χρήση της ονοματοποιΐας, ο αφηγητής εκφράζει υπόρρητα την αδυναμία της γλώσσας να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα της ύπαρξης (ό.π., Α.Σ., 114).
Το λογοπαίγνιο, ο αναγραμματισμός, η απροσδόκητη παρήχηση είναι
γνωστά μοντερνιστικά παίγνια και δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για
κανονικότητα στην ποιητική γλώσσα. Η αποδόμηση της σύνταξης – «της
σύνταξης της γλώσσας, της σύνταξης, που αποτελεί τον άξονα του λόγου
(discours)» πρέπει, ωστόσο, να συζητηθεί εμβριθέστερα. «Μιλώντας ακριβώς για τις αντιθέσεις και τις υπερβάσεις του ποιητικού ύφους, στο μεταίχμιο της νοητικής επιδεκτικότητας, ‘χρειάζεται μία εγγύηση – Η Σύνταξη’,
έλεγε ο Μαλλαρμέ, αφού ήδη την είχε κάνει άνω – κάτω».18
Η κριτική έχει κάνει σποραδικές μνείες και γενικές αναφορές στην
εσωτερική αταξία και την ψυχολογική ακαταστασία της ποίησης του Σκαρίμπα και έχει επισημάνει όψεις της γλωσσικής διατάραξης.19
Όπως φαίνεται από την προσεκτική ανάγνωση του σπαρακτικού αλλά
και ταυτόχρονα παιγνιώδους και αιχμηρού ποιητικού του έργου, μια σημαντική όψη της ποίησής του, η οποία δικαιολογεί εν πολλοίς και την εικόνα
της γλωσσικής και της συντακτικής αταξίας, είναι η κρίση του εαυτού
μέσα από τις αναπαραστάσεις της τρέλας, η οποία αποτελεί δεσπόζουσα
της αφήγησης. Στο «γένος των Λοξών» εντάσσει, άλλωστε, τον Γιάννη
Σκαρίμπα και ο Γ.Π. Σαββίδης, στη μελέτη του «Σχεδόν παραφρονούσης
μούσης τερατουργήματα», προτείνοντας μια διερεύνηση της συγγένειάς
του με τον Φιλύρα.20
18 Έπη Μελοπούλου, «Εισαγωγή. Από τη σημειωτική στην ψυχανάλυση», ό.π., 16-17.
Η Κρίστεβα ως γνωστόν ασχολήθηκε συστηματικά με το πολύπλοκο έργο του Μαλλαρμέ. Πρβλ. Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, ό.π.· Le langage, cet
iconnu, Paris: Seuil, 1981· Ζαν – Ρισάρ Φρεμάν, Τι είναι η κλινική; Τα εργαλεία της
ψυχαναλυτικής κλινικής, μετάφραση Κατερίνα Χατζή – επιστημονική επιμέλεια Ελμίνα
Βαλσαμοπούλου, Αθήνα: Καστανιώτης, 2004.
19 Βλ. σημ. 14.
20 Γ.Π. Σαββίδης, «Σχεδόν παραφρονούσης μούσης τερατουργήματα», Τράπεζα πνευματική, Αθήνα: Πορεία, 1994, 331-332· πρβλ. Θανάσης Χατζόπουλος, «Η λοξή σοφία και
η κοινή θλίψη (για τον Γιάννη Σκαρίμπα)». Στο Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Πρακτικά
Α’ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., 301-313. Μια πρώτη διερεύνηση της σχέσης του με τον Φιλύρα επιχειρεί η Κατερίνα Κωστίου, «Ο ‘μαιτρ του
φάλτσου’ και η clownerie του μεσοπολέμου», Ασύμβατη συνοδοιπορία, ό.π., 115-121.
Θα μπορούσε να συσταθεί μια υπόθεση εργασίας με άξονα τη σύνδεση της ποιητικής
του Σκαρίμπα όχι μόνο με αυτήν του Φιλύρα, αλλά και του Μητσάκη και του Antonin
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Ο τρόπος με τον οποίο ο Σκαρίμπας ανιστορεί το προσωπικό του μυθιστόρημα συνδέει άρρηκτα τη στίξη του σώματος και του νου με τη στίξη
του λόγου. Ο σαλός προσποιείται την τρέλα για να μεταδώσει μια καρυωτακική πίστη στο αδιέξοδο· προβάλλει την εικόνα του σαλού μέσα από την
οργανωμένη διασάλευση, κυρίως τη γλωσσική και τη συντακτική.
Η θεματοποίηση της τρέλας, είτε σε συνάφεια με την ποιητική δημιουργία, είτε σε σχέση με τη λύπη και τη σιωπή, με τον κοινωνικό της
απόηχο, την εικόνα του τρελού, όπως την προσλαμβάνει η κοινωνία, με
τη γενεαλογική της καταγωγή, κ.ο.κ. απαντά σε δώδεκα τουλάχιστον
ποιήματα, όπου αναφέρεται ρητά η λέξη τρέλα, στον τίτλο ή στο εσωτερικό του ποιήματος. Το ποίημα «Τρελός;» συμπυκνώνει όλα τα θεματικά
μοτίβα της λοξής του ματιάς, καθώς συνδέει την παραμόρφωση της εικόνας του κόσμου με την παρώδηση της λογοτεχνικής του δημιουργίας
(την ικανότητά του να πλάθει στίχους και πεζά), με τη λησμονημένη,
νεκρή αγαπημένη, αλλά και με τη λογική, στην πέμπτη στροφή: Τρελός εγώ; Αστείο! Και στίχους/ φτιάχνω, και πάω πατώντας· ούτε λόγος
[…] (Εαυτούληδες, Α.Σ., 61). Στο ποίημα «Στάδιον δόξης» (ό.π., Α.Σ.,
78-79) αίφνης ανταριάζει ο κόσμος και οι ήρωές του, οι στίχοι του, οι
καμπούρηδες και αλλήθωροι εαυτοί του, ο θίασος ε α υ τ ο ύ λ η δ ω ν ,
οι προχρονολογημένοι εαυτοί, όπως τους ονομάζει αλλού,21 τού δείχνουν
τη Χαλκίδα αποκαλώντας τον «μαιτρ του φάλτσου». Σε τούτο το ποίημα
συνδέεται η σωματική παραμόρφωση και η ασχήμια με τη διασάλευση
του νου: Ως ανύποπτος κάθομαν, ήρθαν όλα μι’ αντάρα/ οι ήρωές μου κι
οι στίχοι μου –φιόρα μου όλα πλατύφυλλα - / κάθε μια της ζωής μου ήταν
– κει – στραβομάρα/ κάθε γκάφα μου ή τύφ-λα…
Το πιο εμβληματικό, ωστόσο, ποίημα που σχετίζεται με την τρέλα
είναι «Η Κυρά μου η τρέλα» ([1938;], 1952),22 με κεντρικό μοτίβο της
σκαριμπικής θεματικής23 το ποιητικό, απόκοσμο ομιλόν βαπόρι, που θα
Artaud.
21 «Το όνειρο του Πέτρου Σπέντζη (κριτική)», Βοϊδάγγελοι, Α. Σ., 130.
22 Σούλας Παπαγεωργοπούλου-Ιωαννίδη, [1938;], ό. π., 105-106· Τα Νέα Ελληνικά, αρ.
1, Ιανουάριος 1952· Κατερίνα Κωστίου, «Από το εργαστήρι του Γιάννη Σκαρίμπα.
Εκπλήξεις και παγίδες», Περίπλους, αρ. 44, Μάρτιος-Ιούνιος 1997: 42-43. Στο αρχείο
του Σκαρίμπα απόκειται και το μαλλαρμεϊκό ποίημα «Θαλασσινή αύρα», βλ. Κατερίνα
Κωστίου, «Σημείωμα της επιμελήτριας», Άπαντες Στίχοι 1936-1970, ό.π., 218.
23 Βλ. Κατερίνα Κωστίου, «Ο Σκαρίμπας της φυγής και της περιπλάνησης – η μαρτυρία
του πεζογραφικού του έργου», Η Λέξη. Αφιέρωμα στον Γιάννη Σκαρίμπα, αρ. 68, Οκτώ-
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έκανε κάποια τρέλα ανεπανόρθωτη και μαγική· επιβάτισσά του είναι η
λύπη και κυβερνήτης του η σιωπή: Μη θα κεραύνωνε με μια του λέξη
την έρμη πόλη/ μη θα ξεμπάρκαρε τη φρίκη αμίλητη στο μώλο εκεί; (τρίτη
στροφή). Στην πρώτη στροφή από τον στίχο: ως το ρυμούλκησε μειλίχιο
η νύστα μου εκεί αλαφρά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται μάλλον για
όνειρο. Στην τέταρτη στροφή εκτυλίσσεται μια φριχτή νεκρική σκηνή: Ή
μη - βαρκάκια του – μ’ άσπρες κορδέλες σταυροδεμένα/ φέρετρα θάστελνε
όξω – σαν κύματα και σαν αφροί -/όπου θα κείτονταν της γης τα νήπια
μαχαιρωμένα/ ή όπου όλοι όσοι αγαπήθηκαν, θάσαν νεκροί; Στην πέμπτη
στροφή το ποιητικό υποκείμενο ομολογεί ότι βιώνει μια τρελή φαντασίωση και ότι καθοδηγείται από την Κυρά του την τρέλα: Τίποτα, τίποτα…
μα πώς έτσ’ ήταν, πώς μου εφάνη/ αυτό το πλοίο; Στάθηκε αμίλητο μ’ όψη
φριχτή/κι έφυγε, ως τόφερε η Κυρά μου η τρέλα μες στο λιμάνι,/ αυτή που
παίρνοντάς με από το χέρι με περπατεί… Το πλοίο, δομικός τόπος του
έργου του Σκαρίμπα, είναι το ποιητικό υποκείμενο και η φρίκη, που αποπνέει το ποίημα, φαίνεται ότι απηχεί επίδραση του Έντγκαρ Άλλαν Πόε,
όπως έχει δείξει για άλλα ποιήματα του Σκαρίμπα η Χριστίνα Ντουνιά.24
Το ποίημα θυμίζει τον χαρακτηριστικό πίνακα «Το Πλοίο των τρελών»
του Ιερώνυμου Μπος, ο οποίος αποτελεί ένα είδος αλληγορίας του ανθρώπινου είδους που ταξιδεύει στα ποτάμια της Ευρώπης, στις θάλασσες
του κόσμου, πάνω σε ένα μικρό καράβι.
Οι ποικίλες διαστάσεις της τρέλας διατρέχουν ρητά ή υπόρρητα την
ποίηση του Σκαρίμπα. Αναφέρω ενδεικτικά και συνοπτικά: στο ποίημα
«Έρωτας ζωγράφος», αφιερωμένο στην ποιήτρια Ρίτα Μπούμη, ο αφηγητής επεξεργάζεται την κοινωνική εικόνα του τρελού· αρχίζει ως εξής:
Τρελαμένος κι ανήμπορος θα κινήσω ένα δείλι/με δεμένο στα μάτια μου
το μαντίλι διπλό/-αχ τυφλός- να μη σκέφτουμαι, να μη στρέφει – σφοντύλι/
της ζωής το ταμπλώ και κλείνει κυκλικά: Και θα φύγω στα τρίστρατα -και
τρελόν θα με λένε-/με δεμένα τα μάτια μου και στο χέρι ραβδί: θα πουλώ την
βρης 1987: 771-779, όπου η μελετήτρια εξετάζει ως τόπο του σκαριμπικού έργου το
πλοίο και το τραίνο.
24 Χριστίνα Ντουνιά, «Απηχήσεις του Ε. Α. Πόε στο έργο του Γιάννη Σκαρίμπα». Στο
Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Πρακτικά Α’ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., 241-254. Ο Συμεών Σταμπουλού επισημαίνει τη ρομαντική καταγωγή του
μοτίβου και αποδίδει την «εικόνα του πλοίου τέρατος» σε επιρροή του Knut Hamsun,
Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα, Αθήναι: Σύλλογος προς διάδοσιν των
ωφελίμων βιβλίων, 2006, 266.

270

ΆΝΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΆΝΝΗ

εικόνα της ζουγραφιές που με καίνε/αναμμένο δαδί…. » (Ουλαλούμ, Α.Σ.,
39-40). Στο «[…] ζήτημα» σχολιάζει έμμεσα τη συμπεριφορά του λοξού:
Δεν ήταν δα τόσο σπουδαίο: Να φύγεις – ξεπορτώντας -/χωρίς την πόρτα ν’
άνοιγες – αδύνατο. Χρυσή,/ πρώτα την πόρτα ανοίγοντας κι απέ – ‘ποκείθες
– βγώντας,/μπορεί ο καθείς – εξόν λοξός – να φεύγει (όπως συ)· (ό.π., Α.Σ.,
47). Στο περίφημο «Ουλαλούμ…» γίνεται πάλι αναφορά στην τρέλα από
τον προσδοκώμενο παράφορο έρωτα (Εαυτούληδες, Α.Σ., 66-67): Πώς-να,
θα μείνει ο κόσμος με το «μ π α»/που μ’ έλεγε τρελόν πως είχες γίνει/καπνός
και – τάχας – σύγνεφα θαμπά/προς τη Σελήνη….[…] Τόσο πολύ μ’ αγάπησες, Κερά,/που άκουγα διπλά τα βήματά μου!/Πάταγα ‘γω – στραβός – μεσ’
τα νερά; /Κι εσύ κοντά μου… Ο «στραβός» αφηγητής παραλληλίζεται από
τον Ξ. Α. Κοκόλη με τους «κατά Χριστόν σαλούς», αφού ο προσευχόμενος
και ο ερωτευμένος ακούν διπλά τα βήματά τους. Στο ποίημα υπογραμμίζεται από τον αφηγητή η κοινωνική πρόσληψη τρέλας που σχετίζεται με
την αγάπη·25 η Μαρία Ακριτίδου συνδέει τη Σελήνη με την τρέλα.26 Στο
«Άγγελος εφάνη μοι» το ποιητικό υποκείμενο επεξεργάζεται το ζήτημα
της γενεαλογικής καταγωγής της τρέλας: Κάτι ήταν σαν ψέμα κι ήμουν
μοναχός μου/μέσ’ τη σιωπηλή μου – πόχω πάντα – τρέλα. Ω ένα στόμα – αν
ήταν – θάδινα το φως μου/ κάτι να μου εμίλειε, κάτι να μου εγέλα…[…]
Ω, η τρελή η μάνα μου – στο βυζί της, όντας/ με γλυκαποκοίμιζε – τι μ’
εκράτει, Θεέ μου;/και – μπεμπέ –δεν μ’ έδιωχνε τότε μπουσουλώντας/ να
σε βρω – όπου νάσουνα – φως μου κι άγγελέ μου; (ό.π., Α.Σ., 71). Στο ποίημα «Η τράτα» υπάρχουν εικόνες παραλόγου χωρίς ρητή αναφορά στην
τρέλα (ό.π., Α.Σ., 72). Στο «Νινόν» η τρέλα συνδέεται με τον θάνατο:
Τρελαίνονταν για κούρσες και για γέλια/ (ό.π., Α.Σ., 73). Στο «Αγγέλω»
εξιδανικεύει ειρωνικά την ανυποψίαστη χωριατοπούλα: Από την πόλη εγώ
και αυτή χωριάτα/ουδ’ είδηση της τρέλας μου είχε πάρει/ τα μούτρα της
τα φουσκομαγουλάτα/ να λέω φεγγάρι. (ό.π., Α.Σ., 74). Στο «Πλοίον εν
όψει» γίνεται πάλι αναφορά στον ερωτικό δεσμό που αποδείχθηκε εφήμερος (ό.π., Α.Σ., 77). Στο «Βοϊδάγγελος δεύτερος», ο αφηγητής βιώνει μια
25 Ξ. Α. Κοκόλης, «Το ποίημα ‘Ουλαλούμ…’ ( η νεκρή αγαπημένη και ο ‘Κύριος’: παράλληλοι»), Άνθρωποι και μη: τα όρια της φαντασίας στο Σκαρίμπα. Μελέτες και σημειώματα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001, 79-87.
26 Μαρία Ακριτίδου, «Σελήνη και θάνατος στο μυθιστόρημα Μαριάμπας του Σκαρίμπα»,
Μικροφιλολογικά, αρ. 6, φθινόπωρο 1999: 27-28. Πρβλ. Ξ. Α. Κοκόλης, Άνθρωποι και
μη: τα όρια της φαντασίας στο Σκαρίμπα. Μελέτες και σημειώματα, ό.π., 169-171.

ΜΕ ΡΑΪΣΜΕΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΑΣ…

271

τρελή φαντασίωση: Ν’ άκουα εντός σου πώς κυλά/ η σιγή σου – έσκυψα
τρελά -/και πάει, / μα στάθηκ’ άναυδος σαν ως/ να σ’ αντανάκλα ο ουρανός/
στα χάη! (Βοϊδάγγελοι, Α.Σ., 84-85). Στο «Αντίγραμμα» απαντά Ο έρωτας
ζωγράφος και ζαβή η παλέτα/ (ό.π., Α.Σ., 86). Η τρέλα προβάλλεται και
στη φύση, στην άναρχη συμπεριφορά των φύλλων: Τα φύλλα ο άνεμος
του νόστου/ τα πήγαινε – στροφές ανέμης -/ τρελά στην πόρτα σου και δόστου/ καρδιά να τρέμεις και να τρέμεις… («Dona mia portoles», ό.π., Α.Σ.,
101). Στο «Σφαχτό της αγάπης» η τρέλα συνδέεται και πάλι με την αγάπη:
Λοιπόν θάρθω! Κατάχλωμος – πνεύμα ριγό της γητειάς σου - / να ορθωθώ
μπρος στην πόρτα σου – τρελού ονείρου μου Αράπης -/ θα προσφερθώ στο
στιλέτο σου εκεί μπροστά στη ματιά σου/ σφαχτό της αγάπης. (Βοϊδάγγελοι,
Α.Σ., 102). Στο «[…] αστέρι» ο αφηγητής επεξεργάζεται και πάλι εικόνες
παραλόγου χωρίς ρητή αναφορά στην τρέλα. (Βοϊδάγγελοι, Α.Σ., 104). Στο
ποίημα «Ανταπόκριση» (σε γράμμα του Λούλη Ποζιόπουλου) το ποιητικό
υποκείμενο ταυτίζεται με το καράβι και γίνεται ρητή αναφορά στην τρικυμία και το ράγισμα του νου: Κι όλο με πάει καράβι η νύστα -/με τα πανιά
του γυάλινα στη μπόρα,/ κι είμαι γυαλένιος καπετάνιος του και κρυσταλ-/
λένια –εκείνη – κούκλα του, στην πλώρα./ Σώπα ορέ Λούλη, φίλε αγαπητέ
μου,/στην χαιρετάω κι ας μην – αυτή- δεν μας θυμάται,/το ίδιο και συ –καλέχαιρέτησέ μου/ την τρικυμία σου του νου που όλο μυκάται… Και σαν δυο
πλοία, του ωκεάνειου απείρου,/ κάτω από τ’ άστρια φέγγη του ουρανού μας,/
άντε –μαζί- στις ρότες μας του ονείρου/με ραϊσμένα μας τα κρύσταλλα του
νου μας… (Βοϊδάγγελοι, Α.Σ., 115). Πολύ κεντρικό αναδεικνύεται και το
ζήτημα του γέλιου στον βοϊδάγγελο και σε άλλα αφηγήματα ως έκφανση
της ετερότητας και της απόκλισης.27
Ο Σκαρίμπας, με τη λογοπαικτική του επίνοια, τις ανυπέρβλητες
γλωσσικές και συντακτικές του ακροβασίες υπερβαίνει τον κανόνα της
γενιάς του Καρυωτάκη και οικοδομεί μια προσωπική ποιητική, μέσα από
27 Για τις αναπαραστάσεις της τρέλας στην πεζογραφία του Σκαρίμπα, βλ. Eleni
Yiannakakis, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimbas,
Το Σόλο του Φίγκαρω, Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, αρ. 3, 1991: 253-289. Για την τρέλα
γενικά, πρβλ. Ξ. Α. Κοκόλης, Μαρία Ακριτίδου, ό.π., Έλλη Φιλοκύπρου, ό.π., 129, 130,
131, 198, Θανάσης Χατζόπουλος, ό.π. και Κατερίνα Κωστίου, «Ο ‘μαιτρ του φάλτσου’
και η clownerie του μεσοπολέμου», Ασύμβατη συνοδοιπορία, ό.π., 122· για τη λειτουργία του γέλιου, βλ. «Το πλεόνασμα του ελλείμματος και τα όρια της ταυτότητας», ό.π.,
33-37· πρβλ. Π. Σπαν.[δωνίδης], «Γ. Σκαρίμπα, Το Σόλο του Φίγκαρω», Μακεδονικές
Ημέρες [Θεσσαλονίκη], αρ. 3, Μάιος-Ιούνιος 1939: 63-65.
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τον συγκερασμό της ειρωνείας με τον (υπονομευμένο) λυρισμό και την
αντιθετική μείξη των ποιητικών απορρυθμίσεων με την έμμετρη μορφή,
ωθώντας την ποιητική του εντελώς έξω από τα αισθητικά και τα μορφολογικά όρια της εποχής του. «Αλλά, όταν αναπαριστούμε το σώμα, πρέπει
να μεταλλάσουμε αυτή μας την κατοικία σε μια γλώσσα που κυριαρχείται
από φαντάσματα, που γράφεται από φαντάσματα. Το σώμα πρέπει να γίνει
σωμόγραμμα (somagram)», γράφει η Catharine R. Stimpson για τα «Τα
σωμογράμματα της Gertrude Stein».28 Στα σωμογράμματα του Σκαρίμπα
διαπλέκεται η ψυχολογία με τη ρητορική, δοκιμάζονται τα όρια της ταυτότητας, μέσα από μιαν οριακή παραβίαση των κανόνων της γλώσσας. Η
υπαρξιακή κρίση και η πολυπροοπτική παραμόρφωση του όντος αντακλάται στην πολυτροπικότητα του καθρέφτη της γλώσσας.
Το γλωσσικό παράδοξο στον Σκαρίμπα έλκει την καταγωγή του από
το ρομαντικό παραλήρημα. Η διατάραξη της γλώσσας αποτελεί μέσο δημιουργικής παρέμβασης και ρήξης με την παραδεδομένη τάξη και λογική·
με όργανο τη γλωσσική μορφή ο αφηγητής του Σκαρίμπα ασκεί κριτική
δημιουργώντας νέα, υπονομευτικά νοήματα. Η λεκτική ελευθερία, η αποδιοργάνωση του συντακτικού κώδικα, δίνει μια μοναδική εξουσία στον
αφηγητή για να ξεδιπλώσει την «κρίση του υποκειμένου». Αυτή η ετερογένεια που παράγεται μέσα από τη διαδικασία της αποδόμησης στην ποιητική γλώσσα του Σκαρίμπα,29 θα μπορούσε να μελετηθεί συγκριτικά και
συνδυαστικά με τον «ρυθμό του πεζού του λόγου», με την ποιητικότητα
της πρόζας του και ίσως τότε αποκαλυφθεί ο μηχανισμός του ζαλιστικού
χαρακτηριστικού που εξήντα χρόνια πριν ο Σεφέρης αποκαλούσε ‘τζαζ
του Ευρίπου’, στο οποίο ενδεχομένως οφείλεται η δραστικότητα της σκαριμπικής ποίησης που απευθύνεται ευθύβολα και διαβρωτικά στην ετερότητα του σημερινού παραλήπτη.

28 Catharine R. Stimpson, «Τα σωμογράμματα της Gertrude Stein». Στο Susan Rubin
Suleiman (επιμ.), Το γυναικείο σώμα στον δυτικό πολιτισμό. Σύγχρονες προσεγγίσεις,
μετάφραση – εισαγωγή Εύη Βογιατζάκη, Αθήνα: Σαββάλας, 2008 (11985).
29 Βλ. Pierre-André Rieben, Délires romantiques. Musset – Nodier – Gautier – Hugo,
Paris: José Corti, 1989.
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Abstract
In an attempt to delineate the writing practices of heterodox modernist
Yiannis Skarimbas and re-evaluate the contribution of his divergent poetics to Modern Greek literature, the present study focuses on his poetic
discourse. It explores two converging and overlapping aspects of crisis
found in his poetry: the crisis of mind and body, which justifiably and
quite unavoidably discharges into a crisis of language. More specifically,
using the concept of the “subject in crisis” and its constituting (to follow
Kristeva’s terminology), the study examines the rhetorical tropes of the
poetic subject, the representation of self by Skarimbas’ narrator (“hunchback”, “prisoner”, “master of blunders and wrong tunes” etc.), as well as
the multifaceted representations of madness in his poetry. Skarimbas’ divergent language has steadily been attracting critical attention, with wildly
conflicting views expressed on the matter. By means of a borderline, inspirationally self-destructive use of language, which disturbs syntax and
punctuation while keeping the poetic metre (albeit subverted) in an age
of free verse, Skarimbas succeeds –aided by his inventive wordplay and
unsurpassable linguistic-syntactical acrobatics– in transcending the canon
of Karyotakis’ generation and constructing a personal poetics, based on a
blend of irony and lyricism (again somewhat subverted), and the antithetical mixing of poetic ‘de-regulation’ with regular metered verse-forms; he
thus pushes his poetics completely beyond the reach of the aesthetic and
formal limitations of his age. His poetry, lapses in quality notwithstanding,
is quite intriguing, as its oblique gaze engages in direct and potent manner
the otherness of contemporary audiences.
Λέξεις κλειδιά: «υποκείμενο σε κρίση», συγκρότηση υποκειμένου,
γλώσσα, ρυθμός, τρέλα

«ΑΣ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»: VYRON LEONDARIS AS A
CRITIC OF POETRY’S MASS PRODUCTION
Athanassios V. Galanakis*
1. This study examines Vyron Leondaris’ essay Writing and Book (1990)
and his critical attitude to the mass production of poetry and poetry books
which occurred during the first post-dictatorial years in Greece.1 The most
important desideratum of our essay is to show that the impact of this serious cultural crisis which is underlined by Leondaris, is still present in the
intellectual circles of Modern Greek publishing business, as well as to underline the theoretical roots of Leondaris’ criticism. Contemporary scholars still claim that publishing is now considered to be a ‘‘mechanized’’
operation;2 in this way, the consumerism which is connected to this ‘‘industrialization” affects and degenerates the main objectives of book-publishing and poetry: knowledge, mind expansion, spiritual cultivation and
pleasure. Connecting Leondaris’ standpoints with today’s criticism leads
us to very useful conclusions, underlining the topical issue of this continuous cultural and ethical crisis (provided that both culture and ethics are still
deciding factors for the people) which takes place in the Greek intellectual
and poetic scene for at least half a century; in other words, a crisis that is
the result of modernity, capitalism and the free market.

*

1
2

Athanassios V. Galanakis is a philologist and postgraduate student in Modern Greek
Studies (University of Athens; Faculty of Philology). He graduated from University
of Athens (Department of Medieval and Modern Greek Studies; Faculty of Philology)
in 2015. He is currently preparing his master’s thesis entitled: “Vyron Leondaris: the
elegiac mode and the post-war condition”. He has published studies, essays, articles
and literature (poems and short stories) in Greek and foreign journals, newspapers
and academic volumes. He lives in Athens, collecting old things and breeding posture
canaries.
This essay was first published as an article in Simeioseis [Simeioseis, No 35, June 1990,
70-75]. It was then printed as a book in the same year.
E.g.: Kostas Koutsourelis’ series of articles: ‘‘Problems of today’s poetry”: https://www.
bookpress.gr/fakeloi/i-poiisi-simera/kostas-koutsourellis-provlimata-tis-simerinispoiisis-a (The first essay of the series; one can find the next essays following the links
provided; last accessed: 13/12/2018).
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2. Vyron Leondaris (1932-2014) was not a neutral observer of Greek
letters. He established — along with Gerasimos Lykiardopoulos (1936),
Marios Markidis (1940-2003), Manolis Lambridis (Leondaris’ brother;
1920-2002) and Stefanos Rozanis (1942) — the political and literary magazine Simeioseis [=Σημειώσεις] (1973-), which still plays a great role in
ideological and cultural criticism in post-war and post-dictatorial Greece.
Starting from pure Marxist thought and standpoints, up to a utopian-communism-in-disguise, the contributors of Simeioseis were pioneers in criticism, introducing Critical theory in the Greek theoretical arena.3
Leondaris writes his poetry and his essays during the emergence of capitalism in Greece, and the era of the mass urbanization of Athens. Meanwhile,
the Left heals the wounds of the political defeat while at the same time the
US interventionism influences the Greek political landscape.4 The imperative
need to highlight the problem of this political, economic, cultural and ethical
crisis is more than obvious. The contributors of Simeioseis magazine claim
that the political and economic crisis lead to the cultural and ethical hiatus of
Greece and decide to speak up about the downfall of Greek poetry and culture. Many scholars of the seventies realize that poetry goes through a serious
crisis which is caused by the socioeconomic order of mechanization in book
publishing. For instance, Nora Anagnostaki writes about the “poetic inflation”
which seems to be an “oncoming fever” for culture: “In this case, it is not
about the sensitive people who used to be the hosts of poetry; now, it is about
an unusual mass of people who invade through the doors and the windows
in the narrow space of poetry’s home”.5 Unfortunately, this concern of Greek
scholars still exists. Kostas Koutsourelis, for example, has recently published
an article series about the problems of this “poetic inflation”.6 Despite the fact
that Koutsourelis has a complete different ideological starting point which is
not the Neo-Marxist thought of Leondaris, he seems to seize the opportunity
to underline the great need to solve this time-consuming problem. More than
3

4
5
6

It is necessary to mention that the use of the terms ‘Neo-Marxism’ and ‘Post-Marxism’
might be considered as abusive. One could possibly claim that the ideological
starting points of the Simeioseis magazine contributors are akin to the subculture of
counterculture, more than those of Neo-Marxism or Post-Marxism.
See: Blum (1999); Iatrides (2015); Kondos (2016).
Anagnostaki (1973: 51).
See above.
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that, it seems that the problem of poetry’s mass production is an urgent desideratum for all sides.7 Just to mention some of them, Fotis Doussos, Dionissios Platanias, Giorgos Aragis and others have also expressed their pessimism
about the cultural decline of Modern Greek thought and literature.8
3. As said before, this study examines Vyron Leondaris’ essay Writing and Book, which was first published in the 35th issue of Simeioseis
magazine (June 1990) and after a few months it was published in a book
(September 1990). What Leondaris stands for is the obvious fact that: the
constant urge for the production of more books and the perpetual market
pressure gradually alter the nature of poetry in a way that art becomes
nothing but a product:
Nowadays, books are facing an over-production crisis. Because of their vast
numbers, they have escaped from their natural habitats – bookshops and libraries; they have found shelter in kiosks and malls. The ‘imperialism’ of books
is a sign of their annihilation. Books have buyers, not clients. They are sold as
standardized products. They are sold but they are never read.9

At the same time, Leondaris asserts that the thriving consumerism and
the deterioration of education create an army of half-educated readers,
ready to be assimilated by the mass culture, which in turn serves the urban
class and its aspirations:
The receivers of the books are an artificial crowd which is called ‘reading
audience’.
This term is contradictory and self-defeating.
The common feature of the ‘reading audience’ is massiveness and the imposition of needs and behaviors. However, the literature is not massively communicable.10
7

A great proof of this urgency, which unites different schools of thought against the
same enemy (the degeneration of poetry) is the fact that those two sides (the so to say
conservative ones and the so to say Marxist ones) have completely different goals. On
the one hand, for instance, Koutsourelis (2018) asks for a strict framing of poetry’s
mass production in order to obtain greater quality —no matter the quantity—, while
on the other hand Lykiardopoulos (2018) stands for the idea of an ‘anti-social’ poetry,
which ‘abstains from the market’.
8 See: Doussos (2016); Platanias (2016); Aragis (2017).
9 Leondaris (1990: 13).
10 Leondaris (1990: 9).
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The readers are puffed up with conceit and end up considering themselves as more important than what they really are; here comes the devaluation of literary criticism. Moreover, Leondaris expresses his disapproval
to the fact that writers succumb to popularity and the upcoming fame and
become the counterfeit of themselves.
The result of this cultural assimilation is the need for blending together
all the artistic means in order to make Art more accessible to the consumers
through the use of the media. Leondaris stands against the newly emerging
intermediality and forms an argument over the autonomy of each art (using
poetry as a glaring example):
Media affected in a negative way the silent and private act of reading. Now, the
written text is transformed to oral public speech. […] It’s more than possible
that in the future there will be a new literary genre, such as radio literature or
broadcast literature.11

Also, he stands against the intrusion of music into literature: “Reading
codes are being destroyed by setting poems to music. […] The argument
that setting a poem to music brings the auditors close to poetry reading is
funny”.12 Leondaris thinks that the auditor is possessed by music so the act
of reading will never be an original reading experience. Last but not least,
the essayist stands against the artistic exaggeration of books saying that
“books today suffer from a parvenu artistic and graphic design lavishness
which is unsuitable to the seriousness and the frugality of writing”.13 The
natural habitat of the writer is nothing but a white blank page.
In other words, Leondaris tries to create a functional model in order to
explain the newly constructed and extremely problematic triangular relationship between the writer, the publisher and the so-called reading audience. The main concern of the author is to prove that each of these three
sides has absolute autonomy and at the same time they are connected in a
dialogical grid in which they cooperate and conflict.
4. As mentioned above, what is of great importance is to show the
main cause of Leondaris’ hypothesis and at the same time, to adduce his
11 Leondaris (1990: 10).
12 Leondaris (1990: 11). Also, Leondaris (1985: 59).
13 Leondaris (1990: 12).
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ideological starting points which make him stand for this opinion. It is
clear that Leondaris criticizes this situation using Marxist theoretical tools
since he was a well-known supporter of the Left. His critic is based on
his contemporary theoretical trend, which was the school of thought of
Critical theory. Leondaris belongs to the introductory group of Critical
theory and Neo-Marxism in Greece, so it is a great opportunity to prove
that the deep structure of Leondaris’ thought was strongly influenced by
The School of Frankfurt. Of course our mentions will not be thorough
enough due to restricted space; we will elaborate these heuristic examples
in a future study.
Leondaris in his essay states that both the writers and the reading audience are in danger of getting assimilated by the mass culture. The idea
of cultural assimilation which is imposed by the State in order to equate
and control the population derives from Marxist theory and survives in the
post-war era in the essays of Horkheimer and Adorno. More specifically, in
the Dialectic of Enlightment, Adorno and Horkheimer describe in a vivid
way the concept of cultural assimilation:
In reflecting on its own guilt, therefore, thought finds itself deprived not only
of the affirmative reference to science and everyday phenomena but also
of the conceptual language of opposition. No terms are available which do
not tend toward complicity with the prevailing intellectual trends, and what
threadbare language cannot achieve on its own is precisely made good by the
social machinery. The censors voluntarily maintained by the film factories
to avoid greater costs have their counterparts in all other departments. The
process to which a literary text is subjected, if not in the automatic foresight
of its producer then through the battery of readers, publishers, adapters, and
ghost writers inside and outside the editorial office, outdoes any censor in its
thoroughness.14

Adorno and Horkheimer understand that abstaining from the capitalist
degeneration of culture is considered to be a social deviation. In the modern era, knowledge and art have become a matter of possession in a way
that more knowledge equals more possession. Knowledge and art are now
products and elements of the Prozess.
14 Adorno; Horkheimer (2002: xv).
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As far as the reading audience is concerned, Leondaris underscores the
process of creating this aggregate, while at the same time he stands against
the culture of half-education which is promoted in the Western world. The
massive production of low-quality literary works creates a vast amount
of readers who overrate themselves thinking that their position is more
important in the cultural process than it truly is. This thought appears to be
aligned to a passage of Panagiotis Kondylis:
The reduction of a cultural object to a consumer good serves democratisation in two ways: the cultural objects are made as available as the consumer
goods and the hierarchy of goods is loosened or destroyed, in a way that the
hierarchy of the consumers is loosened as well. The goods are now available in two ways: they are affordable and they do not surpass the intellectual
potential of the consumer. So, this boasting consumer tends to think that
everything is in principle comprehensible, as long as they are explained in a
simple manner, without being mystified or trisected; this way, the fast understanding of everything is encouraged by explaining each subject with catchy
and memorable phrases; phrases which are constantly being reproduced by
the mass media.15

As early as 1979, Adorno had raised the question over half-education
in his essay, Theorie der Halbbildung.16 In this essay, half-education is defined as “the spirit that has obtained the fetishistic character of a product”.17
It is the state between the originality of ignorance and authority of education. In other words, half-education is education minus the effort to achieve
it. Everyone is more or less into half-education; it is inevitable to avoid
it. Even the poets succumb to the market pressure. Contemporary writers
appear to be enslaved by their need for self-promotion and self-fulfillment.
Leondaris ironically points that:
(Maybe we shouldn’t be so strict towards the contemporary poets, while they
use cheap methods in order to obtain prizes in the poetic trade or in order
to be acknowledged by the “reading audience”. In fact, all those attempts
are nothing but a masochistic search of their public defamation – a case of
self-humiliation).18
15
16
17
18

Kondylis (1991: 290).
See: Adorno (1989).
Adorno (1989: 57).
Leondaris (1985: 43).
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However, Adorno states that the real man of value has to try hard in
order to be exonerated from this problematic state of mind.19
Adorno and Leondaris think of half-education as the predestinate outcome of education and as a common symptom of modernity. The authority
of education shaped the need to socialize knowledge. This gentle cause
was badly managed and resulted in the creation of mass culture where
everyone thinks that they know everything, yet no one knows anything in
depth. Both Leondaris and Adorno strive for the prevalence of education.
They turn their backs on the present and choose to revive the past undoing
its mishandlings. In the Dialectic of Enlightment they promulgate: “What
is at stake is not conservation of the past but the fulfillment of past hopes.
Today, however, the past is being continued as destruction of the past”.20
These hopes are pushing Leondaris to say: “Why do we always have to
move forward? Why can’t we just move backwards? In any case, a different type of courage is needed for a cause like that. At least, let’s resist”.21
5. Apart from these essays, Leondaris expressed his attitude towards the
crisis of books in his own poetry. His poem “Requiem for books and book
catalogues” is dedicated to Thanassis Charmanis, his editor. In this poem,
Leondaris sums up his ideas about the upcoming prevalence of the modern
culture of half-education. So he chooses through the words of his poetic
subject to advise the future generations to preserve book catalogues, which
are “the last human way of reminiscence”:
Being a book is punishable
Because books tangle the heart and the brain
That’s why they are always punished
– the ones that are not read, by not reading them
the ones that are broadly read, by reading them in the wrong way.
19 Adorno (1989: 80).
20 Adorno; Horkheimer (2002: xvii).
21 Leondaris (1990: 14). Leondaris seems to answer to the fears of other leftist scholars,
such as Loukas Axelos, who concluded his essay Publishing business and ideological
beliefs in Greece. A critic on the Greek publishing business of the years 1960-1981
(1984: 129) by saying: “[…] our inefficiency towards this dominant mercantile chaos
is nothing to be proud of. I’d say, skeptically, that this situation is a kind of regression.
And this is because the reader becomes addicted to the idleness, the relinquishment and
the indulgence of this mercantile chaos, allowing totalitarianism to give an end “to the
upcoming anarchy” by ravaging it”.
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At the same time, Leondaris becomes a prophet who sees through the
future of books:
No writer will be unknown
no one will be forgotten
and people will not read anymore
they will watch
and then, they won’t watch either
they will just see
– computers writers computers readers.

The poem ends with a statement about book catalogues which are the
safe place where books preserve their originality:
They are the last shelter where books
can still remember
what they were before becoming books. 22

6. To sum up, Leondaris states that all the supportive means in the book
business end up degenerating the hard core of book itself (and at the same
time poetry). Book festivals, radio shows, music interventions, versifiers,
poems set to music, public recitations etc. are things and people that seem
to give a boost to book sales and poetry, but at the same time a) they support the urban capitalism of book business and not the idea of book itself
and b) they immerse the idea of book in the dark bottoms of half-education
and the needs of the constantly consuming reading audience (degenerating
poetry). In a broader view, intermediality becomes a Trojan Horse in the
humanitarian field of studies, promoting, in its ignorance, the needs and the
desiderata of urban consumerism.23
Of course this crisis became gigantic over the years. Today, it is more
necessary than ever to review these failed consumerism experiments.
Strict screening of the poetic material and fair and straightforward criticism are indispensable parts of the treatment. This, of course, does not
mean that Leondaris’ views remain immune from criticism. His theory
22 Leondaris (2017: 317-318).
23 One can see the evolution of Leondaris’ thoughts in his essay “Poetry “for the masses”:
Poetry against its audience” (2001: 209-214).
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requires update and adaptation to modern needs. The doctrine of “All or
nothing” (the unconditional radical criticism which stops right before the
decisive action) which is represented by the circle of Simeioseis magazine
has been criticized by Giannis Kalioris in his last book.24
In any case, what is now urgent is not a hierarchy of knowledge, because
of the fact that this very hierarchy created the good and the bad, the useful
and the useless knowledge. The act of knowledge segregation degraded
free spirit in the fields of utility, something which is destructive for culture
per se. Leondaris stands against this attitude and raises his voice in order
to wake up as many scholars as possible before it’s too late. After all, as he
states in his essay Writing and book: “Poetry does not exist since forever,
nor will exist forever. It started sometime and it will end sometime. As for
today, poetry becomes more and more less”.25 This urge to wake as many
people as possible in order to save culture before its complete degradation
can be summarized as a desperate effort to save the ‘useless’ knowledge
and upgrade it to its previous renowned position. Briefly restating let us
remember some words from the essay The Usefulness of the Useless by
Nuccio Ordine:
One thing is certain. If we let anything which is nonprofit die, if we abandon
the creative power of the useful, if we just hear the fatal song of the Sirens
which pushes us to go profit hunting, we will create nothing but a sick collectivity without memory, which will end up as a degenerated copy of its
past life. Culture will abandon us and then it will be more than difficult to
imagine that the silly homo sapiens could have the ability to make humanity
more humane.26

24 Kalioris (2014). See also the replies of Terzakis (2014), Lykiardopoulos (2014) and
Livieratos (2014).
25 Leondaris (1985: 13).
26 Ordine (2014: 34).
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Περίληψη
Ο Βύρωνας Λεοντάρης (1932-2014) δεν υπήρξε παθητικός παρατηρητής των ελληνικών γραμμάτων. Αποτέλεσε μέλος της ιδρυτικής ομάδας —μαζί με τους: Γεράσιμο Λυκιαρδόπουλο (1936), Μάριο Μαρκίδη
(1940-2003), Μανόλη Λαμπρίδη (τον αδερφό του· 1920-2002) και Στέφανο Ροζάνη (1942)— το πολιτικό και λογοτεχνικό περιοδικό Σημειώσεις
(1973-), το οποίο διαδραματίζει μέχρι και σήμερα σημαίνοντα ρόλο στην
ιδεολογική και πολιτιστική/πολιτισμική κριτική των μεταπολεμικών και
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μεταδικτατορικών χρόνων στην Ελλάδα. Εκκινώντας από την καθαρά
μαρξιστική σκέψη και φτάνοντας σε έναν ιδιότυπο ουτοπικό κομουνισμό,
οι συντελεστές του περιοδικού Σημειώσεις υπήρξαν πρωτοπόροι του κριτικού λόγου, εισάγοντας ουσιαστικά την Κριτική θεωρία στην ελληνική
θεωρητική σκηνή.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει το δοκίμιο του Βύρωνα Λεοντάρη, Γραφή
και βιβλίο (1990) και πιο συγκεκριμένα την κριτική του στάση απέναντι
στη μαζική ποιητική παραγωγή των πρώτων μεταδικτατορικών ετών. Τα
πλέον κρίσιμα ζητούμενα της παρούσας μελέτης είναι αφενός η ανάδειξη των θεωρητικών απαρχών της σκέψης του Λεοντάρη και αφετέρου η
απόδειξη ότι η σοβαρή αυτή κρίση του πολιτισμού επιβιώνει μέχρι και
σήμερα στον εκδοτικό χώρο της Ελλάδος του 21ου αιώνα. Σύγχρονοι κριτικοί όπως για παράδειγμα ο Κώστας Κουτσουρέλης, ο Γιώργος Αράγης
κ.ά. επισημαίνουν τακτικά τα παραπάνω, αποδίδοντάς τα τόσο στην πολιτισμική έκπτωση όσο και στην ‘‘εκβιομηχάνιση’’ του εκδοτικού χώρου·
δυο αλληλένδετες, βέβαια, συνθήκες μιας και είναι ο καταναλωτισμός που
τροφοδοτεί αυτήν την ‘‘εκβιομηχάνιση’’, η οποία με τη σειρά της καλλιεργεί την έκπτωση μέσω και δια του καταναλωτισμού, επηρεάζοντας αρνητικά και εκφυλίζοντας τις βασικές αποστολές του εκδοτικού χώρου και
της ποίησης: τη γνώση, τη διάνοιξη του νου, την πνευματική καλλιέργεια,
την τέρψη. Η σύνδεση της κριτικής του Λεοντάρη με τη σημερινή κριτική
μάς οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα, υπογραμμίζοντας τους βασικούς
άξονες αυτής της συνεχιζόμενης πολιτισμικής κρίσης, η οποία καλά κρατεί
στους κόλπους της νεοελληνικής λογιοσύνης κατά τα τελευταία πενήντα
χρόνια.
Οι κύριοι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι: α) η παρουσίαση της κρίσης της ποιήσεως στην μεταπολεμική και μεταδικτατορική Ελλάδα, όπως
αυτή παρουσιάζεται στα δοκίμια του Βύρωνα Λεοντάρη, β) η συνάφεια
της σκέψης του με τη Θεωρία της ημιμόρφωσης του T. W. Adorno (1959)
και γ) μια επικαιροποιημένη κριτική στη διαμεσικότητα.
Key words: crisis, poetry, Leondaris, Adorno, Simeioseis, half-education
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Jacques Bouchard*
Γεννημένος και αναθρεμμένος σε περιβάλλον όπου δέσποζαν η πολιτική δράση, η φιλοσοφική σκέψη, η επιστημονική ενημέρωση και η πολυγλωσσία, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος (1680-1730) έμαθε από νωρίς
να ενημερώνεται για όλα τα θέματα σε πολλές γλώσσες, αλλά πάντα με
κριτικό νου. Ο πατέρας του Αλέξανδρος ο Εξαπορρήτων (1641-1709) φρόντιζε πάντα στις σχέσεις του με ξένους διπλωμάτες ή σε αποστολές στο
εξωτερικό να προμηθεύεται βιβλία για τη βιβλιοθήκη του, καθώς και για
την κατάρτιση των παιδιών του.
Η οικογένεια Μαυροκορδάτου δημιούργησε σημαντικές βιβλιοθήκες,
πρώτα στην πατρική οικία στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες όπου ο Νικόλαος εγκαθίδρυσε μια φαναριώτικη
δυναστεία η οποία ηγεμόνευσε στη Μολδαβία και στη Βλαχία. Οι κατάλογοι των βιβλίων του Αλέξανδρου, του Νικόλαου και του Κωνσταντίνου
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ατελείς, επειδή η βιβλιοθήκη διαλύθηκε
στην εποχή του Κωνσταντίνου: από τη μια ένα μέρος της βιβλιοθήκης
της Πόλης έγινε παρανάλωμα του πυρός, και από την άλλη ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να πουλήσει πολλά συγγράμματα στον βρετανό έμπορο
Barker1, και να αφήσει ενέχυρο άλλα πολλά στον Κρητικό μητροπολίτη
Ουγγροβλαχίας Νεόφυτο Α´ για να εξοφλήσει τα χρέη του2. Δυστυχώς ο
Κωνσταντίνος πέθανε το 1769, θύμα του ρωσο-οθωμανικού πολέμου, χωρίς να προλάβει να εξαγοράσει τα οικογενειακά κειμήλια.
Ήδη από τον δέκατο όγδοο αιώνα μερικοί επιχείρησαν να συντάξουν
καταλόγους της βιβλιοθήκης Μαυροκορδάτου. Αξίζει να μνημονεύσουμε
εδώ το εγχείρημα του ελληνιστή Ştefan Bergler. Από τότε πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την ανασυγκρότηση της περίφημης βιβλιοθήκης : οι
Ρουμάνοι Nicolae Iorga, Vasile Mihordea, Valentin Georgesco, Corneliu
Dima-Drăgan, Cornelia Papacostea-Danielopolu, πιο πρόσφατα ο Andrei
Pippidi και η Andreea-Mihaela Tudor· και οι Έλληνες Μίλτος Πεχλιβάνος,
*
1
2

Jacques Bouchard, καθηγητής και διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ. jacques.bouchard@umontreal.ca
Tudor (2015: 39).
Ţipău (2013: 250).
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Νικόλας Πίσσης και Κώστας Σαρρής. Οι διάφοροι κατάλογοι μας γνωστοποιούν εν μέρει την ποικιλία των θεμάτων και τον πλούτο και το εύρος της
συλλογής, συνήθως όμως δε μας αποκαλύπτουν τη γνώμη των κτητόρων
των βιβλίων για τους συγγραφείς και τα έργα τους.
Προκειμένου για τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο, ξέρουμε πως υπήρξε
μανιώδης συλλέκτης σπάνιων εκδόσεων και ότι η περιέργειά του κάλυπτε πολλούς τομείς του επιστητού. Αρχές του 1970 ο Κωνσταντίνος
Δημαράς μου υπέδειξε το αρχείο Le Clerc στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για να μελετήσω εκεί τις πηγές που αφορούν τον Νικόλαο.
Συμπλήρωσα τότε την επί τόπου έρευνά μου στο Christ Church στην
Οξφόρδη εξετάζοντας την αλληλογραφία του επισκόπου Wake. Εξέδωσα
στον Ερανιστή πέντε λατινικές επιστολές των δύο λογίων οι οποίες φυλάσσονται στα Wake Letters.
Η έρευνα αποδείχτηκε πρόσφορη: έτσι εδώ και 44 χρόνια επέστησα την
προσοχή των ερευνητών στην αλληλογραφία του Νικόλαου με τον πολυγράφο Jean Le Clerc και με τον επίσκοπο Κανταβριγίας William Wake. Η
ανακοίνωσή μου παρουσιάστηκε στο Τρίτο Διεθνές Συνέδριο των Νοτιο-ανατολικών ευρωπαϊκών Σπουδών στο Βουκουρέστι, και δημοσιεύτηκε
στο αθηναϊκό περιοδικό Ο Ερανιστής στα 19743. Η αλληλογραφία αυτή
μας αποκαλύπτει πολλές αναζητήσεις και συζητήσεις του βοεβόδα Νικόλαου. Όσο για τα γράμματα και τους καταλόγους βιβλίων που διασώζονται στο Άμστερνταμ, τα εξέδωσαν στα 1997 η Maria Grazia και ο Mario
Sina στο Epistolario του Jean Le Clerc4.
Την ίδια εποχή, πάλι κατόπιν υπόδειξης του Δημαρά, άρχισα να συγκεντρώνω από διάφορες βιβλιοθήκες τα χειρόγραφα των γραπτών του
Νικόλαου σε μικροφίλμ για να καταστρώσω την κριτική έκδοση του πρώτου μυθιστορήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τα Φιλοθέου Πάρεργα
είδαν το φως της δημοσιότητας στην Αθήνα στα 1989 με δική μου γαλλική
μετάφραση. Το πρωτοποριακό αυτό κείμενο παρέχει αρκετές απόψεις του
αφηγητή οι οποίες ενδεχομένως εκφράζουν τη στάση του ηγεμόνα για συγγραφείς και έργα, αρχαία και νέα. Η κριτική έκδοση του 1989 αναδημοσιεύτηκε στα ρουμανικά στα 2015 και στα νέα ελληνικά στα 20175.
3
4
5

Bouchard (1974: 67-92).
Le Clerc (1997).
Mavrocordatos (1989; 2015; 2017).
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Τέλος, σχετικά με την κριτική σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων, σημαντικές παρατηρήσεις περιέχει το πρόχειρο της επιστολής που δημοσίευσε η Ρουμάνα ιστορικός Cornelia Papacostea-Danielopolu : πρόκειται
για ένα γράμμα του γιου του Νικόλαου Σκαρλάτου στον Τεσταμπούζα που
χρονολογείται στα τέλη του 17206. Διατυπώνω την υπόθεση ότι η αξιολόγηση των συγγραφέων και έργων που προτείνει ο Σκαρλάτος ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση και του πατέρα του.
Ως διακεκριμένος εκπρόσωπος του Πρώιμου Νεοελληνικού Διαφωτισμού ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος εντάσσεται στα ευρωπαϊκά κινήματα
της εποχής του, και μάλιστα στη Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεωτέρων. Πολιτικά πρεσβεύει την έλλογη απολυταρχία (absolutisme raisonné),
όπως το επέβαλε το κλίμα των καιρών: ανάμεσα στον σουλτάνο Αχμέτ Γ´
και τον βασιλιά-ήλιο Λουδοβίκο ΧΙV. Παρότι πλήρως ενημερωμένος χάρη
στα περιοδικά και τις απόψεις των σοφών αλληλογράφων του, ο Νικόλαος
παραμένει ένα πνεύμα εντελώς ελεύθερο κρίνοντας συγγραφείς και έργα.
Από μικρή ηλικία ο Νικόλαος έμαθε στην εντέλεια την αρχαία ελληνική υπό την εποπτεία του πατέρα του. Είναι μόλις δέκα ετών όταν τον συγχαίρει ο Αλέξανδρος εγκρίνοντας τις προόδους του· του γράφει: « Ὢ πόσης ἀπὸ τῶν σῶν γραμμάτων ἡδονῆς ἐνεφορήθην, φίλων μὲν ὡς ἀπὸ ἐμῶν
σπλάγχνων, τερπνῶν δὲ ὡς εἰς τὸ εὐφραδὲς καὶ γλαφυρὸν μετ’ ἀκριβείας
ἀπεξεσμένων. Εὖγε τῆς ἀγλαΐας, εὖγε τῆς εὐφυΐας, ζῆθι, καὶ ἴθι ἐπὶ τὸ πρόσω»7. Αργότερα, σαν τους λογίους της Δύσης που χειρίζονταν τη λατινική
ως ζωντανή γλώσσα, ο γιος του Εξαπορρήτων κατάφερε να συμπεριληφθεί στους εκλεκτούς χειριστές της αττικίζουσας γλώσσας αποκτώντας το
γλαφυρό ύφος που αναγνώρισαν στα γραπτά του οι δυτικοί αναγνώστες
του, όπως ο Jean Le Clerc. Ο Νικόλαος συναγωνίζεται με άνεση τους δόκιμους Αρχαίους, γράφοντας ο ίδιος στην « λογία γλώσσα » (in lingua
litterali)8. Ομολογεί ποιες είναι οι προτιμήσεις του στα Φιλοθέου Πάρεργα
με τα ακόλουθα: « Προσεδρεύω δὲ καὶ παρέρπων ὅση δύναμις μονονουχὶ
προσφύομαι ταῖς νεαζούσαις καὶ ἀκράτους ἀτμοὺς ἀναπνεούσαις γοναῖς
Ὁμήρου καὶ Πινδάρου, Ἡροδότου τε καὶ Θουκυδίδου, Εὐριπίδου τε καὶ
Ξενοφῶντος, ταῖς ἀπὸ ἱερῶν στομίων, ὡς ὁ σοφὸς ἔφη Λογγῖνος, ἀπὸ τῆς
6
7
8

Papacostea-Danielopolu (1990: 29-37). Ο Σκαρλάτος γεννήθηκε στις 16 Απριλίου
1701: Legrand (1900: 15)
Επιστολάριον (1804: 160) γράμμα του 1690.
Bouchard (2016: 11-17).
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ἐκείνων μεγαλοφυΐας φερομέναις ἀποῤῥοίαις τρεφόμενος»9. Εκτιμάει σε
ύψιστο βαθμό τον Δημοσθένη, αλλά συγκρίνοντάς τον με τον Κικέρωνα,
απονέμει στον Έλληνα τα πρωτεία μόνο επειδή είναι αρχαιότερος10.
Ως μελετητής και σχολιαστής του Αριστοτέλη ο ιατροφιλόσοφος Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εκπροσωπεί κατ’ εξοχήν την νέα αναθεώρηση
του αριστοτελισμού σύμφωνα με το ελεύθερο πνεύμα που εγκαινίασε ο
Θεόφιλος Κορυδαλλέας. Υπό την καθοδήγηση του πατέρα του ο Νικόλαος
θα εμβάθυνε από νωρίς τη σκέψη του Σταγειρίτη. Στα Φιλοθέου Πάρεργα
ο Νικόλαος βάζει στο στόμα του Γραικού μια δήλωση που μοιάζει να είναι
αυτοβιογραφική: «Ἐν δὲ τῇ Ἀριστοτέλους φιλοσοφίᾳ ἱκανὸν οἶμαι καταδεδαπανῆσθαί μοι χρόνον ἔτι νέῳ ὄντι, ἐν τῇ παρούσῃ τε ἡλικίᾳ προθυμότερον ἀνελίττω τὰ περὶ ἠθῶν αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ τὰ ῥητορικά, καὶ μάλιστα
τὰ περὶ παθῶν»11. Προσθέτει επίσης ότι διαβάζει τα Πολιτικά του αρχαίου
Φιλοσόφου, ενώ για το ίδιο θέμα επικρίνει σφοδρά τον Machiavelli που
εξέθεσε ποικίλους τρόπους ώστε να παραπλανήσει ο ηγεμόνας τον λαό12.
Όσο ο Αλέξανδρος υπήρξε δηλωμένος αριστοτελικός, τόσο ο Νικόλαος φημιζόταν ως πλατωνιστής. Πάλι ο Γραικός διακηρύσσει κάτι που πρεσβεύει ο Νικόλαος : «Ἐκ δὲ τῶν θύραθεν τὰ Πλάτωνος ὡς ταπολλὰ μετὰ
χεῖρας ἔχω. (...) Ἀναγινώσκω δὲ μεθ’ ὅτι πλείστης ἡδονῆς τὰ περὶ πολιτείας
καὶ νόμων τοῦ Πλάτωνος, διά τε τὴν ἐμμέλειαν καὶ ἡδύτητα τῆς ἀπαγγελίας, καὶ διὰ τὴν μετὰ πολλῆς ἐμβριθείας δι’ ὅλου τοῦ ὕφους τῶν λόγων ἐπανθοῦσαν φρόνησιν»13. Ωστόσο και στον Πλάτωνα ο Νικόλαος παρατηρεί ότι
μερικοί νόμοι χαρακτηρίζονται από δεισιδαιμονία και ανοσιότητα. Από την
άλλη, η επιχειρηματολογία του αρχαίου φιλοσόφου υπέρ της αθανασίας
της ψυχής φαίνεται πολύ αδύναμη αν συγκριθεί με τις μαρτυρίες των χριστιανών «θεσπεσίων γερόντων» Ιγνάτιου και Πολύκαρπου.
Ο Νικόλαος είχε συντάξει ωστόσο μια πραγματεία για τον πατριάρχη
Φώτιο με τίτλο: Norma vivendi, mores, eruditio Photii ex ipsius Epistolis
editis, et ineditis concinnata. Ο Antoine Épis εμπιστεύεται στον Le Clerc
το ακόλουθο σχόλιο: « Quoique S. A. soit de la Religion Greque Orientale,
9
10
11
12

Mavrocordatos (1989: 122 και 124).
Bouchard (2017 υπό εκτύπωση).
Mavrocordatos (1989: 120).
Mavrocordatos (1989: 120). Βλ. και Dimaras (1969: 23) όπου και η ρουμανική
βιβλιογραφία για τα σχόλια του Νικόλαου πάνω σε μια έκδοση του Il Principe.
13 Mavrocordatos (1989: 118).
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elle juge neanmoins que c’est un homme peu sincère, flatteur, partial,
etc., que Photius. Touchant son érudition, elle prise fort sa Bibliothèque
la quelle certo certius n’est pas composée de Photius tout seul (...) Il se
dement lui-même dans ses autres Ouvrages »14.
Ο βοεβόδας Νικόλαος εντρυφούσε στην ανάγνωση των βίων αρχαίων ανδρών, φιλοσόφων, βασιλέων και στρατηγών. Μελετώντας όμως τον
Πλούταρχο, τον Διογένη Λαέρτιο, τον Κορνήλιο Νέπωτα, ο λόγιος ηγεμόνας φρονεί πως οι βιογράφοι αυτοί δεν εμβάθυναν επαρκώς στον χαρακτήρα των ανδρών· για τον Πλούταρχο, προσθέτει ότι «οὐδ’ αὐτὸς κατὰ βάθος
ἀναπτύσσει τὰς ἐν ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς πτυχάς»15. Λογοκρίνει μάλιστα ορισμένα αποφθέγματα των πάλαι φιλοσόφων «χαμερπέστερα τοῦ
κλέους αὐτῶν»16. Είναι ο λόγος για τον οποίον επιχείρησε να ανασχεδιάσει
στα Φιλοθέου Πάρεργα μια ουσιωδέστερη ψυχογραφία του Θαλή και του
Σόλωνα με τα δεδομένα που παρείχε ο Διογένης Λαέρτιος17. Κατακρίνει
τον τελευταίο επειδή έδωσε πολλή σημασία στον Επίκουρο που τον αποκαλεί «τὸ ἔκτρωμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τὸ ἀνδράποδον ἡδονῆς ἀποπτύστου»18. Ωστόσο, εκτιμώντας ιδιαίτερα την ψυχολογική ανάλυση και
την εμβάθυνση των ηθών, ο Νικόλαος εξαίρει τον Ηρόδοτο, που «ἐκόσμησε τὴν ἱστορίαν ἐγκαταμίξας τὰ ἤθη»19, και τους μιμητές του Θουκυδίδη
και του Ξενοφώντα.
Στο θέμα της ηθολογίας, ο Νικόλαος εξυμνεί τους Νεωτέρους και προσθέτει ότι ο σοφός Αριστοτέλης, αν μπορούσε να επιστρέψει στη ζωή, θα
αναγνώριζε ο ίδιος την ανωτερότητά τους20. Κι όμως ο Νικόλαος φρονεί ότι μερικοί σύγχρονοί του ευχαριστιούνται σχολιάζοντας αρνητικά τα
ανθρώπινα κίνητρα, διασύροντας την χρηστότητα «τῶν πολιτευομένων
καὶ τοῦ ἐξαισίου γυναικείου φύλου»21. Αναφέρεται εδώ ρητά στα Ηθικά
αξιώματα του La Rochefoucauld22. Παίρνει ως αφορμή την επίκριση των
ηθών του Γάλλου ηθολόγου για να συντάξει ο ίδιος ένα κεφάλαιο του
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Le Clerc (1997: 71).
Mavrocordatos (1989: 126).
Mavrocordatos (1989: 124).
Mavrocordatos (1989: 128-144).
Mavrocordatos (2014: 38). Πρβλ. Mavrocordatos (1989: 124).
Mavrocordatos (1989: 170).
Mavrocordatos (1989: 120).
Αυτ.
Bouchard (1995: 169-180).
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μυθιστορήματός του Φιλοθέου Πάρεργα, με τίτλο «Φροντίσματα περὶ
ἐπιεικοῦς ἑρμηνείας τῶν τοῦ ἀνθρώπου κινημάτων καὶ πράξεων»23, καθώς και το μακρήγορο «Ἐγχειρίδιον ἐν ᾧ γνῶμαι καὶ φροντίσματα περὶ
ἤθη καὶ πολιτείαν»24. Και στα δύο κείμενα ελέγχει τον La Rochefoucauld,
αλλά τον μεταφράζει επίσης και τον μιμείται. Παραφράζει και τον ηθολόγο Montaigne. Ο Σκαρλάτος τους αναφέρει στο γράμμα του με επαινετικά
λόγια : «Ἔχομεν Μοντάνεον καί Ῥωσεφοκοῦ ὁποῦ εἶναι οἱ πλέον ἐξαίρετοι εἰς τὰ ἠθικὰ καὶ τὰ πολιτικά»25.
Ανάμεσα στους Νεωτέρους οι προτιμήσεις του Νικόλαου πηγαίνουν
στους Άγγλους σοφούς, όπως το γράφει στον Jean Le Clerc ο γραμματέας
του Νικόλαου Antoine Épis: « Mon Prince fait une grand’estime de tous
les savants d’Angleterre »26. Στα Φιλοθέου Πάρεργα ο Νικόλαος ονοματίζει τον περίφημο Χωββέζιο (Hobbes), ἐνώ στα γράμματά του αναφέρονται
παρεμπιπτόντως ο Newton και ο Locke27. Όμως στην εκτίμηση του Νικόλαου, ο μεγαλύτερος λόγιος και επιστήμονας ανάμεσα στους Νεωτέρους είναι ο Francis Bacon (1561-1626): «Ἐπὶ πᾶσι δὲ ἰδιαιτέρᾳ τινὶ νοὸς
ῥοπῇ προστέτηκα ταῖς βίβλοις τοῦ σοφωτάτου Βακώνου, οὐδ’ εὑρίσκω
προσήκοντας λόγους, ὅπως ἱκανῶς ἐπαινέσω τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἀγχίνοιαν,
τὴν εὕρεσιν, τὴν φρόνησιν, τὸ βάθος, τὴν κρίσιν, τὴν μεγαλόνοιαν, τὴν
πολυμάθειαν, τὴν οἰκονομίαν, τὰς καιριωτάτας ὁμοιότητας...»28.
Με παρόμοιο ενθουσιασμό μιλάει ο Νικόλαος για τον Richard Steele
(1672-1729) που τον αποκαλεί « Socrates redivivus, qui au génie vif de sa
nation joint une copieuse érudition, un bon goût, et un juste discernement »29.
Το πρόχειρο της επιστολής του Σκαρλάτου, το οποίο δημοσίευσε η
Papacostea-Danielopolu, συμπληρώνει την αξιολόγηση των συγγραφέων
και έργων από την παράταξη των Νεωτέρων. Ο νέος επιστολογράφος ανα23
24
25
26
27

Mavrocordatos (1989: 194-212).
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (1909: 463-504).
Papacostea-Danielopolu (1990: 35).
Le Clerc (1997: 150) (11 Φεβρ. 1722).
Le Clerc (1997: 441 και 129). Ο Le Clerc παρουσίασε τον Locke και τον μετάφρασε
στα περιοδικά του Bibliothèque Universelle et Historique (1688), τ. VIII, σ. 49-142
και Bibliothèque Choisie (1705), τ. VI, άρθ. 5, σ. 342-411. Ο Νικόλαος κατείχε τις δύο
σειρές.
28 Mavrocordatos (1989: 126).
29 Le Clerc (1997: 71). Γράμμα του Α. Épis Le Clerc, 10 Φεβρουαρίου 1721. Απάντηση
του Le Clerc, 11 Απριλίου 1721 : « Les loüanges que vous donnez, Monsieur, à Mr.
Steele appartiennent, avec plus de droit, à feu Mr. Addisson.» Αυτ., σ. 79.
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φέρει καμιά τριανταριά ονόματα συγγραφέων που βρίσκονται στην οικογενειακή βιβλιοθήκη· τούτο υποδηλώνει το ότι ο Σκαρλάτος αρχίζει την
επιστολή του με το πρώτο πρόσωπο ενικού και περνάει ύστερα στο πρώτο
πληθυντικού. Άλλωστε, όταν γράφει, είναι περίπου 18 χρονών. Το κείμενο
το έχουν σχολιάσει πολύ αναλυτικά και σωστά η Papacostea-Danielopolu
και η Άννα Ταμπάκη30. Εδώ θέλω μόνο να συγκρατήσω μερικά ονόματα
που, κατά τη γνώμη μου, βρίσκουν κάποια απήχηση στα γραπτά του Νικόλαου ή όπου μπορώ να συμπληρώσω τις ήδη υπάρχουσες μελέτες. Σαν
γαλλομαθείς οι Μαυροκορδάτοι έχουν μελετήσει εξονυχιστικά τις σάτιρες
του Boileau «καὶ ἄλλας διαφόρους πραγματείας» που δείχνουν «μίαν γλυκεῖαν ῥητορικὴν εἰς τὸ φυσικόν, μάλιστα ἐκείνην τὴν σάτυραν ὁποῦ κάμνει
κατὰ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁποία περιέχει πολοὺς συλλογισμοὺς, μεγαλωτάτην
ῥητορικήν, πρὸ ὀφθαλμῶν σχεδὸν τὸ φέρει καὶ τὸ ἀποδείχνει πῶς εἶναι
ὁ ἄνθρωπος τὸ πλέον ἀκατάστατον ἀπὸ ὅλα τὰ ζῶα, εἰς τὰ κρήτικα ὁποῦ
κάμνει διὰ τοὺς Κανόνικους»31. Εδώ εννοεί το poème héroï-comique Le
Lutrin που διακωμωδεί τους « chanoines vermeils et brillans de santé »32.
Ο Σκαρλάτος δηλώνει στο γράμμα του κάτι που το υποψιαζόμαστε,
όταν λέει : «Ἔχομεν καὶ τὰ ἅπαντα τοῦ Φενελὼν ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ νοήματα εὔμορφα καὶ φράσιν γλυκεῖαν καὶ ὑψηλήν, μάλιστα εἰς τὸ βιβλίον ὁποῦ
κάμνει ταῖς ὁδοιπορίαις τοῦ Τηλεμάχου, φανερώνει πολλαῖς πολιτικαῖς,
ὅλαις χριστιανικαῖς»33. Στα Φιλοθέου Πάρεργα ο Νικόλαος δεν αναφέρει
το όνομα του Fénelon, αλλά καταδικάζει «τὴν ἀποτρόπαιον τῶν ἡσυχαστῶν αἵρεσιν»34. Προφανώς κατακρίνει όχι τους ησυχαστές του Γρηγόριου
Παλαμά, αλλά τον quiétisme του Fénelon και της κυρίας Guyon. Από την
άλλη, ο Νικόλαος ακολουθεί πολλές προτάσεις του λόγιου επισκόπου στο
περίφημο υπόμνημά του με τίτλο Lettre à l’Académie35. Στα σχόλια που
αφορούν το θέατρο, τραγωδία και κωμωδία, στον τρόπο που πρέπει να
γράφεται η ιστορία, στην εκτίμηση με μέτρο που δείχνουν οι δύο λόγιοι
30 Ταμπάκη (2004: 91-112).
31 Papacostea-Danielopolu (1990: 34). Υποθέτει η εκδότρια πως αναφέρεται ο Boileau
στη μεταρρύθμιση της γαλλικής ποίησης που προσπάθησε να εφαρμόσει.
32 Boileau (1961: 193) Άσμα Α´, στχ. 19. Στην εκκλησιαστική λατινική η λέξη canonicus
σημαίνει chanoine.
33 Papacostea-Danielopolu (1990: 35). Για τη μετάφραση του έργου από τον Δημήτριο
Προκοπίου, κατ’ ἐπιταγήν του Νικόλαου, βλ. Άννα Ταμπάκη (2004: 100).
34 Mavrocordatos (1989: 178). Πρβλ. Nicolas Mavrocordatos (2014: 34).
35 Bouchard (2017 υπό εκτύπωση).
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απέναντι στους Αρχαίους, διαπιστώνουμε πόσο ενεργά έλαβαν μέρος και
οι δύο συγγραφείς, ο Γάλλος επίσκοπος και ο Φαναριώτης βοεβόδας, στη
Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεωτέρων.
Το τελευταίο έργο που θέλω να σχολιάσω είναι το πόνημα που αναφέρει ο Σκαρλάτος, παραφράζοντας από μνήμης όμως τον τίτλο και αποσιωπώντας την ταυτότητα του συγγραφέα· γράφει : «L’omme de epèe et della
cour»36. Παρά την ελλιπή και αινιγματική αναγραφή του, είχα την καλή
τύχη να εντοπίσω το βιβλίο «τὸ ὁποῖον μετέχει ἀπὸ κάθε ὑπόθεσιν καὶ ἀπὸ
κάθε ἱστορίαν διὰ νὰ κάμῃ ἕνα ἄνθρωπον τῆς πολιτείας» : πρόκειται για
την μικρή εγκυκλοπαίδεια σε τρεις τόμους του Sieur de Chevigny, δημοσιευμένη στο Παρίσι στα 1706, υπό τον τίτλο La Science des personnes de
la cour, de l’épée et de la robe, par demandes et par réponses. Υπάρχει και
η ιταλική μετάφραση του βιβλίου (1720) στη βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων· το γεγονός αυτό μας πείθει πόσο επίκαιρα τεκμαίρεται η συμμετοχή των Μαυροκορδάτων στη Δημοκρατία των Γραμμάτων της Δύσης, και
πόσο αποφασιστικό ρόλο έπαιξε ο Φαναριώτης βοεβόδας Νικόλαος στη
συγκρότηση του Πρώιμου Νεοελληνικού Διαφωτισμού37.

36 Οι ερευνητές πίστευαν ως τώρα ότι πρόκειται για το Oráculo manual y Arte de prudencia
του Baltasar Gracián ή στην ιταλική μετάφραση L’huomo di corte del Graziano.
37 Bouchard (2013: 117-126).
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Abstract
Voivode Nicolas (1680-1730) was a great reader since his early
childhood. He used to read in many languages and could remember so
easily the texts he read that his father the Exaporit would ask his son to
quote the authors for him without taking the trouble to verify sources.
Alexander called his son «my library». The Prince’s familiars mention that
he read with a pen in his hand. In his works and correspondence Nicolas
expresses his opinions concerning many authors, ancient and modern. On
the occasion of the tercentenary of his novel the Leisures of Philotheos,
the present paper aims to draw the attention of the specialists of the Greek
Early Enlightenment on the Prince’s literary preferences.
Λέξεις-κλειδιά: Πρώιμος Διαφωτισμός, κριτική λογοτεχνίας, Φαναριώτες, Μαυροκορδάτος
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Jacques Bouyer*
Με το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και των σφοδρών μαχών του
Εμφύλιου, το ελληνικό διήγημα αλλάζει. Κατά τον Αλέξη Ζήρα, σημειώνεται μια «ανανεωμένη επάνοδος του ρεαλισμού σε όλα τα αφηγηματικά
είδη1». Οι συγγραφείς της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, τις περισσότερες
φορές κομμουνιστές, νιώθουν υπεύθυνοι μέσα στον μεταπολεμικό κόσμο·
θεωρούν ότι ο ρόλος τους στην ανοικοδόμηση της κοινωνίας είναι ουσιώδης. Η πολιτικοποίηση της λογοτεχνίας και η ανάπτυξη του ρεαλισμού
είναι σφιχτά ενωμένες για μια δεκαετία περίπου. Ο Ζήρας παρατηρεί όμως
ότι με τον καιρό η θεματολογία του ελληνικού διηγήματος μετακινείται
προς τον «ιδιωτικό χώρο» και την «εσωστρέφεια2.» Αυτή η μετακίνηση γίνεται στη δεκαετία 1955-1965. Σ’ ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο λογοτεχνικό περιοδικό Διαβάζω, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου διευκρινίζει ότι
η διαφορά ανάμεσα στους δεύτερους και τους πρώτους μεταπολεμικούς
συγγραφείς «είναι η μετακίνηση που συντελείται βαθμιαία κατά τη δεκαετία του ’60 από το τοπίο της ιστορίας, της πολιτικής και της κοινωνίας
στην περιοχή της καθημερινότητας, του εαυτού και της ατομικότητας3».
Έκφανση αυτής της πρώτης κρίσης του διηγήματος είναι και ο διηγηματογράφος Μάριος Χάκκας. Ξεκινώντας το 1966 με μια συλλογή διηγημάτων (Τυφεκιοφόρος του εχθρού) ακόμα επηρεασμένη από το πολιτικό
και κοινωνικό αφήγημα, δημοσιεύει διαδοχικά τις συλλογές διηγημάτων
Ο μπιντές και άλλες ιστορίες το 1970 και Το κοινόβιο το 1972. Ως μεταπολεμικός διηγηματογράφος, ο Μάριος Χάκκας είναι και ένας «μεταιχμιακός συγγραφέας4», όπως τον χαρακτηρίζει ο Στέφανος Μπεκατώρος.
*
1
2
3
4

Jacques Bouyer, διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας (CERLOM EA 4124, INALCO, Παρίσι, Γαλλία). Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: jacques.bouyer@inalco.fr, jacques.bouyer@
laposte.net. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacques-bouyer-071400123.
Αλέξης Ζήρας, «Οι μεταμορφώσεις της νεοελληνικής πεζογραφίας», Η Λέξη, 99-100,
Νοέμβριος-Δεκέμβριος, 1990, σ. 757.
Στο ίδιο , σ. 760.
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Το νεοελληνικό διήγημα: το διήγημα της πρώτης και της
δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς», Διαβάζω, 451, Μάιος 2004, σ. 77.
Στέφανος Μπεκατώρος, «Μάριος Χάκκας : η ήττα και η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου»,
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Είναι αυτός καθαυτόν η εκδήλωση μιας κρίσης που τον οδηγεί από τη
θεματολογία και τον ρεαλισμό της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς στην
«απομυθοποίηση5» και την εσωστρέφεια της δεκαετίας του ’60. Το έργο
του διηγηματογράφου μεταβάλλεται «σε μια σύντομη, μόλις έξι χρόνων,
λογοτεχνική διαδρομή6», αναδεικνύοντας όντως μια κρίση. Επιπλέον,
η αρρώστια που προσβάλλει και καταδικάζει τον συγγραφέα, προκαλεί
αναμφισβήτητα μια υπαρξιακή κρίση.
Είναι εντούτοις απαραίτητο να λάβουμε υπόψιν μία δεύτερη κρίση που
είχε αρκετές συνέπειες για το έργο του Μάριου Χάκκα καθώς και πολλών
άλλων συγγραφέων στο τέλος της δεκαετίας του ’60 και στην αρχή της
δεκαετίας του ’70. Στην εξαετή περίοδο κατά την οποία ο συγγραφέας
γράφει διηγήματα, η πρώτη λογοτεχνική κρίση για την οποία έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής τελειώνει· η κατάσταση αλλάζει όμως πάλι ριζικά με το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Οι συνταγματάρχες που καταλαμβάνουν την εξουσία επιβάλλουν μια «σιωπ[ή] από μέρους όλων των πνευματικών ανθρώπων, δηλαδή να μη δημοσιεύσ[ουν] ούτε άρθρο ούτε βιβλίο7». Οι συλλήψεις πολλαπλασιάζονται και o Μάριος Χάκκας που έγινε
για μια μόνο μέρα δήμαρχος της Καισαριανής φυλακίζεται. Παρόλο που
από το 1969 η λογοκρισία χαλαρώνει σχετικά την πίεσή της, η κατάσταση
παραμένει κρίσιμη αν τουλάχιστον ορίσουμε την κρίση ως την «κορύφωση μιας δύσκολης εξελικτικής πορείας με επιδείνωση όλων των αρνητικών
φαινομένων8». Το καθεστώς συνδυάζει μια ψεύτικη ελευθερία – ελκυστική για τους ξένους τουρίστες προπαντός – με μίαν απόλυτη μισαλλοδοξία
για ό,τι αποτελεί παρέκκλιση από την πολιτική των συνταγματαρχών. Οι
συγγραφείς πρέπει επομένως να βρουν κατάλληλες λύσεις για να υπερνικήσουν τα εμπόδια που εμφανίζονται με την άνοδο των συνταγματαρχών
στην εξουσία. Ο Μάριος Χάκκας ο ίδιος, πριν από το θάνατό του το 1972,
προλαβαίνει να δημοσιεύσει δυο συλλογές διηγημάτων με τη βοήθεια της
5
6
7
8

Μάριος Χάκκας. Κριτική θεώρηση του έργου του, Αθήνα, Κέδρος, 1979, σ. 72.
Τέσυς Μπάϊλα, «Η εμφάνιση του ανατρεπτικού Μάριου Χάκκα στη μεταπολεμική πεζογραφία», Κλεψύδρα, 11, Νοέμβριος, 2016, σ. 28.
Στο ίδιο, σ. 27.
Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, «Ημερολόγιο οχτώ ημερών», Η Λέξη, τχ. 63-64, Απρίλιος-Μάιος 1987, σ. 337.
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
search.html?lq=%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7 (τελευταία πρόσβαση 4/12/2018).
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Νάνας Καλλιανέση του Κέδρου αλλά και να συμμετάσχει στην αντικαθεστωτική συλλογή των Νέων Κείμενων 2 το 1971.
Αν λοιπόν η σταδιοδρομία του Μάριου Χάκκα ως διηγηματογράφου
αρχίζει με το τέλος μιας δεκαετούς κρίσης της στρατευμένης λογοτεχνίας, τελειώνει με μια κρίση που αφορά όλους τους συγγραφείς και μειώνει σημαντικά την ικανότητά τους να εκφραστούν. Σκοπός μου είναι να
εξετάσω αναλυτικά το πεζογραφικό έργο του Μάριου Χάκκα σ’ ένα πιο
γενικό πλαίσιο (πολιτικό, ιστορικό, λογοτεχνικό κ.λπ.) σημαδεμένο από
βαθιές αλλαγές. Θα δούμε τον ρόλο που έπαιξαν για τα διηγήματα του
Μάριου Χάκκα οι δυο διαδοχικές κρίσεις στις οποίες αναφερθήκαμε και
θ’ απαντήσουμε στην εξής ερώτηση: «είναι το έργο του Μάριου Χάκκα
ένα έργο σε κρίση;»
Η πολιτική κρίση και η κρίση της λογοτεχνίας ως αναδιοργάνωση των «πεδίων»
Πρώτ’ απ’ όλα, για να προχωρήσει ο συλλογισμός μας για την κρίση
στο λογοτεχνικό πεδίο και στα διηγήματα του Μάριου Χάκκα, πρέπει να
διευκρινίσουμε τους μηχανισμούς της κρίσης. Αν η κρίση θεωρείται συνήθως ως απλή «εξαιρετικότητα» συνδεδεμένη με το «κατεστημένο9», είναι
στην πραγματικότητα η έκφανση μιας ριζικής αλλαγής που αφορά κάθε
πεδίο ταυτόχρονα. Τα πεδία – της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της θρησκείας και βεβαίως της λογοτεχνίας – είναι συνήθως ανεξάρτητα το ένα από το
άλλο· ο Bourdieu μιλάει για την «αυτονομία» τους που την βάζει σε αντίθεση με την «ετερονομία» του κάθε πεδίου. Τα πεδία έχουν τα δικά τους
«διακυβεύματα» και «οι αντιθέσεις, η σύγκρουση και η εσωτερική πάλη
αποτελούν τα χαρακτηριστικά10» τους · σε περίπτωση κρίσης, τα πεδία
χάνουν και την αυτονομία και τη «κανονικότητά» τους. Από κει και πέρα,
η πολιτική κρίση προκαλεί τον «συγχρονισμό των διακυβευμάτων μεταξύ
διάφορων πεδίων του κοινωνικού πεδίου11». Για παράδειγμα, η αντίθεση
ανάμεσα σ’ αυτούς που κυριαρχούν – την αφρόκρεμα των καταξιωμένων
συγγραφέων – και σ’ αυτούς που κυριαρχούνται – τους καταραμένους
9

Bastien Amiel, Mathilde Sempé, Paul Dirks, « Introduction. Crises politiques et champs
littéraires : un objet interdisciplinaire », COnTEXTES, 16, 2015, σ. 1, http://journals.
openedition.org/contextes/6125 (τελευταία πρόσβαση 4/12/2018).
10 Pierre Bourdieu, Κείμενα Κοινωνιολογίας (επι.: Ν. Παναγιωτόπουλος), Αθήνα, «Στάχυ», 1999, σ. 65.
11 Bastien Amiel, Mathilde Sempé, Paul Dirks, όπ. π., σ. 1.
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συγγραφείς – επαναπροσδιορίζεται. Οι δυο κρίσεις που αναφέραμε παραπάνω αναδεικνύουν λοιπόν την ξαφνική διακοπή της κανονικότητας στην
ταραχώδη δεκαετία του ’60 στην Ελλάδα. Η αναδιοργάνωση του λογοτεχνικού πεδίου αντανακλά τις πολιτικές αλλαγές.
- Η πρώτη κρίση είναι θα λέγαμε κομματική διότι γίνεται μέσα στο
κομμουνιστικό κόμμα. Στην αρχή της δεκαετίας του ΄60, φαίνεται ότι τα
πράγματα αλλάζουν. Για το κομμουνιστικό κόμμα, η αμφισβήτηση της
σκληρής γραμμής του ΚΚΕ, του οποίου η ηγεσία είναι στο εξωτερικό, από
τους ρεβιζιονιστές καταλήγει στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968. Η ηγεσία
του ΚΚΕ αποφασίζει το 1958 να ευνοήσει την ΕΔΑ και να της επιβάλει την καθοδήγησή της. Πολλά μέλη και στελέχη στην Ελλάδα διαφωνούν και ιδρύουν τελικά ένα νέο ρεβιζιονιστικό κόμμα. Ανάμεσα τους, ο
Γρηγόρης Λαμπράκης που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς είναι ο πιο
γνωστός εκπρόσωπος12. Οι πολιτικές «θέσεις» και τα «διακυβεύματα» του
κομματικού πεδίου αμφισβητούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι οπαδοί του
ΚΚΕ αντιστέκονται στους οπαδούς του ΚΚΕ-εσωτερικού, οι παλιότεροι
στους νεότερους, οι αντιρεβιζιονιστές στους ρεβιζιονιστές, κ.λπ. Το κομματικό πεδίο ανασχηματίζεται με την επιρροή της διεθνούς καθώς και της
εσωτερικής κατάστασης. Ταυτόχρονα, στο πεδίο της λογοτεχνίας οι συγγραφείς, οι ποιητές και οι διανοούμενοι συζητούν για το ρεαλισμό σε υψηλούς τόνους στις στήλες των αριστερών περιοδικών. Το 1965, η Ροσσάνα
Ροσσάντα που υπήρξε σημαντικό στέλεχος του ιταλικού Κομμουνιστικού
Κόμματος, μέχρι το 1969, επισημαίνει τα εξής στις στήλες της Επιθεώρησης τέχνης: «η στράτευση του διανοουμένου βρίσκεται σε μια στροφή13». Διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια «κρίση της ιδεολογίας14». Έκτοτε
12 «Η δεκαετία του ’60 θα βρει το χώρο της παραδοσιακής (κομμουνιστικής και εαμογενούς) αριστεράς να αποτελείται από δύο διαφορετικά «πολιτικά κέντρα αποφάσεων».
Το ένα «κέντρο» είναι το ηγετικό κλιμάκιο του ΚΚΕ που βρίσκεται στις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης. Το δεύτερο «κέντρο» είναι το οργανωμένο κομμάτι της αριστεράς στο εσωτερικό της χώρας που συσπειρώνεται στους κόλπους της ΕΔΑ και που
στο μεγαλύτερο μέρος του διατηρεί και την ιδιότητα του μέλους του κομμουνιστικού
κόμματος.» (Χριστόφορος Βερναρδάκης, «ΕΔΑ και ΚΚΕ στη δεκαετία του ’60. Ο δυϊσμός της παραδοσιακής Αριστεράς και οι επιδράσεις του στην κρίση των Ιουλιανών
1965», http://www.vernardakis.gr/uplmed/87_kimenososto.pdf, τελευταία πρόσβαση
04/12/2018).
13 Ροσσάνα Ροσσάντα, «Στράτευση, κουλτούρα και ιδεολογία», Επιθεώρηση τέχνης, τχ.
126, Ιούνιος 1965, σ. 477.
14 Στο ίδιο, σ. 478.
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ο Μάριος Χάκκας γίνεται αντιφρονών στο δικό του το κόμμα. Όπως και
άλλοι κομμουνιστές συγγραφείς, πιέζεται από την πολιτική κατάσταση.
Ορισμένοι από αυτούς πρέπει να υποβάλουν το βιβλίο τους σε κομματική επιτροπή, θυμίζει ο Δημήτρης Ραυτόπουλος15. Ο Μάριος Χάκκας και
άλλοι συκοφαντούνται ως προδότες που δουλεύουν για τους καπιταλιστές προσπαθώντας να πάρουν το βραβείο Φορντ. Ο Χάκκας δημοσιεύει
ωστόσο διηγήματα στην Επιθεώρηση τέχνης. Επιπρόσθετα, γράφοντας μια
απάντηση με αφορμή ένα ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται στους συγγραφείς σ’ αυτό το περιοδικό, παίρνει θέση όταν απειλείται η δημοκρατία.
Παροτρύνει τους άλλους συγγραφείς και επικρίνει τις δογματικές θέσεις
που παίρνει το ΚΚΕ. Επιπλέον, ο αριστερός σύλλογος του οποίου είναι
μέλος διαφωνεί με τις θέσεις όσων αντιπροσωπεύουν τη σκληρή γραμμή
του κόμματος στο ελλαδικό έδαφος16.
- Με τη δεύτερη κρίση, η κατάσταση αλλάζει άρδην. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η ύπαρξη του λόγου των συγγραφέων. Οι δικτάτορες σκοπεύουν να αδειάσουν τον λόγο από οποιαδήποτε πολυσημία, από
οποιαδήποτε διαλογικότητα και επιβάλλουν τη «μονολογικότητα». Απαιτούν «να τυπώνονται τα βιβλία με τίτλους που ανταποκρίνονται ακριβώς
στο περιεχόμενό τους17». Υπό τέτοιες συνθήκες, δεν υπάρχουν κυρίαρχοι
στο πεδίο της λογοτεχνίας. Οι συγγραφείς ισοπεδώνονται όλοι τους και δυσκολεύονται να εκφραστούν επειδή η ετερονομία αποκορυφώνεται τότε·
επικρατεί μια «νάρκη», όπως λέει ο Γιώργος Σεφέρης18, που καταδικάζει
τους συγγραφείς να παραμένουν σιωπηλοί. Ο Δημήτρης Παπανικολάου
γράφει τα εξής:
Τα τρία πρώτα χρόνια της δικτατορίας, όσο ίσχυε επισήμως το μέτρο της
προληπτικής λογοκρισίας (…) οι περισσότεροι συγγραφείς οι οποίοι δεν συνελήφθησαν ή δεν έφυγαν στο εξωτερικό επέλεξαν (…) να σταματήσουν να
δημοσιεύουν19.
15 Βενετία Αποστολίδου, Τραύμα και μνήμη, Αθήνα, Πόλις, 2010, σ. 39-40 και Δημήτρης
Ραυτόπουλος, Τέχνη και Εξουσία, Αθήνα, Καστανιώτης, 1985, σ. 13-24.
16 Θανάσης Κορακάκης, «Κομμάτια ιστορίας σχετικά με τον Χάκκα», Διαβάζω, τχ. 516,
Μάρτιος 2011, σ. 101.
17 Δημήτρης Παπανικολάου, «Η τέχνη της χειρονομίας: ξαναδιαβάζοντας τα Δεκαοχτώ
Κείμενα», Λογοτεχνία και αριστερά (1940-1980), Νέα Εστία, 1743, Μάρτιος 2002, σ. 451.
18 Άλέξ Αργυρίου κ. ά. , Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του ’40 ως τη
δικτατορία του ’67, τομ. Α΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1988-1992, σ. 312.
19 Δημήτρης Παπανικολάου, «Η τέχνη της χειρονομίας…», όπ. π., σ. 444.
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Με τον καιρό όμως οι συγγραφείς αντιδρούν. Με αφορμή μια σχετική
χαλάρωση της λογοκρισίας, μια ομάδα δεκαοχτώ συγγραφέων δημοσιεύει
μια συλλογή στην οποία μεταβάλλουν τον τρόπο που γράφουν ώστε ν’
αποφύγουν τους λογοκριτές. Ο Παπανικολάου εξηγεί ότι «το πρώτο μέλημα των συμμετεχόντων στα Κείμενα δεν είναι το τι θα πουν αλλά να
δείξουν ότι μπορούν ακόμα και μιλούν20». Οι συγγραφείς επιλέγουν να δημοσιεύσουν μετατοπίζοντας «τ[ο] κέντρ[ο] βάρους από το μήνυμα και το
παρακείμενο/συμφραζόμενα στην ίδια την επικοινωνία». Στα 18 Κείμενα
που εκδίδονται το 1970 και στα Νέα Κείμενα που εκδίδονται το 1971, δεν
αρκούνται να παρωδούν τις ομιλίες του Παπαδοπούλου, να χρησιμοποιούν αλληγορίες ή δυστοπίες. Αναρωτιούνται τι σημαίνει να γράφει κανείς
«στη χώρα των αλάλων», σε ποιες συνθήκες μπορεί να προωθηθούν η παντομίμα και η χειρονομία ως «αντιλογοκεντρική, αντικανονική και αντικαθεστωτική πρακτική21». Παρατηρούν επιπλέον ότι το καθεστώς υιοθετεί
τον ίδιο αλληγορικό τρόπο με εκείνο της αριστεράς.
Μια κρίση του σημείου
«Σε αντίθεση με τη Κάρεν Βαν Ντάικ» που ισχυρίζεται ότι τα 18 Κείμενα είναι «μια διάθεση περιγραφής της “αποτυχίας του αλληγορικού λόγου, της γραφής, να πράξει”», ο Δημήτρης Παπανικολάου τα θεωρεί «ως
έν[α] τρόπ[ο] υπονόμευσης της καθεστωτικής σκέψης (…) [τ]η θέληση
αντίδρασης στον μυθολογικό εκβιασμό της δικτατορίας22». Οι συγγραφείς
με βάση εν μέρει τη γαλλική σημειολογία απορρίπτουν το σύμβολο που
εκφυλίστηκε ώστε να γίνει κυριολεκτικό. Οι Έλληνες συγγραφείς επιστρέφουν στο σημείο, σ’ ένα «ενεργητικό και αγωνιστικό πεδίο» όπου μπορούν
«να π[ουν] χωρίς να το λ[ένε] 23». Προωθούν τη σιωπή και την «παντομιμική χειρονομία24» ως αντικαθεστωτική έκφραση.
Συνεπώς τα υπαρξιακά διακυβεύματα στο λογοτεχνικό πεδίο αλλάζουν
άρδην με τη δικτατορία· οι συγγραφείς, αριστεροί και μη, είναι καταδικασμένοι να παραμείνουν σιωπηλοί και αναγκάζονται να ακολουθήσουν
άλλες σημειωτικές πορείες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η σημειωτική κρίση
20
21
22
23
24

Στο ίδιο, σ. 444.
Στο ίδιο, σ. 455.
Στο ίδιο, σ. 452.
Στο ίδιο, σ. 453.
Στο ίδιο.
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διαδέχεται, προεκτείνει και θυμίζει μια προηγούμενη κρίση του σημείου
στη στρατευμένη μεταπολεμική λογοτεχνία. Αυτή η προηγούμενη κρίση
του σημείου αφορά το ιδεολογικό σημείο στους κόλπους της αριστεράς.
Διαβάζοντας την Επιθεώρηση τέχνης, διαπιστώνουμε ότι οι συντάκτες του
περιοδικού τονίζουν τη ρήξη του σοσιαλισμού και της αριστερής λογοτεχνίας με την ανθρωπότητα και με τον μαρξισμό ως φιλοσοφία25.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα που δείχνει πώς τίθεται η συζήτηση στις
στήλες του περιοδικού. Το 1965 οργανώνονται «Μαρξιστικές συζητήσεις»
στις σελίδες της Επιθεώρησης τέχνης. Στόχος των συντακτών είναι κυρίως να αντιπαραθέσουν απόψεις για την προσέγγιση του ρεαλισμού και
της αλήθειας από τους κομμουνιστές συγγραφείς. Στο τεύχος του Απρίλιου-Μάιου 1965, ο Λούκατς εύχεται και οι τέχνες να ακολουθούν την
«ματεριαλιστική διαλεχτική26» και «να βοηθάει το κόμμα την εξέλιξη μιας
μαρξιστικής αισθητικής27». Στοχεύει στην «αποκατάσταση μιας επιστημονικής θεωρίας της αναπαράστασης28». Γι’ αυτό καταδικάζει τους πιο νεωτερικούς πειραματισμούς και τον «πολιτιστικό φιλελευθερισμό29», που
βασίζονται στην ψυχανάλυση, στην εγκατάλειψη της διαλεκτικής – ακόμα
και αν αναγνωρίζει ότι οι συγγραφείς παραμένουν ανεξάρτητοι από τις
άμεσες πιέσεις του κόμματος. Σ’ ένα κείμενο που γράφηκε το 1938, που
μεταφράζεται και δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση τέχνης τον Αύγουστο
196530 ως απάντηση στις θεωρίες του Λούκατς, ο Μπρεχτ επισημαίνει την
πίεση των «κυριάρχων στρωμάτων» πάνω στο λαό· αυτή η πίεση αποκόβει τον συγγραφέα από το λαό επιβάλλοντας μια στενή και άσχετη αντίληψη του ρεαλισμού. Ναι μεν δεν πρόκειται, στο κείμενο του Γερμανού
συγγραφέα, για το κομμουνιστικό κόμμα αφού αντιπαραθέτει απλώς τον
«λαό» στους «καταπιεστές». Στο πλαίσιο της αμφισβήτησης της σκληρής
γραμμής της αριστεράς όμως, είναι ολοφάνερο ότι η αποκοπή των διανοουμένων από το λαό προκαλείται από τις αρχές του ΚΚΕ που εμπλέκονται
25 Ε. Φίσερ, «Κοντά στην αλήθεια», Επιθεώρηση τέχνης, τχ. 124-125, Απρίλιος-Μάιος
1965, σ. 314 κ. ε.
26 «Η μοντέρνα τέχνη και η μεγάλη τέχνη: συνέντευξη με τον Γ. Λούκατς», Επιθεώρηση
τέχνης, τχ. 124-125, όπ. π., σ. 319.
27 Στο ίδιο, σ. 320.
28 Στο ίδιο, σ. 318.
29 Στο ίδιο.
30 Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Τέχνη λαϊκή και τέχνη ρεαλιστική», μετ. Γ. Πέτρης, Επιθεώρηση
τέχνης, τχ. 127, Αύγουστος 1965, σ. 4-9.
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συνεχώς στις λογοτεχνικές συζητήσεις για το ρεαλισμό. Προωθώντας μια
«λαϊκή τέχνη», ο Μπρεχτ παρακινεί να «μιλά κανείς τη γλώσσα του λαού»
επειδή «υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι να ξεσηκώσεις την αγανάκτηση παθιασμένων και αντικειμενικών καταστάσεων, με τη διήγηση μύθων και
παραβολών31».
Από την αντιπαράθεση των κείμενων του Λούκατς και του Μπρεχτ συνεπάγονται τα εξής: σ’ ένα αριστερό πλαίσιο όπου η λογοτεχνία ήταν συνήθως στρατευμένη, η επικοινωνιακή κατάσταση (situation d’énonciation)
αλλάζει σταδιακά. Το ζήτημα της λογοτεχνίας αφορά πια το ρόλο του σημείου στην ανθρώπινη επικοινωνία. Το σημείο πρέπει να προσεγγιστεί ως
«γλωσσική πράξη» (acte de langage) σ’ ένα πραγματολογικό πλαίσιο επειδή ο προσανατολισμός της ομιλίας δεν είναι πια ιδεολογικός (και ετερόνομος) – ο Λούκατς μιλάει για την «επαλήθευση της πραγματικότητας32»
– αλλά σημαδεύεται από την αυτονομία του σημείου ως προς την ιδεολογία. Η προσλεκτική ισχύς (force illocutoire) αλλάζει αφού δεν πρόκειται
πια ο λόγος να μιμείται παθητικά τις κοινωνικές διαδικασίες σύμφωνα με
κανόνες αλλά να απαλλαχθεί ο λόγος του συγγραφέα από την επίδραση
του κόμματος.
Ο Μάριος Χάκκας: ένα έργο σε κρίση
Τα διηγήματα του Μάριου Χάκκα παρουσιάζουν σ’ ένα σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα τα χαρακτηριστικά αυτής της διπλής σημειωτικής κρίσης.
Αρκετά διηγήματα πραγματεύονται το ζήτημα του σημείου ή του σημαδιού, όπως λέει ο Χάκκας. Ας εξετάσουμε τρία απ’ αυτά τα διηγήματα.
Στην «Τοιχογραφία», ο διηγηματογράφος παρατηρεί μια τοιχογραφία που
βρίσκεται «στην Καισαριανή, στο μοναστήρι33»· πρόκειται για μια απεικόνιση του Καλού Σαμαρείτη. Όλα τα πρόσωπα του δράματος – «ταξιδιώτης-ληστές-περαστικός34» – μοιάζουν με τα άλλα. Ερμηνεύοντας την
τοιχογραφία, ο αφηγητής συμπεραίνει ότι «ο ίδιος άνθρωπος δέρνει, δέρνεται και περιθάλπει35». Καταλήγει στο πρώτο συμπέρασμα ότι στη μετα31
32
33
34
35

Στο ίδιο, σ. 7.
Στο ίδιο, σ. 120.
Μάριος Χάκκας, Άπαντα, Αθήνα, Κέδρος, 2008 (1978), σ. 221.
Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σ. 222.
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πολεμική Καισαριανή «σ’ ένα καζάνι βράζουμε όλοι36». «Αυτό το νόημα»
όμως «τέλειωσε πια» και «τείνει να εκφραστεί κάποιο άλλο πιο σύγχρονο,
αυτό το πλαδαρό και ομοιόμορφο της καταναλωτικής κοινωνίας37». Στην
σημερινή Καισαριανή ο Χάκκας αντιπαραθέτει την Καισαριανή του «ξυλοκοπήματος» όπου τα σημεία είχαν την πλήρη τους σημασία. Ο Μάριος
Χάκκας διακρίνει το σημείο που έχει ένα «πλαδαρό» νόημα από το πολυσήμαντο σημείο. Στο επόμενο διήγημα, «Το νερό», ένας μαρξιστής επιστήμονας παρατηρεί τη φθορά του νοήματος του κριαριού στη βρύση του
μοναστηριού της Καισαριανής. Το κριάρι είχε αναμφισβήτητες ιαματικές
ιδιότητες στην αρχαιότητα. Στα βυζαντινά χρόνια όμως,
κάποιος καλόγερος, ίσως κι ο χρόνος (…) έκοψε λίγο τα κέρατα του
κριαριού, έτσι που να μοιάζει λίγο και αμνός. (…) Το νερό του αναγκαστικά έχασε τις παλιές ιδιότητες του κι έγινε αγίασμα για πάσα νόσο και
πάσα μαλακία. Στα χρόνια μας ο κριός-αμνός έμεινε ένα στολίδι και τίποτε
παραπάνω, ενώ το νερό του απλώς καλό χωνευτικό νεράκι.
Ο επιστήμονας επισημαίνει ότι οι μύθοι φθείρονται παρομοίως. Καταγγέλλει τους άδειους μύθους και προωθεί μια «απομυθοποίηση ορισμένων
καταστάσεων38». Αντίθετα προωθεί τη «γελοιοποίηση» για να μη «σιάξ[ει]
άλλους μύθους» και επιστρέφει στις αληθινές πραγματικότητες της καθημερινής ζωής· τα πλήρη σημάδια ριζώνονται στη πολυσήμαντη ζωή. Στο
τελευταίο διήγημα της συλλογής Το Κοινόβιο, με τίτλο «Σκοπευτήριο Καισαριανής», ο ομιλητής αγανακτεί με τις «μυθοπλασίες και [την] υπέρβαση39» ορισμένων μεταπολεμικών μύθων. Καλεί συνεπώς τον αναγνώστη
να βρει «σημάδια μυστικά40» που δυστυχώς σβήνονται με το χρόνο:
Κι ακόμα είναι ο αέρας που στροβιλίζει σκουπιδόχαρτα, κιτρινισμένα
γράμματα από άλλη περιοχή, ένα χαρτί από τσιγάρα «φεύγω, τα μάτια
μου στραμμένα προς…» (…) ένα κομμάτι σώβρακο με ξεραμένο σπέρμα
«αγαπημένη μου γυναίκα» (…) Βρίσκονται ακόμα εκεί, οδός Σκοπευτηρίου, κι όλα μαζί μπερδεύονται στα πόδια κάποιου ανύποπτου διαβάτη, που
προσπαθεί ν’ απαλλαγεί δίνοντας μια κλοτσιά41.
36
37
38
39
40
41

Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σ. 223.
Στο ίδιο, σ. 230.
Στο ίδιο, σ. 417.
Στο ίδιο, σ. 418.
Στο ίδιο, σ. 418-419.
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Τα αληθινά σημάδια δεν προέρχονται από τα «παραμύθι[α]» αλλά από
την καθημερινή ζωή όπου είναι κρυμμένα.
Συνεπώς ο Μάριος Χάκκας καταγγέλλει τα μυθοπλαστικά σημεία επειδή είναι αποκομμένα από την αλήθεια και τη ζωή. Δεν είναι παράλογο να
σκεφτούμε ότι ο Χάκκας απορρίπτει τα ιδεολογικά σημεία που καθορίζονται από το κόμμα και ταιριάζουν στην κομματική γραμμή. Ο Μάριος
Χάκκας εν γένει συνειδητοποιεί ότι η ελληνική κοινωνία που εγκατέλειψε
τον μεταπολεμικό ηρωισμό εκπέμπει τώρα πια πλαδαρά σημάδια· τα σημάδια δηλαδή καταλήγουν σ’ ένα επιφανειακό, φτωχικό και μονοδιάστατο
νόημα – παραδείγματος χάριν, ο μύθος του Μεσολογγίου δε φαίνεται πια
να έχει καμιά πληρότητα σε σύγκριση μ’ εκείνον της Καισαριανής που
όμως σβήνει ο ίδιος σιγά σιγά42. Τα σημάδια μπορεί να είναι τόσο αρτηριοσκληρωτικά που σβήνει καμιά φορά το πλούσιο νόημά τους. Απευθυνόμενος στην Καισαριανή, ο διηγηματογράφος λέει:
Από μια πλευρά συμφωνώ με τον Δήμαρχο που θέλει ν’ αλλάξει την
ονομασία σου. Τι δουλειά έχεις πια εσύ μ’ αυτά τ’ ανθρωπάκια, το πνεύμα
της ιδιοχτησίας και τις αντιπαροχές; Θα σε πούνε Νέα Βρύουλα ή Νέον
Σιβρισάριον. Καλύτερα. Τι μένει από τη συνοικία Σαιντ-Αντουάν του Παρισιού παρά μόνο το όνομα43.
Το όνομα δεν έχει πια αξία, η σημασία του είναι ανύπαρκτη πια. Ο
συγγραφέας αντιστέκεται σ’ αυτή την εξασθένιση των σημαδιών· προωθεί
ζωντανά σημεία που ριζώνονται στη ζωή και εμπλουτίζονται με ρευστά
νοήματα. Γι’ αυτό στις δυο τελευταίες του συλλογές ορισμένα διηγήματα
έχουν σχεδόν τα χαρακτηριστικά ποιημάτων και πολλαπλασιάζουν τις σημασιακές δυνατότητες. Φαίνεται τότε ότι το νόημα ακολουθεί τη ζωντάνια
των ονείρων και των επιθυμιών του συγγραφέα.
Η εξέλιξη των συλλογών του συγγραφέα μας δείχνει τα εξής. Στη συλλογή Τυφεκιοφόρος του εχθρού, το 1966, ο συγγραφέας υιοθετεί τα συμβατικά πλαίσια των τότε δυο ειδών διηγημάτων: το ρεαλιστικό και το αλληγορικό. Γράφει διηγήματα που μοιάζουν με μαρτυρίες και άλλα, συμβολικά, που πρέπει ο αναγνώστης να τα ερμηνεύσει. Το κυριολεκτικό είναι σε
αντίθεση με το αλληγορικό. Στον Τυφεκιοφόρο εκδηλώνεται μια αντίθεση
42 Στο ίδιο, σ. 322: «Τι να πει και τι να μολογήσει κάποιος που θα ’ζησε στο Μεσολόγγι;
Βαραίνει πάνω του το παρελθόν κι ο μύθος. Γι’ αυτόν όλα είναι τελειωμένα.»
43 Στο ίδιο, σ. 325.
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που, κατά τον Δημήτρη Παπανικολάου, χαρακτηρίζει την ελληνική πεζογραφία της δεκαετίας του ’30 και εκείνη της μεταπολεμικής γενιάς44. Με
τις δυο συλλογές που δημοσιεύονται επί δικτατορίας αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχουν ακόμα ρεαλιστικά διηγήματα αλλά πιο συχνά αλληγορικά·
στα πρώτα ανήκουν «Οι άφαντοι», στα δεύτερα, τα περισσότερα, ανήκουν
«Οι θέσεις», «Τρία κόκκινα τριαντάφυλλα», «Το λαχείο». Εμφανίζονται
όμως ταυτόχρονα και διηγήματα όπου ένας ομιλητής ερμηνεύει τα σημάδια που στέλνει το περιβάλλον του. Σ’ αυτά τα διηγήματα ανήκουν «Η τοιχογραφία», «Το νερό» και «Σκοπευτήριο Καισαριανής» αλλά και πολλά
άλλα. Ενώ ο συγγραφέας καταγγέλλει, στα ερμηνευτικά αυτά διηγήματα τη
φθορά των σημαδιών στην καταναλωτική και αντιηρωική Αθήνα στο τέλος της δεκαετίας του ’60, συνεχίζει να γράφει ρεαλιστικά και προπαντός
αλληγορικά διηγήματα. Το παράξενο είναι η συνύπαρξη της σημειωτικής
καταγγελίας και της φθαρμένης αλληγορίας.
Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι ο διηγηματογράφος δημοσιεύει στα
Νέα Κείμενα 2 «Το κορίτσι», «Το ψαράκι της γυάλας» και «Ο Γιάννης το
θεριό μερμήγκι». Αυτά τα διηγήματα προσαρτήθηκαν από το συγγραφέα
το 1972 στην πρώτη του συλλογή, Τυφεκιοφόρος του εχθρού. Αναφέρονται σε ιστορίες επί χούντας αλλά καταγγέλλουν κάθε τόσο την κατάρρευση του ηρωισμού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο. Είναι ρεαλιστικά αλλά παρακινούν τον αναγνώστη στη σκέψη για τη
συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στη δικτατορία και ταιριάζουν έτσι
με το σχέδιο των Δεκαοχτώ. Κάθε διήγημα συμβολίζει μια αντιηρωική
συμπεριφορά των Ελλήνων στην τότε κοινωνία. Έχουμε την εντύπωση
ότι πρόκειται για μια οπισθοδρόμηση επειδή ο Μάριος Χάκκας επιστρέφει
στο ρεαλιστικό διήγημα.
Η χρησιμοποίηση ενός ρεαλιστικού ή αλληγορικού τρόπου μας θυμίζει πραγματικά τα προηγούμενα διηγήματα που έγραφε ο Μάριος Χάκκας
στη πρώτη του συλλογή διηγημάτων αλλά και τα πολλαπλά διηγήματα
που έγραφαν οι συγγραφείς κατά τη δεκαετία του ’60. Η ένταξη όμως
ρεαλιστικών/αλληγορικών αφηγημάτων στα Νέα Κείμενα 2 ανταποκρίνεται και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες συγγραφείς κατά τη
δικτατορία. Η Κάρεν Βαν Ντάικ εξηγεί ότι «ο λόγος της δικτατορίας τοποθετήθηκε ακριβώς στον ίδιο άξονα [με εκείνο της αριστεράς]: μονολογικά
44 Δημήτρης Παπανικολάου, «Η τέχνη της χειρονομίας…», όπ. π., σ. 451.
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επιβεβλημένη μεταφορά. Κάθε πολυσήμαντος/διαλογικός λόγος αποκλειόταν από το καθεστώς λογοκρισίας που επέβαλλε τη μονολογικότητα45».
Με την άνοδο των συνταγματαρχών στην εξουσία, ο Παπαδόπουλος επιβάλλει τη διαύγεια του νοήματος και «ο δικτατορικός λόγος, στρατευμένος κυριολεκτικά και μεταφορικά, απόλυτος χειριστής κυριολεξίας και
μεταφοράς ταυτόχρονα, καταλάμβανε το ζωτικό χώρο τόσο της αριστερής
όσο και της δεξιάς διανόησης46». Οι συγγραφείς συμμορφώνονται στις
καθεστωτικές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας διαφανείς αλληγορίες και μεταφορές αλλά, κατά τον Δημήτρη Παπανικολάου, δεν αρκούνται να υποταχτούν στις απαιτήσεις της λογοκρισίας. Τα Κείμενα είναι ένας τρόπος
υπονόμευσης της καθεστωτικής σκέψης εν γένει47». Προωθούν μια τέχνη
της χειρονομίας και «μια υπαινικτική εκφορά48». Οι συγγραφείς προσπαθούν να «δημιουργήσουν ξανά σύμβολα αντίστασης και ελευθερίας49».
Ο Δημήτρης Παπανικολάου υπογραμμίζει ότι η στάση των Δεκαοχτώ
συγγραφέων ανταποκρίνεται στις σημειολογικές σκέψεις που έκαναν ο
Μπαρτ ή η Κρίστεβα στη Γαλλία τότε. Σημαίνει ότι η προσωπική σκέψη του Χάκκα που φανερώνει ό, τι χαρακτηρίσαμε ως σημειωτική κρίση ανταποκρίνεται ως ένα βαθμό στην τότε νοοτροπία. Αν η παρουσία
του σημειωτικού ζητήματος δεν είναι ακόμα σαφής στην πρώτη συλλογή
του διηγηματογράφου, το 1966, είναι ολοφάνερη μετά. Ο Μάριος Χάκκας νομίζει ότι τα σύμβολα στην κοινωνία της δεκαετίας του ’60 είναι
αρτηριοσκληρωτικά. Γράφοντας αλληγορικά διηγήματα και επιλέγοντας
την πολυποίκιλη μορφή της συλλογής διηγημάτων, συμβάλλει στη γενική
σκέψη που ξεκίνησαν οι άλλοι συγγραφείς επί δικτατορίας. Θέτει όμως το
πρόβλημα μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Συνθέτοντας δυο συλλογές ποικίλων διηγημάτων αντιπαραθέτει τ’ αλληγορικά και τα μονολογικά διηγήματα στα ερμηνευτικά διηγήματα που είναι κατ’ εξοχήν διαλογικά και, να πούμε όπως η Βαν Ντάικ, παραλογικά.
Παραδείγματος χάριν το «Τσιλίμπικ ή Τσιλιμπάκι» θυμίζει το υπερρεαλιστικό γράψιμο ή μάλλον τον παραλογισμό που χαρακτηρίζει ως ένα βαθμό
45
46
47
48
49

Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σ. 452.
Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σ. 453.
Στο ίδιο.
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την ελληνική λογοτεχνία50. Πρόκειται για ένα διήγημα όπου ο ομιλητής
εξετάζει τη σχέση του με το χάος μέσω παραλογών εκφράσεων και εικόνων. Αντίθετα το διήγημα «Τρία τριαντάφυλλα κόκκινα» είναι η απλή
ιστορία μιας ερωτικής συνάντησης σ’ ένα ανθοπωλείο. Σ’ αυτό το αλληγορικό διήγημα η επίμονη αντίθεση μεταξύ γνήσιων και ψεύτικων λουλουδιών συμβολίζει την αντίθεση μεταξύ ζωής και θανάτου. Βλέπουμε εδώ
πόσο απέχουν τ’ αλληγορικά διηγήματα από τα ερμηνευτικά διηγήματα.
Αν προσέξουμε το περιεχόμενο των αλληγορικών αλλά και των σπάνιων ρεαλιστικών διηγημάτων, μπορούμε να διακρίνουμε δυο κατευθυντήρια νήματα.
1ο Τα διηγήματα προσεγγίζουν το θέμα της ζωής. Στο «Μπιντέ», στα
«Τρία τριαντάφυλλα κόκκινα», στις «Θέσεις», στο «Λαχείο», στο «Ένας
κάπως αισιόδοξος επίλογος (μαυρόασπρο)», το βασικό και βαθύτερο θέμα
είναι η αναζήτηση ζωντάνιας ή ζωής. Στις «Θέσεις», ένας άντρας που ανήκει προφανώς στη γραφειοκρατία του κόμματος ελευθερώνεται απ’ έναν
άντρα και μια γυναίκα που «ξηλώ[νουν] το νάρθηκα, να μείνει το μυαλό
του [άντρα] ελεύθερο51». Το τέλος του διηγήματος «Τρία τριαντάφυλλα
κόκκινα» κλείνει με τη λέξη «ζωή»:
Κι είδε ακόμα αυτά τα τρία πλαστικά τριαντάφυλλα να γέρνουν για μια
στιγμή εκεί στην κορφή μια ιδέα, να κάμπτονται λίγο κάτω από τ’ άνθη,
αποχτώντας μια παράξενη χάρη, ανεπαίσθητα ζωγραφίζοντας στη ζωή μια
συνέχεια52.
Η ζωντάνια, η ζωή μας θυμίζουν το άλλο κεντρικό θέμα: τα ζωντανά
σημεία.
2ο Τα διηγήματα θέτουν το σημειωτικό πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Στο ρεαλιστικό διήγημα «Οι άφαντοι» π.χ. ο αφηγητής
αναρωτιέται για το τι έγινε ο θείος του. Βασίζεται σε διαφορά σημάδια και
προπαντός σε «μια φωτογραφία στον τοίχο»53 και σε διαφορές μαρτυρίες
των «χωριανών54». Ο αφηγητής «δε θα το πίστευ[ε] πως ένας άντρας, για
ν’ αποφύγει μια κακιά γυναίκα (…) αν δε ζούσ[ε] στη γειτονιά από πολύ
50 Karen Van Dyck, Kassandra and the Censors. Greek Poetry since 1967, Ithaka/London,
Cornwell University Press, 1998, σ. 31-32.
51 Μάριος Χάκκας, όπ. π., σ. 282.
52 Στο ίδιο, σ. 264.
53 Στο ίδιο, σ. 255.
54 Στο ίδιο.
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κοντά την περίπτωση της κυρα-Πηνελόπης55». Διηγείται τότε την περίπτωση αυτής της ηλικιωμένης που γυρίζει τον κόσμο για να βρει τελικά τον
άντρα της στην Κρήτη· «σαράντα χρόνια λαγωνικό είχε γίνει και τώρα που
είχε πετύχει τον άντρα της να μην της τον δίνουν56». Η Πηνελόπη και η
ίδια βασίζεται σε σημάδια όπως παρατηρείται στο εξής απόσπασμα:
Είχε και το δάχτυλο του μεγάλου χεριού του κομμένο, «επίτηδες», έλεγε εκείνη, «για να μην τον γνωρίσω. Δεν ξέρετε τι σατανάς είναι.» Έπειτα
ετούτος ήταν κοντός, τάχα να έσκυβε για να κρύψει το μπόι του57.
Τα σημάδια αποδεικνύονται απατηλά τόσο που στο τέλος του διηγήματος ο αναγνώστης έχει την εντύπωση ότι η ηλικιωμένη έκανε λάθος και δεν
ταυτοποίησε τον άντρα της. Στο «Μπιντέ» ένα άλλο ρεαλιστικό διήγημα,
το πιο γνωστό των διηγημάτων του Χάκκα, ο αφηγητής δεν καταλαβαίνει
τ’ αμφίσημα σημάδια που στέλνει το καινούργιο μπάνιο· δεν είναι μόνο
το σύμβολο της επιτυχίας αλλά σημαίνει ότι τ’ «άχρηστα πράγματα (σαν
το μπιντέ) δεν αξίζουν όσο αυτή η υπόθεση που λέγεται ζωή και νιάτα58».
Η διπλή κρίση – η μια η κομματική, συνδεδεμένη με τις αλλαγές μέσα
στο κομμουνιστικό κόμμα, και η άλλη η πολιτική, συνδεδεμένη με την
άνοδο στην εξουσία των δικτατόρων – συνεπάγεται μια μεταμόρφωση του
διηγήματος· το διήγημα του Μάριου Χάκκα είναι σε κρίση και ανταποκρίνεται στις πολιτικές κρίσεις στην τότε Ελλάδα. Το πιο εντυπωσιακό
είναι ότι το έργο του διηγηματογράφου βασίζεται αυθόρμητα στο γενικό
πλαίσιο και στις σημειωτικές αλλαγές που επιβάλλουν οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του ’60 και στην
αρχή της δεκαετίας του ’70.
Επίλογος
Τώρα λοιπόν, η αλλαγή της αισθητικής στα διηγήματα του Χάκκα είναι
φανερή. Μια κομματική αισθητική αντίκειται σε μια «μεταϊδεολογική59».
Τα παλιά κομματικά και αρτηριοσκληρωτικά σημεία των στρατευμένων
ρεαλιστικών αλλά και εξπρεσιονιστικών (αλληγορικών) αφηγήσεων (στον
55
56
57
58
59

Στο ίδιο, σ. 256.
Στο ίδιο, σ. 259.
Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σ. 254.
Το επίθετο χρησιμοποιείται από τον Βρασίδα Καραλή για να χαρακτηρίσει τον άνθρωπο στο έργο του Χάκκα (Διαβάζω, 171, Ιούλιος 1977, σ. 58).
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Τυφεκιοφόρο του εχθρού) αντίκεινται στα ζωντανά σημεία στα ερμηνευτικά διηγήματα του Μπιντέ και του Κοινοβίου. Μπορούμε να πούμε χοντρικά ότι οι δομές των στρατευμένων διηγημάτων αμφισβητούνται στην
πρώτη κιόλας συλλογή διηγημάτων του Χάκκα. Στις δυο επόμενες συλλογές αντικαθίστανται από ρευστές, διαρκώς ανανεωμένες δομές. Ως προς
τα ρεαλιστικά και αλληγορικά διηγήματα, ο αναγνώστης αναγκάζεται να
τα διαβάσει διαφορετικά. Βασίζεται πράγματι στα αντιμυθοπλαστικά συμφραζόμενα που προσανατολίζουν την ανάγνωσή του.
Η διπλή κρίση – η μια η κομματική, συνδεδεμένη με τις αλλαγές μέσα
στο κομμουνιστικό κόμμα, και η άλλη η πολιτική, συνδεδεμένη με την
άνοδο στην εξουσία των διδακτόρων – συνεπάγεται μια μεταμόρφωση
του διηγήματος στην περίπτωση του Μάριου Χάκκα· τα διηγήματα στις
τρεις συλλογές του διηγηματογράφου είναι σε κρίση και αλλάζουν ριζικά
με την επιρροή της διπλής κομματικής/πολιτικής κρίσης στο λογοτεχνικό πεδίο. Στο επίκεντρο είναι μια σημειωτική κρίση που αναδεικνύει ο
διηγηματογράφος. Τα αφηγήματα κρατούνται σε απόσταση λόγω της τακτικής παρουσίας ερμηνευτικών διηγημάτων όπου κατακρίνεται αυστηρά
η «μυθοπλασία». Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Μάριος Χάκκας
δημιουργεί σε τελευταία ανάλυση ένα μεταμοντέρνο έργο αφού, όπως επισημαίνει η Αναστασία Νάτσινα αναφέροντας τα μεταμοντέρνα κείμενα:
Χρησιμοποιούν τις βεβαιότητες που υπονομεύουν και αρθρώνονται με
βάση τις ίδιες τις προϋποθέσεις που αμφισβητούν διατηρώντας μια διαρκή
επίγνωση της πολλαπλότητας, της προσωρινότητας, αλλά και των εξουσιαστικών διακυβευμάτων των αναπαραστάσεων60.

60 Αναστασία Νάτσινα, «Απομακρύνσεις από το ρεαλισμό», Α. Νάτσινα κ. ά., Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του ’60, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σ. 178, http://hdl.handle.net/11419/2197 (τελευταία πρόσβαση 4/12/2018).
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Abstract
My purpose is to show how Marios Hakkas’ prose changed radically
over a six-year period (1966-1972). During the 1950s, short stories were
usually marked by post-civil war realistic and ideological elements. In
the 1960s, things are gradually changing; some critics are even talking
about a crisis of Greek prose. Marios Hakkas, as a “bordering writer” (S.
Bekatoros), symbolizes this crucial period.
Like many Greek writers of his days, Marios Hakkas confronts two
crises: one internal to the Communist Party; the other linked to the rise
of the dictatorship. In both cases, the novelist is sensitive to the profound
changes in the universe in which he tries to find himself. These changes
have repercussions even in the semiotic approaches of the author.
As regards his literary activity indeed, he abandons poetry and dedicates
himself to writing three short stories collections. But he also slowly
abandons the narrative structures of his first Enemy’s Rifleman (1966) to
write a kind of autofiction taking the form of a monologue. He realizes
the collapse and the crisis of values which has serious consequences on
language. Consequently, he submerges in his own memories, in his own
dreams and visions, by interpreting himself.
Λέξεις-κλειδιά: Χάκκας (Μάριος), Διήγημα, ΚΚΕ, Δικτατορία, Κρίση

Ο ΚΆΛΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΌΓΓΙ
Η ΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
Μιχαήλ Πασχάλης*
Οι δύο πολιορκίες και η πτώση του Μεσολογγίου, ιστορικά γεγονότα
που συγκλόνισαν την Ελλάδα και την Ευρώπη, απασχόλησαν τον Διονύσιο Σολωμό από την αρχή έως το τέλος της ποιητικής του σταδιοδρομίας.
Ειδικότερα, τo Μεσολόγγι ενσωματώθηκε στον κορμό των πολεμικών γεγονότων του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», διαγράφεται στον ορίζοντα του
«Διαλόγου», υπόκειται στις ωδές «Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον»
και «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και δεσπόζει στην πεζή σάτιρα Η γυναίκα
της Ζάκυθος, για να αποτελέσει αργότερα και μέχρι το τέλος της ζωής του
ποιητή το επίκεντρο ποιητικών στοχασμών πάνω στο θέμα της ελευθερίας
με τις διάφορες φάσεις της σύνθεσης των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Τα παραπάνω υπενθυμίζει ο Γιάννης Δάλλας στη γνωστή μελέτη του
«Η τελευταία φάση των Ωδών του Κάλβου και το Μεσολόγγι».1 Για να
αναρωτηθεί αμέσως μετά «Και ο Κάλβος;» και να διατυπώσει την εξής
απορία:
Ο πρεσβύτερος, «ωδοποιός» και αυτός κατά την έκφραση του Σούτσου, ένας
ποιητής ωδών, ο συνεπέστερος του είδους ο οποίος δεν ξανοίχτηκε και σε
άλλα θέματα και φιλοσοφικότερα πεδία, όπως έκανε ο Σολωμός εν συνεχεία
(με τον Πόρφυρα, το Carmen seculare και τα τελευταία ιταλόγλωσσα ποιήματά του), αλλά υπήρξε απεναντίας, με εξαίρεση τις δύο προσωπικές ωδές του
«Ο Φιλόπατρις» και «Εις Θάνατον», αποκλειστικά σε όλες τις άλλες υμνητής
του ’21, δεν προσήλωσε, διερωτώμαστε, καθόλου την ποιητική συνείδησή του
στη δοκιμασία αυτού του χώρου, που ονομάστηκε και πράγματι υπήρξε προμαχώνας της ελευθερίας της Ελλάδας; Προφανώς, ρητά καθόλου: δεν υπάρχει
δηλαδή ωδή με το όνομα του χώρου, δίπλα στις γνωστές του (από την «Εις
Πάργαν» έως την «Εις Σάμον»), ούτε καν κατονομάζεται σε κάποιαν, έστω
ενδεικτικά, το Μεσολόγγι.

*
1

Μιχαήλ Πασχάλης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, michael.paschalis@gmail.com.
Δάλλας 2008.
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Στόχος της εργασίας του είναι, όπως λέει, «να διαλυθεί η εντύπωση που
αφανώς επικρατεί πως ο Κάλβος αδιαφόρησε απολύτως για το δράμα του
Μεσολογγίου». Ισχυρίζεται, λοιπόν, αφενός ότι το Μεσολόγγι λανθάνει
στην Ωδή «Εις την Νίκην» και αφετέρου ότι ο Κάλβος σχεδίαζε να γράψει
στο μέλλον μιαν Ωδή ειδικά για την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Σχετικά με την Ωδή «Εις την Νίκην», που κατά τη γνώμη του θα της ταίριαζε
ο τίτλος «Εις Μεσολόγγι», πιστεύει ότι «ίσως πρόκειται […] για την κατατρόπωση των Τούρκων με την κατά κύματα αντεπίθεση της ηρωικής Φρουράς από τη νύχτα της 15ης ως τη νύχτα της 16ης Φεβρουαρίου 1826». Για την
περιγραφή της παραπέμπει στα Χρονικά του Μάγερ, ο οποίος εγκωμιάζει
τους νικητές και αναδεικνύει την ιστορική και ηθική ανταμοιβή τους: «Διά
την απτόητον λοιπόν και ένδοξον ταύτην φρουράν ητοιμάζοντο δόξαι επί
δόξας και στέφανοι επί στεφάνους». Είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο, συνεχίζει ο μελετητής, που ο Κάλβος «ξανατοποθετεί στη νεοκλασική πινακοθήκη» με τους στίχους «Ὦ Νίκη, διὰ τοὺς Ἕλληνας / στεφάνους πλέξε·»
(«Εις την Νίκην», 61-62). Πέραν αυτού του κοινότοπου θέματος, για το
οποίο δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για απήχηση (;) από τον Μάγερ ή για
παράλληλο χωρίο, ο Δάλλας επικαλείται και πάλι αόριστα τον Μάγερ και
συσχετίζει την κατά τη γνώμη του «ρεαλιστική» περιγραφή της παρομοίωσης των στ. 21-55 με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου· η οποία όμως,
όπως έχω εξηγήσει στο βιβλίο μου για τον Κάλβο, δεν είναι «ρεαλιστική»
αλλά έχει πίσω της έναν αναγνωρίσιμο διακειμενικό ορίζοντα.2
Σχετικά τώρα με τα μελλοντικά σχέδια του Κάλβου, ο Δάλλας παραπέμπει στη γνωστή επιστολή από τα κατάλοιπα του Νίκου Βέη, που δημοσίευσε το 1961 η Μαίρη Βέη. Στις 12 Απριλίου 1826, δύο μέρες μετά
την άλωση του Μεσολογγίου, ένας συνομιλητής του Κάλβου του απέστειλε από τη Ζάκυνθο επιστολή, με την οποία του ανακοίνωνε την πτώση
της πόλης και του περιέγραφε εν συντομία τις τελευταίες μέρες της και
την τύχη των υπερασπιστών της. Ευθύς ως έλαβε την επιστολή ο Κάλβος τη μετέφρασε στα γαλλικά και τη διαβίβασε στις 16 Μαΐου, μαζί με
τη μετάφραση, στον Jean Alexandre Buchon, εκδότη της εφημερίδας Le
Constitutionnel. Στο διαβιβαστικό αναφέρει ότι η επιστολή «δίνει ορισμένες λεπτομέρειες για την καταστροφή του Μεσολογγίου» και παρακαλεί
τον Buchon, αφού αντιπαραβάλει την επιστολή με τη μετάφραση, να του
2

Πασχάλης 2013α: 18-19, 25.
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επιστρέψει το πρωτότυπο εντός της ημέρας· και επιμένοντας σε αυτό το
σημείο («Veuillez ne pas l’oublier») υπενθυμίζει ότι παλιότερα έδωσε
στην εφημερίδα «κάποια χαρτιά» που δεν τα ξαναείδε.3
Βασιζόμενος στην επίμονη παράκληση του Κάλβου προς τον Buchon
να επιστρέψει το πρωτότυπο, ο Δάλλας συμπεραίνει ότι ο Κάλβος δεν ανησυχούσε ως ιστορικός μήπως εκμεταλλευτούν άλλοι το προσωπικό του
αρχείο, αλλά ήθελε να το αξιοποιήσει ως ποιητής στο «ποιητικό του εργαστήριο». Εν συνεχεία επικαλείται την παρακάτω αόριστη υπόσχεση που
δίνει ο Κάλβος στην «Επισημείωσιν» της Λύρας:
Εἰς τὸ ἐρχόμενον ἐὰν μοῦ φθάσῃ ἡ ζωὴ καὶ ἡ τύχη μοῦ δώσῃ ἀρκετὴν ἡσυχίαν,
θέλω, ὡς παράδειγμα, προβάλειν στίχους ἡροϊκοὺς ὑμνοῦντας τοὺς κατὰ τῶν
ἀνιλεῶν τυράννων τῆς πατρίδος θριάμβους τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς τῶν προμάχων μας ἀρετῆς·

Συνδυάζοντας την επιστολή του ανώνυμου Ζακυνθίου με την παράκληση του Κάλβου προς τον Buchon να του επιστρέψει το πρωτότυπο και με
το παράθεμα από την «Επισημείωσιν», ο Δάλλας καταλήγει στην παρακάτω υπόθεση, με την οποία κλείνει το άρθρο του:
Πράγματι για αυτόν που υποσχέθηκε, κλείνοντας την πρώτη συλλογή του:
«Εἰς τὸ ἐρχόμενον […]καὶ τῆς τῶν προμάχων μας ἀρετῆς·» μία ωδή ακόμη
για την εμβληματική αυτήν αυτοθυσία θα μπορούσε πιθανότατα να είναι είτε
ένα τέλος είτε μια καινούργια αρχή ποιητικής δημιουργίας. Ή με γνώμονα
τη σύμπτωση της κοινής αφόρμησης της έμπνευσης για τους δύο μεγάλους
Επτανήσιους, ο χρόνος της Εξόδου στην περίπτωση του Κάλβου, ποιητή τελετουργού της ιστορίας, θα μπορούσε να είναι μια επισφράγιση του τέλους των
ωδών του, ενώ ο ίδιος χρόνος στην περίπτωση του Σολωμού υπήρξε η απαρχή
των Ελεύθερων Πολιορκημένων του.

Στη μελέτη μου «Ο Κάλβος ως μεταφραστής της Ιλιάδας»4 εξήγησα
τους λόγους για τους οποίους εκείνη η υπόσχεση δεν πραγματοποιήθηκε
και εν πάση περιπτώσει αφορούσε ένα επικό αφηγηματικό ποίημα («στίχους ἡροϊκοὺς») και όχι μιαν ακόμη ωδή, όπως υποθέτει ο Δάλλας· και
βέβαια η υπόσχεση για «στίχους ἡροϊκοὺς ὑμνοῦντας τοὺς κατὰ τῶν ἀνι3
4

Αρβανιτάκης - Ζαφειρίου 2014, τόμος Β΄: 326-336.
Πασχάλης 2015: 23-24.
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λεῶν τυράννων τῆς πατρίδος θριάμβους τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς τῶν προμάχων μας ἀρετῆς» μόνο καταχρηστικά θα μπορούσε να συνδεθεί με την
Έξοδο και την πτώση του Μεσολογγίου.
Τιτλοφόρησα την ανακοίνωσή μου «Ο Κάλβος και το Μεσολόγγι: η ποίηση υπό πολιορκίαν και η φιλολογία σε κρίση», κάνοντας λογοπαίγνιο και
με τις πολιορκίες του Μεσολογγίου και με το θέμα του συνεδρίου, ακριβώς
επειδή θέλησα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η κρίση αφορά και την ίδια
την επιστήμη της φιλολογίας. Η μελέτη του Γιάννη Δάλλα είναι ενδεικτική ενός γενικότερου φαινομένου. Η φιλολογία είναι πάνω από όλα ζήτημα
μεθόδου: στην κατανόηση του προβλήματος, στη συλλογή των στοιχείων,
στην τεκμηρίωση της ερμηνείας. Η κατανόηση του προβλήματος αποτελεί
την αρχή των πάντων και στη προκείμενη περίπτωση ο συλλογισμός του
Δάλλα έχει την αφετηρία του στην παρακάτω εσφαλμένη αρχική σύλληψη:
αφού το «Μεσολόγγι» υπήρξε σημαντικότατο για την πορεία της Επανάστασης, είχε ευρύτατη απήχηση στους φιλελληνικούς κύκλους και κυρίως απασχόλησε επίμονα και επί μακρόν τον Σολωμό, έπρεπε οπωσδήποτε να το πραγματευτεί ποιητικά και ο Κάλβος.

Αυτή η παρανόηση προϋποθέτει μια πολύ σοβαρότερη αδυναμία, δηλαδή την αγνόηση της διάκρισης που υφίσταται διαχρονικά ανάμεσα στην
ιστορία και την ποίηση και που πρώτος επισήμανε ο Αριστοτέλης στο 9ο
κεφάλαιο της Ποιητικής του.
Ο Δάλλας σωρεύει τη μια υπόθεση πάνω στην άλλη, θεμελιώνοντας
πάνω στην άμμο ένα ολόκληρο συλλογιστικό οικοδόμημα. Κρισιμότερο
όμως είναι το γεγονός ότι δεν τον προβλημάτισε η απουσία του Μεσολογγίου από την ποίηση του Κάλβου, ώστε να προσπαθήσει να την ερμηνεύσει,
αλλά αντίθετα θεώρησε δεδομένη την παρουσία του σε λανθάνουσα μορφή
και ανέλαβε να την υποστηρίξει.
Είναι τόσο εκκωφαντική η απουσία του Μεσολογγίου από την ποίηση του Κάλβου, ώστε η Ωδή που πραγματεύεται τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, ο οποίος σκοτώθηκε μεν στο Κεφαλόβρυσο έξω από το
Καρπενήσι (στις 9 Αυγούστου 1823) αλλά κηδεύτηκε και θάφτηκε στο
Μεσολόγγι, όχι μόνον δεν περιλαμβάνει κάποια αναφορά στον Μεσολόγγι αλλά φέρει τον τίτλο «Εις Σούλι»· τόσο εκκωφαντική, ώστε στην Ωδή
«Η Βρεττανική Μούσα» για τον θάνατο του Λόρδου Μπάιρον δεν γίνεται
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η παραμικρή σύνδεση με το Μεσολόγγι, παρόλο που ο Μπάιρον ανάλωσε στην πόλη αυτή τους τελευταίους μήνες της ζωής του (29 Δεκεμβρίου
1823 – 19 Απριλίου 1824).
Φυσικά ο Κάλβος δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να είχε πραγματευτεί ποιητικά το κορυφαίο συμβάν της πτώσης του Μεσολογγίου, διότι
συνέβη στις 10 Απριλίου 1826 και η είδηση έφτασε στον γαλλικό τύπο
στις 14 Μαΐου, ενώ η δεύτερη συλλογή των Ωδών είχε ήδη κυκλοφορήσει
πριν από το τέλος του Απριλίου.
Αξίζει όμως να επισημάνουμε ότι για διάστημα μεγαλύτερο από ένα
μήνα το Παρίσι βούιζε από ειδήσεις για το Μεσολόγγι. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που συγκέντρωσε και παραθέτει ο Jean Dimakis,5 ήδη από τις
5 Απριλίου ο γαλλικός τύπος μετέδιδε την είδηση ότι το Μεσολόγγι είχε
δήθεν πέσει στα χέρια του Ιμπραήμ, είτε στις 16 είτε στις 20 Μαρτίου. Η
είδηση αμφισβητήθηκε, διότι παράλληλα κυκλοφορούσαν και πληροφορίες για νίκες των Ελλήνων. Αργότερα διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για την
κατάληψη όχι του Μεσολογγίου αλλά των νησίδων Βασιλάδι και Αιτωλικό (τότε αποκαλούμενο Ανατολικό), αλλά η ψευδής είδηση ξαναήλθε στην
επιφάνεια με άλλη ευκαιρία.
Ο Κάλβος παρακολούθησε ασφαλώς όλο αυτό τον θόρυβο καθώς και
τις ανταποκρίσεις για τις τελευταίες ημέρες του Μεσολογγίου. Όμως δεν
ήταν ποιητής της τελευταίας στιγμής, ίσως λόγω της γενικότερης δυσκολίας που αντιμετώπιζε να συνθέσει ποίηση σε γλώσσα ελληνική και εν
προκειμένω διότι φαίνεται ότι ο σχεδιασμός της δεύτερης συλλογής είχε
γίνει πολύ νωρίτερα. Οι Νέες Ωδές είχαν προαναγγελθεί στις 21 Μαΐου
1825, δηλαδή δεκατρείς μήνες πιο μπροστά, σε ανώνυμη κριτική που δημοσιεύτηκε στο παρισινό περιοδικό Le Globe και στην οποία μνημονεύονταν ως θέματα της νέας συλλογής «Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»
και «Η καταστροφή των Ψαρών».6 Δεδομένου ότι η δεύτερη (κατ’ άλλους
τρίτη) πολιορκία του Μεσολογγίου είχε ήδη αρχίσει από τις 15 Απριλίου
του ίδιου έτους, ο Κάλβος είχε όλο τον καιρό στη διάθεσή του για να συνδυάσει την Ωδή για τον θάνατο του Μπότσαρη με επίκαιρες αναφορές στο
Μεσολόγγι, στην πόλη όπου, όπως προανέφερα, κηδεύτηκε και θάφτηκε.
Αντί αυτού, επέλεξε να ονομάσει την εν λόγω Ωδή «Εις Σούλι» και να μην
5
6

1976: 19-92.
Βλ. αναλυτικότερα Πασχάλης: υπό δημοσίευση.
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κάνει καμιά μνεία στο Μεσολόγγι με αφορμή την κηδεία και την ταφή του
Μάρκου Μπότσαρη.
Ο Σολωμός και ο Κάλβος ακολούθησαν διαφορετικό ποιητικό πρόγραμμα και είχαν διαφορετικές γλωσσικές και μετρικές προτεραιότητες,
αλλά μήπως είχαν κοινή προσέγγιση στην επιλογή των επεισοδίων του
αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία; Σποραδικές επικαλύψεις υπάρχουν,
αλλά οι διαφορές είναι μεγάλες και ουσιώδεις. Αρκεί να συγκρίνουμε εν
προκειμένω τη Λύρα και τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», που κυκλοφόρησαν το 1824 με διαφορά περίπου έξι μηνών. Οι ωδές της Λύρας που
αναφέρονται στον αγώνα της ανεξαρτησίας είναι οι παρακάτω έξι:
Ωδή IV «Εις τον Ιερόν Λόχον», εμπνευσμένη από την ήττα του Ιερού Λόχου
υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις (7 Ιουνίου 1821)· Ωδή VI «Εις Χίον», εμπνευσμένη από την καταστροφή της Χίου από τα τουρκικά στρατεύματα υπό τον Καρά Αλή (30 Μαρτίου
1822)· Ωδή VII «Εις Πάργαν», εμπνευσμένη από την πώληση της Πάργας
από τους Άγγλους στους Τούρκους το 1814, την αποχώρηση των Παργινών
από τον τόπο τους και την επιστροφή ορισμένων το 1820 μετά τη συντριβή
του Αλή πασά· Ωδή VIII «Εις Αγαρηνούς»· Ωδή IX «Εις Ελευθερίαν»· Ωδή X
«Ο Ωκεανός», αφιερωμένη στη συμβολή της ναυτικής δύναμης των Ελλήνων
στον αγώνα για την ανεξαρτησία με ειδικότερη μνεία στις Σπέτσες, στην Ύδρα
και στα Ψαρά.

Ας δούμε τώρα τα επεισόδια του αγώνα που συγκροτούν τον κορμό του
σολωμικού «Ύμνου εις την Ελευθερίαν»:
Η άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821, στρ. 35-74)· η μάχη στα
Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822) και ο αποκλεισμός του στρατού του Δράμαλη
στην Κόρινθο (στρ. 75-87)· η αποτυχία της εφόδου των Τούρκων στο Μεσολόγγι κατά την πρώτη πολιορκία και ο πνιγμός τους στον Αχελώο (25-31
Δεκεμβρίου 1822, στρ. 88-122)· η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας και
ενός άλλου πλοίου από τον Κανάρη (6-7 Ιουνίου 1822) και ο απαγχονισμός
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ (10 Απριλίου 1821, στρ. 123-138).

Αν εξαιρέσουμε την σύμπτωση ως προς την εξύμνηση της ελευθερίας,
το πρόγραμμα των δύο ποιητών δεν ταυτίζεται πουθενά. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα θέματα Ωδών του Κάλβου που συνδέονται με την
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Επανάσταση δεν περιλαμβάνουν κανένα επεισόδιο από την ηπειρωτική
Ελλάδα αλλά μόνον επεισόδια από τον ναυτικό αγώνα και την επανάσταση στη Μολδοβλαχία (για την Πάργα βλ. παρακάτω). Συνεπώς δεν ξενίζει
η απουσία από τη Λύρα της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου (25 Οκτ.
1822 - 31 Δεκ. 1822). Αντίθετα, τα γεγονότα που διαλαμβάνει ο σολωμικός
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν» εξελίσσονται στον Μοριά και τη Ρούμελη, με
εξαίρεση την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας και τον απαγχονισμό
του Πατριάρχη. Με το σκεπτικό που υπαγόρευσε τις επιλογές του Σολωμού έχω ασχοληθεί σε άλλη μελέτη μου και δεν θα επανέλθω.7
Ας δούμε τώρα και τις ωδές της δεύτερης συλλογής του Κάλβου, που
σχετίζονται όλες με την ελληνική Επανάσταση:
Ωδή XI «Η Βρεττανική Μούσα», για τον θάνατο του Μπάιρον (19 Απριλίου
1824)· Ωδή XII «Εις Ψαρά», εμπνευσμένη από την επανάσταση (10 Απριλίου 1821) και την καταστροφή των Ψαρών (21 Ιουνίου 1824)· Ωδή XIII «Τα
Ηφαίστια», εμπνευσμένη από τη δράση του πυρπολητή Κανάρη (πιο γνωστή
η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας, 6-7 Ιουνίου 1822)· Ωδή XIV «Εις
Σάμον», εμπνευσμένη από την εξέγερση των Σαμίων υπό τον Λυκούργο Λογοθέτη (8 Μαΐου 21)· Ωδή XV «Εις Σούλι», εμπνευσμένη από τη μάχη στο
Κεφαλόβρυσο (8-9 Αυγούστου 1823) και τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη·
Ωδή XVI «Αι ευχαί», που στρέφεται κατά των ξένων προστατών· Ωδή XVII
«Το φάσμα», που επικρίνει τη διχόνοια των Ελλήνων· Ωδή XVIII «Εις την
Νίκην»· Ωδή XIX «Εις τον Προδότην», που στρέφεται κατά του Γεωργίου
Βαρνακιώτη (αποκηρύχθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1822, με απόφαση του Βουλευτικού Σώματος, αλλά αποκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1827 από τον
Καποδίστρια)· Ωδή XX «Ο Βωμός της Πατρίδος», που τοποθετείται υπέρ της
εθνικής ομόνοιας και ενότητας.

Και στις Νέες Ωδές κυριαρχεί λοιπόν ο ναυτικός αγώνας στο Αιγαίο
(Ωδές 12, 13, 14). Ο θάνατος του Μπάιρον και του Μάρκου Μπότσαρη καθώς και η προδοσία του Βαρνακιώτη λαμβάνουν χώρα στη Δυτική
Στερεά Ελλάδα, αλλά οι μόνες τοποθεσίες που μνημονεύονται είναι το
Καρπενήσι, όπου πολέμησαν οι Σουλιώτες και ο Μπότσαρης, και το Σούλι
(στον τίτλο της Ωδής 15, και στο κείμενο, στ. 3, 123, ως «Σελλαιΐς).8 Το
7
8
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τελευταίο ιστορικό γεγονός στη συλλογή που μπορεί να χρονολογηθεί είναι
η καταστροφή των Ψαρών (21 Ιουνίου 1824), διότι οι αναφορές στη «διχόνοια» των Ελλήνων είναι αόριστες. Επιβεβαιώνονται έτσι οι πληροφορίες
της κριτικής της 21ης Μαΐου 1825 στο παρισινό περιοδικό Le Globe, ότι
ο Κάλβος είχε σχεδιάσει το θεματικό περιεχόμενο των Νέων Ωδών τουλάχιστον δεκατρείς μήνες πριν από τη δημοσίευσή τους και έμμεσα ο χρόνος
μετατίθεται ακόμη πιο πίσω. Συνεπώς δεν είναι περίεργο και από χρονολογική άποψη ότι απουσιάζει οιαδήποτε αναφορά στη δεύτερη (τρίτη)
πολιορκία του Μεσολογγίου (Απρίλιος του 1825 – Απρίλιος του 1826).
Γενικότερα στην ποίηση του Κάλβου κυριαρχεί ο νησιωτικός χώρος
του Αιγαίου, τον οποίο συμπληρώνουν η εμβληματική Ζάκυνθος ως ο γενέθλιος τόπος του ποιητή και το Ιόνιο. Αν εξαιρέσουμε το Καρπενήσι και
το Σούλι, η ηπειρωτική Ελλάδα δεν κάνει την εμφάνισή της σε Ωδές που
θεματοποιούν την Επανάσταση του 1821. Η Ωδή «Εις Πάργαν» αφορά ένα
προεπαναστατικό μη πολεμικό γεγονός που συγκλόνισε την Ευρώπη και
απασχόλησε και τον μέντορα του Κάλβου Ούγο Φώσκολο, ενώ προεπαναστατικές αφετηρίες έχει και ο αγώνας τον Σουλιωτών, που συγκεντρώνουν
το αποκλειστικό ενδιαφέρον του Κάλβου στην επαναστατημένη Δυτική
Ελλάδα. Τέλος, είναι περιττό να υπενθυμίσω ότι από τις Ωδές απουσιάζει
εντελώς η επανάσταση στον Μοριά.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι η ηπειρωτική Ελλάδα του Κάλβου τελεί υπό την κατοχή όχι των Τούρκων αλλά της
ελληνικής αρχαιότητας — κατά κανόνα, όπως έχω υποστηρίξει, με τη διαμεσολάβηση της δυτικής ποιητικής αρχαιογνωσίας —9 με ορίζοντα αναφοράς την αρχαιοελληνική ποίηση, θρησκεία και ιστορία. Παραθέτω τον
σχετικό κατάλογο των τοπωνυμίων:
Άθως Χ 76· Ασωπός ΙΙ 59· Αχαΐα V 94 (πβ. Αχαΐς II 62)· Δέλφιον όρος V 125
και δέλφιος πέτρα XI 122· Ελικών XI 42 (και ελικώνιος V 37, XI 88)· Ιπποκρήνη V 127· Κιθαιρών V 83, IX 73, XVI 79· Μαραθών II 60· [Όλυμπος II
49], Όλυμπος X 59· Παρθενών II 90· Παρνασσός V 49 και Παρνάσιος I 32·
Υμηττός 286.

Εν κατακλείδι, οι υποθέσεις του Γιάννη Δάλλα ότι στην Ωδή «Εις την
Νίκην» υπολανθάνει κάποια νίκη των Μεσολογγιτών στη διάρκεια της
δεύτερης (τρίτης) πολιορκίας και θα της ταίριαζε καλύτερα ο τίτλος «Εις
9

Πασχάλης 2013α.
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Μεσολόγγι», και επίσης ότι ο Κάλβος σχεδίαζε να συνθέσει μελλοντικά
μια πατριωτική Ωδή για την ηρωική Έξοδο των Μεσολογγιτών δεν έχουν
καμιά θεμελίωση.
Επιχείρησα να εξηγήσω ότι οι υποθέσεις αυτές αποτελούν υπόδειγμα
φιλολογικής μελέτης προς αποφυγήν και, για να θυμίσω τον τίτλο γνωστής
μελέτης του Νάσου Βαγενά, συνιστούν μια ακόμη περίπτωση «παραμόρφωσης» του Κάλβου. Διότι η σύγκριση με τον Σολωμό δεν έχει κανένα
έρεισμα στο πρόγραμμα των δύο ποιητών· διότι στην Ωδή «Εις την Νίκην»
δεν εντοπίζεται κανένα στοιχείο που να τη συνδέει με το Μεσολόγγι· διότι
ο Κάλβος αποφεύγει να αναφερθεί στο Μεσολόγγι εκεί όπου θα είχε κάθε
λόγο να το κάνει (Ωδές «Η Βρεττανική Μούσα» και «Εις Σούλι»)· διότι ο
Κάλβος επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ως ποιητής στον ναυτικό αγώνα
και τον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου και δεν ασχολήθηκε με το Μεσολόγγι
και γενικότερα με επεισόδια της επαναστατημένης Δυτικής Ελλάδας, με
εξαίρεση τη μάχη έξω από το Καρπενήσι (Μπότσαρης) και την αναφορά
στον «προδότη» Βαρνακιώτη (που αργότερα αποκαταστάθηκε και σήμερα
η προδοσία του τελεί υπό αμφισβήτηση), ενώ αγνόησε εντελώς τον Μοριά· διότι τα παραπάνω συνεπάγονται ότι ο Κάλβος δεν είχε κανένα λόγο
να μιλήσει υπαινικτικά, ενώ μπορούσε να μιλήσει ρητά για το Μεσολόγγι,
και ότι δεν τεκμηριώνεται η εικαζόμενη πρόθεση του ποιητή να ασχοληθεί
μελλοντικά με την ηρωική Έξοδο των αγωνιστών του Μεσολογγίου (αλίμονο αν αποτελούσε τεκμήριο η φυσιολογική παράκληση στον Buchon να
του επιστρέψει την επιστολή του ανώνυμου Ζακυνθίου!)· διότι ο Κάλβος
«παραχώρησε» τον ποιητικό χώρο της ηπειρωτικής Ελλάδας κυρίως σε
αρχαία τοπωνύμια και αρχαιογνωστικές αναφορές.
Αν ακολουθούσαμε τη μέθοδο του Γιάννη Δάλλα, θα έπρεπε να αναζητήσουμε στην ποίηση του Κάλβου, ή καλύτερα να επινοήσουμε, λανθάνουσες αναφορές σε ένα πλήθος από γεγονότα της Επανάστασης, που
απασχόλησαν τον Σολωμό αλλά όχι τον Κάλβο, και σε τελευταία ανάλυση
να ξαναγράψουμε τις Ωδές από τη σκοπιά της συστηματικής αντιβολής με
τα ιστορικά γεγονότα. Πιο απλά θα έπρεπε να καταργήσουμε την ποίηση
για χάρη της ιστορίας.
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Abstract
The paper argues against the hypothesis advanced by Giannis Dallas in
2008 that Andreas Kalvos did not actually leave out of his Odes the second
(third) siege and fall of the city of Missolonghi (April 1825 – April 1826),
because in his view this major event is alluded to in the Ode “To Victory”,
and that he intended to compose in the future an Ode entirely dedicated to
it. The suggested allusions are unconvincing and besides Kalvos had no
reason to allude to an event that he conspicuously avoids mentioning in the
Odes “The British Muse” and “To Souli”. In his second collection of Odes
he did not treat military events beyond June 1824 and besides he seems to
have planned the themes of the collection before the siege had even begun.
Kalvos omits also any reference to the first siege of Missolonghi (October
– December 1822). Dallas’ argument that Kalvos could not have omitted
an event that engaged Dionisios Solomos for the duration of his literary
life disregards the fact that in the “Hymn to Liberty” Solomos focuses
on events on land while Kalvos focuses on the sea in both collections.
Finally the paper emphasizes the cardinal distinction between the aims of
historiography and the aims of poetry.
Λέξεις κλειδιά: Γιάννης Δάλλας, Μεσολόγγι, Ανδρέας Κάλβος, «Εις
Νίκην», «Εις Σούλι», «Η Βρεττανική Μούσα»

1.5. Συγκριτολογικές προοπτικές

CRISIS AND HUMANISM:
THE MESSAGES OF MODERN GREEK POETRY
(A COMPARATIVE STUDY OF THE WORK OF EFSTATHIA
TSIGANOU (GREECE) AND TOMAS TRANSTRÖMER (SWEDEN))
Fotiny Christakoudy-Konstantinidou*
The modern world and, consequently, contemporary poetry are increasingly seeking to respond to the pressing problems caused by the crisis (both
material and spiritual, encompassing today’s humanity) in the field of a
modern sensitivity and a cognitive cultural universalism. The boundaries
between the North and the South, the East and the West, as implied in the
stereotypes of previous generations, are becoming more and more blurred,
and the big aporia we all face now is how to react to this situation and how
to improve it. At a time when, in the words of O. Elytis from his Nobel Prize
speech - “the quantitative devaluation of morals” has acquired catastrophic
proportions and “poetry is the only remaining fighter against the force of
the numbers”1 (Ελύτης 1992: 323-327) - in front of every artist, intellectual,
individual stands the big question: do ethics and aesthetics actually exist
that can offer alternative answers facilitating the finding of an exit from the
impasse and dealing with the consequences of the depreciation of human
values? Through a comparative reading between the work of the less known
Greek female poet Efstathia Tsiganou (Ευσταθία Τσιγκάνου) (1960) and the
2011 Swedish Nobel Prize laureate Tomas Gösta Tranströmer (1931-2015),
*

1

Fotiny Christakoudy-Konstantinidou is a Senior Assistant Professor of Greek Language
and Literature at the University of Sofia St. Kliment Ohridski since 2005 (Department
of General, Indo-European and Balkan Linguistics). In 2007 she received a Ph.D.
degree with a thesis on the topic of “The modern literary movements in Greek poetry
(first decades of the 20th c.)”. She has published articles on the work of the 1890s Greek
symbolist poets, K. Ouranis, O. Elytis, the problem of Greek diglossia, presenting also
in Greek the poetry of Bulgarian authors such as Nikola Vaptzarov and Valery Petrov;
e-mail: fotiny_christakoudy@hotmail.com.
«Τότε όμως η ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: τον
μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει περάση. Και ακριβώς, η εφετινή
απόφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου την ποίηση μιας μικρής χώρας δείχνει
σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκεστε με την χαριστική αντίληψη της τέχνης, την
αντίληψη ότι η τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα πολέμιος της ισχύος που κατήντησε
να έχει στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών.»
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I propose that we explore the ideas and messages that underlie their poetic
universe. The pantheistic, almost religious experience of the surrounding
nature and the transformative power of art (music, fine arts, etc.) may sound
like truism-solutions to the eternal existential anguishes. However, the way
they are similarly expressed through the lyrical suggestions of both poets
makes it worth drawing wisdom and strength from their depth and spontaneity. I believe that the captured and analysed emotion of the unexpected
metaphors and the meditative-philosophical summaries upon reality in both
authors’ verses lead us to a better understanding of the role of poetry and,
precisely, of Greek poetry in today’s world of crisis.
About a year ago, I read a lyrical collection written by Efstathia Tsiganou. It had the queer name “4 + 1 Seasons” («4+1 Εποχές») and I leafed
through its pages with a great interest. Becoming engulfed in the poetic
revelations of the author - an endocrinologist doctor by profession - I felt
the urge of translating in Bulgarian some of the verses. Thus, after reviewing the poems in the “Autumn” cycle, I discovered the work “Reading
Tranströmer” («Διαβάζωντας Tranströmer»). I admit I was not familiar
with the Swedish Nobel Prize winner’s work. As I sank into Efstathia Tsiganou’s lyrical revelations, the curiosity to explore what had brought her
worldview closer to that one of a so well-known Nordic bard increased in
me. The more I was absorbed in her perceptual and cognitive sensations,
the more I was overcome by a mounting sense of a North-South sharing.
Consequently, the belief in the existence of a striking proximity between
two “small literatures” from the European geographical and modernistic
periphery, namely the Greek and the Swedish literature, increased in me.
Efstathia Tsiganou is a little-known poet born in Piraeus, Greece in 1960.
She is married and a mother of two children. In 2013 she published her debut poetry collection “4+1 Seasons”. She occupies herself with translations
as well, having translated in 2015 Celia Johnson’s book “Dancing with
Mrs Dalloway, stories of inspiration behind great works of literature”2. Her
poems have been published on the pages of different Greek literary magazines - “Figos” («Φηγός»), “Ta Poiitika” («Τα Ποιητικά»), etc. and her
second poetic collection “Xylophone” («Το ξυλόφωνο») (2017) is already
2

Celia Johnson, Dancing with Mrs Dalloway: Stories of Inspiration Behind Great Works
of Literature, New York: Penguin, 2011.
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a literary fact3. About her life she shares: “Alongside my outer life, I lived
an inner one. I read a lot, bulimically. These two parts of my life I managed
to unite in my poetry”4.
Tomas Gösta Tranströmer needs no introduction. He is a Swedish poet,
translator and the 2011 Nobel Prize winner in literature. His poems capture
the long Swedish winters, the rhythm of the seasons and the palpable, atmospheric beauty of nature. Tranströmer’s work is characterized by a sense
of mystery and wonder underlying the routine of everyday life, a quality
which often gives his poems a religious dimension. By education he is also
a doctor - a graduate psychologist with a long-term, clinical-psychological
practice, hence his ability to penetrate into the soul of the individual from
the outside and the inside. He used to be an entomologist enthusiast and a
great lover of music as well.
At the very beginning of Efstathia Tsiganou’s first collection of poems
“4+1 Seasons” there is a wonderful dedication: “To the significant people
in my life from the past, the present and the future” (Τσιγκάνου 2013:
9)5. It is interesting when an author allows himself/herself to position the
future within the moment of speaking. But isn’t that an atavistic Homeric
sign, expressing the ability of the talented and intuitive spirit to look ahead
to where time and space are still imprisoned as potentials? And what can
be better and more encouraging than these potentials to be an opportunity
for encountering something special. Reality transformed into a metaphor
becomes a metamorphosis. According to the acclaimed Bulgarian Scandinavian Studies researcher Vera Gancheva (Gancheva 2013: 13):
“The treatment of metamorphoses as identifications and hence as an inexhaustible source of self-knowledge and experience of the déjà-vu type is
a technique applied by some Swedish artists, representatives of a tradition
referred to as an intermediary poetic movement, bringing apart and at the
same time unifying Modernism with Mysticism.”
3
4

5

Ευσταθία Τσιγκάνου, Το ξυλόφωνο, Αθήνα: Κύφαντα, 2017.
«Παράλληλα με την εξωτερική ζωή μου ζούσα την άλλη, την εσωτερική. Διάβαζα πολύ,
βουλιμικά. Τις δυό ζωές μου κατάφερα να ενώσω στην ποίηση.» [Ευσταθία Τσιγκάνου,
“Συνέντευξη στον Χάρη Γαντζούδη”, Λογοτεχνικό ταξίδι, 20 Ιουλίου 2013. Πρόσβαση
στις 21 Σεπτεμβρίου, 2018. < http://logotaxidi.blogspot.bg/2013/07/blog-post_5399.
html >, my translation].
«Στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.»
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This is the analysis she applies to Tranströmer’s poetic discourse.
In line with the idea of the analogies in the worldview and the creative
work of the two authors, come E. Tsiganou’s thoughts shared in an interview. For her, the poetic experience is also on the border of the sensory and
the imaginary; the disintegration and the de-subjectivization of the I, characteristic of the mystical experience in general, take place in her poetry
against the backdrop of the eternal cycle of nature. The year for the Greek
writer comprises not four, but five seasons. She calls it “a pentaptych of
a peculiar religiosity of the feelings” where “the space of the Pantokrator
is occupied by time, whereas that of the angels is occupied “by dreams
and pain, by death and resurrection”6. It reminds of Tranströmer’s style
who is “seeking…corresponding religious frameworks” (Gancheva 2013:
13) for his “secular prayers”, as some critics call his poetic creations. So
far, we can say that both Tsiganou’s and Tranströmer’s biographies relate
to each other. They found themselves attracted to the study of the human
being - both the physical and the spiritual. Another shared characteristic is
their pantheism, expressed by an almost religious sense of the surrounding
nature. But what else?
Both artists share an increased interest in music and its power of expression. In Efstathia Tsiganou’s work, Vivaldi’s influence is not only apparent
in the title of the “4+1 Seasons” poetry, but also in the graphic design of the
publication. Its cover is adorned with the score notes of the world-famous
series of violin concerts, depicting the natural beauty of the four annual
seasons. In fact, our perception of the musical content of the series of concerts, created by the genius Italian composer, accentuates the depths of the
verses from the five cycles of Tsiganou’s lyrical collection “4+1 Seasons”.
It is interesting to recall that each concert is related to a sonnet (probably
written by Vivaldi himself). The sonnets were first published in “Il cimento dell’ Armonia e dell’ Inventione” (Opus 8) in 1725 in Amsterdam by
Michelle Charles Le Saint (1684-1743) (Everett 1996: 76). The transition
6

«Ο χρόνος δηλαδή ο δικός μου έχει πέντε εποχές, όχι τέσσερις. Ένα πεντάπτυχο μιας
θρησκευτικότητας του συναισθήματος θα την έλεγα, όπου τη θέση του παντοκράτορα
κατέχει ο χρόνος κι εκείνη των αγγέλων το όνειρο και η οδύνη, ο θάνατος και η
αναγέννηση» [Ευσταθία Τσιγκάνου, “Συνέντευξη στον Χάρη Γαντζούδη”, Λογοτεχνικό
ταξίδι, 20 Ιουλίου 2013. Πρόσβαση στις 21 Σεπτεμβρίου, 2018. < http://logotaxidi.
blogspot.bg/2013/07/blog-post_5399.html >, my translation].
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from text to music, illustrated by Vivaldi’s violin concerts, is mirrored in
the text of Efstathia Tsiganou, inspired by the musical masterpiece.
Melodification of literary works is a phenomenon particularly characteristic of the contemporary Greek poetic scene. Numerous pieces of poetry live a second life when composers, such as Mikis Theodorakis (1925),
Linos Kokotos (born 1945), Manos Hadzidakis (1925-1994), etc. add a
musical accompaniment to them. The examples from the work of M. Theodorakis are countless. One of the classical examples is the beautiful poem
“Denial” by Georgios Seferis (1900-1971). Accompanied by the music of
Theodorakis, it became an anthem of the Greek Resistance movement during the Regime of the Colonels.
A lasting symbiosis exists between music and modern Greek poetry. We
observe it in E. Tsiganou’s verses as well. She is largely inspired by music. Tsiganou is profoundly fond of Vivaldi, as we already mentioned. She
dedicates a work to the Beethoven’s beloved (“The Immortal Beloved of
Beethoven”, «Στη αθάνατη αγαπημένη του Μπετόβεν»). She also creates
a poem in which Schumann’s music and a modern Greek classic, such as
Hadzidakis sound, as we see in the verses of “Notes” («Νότες»):
Has it been heard the beginning			
Ακούστηκε η αρχή
of Schumann’ s Pauvre Orphelin		από το Pauvre Orphelin
του Schumann
or was it The Paper Moon by Hadzidakis?
ή μήπως ήταν το Χάρτινο
φέγγαρι του Χατζιδάκη;
I pray to save
Τέτοιες στιγμές,
κρυστάλλινες,
those crystal moments....
θέλω να φυλάξω…
(Notes, cycle Autumn)7

(Νότες,κύκλος Φθινόπωρο)

Tranströmer’s imagination is similarly conquered by the musical art. The
artistic interest in verbalizing musical pieces that we noticed in Tsiganou’s
work has been repeatedly realized in Tranströmer’s poetry. A pianist and a
composer, a melomane with professional knowledge in the field of tonal art,
7

The translations of E. Tsiganou’s poems are done by the author of the article, F.
Christakoudy, and made with the consent of E. Tsiganou.
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the Swedish poet strives to maintain a tangible link between his verses and
music. Music serves as a framework for his poems and is present in them
even in the titles; musical art is interpreted through the poetic gallery of
well-known composers’ portraits (Schubert, List, Wagner, Balakirev, Grieg,
etc.). In the poem “An Artist in the North”, dedicated to the Norwegian
composer Edward Grieg, silence is interlaced with sound:
Quieter!
And the rumbling of the mountain tops came down,
came down,
came down,
came down on us in a spring night,
disguised as heartbeats.
(An Artist in the North, collection Music’s spells, translation by May
Swenson8)

The theme of the silence reminds me of one of the most lyrical Greek
symbolist poets from the 1890s generation, Lambros Porfyras (18791932). For him the poem is a song filled with musical suggestions where,
in the end, “silence occupies a special place, creating the ultimate awareness of the sound matter through its complete absence and negation”
(Πολίτου-Μαρμαρίνου 1993: 97). But there is another Greek poet, who
needs no introduction, that finds himself under the influence of symbolism - Konstantinos Cavafy, who, E. Tsiganou states, is her poetic authority. In the poem “Desire” («Πόθος») we discover a reference to the
five senses. The flowing movement of the theme unfolds by means of a
“naked” expressiveness distantly reminiscent of Cavafy’s great talent to
“lent his writings simultaneously the grace of verse and the freedom of
prose” (Trypanis 1981: 693):
Poor soul
you knead five crumbs,
the bread of the need.
You turn to the light
8

Φτωχή ψυχή
ζυμώνεις πέντε ψίχουλα,
το ψωμί της ανάγκης.
Στρέφεσαι στο φως

An English translation is available at http://blog.davidhthomas.net/2010/09/sundaymusic-poem-and-videos-edvard-grieg-an-artist-in-the-north/, accessed on 21.09.2018.
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weak, naked,
and your thirst is a prayer.

αδύναμη, γυμνή,
προσευχή η δίψα σου.

(Desire, cycle Spring)

(Πόθος, κύκλος Άνοιξη)
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In the spring of 1979 for Tranströmer the signs were also “runic” - mysterious and laconic, reaching beyond the meaning of the mundane. His poetic wording seems to be composed of free verse with “a descriptive, quasi-prosaic language formed by supra-historical sense of time and space”
(Trypanis 1981: 696)9:
Sick of those who come with words, words but no language,
I make my way to the snow-covered island.
Wilderness has no words. The unwritten pages
stretch out in all directions.
I come across this line of deer-slots in the snow: a language,
language without words.
(From March 1979, collection Deleted World, translated by Robin Robertson)10

Undoubtedly, the poetics and the poetic metaphorization, characteristic of Tranströmer’s poetry, can also be applied to E. Tsiganou’s lyrical work - both authors actually succeed in colouring “the plain and the
opaque grey” with “the opalescent aura of the legend” (Gancheva 2013:
12). The primary, the concrete and the conventional are transformed into
a magical universum which does not suffer from deliberate hermeticity
and is not unfriendly to the reader. The everyday and the ordinary are
sublimated in search not of the transcendent, but of the deeply human,
which preserves the nuance of the mysterious and the awe-inspiring,
proving the fact that “one of poetry’s strangest powers is its ability to
draw out the great and wonderful from the mundane”11.
9

The definition which I am fascinated to apply to Tranströmer’s poetics is used by C.
Trypanis to describe Seferis’ style.
10 https://fsgworkinprogress.com/2015/04/07/from-march-1979/, accessed on 21. 09.
2018.
11 Tomas Tranströmer – Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Tue. 25 Sep 2018.
<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2011/transtromer/facts/>
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In the poem “Search” («Αναζήτηση») by E. Tsiganou, the discovery
of a soul mate (or of our alter ego), can have different dimensions. It can
possess the meaning of a meeting point, but also that of a mismatch. Nevertheless, happiness remains possible - even if it is just a dream:
I don’t know who you are
a woman, a man or a bodiless spirit.
I miss you.
Do I bypass you indifferently every day
or do I look at you straight in the eyes?
I know who you are.
But I fell asleep so long ago,
that when I woke up,
your face has been forgotten.
(Search, cycle Spring)

Δεν ξέρω ποιός είσαι
γυναίκα, άνδρας ή πνεύμα
ασώματο.
Μου λείπεις.
Σε προσπερνώ άραγε κάθε
μέρα αδιάφορα
ή σε κοιτώ στα μάτια;
Ξέρω ποιός είσαι.
Αλλά κοιμήθηκα πολύ
παλιά
και όταν ξύπνησα
είχα ξεχάσει το πρόσωπό
σου.
(Αναζήτηση, κύκλος Άνοιξη)

The motif of ‘awakening’ is a key one to Tranströmer’s universe - the
awakening “not only for the new day, but for life in general” (Gancheva
2013: 17). Following this line of thought, it is somewhat astonishing to
discover what Efstathia Tsiganou says about her poetry which “aims at
triggering exactly those cracks through which the dream, even fragmented, can invade into the present, humanizing it”12. It is remarkable that the
Swedish man of letters Lars Gustavsson (1936), when describing Tranströmer’s lyrical work, uses almost the same words: “This is a poetry for
the moment when the fog is thinning. When everyday life cracks and stops
to be what it is” (Gancheva 2013: 11). And it will not be surprising to find
that, like most of the renowned Northern poets, Tranströmer considers the
12 «Η ποίησή μου έχει σκοπό να προκαλέσει ακριβώς εκείνες τις ρωγμές απ’όπου το
όνειρο ακόμα και κατασπασμένο εκβάλλει στο παρόν εξανθρωπίζοντάς το» [Ευσταθία
Τσιγκάνου, “Συνέντευξη στον Χάρη Γαντζούδη”, Λογοτεχνικό ταξίδι, 20 Ιουλίου
2013. Πρόσβαση στις 21 Σεπτεμβρίου, 2018. < http://logotaxidi.blogspot.bg/2013/07/
blog-post_5399.html >, my translation]. The Greek word ‘όνερο’ meaning ‘a dream, a
reverie’, but also ‘a fantasy’.
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Bible, Homer and the old Scandinavian poetry as perennial sources for his
work.
Let’s “read” Tranströmer along with E. Tsiganou and see how she has
sensed and interpreted his perception of the surrounding world. Let’s feel
how the magic of the northern imagination with its crystalclear icy breath
and the controlled intensity of feelings penetrate the southern visions of a
Mediterranean poetess, transforming her lyrical realm into something new.
The poem has strong themes of fate and spiritual conversions interwoven
throughout out. These same themes of a profound psychological change
remind of the short story “The Blue Mosque” by the well-known Serbian
prose writer Milorad Pavić (Pavić 2012: 271)13:
In the depth of the horizon the sun is bleeding.
Freezing needles sprinkle my hands.
Semi-reclining, I write on the beach,
while music from the sea is wildly rising.

The drums catching it the last moment.
The music resounds, noisy waves
and a voice, almost childish,
murmurs softly together with the sea.
It gets dark.

Στο βάθος του ορίζοντα ο
ήλιος αιμοράγει
Βελόνες ψύχους ραντίζουν
τα χέρια μου.
Γράφω μισοξαπλωμένη
στη παραλία,
η μουσική από το μπαρ
αγριεύει, ορμά στο
πέλαγος.
Τελευταία στίγμη την
αρπάζουν τα ντραμς.
Ξεκινάει ξανά, κύματα
ήχου
και μια φωνή, σχεδόν
παιδική,
σιγομουρμουράει μαζί με
τη θάλασσα.
Νυχτώνει.

13 In it the simple Serbian Muslim builder from Bosnia in his search for creative impulses
for building the new architectural and technical miracle of the Blue mosque in
Constantinople unconsciously successively loses and finds again his own opposite self/
selves. He takes his measures for building the Blue mosque from the proportions of the
church Agia Sofia. After spending endless hours in contemplating the majestic church,
he feels he has become a Christian.
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Upon my white papers small ghouls rejoice.
And I ask myself again
how can you approach the untouchable?
Again and again.
Saronidha, 22/09/2012
(Reading Tranströmer, cycle Autumn)

Στο λευκό του χαρτιού μου
χοροπηδούν
μικροί καλικάντζαροι
Και αναρωτίεμαι ξανά,
πώς προσεγγίζεις το
απρόσιτο;
Ξανά και ξανά.
Σαρωνίδα, 22/09/2012
(Διαβάζoντας Tranströmer, κύκλος
Φθινόπωρο)

The question “What is the deepest meaning of Tranströmer’s poetry?”
was posed to its translators from all over the world in a 1998 workshop. As
we can expect, it did not lead to a single answer (Gancheva 2013: 11). Undoubtedly the palette of his poems has definitely won numerous admirers
to his verses, translated into nearly 60 languages. It remains to be seen if E.
Tsiganou’s poetry will enjoy a wider popularity, as it is already translated
into English and Bulgarian. In terms of the quantitative factor, it is worth
recalling that even Tranströmer himself was not among the very prolific
writers and his glory as “a living classic” came from his first two poetry
collections containing a total of 31 works - namely “17 poems” (1954) and
“Secrets on the Road” (1958).
Keeping these thoughts in the background, we still have to ask ourselves whether there are “small” ones in literature and how “big” can
“small literatures” actually be? I think the question is rhetorical. Of
course, it is not enough to say - “yes, they can be”. As marginal borders
for Europe, both the Balkan and the Scandinavian peninsula have the privilege of representing a part of the whole of European literature, while
differing in their own way. Prof. Vera Gancheva has said correctly that
the provincial, the limited local, the peripheral are loci in Tranströmer’s
lyrical work (otherwise cosmopolitan with its problematics) so far as to
“give it the basis to move away from them and to reach heights which
have been expressed symbolically, but which are perceived as real ones”
(Gancheva 2013: 8). This poetry (whether written in Greek or in Swedish) inspires us exactly because its meanings function as “real ones”. The
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topos of the locus amoenus (lat. ‘a luscious place’) both for Tsiganou and
Tranströmer’s work is tangibly related to the physical landscape in the
spirit of ancient Roman poetry. A strong bond with reality and its material
dimension is present in both poets’ verses. Simultaneously, in line with
Baudelaire’s concepts of the correspondances (Fr. «les correspondances»)
both for Tsiganou and Tranströmer the physical topos becomes a spiritual
reflection of objects and phenomena from the real world.
The two authors rest surprisingly unified even in their perceptions of
the truth that is lying behind our existence; let these verses be the necessary
finale to this comparative study. For E. Tsiganou the fifth season is again an
epiphany of the spring, of the birth and the revival:
Verses don’t end.
They hover among us
like souls in the twilight.
Even death does not sign
their end.
([Verses don’t end])

Δεν τελειώνουν τα
ποιήματα.
Αιωρούνται ανάμεσά μας
όπως οι ψυχές το
σούρουπο.
Το τέλος τους δεν
υπογράφει
ούτε ο θάνατος.
([Δεν τελειώνουν τα
ποιήματα])

Tranströmer is also a worshiper of the idea of an ever-renewable material world:
The road never ends. The horizon moves forward rapidly.
The birds shake the branches. Behind the wheels rises dust.
And all the rolling wheels contradict death.
(The four temperaments, collection The Great Enigma, my translation)

The attempt to compare two poets from the 20th and 21st centuries,
such as Efstathia Tsiganou and Tomas Gösta Tranströmer, who are different in so many ways (i.e. age, location, gender affinity, popularity, literary
status), may seem random, but it is not at all inappropriate. On the contrary,
it proves to have been a very successful undertaking (through the prism of
the morphology of ideas).
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We choose to describe the creative potential of the Balkan and the Scandinavian peninsula with the term ‘the spirit of peninsulas’. The way we
saw this spirit manifested in the work of the two contemporary poets from
Sweden and Greece, it can be concluded that despite the stereotypes for
“the North” and “the South” we can discover more similarity than differences in their poetry. It is up to us to believe whether or not the provided
examples of intellectual and spiritual proximity can serve as a proper answer to the challenges of today’s crisis of humanism.
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Περίληψη
Ο σύγχρονος κόσμος, επομένως και η σύγχρονη ποίηση, προσπαθούν,
όλο και περισσότερο, να ανταποκριθούν στον τομέα μίας σύγχρονης ευαισθησίας και μίας γνωστικής πολιτισμικής οικουμενικότητας στα πιεστικά
προβλήματα που προκαλούνται από την κρίση (υλική και πνευματική) που
αφορά την ανθρωπότητα. Ως ακραία σύνορα της Ευρώπης τόσο η Βαλκανική, όσο και η Σκανδιναβική Χερσόνησος έχουν το προνόμιο να είναι
μέρος του συνόλου, αλλά και κάθε μία από αυτές με τον δικό της τρόπο
να διαφοροποιείται από αυτό. Η προσπάθεια να φέρουμε κοντά και να
συγκρίνουμε δύο συγγραφείς από τον 20ό και τον 21ο αι. όπως η Ευσταθία
Τσιγκάνου (1960) και ο Tomas Gösta Tranströmer (1931-2015), οι οποίοι
διαφέρουν στην ηλικία, στη γεωγραφική τους πατρίδα, στο φύλο, στη διασημότητα και στо λογοτεχνικό τους κύρος - μπορεί να φαίνεται τυχαία.
Ωστόσο, η εσωτερική μου πεποίθηση είναι ότι στον κόσμο της μορφολογίας των ιδεών αυτό δεν είναι ακατάλληλο, αλλά, αντίθετα, ότι αποτελεί
ένα πολύ επιτυχημένο και ενδεικτικό εγχείρημα. Εξαρτάται τώρα από εμάς
να πιστέψουμε εάν τελικά στις εντάσεις μεταξύ των στερεοτύπων για «τον
Βορρά» και «τον Νότο» μπορούμε να ανακαλύψουμε περισσότερη εγγύτητα απ’ ότι απόκλιση, η οποία εγγύτητα μπορεί να χρησιμεύσει ως μια
σωστή απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης ανθρωπιστικής κρίσης.
Key words: Efstathia Tsiganou, Tomas Gösta Tranströmer, stereotypes
of the peripheral, cognitive cultural universalism.

Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ:
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΛΝΤΕΡΛΙΝ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Σ. ΤΣΙΡΚΑ
Μαίρη Ρούσσου*
Οι λογαριασμοί του Τσίρκα με την ποίηση, είναι ανοιχτοί από πολύ
νωρίς. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας φίλος και συνοδοιπόρος του, ο
Γιάννης Κρητικός, «διάβαζε με πάθος όλους τους ρομαντικούς κι εκστασιαζόταν μπροστά στη «Λίμνη», διάβαζε όμως και τον Έλιοτ και όλους
αυτούς που από την αριστερά θεωρούνταν παρακμιακοί ποιητές».1 Το
1927 δημοσιεύει μεταφράσεις ποιημάτων του Χάινε , του Αλφρέντ ντε
Μυσσέ και του Σίλλερ σε οικογενειακά περιοδικά της εποχής και δέκα
χρόνια αργότερα, το 1937, δημοσιεύει την πρώτη του ποιητική συλλογή,
Φελλάχοι. Ακολουθούν η συλλογή Το Λυρικό Ταξίδι το 1938 και ο Προτελευταίος Αποχαιρετισμός και το Ισπανικό Ορατόριο στα 1946,2 συλλόγή που θα αποσπάσει την κριτική ευμένεια του Αιμίλιου Χουρμούζιου, ο
οποίος θα τον αποκαλέσει επαναστάτη και γνήσιο ποιητή, που η ποίηση
του δεν αποτελεί «στιχουργημένη προκήρυξη». Γράφει χαρακτηριστικά ο
Χουρμούζιος: «Το “γεγονός της τέχνης” το δεχόμαστε όπως είναι – ακόμα
και μέσα στους φανατισμούς και στα εμφύλια πάθη. Όλες οι ιδεολογίες
έχουν πάντα ένα κοινό παραδεκτό εισιτήριο στη φιλολογία του καιρού:
την τέχνη ... Ο Τσίρκας είναι ένας γνήσιος ποιητής ...».3
Η ποίηση του Τσίρκα, σύμφωνα με τον φίλο και αλληλογράφο του,
Νίκο Παντελίδη, φαίνεται να εκβάλει και στα διηγήματά του. Σε επιστολή
του Παντελίδη προς τον Τσίρκα, γράφοντας για τη συλλογή διηγημάτων
Ο ύπνος του θεριστή, που δημοσιεύτηκε το 1954, σημειώνει: « Ό,τι και να
κάνεις Γιάννη, μένεις πάντα ο λυρικός ποιητής των Φελλάχων, εκεί μέσα
βρίσκεται όλος ο σπόρος απ’ τον οποίο φύτρωσε το σημερινό δέντρο».4
* Μαίρη Ρούσσου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου. mroussou@ucy.ac.cy
1 Κρητικός (1988: 10). Βλ. και Δήμου (1987: 23, 25). Βλ. και την εργασία της Αγγέλας
Γιώτη για τον ποιητή Στρατή Τσίρκα: Γιώτη (2013: 51-73)
2 Προκοπάκη (1985: 6, 10, 13, 17)
3 Χουρμούζιος (1947:1018-19). Ωστόσο, ο Χουρμούζιος δεν στάθηκε τόσο ευμενής, ούτε
απέναντι στον διηγηματογράφο Τσίρκα, ούτε στους νεωτερισμούς της μεταπολεμικής
πεζογραφίας. Βλ. Χουρμούζιος (1954) και Κοτζιά (2006: 111-117).
4 Οι εννέα επιστολές του Νίκου Παντελίδη προς τον Τσίρκα δημοσιεύτηκαν στο «επίμετρο»
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Και αργότερα, τον Ιανουάριο του 1961, κρίνοντας σε επιστολή του τη
Λέσχη:
«Τώρα μακριά σου, χαίρομαι τη στρωτή γλώσσα και τη λυρική ποίηση που
έχουν πολλές σελίδες σου […] Ευτυχώς για σένα δεν ξέχασες ποτέ τον ποιητή
των Φελλάχων και του Λυρικού Ιντερμέδιου.»5

Όμως η «ακοίμητη έγνοια» του Τσίρκα παραμένει η συγγραφή μυθιστορήματος. Όπως μαρτυρεί η πρώτη καταγραφή των Ημερολογίων της
τριλογίας το 1945, η κυοφορία του μυθιστορήματος θα αποδειχτεί μακρά
και επίπονη, αφού στο μεταξύ και πριν τη δημοσίευση της Λέσχης, τον
Ιανουάριο του 1961, θα συνεχίσει να γράφει και να δημοσιεύει διηγήματα,
με κορυφαία τη νουβέλα Νουρεντίν Μπόμπα (1957), ενώ το 1958 δημοσιεύει τη μελέτη του Ο Καβάφης και η εποχή του, έργο το οποίο, όπως γράφει σ’ ένα γράμμα του στον Γάλλο συγγραφέα και κριτικό Ετιάμπλ, του
προσέφερε «θαυμαστή βοήθεια για να καταπιαστεί με την συγγραφή των
Ακυβέρνητων Πολιτειών».6
Ακολουθώντας την κριτική σκέψη του Pierre Bourdieu, για τη γένεση
και τη δομή του λογοτεχνικού πεδίου, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι
Ακυβέρνητες Πολιτείες είναι μυθιστορήματα με διπλή στόχευση: πολιτική
και συνάμα αισθητική.7 Στην περίπτωση του Τσίρκα, αυτή η διπλή στόχευση, πρέπει να θεωρηθεί παραδειγματική, ως προς τις αμφιταλαντεύσεις
μιας βαθιά διχασμένης συνείδησης μέσα στους κόλπους της αριστερής διανόησης της εποχής.8 Αν η πολιτική στόχευση, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος

5
6
7
8

της μελέτης του Μ. Πεχλιβάνου (σε συνεργασία με τον Π. Παντζαρέλα). Για το συγκεκριμένο παράθεμα βλ. Πεχλιβάνος (2008: 389).
Πεχλιβάνος (2008: 398-99).
Η πρώτη εγγραφή των ημερολογίων της τριλογίας Ακυβέρνητες Πολιτείες φέρει την
ημερομηνία 8 Αυγούστου 1945: Τσίρκας (1981:11). Το απόσπασμα της επιστολής προς
τον Ετιάμπλ παρατίθεται από τον Miguel Castillo Didier. Βλ. Προκοπάκη (1980: 208).
Για τις συγγραφικές επιλογές διπλής στόχευσης βλ. Bourdieu (2006:317-19)
Βλ. «Στρατής Τσίρκας: στο εργαστήρι του μυθιστοριογράφου», Τσίρκας (1987: 26-36).
Για το «οδυνηρό πέρασμα στην πολιτικοποίηση» της νεοελληνικής πεζογραφίας, αξίζει να θυμηθούμε την προδρομική συζήτηση μεταξύ των Αργυρίου, Ζήρα, Κοτζιά και
Κουλουφάκου που δημοσιεύτηκε το 1977 στο περιοδικό Διαβάζω, βλ. Αργυρίου κ.α.
(1976-77: 62-83), αλλά και την πρωϊμότερη συζήτηση μεταξύ Αργυρίου, Κοτζιά, Κουλουφάκου, Πλασκοβίτη και Τσίρκα στο περιοδικό Η Συνέχεια: Αργυρίου κ.α., (1973:
172-179). Συνολική προσέγγιση του θέματος επιχειρεί η Ελισάβετ Κοτζιά, στο βιβλίο
της Ιδέες και αισθητική: Μεσοπολεμικοί και Μεταπολεμικοί Πεζογράφοι (1930-1974):
Κοτζιά (2006).
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ο συγγραφέας, επικεντρώνεται κατά μείζονα λόγο στη δικαίωση του κινήματος του Απρίλη του 1944 στην Αίγυπτο, η αισθητική στόχευση εστιάζει
στην ανανέωση της μυθιστορηματικής γραφής.9
Στα Ημερολόγια της τριλογίας, ο Τσίρκας αναφέρει πολλούς ξένους
μυθιστοριογράφους, παλιότερους αλλά και σύγχρονούς του, των οποίων
τα έργα θαυμάζει και σχολιάζει θετικά. Τον Χένρυ Τζαίημς που δανείζει
το μότο των ημερολογίων για την «ασύνειδη διεργασία του μυαλού»,
ακολουθούν ο Φώκνερ, η Έλσα Τριολέ, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Αντρέ
Μαλρώ, ο Έρσκιν Κολντγουελ, ο Φρανσουά Μωριάκ, ο Φόρστερ, ο
Προυστ, ο Μπαλζάκ, ο Τολστόι, ενώ κλείνει τα Ημερολόγια της τριλογίας, αναφέροντας «τον γίγαντα των γαλλικών γραμμάτων και Δάσκαλό» του Φλωμπέρ.10 Οι αναφορές του σε Έλληνες πεζογράφους είναι
λιγότερες και περιλαμβάνουν την Μέλπω Αξιώτη, τον Νίκο Νικολαϊδη,
την Έλλη Αλεξίου, τον Θράσο Καστανάκη, τον Βασίλη Ρώτα και τον
Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη.11 Αν εξετάσουμε το σύνολο των λογοτεχνικών
αναφορών στα Ημερολόγια, διαπιστώνουμε ότι υπερτερούν σαφώς οι πεζογράφοι έναντι των ποιητών. Οι αναφορές σε ποιητές στα Ημερολόγια
περιλαμβάνουν τον Καβάφη, τον Σεφέρη, τον Βάρναλη, το βιβλικό Ασμα
Ασμάτων του Σολομώντα κι από ξένους τον Χέλντερλιν και τον Έλιοτ.12 Μάλιστα στην περίπτωση του Άσματος Ασμάτων και του Χέλντερλιν, μια ενδεχόμενη χρήση στοιχείων της ποιητικής τους ατμόσφαιρας ή
και συγκεκριμένων στίχων ενεργοποιεί τα κριτικά αντανακλαστικά του
Τσίρκα: «Μάλιστα πρέπει να προσέχω -- με παρασύρει μια φιλολογίτιδα
(πχ. Χαίλντερλιν ή Άσμα Ασμάτων). Χρειάζεται πολύ τακτ, πραγματική
μαεστρία μυθιστοριογράφου. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος».13 Η
φράση που του είχε πει ο Καβάφης «η ποίησις λελυθώτος δημιουργεί»,
9
10

11
12
13

Τσίρκας (1987:33). Το θέμα συζητά διεξοδικά ο Μ. Πεχλιβάνος, κυρίως από τη σκοπιά
της γενετικής κριτικής: Πεχλιβάνος (2008).
Τσίρκας (1981: 11,13, 14, 16, 17, 20, 43, 57, 67, 86). Με δεδομένο το θαυμασμό του
Τσίρκα για τον Φλωμπέρ, όπως προκύπτει από το κλείσιμο των Ημερολογίων, εδώ
αξίζει να σημειωθεί μια ενδιαφέρουσα συγγραφική στόχευση του Γάλλου μυθιστοριογράφου. Ο Φλωμπέρ γράφει στην Louise Colet: « Να θέλω να δώσω στην πρόζα το
ρυθμό του στίχου (διατηρώντας την ως πρόζα και μάλιστα πολύ πρόζα)… είναι ίσως
παραλογισμός… Αλλά ίσως πάλι να είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία και πολύ πρωτότυπη!». Παρατίθεται στο: Bourdieu (2006: 164 και σημ. 100).
Τσίρκας (1981: 14, 18-19).
Τσίρκας (1981: 20, 38,39, 55, 83).
Τσίρκας (1981: 38).
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παρηγορεί τον Τσίρκα σε μια στιγμή συγγραφικού αδιεξόδου, αλλά του
γεννά και το ερώτημα:
Μα κι αν αυτό είναι αληθινό για την ποίηση, τί σχέση έχει με την πρόζα,
που πρέπει να είναι μια συσσώρρευση, μια μάζα παρατηρήσεων, κομματιών
ζωής;14

Αν και ο ίδιος με τα παραπάνω διαχωρίζει τους στόχους ποίησης και
πρόζας, όπως θα διαπιστώσουμε, η ποίηση θα καταστεί τελικά σημαντικός
αρωγός στη συγγραφή της τριλογίας. Προς την ίδια κατεύθυνση, κινείται
και ο θαυμασμός του για την Ελσα Τριολέ: «Τί όμορφο πράμα. Τί παρατήρηση και ποιητική αναδημιουργία και των πιο συνηθισμένων στιγμών της
ζωής».15 Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές του Τσίρκα, παρόλο που ο πεζός
λόγος τείνει προς μια συσσώρευση και βρίσκεται σε ευθεία αντιδιαστολή
με την αφαίρεση και την ακαριαία εντύπωση που δημιουργεί ο ποιητικός
λόγος, ο λυρικός τρόπος της ποίησης, η «ποιητική αναδημιουργία» που αναφέρεται πιο πάνω, μπορεί να προσφέρει απαντήσεις σε προβλήματα ύφους.
Ο Γερμανός ποιητής Χέλντερλιν (1770-1843) κατέχει μια ιδιαίτερη
θέση στην ιστορία του ευρωπαϊκου πνεύματος. Οι Γερμανοί ιστορικοί της
λογοτεχνίας τον κατατάσσουν στο μεταίχμιο, μεταξύ κλασικισμού και ρομαντισμού. Ενθουσιώδης οπαδός της Γαλλικής Επανάστασης, στις ποιητικές του αναζητήσεις βρίσκει στο ιδεώδες της Αρχαίας Ελλάδας, στον
απόηχο των έργων του Winkelmann ένα σταθερό σημείο αναφοράς και
μια διαρκή πηγή έμπνευσης. Το ανθρωπιστικό και συνάμα πολιτικό περιεχόμενο του έργου του, η κρίση της ταυτότητας εξαιτίας της σύγκρουσης
μεταξύ υποκειμενικότητας και αστικής κοινωνίας, με συνέπεια την απομόνωσή του και η τρέλα στα τελευταία χρόνια της ζωής του, δεν εκτιμήθηκαν
ιδιαίτερα από τους συγκαιρινούς του.16 Αντίθετα, το έργο του επανέρχεται
στο προσκήνιο και επιδρά καταλυτικά στις συνειδήσεις, από τις αρχές του
20ου αιώνα, μέχρι και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η κρίση του
νεωτερικού υποκειμένου, έτσι όπως την βίωσε ο Χέλντερλιν, τόσο στη
ζωή όσο και στο έργο του, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο στον εικοστό
αιώνα: από τη λατρεία του ποιητή ως παιδαγωγού και προφήτη, την οποία
14 Τσίρκας (1981: 20).
15 Τσίρκας (1981: 20).
16 Beutin κ.α. (2016: 303-305).
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ευαγγελιζόταν ο Στεφάν Γκεόργκε στις αρχές του αιώνα, που αργότερα
χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει την ιδεολογία του Τρίτου Ράϊχ, μέχρι την
αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Χίτλερ, στα 1943 από τους
αδελφούς Stauffenberg, και μέχρι την οικειοποίησή του από την γερμανική αριστερά, ο Χέλντερλιν έγινε σημείο αναφοράς και η ποίησή του πεδίο
αναμέτρησης διαμετρικά αντίθετων ιδεολογιών.17
Δεν υπάρχουν τεκμήρια ανάγνωσης μέχρι στιγμής που να μπορούν
να μας οδηγήσουν στη γνωριμία του Τσίρκα με τη ζωή και το έργο του
Χέλντερλιν. Η βιβλιοθήκη του στο ΕΚΕΒΙ, δεν περιέχει κανέναν σχετικό
τίτλο. Όμως, όπως παρατηρεί η Αγγέλα Γιώτη, αν η βιβλιοθήκη του αρνείται στον Τσίρκα τον τίτλο του poeta doctus, τον κερδίζει ωστόσο με
το έργο του.18
Ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, από το 1921, η ελληνική βιβλιογραφία για τον Χέλντερλιν του Λάμπρου Μυγδάλη καταγράφει μεταφράσεις του Λέοντος Κουκούλα και του Δημήτριου Καπετανάκη στο περιοδικό Μούσα και στον Κύκλο του Απόστολου Μελαχρινού. Το 1940, τη
σκυτάλη παίρνει η Νέα Εστία, με μεταφραστές τον Άρη Σφακιανάκη, τον
Τάκη Παπατζώνη, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Εκτός από τον Τάκη Παπατζώνη, ένας άλλος ποιητής που ασχολήθηκε συστηματικά την εποχή αυτή
με τον Χέλντερλιν, τόσο ως μεταφραστής, όσο και μεσα από τα κριτικά
του δοκίμια, είναι ο Άρης Δικταίος, ενώ σημείο αναφοράς θεωρήθηκε το
άρθρο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου στη Νέα Εστία το 1941, το οποίο
συμπεριέλαβε αργότερα στην Ιστορία του Ερωπαϊκού Πνεύματος. Τέλος,
ποιήματα του Χέλντερλιν ανθολογούνται στην Παγκόσμιο ανθολογία ποιήσεως της Ρίτας Μπούμη και του Νίκου Παππά, το 1953.19
Η Αγγέλα Καστρινάκη επισημαίνει την πληθώρα γερμανικών μεταφράσεων που δημοσιεύονται στο πρώτο διάστημα της Κατοχής, φαινόμενο που το χαρακτηρίζει ως μια ιδιότυπη συνομιλία, η οποία αφενός
17 Για τον ποιητή Στεφάν Γκεόργκε και για τον κύκλο του, βλ. Beutin κ.α. (2016: 462465). Για την απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ από τους αδελφούς Stauffenberg, βλ..
Hoffman (1984: 391-400). Για τη δεξίωση του Χέλντερλιν από τη γερμανική αριστερά
βλ. Fehervary (1977), καθώς και το άρθρο του Λούκατς για τον Υπερίωνα του Χέλντερλιν, που συμπεριλαμβάνεται στον τόμο Goethe and his age. Lucacs (1968: 147-155).
18 Γιώτη (χ.χ. :75)
19 Μυγδάλης (1977: 13-15, 21-23). Bλ. και Παπατσώνης (1966: 429-443, 444-464, 465501), όπου στον τόμο Ο τετραπέρατος κόσμος, Α΄, ο συγγραφέας συγκεντρώνει τα κυριότερα άρθρα του για τον Χέλντερλιν.
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λειτουργεί ως έμμεση υπόμνηση του θαυμασμού των Γερμανών για την
αρχαία αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και ως υπενθύμιση για το
ξεστράτισμά τους από την παράδοση του ανθρωπισμού.20
Η παρουσία όμως του Χέλντερλιν είναι ιδιαίτερα δραστική στο Ημερολόγιο καταστρώματος, α´ του Σεφέρη, που δημοσιεύτηκε στα 1940. Τον
ενορατικό χαρακτήρα αυτής της συλλογής που αποτυπώνει με τραγική
καθαρότητα την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη και τα δεινά που θα
επακολουθούσαν, εντόπισε πρώτη η Νόρα Αναγνωστάκη στο άρθρο της
«Ο Σεφέρης της μνήμης και της λησμονιάς στο Ημερολόγιο καταστρώματος, α´». Η Αναγνωστάκη σχολίασε τους στίχους από το ελεγειακό ποίημα
«Άρτος και οίνος» του Χέλντερλιν, που έβαλε ο Σεφέρης ως δεύτερη προμετωπίδα της συλλογής —«Κι οι ποιητές τί χρειάζονται σ΄ένα μικρόψυχο
καιρό;»— αλλά και το διάλογο του Σεφέρη με τον Γερμανό ποιητή, που
πιθανότατα να επισήμανε και ο ίδιος ο Τσίρκας, προσεκτικός αναγνώστης
κι αυτός του Σεφέρη, με την ποίηση του οποίου μοιράστηκε κοινούς ψυχικούς κραδασμούς.21
Με την έντονη παρουσία του Χέλντερλιν στη Λέσχη, ο Τσίρκας επαναδραστηριοποιεί αυτό το διάλογο και τον μεταφέρει από το πεδίο της
ποίησης σε αυτό της πεζογραφίας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του κατά
μείζονα λόγο σε ελεγειακά ποιήματα που αναφέρονται σε ματαιωμένες
ερωτικές σχέσεις, με την εξαίρεση της αναφοράς στο ποίημα «Πάτμος».
Πρόκειται για τα ποιήματα «Αποχαιρετισμός», «Στο μέσον του βίου», «Ο
Θρήνος του Μένωνος για την Διοτίμα». Η παρουσία του Χέλντερλιν είναι
τόσο έντονη στη Λέσχη, ώστε να πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ποίησή του
αποκτά εμβληματικό χαρακτήρα για το μυθιστόρημα. Ας θυμηθούμε ότι
Η Λέσχη αρχίζει και τελειώνει με αναφορά στον Χέλντερλιν και σε όλες
τις περιστάσεις που απαντά στο μυθιστόρημα, η ποίησή του συνοδεύει
τη Βιεννέζα Έμμη, σύζυγο του Αυστριακού Χανς Μπόμπρετσμεργκ και
τον ανολοκλήρωτο ερωτά του Μάνου Σιμωνίδη γι αυτήν. Το μυθιστόρημα
ξεκινά ως εξής:

20 Καστρινάκη (2005: 103-105).
21 Αναγνωστάκη (1961: 231-242). Βλ. και το άρθρο του Τσίρκα για το Ημερολόγιο καταστρώματος, β´, επίσης στον αφιερωματικό τόμο για τα τριάντα χρόνια της Στροφής:
Τσίρκας (1961: 243-249).
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Ένας ψίθυρος, μια μουρμουριστή ανοιξιάτικη ευφορία έμπαινε από το παράθυρο με τ’ αεράκι που μύριζε πεύκο. Και μια φωνή από άλλους καιρούς έλεγε
πως πάνω από το ποτάμι απλώνουνται τ’ αρώματα ενός χρυσού κρίνου. Χρόνια είχε η Έμμη να αιστανθεί έτσι. Τί ευλογία! Οι αρμοί, τα νεύρα, η ψυχή της
ήταν σα ν’ανεβαίνανε μέσα από αγιασμένα νερά. Ο ύπνος που ξεκουράζει και
θρέφει αποχωρούσε, και το κορμί της, ριγμένο μπρούμυτα πάνω στο σεντόνι,
άραζε ηδονικά στην αμμουδιά μιας καινούργιας ζωής.22

Η «φωνή από άλλους καιρούς» είναι του Χέλντερλιν και η πρόταση
που ακολουθεί, μεταπλάθει την τελευταία στροφή του ποιήματος «Ο Αποχαιρετισμός» (“Der Abschied”):
Έκπληκτος σε κοιτάζω, φωνές, γλυκό τραγούδι
Σαν από τους παλιούς καιρούς ακούω, χορδές οργάνων,
Κι ο κρίνος ευωδιάζει
Πάνω από το ποταμάκι χρυσός ψηλά ως εμάς.23

Η Λέσχη ξεκινάει με τρόπο λυρικό —μ’ ένα ηδυπαθές γυναικείο σώμα
που αναδύεται από τον ύπνο— που δεν απηχεί το πολεμικό κλίμα της Μέσης Ανατολής και την προσφυγιά της Ιερουσαλήμ, ενώ απέχει από τις συμβάσεις της αρχής μιας ρεαλιστικής μυθιστορηματικής αφήγησης. Όπως
έχει γράψει ο Τσίρκας για την ηρωίδα του, η Έμμη βιώνει τον πόλεμο σαν
φόντο, σαν σκηνικό από άλλο έργο κι όχι σαν ζοφερή πραγματικότητα.24
Στο σημείο αυτό ο Τσίρκας δημιουργεί ένα είδος ποιητικού ρήγματος25
στην αρχή κιόλας της αφήγησης, το οποίο γεννά αναγνωστική έκπληξη
λόγω της νοηματικής ασάφειας ως προς τον τόπο, το χρόνο και το πρόσωπο που αφηγείται.
22 Τσίρκας (2005: 9).
23 Οι αναφορές και οι μεταφράσεις ποιημάτων του Χέλντερλιν που παραθέτω, προέρχονται από τις σημειώσεις και τα σχόλια της Χρύσας Προκοπάκη στη Λέσχη. Τσίρκας
(2005: 364, σημ. 9).
24 Τσίρκας (1981: 39).
25 Την έννοια του ρήγματος που προκαλεί η ποίηση ως ένθετο είδος μέσα στην πρόζα,
δανείζομαι από την εργασία του Alain-Michel Boyer: “La meilleure preuve que le lyrisme offre un language distinct, séparé de l’expérience fictionelle, est l’insertion, parfois, de poèmes dans le roman. Ce procédé manifeste bien la tension qui existe entre
les deux formes, puisque l’effet esthétique provient précisément de cette opposition
entre deux paroles antinomiques: le poème, qui tranche sur la prose et marque un point
de rupture, ne se fond pas dans l’espace romanesque, et de ce fait donne un relief à la
fiction.” Boyer (1996 : 90).

ΜΑΊΡΗ ΡΟΎΣΣΟΥ

356

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιητική αναφορά παραμένει έμμεση. Αν
περάσει απαρατήρητη από τον αναγνώστη, η αφήγηση κερδίζει από τον
λυρικό τρόπο της ποίησης, αλλά χάνει στο επίπεδο του νοήματος, μια και
το ποίημα αναφέρεται σε ερωτικό αποχαιρετισμό, προοικονομώντας στην
ουσία τη ματαιωμένη σχέση μεταξύ των δυο μυθιστορηματικών ηρώων
της Λέσχης, του Μάνου και της Έμμης. Έτσι, αυτή η έμμεση αναφορά
δημιουργεί το κλίμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ηρωίδα, αλλά είναι και
μια πρώτη ένδειξη ότι θα ταράξει τον κλειστό κόσμο του Μάνου, ο οποίος
δεν θα μπορέσει ποτέ να την αποκτήσει.
Στην τρίτη σελίδα της Λέσχης ο Τσίρκας μας δίνει τον ακριβή μυθιστορηματικό χρόνο, μέσα από τα λόγια της Έμμης προς τον άντρα της:
-Πόσες του Ιουλίου έχουμε, Χανς;
-Μα ... εφτά, Κυριακή εφτά. [...]
-Του χρόνου σαν και σήμερα θα κλείσουν εκατό χρόνια από το θάνατο του
Χέλντερλιν, είπε η Έμμη.
-Μου φαίνεται πως κάνεις λάθος.
-Εγώ λάθος; Πέθανε στα 1843, εφτά Ιουνίου, στις τέσσερις η ώρα το πρωί. Τον
ονειρεύτηκα πάλι πως μου μιλούσε. Τόσο γλυκά κοιμήθηκα.26

Έτσι μαθαίνουμε όχι μόνο το χρόνο της μυθοπλασίας, αλλά και τον
βιωματικό δεσμό που απολαμβάνει η Έμμυ με τον βίο και την ποίηση
του Χέλντερλιν. Σαν ρεαλιστική αντίστιξη, τα λόγια του Χανς, δίνουν
στοιχεία για τον τόπο και τις περιστάσεις, προσφέροντας στον αναγνώστη πληροφορίες για τη μετάβασή τους στα Ιεροσόλημα και στη πανσιόν
Φέλντμαν.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της Λέσχης, όταν η Έμμυ και ο Μάνος συναντιούνται στο σαλόνι της πανσιόν, η ποίηση του Χέλντερλιν επανέρχεται,
αυτή τη φορά με αναφορά στους δυο πρώτους στίχους, από το ποίημα
«Στο μέσον του βίου» (“Hälfte des Lebens”) που του απαγγέλλει, μεταφράζοντας στα γαλλικά η Έμμυ: «Φορτωμένη με κίτριν’ αχλάδια/Και
μ’ αγριοτριανταφυλλιές η γη ...».27 Κι εδώ λείπει η δεύτερη στροφή του
ποιήματος, όπου ανατρέπεται τελείως η ειδυλλιακή εικόνα της πρώτης
στροφής. Έτσι, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η ματαιωμένη
26 Τσίρκας (2005: 11).
27 Τσίρκας (2005: 47, 369-370).
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σχέση των ηρώων αποκαλύπτεται, αν ο αναγνώστης γνωρίζει ολόκληρο
το ποίημα. Ο Μάνος της απαντά στο τέλος του κεφαλαίου:
Denn alles ist gut. Γιατί ναι, όλα είναι καλά...
Είχαμε συνεννοηθεί με την Έμμη. Τη φράση του Χαίλντερλιν τη δέχτηκε ατάραχα, όπως ο πυγμάχος δέχεται την πιο γερή γροθιά του αντιπάλου του και δεν
το δείχνει.28

Στο ενδέκατο κεφάλαιο, σ’ έναν έντονο διάλογο μεταξύ Εμμης και
Μάνου, στοιχεία από τη βιογραφία του Χέλντερλιν, ο παθιασμένος ερωτάς του για την Συζέτ Γκοντάρ που τελείωσε άδοξα και που αποτυπώθηκε
στην ποιησή του, βρίσκουν απροσδόκητη αντιστοιχία στους μυθιστορηματικούς ήρωες. Ο Μάνος, στο πρόσωπο της Έμμης, φανταζόταν — «ο
βλάκας μια εξιδανικευμένη Διοτίμα», έτσι όπως μεταμορφώνεται η Συζέτ
Γκοντάρ στο έργο του Χαίλντερλιν, ενώ η Έμμη τον αποστομώνει με μια
φράση από επιστολή της Γκοντάρ στον αγαπημένο της: «Οι ερωτικές σχέσεις βρίσκονται μόνο στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο που μας σμίγει,
όχι στο πνεύμα».29 Το παιχνίδι της ανάγνωσης μέσα στην ανάγνωση, ολοκληρώνεται στο τελευταίο κεφάλαιο, με το γράμμα της Έμμυς στο Μάνο,
όπου αναφέρεται ξανά ο στίχος από το ποίημα «Πάτμος», «γιατί όλα είναι
καλά», ο οποίος αποκτά την πλήρη σημασία του μέσα στα μυθιστορηματικά συμφραζόμενα.30
Τί προσπάθησε ο Τσίρκας να κάνει ή ποιές δυσκολίες προσπάθησε να ξεπεράσει, προσθέτοντας ως ένθετο είδος στο μυθιστόρημα το
«ισχυρό σώμα» της ποίησης;31 Πρώτ’απ’όλα νομίζω ότι προσπάθησε
να δημιουργήσει ένα πνευματικό κλίμα μέσα στο οποίο κινούνται και
επικοινωνούν ορισμένοι από τους ηρωές του. Γιατί θα ήταν πραγματικά
σε βάρος της αληθοφάνειας, αν μυθιστορηματικοί ήρωες από διαφορετικές εθνικότητες και με διαφορετικές ταξικές καταβολές κατάφερναν
να επικοινωνήσουν και να στοχαστούν για τη μοίρα τους, προσωπική
28
29
30
31

Τσίρκας (2005: 52-53, 370-371).
Τσίρκας (2005: 147, 380).
Τσίρκας (2005: 328-329).
Στα Ημερολόγια της τριλογίας σημειώνει χαρακτηριστικά: « Η πυκνότης επιτυγχάνεται
είτε δια της προσθήκης ισχυρών σωμάτων εντός μίγματος, είτε δια της αφαιρέσεως
αδυνάτων. Έτσι το σκέφτηκα, στην καθαρεύουσα. Μ’απασχολεί το ύφος του ‘μυθιστορήματος’.»Τσίρκας (1981: 38).
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και ιστορική, χωρίς ένα κοινό σημείο. Και το κοινό αυτό σημείο, όπως
θα πρέπει να αντιλήφθηκε ο Τσίρκας, δεν θα μπορούσε να είναι μόνο η
προσφυγιά και ο αγώνας ενάντια στο φασισμό. Ο Τσίρκας αξιοποίησε
μέσω του Χέλντερλιν ένα μέρος από την ευρωπαϊκή παράδοση που είχε
αφομοιώσει από τα διαβάσματά του. Πρόκειται για μια στρατηγική που
υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους Μοντερνιστές, που
προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να βρουν νόημα σ’έναν αβέβαιο κόσμο, όπως ο Πάουντ, ο Έλιοτ και από τους Έλληνες ποιητές ο Σεφέρης.
Μόνο που το αίτημα της αληθοφάνειας και οι ζωντανοί ανθρώπινοι τύποι, ανήκουν στην πεζογραφία της εποχής και όχι στην ποίηση. Έτσι, αν
ο ρεαλισμός υπηρετείται μέσω των ιστορικών γεγονότων αλλά και μέσω
του βιωματικού υποστρώματος του Τσίρκα, η αναζήτηση μιας πνευματικότερης ζωής, που θέτει υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα, τα οποία
ξεπερνούν τη στενή ιστορική συγκυρία, γίνεται με τη βοήθεια του λυρικού λόγου που κομίζει η ποίηση.
Για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο δάσκαλο του Τσίρκα, τον Γάλλο
μυθιστοριογράφο Σταντάλ, «η ομορφιά είναι μια υπόσχεση ευτυχίας» που
ξεπερνά τον τόπο και το χρόνο.
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Abstract
The poetry of the German romantic Friedrich Hölderlin is present in
Stratis Tsirkas’s Η Λέσχη (“The Club”): its presence is at once interesting
and, at first sight, unexpected. This article focuses in the first place on
the reception and the perception of Hölderlin by poets and intellectuals
in Germany during the interwar period and up to the end of the Second
World War. Secondly we examine the trajectory which Hölderlin’s poetry
describes in Greece, both in translation and in its dialogue with the poetry
of Giorgos Seferis in Ημερολόγιο καταστρώματος, α´ (“Log Book I”) and
with other Greek poetry.
Hölderlin’s presence in Λέσχη is powerful; and this power reactivates
the dialogue with Greek poets such as Seferis. Tsirkas draws on the Romantic heritage: he makes references, whether explicit or implicit, both
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to the poet himself and to specific elegiac poems of his. Such a strategy
allows the writer to exploit certain aspects of the European poetic tradition
and to revive certain existential and philosophical issues which overarch
the grim historical reality of the Second World War and lead Tsirkas’s heroes to search for a more spiritually satisfying life.
Λέξεις-κλειδιά: Στρατής Τσίρκας, Η Λέσχη, Ακυβέρνητες Πολιτείες,
Χέλντερλιν, λυρισμός

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Μαρία Νικολοπούλου*
Στόχος της παρουσίασης μου είναι να διερευνήσει κατά πόσον και με
ποιους τρόπους η πεζογραφία της δεκαετίας του 2000 σε μια περίοδο ευημερίας προοιώνισε την σημερινή κρίση, συνδέοντάς τις κακοδαιμονίες
τις ελληνικής κοινωνίας με προηγούμενες κρίσεις. Αυτή η στόχευση θέτει
μερικά βασικά θεωρητικά ερωτήματα όσον αφορά το λόγο της λογοτεχνίας, τη σχέση της με την κοινωνική πραγματικότητα και τους τρόπους συναρμογής των δύο. Ποιος είναι ο ρόλος του συγγραφέα, όσον αφορά την
απόδοση της κοινωνικής πραγματικότητας; Μια αφήγηση που αμφισβητεί πρακτικές, αντιλήψεις είδη λόγου και τρόπος κοινωνικής οργάνωσης
μπορεί να διατυπώσει κάτι που θα αναπτυχθεί αργότερα και σε άλλα πιο
αφηρημένα είδη λόγου, όπως οι κοινωνικές επιστήμες, ή να προοιωνίσει
μελλοντικές εξελίξεις; Ποιος είναι εν τέλει ο ρόλος του λόγου της λογοτεχνίας μέσα στην πολυεπίπεδη διαπάλη των ειδών λόγου; 1
Υπήρξαν περιπτώσεις στην μεταπολεμική περίοδο όπου η λογοτεχνία
αμφισβήτησε τον εκάστοτε κυρίαρχο λόγο και διατύπωσε πρώιμα απόψεις
που αργότερα αναπτύχθηκαν στο επίπεδο του ιστοριογραφικού ή του πολιτικού λόγου: για παράδειγμα η αφήγηση της Αριστεράς στη δεκαετία
του 1950 και του 1960 ή η αμφισβήτηση της αριστερής αφήγησης για τον
Εμφύλιο στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές του 1990.
Γιατί όμως η πεζογραφία σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να μπορεί να
αποδώσει τη «μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων»; Κάθε κοινωνία
οργανώνεται ως ένα σύστημα σημείων και συμβολισμών, σύμφωνα με το
Λακάν, στην οποία εντάσσεται το άτομο, δομώντας το εγώ του.2 Οι συμβολισμοί αυτοί δομούνται με βάση τους μηχανισμούς της μεταφοράς και
της μετωνυμίας, δημιουργώντας αλυσίδες σημαινόντων (στην περίπτωση
*

1
2

Η Μαρία Νικολοπούλου είναι μέλος του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού
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Κοτζιά (2013).
Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη (1997: 114-115).
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της μετωνυμίας) ή υποκαθιστώντας ένα σημαίνον με ένα άλλο (στην περίπτωση της μεταφοράς).3 Αν η ολισθητότητα των σημαινομένων συμβαίνει
σε κάθε συμβολικό κώδικα, η σύγχρονη οικονομία και κοινωνία είναι οργανωμένη ως ένα πολύπλοκο πλέγμα συμβόλων, σημαινόντων, πρακτικών
και ιεραρχιών, τα οποία είναι ακόμη πιο δύσκολα να νοηματοδοτηθούν.
Σύμφωνα με το Λακάν, όταν οι συμβολικοί κώδικες που συγκροτούν
την υποκειμενικότητα του ατόμου συγκρουστούν με το πραγματικό, δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να συμβολοποιηθεί, προκαλείται το τραύμα.
Αντίστοιχα, όταν το πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών συμβόλων και
ιεραρχιών συγκρουστούν με το πραγματικό, υπό τη μορφή μιας φυσικής
καταστροφής ή μιας οικονομικής ανατροπής, το αποτέλεσμα είναι η οικονομική κρίση και η κατάρρευση της συμβολικής δομής της κοινωνίας.4 Η
αντιστοιχία αυτή είναι που καθιστά τις οικονομικές κρίσεις τόσο τραυματικές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.5
Η αφήγηση είναι ένα μέσο νοηματοδότησης της πραγματικότητας,
αφού επενδύει με συμβολικό κεφάλαιο, κυρίως μέσω των μεταφορών, τις
υλικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις.6 Με λακανικούς όρους, οι μεταφορές παρουσιάζουν απωθημένο υλικό, που προέρχεται από το υποσυνείδητο, με διαφορετική μορφή. Στην περίπτωση αυτή το σημαίνον της μεταφοράς επικαλύπτει το απωθημένο σημαινόμενο. Υπάρχουν αφηγήσεις,
όχι αποκλειστικά λογοτεχνικές, που υπηρετούν την κυρίαρχη πραγματικότητα και παρουσιάζουν ως φυσικές τις κοινωνικές σχέσεις και ιεραρχίες. Αντίστοιχα, υπάρχουν αφηγήσεις, που μέσα από την πολυπλοκότητα των σχέσεων των χαρακτήρων, την αλληλεπίδραση των ειδών λόγου
και των ιδεολογιών, την εναλλαγή των προοπτικών, τη χρήση του διπλά
κατευθυνόμενου λόγου κατορθώνουν να ανοικειώσουν τους κυρίαρχους
συμβολισμούς, ώστε να πάψουν να φαντάζουν φυσικοί και αφήνουν να
αναδυθούν φωνές και εμπειρίες αποσιωπημένες. Καθώς η αφήγηση είναι
ένα μέσο που συνδέεται στενά με τη συγκρότηση της συμβολικής δομής,
μέσω της χρήσης της μεταφοράς, ίσως αποτελεί ένα πιο πρόσφορο μέσο
από τον πολιτικό ή επιστημονικό λόγο για την υπονόμευσή της, ακριβώς
3
4
5
6
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γιατί διαθέτει στο οπλοστάσιό της όλες αυτές τις τεχνικές που θέτουν σε
ειρωνική αμφισβήτηση τον κυρίαρχο λόγο. Έτσι η λογοτεχνία μπορεί πιο
έμμεσα αλλά πιο αποτελεσματικά να αμφισβητήσει τις συμβολικές δομές,
ή να αναδείξει όσα αυτές απωθούν.
Υπήρχαν λοιπόν κείμενα, στα χρόνια της πλασματικής ευημερίας μετά
την πτώση του Τείχους, που εντόπιζαν κάποιες από τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ή τα διεθνή οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που
οδήγησαν στη διεθνή κρίση, η οποία εκδηλώθηκε με τέτοια σφοδρότητα
στην Ελλάδα; Είναι φυσικά ένα ερώτημα που τίθεται εκ των υστέρων, στα
πλαίσια της επανεξέτασης και αμφισβήτησης της πρόσφατης ιστορίας που
προκάλεσε η κρίση, φαινόμενο που συνέβη και σε άλλες χώρες, όπως π.χ.
η Ισπανία και η Ιρλανδία.7 Η απόπειρα αυτή ενέχει τον κίνδυνο, όπως έχει
επισημάνει έγκαιρα ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου8, να διαβάσουμε όλη την
προηγούμενη πεζογραφία ως προάγγελο της κρίσης, θεωρώντας ότι κάθε
κείμενο που αναφέρεται σε κοινωνικές κακοδαιμονίες λειτουργεί έτσι.
Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Τζιόβας θεωρεί ότι μια τέτοια άποψη εμπεριέχει
μια καθησυχαστική αντίληψη για την κουλτούρα σε περίοδο κρίσης.9
Το ερώτημα τέθηκε ήδη από το Φεβρουάριο του 2012 στο σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού Διαβάζω από κριτικούς όπως ο Λευτέρης Καλοσπύρος και Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ενώ το πραγματεύτηκε λίγο αργότερο
και η Τιτίκα Δημητρούλια.10
Ο Καλοσπύρος υποστήριξε ότι τα αίτια της κρίσης ανάγονται στη μεταπολεμική περίοδο ως το 1989 και ανέδειξε ως συγγραφείς που προέβλεψαν
την κρίση τον Δημήτρη Χατζή με το Τέλος της μικρής μας πόλης (1963),11
το Μένη Κουμανταρέα με τη Βιοτεχνία Υαλικών (1975), τον Αλέξανδρο
Κοτζιά με τη Φανταστική περιπέτεια (1975), τη Μάρω Δούκα με το Εις τον
Πάτο της Εικόνας (1990). Θεωρεί ότι οι ήρωες του Χατζή, που αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, η οποία υπονομεύει τις παραδοσιακές κοινωνικές και οικονομικές δομές, προοιωνίζουν την κρίση του
2009. Αντίστοιχα, οι πρωταγωνιστές του Κουμανταρέα, που οδηγούνται
7
8
9
10
11

Bezhanova (2017: xxvii).
Χατζηβασιλείου (2012: 88-91).
Tziovas (2017b: 9).
Καλοσπύρος (2012: 80-87). Δημητρούλια (2012), (2014).
Το Τέλος της μικρής μας πόλης εκδόθηκε στη Ρουμανία σε πρώτη μορφή το 1953 και σε
οριστική μορφή στην Αθήνα το 1963.
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στην καταστροφή μέσα από μια ανερμάτιστη επιχειρηματική προσπάθεια,
προοιωνίζουν τη σαθρή οικονομική ανάπτυξη που οδήγησε στην κρίση.
Τέλος, οι αρνητικοί ήρωες του Κοτζιά και της Δούκα αναδεικνύουν τη έλλειψη ήθους και τη διαπλοκή συμφερόντων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.
Ο Χατζηβασιλείου στο ίδιο αφιέρωμα, επισημαίνει ότι σε όλες τις γενιές συγγραφέων της μεταπολίτευσης υπήρξαν έργα που θεματοποίησαν
τις κακοδαιμονίες που οδήγησαν στην κρίση. Πιο συγκριμένα αναφέρεται
στο Εις τον πάτο της εικόνας, προσθέτοντας το Από τη μία εικόνα στην
άλλη του Δημήτρη Νόλλα (2003) και το Γιατί σκότωσα την καλύτερή μου
φίλη της Αμάντας Μιχαλοπούλου (2003). Και στα δύο κείμενα η αριστερή ιδεολογία των πρωταγωνιστών έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις πράξεις τους. Η Δημητρούλια αναφέρθηκε επίσης στο βιβλίο της Δούκα, και
στο Πεθαίνω σαν χώρα (1978) του Δημητριάδη ως κείμενα που ανέδειξαν
πρώιμα τα αίτια της κρίσης. Είναι φανερό ότι προκρίνονται συγγραφείς
της μεταπολεμικής γενιάς (Χατζής, Κουμανταρέας, Κοτζιάς) και της γενιάς της Μεταπολίτευσης (Δούκα, Νόλλας, Δημητριάδης), ενώ η μόνη νεότερη είναι η Μιχαλοπούλου.
Σύμφωνα λοιπόν με τους κριτικούς αυτούς, την ήττα προέβλεψαν κυρίως συγγραφείς που συνδέονται με το κοινωνικό και το πολιτικό μυθιστόρημα, που οι αρνητικοί τους κατά κύριο λόγο ήρωες αναρριχώνται με
κάθε μέσο στην νεοελληνική κοινωνία, εκμεταλλευόμενοι την πολιτική
ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ ή της Αριστεράς. Μόνο οι μικροαστοί ήρωες του
Χατζή και του Κουμανταρέα (που ανήκουν βέβαια σε παλαιότερες δεκαετίες, πριν τη ραγδαία κινητικότητα των μικροαστών της δεκαετίας του
1980) συντρίβονται, επειδή αποδεικνύεται ότι δεν έχουν την ικανότητα
της αναρρίχησης. Αν ο ρεαλισμός αποτελεί τη βάση των παλαιότερων κειμένων, η πολλαπλότητα των λόγων και των προοπτικών, η αυτοαναφορικότητα, η παράθεση κειμένων είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από
τον Κοτζιά και τους μεταπολιτευτικούς συγγραφείς για να αποδώσουν την
πολυπλοκότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
Νομίζω όμως ότι δεν είναι πολύ πειστικό να θεωρούμε ότι μια συλλογή
διηγημάτων γραμμένη στην υπερορία τη δεκαετία του 1950 προέβλεψε
την κρίση του ύστερου καπιταλισμού, ή ότι η κρίση σχετίζεται μόνο με το
μικροαστικό όνειρο του πλουτισμού. Αν θέλουμε να αναζητήσουμε κείμενα που μπορεί να θεωρούμε ότι προέβλεψαν την κρίση στην περίοδο της

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ...

367

ιδεολογικής κυριαρχίας της ελεύθερης αγοράς και της επίπλαστης ευημερίας, πρέπει να εστιάσουμε σε μυθιστορήματα που αναδεικνύουν τη συνθετότητα της διαπλοκής και των συμφερόντων, που δεν αφορούσε μόνο
τις ελίτ, τη διεθνή διάσταση της οικονομικής φούσκας, την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, τις νοοτροπίες και αντιλήψεις που επιτάχυναν την κρίση.
Υπάρχουν αρκετά κείμενα που μιλούν για «τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τη μετάλλαξη των ψυχών, των αξιών και του συστήματος, την άφεση
αμαρτιών στο δομικό κακό και τη συστράτευση στην υπηρεσία του, τη
άλωση των θεσμών και την παράνοια του μεγαλείου», όπως εύστοχα το
έθεσε η Δημητρούλια.12 Θεωρώ όμως ότι λίγα κείμενα αναπτύσσουν τις
πολλαπλές παραμέτρους που οδήγησαν στην παρούσα κρίση, όπως τη διεθνή διάσταση, το ρόλο της παγκοσμιοποίησης, την σταδιακή κυριαρχία
της μη προνομιούχου κουλτούρας,13 τη βαθμιαία κανονικοποίηση ακραίων αντιλήψεων.14 Κείμενα τελικά που συνδέθηκαν με ευρύτερους διεθνείς
προβληματισμούς των αρχών του 21ου αιώνα. Ως όριο θέτω το 2008, γιατί
η κατάρρευση του αμερικανικού συστήματος παραγώγων και τα γεγονότα
του Δεκέμβρη στην Ελλάδα αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι οι μέρες της
αφθονίας είναι μετρημένες. Αυτή η εκ των υστέρων ανάγνωση υπό το φως
της κρίσης δίνει την ευκαιρία για μια επαναπροσέγγιση των κειμένων των
πρόσφατων δεκαετιών, σε μια αλληλεπίδραση παρόντος και παρελθόντος,
που αλλάζει τελικά την αντίληψή μας και για τα δύο.15
Θα στραφώ τώρα στα κείμενα τεσσάρων συγγραφέων, στο Βασικό
Μέτοχο του Πέτρου Μάρκαρη (2006), στο Αθώοι και φταίχτες της Μάρως Δούκα (2004), και συγκριτικά στο Γιατί σκότωσα την καλύτερή μου
φίλη της Αμάντας Μιχαλοπούλου (2003) και το Μανιφέστο της ήττας της
Άντζελας Δημητρακάκη (2006). Στόχος μου είναι να διερευνήσω κατά
πόσον και με ποια μέσα αμφισβήτησαν και ανοικείωσαν τους κυρίαρχους συμβολικούς κώδικες της περιόδου, αναδεικνύοντας όσα οι κυρίαρ12 Δημητρούλια (2012). Κάποια παραδείγματα θα ήταν το Από τη μία εικόνα στην άλλη
του Δημήτρη Νόλλα (2003), το Χρονικό του Δαρείου, του Γιώργη Γιατρομανωλάκη
(2008), το Τεκμήριο Αθωότητας του Τηλέμαχου Κώτσια (2007).
13 Tziovas (2017d: 286-288).
14 Ανάλογες θεματικές τέθηκαν ως ζητούμενα και στο αφιέρωμα «Λογοτεχνία και κρίσηΈνας ατέρμων κοχλίας» (Φάις 2013), από τους Χρήστο Οικονόμου, Αλέξη Πανσέληνο,
Σταύρο Ζουμπουλάκη.
15 Tziovas (2017c: 22-23). Παπανικολάου (2018: 100).
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χοι λόγοι απωθούν. Θα διερευνήσω επίσης πώς αντιλαμβάνονται οι συγγραφείς αυτοί το ρόλο της λογοτεχνίας και της τέχνης, όπως διαφαίνεται
μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο.
Αποτελεί κοινό τόπο της κριτικής ότι διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες
το αστυνομικό μυθιστόρημα τείνει να υποκαταστήσει το κοινωνικό μυθιστόρημα. Ένα έγκλημα αναδεικνύει τις κοινωνικές παθογένειες που οδηγούν σε αυτό, τη διαπλοκή του υπόκοσμου με τις κοινωνικές, πολιτικές και
οικονομικές ελίτ.16 Διεθνώς, ήδη από το μεσοπόλεμο η ιστορία μυστηρίου
ήταν στενά δεμένη με τον τύπο, τη χαμηλή κουλτούρα και την παραλογοτεχνία, και γι’ αυτό πολλοί, κυρίως από την Αριστερά, καταδίκαζαν το είδος.17
Ενώ όμως στην παραδοσιακή ιστορία μυστηρίου ο εντοπισμός του
εγκληματία έχει σκοπό την αποκατάσταση της τάξης,18 μετά το Μάη του
1968 και την απογοήτευση που προκάλεσε η αποτυχία του να αλλάξει ουσιαστικά την κοινωνία, στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σκανδιναβία το νουάρ
απέκτησε πολιτικό χαρακτήρα.19 Το έγκλημα παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα
της καπιταλιστικής οικονομίας.20 Πολλές φορές συνδέεται με την αποσιώπηση του ένοχου αποικιακού παρελθόντος, στην περίπτωση του γαλλικού
neo-polar ή με το φασιστικό παρελθόν στην περίπτωση του ιταλικού giallo
ή του σκανδιναβικού noir.21 Οι συγγραφείς αυτοί αμφισβητούν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του νουάρ: τη φιγούρα του σκληρού ντετέκτιβ και
της μοιραίας γυναίκας, τη νοσταλγία για ένα παρελθόν χωρίς κοινωνικές
συγκρούσεις και εγκληματικότητα, τον καταναλωτισμό και τον ατομισμό.22
Ταυτόχρονα, αξιοποιούν στοιχεία του νουάρ που τους εξυπηρετούν όπως η
υποκειμενική εστίαση, οι αντιφατικοί χαρακτήρες, η διαταραγμένη σχέση
με την κοινωνία, η αμφισημία της αθώοτητας και ενοχής, καθώς πολλές
φορές τα θύματα είναι εξίσου διεφθαρμένα ή ένοχα με τον δολοφόνο.23
16 Perantonakis (2015: 189).
17 Maxim Gorky (1970: 237-239). McCarthy (1986: 264-266). Narcejac (1949), όπως
παρατίθεται στο Gorrara (2000: 313, n. 2). Smith (2006: 262, 263-266, 271).
18 Chandler (1988: viii-ix). Hühn (1987: 452). Dove (1997: 110-111).
19 Collovald και Neveu (2001: 77-93). Σχινά (2005). Forshaw (2012: 16-10).
20 Mandel, (1986: 170).
21 Gorrara (2000: 324). Ross (2010: 103-108). Belhadjin (2010: 61-81). Somigli (2007:
7-9). Παπαγεωργίου (2014). Παξινού (2010).
22 Abbott (2002: 10-19). Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται με την αμφιθυμία της
μεσοπολεμικής αμερικανικής κοινωνίας προς τη νεωτερικότητα και την καπιταλιστική
ανάπτυξη και μπορούν να συσχετιστούν με το Μοντερνισμό. Horsley (2001: 5-6).
23 Abbott (2001: 9-10)
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Στην Ελλάδα αφηγηματικές δομές της ιστορίας μυστηρίου εμφανίζονται σε κείμενα από τα μέσα του 19ο αιώνα, με βασικότερο παράδειγμα
το διήγημα «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» του Γεώργιου Βιζυηνού.24 Από τις αρχές του 20ού αιώνα, ιστορίες μυστηρίου εμφανίζονται
στον τύπο σε συνέχειες, συχνά ψευδώνυμα ή ως πλασματικές μεταφράσεις.25 Το είδος κράτησε τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του ’80, με γνωστότερο εκπρόσωπο το Γιάννη Μαρή,
αλλά κινούνταν στις παρυφές του λογοτεχνικού πεδίου.26
Μετά την πτώση του τείχους, η αποδυνάμωση της υψηλής κουλτούρας αφενός27 και η στροφή του είδους προς κοινωνική και πολιτικοποιημένη θεματική οδηγεί στην άνθιση του αστυνομικού μυθιστορήματος,
με βασικό εκπρόσωπο τον Μάρκαρη. Η μεταβολή μπορεί να ερμηνευθεί
κατ’ αντιστοιχία με τις ραγδαίες μεταβολές διεθνώς και στην νεοελληνική κοινωνία, καθώς είναι ένα είδος που συνδέεται με την κοινωνική
ανασφάλεια.28
Ο Μάρκαρης απομακρύνεται από την ιστορία μυστηρίου και υιοθετεί
αρκετά στοιχεία του νουάρ. Στα μυθιστορήματα της δεκαετίας του 1990
επισημαίνει τη διαπλοκή του πολιτικού και επιχειρηματικού συστήματος
με τα ΜΜΕ, τον υπόκοσμο και τις διεθνείς διαστάσεις του, το μαύρο χρήμα, τη δυσκινησία του διωκτικού και δικαστικού συστήματος. Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τις αιτίες της κρίσης. Εστιάζοντας στο ρόλο των
ΜΜΕ, λίγα μόνο χρόνια μετά την ίδρυση των ιδιωτικών καναλιών, το είδος
επέδειξε τα αντανακλαστικά του, εντάσσοντας αυτές τις παθογένειες σε
πλοκές όπου το έγκλημα αναδεικνύει οικογενειακά μυστικά και παράνομες
πολιτικές πρακτικές.

24 Μυρογιάννης (2012).
25 Χατζηβασιλείου (2018: 544-547). Το φαινόμενο υπήρχε επίσης στην Ισπανία και τη
Γαλλία. Walsh (2009: 59). Schoolcraft (2010: 23). Gorrara (2000: 315).
26 Μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση είναι το Γκουντ Μπάυ Μιστερ Παπ: Μυθιστορία Πανικού του
Νίκου Πλατή (1976), που έχει πολλά στοιχεία νέο-πολάρ και πρωτοποριακής γραφής.
Πρωταγωνιστής του ένας δολοφόνος που σκοτώνει ένα μέλος αντικομμουνιστικής
οργανώσης, ένα αξιωματικό της αστυνομίας και ένα δικαστή, χωρίς ποτέ να συλληφθεί
από τον περιορισμένων ικανοτήτων αστυνομικό που τον καταδιώκει. Hamalidi,
Nikolopoulou, Wallden (2012: 246-251).
27 Tziovas, (2017d: 278-299)
28 Perantonakis (2015: 198-199). Μάρκαρης (2010). Τζέιμς (2014). Γαβριηλίδης (1993).
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Στο Βασικό μέτοχο (2006) θέτει το ζήτημα της τρομοκρατίας και της
βίας, διερευνώντας την ανθρωπολογική διάσταση του θύτη και του θύματος. Στο κείμενο υπάρχουν δύο παράλληλες πλοκές, οι οποίες τελικά
ενώνονται: Αφενός η τρομοκρατική επίθεση σε ένα επιβατηγό πλοίο, στο
οποίο βρίσκεται η κόρη του πρωταγωνιστή, αστυνόμου Χαρίτου. Αφετέρου μια σειρά φόνων στελεχών διαφημιστικών εταιρειών από μια οργάνωση που απαιτεί να πάψει η προβολή διαφημίσεων στα τηλεοπτικά κανάλια.
Χαρακτηριστικό των φόνων είναι ότι το φονικό όπλο είναι ένα γερμανικό Λούγκερ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποδεικνύεται ότι και τα δύο
προκαλούνται από μία ακροδεξιά οργάνωση, με ηγέτη έναν υπέργηρο
ταγματασφαλίτη. H πειρατεία γίνεται με αίτημα τη δικαστική απαλλαγή
των μελών της οργάνωσης που κατηγορούνταν για τη συμμετοχή τους στη
σφαγή της Σρεμπρένιτσα. Όπως συμβαίνει συχνά στα μυθιστορήματα του
Μάρκαρη, η μυθοπλασία αντλεί και από την επικαιρότητα, καθώς το 2005
υπήρχε μια τέτοια δικαστική διερεύνηση σε εξέλιξη.29
Ο αστυνόμος Χαρίτος εντοπίζει τον ιδεολογικό καθοδηγητή της ακροδεξιάς οργάνωσης με δική του πρωτοβουλία, ενώ οι αξιωματούχοι της
αστυνομίας ενδιαφέρονται μόνο για τους φυσικούς αυτουργούς και βιάζονται να κλείσουν την υπόθεση. Ο ταγματασφαλίτης με το Λούγκερ παρέμεινε για σαράντα χρόνια στο ψυχιατρείο κατ’ επιλογήν του, προκειμένου
να αποφύγει αντεκδικήσεις. Έχει πρόσφατα βγει από εκεί και απεργάζεται
την πολιτική κυριαρχία της ιδεολογίας του μέσα από την κατάρρευση του
καπιταλισμού. Ο Χαρίτος αποφασίζει να τον αφήσει ατιμώρητο, έρμαιο
της γεροντικής αδυναμίας του.
Εστιάζοντας στην σχέση διαφήμισης και ΜΜΕ, το κείμενο ανατρέπει
την παραδοσιακή σύνδεση του νουάρ με τον καταναλωτισμό30 και αναδεικνύει πόσο η καπιταλιστική οικονομία ελέγχει την ενημέρωση και την
τηλεοπτική ψυχαγωγία. Η κριτική στην κατανάλωση και τον καπιταλισμό
προέρχεται από μια απρόσμενη πηγή, έναν ταγματασφαλίτη που στα γεράματα έχει γίνει θεωρητικός της ακροδεξιάς. Αν και όταν εκδόθηκε το μυθιστόρημα αυτή η εκ δεξιών κριτική είχε γίνει δεκτή με επιφύλαξη ως προς
την αληθοφάνειά της,31 σήμερα γνωρίζουμε ότι η κριτική του καπιταλισμού
29 Για την πορεία της δικαστικής αυτής διερεύνησης βλ. https://xyzcontagion.wordpress.
com/justice-for-srebrenica/
30 Barbeito (2015: 70)
31 Θεοδοσοπούλου (2006).
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και το κίνημα της αντι-παγκοσμιοποίησης προέρχεται τόσο από τα δεξιά
όσο και από τα αριστερά, ακόμη και αν οι δύο πλευρές έχουν εντελώς διαφορετικό όραμα για το μέλλον.
Ακολουθώντας τις συμβάσεις του νουάρ, θύτες και θύματα είναι εξίσου διεφθαρμένοι. Έτσι το κείμενο κρίνει αφενός την καπιταλιστική οικονομία και ειδικά τη διαφήμιση, ως ένα μηχανισμό που αποσιωπά τα μέσα
και τους τρόπους παραγωγής των διαφημιζόμενων προϊόντων, παραπλανά
και παραπληροφορεί, δημιουργώντας ψευδή συνείδηση στο κοινό. Αφετέρου, συνδέει την εμπειρία της βίας με άλλες περιόδους κρίσης, όπως τη
δικτατορία, τον εμφύλιο και την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, ενώ οι
θύτες συνδέονται με τα τάγματα ασφαλείας, τους βασανιστές της Χούντας
και τους ακροδεξιούς Έλληνες που συμμετείχαν στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα. Δημιουργείται έτσι μια γενεαλογία θυτών, που συνδέονται με την
ακροδεξιά ιδεολογία και φτάνουν μέχρι το αφηγηματικό παρόν.
Ο Μάρκαρης, αναφερόμενος στο ζήτημα της τρομοκρατίας, ανατρέπει
τον κυρίαρχο λόγο περί ισλαμικής ή μεσανατολικής τρομοκρατίας, με τα
ξενοφοβικά αντανακλαστικά που τη συνοδεύουν, και αναμοχλεύει το θέμα
της ιθαγενούς γενεαλογίας της βίας. Αντίθετα με πολλά μυθιστορήματα
της δεκαετίας του 2000, που αναφέρονται στο ζήτημα του εμφυλίου στο
παρελθόν, ο Μάρκαρης αναφέρεται στις ιδεολογικές και θεσμικές του επιπτώσεις στο παρόν και στη διεθνή διάσταση της εθνικιστικής ιδεολογίας.
Το ζήτημα της κρατικής βίας και της σύνδεσής της με την ακροδεξιά ιδεολογία, η έλξη που ασκεί σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι το απωθημένο σημαινόμενο που προβάλλεται από το κείμενο. Η οικονομική κρίση,
όπως οραματιζόταν ο ταγματασφαλίτης ιδεολογικός καθοδηγητής, έβγαλε
τα φαινόμενα αυτά από το περιθώριο και τα έφερε στο κυρίαρχο ρεύμα της
πολιτικής ζωής.
Η βία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα των κρίσεων και για την ακροδεξιά οργάνωση ως προσδοκώμενη ‘μαμή της ιστορίας’. Η έξοδος του
ηγέτη της οργάνωσης από το ψυχιατρείο μπορεί να συνδεθεί σε συμβολικό επίπεδο με την άνοδο των ακροδεξιών ιδεών κατά την προηγούμενη δεκαετία στην Ευρώπη. Όταν εκδόθηκε το μυθιστόρημα, η κριτική
επικεντρώθηκε περισσότερο στο ζήτημα του ρόλου της διαφήμισης, γεγονός αναμενόμενο, εφόσον η δράση της ακροδεξιάς ήταν ένα σχετικά
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περιθωριακό φαινόμενο.32 Όμως, το όραμα που εκφράζει ο ταγματασφαλίτης με το Λόυγκερ, της κυριαρχίας της ακροδεξιάς εν μέσω της κρίσης
του καπιταλισμού και της κοινωνικής αναταραχής επιβεβαιώθηκε πολύ
σύντομα μετά την έκδοση του μυθιστορήματος και φαντάζει προφητικό
στο σημερινό αναγνώστη. Είναι μια από τις περιπτώσεις που η ανάγνωση εκ των υστέρων φωτίζει τόσο το παρόν όσο και το παρελθόν.
Αντίθετα με το κλασικό νουάρ, ο αναγνώστης του Βασικού μετόχου δεν
μπορεί να νοσταλγήσει το παρελθόν,33 αφού αυτό αποτελεί την πηγή του
κακού. Επιπλέον, τα θύματα της βίας και της τρομοκρατίας δεν παρουσιάζονται ανίκανα να διαμορφώσουν τη μοίρα τους, ενώ το νουάρ συχνά
παρουσιάζει χαρακτήρες παγιδευμένους από τις καταστάσεις. Η λύση βρίσκεται στην υπέρβαση των τραυμάτων της βίας μέσα από τη συλλογικότητα, όπως φαίνεται στην περίπτωση της Κατερίνας, κόρης του Χαρίτου.34
Υποφέροντας από μετατραυματικό στρες μετά την τρομοκρατική επίθεση,
αναζητά συμπαράσταση στον Ζήση, παλιό κομμουνιστή και θύμα των χουντικών βασανιστών, που τον γνώρισε ο πατέρας της ως δεσμοφύλακας στα
κρατητήρια της Ασφάλειας στη διάρκεια της δικτατορίας. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές, η αμοιβαία εκτίμηση έφερε κοντά τους δύο άντρες. Ο
Ζήσης παίζει βασικό ρόλο στην επίλυση του μυστηρίου, αλλά κυρίως μοιράζεται με την Κατερίνα την εμπειρία του τραύματος και τη βοηθά να το
υπερβεί. Μετά την εμπειρία της βίας, η Κατερίνα αποφασίσει να μην επιδιώξει την πανεπιστημιακή καριέρα, αλλά να ακολουθήσει την μαχόμενη δικηγορία, επιδιώκοντας την ορθή απόδοση της δικαιοσύνης. Υπάρχει λοιπόν
ένα στοιχείο αισιοδοξίας στο κείμενο, που δεν συνδέεται όμως με την πάταξη της εγκληματικότητας, όπως στο συμβατικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
Όπως πολλοί συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο Μάρκαρης
είναι ένας αριστερός συγγραφέας που ασχολήθηκε με το αστυνομικό μυθιστόρημα ακριβώς επειδή επιτρέπει την κοινωνική κριτική.35 Το εύρημα να
κρίνει την κοινωνία μέσα από την οπτική ενός συντηρητικού αστυνομικού,
συμπαθητικού παρά τα ελαττώματά του,36 ισορροπεί τα μυθιστορήματά
32
33
34
35
36

Περαντωνάκης (2006: 5-6)
Barbeito (2015: 70-71).
Barbeito (2017: 245-246).
France (2009). Μαρκάρης (2016: 53-58). Μάρκαρης (2008).
Μάρκαρης (2008).
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του και εμπλουτίζει τη φορμουλαϊκή δομή του είδους. 37 Ο Χαρίτος τηρεί τις ισορροπίες της κρατικής βίας, σε αντίθεση με τους δράστες, αλλά
το μυθιστόρημα δεν τελειώνει με την αποκατάσταση της τάξης. Έτσι οι
θεσμικές αδυναμίες δεν εξισορροπούνται και το κείμενο δεν λειτουργεί
καθησυχαστικά. Αντίθετα, οι αμφισημίες αναδεικνύουν ότι τα ζητήματα
μένουν ανεπίλυτα και η διαπλοκή ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία, το
έγκλημα, την οικονομική κυριαρχία και την πολιτική εξουσία παραμένει
ισχυρή. Η αποσιωπημένη μεταφορά που αναδεικνύει το κείμενο είναι ότι
η βία, ως μέσο πολιτικής επιβολής, υποβόσκει στην κοινωνία (και όχι μόνο
στην ελληνική), περιμένοντας την επόμενη κρίση να εκδηλωθεί.
Το μυθιστόρημα της Μάρως Δούκα Αθώοι και φταίχτες έχει διαβαστεί
κυρίως ως ιστορικό μυθιστόρημα. Υπάρχει όμως μια παράλληλη πλοκή
του, που διαδραματίζεται στα σύγχρονα Χανιά με επίκεντρο τη δολοφονία
μιας μετανάστριας. Αυτό το νήμα της πλοκής υιοθετεί την δομή του αστυνομικού μυθιστορήματος, καθώς την έρευνα αναλαμβάνει ένας αστυνομικός που κατ’ αρχάς έχει κοινά με τον αστυνόμο Χαρίτο: έντιμος αλλά με
επίγνωση της διαφθοράς και της διαπλοκής των προϊσταμένων του, που
παρεμποδίζουν την έρευνά του, όπως και το Βασικό Μέτοχο, ερευνά από
προσωπικό ενδιαφέρον και για την αυτοπροστασία του, χωρίς να ελπίζει πολλά από τη δικαιοσύνη. Από πολύ νωρίς ο Κυριάκος Μαθιουδάκης
αυτοσαρκάζεται και αποστασιοποιείται από το μυθιστορηματικό πρότυπο
του Ηρακλή Πουαρώ:
«‘Και τι είμαι εγώ, Ηρακλής Πουαρό είμαι;’ Ο Πρασάκης γέλασε. Προσπαθούσε ο Κυριάκος να φανεί ψύχραιμος, δεν ήθελε να δίνει δικαιώματα,
θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να επιτρέψει στο φίλο του να καταλάβει ότι
σε αυτή την υπόθεση ήταν αναγκασμένος να κινηθεί σαν ανδρείκελο, ότι είχε
αποφασίσει να ψάξει όσο μπορεί αλλά μόνο για δικό του λογαριασμό, για να
έχει τη δυνατότητα, αν του χρειαστεί ποτέ, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και
την προαγωγή του, κρατώντας όλους αυτούς τους αχρείους στο χέρι.» 38

Αντίθετα όπως από τον Χαρίτο, ο Μαθιουδάκης εμπλέκεται στενά με
τα πρόσωπα που ερευνά, λόγω του μικρού μεγέθους της πόλης. Επιπλέον,
δεν έχει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, αλλά συνάπτει ερωτικές σχέσεις με
37 Θεοδοσοπούλου(2010).
38 Δούκα (2004: 254).
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γυναίκες που κινούνται στο πεδίο της έρευνάς του, ενώ μαθαίνουμε ότι
είναι ‘ένας πολύ ωραίος άντρας’ (458). Όλα αυτά τον φέρνουν κοντά στα
χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή του νουάρ.
Η δολοφονία της ουκρανίδας Όλιας και η έρευνα του Μαθιουδάκη
αποκαλύπτει ένα κύκλωμα σωματεμπορίας και εμπορίας βρεφών, στενά
συνδεδεμένο με την κοινωνική και πολιτική ελίτ της πόλης των Χανίων,
αλλά και πολλά κρυμμένα μυστικά, τωρινά και παλιά της προβεβλημένης
οικογένειας των Κριαράδων. Η αρχική εντύπωση ότι η νεκρή είναι η κόρη
της οικογένειας, Βιργινία, λόγω της ομοιότητας της με την Όλια, καθιστά
το έγκλημα δύσκολο να συγκαλυφθεί. Σταδιακά αποκαλύπτεται η ερωτική
σχέση του πατέρα της οικογένειας, Άκη Παγώνη, με την νεκρή που μοιάζει τόσο στην κόρη του. Αποδεικνύεται ότι η νεκρή δολοφονήθηκε, γιατί
θέλησε να διαφύγει μαζί με τον Παγώνη και το παιδί της, δραπετεύοντας
από το κύκλωμα σωματεμπορίας, πράγμα που θα προκαλούσε σκάνδαλο
και θα αποκάλυπτε πτυχές του κυκλώματος.
Η οικογένεια Κριαρά βαρύνεται και από ένα έγκλημα του παρελθόντος,
τη δολοφονία της τουρκοκρητικιάς προγιαγιάς Αϊσέ από τον προπάππου,
Αρμόδιο Φούμη. Η Αϊσέ αρνήθηκε να ακολουθήσει την οικογένειά της το
1916 στην Κωνσταντινούπολη, όταν εγκατάλειψαν την Κρήτη μετά την
Ένωση του νησιού με την Ελλάδα, για χάρη του έρωτά της με τον Αρμόδιο.
Η οικογένεια Φούμη εκμεταλλεύτηκε την οικογένεια της Αϊσέ, απαιτώντας
τη μεταβίβαση πολλών ακινήτων, προκειμένου να γίνει ο γάμος. Ο Αρμόδιος αργότερα τη δολοφόνησε, χωρίς ποτέ να τιμωρηθεί. Η μνήμη του εγκλήματος, που είναι γνωστό σε όλα τα Χανιά βαραίνει τους σημερινούς απογόνους, τα δίδυμα αδέλφια Πανάρη και Ελεoνόρα, σα στίγμα ή κατάρα.39
Τα γεγονότα αποδίδονται μέσα από μια πολυφωνία οπτικών και αφηγήσεων, ενώ το μοτίβο της αστυνομικής έρευνας συμπλέκεται με την
αυτοαναφορικότητα της γραφής.40 Μία από τις αφηγήσεις είναι το ημε39 Δούκα, (2004: 565): «Σαν Οίκος των Λαβδακιδών οι Φούμηδες, σκεφτόταν [ο Πανάρης], πώς είχε ξεκινήσει το κακό στον αρχαίο Θηβαϊκό Οίκο; μ’ έναν βιασμό;». (ο.π.,
264): «Αν βέβαια έψαχνε μέσα της [η Ελεωνόρα] τα βαθύτερα αίτια, δεν θα δυσκολευόταν, και το ήξερε, εφόσον ποτέ δεν είχε εθελοτυφλήσει, να ανασύρει στην επιφάνεια
τη διαπίστωση ότι κάτω από τις εμμονές της και τις φοβίες της για τον έρωτα, που
αλλοιώνει με το κόκκινό του τα πάντα γύρω του, κρυβόταν το δράμα των Φούμηδων.
Από μικρή αισθανόταν αυτό το βάρος και από μικρή την απωθούσε το κόκκινο, ακόμη
και στα τριαντάφυλλα.»
40 Χατζηβασιλείου (2018: 636).
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ρολόγιο του Αρίφ, Τουρκοκρητικού θείου της οικογένειας, ο οποίος επιστρέφει στα Χανιά σε δημοσιογραφική αποστολή του BBC για να εντοπίσει μουσουλμανικά μνημεία και για να βρει τις ρίζες του. Στο ημερολόγιο
του επανεγγράφονται τα ημερολόγια του πατέρα του και του παππού του,
αδελφού και πατέρα αντίστοιχα της δολοφονηθείσας Αϊσέ, καθώς και
αποκόμματα του τύπου των Χανίων από τις αρχές του 20ου αιώνα και
άλλα ντοκουμέντα.41 Ο Αρίφ περιδιαβαίνει στα Χανιά, βλέποντας ένα παλίμψηστο τοπίο μέσα από τις πληροφορίες των ημερολογίων, όπου κάθε
υλικό ίχνος ανασηματοδοτείται από όσους κυριαρχούν σε κάθε εποχή.42
Στο επίκεντρο της προβληματικής βρίσκεται η αντιμετώπιση του Άλλου (με όρους εθνικούς, θρησκευτικούς, ταξικούς ή έμφυλους) από την
κοινωνία στο παρόν και το παρελθόν.43 Το παρελθόν της μετάβασης από
την Οθωμανική κυριαρχία στην προσάρτηση της Κρήτης στην Ελλάδα,
όπου μουσουλμάνοι και χριστιανοί αναδιαπραγματεύονταν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές τους ταυτότητες, εν όψει της ανατροπής
της ισορροπίας δυνάμεων, λειτουργεί ως ένα παράλληλο για το παρόν: η
διεκδίκηση της γης, η εκμετάλλευση των αδυνάμων, η υποκρισία των οικογενειακών σχέσεων, η καπηλεία της ιδεολογίας και του πατριωτισμού,
ισχύουν και στις δύο εποχές.44 Η περίοδος της μετάβασης από την οπτική
των Τουρκοκρητικών, όπως αποδίδεται από τα ημερολόγια που διαβάζει
ο Αρίφ, όπως και η κατάρρευση του Σοβιετικού καθεστώτος, μέσα από το
μονόλογο της Όλιας, παρουσιάζονται ως περίοδοι κρίσης, όπου η συμβολική τάξη καταρρέει και ο Άλλος αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σκληρότητα. Η ιδιοτέλεια και μισαλλοδοξία προβάλλονται ως χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης φύσης45 μέσα από περιστατικά που ανάγονται σε διαφορετικές
εποχές, πάντα με άξονα τα Χανιά. Έτσι η πόλη γίνεται «ο μικρός Κύκλος»,
κατά τους σολωμικούς Στοχασμούς, που αναδεικνύει την ιστορική αλλά
41
42
43
44

Gedgaudaitė (2017: 123-136). Μικέ (2008: 660-661).
Μικέ (2008: 662-663). Κακατσάκη (χ.χ.).
Μικέ (2008: 663-666). Κακατσάκη (χ.χ.).Δούκα (2015: 134).
«Επιθυμία να διερευνήσω αισθητικά την πεποίθησή μου ότι το παρελθόν ενυπάρχει
στο παρόν μας και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που το καθορίζει», Δούκα (2008: 23).
«Αυτό το βιβλίο, όπως και τα δύο προηγούμενα της τριλογίας δε θα φιλοδοξούσα να
το γράψω, αν ο στόχος μου δεν ήταν να μιλήσω για το προβληματικό σήμερα ‘της
κρίσης’, μέσα από συσκοτισμένο, παραποιημένο, αποσιωπημένο παρελθόν», όπως παρατίθεται στο Λέτσιος (2016: 251).
45 Μικέ (2008: 677-679).
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και την ηθική διάσταση των ανθρώπινων πράξεων.46 Άλλωστε, η Δούκα
έχει δηλώσει τη στενή σχέση του έργου της με το Σολωμό.47
Η αφήγηση του Αρίφ ανοικειώνει την εθνική αφήγηση και τη γεωγραφία των Χανίων48, ενώ οι κρίσεις του παρελθόντος λειτουργούν προειδοποιητικά για τις βεβαιότητες του παρόντος. Η κοινωνία των Χανίων
γίνεται το πεδίο όπου αναδεικνύονται εντονότερα οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες ανάγονται σε νοοτροπίες και αντιλήψεις
αιώνων, σε προηγούμενες κρίσεις αλλά και την προσαρμογή τους στο
σύγχρονο περιβάλλον: όπως η περιουσία των τουρκοκρητικών πέρασε
με σκοτεινές διαδικασίες σε επιφανή μέλη των χριστιανικής κοινότητας,
σήμερα εργολάβοι και πολιτικοί διεκδικούν με μύριες μεθοδεύσεις για
τουριστική αξιοποίηση τη μόνη παραθαλάσσια δημόσια έκταση. Οι βουλευτικές έδρες κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, αρκεί ο κληρονόμος
να έχει ζωή «χωρίς ρωγμές». Βουλευτές χρηματοδοτούνται από σωματέμπορους και τοκογλύφους, η αστυνομία γνωρίζει αλλά δεν παρεμβαίνει.
Τα εγκληματικά δίκτυα γίνονται διεθνή και πολυδαίδαλα. Στο ιδιωτικό
πεδίο κυριαρχούν γάμοι κατά συνθήκη ή από συμφέρον, ενώ οι ερωτικές
επιθυμίες εκτονώνονται στην πορνεία ή σε ευκαιριακές σχέσεις και γίνονται αντικείμενο εκβιασμών. Όσοι δεν αντέχουν την ασφυκτική αυτή
συνθήκη, όπως ο Πανάρης περιθωριοποιούνται, ενώ οι φτωχοί και οι
μετανάστες γίνονται θύματα στυγνής εκμετάλλευσης, μέχρι να συντριβούν ηθικά και σωματικά. Η διαφθορά εμπλέκει τελικά τον αστυνόμο
Μαθιουδάκη, ο οποίος εγκαταλείπει την πόλη, ενώ οι υπαίτιοι του φόνου
της Όλιας πεθαίνουν από αυτοκτονία ή καρδιακή προσβολή. Όπως και
στην περίπτωση του ταγματασφαλίτη με το Λούγκερ στο Βασικό μέτοχο,
οι ένοχοι μένουν ‘μεταξύ θείας και ανθρωπίνης δικαιοσύνης’. Είναι ένα
46 «Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα εις τον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει εις την ατμόσφαιρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, για την υλική θέση, οπού αξίζει τόσο για εκείνους οπού θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους
οπού θέλουν να την αρπάξουν· και, για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα
της Ανθρωπότητος. Τοιουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. […]
Τοιουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες
δύναμες, θέλει έβγουν οι Μεγάλες Ουσίες.», Σολωμός, Στοχασμοί (μτφρ. Πολυλά).
47 Μάρω Δούκα (2016: 177): «μέχρι σήμερα δεν έχω γράψει ούτε ένα βιβλίο που να
μη συνομιλεί κρυφά ή φανερά μαζί του [με το Σολωμό]». Πρβλ. Γεωργουσόπουλος
(2008: 15).
48 Μικέ (2008: 663-667). Gedgaudaitė (2017: 126-127).
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τέλος αμφίσημο, που αμφισβητεί την καθησυχαστική συμβατική δομή
του αστυνομικού μυθιστορήματος.
Η διαφθορά αγγίζει όλους τους θεσμούς και όλες τις πτυχές ιδιωτικής
και δημόσιας ζωής και το μυθιστόρημα δείχνει με μεγάλη λεπτομέρεια μια
κοινωνία που κινείται με εντελώς λαθεμένες αξίες.49 Ακόμη και άνθρωποι
καλών προθέσεων είναι αδύναμοι μπροστά σε ένα σύστημα διαφθοράς.
Αν αυτή είναι μια θεματική που υπάρχει και σε προηγούμενα κείμενα της
Δούκα, μέσα από τους ιστορικούς παραλληλισμούς προβάλλεται το μέλλον
μιας τέτοιας κοινωνίας. Γι’ αυτό γράφτηκε ότι «η Δούκα σε αυτό το βιβλίο
ανοίγει διάλογο με το μέλλον, κι ας μιλάει τόσο πολύ για το παρελθόν».50
Το μέλλον αυτό καλείται να διαμορφώσει η νεότερη γενιά των πρωταγωνιστών, που είναι αθώοι του αίματος αλλά νιώθουν παγιδευμένοι στο
μέλλον που έχουν διαμορφώσει οι προηγούμενες γενιές. Η αντίδρασή τους
εκφράζεται από ένα ποιητικό ακτιβισμό, με συνθήματα του Ρεμπώ στους
τοίχους και διεκδίκηση της δημόσιας γης και της δικαιοσύνης, πολιτικό
ακτιβισμό, για το γιό του Αρίφ στη Γερμανία, ή ακτιβισμό με κόστος φυλακίσεις, όσον αφορά τον ανεψιό του Αρίφ, που ζει στην Τουρκία. Οι επιλογές των προγόνων, οι αποτυχίες και οι συμβιβασμοί τούς βαραίνουν και
τους αφήνουν χωρίς πολλές διεξόδους, με μόνη διέξοδο την ένωση τέχνης
και ζωής και ανοιχτό τον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Η αναδίφηση του παρελθόντος και η ανάδειξη του αποσιωπημένου τραύματος μέσα από τη συγκρότηση ενός αρχείου αποσιωπημένων ιχνών λειτουργεί τελικά καθαρτικά
για την οικογένεια, καθώς τους βοηθά να αποδεχθούν το τραύμα51 και να
υπερβούν τα στερεότυπα του παρελθόντος.
Η Μάρω Δούκα υιοθετεί πολιτική στάση σε όλα της τα μυθιστορήματα, προβάλλοντας κάποιες αξίες ηθικές.52 Αντίθετα με τα μυθιστορήματά
49 Γι’ αυτό το μυθιστόρημα χαρακτηρίστηκε «ένα από τα ελάχιστα επικαιρικά μυθιστορήματα που δεν διστάζουν να αγγίξουν οδυνηρότατες κοινωνικές πληγές των ημερών
μας». Κοτζιά (2004).
50 Κούρτοβικ (2004: 8). Αντίστοιχα η Δημητρούλια: «Η Δούκα δεν εκφράζει απλώς την
εποχή της, κάτι που σήμερα δεν είναι καθόλου αυτονόητο για τη νεοελληνική πεζογραφία, αλλά προοιωνίζεται και το μέλλον- χωρίς να βάζει πάντως στο κείμενό της
‘τελεία’, αλλά ένα μεγάλο ‘ερωτηματικό’, αφού το μέλλον, ως τελεσίδική απάντηση
εξαρτάται από τις δαιδαλώδεις διαδρομές της ανθρώπινης ψυχής στα μονοπάτια της
Ιστορίας». Δημητρούλια (2004: 172). Πρβλ. Δούκα (1995: 350).
51 Παπανικολάου (2018: 113-114, 326-331).
52 Κοτζιά (2008: 27-29).
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της της δεκαετίας του 1980, που παρακολουθούσαν σχεδόν δημοσιογραφικά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, κατά τα δικά της λεγόμενα,53
στα ιστορικά της μυθιστορήματα οι παθογένειες του παρελθόντος ερμηνεύουν το παρόν και αντίστροφα. Η ιστορική προοπτική και η ανάδειξη
της ετερότητας ανοικειώνουν το αφηγηματικό παρόν, υπονομεύοντας τις
βεβαιότητες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και θέτοντας διλήμματα
χωρίς απλουστευτικές απαντήσεις.54 Οι αιτίες της κρίσης παρουσιάζονται
με μεγάλη λεπτομέρεια στο «μικρό Κύκλο» των Χανίων, αποκαλύπτοντας
όσα οι κυρίαρχες αφηγήσεις αποσιωπούν: ότι η εθνική αφήγηση βασίζεται στην αποσιώπηση της αφήγησης και του τραύματος του Άλλου (με
όρους εθνικούς, θρησκευτικούς και έμφυλους), ότι η οικονομική ανάπτυξη
με μοναδικό γνώμονα τον προσωπικό πλουτισμό διαβρώνει την κοινωνία
και εξουθενώνει τους αδύναμους, ότι η πτώση του Τείχους προκάλεσε ένα
κύμα μετανάστευσης, εκμετάλλευσης και διεθνούς εγκληματικότητας με
θύματα τους μετανάστες, από το οποίο πολλοί Έλληνες επωφελήθηκαν.
Έτσι προδιαγράφει το μέλλον μέσα από το παρόν.
Θα περάσω τώρα στα μυθιστορήματα δύο νεότερων γυναικών συγγραφέων με θέμα τη γενιά που μεγάλωσε στα χρόνια της ευημερίας μετά την
μεταπολίτευση και παγιδεύεται από τις επιλογές της γενιάς των γονιών της
και το πολιτικό περιβάλλον μετά την πτώση του Τείχους, όπου οι πολιτικοί
αγώνες φαίνονται περιττοί και όλοι αποσύρονται σε ατομικά ιδανικά. Αν
στο μυθιστόρημα της Δούκα η νεότερη γενιά είναι ο φορέας της ελπίδας,
στα κείμενα αυτά, η γενιά αυτή φαίνεται να μην έχει διεξόδους.
Η Αμάντα Μιχαλοπούλου με το Γιατί σκότωσα την καλύτερή μου φίλη
(2003) αναφέρεται στην ετεροβαρή σχέση δύο μικρών κοριτσιών στην
μεταπολίτευση και περιγράφει την επίδραση του ριζοσπαστισμού κάθε
μορφής στις επιλογές τους και στην ταυτότητα που διαμορφώνουν μέχρι
τις αρχές του 2000, παραθέτοντας αποσπάσματα από τα φιλοσοφικά και
πολιτικά κείμενα ή συνθήματα που τις επηρέασαν.55 Αυτό το μυθιστόρημα
ενηλικίωσης συμπίπτει με την πορεία της Ελλάδας κατά τη μεταπολίτευση
και τις διαψεύσεις της, καθώς και με τα αδιέξοδα των κινημάτων, του ευρωπαϊκού οράματος ή της ένωσης τέχνης και ζωής.
53 Δούκα (1995: 352). Δούκα (2008: 22). Πρβλ. Κούρτοβικ (2004: 8).
54 Μικέ (2008: 668-669). Κούρτοβικ (2004: 9).
55 Χατζηβασιλείου (2018: 446).

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ...

379

Αποτυχημένες καλλιτέχνιδες και οι δύο, ένας κοινός τόπος της πεζογραφίας της περιόδου,56 διαλέγουν διαφορετικές αλλά εξ’ ίσου αυτοαναιρούμενες πορείες. Η πιο δυναμική Άννα είναι γόνος μιας οικογένειας
αριστερών διανοουμένων και καλλιτεχνών, οι οποίοι ήταν μέλη της αντιδικτατορικής αντίστασης στο Παρίσι. Αφού υιοθετεί διάφορες ιδεολογίες
και επαναστατικές πρακτικές ζωής, κάνει ένα πλούσιο γάμο, πιστεύοντας
ότι πολεμά το σύστημα από μέσα. Η αφηγήτρια Μαρία, πιο χαμηλών τόνων, πάντα στη σκιά της Άννας, μένει πιστή στα επαναστατικά ιδανικά,
παρ’ όλο που διαπιστώνει τις αντιφάσεις έργων και λόγων της προηγούμενης γενιάς αλλά και της φίλης της. Δεν κάνει όμως ποτέ την προσωπική
της επανάσταση εναντίον της φίλης της.57 Συμμετέχει στα κινήματα κατά
της παγκοσμιοποίησης και σε αναρχικές ομάδες, αλλά συμβιβάζεται στην
καθημερινότητα της, λόγω της ανάγκης για επιβίωση. Ο ακτιβισμός της
ομάδας στην οποία ανήκει η Μαρία βασίζεται συχνά στο χάπενινγκ και
τις καλλιτεχνικές δράσεις, που τελικά χάνουν την δυναμική τους με τον
τρόπο που παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ, και το μήνυμά τους γίνεται θέαμα.58 Ακόμη και ο θάνατος της Άννας στη διάρκεια μιας διαδήλωσης, όταν
αποφασίζει να ξαναενταχθεί στην ακτιβιστική δράση, γίνεται είδηση στις
κοσμικές στήλες. Οι πρωταγωνίστριες υιοθετούν μια αντιφατική πολιτική
ταυτότητα, που συχνά βασίζεται σε καταναλωτικές επιλογές, ως μέσο διαφυγής από τα προσωπικά τους αδιέξοδα.59 Τελικά, η Μαρία απορρίπτει
την πολιτική δράση και στρέφεται στην τέχνη της. Έτσι το κείμενο είναι
πολιτικό, από την άποψη ότι σχολιάζει το αδιέξοδο της πολιτικής ρητορικής της μεταπολίτευσης, αναδεικνύοντας την ασυνέπεια λόγων και έργων
σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο.60 Η επαναστατική ρητορική και πρακτική ενσωματώνεται στο σύστημα, σε ατομικό επίπεδο, είτε με όρους
lifestyle, είτε μέσω των οικονομικών καταναγκασμών της επιβίωσης, γιατί
η εθνική δημόσια σφαίρα δεν προσαρμόστηκε προκειμένου να περιλάβει
τα ουσιαστικά αιτήματα των κινημάτων αυτών.61
56
57
58
59
60

Ιακωβίδου (2011: 267-269).
Πανταλέων (2003: 44).
Κοτζιά (2003).
Χατζηβασιλείου (2018: 447).
Κοτζιά (2003). Ενώ οι κριτικές που γράφονται στην Ελλάδα για το κείμενο εστιάζουν
ομόφωνα στην πολιτική του διάσταση, οι κριτικές για την αμερικανική έκδοση εστιάζουν στη φιλία των πρωταγωνιστριών. Kordyla (2014). Orthofer (2014). Doyle (2015).
61 Παπανικολάου (2018: 250-251, 257-258, 262-264.).
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Αντίστοιχα, στο μυθιστόρημα της Δημητρακάκη Το μανιφέστο της ήττας
(2006), μια κολλεκτίβα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών από όλη την
Ευρώπη συγκεντρώνονται ένα χειμώνα της δεκαετίας του 1990 σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, στο εξοχικό του Αλέξη. Ο πατέρας του, καθηγητής
της Καλών Τεχνών, ήταν μέλος μια αριστερής οργάνωσης ένοπλου αγώνα
στη Βόρεια Ευρώπη στη δεκαετία του 1970. Ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι κάθε πραγματικότητα τους είναι αποκρουστική, γι’ αυτό αναζητούν
παρηγοριά σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ή μεταφυσικές διαφυγές
στην Περιφέρεια, μια «παράδοση που έχει ηττηθεί από το πέρασμα της
Ιστορίας». Σε αυτές τους μυεί η ηγέτιδα της κολλεκτίβας, η ουγγαρέζα
Όλγα. Η τέχνη γι’ αυτούς δεν είναι καταφύγιο, αλλά ατελέσφορη επιλογή,
αφού αισθάνονται ότι είναι μάταιη, καθώς ακυρώνεται από τις κοινωνικές
συνθήκες.62 Έτσι η συνειδητή παραίτηση γίνεται πολιτική επιλογή.
Στο νησί, η φίλη τους Κατερίνα, τους φυλακίζει στο υπόγειο για μέρες, ντυμένους στις αποκριάτικες στολές τους, με σκοπό να γυρίσει ένα
εικαστικό βίντεο. Ο εγκλεισμός καταλήγει στο θάνατο όλων, εκτός της
αφηγήτριας Μαρίλης, η οποία διασώζεται από τον πατέρα της. Το κείμενο αποτελείται από το μυθιστόρημα που γράφει η Μαρίλη, μετά από
παρότρυνση της ψυχιάτρου της, ως μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.
Στο τέλος όμως διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα το κείμενο το
γράφει η Κατερίνα, από την προοπτική της Μαρίλης, και ότι κανείς δεν
επέζησε.
Η δράση του μυθιστορήματος είναι περιορισμένη, βασίζεται πιο πολύ
στις φιλοσοφικές και θεωρητικές συζητήσεις τους ή σε αλληλοαναιρούμενες αναδρομές στο παρελθόν τους.63 Η κατάσταση του εγκλεισμού τους
και έλλειψη αντίδρασης, το γεγονός ότι η αφηγήτρια αμφισβητεί τη δυνατότητα της τέχνης να επικοινωνήσει με τη ζωή, η χειραγώγησή τους από
τη γενιά των γονέων τους και τις φαινομενικά επαναστατικές επιλογές
τους καθιστά τους πρωταγωνιστές μια μεταφορά για την αποτυχία της
γενιάς τους να αρθρώσει πολιτικό και συλλογικό λόγο σε ένα περιβάλλον
ατομισμού.64 Βασική αντίληψη που καθορίζει το κείμενο είναι ότι το προσωπικό είναι πολιτικό. Οι πρωταγωνιστές του μυθιστορήματος δεν αντέ62 Ιακωβίδου (2011: 269-271). Ραπτόπουλος (2007).
63 Πολλοί κριτικοί εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη δομική οικονομία του κειμένου.
Πιμπλής (2006: 6), Πανταλέων (2007: 753). Ραπτόπουλος (2012).
64 Dimitrakaki (2015: 26-27).
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χουν τις συμβατικές προσδοκίες της κοινωνίας και την πραγματικότητα
και θεωρούν ότι την αμφισβητούν μέσα από εναλλακτικές πολιτιστικές
ταυτότητες. Επειδή όμως κάθε επιλογή έχει ήδη και πάντα σημασιοδοτηθεί από την αγορά και τις καταναλωτικές πρακτικές, οι αντισυμβατικές
επιλογές καθορίζονται τελικά από το σύστημα. Έτσι οι προσωπικές και
πολιτιστικές επιλογές είναι τελικά εντελώς α-πολιτικές και αφασικές, καθώς εμποδίζονται να αρθρώσουν λόγο.65
Τα δύο μυθιστορήματα έχουν πολλά κοινά: την αποτυχία της τέχνης να
συνδεθεί με τη ζωή, την επιβολή εν ονόματι της φιλίας, τη συμβατικότητα
των αντισυμβατικών κοινωνικών και πολιτικών ταυτοτήτων, αφού διαμορφώνονται από τη μαζική κουλτούρα, την παγίδευση της γενιάς του 1990
στις επιλογές της γενιάς των πατέρων, τη διάψευση των επαναστατικών
διακηρύξεων που γεννήθηκαν το Μάη του 1968. Στο μυθιστόρημα της
Μιχαλοπούλου οι ηρωίδες πολιτικοποιούνται και αγωνίζονται και μέσω
της τέχνης, αλλά τα κίνητρα δεν είναι πάντα ανιδιοτελή και οι αγώνες
παρουσιάζονται ατελέσφοροι στην μηντιακή εποχή μας.66 Αντίθετα, στο
Μανιφέστο της ήττας, η ήττα είναι αποτέλεσμα της απολίτικης στάσης,
που έρχεται ως αντίδραση στην πολιτικοποίηση της προηγούμενης γενιάς
και στην αίσθηση ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα καπιταλιστικής κυριαρχίας, μετά την πτώση του Τείχους, η μάχη έχει ήδη κριθεί.67
Οι πρωταγωνιστές είναι δυσαρεστημένοι από το κοινωνικό περιβάλλον
αλλά το εκφράζουν αυτοαναφορικά μέσω της τέχνης τους. Αυτό οδηγεί
στην απάθεια μπροστά στα κακώς κείμενα, και δεν αντιδρούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με ολοκληρωτικές πρακτικές και αντιλήψεις, όπως
τον εγκλεισμό και την μαγνητοσκόπηση της ζωής τους ή την απόρριψη
του Άλλου και να βρεθούν τελικά και οι ίδιοι παγιδευμένοι από αυτές.
Αν στο Αθώοι και Φταίχτες η ετερότητα είναι εθνικά, θρησκευτικά και
έμφυλα προσδιορισμένη, το μυθιστόρημα της Δημητρακάκη δείχνει πώς
ο καθένας μπορεί να παρουσιαστεί ως Άλλος και να απομονωθεί ή να
εξοντωθεί.68 Οι έμμεσες αναφορές στο μεσοπόλεμο και στο Ολοκαύτωμα,
διαμορφώνουν ένα ιστορικό παράλληλο για την αλληγορία του εγκλεισμού και της αυτοπαγίδευσης, στην οποία οδηγεί η απολίτικη επιλογή,
65
66
67
68

Παπανικολάου (2018: 334-336). Πρβλ. Tziovas (2017d: 280-28).
Πρβλ. Τατσόπουλος (2008). Dimitrakaki (2015: 30-33).
Παπανικολάου (2009).
Dimitrakaki (2015: 26-27).
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και συνδέουν την αποτυχία της γενιάς της αφηγήτριας με τις αποτυχίες
των περασμένων γενεών.69 Επιπλέον, διαφαίνεται τελικά ότι η Περιφέρεια
αποτελεί ένα μεταφυσικό αναχωρητήριο, όπου ο Ηγέτης εξασφαλίζει σε
όσους υποτάσσονται σε αυτόν ένα αμέριμνο καταφύγιο από τις δυσκολίες
της πραγματικότητας, ένα φασιστικό όραμα ουσιαστικά.
Αν στο Βασικό μέτοχο η αναβίωση του φασισμού αναδεικνυόταν με τη
μεταφορά της εξόδου από το ψυχιατρείο, εδώ ολόκληρη η πλοκή λειτουργεί
ως μια μεταφορά για την κανονικοποίηση του φασισμού, την αποδοχή του
εγκλεισμού και της καταγραφής ως κοινωνικού πειράματος ή εικαστικής
δράσης, τη δαιμονοποίηση του Άλλου. Το Γιατί σκότωσα την καλύτερή
μου φίλη λειτουργεί ως μια μετωνυμία των ιδεολογικών αντιλήψεων και
πολιτικών ταυτοτήτων της Μεταπολίτευσης, ενώ το Μανιφέστο της ήττας
λειτουργεί κυρίως σε μεταφορικό επίπεδο για τη διεθνή διάβρωση της δημοκρατίας από την παγκοσμιοποίηση και τον ατομικισμό. Το μυθιστόρημα
της Δημητρακάκη έχει μια πιο έντονη πολιτική διάσταση, να αναδείξει την
ανάδυση ολοκληρωτικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, μέσα από
ένα μια ποικιλία λόγων και μια πολύπλοκη δομή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε
μια συνέντευξη η Μάρω Δούκα χαρακτηρίζει το Μανιφέστο της ήττας «ένα
μυθιστόρημα που το θεωρώ σταθμό στην πεζογραφία μας».70 Αν αυτό αναδεικνύει τα κοινά που συνδέουν τις δύο συγγραφείς, θα μπορούσε κανείς
να επικεντρωθεί σε μια κοινή αντίληψη για το ρόλο της λογοτεχνίας, ως
ένα μέσο παρέμβασης στην κοινωνία, πάντα με τους δικούς της όρους.71
Συμπερασματικά, τα μυθιστορήματα που μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι προέβλεψαν παράγοντες της παρούσας κρίσης, αναφέρθηκαν στις
σαθρές νοοτροπίες, αξίες και πρακτικές που επικρατούσαν στη διάρκεια
της επίπλαστής ευημερίας και ανέδειξαν τα απωθημένα σημαίνοντα που
υπήρχαν πίσω τους. Αυτά συνδέονται με τη διεθνή κατάσταση πραγμάτων στις αρχές του 21ου αιώνα αλλά κυρίως με προηγούμενες κρίσεις που
69 Ραπτόπουλος (2007), Καρακωτιάς (2007).
70 Δούκα (2012). Η Δούκα προβαίνει σε αυτή την αξιολόγηση στη διάρκεια της κρίσης,
όταν το ζήτημα που θέτει το βιβλίο έχει ήδη αναδυθεί ως ισχυρό κοινωνικό φαινόμενο.
71 Η τελευταία φράση της αφηγήτριας στο Μέσα σε ένα κορίτσι σαν κι εσένα είναι: «η
σύγχρονη λογοτεχνία επιτελεί έναν σημαντικό κοινωνικό ρόλο, όντας ο χώρος που
απορροφά ανώδυνα, ελαστικά τους κραδασμούς συγκρούσεων που δεν μπορούν ούτε
να μείνουν τελείως αφανείς αλλά ούτε και να ενσωματωθούν απόλυτα στο υλικό πεδίο
κοινωνικών ανταγωνισμών». Δημητρακάκη (2009: 353).
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παρέμειναν ανεπίλυτες. Οι συγγραφείς που προσπάθησαν να δώσουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα της σαθρότητας και να την αιτιολογήσουν με τη
σύνδεση με το παρελθόν είναι πολιτικοποιημένοι και συνδέονται με την
Αριστερά στην περίπτωση της Δούκα, του Μάρκαρη και της Δημητρακάκη. Αυτό σημαίνει ότι υιοθετούν την αντίληψη ότι η λογοτεχνία είναι σε
αλληλεπίδραση με την κοινωνία και μπορεί να επιφέρει κάποιες μεταβολές, να αμφισβητήσει τον κυρίαρχο λόγο, να αναδείξει τις ρωγμές του και
τις αποσιωπήσεις που προκαλεί, να προβάλλει τις σχέσεις εξουσίας και τις
ιεραρχήσεις που συνδέονται με αυτόν, μέσα από ένα δίκτυο μεταφορών
και μετωνυμιών. Έτσι η λογοτεχνία μπορεί να διαμορφώσει έναν κριτικό
λόγο που θα υπονομεύσει τις βεβαιότητες. Αν όμως στα μυθιστορήματα
της προηγούμενης γενιάς, του Μάρκαρη και της Δούκα υπάρχει ένα μικρό στοιχείο αισιοδοξίας για το μέλλον, στα κείμενα των δύο συγγραφέων
που ενηλικιώθηκαν στην περίοδο κυριαρχίας της αφασίας του πολιτικού,
φαίνεται να μην υπάρχει καμία αισιοδοξία. Και αυτό έρχεται σε ευθεία
αντίθεση με τον θριαμβευτικό δημόσιο λόγο που κυριάρχησε γύρω στο
2004, περίοδο έκδοσης των μυθιστορημάτων. Ενώ παλαιότερα κείμενα με
τέτοιες προθέσεις υιοθετούσαν το ρεαλισμό, βλέπουμε ότι στη σημερινή
πεζογραφική παραγωγή η πολλαπλότητα των λόγων και των προοπτικών,
η αυτοαναφορικότητα, η παράθεση κειμένων χρησιμοποιούνται για να
αποδώσουν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
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Abstract
This paper examines to what extend novels which were published
during the decade before the 2009 financial crisis foreshadowed the crisis.
There were many novels that focus of the long-term political and social
problems of Greek society connected to the crisis, such as political clientelism and corruption. Nevertheless, there are few texts which focus on
characteristics that were particular to this crisis, such as the role of globalization, the normalisation of nationalistic ideologies or the gradual ascendancy of the underdog culture. The paper focuses on four novels published
in the 2000s, which explore some of these characteristics, connecting them
to previous unresolved crises: Βασικός μέτοχος by Petros Markaris (2006)
[transl. as Basic Shareholder, Eurocrime, 2012], Αθώοι και φταίχτες by
Maro Douka (2004) [The Innocent and the Guilty], Γιατί σκότωσα την
καλύτερή μου φίλη by Amanda Michalopoulou (2003) [Why I Killed My
Best Friend, Open Letter, 2013], Το μανιφέστο της ήττας by Angela Dimitrakaki (2006) [The manifesto of defeat]. Markaris and Douka both employ
a crime novel plot to highlight the political, social and moral corruption
of society. Markaris explores the issue of neonazi terrorism, connecting it
with Nazi collaborators from WWII and dictatorship police torturers. Douka also connects the past and present, the crime and the historical novel,
showing common trends of exploitation of the Other in crises, past and
present. Michalopoulou in her coming-of-age novel examines the political
and ideological discourses that shaped the generation growing up during
the Metapolitefsi period and their political frustrations. Finally, Dimitrakaki creates a metaphor which explores the normalization of fascism in our
mediatised and apolitical age. All writers aim to challenge the 2000s dominant success political narratives, by presenting silenced aspects of society,
which were connected to previous unresolved crises.
Λέξεις κλειδιά: Mάρω Δούκα, Πέτρος Μάρκαρης, Αγγέλα Δημητρακάκη,
Αμάντα Μιχαλοπούλου, ρόλος της λογοτεχνίας

1.6. Εντάσεις στον ύστερο βυζαντινό
και μεταβυζαντινό κόσμο

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΠΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΗ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΣΚΟΡΙΑΛ)
Ιωάννης Κιορίδης-Πηνελόπη Τζιώκα *
Εισαγωγή
Το βυζαντινό επικό ποίημα του Διγενή Ακρίτη παραδίδεται σήμερα σε
έξι χειρόγραφα σε ελληνική γλώσσα, τα οποία χρονολογούνται από τον
13ο ως τον 17o-18o αιώνα. Υπάρχουν, επίσης, τρεις ρωσικές διασκευές
των ελληνικών κειμένων. 1 Ένα από τα ελληνικά χειρόγραφα, αυτό του
Εσκοριάλ (μέσα του 15ου αι, στο εξής Ε), διακρίνεται για το επικό και
λαϊκό του ύφος και διασώζει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το αυθεντικό
πνεύμα της πρωτότυπης σύνθεσης των αρχών του 12ου αι., η οποία δυστυχώς δεν διασώζεται σήμερα.2
Πρωταγωνιστής στο επικό ποίημα είναι ο Διγενής Ακρίτης, γόνος μουσουλμάνου εμίρη και χριστιανής αρχόντισσας, ο οποίος μάχεται, αλλά και
συμβιώνει με Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στη μεθοριακή ζώνη του
Ευφράτη.
Το ποιητικό κείμενο εν γένει, συνεπώς και το εξεταζόμενο, συνιστά μια
παραγωγή γεγονότων διανοητικής τάξεως. Η ποιητική σύσταση των γεγονότων αυτών αντιστοιχεί κατά μία έννοια σε γεγονότα που συμβαίνουν
στο πλαίσιο της πραγματικότητας του κόσμου. Μπορούμε ενδεχομένως
να συμφωνήσουμε ότι σε αυτή την αναπαραστατική δραστηριότητα της
ποιητικής είναι εφικτό να ανιχνεύσουμε/αναγνωρίσουμε τη λειτουργία
της γνώσης του νοήματος αυτής της πραγματικότητας, με δεδομένο ότι η
αναγνωστική διαδικασία παράγεται από το κείμενο, αλλά και παράγει το
*

1
2

Ο Ιωάννης Κιορίδης είναι διδάκτωρ Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.,
μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου της
Σαραγόσα (kioridis@otenet.gr). Η Πηνελόπη Τζιώκα είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του
Παντείου Πανεπιστημίου (ptzioka@sch.gr). Η δημοσίευση εντάσσεται στο πλαίσιο του
Ερευνητικού Προγράμματος με κωδικό PGC2018-095757-B-I00, το οποίο εκπονείται
στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Alberto Montaner.
Για το σύνολο των χειρογράφων του Ακρίτη σε ελληνική και ρωσική γλώσσα βλ.
Castillo Didier (1994: 41-43, 49-53).
Για τις απόψεις αυτές βλ. Αλεξίου (1985), (2006) και Κιορίδης (2009), οι οποίοι
υπεραμύνονται της προτεραιότητας του κειμένου Ε έναντι των λοιπών χειρογράφων
του Ακρίτη. Όλες οι αναφορές μας στο κείμενο Ε γίνονται με βάση την κριτική έκδοση
του Αλεξίου (1985) στην οποία ήδη αναφερθήκαμε.

ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΙΟΡΊΔΗΣ-ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΤΖΙΏΚΑ

396

κείμενο.3 Εν προκειμένω, στον Διγενή Ακρίτη Ε, στη συγκεκριμένη αναπαραστατική δραστηριότητα της ποιητικής θα επιχειρήσουμε να αναγνωρίσουμε τη λειτουργία του νοήματος της θρησκευτικότητας που διέπει την
πραγματικότητα του κόσμου που εκφράζει ο δημιουργός του έπους αυτού.
Με άλλα λόγια το ζητούμενο είναι να εξετάσουμε τη θρησκευτικότητα του
κόσμου στον οποίο γραμματολογικά ανήκει ο Ακρίτης Ε, με επικέντρωση
στην ανθρώπινη επικοινωνία με το θείο, την οποία διασώζει, αν διασώζει
και πώς το ποιητικό κείμενο.
Συνεπώς, στόχος της μελέτης είναι η εξέταση όλων των μορφών επικοινωνίας, τόσο των Χριστιανών όσο και των Μουσουλμάνων ηρώων του
ποιήματος, με το Θείο. Η επιστημονική έρευνα, έως τώρα, δεν έχει δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα. Έτσι η μελέτη μας στηρίζεται κυρίως στις
δικές μας επισημάνσεις επί του κειμένου.
Οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν είναι η επίκληση της Θείας βοήθειας σε σύντομες αλλά και εκτεταμένες προσευχές, η ευχαριστία και η
δοξολογία προς τον Κύριο, η αναγνώριση της Θείας συνδρομής ως στοιχείου υπεροχής, ο όρκος και η κατάρα, η άρνηση της πίστης κλπ. Όλες
οι σχετικές αναφορές ομαδοποιούνται και εξετάζονται ανά πρόσωπο και
μέρος του ποιήματος στο οποίο εμφανίζονται. Δίνεται έμφαση στον λειτουργικό τους ρόλο και τη σημασία τους για την εξέλιξη του ποιήματος.
Ανάλυση ανά μέρος του έργου
Ο Διγενής Ακρίτης Ε διακρίνεται σε έξι μέρη με βάση την έκδοση του
Αλεξίου την οποία χρησιμοποιούμε στην παρούσα συμβολή. Επίκληση
του Θείου ή επικοινωνία με Αυτό υπάρχει σε όλα τα μέρη, σε μεγαλύτερο
ή μικρότερο βαθμό.
Η εικόνα είναι συνοπτικά η εξής: στο Άσμα του αμιρά (στ. 1-609) συναντούμε αναλογικά τις περισσότερες σχετικές αναφορές από οποιοδήποτε άλλο μέρος του ποιήματος. Πρωταγωνιστής στο μέρος αυτό είναι ο
μουσουλμάνος αμιράς, μελλοντικός πατέρας του Διγενή. Ως εκ τούτου,
δίνεται έμφαση στη μουσουλμανική οπτική, όσον αφορά στην επίκληση
3

Σε αυτή τη διαδικασία το κείμενο αποκαλύπτεται ως αντικειμενική, υλική και
καθορισμένη γλωσσική υπόσταση, και συνάμα ως υποκειμενική και ποικίλως
προσδιορισμένη πραγματικότητα, φανταστικής και εμπειρικής τάξεως. Βλ. Καμπιόν
(1999: 88-89).
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του Θείου. Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ήρωες είναι πεπεισμένοι για
την υπεροχή της πίστης τους. Όμως, ο αμιράς γίνεται δεκτός ως σύζυγος
της χριστιανής πριγκίπισσας, μόνον όταν αποκηρύσσει την πίστη του και
γίνεται αρνησίθρησκος (στ. 175-177).
Η απόφασή του είναι δύσκολη. Πρέπει να αντιπαλέψει την αντίδραση
της μητέρας του, η οποία μετά από τον στ. 225 αναφέρεται στην αλλαξοπιστία του, ενώ στους στ. 247-248 συγκεκριμενοποιεί και τις απειλές της
κατάρας αλλά και της τιμωρίας η οποία επιφυλάσσεται στους αρνησίθρησκους. Η μητέρα του αμιρά τού θυμίζει το κοινό τους προσκύνημα στο
μνήμα του Προφήτη (στ. 250-251), αντιδιαστέλλοντάς το με την τωρινή
του συμπεριφορά με την οποία αρνήθηκε το γένος του και όλη τη Συρία
(στ. 253), ενώ στους στ. 267-270 επανέρχεται στο θέμα σημειώνοντας πως
ο αμιράς αρνήθηκε την πίστη του και όλη τη Συρία και τους συγγενείς του
για την αγάπη μίας Ρωμαίας που μάλιστα είναι «χατζιροφαγούσα» (στ.
269). 4 Η μητέρα του αμιρά ορκίζεται στον «καλόν, τον μέγαν Μαχουμέτην» (στ. 285) πως τον περιμένει σκληρή τιμωρία, αν δεν μεταβεί γρήγορα
στην πατρίδα του: θα σφάξουν τα παιδιά του, θα πνίξουν τη μάνα του,
ενώ τις κόρες του θα τις πάρουν άλλοι (στ. 284, 286-287). Και συνεχίζει
απειλώντας τον γιο της πως, αν δεν έλθει, θα κατέβει η ίδια στο μνήμα του
Προφήτη, στη «Μάγγε», και θα μεταστρέψει τις αρχικές της ευχές σε γονικές κατάρες (στ. 288-291). Τελικά ο αμιράς ομολογεί τη χριστιανική πίστη, την οποία παραδέχεται ως ισχυρότερη από τη δική του, ενώ δίνει βαρύτατους όρκους ότι θα επιστρέψει στη σύζυγό του, αφού πρώτα απέλθει
στην πατρίδα του για να ενημερώσει τους δικούς του για όλες τις εξελίξεις.
Παρά τη σημαντική παρουσία του μουσουλμανικού θρησκευτικού
στοιχείου στο τμήμα αυτό του έργου, η υπεροχή των Χριστιανών είναι
δεδομένη. Η μητέρα και τα πέντε αδέλφια της κόρης επικαλούνται συχνά
τη Θεία βοήθεια, ενώ συχνή είναι και η χρήση της κατάρας. Το επεισόδιο
με τις σφαγμένες κόρες περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία από θρησκευτική
άποψη.
Έτσι, στους στ. 2-3 ένας από τους πέντε αδελφούς που αναζητούν την
απαχθείσα αδελφή τους αναφέρεται στη δύναμη της μητρικής κατάρας, η
4

Σύνθετη λέξη με το πρώτο συνθετικό να προέρχεται από την αραβική λέξη khanzir
(«χοίρος»). Η κόρη αποκαλείται «χοιροφάγος». Για την ερμηνεία του όρου βλ. Αλεξίου
(1985: 250) ο οποίος στο σχετικό λήμμα παραθέτει και άλλες σχετικές βιβλιογραφικές
αναφορές.
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οποία υπερβαίνει και αυτόν ακόμη τον θάνατο, τις πληγές και τους πόνους.
Η κατάρα θα πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις και τη συμπεριφορά των
πέντε νέων. Οι νέοι ακόμη, και συγκεκριμένα ο ομιλών στους πρώτους
στίχους, επικαλούνται τη βοήθεια του Θεού στο εγχείρημα που πρόκειται
να φέρουν εις πέρας (στ. 8).
Οι ενδιαφέρουσες θρησκευτικές αναφορές συνεχίζονται και κατά τη
συνάντηση των πέντε νέων με τον αμιρά και τις κόρες. Οι νέοι αποκαλούν
«δούλο Θεού» τον αλλόπιστο αμιρά στον στ. 60, ενώ, όταν αντικρίζουν
τις νεκρές κόρες, αναφέρονται στην Κάθοδο του Χριστού στον κόσμο με
την οποία, από τη μια, καταδικάστηκαν οι παράνομες και μυσαρές θυσίες,
ενώ, από την άλλη, φάνηκε πως ακόμη και ο θάνατος έχει τη δική του αξία
(στ. 103-105). Οι αδελφοί δυσανασχετούν με την εικόνα που αντικρίζουν.
Δεν βλέπει ο Θεός το χυμένο αίμα των κοριτσιών; (στ. 116). Στο τέλος
του θρήνου τους, πάντως, δοξολογούν τον Κύριο μπροστά στις κόρες, διότι η αδελφή τους φύλαξε την παρθενία της (στ. 121-122). Η σημασία
της αρετής της παρθενίας τονίζεται εδώ! Από την πλευρά του ο αμιράς
αναφερόμενος στους προγόνους του σημειώνει πως ενταφιάστηκαν στον
τάφο του Προφήτου (στ. 147), ενώ στους στ. 164-166 ορκίζεται στον καλό
Προφήτη πως δεν φίλησε την κόρη, ούτε καν της μίλησε. Λίγο αργότερα,
όταν οι αδελφοί διαπιστώνουν πως η αδελφή τους ζει, της λένε πως ο Θεός
την φύλαξε για τα ωραία της κάλλη (στ. 191), ενώ στον στ. 212 εκφράζουν
την ευχαριστία τους στον Θεό που την έσωσαν, με ένα «Κύριε ελέησον». 5
Οι ήρωες στον Ακρίτη Ε είναι πεπεισμένοι για τη Θεία παντοδυναμία,
προσφεύγουν, δε, στα Ιερά Μυστήρια του Γάμου και της Βάπτισης, χωρίς,
όμως, την παρουσία ιερωμένου. Έτσι στον στ. 217 ο αμιράς παντρεύεται
τη χριστιανή κόρη χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε ιερωμένο, ενώ στον στ.
608 ο ίδιος βαπτίζει τον λαό του, χωρίς και πάλι την παρουσία ιερωμένου.
Το στοιχείο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψη πως στο συγκεκριμένο ποίημα διακρίνουμε μεν μία σχετική λαϊκή θρησκευτικότητα, απουσιάζει, όμως, οποιαδήποτε αναφορά στους λειτουργούς της Εκκλησίας.
Ακόμη και η αναφορά των στ. Ε 522-526 στο φυλαχτό που ο αμιράς δίνει
5

Για τον θρήνο ενώπιον των αδικοσφαγμένων κοριτσιών στο βυζαντινό έπος του Διγενή
Ακρίτη βλ. Κιορίδης (2010). Ο ίδιος μελετητής, βλ. (2013) συγκρίνει τον εν λόγω θρήνο
με αυτόν στο Cantar de Roncevalles, αποσπασματικό επικό ποίημα από τη Ναβάρρα.
Επίσης, το 2011, σε συνεργασία με τον Alfonso Boix, εξετάζει τις παραλλαγές του
επικού θρήνου στον Διγενή Ακρίτη, βλ. Boix Jovaní & Kioridis (2011).
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στον πρωτοστράτορά του για να το δώσει στον γιο του τον Ακρίτη στερείται θρησκευτικής διάστασης και σχετίζεται μόνο με τις λαϊκές αντιλήψεις
για τις μαγικές ιδιότητες αντικειμένων όπως το φυλαχτό.
Σημαντική θέση στο Άσμα του αμιρά κατέχουν τα επεισόδια του διαλόγου του με τα πέντε αδέλφια και την κόρη, το ταξίδι προς την πατρίδα
του, η συνάντηση με τους δικούς του εκεί, αλλά και η επιστροφή του με
την τελική επανένωσή του με την καλή του. Ας δούμε τις αναφορές που
μας ενδιαφέρουν.
Στον στ. 347 οι πέντε αδελφοί ζητούν από τον αμιρά να τους εμπιστευτεί τον γιο του πιστεύοντας πως ο Θεός θα δικαιώσει τον Ακρίτη. Τον
απειλούν, δε, να μη φύγει κρυφά προς τη Συρία (στ. 348-349). Ο αμιράς
ονειδίζει την κόρη λέγοντας πως οι Χριστιανοί δεν τηρούν τους όρκους
(στ. 354), ενώ ο ίδιος και την πίστη του απαρνήθηκε και τους όρκους θα
τηρήσει. Οι σχετικές αναφορές είναι συνεχείς.
Έτσι, στους στ. 363-364 ο αμιράς λέει στην κόρη πως αρνήθηκε την πίστη και τους αγούρους του και πήγε σε κείνη, ενώ και η κόρη σε αποστροφή προς τους αδελφούς της σημειώνει πως κακώς τον επιτιμούν και τον
ονειδίζουν: για χάρη της αρνήθηκε την πίστη του και έγινε Χριστιανός!
Μεγάλη η προσωπική του υπέρβαση! (στ. 397-398). Ο ίδιος ο αμιράς ορκίζεται στον μέγα Κριτή, που τον τρέμουν Σαρακηνοί και Χριστιανοί, δηλ.
στον Θεό, πως θα επισκεφτεί τα γονικά του και, αφού τους εξηγήσει την
κατάσταση, θα επιστρέψει πίσω σύντομα (στ. 378-381). Άλλωστε, όπως
λέει η κόρη στους αδελφούς της (στ. 403-406), το κάνει υπακούοντας στην
κατάρα της μητέρας του, όπως άλλωστε έκαναν και αυτοί, φθάνοντας μέχρι και την άκρη της κλεισούρας για να την ελευθερώσουν, αφού τους το
ζήτησε με κατάρα η δική τους μητέρα.
Τα πέντε αδέλφια ζητούν να ορκιστεί ο αμιράς ότι θα πάει να δει τη
μητέρα του, αλλά γρήγορα θα επιστρέψει, χωρίς να ξαναγίνει Σαρακηνός
και χωρίς να ξεχάσει την κόρη (στ. 410-413). Επαναλαμβάνουν την απαίτηση για όρκο στους στ. 440-442. Ο αμιράς θα πρέπει να ορκιστεί ότι δεν
θα λησμονήσει την κόρη ούτε τον Ακρίτη. Μόνο σ’ αυτήν την περίπτωση
τονίζουν πως θα τον ξεπροβοδίσουν κανονικά και του υπόσχονται Θεία βοήθεια. Άλλωστε ο Θεός είναι παντεπόπτης και παντοδύναμος. Ουσιαστικά
τον καταριούνται να μην ξαναδεί τη Συρία, αν δεν επιστρέψει. Τρέφουν την
ελπίδα τους στον Θεό που τα πάντα βλέπει (στ. 453-454). Απαντώντας ο
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αμιράς, με βαρείς αναστεναγμούς και δάκρυα, ορκίζεται να μην ξαναδεί το
φως του ήλιου και του κόσμου, αν τους ξεχάσει και δεν επιστρέψει γρήγορα με όλους τους δικούς του και τα πλούτη και τα φαριά του (στ. 455-463).
Η κόρη πάλι, με στεναγμό καρδίας, επικαλείται τον Θεό και καταριέται τον
αμιρά αν την ξεχάσει ή πάρει άλλη αντί γι’ αυτήν (στ. 477-479).
Το θρησκευτικό στοιχείο είναι παρόν και στο επεισόδιο της συνάντησης του αμιρά με τους δικούς του στη Συρία. Η μάνα του τον φιλά γλυκά,
αλλά και τον φέρνει και πάλι αντιμέτωπο με τις κατάρες και τις τιμωρίες
που τους περιμένουν όλους, αν μάθουν στην Αίγυπτο την αλλαξοπιστία
του (στ. 533-538). Η απειλητική αναφορά του στ. 537 στο μνήμα του Προφήτη επαναλαμβάνεται και στον στ. 541. Παρά τις απειλές, όμως, ο αμιράς
στη μακροσκελή του απάντηση στη μητέρα του, βάζει τα πράγματα στη
θέση τους: γύρισε όλους τους τόπους (Συρία, Ρωμανία και τις χώρες των
Αιθιόπων). Παντού συνάντησε ψεύτικους θεούς-είδωλα. Μόνο στη Ρωμανία συνάντησε την αληθινή πίστη. Είδε με τα μάτια του την πανύμνητο
Θεοτόκο την οποία αγαπά με όλη του την ψυχή. Είδε και νεκρούς να μυροβλύζουν. Εκεί είναι η αληθινή πίστη, εκεί και ο Παράδεισος (στ. 542-553).
Συγκλονιστική η ομολογία πίστης του αμιρά! Αν και στην πραγματικότητα, αυτό που βαραίνει στην απόφασή του δεν είναι το θεολογικό κριτήριο
αλλά η αγάπη της κόρης. Το θρησκευτικό στοιχείο είναι η πρόφαση και το
επικάλυμμα των αποφάσεων του αμιρά.
Η επίμονη και ξεκάθαρη απάντηση του αμιρά συμπαρασύρει και τη μητέρα του. Από αγάπη για κείνον και το παιδί του, αρνείται το γένος της
και τον μέγα Προφήτη, τον «Μαχουμέτ», και τον ακολουθεί (στ. 560-565).
Στους επόμενους στίχους, από τον 566 μέχρι και το τέλος του Άσματος του
αμιρά, περιγράφεται το ταξίδι επιστροφής του αμιρά και των δικών του
στη Ρωμανία. Κομβικά σημεία είναι η ερωτική συνεύρεση του ζεύγους (στ.
590-592) αλλά και η βάπτιση από τον αμιρά όλου του λαού του (στ. 608).
Στη μάχη μεταξύ των δύο πίστεων βγαίνει νικητής ο Χριστιανισμός.
Ακολουθούν οι στ. 610-621, οι οποίοι στην έκδοση του Αλεξίου που
χρησιμοποιούμε θεωρούνται παρέμβλητοι και τοποθετούνται σε ειδικό
παράρτημα Β’ στο τέλος του κειμένου. Ο Διγενής θυμίζει τον δωδεκαετή
Ιησού του Ευαγγελίου που μεγαλώνει και ανατρέφεται, όπως του αξίζει. 6
Ο Θεός τον βοηθά, του δίνει ευτυχία και ανδρεία καθώς και τη δύναμη να
κάνει ανδραγαθίες (620-621).
6

Βλ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, β’ 52, σε: Τρεμπέλας (2006: 232).
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Από το β΄ μέρος του Ακρίτη και έπειτα (Ο Διγενής στους απελάτες,
στ. Ε 622-701), κυριαρχεί στο έργο η μορφή του Διγενή Ακρίτη, γιου του
αμιρά και της αρχόντισσας. Το επεισόδιο της συνάντησης του Ακρίτη με
τους απελάτες είναι σύντομο, αλλά ανιχνεύονται κι εδώ κάποια στοιχεία
θρησκευτικότητας. Ο Ακρίτης επικαλείται συχνά τον Θεό (στ. 640, 653),
ενώ το ίδιο κάνει και ο νεροφόρος τον οποίο συναντά (στ. 642). Ο Ακρίτης
ομολογεί πως ήδη εκ της νεότητός του (από πέντε χρονών, sic!, στ. 671)
φύλαξε όλα όσα ήταν απαραίτητα, κατά τον Φιλοπαππού, για να γίνει καλός απελάτης, μεταξύ αυτών και την αυστηρή νηστεία ή καλύτερα πλήρη
αποχή από φαγητό, ποτό και ύπνο για δεκαπέντε μέρες (στ. 659-662). Ο
στ. 671 θυμίζει τη διαβεβαίωση του νεανίσκου του Ευαγγελίου. 7
Στο τρίτο μέρος (Ο γάμος και η νιότη του Ακρίτη, στ. Ε 702-1088)
υπάρχουν ενδιαφέρουσες αναφορές στην επικοινωνία με το Θείο. Κυριαρχεί πια το χριστιανικό στοιχείο. Μετά από μία αναδρομική αναφορά
στα προηγούμενα (γίνεται λόγος και για την αλλαξοπιστία του αμιρά, την
αρπαγή της κόρης και τον γάμο του με αυτήν, χωρίς αναφορά σε παρουσία
ιερωμένου, βλ. στ. 734-735), εμφανίζεται ο Διγενής Ακρίτης, δωδεκαετής
πια (στ. 742), ο οποίος μάλιστα δεν ήρθε για να δοξαστεί, αλλά για να δοξάσει τον πατέρα και τη μητέρα του (στ. 748-749).
Ξεχωρίζει, επίσης, η επίκληση στο Θείο μέσω προσευχής, και μάλιστα τρεις φορές. Στους στ. Ε 781-784 ο πατέρας του αμιρά και ο θείος
του στρέφονται στην Παναγία, τη μητέρα του Θεού, και τον Θεό τον πανοικτίρμονα, τονίζοντας πως βλέπουν φοβερά πράγματα στον «νεώτερο»
(δηλ. τον Διγενή). Τον υμνούν εμμέσως λέγοντας πως τον έστειλε ο Θεός
για να συνδράμει τους ανδρειωμένους και για να αποτελεί φόβητρο για
τους απελάτες σε όλα τα χρόνια της ζωής του. Η ιδέα πως ο Ακρίτης είναι
θεόσταλτος απαντά και σε άλλα σημεία του έργου.
Σε άλλη προσευχή στους στ. Ε 810-815 η μητέρα του Ακρίτη προσεύχεται στην Παναγία, την πανύμνητη και ευλογημένη κυρά, και στον Υιό
και Θεό της. Εκφράζει την ευχαριστία της που η Παναγία της χάρισε «νεώτερον» που ο κόσμος σαν αυτόν δεν έχει. Ζητά να του χαρίζει αμέτρητους
χρόνους ζωής, ώστε και αυτή να τον βλέπει και να τον χαίρεται πάντοτε.
Τρυφερή μητρική εικόνα!
Τέλος, ακριβώς μετά, στους στ. Ε 817-823, η μητέρα προσεύχεται και
πάλι στην Παναγία που της έδωσε τον θαυμαστό Ακρίτη και της ζητά να
7

Βλ. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ιθ’ 20, σε: Τρεμπέλας (2006: 84).
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του δώσει μακροημέρευση ώστε να διάγει βίο αμέριμνο, χαρούμενο και
να είναι πάντοτε φόβητρο για όλα τα έθνη της οικουμένης. Κοινό στοιχείο αυτών των προσευχών είναι η συντομία, σε αντιπαραβολή με την
εκτεταμένη προσευχή των στ. 1806-1860 στην οποία θα αναφερθούμε
αργότερα.
Στο ίδιο μέρος, δίνεται και πάλι σημασία στη δύναμη των όρκων είτε
στον Θεό είτε στον Άγιο Θεόδωρο, ενώ χρησιμοποιείται και πάλι η κατάρα
ως μέσο απειλής. Ας δούμε τις σχετικές αναφορές. Μετά από μία φευγαλέα
και έμμεση αναφορά στον Παράδεισο (στ. 841) τον οποίο είναι διατεθειμένος να στερηθεί όποιος αγαπά, ο Διγενής μέμφεται την κόρη πως αθέτησε
τους όρκους που είχαν κάνει να μην αποχωριστούν (στ. 846-851). Μεγάλη
η σημασία των όρκων λοιπόν! Παρακάτω, στον στ. 891, ο Ακρίτης ορκίζεται στον Άγιο Θεόδωρο, τον «μέγαν απελάτην» (sic!), ότι θα δει θαυμαστά
πράγματα από την πλευρά του, ενώ στους στ. 901-909 ο Διγενής, δακρυσμένος, δίνει βαρύ όρκο στον Κύριο και φιλάνθρωπο Θεό και Κτίστη του
κόσμου. Αν στεναχωρέσει ποτέ την κόρη, να τον ξεσκίσουν θηρία, να μη
χαρεί τη νιότη και την ανδρεία του, να μην ταφεί και να μην κατευοδωθεί
ως Χριστιανός, να μην κληρονομήσει την ευχή της μάνας του και να μην
χαρεί την αγάπη της καλής του. Οι όρκοι είναι βαρείς, έχει, δε, προηγηθεί η
κατάρα της κόρης: να τον τιμωρήσει ο Θεός, αν την στεναχωρέσει (στ. 900).
Υπάρχουν, επίσης, στο ίδιο μέρος, περιπτώσεις ευχαριστίας προς το
Θείο ή επίκλησής Του. Έτσι, ο στρατηγός πεθερός του Ακρίτη ευχαριστεί τον καλό Θεό για την άφραστη πρόνοιά Του και τη φιλανθρωπία Του.
Πήρε καλό γαμπρό, που σαν κι αυτόν δεν έχει ο κόσμος (στ. 988-990).
Από την πλευρά του, ο πατέρας του Ακρίτη επικαλείται τον Θεό προκειμένου να στεριώσουν οι νεόνυμφοι. Τα λόγια του θυμίζουν την Ακολουθία
του Γάμου. Εύχεται να τους ευλογήσει ο πάντων δυνατός Κύριος, που
έκτισε τη γη και τον ουρανό και χαλιναγώγησε τη θάλασσα. Ο Κύριος
που έστησε πύρινο στύλο μεσοπέλαγα, ας τους αξιώσει να χαίρονται όλα
τα χρόνια της ζωής τους μαζί (στ. 1054-1058). Λόγια ιερωμένου που ο
ποιητής βάζει στο στόμα λαϊκού. Ο γάμος των δύο νέων τελείται με μεγαλοπρέπεια (στ. 1072-1082), διαρκεί, δε, τρεις ολόκληρους μήνες (στ.
1083). Η ένωση των νέων ευλογείται από τον Θεό, χωρίς, όμως, και εδώ
την παρουσία ιερωμένων (στ. 998, 1002). Ο πατέρας του Ακρίτη θέτει τα
ολόχρυσα στέφανα στις κεφαλές των νεονύμφων (στ. 1053), ενώ μαζί με
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τη μητέρα του εύχεται στους νεόνυμφους (στ. 1065). Μεταξύ των δώρων
της προίκας του Ακρίτη συγκαταλέγονται και οι εικόνες των τριών αρχιστρατήγων (στ. 1078).
Το τέταρτο μέρος του ποιήματος είναι εκτεταμένο και αφηγείται τα
κατορθώματα του Ακρίτη εναντίον του δράκοντα, του λέοντα, των απελατών και της Αμαζόνας Μαξιμούς (στ. Ε 1089-1605). Κυριαρχούν εδώ
οι αναφορές στη σημασία της Θείας βοήθειας, τόσο για να πετύχει ο
Ακρίτης τους άθλους του (στ. 1091, 1114), όσο και για να παραμείνει
ενωμένος με την καλή του (στ. 1170, 1305-1307, 1573, με τους στίχους
να παραπέμπουν και πάλι στην Ακολουθία του Γάμου). Κι όλα αυτά τη
στιγμή που οι απελάτες απειλούν να του την αρπάξουν. Ακόμη και αυτοί, όμως, αναγνωρίζουν πως ο Ακρίτης οφείλει τα πάντα στον Θεό. Ο
Φιλοπαππούς στον στ. 1289 λέει στον Ακρίτη πως ο Θεός ευλόγησε την
ανδρεία του. Ο ίδιος σημειώνει πως είναι δώρα του Θεού στον Ακρίτη
το κάλλος, η ανδρεία, η τόλμη και η γνώμη (στ. 1333-1335). Ο Διγενής
μοιάζει να μην είναι «εκ του κόσμου τούτου» (στ. 1326), σε μία αναφορά που παραπέμπει στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ιη’ 36. 8 Βέβαια,
κατά τον Κίνναμο και τον Γιαννάκη, και η Μαξιμού είναι θεόσταλτη
(στ. 1415), ενώ λίγο παρακάτω στον στ. 1519 η Αμαζόνα αποκαλεί τον
Φιλοπαππού υιό της απωλείας (φράση που παραπέμπει στην Προς Θεσσαλονικείς Β’ Επιστολή του Απ. Παύλου, β’ 3). 9 Πάντως, ο Θεός δίνει
στη Μαξιμού δύναμη, όπως σημειώνει η ίδια (στ. 1396), αλλά και σώζει
τον Ακρίτη από τον πνιγμό, λίγο πριν τη μονομαχία με την Αμαζόνα (στ.
1537-1538). Τελικά, ο Ακρίτης νικά την Αμαζόνα, η οποία επικαλείται
τον Θεό και ζητά από τον Ακρίτη να την λυπηθεί (στ. 1549, 1563). Ο Διγενής ορκίζεται στον Θεό πως θα την σεβαστεί (στ. 1568), ενώ ήδη έχει
ορκιστεί στον εξουσιαστή Χριστό, στον στ. 1230, τονίζοντας σε άλλο
σημείο πως είναι μονογενής (στ. 1299, όπως και ο Χριστός). Στο τέλος
του άσματος, ο Ακρίτης μοιχεύει με την Αμαζόνα (στ. 1574-1576), γεγονός τολμηρό για κείμενο της εποχής, το οποίο, όμως, αντιμετωπίζεται
με χαλαρότητα και φυσικότητα από τον ποιητή, που προφανώς δεν θα
μπορούσε να είναι κληρικός (βλ. την αντίδραση της γυναίκας του Ακρίτη
στους στ. 1585-1586).
8
9

Βλ. Τρεμπέλας (2006: 461).
Βλ. Τρεμπέλας (2006: 827).
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Στο πέμπτο μέρος (Η κατοικία, ο κήπος και ο τάφος, στ. Ε 1606-1694),
κι ενώ ο Διγενής αποσύρεται από την ηρωική δράση, υπάρχει μόνο κάποια
αναφορά στη ματαιότητα των εγκοσμίων (στ. 1606-1608). Ο Ακρίτης, ως
άλλος Θεός, τα έχει όλα επιτελέσει στην εντέλεια και μετά αποσύρεται
από την ενεργό δράση.
Τέλος, το έκτο μέρος (Ο θάνατος του Ακρίτη, στ. Ε 1695-1786), ξεκινά
με την αναφορά σ’ αυτό το γεγονός. Ο θάνατος και ο Άδης είναι πάντα
κυρίαρχοι και δεν θα μπορούσε να γίνει εξαίρεση με τον Ακρίτη (16951697). Ο ίδιος, νοσών επί της κλίνης του θανάτου, προβαίνει σε αναδρομή
στην ένδοξη δράση του, με αναφορά σε θαύμα στον στ. 1715. Ορκίζεται
στον Θεό στον στ. 1729, αναφέρεται στη Θεία βοήθεια (στ. 1746-1747)
και δίνει συμβουλές στους αγούρους του, και πάλι με συχνές αναφορές
στο Θείο (στ. 1751-1758). Τα λόγια του Ακρίτη διακόπτει η έλευση του
Αγγέλου του πυρός, που έρχεται να πάρει την ψυχή του (στ. 1766-1771). Ο
ήρωας μιλά στην καλή του και της λέει πως πρόκειται να χωριστούν. Ήρθε
ο θάνατος να τον πάρει και να τον οδηγήσει στον μαύρο και σκοτεινότατο
Άδη (στ. 1774-1776). Κείνη τη μέρα αποθνήσκει (στ. 1793), ας μην τον
συνοδεύσει στο δεινό κριτήριο, στη Δευτέρα Παρουσία και την κρίση που
τον περιμένει (στ. 1777-1778).
Το ύφος του ποιήματος αλλάζει άρδην στο Α’ Παράρτημα των στ. Ε
1794-1867. Μετά από τις αναφορές στον Χάρο και τον Άδη που χωρίζουν το ζευγάρι (στ. 1794-1797), ο Ακρίτης παρακαλεί τη γυναίκα του
να προσευχηθεί για το καλό του, σημειώνοντας πως δεν θα μπορέσει ν’
αντέξει τον καύσωνα της χηρείας (στ. 1798-1804). Κι αυτή το πράττει σε
μία ιδιαίτερα εκτεταμένη προσευχή (στ. Ε 1806-1860), η οποία ξενίζει τον
αναγνώστη με το λόγιο εκκλησιαστικό ύφος της το οποίο διαφοροποιείται
αισθητά από το υπόλοιπο κείμενο σε επίπεδο λεξιλογίου, στυλ και στιχουργίας. Φαίνεται προς πρόκειται για όψιμη προσθήκη, προκειμένου να
δοθεί στο ποίημα ένα «αποδεκτό» και «λογικό» τέλος με τον ταυτόχρονο
θάνατο των δύο συζύγων, αφού ήταν αδύνατον να αποφύγει ο Ακρίτης
τον θάνατο και δεν θα έπρεπε η σύζυγός του ούτε να μείνει χήρα ούτε να
καταφύγει σε δεύτερο γάμο.10
10 Για περισσότερες λεπτομέρειες για την προσευχή, που είναι η μοναδική εκτεταμένη
προσευχή στο έργο, βλ. Kioridis (2015), ο οποίος προβαίνει σε λεπτομερή σύγκρισή
της με αντίστοιχη προσευχή στο Έπος του Ελ Σιντ.
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Μετά το πέρας της προσευχής ο Ακρίτης και η καλή του παραδίδουν
αμφότεροι το πνεύμα (στ. 1861-1867).
Συμπεράσματα
Η γραμματολογική ένταξη του ποιήματος στη μεσοβυζαντινή εποχή
(αρχές 12ου αι.) ήδη προετοιμάζει τον αναγνώστη για την παρουσία του
θρησκευτικού στοιχείου σε αυτό. Με την ανάγνωσή του επιβεβαιώνεται
η παρουσία της θεϊκής τάξης πραγμάτων στην οποία υπάγεται η τάξη του
κόσμου και η τάξη του ανθρώπου. Η θεϊκή πολιτεία και η ανθρώπινη πολιτεία με σαφήνεια διεκδικούν την παρουσία τους στο ακριτικό αυτό έπος.
Η ανθρώπινη πολιτεία χαρακτηρίζεται από πολυφυλετικότητα, τοπικότητα
- το πεδίο δράσης κατά βάση τοποθετείται στα ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου, ανάμεσα στις βυζαντινές επαρχίες και τις επαρχίες των Αράβων
- ρευστότητα καταστάσεων, μεταβλητότητα, φθαρτότητα. Όλα αυτά συνιστούν τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής. Κυριαρχούν οι ανθρώπινοι νόμοι
και το ανθρώπινο δίκαιο. Η θεϊκή πολιτεία αντίθετα προβάλλει αιώνια,
υπερβατική, αμετάβλητη, με τους θεϊκούς νόμους και το θεϊκό δίκαιο. Η
μεταβαλλόμενη ανθρώπινη κοινωνία μεταβάλλει την ανθρώπινη δικαιοσύνη και την αντίληψη του δικαίου. Αντίθετα η θεϊκή δικαιοσύνη παραμένει αναλλοίωτη, σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους και εγγυητική αρχή
δικαίου στις ανθρώπινες αναφορές. Στη θεϊκή πολιτεία κυριαρχεί ο Θεός,
υπερβατική οντότητα, ακατάληπτη και παντοδύναμη. Στην ανθρώπινη πολιτεία οι άνθρωποι διαγράφουν την πορεία τους ως πρόσωπα με βιολογική
υπόσταση και ως μέλη του στενότερου και ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Παρατηρούμε ότι στον Ακρίτη Ε η θεϊκή επίκληση συνοδεύει κάθε σημαντικό σταθμό του κύκλου της ανθρώπινης ζωής: γέννηση, γάμος, οικογένεια,
θάνατος. Στο πρώτο μέρος, με την ιστορία του αμιρά-πατέρα και την αλλαξοπιστία του, η θρησκευτικότητα και οι επικλήσεις στο Θείο συνδέονται με
την ερωτική εκδήλωση και τα Ιερά Μυστήρια του Γάμου και της Βάπτισης,
χωρίς, όμως, την παρουσία ιερωμένου. Στα υπόλοιπα μέρη του έπους η θρησκευτικότητα, που αφορά κυρίως στη χριστιανική θρησκεία και περιπτωσιακά στη μουσουλμανική, συνδέεται με την άνδρωση του Διγενή, την εκδήλωση της γονεϊκής αγάπης προς αυτόν, τη δική του ερωτική συνάντηση και τον
γάμο με την όμορφη κόρη του στρατηγού, την ανάδειξη της αντρειοσύνης
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του στην αντιμετώπιση των μεγάλων στρατιωτικών και φυσικών κινδύνων
και δυσκολιών, την αρρώστια και τον θάνατό του. Η θρησκευτικότητα, λοιπόν, παρακολουθεί τον κύκλο ζωής ενός βυζαντινού ήρωα και του περίγυρού
του και σφραγίζει την ιδεολογία του και τη στάση ζωής του. 11
Η δράση στον Ακρίτη Ε εντοπίζεται σε τρεις άξονες: στον εθνοτικό/
φυλετικό/θρησκευτικό, στον πολιτικό και στον (δια)προσωπικό/έμφυλο.
Καταλυτικό ρόλο παίζει ο τελευταίος για τους πρώτους, καθώς ο έρωτας
- που φαίνεται αμοιβαίος, αλλά ομολογείται φανερά από τον αμιρά κατά
τους άγραφους κανόνες της εποχής – μεταβάλλει τα πάντα. Έτσι, εμφορούμενος ο αμιράς από έρωτα για την κόρη, οδηγείται στην αλλαξοπιστία,
διατηρεί όμως την ταυτότητά του ως μη βυζαντινός. Στον θρησκευτικό
άξονα του έργου, επισημαίνουμε ότι το θρησκευτικό συναίσθημα διέπει
όλα τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. Έτσι παρατηρούνται ζεύγη επικλήσεων αντίστοιχων της θρησκευτικής ταυτότητας του
προσώπου που τις διατυπώνει. Για παράδειγμα προσευχές με όρκους και
κατάρες κάνει και η μάνα της πριγκίπισσας προς τον Θεό των χριστιανών
και η μάνα του αμιρά προς τον Προφήτη. Και η χριστιανή πριγκίπισσα
και ο μουσουλμάνος αμιράς επικαλούνται το Θείο για την ευόδωση των
προθέσεών τους. Σαφώς, λοιπόν, στο πρώτο μέρος του ποιήματος φαίνεται η καθολικότητα του θρησκευτικού συναισθήματος που εκδηλώνεται
σε ιδιαίτερους τόνους ανάλογα με την περίσταση. Στο εσωτερικό της καθολικότητας του θρησκευτικού συναισθήματος αναπτύσσεται μια άτυπη
«θρησκευτική μονομαχία» ανάμεσα στον χριστιανισμό και τον μουσουλμανισμό. Σ’ αυτή την άτυπη «θρησκευτική μονομαχία» ο αμιράς κρίνει το
τέλος της και τον «νικητή» με την αλλαξοπιστία του και τον λόγο του υπέρ
της ανωτερότητας του χριστιανισμού.
11 Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κανελλόπουλος (1998: 69, τόμος 1): «Μέγας σκοπός του
Διγενή Ακρίτα είναι η ηρεμία, η τάξη, η ειρήνη, ως αγαθό ανθρώπινο, όχι φυλετικό
ή κρατικό ιδανικό. Το πνεύμα του – σε θέματα θρησκείας ή φυλής – είναι πέρα για
πέρα ανεκτικό… Ύστερ’ από πολλούς αιώνες (βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς), που
δεν έδωσαν καμμιά συνέχεια στο μέγα τούτο νόημα του παλαιού έπους, ήρθε και το
πρόσεξε στις μέρες μας ο θαυμάσιος Άγγελος Σικελιανός. Στα τελευταία του χρόνια,
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την εμπειρία της κατοχής που την έζησε ως
ανυπόταχτος υπερήφανος Έλλην, έγραψε την τραγωδία (την πέμπτη και τελευταία) Ο
θάνατος του Διγενή, με έντονη πρόθεση να ξαναζωντανέψει το πρόσωπο του ανεκτικού
– εχθρού κάθε μισαλλοδοξίας – Διγενή, που όλους, «Έλληνες, Ιουδαίους, οχτρούς και
φίλους», τους «κράζει στο πλευρό του», εν ονόματι του Χριστού «οπού άνοιξε τα χέρια
για ν’ αγκαλιάσει τη γην όλη».
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Στο πρώτο μέρος του ακριτικού έπους, τα δύο πρωταγωνιστικά πρόσωπα προσδιορίζονται αντιθετικά: ο αμιράς είναι άνδρας στο φύλο, μουσουλμάνος θρησκευτικά, άραβας, αρχηγός πολιτικά, πρόσωπο με μεγάλη
εξωτερική δύναμη/εξουσία, προστάτης θεσμών, αξιών και ανθρώπων. Από
την πλευρά της, η κόρη είναι γυναίκα στο φύλο, χριστιανή στο θρήσκευμα, βυζαντινή, αριστοκρατικής καταγωγής κοινωνικοπολιτικά, πρόσωπο
αδύναμο εξωτερικά, προστατευόμενη από τους αδελφούς της. Η κόρη επιβάλλεται με την εσωτερική της δύναμη που αντανακλά τα γνωρίσματα της
βυζαντινής/χριστιανικής πολιτείας.
Το στοιχείο που ανατρέπει τις παράλληλες πορείες ζωής είναι ο έρωτας του αμιρά για την κόρη. Μεγάλο εμπόδιο είναι η θρησκευτική διαφορά. Έτσι παρατηρούμε το ερωτικό συναίσθημα να αναμετριέται με το
θρησκευτικό συναίσθημα του αμιρά και να γίνεται ο καταλύτης της θρησκευτικής μεταστροφής του που λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο του
έρωτά του για τη βυζαντινή πριγκίπισσα αλλά και ως ομολογία της ανωτερότητας του χριστιανισμού έναντι της θρησκείας του. Μάλιστα ο λόγος
του αμιρά με τον οποίο αιτιολογεί τον εκχριστιανισμό του συνιστά έπαινο
και υπεράσπιση της χριστιανικής θρησκείας από έναν αλλόθρησκο. Η σημασία αυτού του τεχνάσματος, να επαινεί δηλαδή ο «εχθρός» την οικεία
αξία –εδώ τη χριστιανική θρησκεία- είναι δοκιμασμένη από παλιά και μας
παραπέμπει στην αισχυλική τραγωδία «Πέρσαι», όπου ο έπαινος για την
ανωτερότητα του ελληνικού στοιχείου στη ναυμαχία της Σαλαμίνας εκφέρεται από τα περσικά χείλη και αποκτά μεγαλύτερη αξία.
Στο ποίημα που εξετάζουμε οι αναφορές στο θεϊκό στοιχείο γίνονται
συγκεκριμένα προς τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, την Παναγία Θεοτόκο,
τους Αγίους, τα ιερά λείψανά τους και τα ιερά μυστήρια. Παίρνουν τη μορφή των προσευχών, της ευχαριστίας και της δοξολογίας προς τον Κύριο,
του όρκου και της κατάρας. Ωστόσο, οι επικλήσεις στο Θείο που γίνονται
από όλα τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα για διαφορετικούς λόγους και για
διαφορετικά διακυβεύματα, παρατηρούμε ότι δεν αποπνέουν θρησκευτική
εσωτερικότητα, ούτε εσωτερική βίωση του υπερβατικού. Δεν εκφράζουν
την υπερβατική ανύψωση του πιστού. Δεν διέπονται από το υπαρξιακό άγχος του ατόμου που συγκλονίζεται από την αναμέτρηση της φθαρτής και
σχετικής ύπαρξής του με την αφθαρσία και το απόλυτο του Θεού. Πρόκειται για μια εξωτερική σχέση με το θείο που αναπτύσσουν τα πρόσωπα
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τα οποία με τη θρησκευτικότητά τους, τυπική και συμβατική, φαίνεται να
αποδέχονται την θεϊκή υπερβατικότητα, να ομολογούν το πεπερασμένο
και αδύναμο της ανθρώπινης παρουσίας, να συναινούν στη σχέση κτίστη
και κτίσματος, να αναγνωρίζουν τα όρια ανάμεσα στο ανθρώπινο και το
υπερβατικό και να υπόσχονται τον σεβασμό τους. Η θρησκευτικότητα στο
έπος δεν παίρνει το νόημα μιας προσπάθειας προκειμένου να πετύχει ο
προπατορικά αμαρτωλός, μικρός, φθαρτός και αδύναμος άνθρωπος τη θέωσή του, την πλήρη και τέλεια ένωσή του με τον Θεό. Η θρησκευτικότητα
παίρνει περισσότερο το περιεχόμενο της εξασφάλισης μιας Έξωθεν και
Άνωθεν/ουράνιας βοήθειας που έχει ανάγκη ο άνθρωπος ως πλάσμα και
κτίσμα με αδυναμίες και ελλείψεις. Τα πρόσωπα επικαλούνται το Θείο ως
εγγυητή των λόγων τους, ως νομιμοποιητική αρχή των επιλογών τους και
των πράξεων τους, του ρόλου τους και της εξουσίας τους. Επιδιώκουν να
δικαιώσουν τον εαυτό τους στον κόσμο αυτόνομα και έξω από κάθε έννοια
κοινωνίας και συλλογικότητας. Η συλλογικότητα και η κοινωνία, όπως και
η φύση, συνιστούν αναγκαίο και αδιαπραγμάτευτο κτίσμα. Δεν περιφρονούνται ούτε αγνοούνται. Αντίθετα η θεϊκή πρόνοια και σοφία θεωρούνται
σωτήριες εγγυήσεις για την ανθρώπινη ύπαρξη και σε αυτό αποβλέπουν οι
προσευχές και οι επικλήσεις των ανθρώπων του έπους.
Με βάση όσα ειπώθηκαν, φαίνεται πως το θρησκευτικό στοιχείο, όπως
η επικοινωνία με το Θείο, είναι ασφαλώς παρόν στο ποίημα, κάτι φυσικό
για μεσαιωνικό κείμενο, αλλά ο ρόλος του είναι σχετικά περιορισμένος.
Κατά την άποψή μας, υπάρχει ένα μίνιμουμ λογικής θρησκευτικότητας
για έναν μέσο άνθρωπο της εποχής και τίποτα περισσότερο. Οι ήρωες προσφεύγουν στη Θεία βοήθεια και η υπεροχή του Χριστιανισμού θεωρείται
δεδομένη. Απουσιάζει, όμως, το κλίμα Σταυροφορίας, από ένα έργο που
φαίνεται πως είναι έργο λαϊκού δημιουργού. Οι διάφορες όψεις της επίκλησης του Θείου είναι παρούσες στο έργο και εξυπηρετούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους και ποιητικές στοχεύσεις.
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Abstract
The Byzantine epic poem Digenis Akritis is transmitted by six Greek
manuscripts of the XIIIth to XVII-XVIIIth centuries. One of them, the
Escorial manuscript (mid-15th century), of wholly epic and popular style,
probably preserves, according to all indications, the authentic spirit of the
original epic composition of the early 12th century in Byzantium. The
main hero of the epic poem is Digenis Akritis, who is fighting, but also
cohabiting with Christians and Muslims in the border region of Euphrates.
Our aim is to study all forms of communication with the Divine, both
of the Christian and the Muslim heroes of the poem. Scientific research
has not put much emphasis on the issue, so in our study we rely mainly
on our own observations on the text. We are interested in parameters such
as invoking Divine help in short but narrative prayers, thanksgiving and
doxology of God, recognition of Divine help as an element of supremacy,
oath and curse, refusal of faith etc. All the related references are grouped
and studied per person and part of the poem in which they appear. Emphasis
is placed on their functional role and importance for the evolution of the
poem.
The short study closes with the conclusions. Religious element, such
as the communication with the Divinity, is certainly present in the poem,
which is normal for medieval texts, but its role is relatively limited. In our
opinion, we just have a minimum sample of logic religiosity for an average
person of the time and nothing more.
Λέξεις-κλειδιά: Βυζαντινή επική ποίηση, Διγενής Ακρίτης, χειρόγραφο Εσκοριάλ, θρησκευτικότητα

Η ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ ΖΩΩΝ.
ΑΦΗΓΗΜΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ;
Ulrich Moennig (Hamburg)*
Η Διήγησις των τετραπόδων ζώων (στο εξής Διήγησις) έχει τύχει τελευταία της δέουσας προσοχής τόσο από άποψη εκδοτικής όσο και ερμηνευτικής. Ειδικά (και σε χρονολογική σειρά δημοσίευσης) αναφέρω τη μελέτη
του Günter Prinzing (2003), τη μετάφραση στα αγγλικά της Διηγήσεως με
εκτενή σχολιασμό των Nick Nicholas και George Baloglou (2003), την
κριτική έκδοση όλων των χειρογράφων από τον Μανόλη Παπαθωμόπουλο
(2010), την έκδοση με βάση έναν εικονογραφημένο κώδικα των τελών του
15ου αιώνα από τον Hans Eideneier (2016)1 και τη διδακτορική διατριβή
της Judith Eickler (2018). Σε μια δική μου μελέτη (Moennig 2012) είχα
προτείνει το συσχετισμό του κειμένου με τη βυζαντινή ρητορική θεωρία
και πράξη· παρόμοια άποψη υποστηρίζει στις πιο πρόσφατες σχετικές μελέτες της η Kirsty Stewart (2014 κ.α.)2
Η Διήγησις είναι ένα έμμετρο δημώδες κείμενο που έχει δημιουργηθεί
βάσει όλων των ενδείξεων στην Κωνσταντινούπολη. Ο αριθμός των στίχων ποικίλλει στα χειρόγραφα· ο Hans Eideneier γράφει για 1082 στίχους
(Eideneier 2016: 12). Στους στίχους 11 και 12 γίνεται αναφορά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, την 15 Σεπτεμβρίου του έτους 6873 από κτήσεως
κόσμου, που αντιστοιχεί στο 1364 από Χριστού. Ένα άλλο έμμετρο κείμενο του 14ου αιώνα, ο Πουλολόγος, που εκδίδεται από τον Hans Eideneier
στον ίδιο τόμο του 2016, παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τη Διήγηση,
γι’ αυτό και τα δυο κείμενα συζητιούνται πολλές φορές το ένα σε συνάρτηση με το άλλο. Οι ομοιότητες έχουν να κάνουν με τη θεματική των δυο
κειμένων: στο κεντρικό τμήμα της Διηγήσεως άλλα τετράποδα λοιδορούν
άλλα τετράποδα, στον Πουλολόγο άλλα πτηνά λοιδορούν άλλα πτηνά.
*
1
2

Ευχαριστώ θερμά τη Ζωή Γεωργιάδου που διάβασε και επιμελήθηκε το κείμενό μου
γλωσσο-υφολογικά.
Όλες οι παραπομπές στην παρούσα μελέτη γίνονται σ´ αυτήν την έκδοση· παράλληλα,
έχω συμβουλευτεί την έκδοση του Παπαθωμόπουλου (2010).
Ευχαριστώ την Kirsty Stewart που μου έστειλε την αδημοσίευτη ακόμα μελέτη της
“‘Amusing verses for one᾽s merriment’: The Entertaining Tale of Quadrupeds and beast
literature in Byzantium“. Η μελέτη αυτή θίγει αρκετά θέματα που θα συζητηθούν και
στην παρούσα ανακοίνωση.
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Κυβερνητικοί και αντάρτες;
Στην παρούσα ανακοίνωση επανέρχομαι σ’ ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει ερευνήτριες και ερευνητές, το εάν δηλαδή η Διήγησις των τετραπόδων ζώων αποτελεί αφήγημα εμφυλίου πολέμου. Σημείο αναφοράς στη
συζήτηση αποτελεί μια μελέτη του Γιώργου Μακρή (1993) σχετικά με τον
Πουλολόγο· ο Μακρής επιχειρηματολογεί πειστικά πως ορισμένα σημεία
στον Πουλολόγο παραπέμπουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σημαίνοντα
στις εμφύλιες συγκρούσεις μετά τον θάνατο του Ανδρονίκου Γ΄ το 1341,
πρόσωπα πιθανόν αναγνωρίσιμα από τους πρώτους αναγνώστες του κειμένου, ο χρόνος συγγραφής του οποίου προφανώς δεν απείχε και πολύ από
τα ίδια τα γεγονότα. Στη μελέτη μου του 2012 επιχειρηματολόγησα ότι τα
ειδολογικά γνωρίσματα των δύο κειμένων, της Διηγήσεως αφενός και του
Πουλολόγου αφετέρου, διαφέρουν σημαντικά. Ο Πουλολόγος είχε συγγραφεί και γινόταν αντιληπτός, προφανώς, ως διαλογικό κείμενο, πράγμα
που γίνεται σαφές από το δεύτερο συνθετικό στον τίτλο («-λόγος») και
επιβεβαιώνεται –π.χ. στο χειρόγραφο που εκδίδει ο Eideneier– από τον
υπότιτλο «λόγος δὲ δικάσιμος» (2016: 265), ενώ όλα τα χειρόγραφα της
Διηγήσεως συμφωνούν στο ότι το κείμενο είναι αφηγηματικό, πράγμα που
γίνεται σαφές από τη χρήση του ουσιαστικού «διήγησις» (Moennig 2012:
575, 576–577). Το εάν, λοιπόν, η Διήγησις των τετραπόδων ζώων αποτελεί
αφήγημα εμφυλίου πολέμου δεν είναι τόσο ζήτημα λογοτεχνικού είδους
όσο ζήτημα θεματικής και, θα έλεγα, λογικής του κειμένου.
Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα –άλλο Πουλολόγος και άλλο Διήγησις,
άλλο θεματική και άλλο λογοτεχνικό είδος–: ποιο γνώρισμα της Διηγήσεως μας κάνει να αναρωτηθούμε αν πρόκειται για αφήγημα εμφυλίου πολέμου; Θα μπορούσε κανείς π.χ. να ρωτήσει εάν διακρίνεται στη Διήγηση
–κατ’ αναλογίαν με τις αναφορές που εντόπισε ο Μακρής στον Πουλολόγο– κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε συγκεκριμένα πρόσωπα και σε
συγκεκριμένο συσχετισμό παρατάξεων των εμφυλίων συγκρούσεων στην
Κωνσταντινούπολη του 14ου αιώνα και μάλλον προ του 1364. Η απάντηση
είναι αρνητική –υποθέτοντας ότι το έτος 1364 αντιστοιχεί συν/πλην στο
έτος συγγραφής του έργου και δεχόμενος ότι ένα αφήγημα για έναν εμφύλιο πόλεμο μπορεί να είναι αρκετά μεταγενέστερο των συμβάντων στα
οποία αναφέρεται, αδυνατώ να εντοπίσω κάποια ιστορική περίσταση που
να παρουσιάζει χαρακτηριστικές αντιστοιχίες με τη Διήγηση. Κι άλλοι που
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έχουν υποβάλει στον εαυτό τους το αντίστοιχο ερώτημα επίσης δεν βρήκαν κάποια αναφορά σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Οι Nicholas &
Baloglou συνοψίζουν τη συζήτηση καταλήγοντας: «even if the poem does
not refer to specific events, there is little doubt that whether on purpose or
not, it reflects this turbulent period as a whole» (436–442, ιδιαίτερα 442).
Το διακύβευμα στις εμφύλιες συγκρούσεις στο Βυζάντιο ήταν συνήθως
το ότι κάποιος διεκδικούσε τον αυτοκρατορικό θρόνο, τον οποίο κατείχε
κάποιος άλλος. Στη Διήγηση κανένας δε θέλει να γίνει αυτοκράτορας στη
θέση του αυτοκράτορα. Παρόλο που υπάρχει αυτοκράτορας στη Διήγηση. Τονίζω (και πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του διαβάζοντας τη Διήγηση) ότι η βυζαντινή λέξη «βασιλεύς» σημαίνει «αυτοκράτορας»· στη
Διήγηση ο λέων κατέχει το αξίωμα του βασιλέως, άρα του αυτοκράτορα.
(Στην έκδοση Eideneier αναδημοσιεύονται οι μικρογραφίες από τον κώδικα Seragliensis 35 της Κωνσταντινούπολης, που χρονολογείται στα 1461
και έχει γραφεί στην Εύβοια· στον κώδικα αυτό, ο λέων αναπαρίσταται με
διακριτικά του αυτοκράτορα και μάλιστα με συνέπεια.3)
Είπα προηγουμένως ότι το εάν κάποιο κείμενο αποτελεί αφήγημα εμφυλίου πολέμου είναι ζήτημα της λογικής του. Τα αφηγήματα εμφυλίου
πολέμου έχουν την τάση να προτείνουν απαντήσεις σε κάποια χαρακτηριστικά ερωτήματα:
- «ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο;» (άρα «ποιος είναι ο κακός;»)
- «πώς νομιμοποιείται η δραστηριότητα των ανταρτών;»
- «μήπως είχε χάσει ο νόμιμος κάτοχος της εξουσίας την νομιμότητά
του, με αποτέλεσμα οι αντάρτες να νομιμοποιούνται μέσω της απονομιμοποίησης της επίσημης εξουσίας;»
Αναλύοντας τη Διήγηση με οδηγό το ερώτημα «ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο», θα βρει κανείς πως μια τέτοια αναζήτηση μάλλον δεν είναι κεντρικό θέμα του κειμένου. Στο τέλος του, βέβαια, η ειρήνη καταλύεται, και μάλιστα από το βασιλέα λέοντα, και ορίζεται «νὰ στέκη μάχη δυνατή» (988).
Ο «βασιλεύς», λοιπόν, είναι αυτός που κήρυξε τη συγκεκριμένη μάχη·
συνεχίζει, όμως, το λόγο του λέγοντας «καὶ πάντα τὰ τετράποδα τὰ ὠμοβόρα ζῶα, νὰ τρώγουν καὶ τὰ καθαρὰ ὥσπερ ἦτον καὶ πάντα» (989–990).
3

Βλ. Eickler 2018: 106, 120, 121, 125, 130, 142, 154, 155, 156, 161, 181.
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Δεν πρόκειται, λοιπόν, ακριβώς για αφήγημα που ενοχοποιεί κάποιον ότι
ξεκίνησε τον πόλεμο, ο πόλεμος γινόταν ανέκαθεν. Όσον αφορά, όμως,
τη συγκεκριμένη μάχη, είναι σαφές ότι «ο λέων» την ξεκίνησε· «ο βούς»
προς το τέλος της Διηγήσεως θα αναφερθεί σ’ αυτό και μάλιστα προκειμένου να δολοφονήσει τον βασιλέα μπήγοντας το κέρατό του στην κοιλιά
του και εξεντερίζοντάς τον (θα παραθέσω τους στίχους πιο κάτω). Άρα, το
ερώτημα «ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο» υποβόσκει στη Διήγηση, χωρίς να
αποτελεί κεντρικό της θέμα.
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή «πώς νομιμοποιείται
η δραστηριότητα των ανταρτών;» ... Μα υπάρχουν αντάρτες στη Διήγηση;
Παίζει, θα έλεγα, καθώς τα ζώα που στην αρχή του κειμένου αναφέρονται
ως «καθαρὰ καὶ εὔχρηστα» (62) στη μάχη στο τέλος της Διηγήσεως συμπεριφέρονται με τρόπο που μοιάζει με «αντάρτικο», ασκώντας βία εις βάρος
των νομίμων κατόχων της εξουσίας.
Προχωράμε, λοιπόν, στο τρίτο ερώτημα που ανέφερα προηγουμένως
ως χαρακτηριστικό για αφήγημα εμφυλίου πολέμου και σχετίζεται με το
εάν ο νόμιμος κάτοχος είχε προηγουμένως απονομιμοποιηθεί. Ο Alex
Veit και ο Klaus Schlichte γράφουν (το 2011, σ’ έναν τόμο με θεματικό
άξονα το ερώτημα εάν ο χαρακτηρισμός μιας βίαιης διένεξης ως εμφύλιος
πόλεμος είναι αποτέλεσμα του πώς μετασχηματίζονται τα γεγονότα σε
αφηγήματα):
«Όπως ισχύει για όλες τις οργανώσεις που αποσκοπούν στο να κυριαρχήσουν, η επιτυχία μη κρατικών ένοπλων ομάδων εξαρτάται ουσιωδώς
από το αν οι σκοποί τους, οι πράξεις τους και οι δομές τους γίνονται αντιληπτές ως νόμιμες. Μη κρατικές ένοπλες ομάδες διαφέρουν ως προς αυτό
από κατεστημένους κρατικούς μηχανισμούς, κυρίως στο ότι οι τελευταίοι
έχουν ήδη θεσμοθετήσει την κυριαρχία τους. Αυτή τη δύσκολη μετάβαση
από την περιστασιακή εξουσία στη σταθεροποιημένη κυριαρχία έχουν να
αντιμετωπίσουν ομάδες ανταρτών, και πολλές αποτυγχάνουν. Κεντρικό
ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει η βία. Η αυθαίρετη βία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επιδίωξη της νομιμοποίησης, γιατί η βία πρέπει να φαίνεται
δικαιολογημένη στα μάτια των οπαδών και των παρατηρητών» (Veit και
Schlichte 2011: 153).4
4

Έχω ξαναχρησιμοποιήσει το παράθεμα αυτό σε άλλη μελέτη, η οποία βρίσκεται σε
διαδικασία μετάφρασης στα ελληνικά (Moennig 2015: 289)· παραθέτω το παράθεμα
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Στα «καθαρὰ καὶ εὔχρηστα» δεν διακρίνουμε καμία πρόθεση να αποκτήσουν τα ίδια την εξουσία, όπως έγραψα και πιο πάνω, ούτε διακρίνουμε
κάποια επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος, π.χ., από αυτοκρατορία σε λαοκρατία· και όμως, τα όσα αναφέρουν ο Veit και ο Schlicht ως χαρακτηριστικά
ενός αφηγήματος εμφυλίου πολέμου παρουσιάζουν κάποια αναλογία με τη
Διήγηση. Κατ᾽ αρχάς, μια βασική προϋπόθεση αφηγήματος εμφύλιας διαμάχης είναι δεδομένη εξαρχής: «τὰ καθαρὰ καὶ εὔχρηστα» (15) βρίσκονται
«εἰς ἕνα τόπον» (15), και τα «αἱμόβορα καὶ βδελυκτὰ εἰς ἄλλην πεδιάδα»
(16). Έχουμε, λοιπόν, δύο παρατάξεις που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά
σημεία. Το πρώτο στοιχείο απονομιμοποίησης του βασιλέα-αυτοκράτορα
εντοπίζεται στους στίχους 17 κ.ε.: ο «λέων» είναι «βασιλεὺς πάντων τῶν
τετραπόδων» (17), ανήκει όμως σε μια μόνο από τις δυο παρατάξεις. Την
πλήρη απονομιμοποίηση του βασιλέα θα την ακούσουμε από το στόμα του
βοός, προκειμένου να δολοφονήσει το λέοντα:
«Βλέπετε τὸν παντάπιστον, τὸν ὁρκοκαταλύτην,
ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπίορκον καὶ ἀρχηγὸν τῆς μάχης.
Οὗτος οὐκ ἔνι βασιλεύς, οὐδὲ αὐθέντης ἔνι,
ἐπεὶ τὴν μάχην συνιστᾶ καὶ καταλεῖ ἀγάπην.
Καὶ ἂν ἦτον οὗτος βασιλεύς, καθὼς καὶ τσαμπουνίζει,
νὰ ὅρισεν νὰ ἐστέκετον πάντοτε ἡ ἀγάπη.
Ἐπεὶ οὖν ἔνι μαχοποιὸς καὶ ὁρκοκαταλὐτης,
οἱ πάντες ἂς τὸν δώσωμεν μικροί τε καὶ μεγάλοι,
καὶ ἂς τὸν ἀποκτείνωμεν ὡς ὁρκοκαταλύτην» (1010–1018)

Στη Διήγηση είναι αισθητά παρών ένας αφηγητής. Το όλο αφήγημα,
έτσι όπως μας το μεταφέρει ο αφηγητής, συνάδει με τον τρόπο που βλέπει ο βους τη συμπεριφορά του λέοντος ως κατόχου της εξουσίας· «ὁ
λέων ὁ βασιλεύς» (59) είχε ορίσει να γίνει συνάντηση όλων των τετραπόδων ζώων και τα «καθαρά» είχαν απαντήσει αρχικά ότι «ἠμεῖς ἐκείνων
βρώματα ἐσμὲν εἰς εὐωχίαν» (71). Έπειτα, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις
με αποτέλεσμα το εξής: «ὁμοῦ τὰ δύο μέρη μεθ’ ὅρκους βεβαιώθησαν
καθολικὴν φιλίαν» (91-92). Ο βασιλεύς λέων, τέλος, ήταν εκείνος που,
καθώς όλα τα τετράποδα είχαν συνέλθει σ’ έναν τόπο, διέλυσε τη συμφωνία και τον όρκο:
στα ελληνικά από την αδημοσίευτη, ακόμα, μετάφραση.
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«Ὁρίζω δὲ ἀπὸ τὸ νῦν, λέγω καὶ ἀποφήνω,
ἡ καθαρὰ καὶ ἄδολος ἀγάπη καὶ φιλία,
ὁποὺ ἐσυνεστήσαμεν μεθ᾽ ὅρκου καὶ ἀγάπης,
ὁρίζω δὲ ἀπὸ τοῦ νῦν νὰ ἔναι καταλυμένη» (984-987)

Η μάχη που ακολουθεί αποβαίνει ολέθρια για τον ίδιο τον βασιλέα,
πλην όμως ο βασιλεύς ο ίδιος που όφειλε να είναι βασιλεύς όλων και να
αποβλέπει στην ειρήνη, φρόντισε ο όρκος που δόθηκε στα εδώδιμα ζώα
να τους καταλήξει σε παγίδα. Αφήνουμε κατά μέρος και το άλλο απονομιμοποιητικό στοιχείο, το ότι δηλαδή ο λέων συμπεριφέρθηκε προς τα άλλα
ζώα απαξιωτικά, στέλνοντας ως αποκρισάριους τα πιο ποταπά τετράποδα,
«τὸν κάτη» (33), «τὸν ποντικόν» (34) και «τὴν μαϊμούν» (37).
Πρώτο αποτέλεσμα, λοιπόν: το αφήγημα της Διηγήσεως των τετραπόδων ζώων είναι αφήγημα που απονομιμοποιεί τον βασιλέα λέοντα, κι
αυτό σε μια αυτοκρατορία όπου ο τίτλος «βασιλεύς» είναι ο τίτλος του
αυτοκράτορα. Όχι μόνο υπάρχουν δυο στρατόπεδα στην αυτοκρατορία
των τετραπόδων, αλλά και ο βασιλεύς με όλους τους αξιωματούχους της
αυτοκρατορικής αυλής ανήκουν σε μια από τις δύο παρατάξεις. Και σαν
να μην φτάνουν όλα αυτά, ο βασιλεύς, αρχηγός της παράταξης των βασιλ(ε)οφρόνων, πήγε να στήσει παγίδα στην άλλη παράταξη (να την πούμε
δημοκρατική ή και λαοκρατική;), με σκοπό να τη φάει στην κυριολεξία.
Δεν μπορεί αυτή η πολιτική διάσταση του κειμένου να έμεινε απαρατήρητη τον 14ο αιώνα, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το κείμενο. Τώρα, αν η μυθοπλασία της Διηγήσεως απέβλεπε στην απονομιμοποίηση κάποιας υπαρκτής κατά τον 14ο αιώνα παράταξης ή αν έχουμε να κάνουμε με αφήγημα
εμφυλίου πολέμου χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος εμφύλιος... δεν γνωρίζω,
υποθέτω το δεύτερο, στο πλαίσιο, μάλιστα, μιας κοινωνίας που είχε την
εμπειρία του εμφυλίου από το πρόσφατο παρελθόν. Θα επανέλθω στο
θέμα στην πορεία.
Ποιοι οι σύμμαχοι, ποιοι οι αντίπαλοι;
Προχωράμε, όμως. Άφησα απ’ έξω από την προηγούμενη ανάλυση
το κεντρικό μέρος της Διηγήσεως, στο οποίο, άλλωστε, είναι συγκεντρωμένη η περισσότερη προσοχή των ερευνητών –και μάλλον οι φιλόλογοι-ερευνητές αποτελούν σήμερα, στον 21ο αιώνα, την κύρια ομάδα
αναγνωστών του κειμένου αυτού. Στη μελέτη του 2012 είχα επισημάνει
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ότι οι δύο παρατάξεις ζώων αποτελούνται με τη σειρά τους από δύο διαφορετικές κατηγορίες, με την παράταξη των «ανταρτών» να αποτελείται
από τα «καθαρὰ καὶ εὔχρηστα» (15), ενώ το στρατόπεδο των «βασιλ(ε)
οφρόνων» διαιρείται με τη σειρά του στα «αἱμόβορα καὶ βδελυκτά» (16)
(στο ίδιο το κείμενο παρατηρείται κάποια ποικιλία στις ονομασίες: τα
«αἱμόβορα» άλλοτε τονίζονται στην προπαραλήγουσα και άλλοτε στην
παραλήγουσα, ενώ άλλοτε ονομάζονται «ὡμόβορα», με τις αντίστοιχες
μεταβολές στον τονισμό). Έχουμε, λοιπόν, μια περίσταση παρατάξεων
που κι αυτές με τη σειρά τους δεν είναι ενιαίες και μπορεί και να έχουν
τις διαφωνίες τους.
Το κεντρικό μέρος αποτελείται από μια λογομαχία και έχει χαρακτηριστικά ενός (διαλογικού) λογοτεχνικού είδους που έχει αντικείμενο τη
φιλονικία. Χρειάζεται στο σημείο αυτό να κάνω μια παρέκβαση σε θέματα λογοτεχνικών ειδών και ειδολογικών γνωρισμάτων. Η σύνδεση κατά
κύριο λόγο του Πουλολόγου και κατά δεύτερο λόγο της Διηγήσεως με το
συγκεκριμένο είδος έγινε από τον Prinzing στη μελέτη του που ανέφερα
εισαγωγικά (2003). Ένα κείμενο αυτού του είδους, στο οποίο αναφέρεται ο Prinzing, είναι ένα ψευδεπίγραφο του 11ου αιώνα, σύγγραμμα που
αποδίδεται στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό, με τίτλο Δικαιολόγος τῆς Γῆς καὶ
τῆς Θαλάσσης εἰς ἔλεγξιν καὶ μάχην. Ενδέχεται, λοιπόν, το διαλογικό αυτό
είδος να ήταν γνωστό ως «δικαιολόγος»· στη Διήγηση απαντούν, σε κάθε
περίπτωση, το ρήμα «δικολογοῦμαι» και το ουσιαστικό «δικολόγημα»5,
που πιθανότατα αποτελούν ένδειξη ότι ο ανώνυμος συγγραφέας της Διηγήσεως συνειδητά έκανε χρήση, τμηματικά έστω, αυτού του είδους, ακολουθώντας, ενδεχομένως, τον Πουλολόγο που στο σύνολό του κάνει χρήση
των χαρακτηριστικών του «δικαιολόγου». Σε τι εξυπηρετεί όμως αυτή η
ειδολογική παρέκβαση στο επιχείρημα της παρούσας ανακοίνωσης;
Αν η Διήγησις ήταν, στο σύνολό της, αφήγημα εμφυλίου πολέμου, θα
περίμενε κανείς οι λογομαχούντες στο κεντρικό τμήμα να ήταν οι δύο παρατάξεις. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Η λογομαχία είναι οργανωμένη «εἷς
πρὸς εἷν» (117), με βάση τους κανόνες που ορίζει στην αρχή της ο βασιλεύς. Παράλληλα, βέβαια, ισχύει ότι μιλάνε η μια μετά την άλλη οι τέσσερις κατηγορίες των ζώων.6 Ο λόγος πάει σαν τη σκυτάλη από το ένα ζώο
5
6

Τα ακριβή σημεία στο γλωσσάριο στην έκδοση Eideneier 2016: 320.
Για τον αριθμό τέσσερις (κι όχι δυο, όπως υποστηρίζεται σε πολλές μελέτες) και ποιες
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στο άλλο· όποιο ζώο λαμβάνει το λόγο αρχίζει να λοιδορεί το προλαλήσαν
τετράποδο ή και τα προλαλήσαντα, άσχετα αν ανήκει στην ίδια κατηγορία
και στη ίδια παράταξη ή σε άλλη: η λογομαχία αποτελεί, μέσα στο πλαίσιο
που τη γέννησε, μια καινούργια περίσταση· συνέβη ένας καινούργιος καθορισμός συμφερόντων. Έχουμε, λοιπόν, στη Διήγηση μια αυτοκρατορία
των ζώων, με δυο παρατάξεις που κι αυτές με τη σειρά τους αποτελούνται
από δύο κατηγορίες ζώων η κάθε μια. Τα μέλη των κατηγοριών πολεμούν
το ένα το άλλο. Στη μάχη προς το τέλος της Διηγήσεως επαναπροσδιορίζονται τα συμφέροντα με βάση την πρόοδο των πολεμικών πράξεων. Γίνεται, λοιπόν, ένας συνεχής επαναπροσδιορισμός συμφερόντων: το σύνολο
σπάει σε παρατάξεις, οι παρατάξεις σε υποδιαιρέσεις, οι υποδιαιρέσεις σε
ατομικά συμφέροντα. Στη λογομαχία έχουμε μάλιστα και κάποιους επί
μέρους διαλόγους, όπου τα αντίθετα συμφέροντα εκδηλώνονται και εκφράζονται, μέσα στο ίδιο ζωολογικό είδος, μεταξύ των φύλων. Το πιο προφανές παράδειγμα αποτελούν η αίγα και ο τράγος· τα λένε όλα «ὁμοθυμαδόν» (456), στη συνέχεια «ὅμως ἡ αἶγα προπετῶς ἀπέτεινε τοὺς λόγους»
(457) χαρακτηρίζοντας το σύζυγό της «λωλότραγον» (459). Η πιο έντονη
gendered αντίδραση είναι ίσως αυτή της βουβάλας «πρὸς τὸν βοῦν» (582),
που προηγουμένως της είχε κάνει κομπλιμέντα:
«Πῶς ἔχανες τὸ στόμαν σου αὐτὸ τὸ βρομισμένο,
πῶς ἤνοιξας τὰς χείλας σου τὰς παχυλοπετσάτας,
καὶ ἔφησεν ἡ γλῶσσα σου ἡ πολυψαλιδάτη
ληρήματα καὶ λόγια καὶ ψεματολογίες,
ἐσὺ μὲν εἶσαι ἥλιος, ἐγὼ δὲ ἡ σελήνη,
καὶ οὐκ ἐντράπης, ἄθλιε, νὰ τὸ ἐξεχειλίσης;»(583–588)

Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά τα εμφύλια· εισαγωγικά, ο αφηγητής
μας προϊδεάζει για μια αντιπαράθεση άλλου τύπου: «ὅπως τὰ ἔθνη μεθ᾽
ἡμῶν ποιοῦσιν ψευδαγάπην» (7). Δεν είναι, λοιπόν, μόνο οι εσωτερικές
διενέξεις και αυτές σ᾽ όλα τα επίπεδα ως και τα συζυγικά κρεβάτια· είναι,
επιπρόσθετα, το ότι το σύνολο που αναφέρεται στον εαυτό του με την
αντωνυμία «ἡμεῖς» βρίσκεται σε συνεχή ρήξη με τα «έθνη», δηλαδή με
«άλλα» σύνολα. Ένα δεύτερο αποτέλεσμα της ανάγνωσής μου είναι, λοιπόν, ότι το αφήγημα εμφυλίου πολέμου είτε πλαισιώνει (στο βαθμό που
είναι αυτές οι κατηγορίες βλ. Moennig 2012.
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αυτό συμβαίνει στους εισαγωγικούς και στους τελευταίους στίχους) είτε
πλαισιώνεται (με βάση τη λογική) από ένα αφήγημα της ζωής, η οποία στο
σύνολό της αποτελεί μία εμπόλεμη κατάσταση.
Τι έπαινος, τι ψόγος;
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως παρόλο που η λογομαχία των ζώων
έχει τύχει επανειλημμένες φορές αντικείμενο ανάλυσης, τα επιχειρήματα
τα ίδια –ή μάλλον, καλύτερα, η λογική των επιχειρημάτων– δεν έχουν αναλυθεί όσο συστηματικά θα άξιζαν.7 Οι περισσότεροι μελετητές, βέβαια,
θεωρούν ότι υπάρχουν δυο ομάδες ζώων, που αντιστοιχούν στις δυο παρατάξεις που διακρίνω εγώ. Σύμφωνα με τη δική μου ανάλυση, υπάρχουν
τέσσερις ομάδες ή κατηγορίες, «καθαρὰ καὶ εὔχρηστα» (15) και «αἱμόβορα καὶ βδελυκτά» (16). Σύμφωνα με τη δική μου ανάγνωση, τα επιχειρήματα που ανταλλάσσουν τα τετράποδα στη λογομαχία σχετίζονται με τα
ειδοποιά χαρακτηριστικά των τεσσάρων αυτών κατηγοριών. Επομένως, το
να διακρίνει κανείς τις κατηγορίες των τετραπόδων με βάση τα κριτήρια
που εισάγει το κείμενο (και μόνο αυτό, όχι, π.χ., οι σημερινές γνώσεις
ζωολογίας) υπόσχεται μια διαφορετική κατανόηση των διαλόγων και της
λογικής τους.
Τα ζώα που μπαίνουν πρώτα στο στίβο είναι τα «βδελυκτά»· «βδελυκτά» είναι ο ποντικός, ο κάτης, ο κύων, η αλωπού και η μαϊμού (η
μαϊμού κρύβεται αρχικά και δεν εμφανίζεται, όταν έρχεται η «σειρά»
της). Ακολουθούν δεύτερα τα «καθαρά», δηλαδή ο λαγωός, η έλαφος, ο
χοίρος, το πρόβατον, η αίγα και ο τράγος, τρίτα τα «εύχρηστα», δηλαδή
ο βους, η βούβαλος, ο γάδαρος, το άλογον, η κάμηλος και τελευταία
τα «αιμόβορα», δηλαδή ο λύκος, η άρκος, ο πάρδος, ο λεοντόπαρδος, ο
ελέφας και ο λέων.8
7
8

Η Kirsty Stewart μου έστειλε μια αδημοσίευτη ανακοίνωσή της με τίτλο «‘Amusing
verses for one’s merriment: The Entertaining Tale of Quadrupeds and beast literature in
Byzantium‘», με πολύ καλή ανάλυση του διαλογικού μέρους της Διηγήσεως.
Εδώ που αναφέρονται όλα τα ζώα στη σειρά, ήρθε η ώρα για μια διευκρίνιση:
Χρησιμοποιώ πολλές φορές τις λέξεις του κειμένου· αυτό γίνεται για πολλούς λόγους,
αλλά κυρίως με σκοπό να αποφύγω απατηλές ταυτίσεις με τα ζώα του καθημερινού
βίου· πλην το κείμενο δεν είναι καθόλου συνεπές, η αλωπού π.χ. λέγεται αλλού αλώπεξ
και η βουβάλα μπορεί και να εμφανίζεται ως ο βούβαλος, ενώ ο λόγος της είναι
αναμφίβολα θηλυκός. Ακολουθώντας το κείμενο, κάνω χρήση της ποικιλίας που αυτό
παρουσιάζει και που το χαρακτηρίζει.
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Η βασική ιδιαιτερότητα των «βδελυκτῶν» είναι προφανώς ότι φέρνουν
ακαθαρσίες και αρρώστιες στα σπίτια των ανθρώπων. Ο ποντικός «χέζει»
και «οὐρεῖ» (136) τα βρώματα των ανθρώπων, ο κάτης χαρακτηρίζεται
από τον κύνα «ἀλευροκαταχέστης» (161) και ο κύων είναι «ψωριάρης»
(228). Επίσης, ζουν και κρύβονται σε τρύπες: «ἔνθεν κἀκεῖθεν θεωρεῖς νὰ
βρῆς τρύπα νὰ ἔμπης» λέει ο κάτης στον ποντικό και «τρυπολόγισσα» λέει
την αλωπού ο κύων (240), και προκαλούν την απέχθεια των ανθρώπων. Η
ιδιότητα του «βδελυκτοῦ» επιβεβαιώνεται από τον τρόπο που μεταχειρίζονται οι άνθρωποι το ψοφίμι του κάθε ζώου: «καὶ νὰ ψοφήσεις, ἄθλιε, καὶ
νὰ σὲ ρίξουν ἔξω εἰς τὴν κοπρίαν, ἄτυχε, καὶ νὰ σὲ φᾶν οἱ χοῖροι» λέει ο
ποντικός στον κάτη (173-174), τον ψωριάρη το σκύλο τον σκοτώνουν και
τον τραβάνε στην κοπριά και τον τρώνε «τὰ ὄρνεα» (234), ενώ την αλεπού
τη γδέρνουν και ρίχνουν το κρέας της «εἰς τὰς πέτρας» (294) να το φάνε
κι αυτό τα «ὄρνεα» (295).
Βασικό συστατικό του κειμενικού παιγνιδιού αποτελεί το γεγονός ότι
τα ζώα ενδέχεται να έχουν ποικιλία ιδιοτήτων, κάποιες από τις οποίες θα
επέτρεπαν την ένταξή τους σε άλλη κατηγορία. Αυτό γίνεται σαφές εξαρχής, γιατί τόσο ο κάτης όσο και ο κύων διεκδικούν την ιδιότητα ότι τρώνε
άλλα ζώα (ο κάτης τον ποντικό) ή αναφέρουν τουλάχιστον ότι τα κυνηγούν· μ’ άλλα λόγια, διεκδικούν ιδιότητες των αιμοβόρων. Και, επιπλέον,
ο κάτης και ο κύων υπερηφανεύονται και επαινούν τους εαυτούς τους για
τις ιδιότητες αυτές, ενώ ο λαγωός επικρίνει την αλεπού ότι τρώει λαγούς
«μὲ ἐπιβουλίαν» (282).
Η μια (προφανώς η βασικότερη) από τις ειδοποιούς ιδιαιτερότητες των
«καθαρῶν» εισάγεται στο λόγο του λαγωού (που προηγουμένως είχε λοιδορήσει την αλεπού ότι οι άνθρωποι πετάνε τα κρέατά της να τα φάνε τα
άγρια πουλιά): «ἐσθίουν με οἱ βασιλεῖς, τρώγουν με οἱ ρηγάδες» (297). Η
ποιότητα του κρέατός τους είναι η κοινή ιδιότητα που ενώνει το λαγό με
την έλαφο («ἀπάνω εἰς τὰ κρέατα τῶν τετραπόδων ζώων, ὅπερ ἐσθίουν
ἄνθρωποι, ἔνι τὸ ἐδικόν μου», 341–342), τον χοίρο («οἱ πάντες γὰρ ἠξεύρουσι, μικροί τε καὶ μεγάλοι, τὸ κρέας τὸ ἡμέτερον τί νοστιμάδαν ἔχει»,
363-364) και το πρόβατο (474–477). Μόνο η αίγα και ο τράγος δεν αναφέρονται στο κρέας τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λογομαχίες στις οποίες εμπλέκεται ο χοίρος. Ο ίδιος είχε προκληθεί από τον τρόπο που επαινούσε η
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έλαφος τη νοστιμάδα του κρέατός της, για να μετατοπίσει το θέμα στην
άλλη ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα «καθαρά»: τη χρήση των μελών του
σώματός του που κάνουν οι άνθρωποι. Από την άλλη το πρόβατο, σε λόγο
με ιδιότητες αντιρρητικού, του καταλογίζει συμπεριφορές «βδελυκτές»,
βγάζοντάς τον «ακάθαρτο» και «μιαρό»:
«[...] ποὺ τρώγεις πάντα τὰ κακὰ καὶ ἄχρηστα τοῦ κόσμου,
σκωλήκια καὶ κόπρια, κρέατα ψοφισμένα,
ὀφίδια καὶ ἑρπετὰ καὶ σαπημένα εἴδη,
ἀκόμη καὶ τὸ ὀλέθριον καὶ τὸ κακὸν τὸ κάμνεις,
κανένα ζῶον ἢ πτηνὸν ἢ ὄφις ἢ θηρίον
οὐκ εἰσηκούστηκε ποτὲ τὸ κρέας του νὰ φάγῃ·
καὶ σὺ ἂν εὕρῃς μοχθηρὸν καὶ ἔνι ψοφισμένον,
πολλάκις δὲ καὶ ἂν βρωμῆ καὶ ἔνι σαπημένον,
ἐκεῖ στέκεις καὶ τρώγεις το ὡς καθαρὸν ἀλεύριν» (437-445).9

Τη «βορβοροκύλισιν», κλασικό τεκμήριο της ακάθαρτης φύσης του
χοίρου, την είχε αναφέρει ο ίδιος (με αναφορά στην αγιογραφία!): «μετὰ
τῆς τρίχας τῆς ἐμῆς τοὺς πάντας ἁγιάζουν και την βορβοροκύλισιν ποσώς
οὐκ ἐνθυμοῦνται» (387–388)· η αίγα και ο τράγος, επίσης, τονίζουν το
ακάθαρτο του χοίρου: «ἡμεῖς νὰ εἴπωμεν δαμὶν χοίρου τοῦ κοπροφάγου»
(461).
Η μετάβαση από τα «καθαρά» στα «εύχρηστα» σημειώνεται από μια
αισθητή τομή, στην οποία γίνεται προφανές ότι τα «βδελυκτά» και τα «καθαρά» έχουν, κι ας ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις, ένα κοινό γνώρισμα: ότι είναι «μικρούτσικα» (551), «οὐδετιποτένια» (551).
Η βασική ιδιότητα των «εύχρηστων» είναι προφανώς ότι χρησιμεύουν στους ανθρώπους στις δουλειές τους: η βούβαλος καυχιέται ότι είναι καλύτερη από τον βουν «εἰς ἅμαξας, εἰς ἅλωνας καὶ εἰς τὴν ἀροτρίαν» (596), ενώ ο βους καυχιέται για το μεγάλο του πέος, το οποίο
post mortem χρησιμεύει ως μαστίγιο (635–637). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η λοιδορία του αλόγου προς τον γάδαρο: η τύχη των γαδάρων είναι «νὰ σᾶς βαρυφορτώνουνε, νὰ σᾶς ραβδοκοποῦσι» (739). Έτσι
9

Του καταλογίζει, μ’ άλλα λόγια, το ότι τρέφεται ακάθαρτα, ακόμη και με σάπιο κρέας
και με ψοφίμι, και ότι είναι κανίβαλος. Για πιο αναλυτικό σχολιασμό βλ. Moennig 2012:
581–582.
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όπως τους συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, η βασική ιδιότητα των «εύχρηστων» στην περίπτωση των γαδάρων λειτουργεί απαξιωτικά, δεν είναι
να παινεύεται γι᾽ αυτήν. Το άλογο καταλογίζει το ίδιο και στην κάμηλο:
«γομάρια ἀβάστακτα, φορτώματα μεγάλα» (770).
Η ενότητα των «αιμοβόρων» ανοίγει με την λοιδορία της άρκτου προς
το λύκο. Η βασική ιδιότητα των «αιμοβόρων» είναι προφανώς ότι είναι βίαια («ανδρειωμένα», όπως είναι ο αντίστοιχος θετικός χαρακτηρισμός) και
τρέφονται από τα κρέατα των άλλων. Ενώ είχαμε ακούσει να δηλώνουν
ή να κατηγορούνται κάποια «βδελυκτά» ότι τρώνε άλλα τετράποδα και
ενώ είχαμε ακούσει απειλές άσκησης βίας στο λόγο π.χ. του «εύχρηστου»
αλόγου («Γοργόν, ὦ σκατογάδαρε, φύγε ἀπέμπροσθέν μου, μὴ ἁπλώσω τὸ
ποδάριν μου καὶ δώσω σὲ κλωτσέαν καὶ σχίσω τὸ κεφάλιν σου, τσακίσω
τὰς πλευράς σου», 747–749), οι λοιδορίες των «αιμοβόρων» μεταξύ τους
αναφέρονται σε ιδιότητες των άλλων κατηγοριών: τα μειονεκτήματα του
λύκου π.χ. μοιάζουν μ᾽ αυτά της αλεπούς. Μοναδικό στο είδος του είναι το
επιχείρημα που εκφέρει ο πάρδος, προκειμένου να μειώσει τον λεοντόπαρδο: τον λέει μπάσταρδο («Ἐσὺ οὐκ εἶσαι φυσικόν, ἀλλὰ ἐξ ἡμισείας, ἔχεις
ἀπὸ τὸν λέοντα, ἔχεις καὶ ἀπὸ μένα», 865–866). Το μεγάλο προτέρημα του
ελέφαντα, το ότι δηλαδή μπορεί να χρησιμεύσει ως πολεμοφόδιο, παραπέμπει στις ιδιότητες των «εύχρηστων».
Φαίνεται, λοιπόν, πως τα χαρακτηριστικά που είναι ειδοποιά ως προς
την ένταξη των ζώων σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες, δεν αποτελούν
αποκλειστικά γνωρίσματα. Στο επίπεδο των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στο να ενταχθεί κάποιο ζώο σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες,
παρατηρείται, λοιπόν, και πάλι μια ρευστότητα: επιβεβαιώνεται ότι όλα
«παίζουν» ανά πάσα στιγμή και αλλάζουν αντίστοιχα με το συμφέρον.
Μάλλον, ο τρόπος που λειτουργούν τα χαρακτηριστικά και ενσωματώνονται στα επιχειρήματα που εκφέρονται, επιβεβαιώνει τη ρητορική υφή της
λογομαχίας –δεν αρκεί ένα επιχείρημα να είναι σωστό, σημασία έχει το να
προφέρεται με τρόπο ώστε να λειτουργεί όπως το επιθυμεί αυτός που το
χρησιμοποιεί.
Τι ζωολογία, τι φιλολογία;
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, το προηγούμενό μου συμπέρασμα, ότι δηλαδή
η περίσταση του εμφυλίου πολέμου στη Διήγηση είναι κάτι γενικευμένο,
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κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα τη συμπεριφορά του ζώου πολιτικού. Η
Διήγησις θεματοποιεί έναν αιώνιο εμφύλιο «εἷς πρὸς εἷν» (117) και όλων
εναντίον όλων. Αναρωτιέται κανείς, βέβαια, σε ποιο βαθμό η απαισιόδοξη
αυτή θεώρηση της πραγματικότητας αντανακλά την εμπειρία των εμφυλίων πολέμων που είχαν ζήσει οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι και ενδεχομένως και ο ίδιος ο συγγραφέας σε μικρότερη ηλικία στις δεκαετίες που
προηγούντο της συγγραφής του έργου. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, βέβαια, αν είναι ανάγκη να υποθέσει κανείς ότι η Διήγησις αντανακλά
οποιαδήποτε πραγματικότητα. Διακρίνεται ένα έντονο σατιρικό στοιχείο
στο κείμενο, το οποίο, για να λειτουργήσει, απαιτεί κάποια, έστω αμυδρή,
αναγνωρισιμότητα.
Το κεντρικό τμήμα της Διηγήσεως, η λογομαχία στο «συνέδριο» των
ζώων, αποτελεί ένα μάθημα σχετικά μ᾽ ένα ισχυρό όπλο σ᾽ αυτόν τον
πόλεμο: τη ρητορική. Τα επιχειρήματα και η εύρεσή τους έχουν μεγάλη
σημασία στη λογομαχία. Είναι όμως και κάτι άλλο, ο τρόπος που προφέρεται ένα επιχείρημα και που εντάσσεται στα εκάστοτε συμφραζόμενα.
Όπως είδαμε το άλογο ανατρέπει το (κατεξοχήν «εύχρηστο») προτέρημα
του γαδάρου σε όνειδος. Άλλο παράδειγμα ανατροπής θετικής ιδιότητας
σε αρνητική παρατηρείται στα «καθαρά»: ο λαγωός θα μπορούσε να καυχιέται για τις σεξουαλικές του επιδόσεις, αντίστοιχα με το πώς περηφανεύονται ο βους κι ο γάδαρος για το μεγάλο τους πέος. Ο λαγωός δεν
το σκέφτηκε όμως· τον προλαβαίνει η έλαφος, βρίζοντάς τον «γαμησά»
(327). Γνωρίζουμε λίγο-πολύ (όχι ακόμα όμως μ᾽ όλες τις λεπτομέρειες)
πού βρήκε ο συγγραφέας τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι dramatis
personae: πήγε στη βιβλιοθήκη και κατέβασε κείμενα πολλών ειδών που
αναφέρονται σε ζώα.10 Στο δρόμο προς και από τη βιβλιοθήκη και πιθανότατα και στο ίδιο στο σπίτι του παρατηρούσε όσα είδη των τετραπόδων
συναντούσε, εφόσον μοιράζονταν μαζί του το ίδιο περιβάλλον, κι ας ήταν
10 Έχω την προσδοκία ότι η αδημοσίευτη ακόμα διατριβή του Tristan Schmidt,
Tierbildlichkeit im politischen Diskurs des byzantinischen Kaiserhofs vom späten 11. bis
zum frühen 13. Jahrhundert, που υποστηρίχτηκε το 2017 στο Πανεπιστήμιο του Mainz
θα προσφέρει πολύ υλικό ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την βυζαντινή παράδοση
της προβολής ιδιοτήτων στα ζώα· έχω την προσδοκία, επίσης, ότι η έρευνά του, κατ’
επέκταση, θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη φιλολογική υφή των ζωολογικών
γνώσεων του άγνωστου συγγραφέα της Διηγήσεως. Αντίστοιχες προσδοκίες τρέφω
σχετικά με τις εργασίες της Kirsty Stewart που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης.
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αστικό: όλο και κανένα «βδελυκτόν» θα έχει μπει στο σπίτι του να το μαγαρίσει, όλο και κανένα «καθαρό» θα έχει καταλήξει στο πιάτο του, όλο
και κανένα «εύχρηστον» θα τον έχει εξυπηρετήσει. Επίσης, ενημερώθηκε
ειδικά για τη χρήση μελών νεκρών ζώων σε διάφορες τέχνες, ακόμη και
τις σχετικές διαφορές μιας πληθυσμιακής ομάδας από άλλες («εἰς Φράγκων ἐκκλησίαν», 385· «τὰ γένη τῶν Χριστιανῶν», 398). Το ειδολογικά
πλησιέστερο λογοτεχνικό είδος, στο οποίο παραπέμπει η Διήγησις (που
αλλού την έχω χαρακτήρισει sui generis) είναι οι μύθοι. Οι μύθοι, που
φημολογούνται ώρες-ώρες ως κάτι σαν λαϊκό ανάγνωσμα, αποτελούσαν
το πρώτο προγύμνασμα. Ο σοφιστής Νικόλαος, άλλωστε, αναφέρεται σε
ορισμένες ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα ζώα στους μύθους· τα πρόβατα, π.χ., πρέπει να παρουσιάζονται ως «εὐήθη καὶ μεστὰ ἀνοίας» (Felten
1913: 8). Σύμπτωση το ότι ο χοίρος στη Διήγηση χαρακτηρίζει το πρόβατο
«λωλοπροβάτιν» (540), ξεμπλέκοντας έτσι από την όχι και τόσο «λωλή»
λογομαχία που έχει προηγηθεί;
Η ρευστότητα, το ότι δηλαδή όλα αλλάζουν συνέχεια –τα κριτήρια, οι
αξίες, τα διακυβεύματα και οι συμμαχίες– δεν αποτελεί δομικό πρόβλημα,
αποτελεί, αντίθετα, συνειδητή επιλογή του συγγραφέα, ο οποίος είχε σκοπό να εφοδιαστούν «οἱ φοιτηταὶ καὶ νεαροί» (3) που σπουδάζουν κοντά
του με τα όπλα της ρητορικής· ο ανώνυμος συγγραφέας, βέβαια, κάνει ο
ίδιος χρήση της ρητορικής, ώστε να πετύχει το σκοπό του: «γέγραπται γὰρ
εἰς ἕλκυσιν μαθήσεως καὶ πόθον» (4).
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Abstract
Is the Entertaining Tale of the Quadrupeds such a thing as a 14th C. civil
war novel? The Tale features a major characteristic in favour of this reading: there are two parties, and the “basileus”, the imperator, is with only
one of these two. In the course of the narrative, a member of the opposite
party will kill the imperator. The quadrupeds are divided into four categories, according to certain characteristics. The central part of the Tale is dialogical. In this part each animal fights for itself: there are no friends and no
allies and even marital partners fight each other. Zoological or behavioral
characteristics of the quadrupeds, mostly known from written tradition and
not necessarily in keeping with modern knowledge, “feed” the dialogues.
A similar argument can be used both to praise and to insult a quadruped.
The text reads as if it represented an everyday life reality of a constant state
of competition and war. The weapons of this general war are words. The art
of rhetoric provides the appropriate education for this reality.
Λέξεις κλειδιά: δημώδης γραμματεία, Διήγησις των τετραπόδων ζώων,
14ος αιώνας, λογοτεχνία της Κωνσταντινούπολης, ζώα ως δρώντα πρόσωπα, εμφύλιος πόλεμος, λογοτεχνικά είδη, ρητορική

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
(16ος-18ος ΑΙΩΝΑΣ)
Ολυμπία Βρακοπούλου*
Οι οπτασίες και τα οράματα απασχολούσαν ανέκαθεν τον άνθρωπο,
όπως γίνεται σαφές από το γεγονός ότι τέτοιου είδους μεταφυσικές εμπειρίες αποτέλεσαν εξαρχής αντικείμενο της δημιουργικής του έκφρασης, δηλαδή των γραμμάτων, και, κυρίως, της λογοτεχνίας. Ειδικά κατά τη βυζαντινή
εποχή, αλλά και τους δύσκολους αιώνες που ακολούθησαν, οι αφηγήσεις
οραμάτων και οπτασιών δείχνουν να είναι ιδιαίτερα αγαπητές στον χριστιανικό κόσμο, αν κρίνει κανείς από το μεγάλο πλήθος των σχετικών χειρογράφων που απόκεινται σήμερα σε μοναστικές, προπαντός, βιβλιοθήκες.
Το όραμα είναι ένα ψυχοσωματικό φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την μετάβαση σε μια υπερβατική διάσταση και λαμβάνει χώρα σε
καταστάσεις μειωμένης ή αλλοιωμένης συνειδητότητας· αποτελεί αποκάλυψη αλήθειας προερχόμενης απευθείας από το θείο, κάτι δηλαδή που δεν
θα μπορούσε να προσεγγίσει ποτέ ο πρωταγωνιστής της εκάστοτε οραματικής εμπειρίας σε κατάσταση πλήρους επαγρύπνησης.1 Παράλληλα,
συνιστά έναν τρόπο απόδοσης αυθεντικότητας/αυθεντίας στο μήνυμα που
μεταφέρεται και, κατά συνέπεια, ενισχύει την επιδραστικότητά του.
Η καταγραφή των οραμάτων οδήγησε στη δημιουργία της οραματικής
λογοτεχνίας/γραμματείας, ενός κειμενικού είδους το οποίο συγκεντρώνει
ενδιαφέρον λόγω των ιδιαίτερων παραμέτρων της βιωμένης μεταφυσικής
εμπειρίας, ενώ, επιπλέον, ενισχύεται από την ποικιλόμορφη ευρύτητά
του.2 Έτσι, υπό τον όρο «οραματικές αφηγήσεις» ή, εναλλακτικά, «οραματική λογοτεχνία» συνωστίζονται κείμενα ποικίλου περιεχομένου, τα οποία
καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εμπειριών που περιλαμβάνει αποκαλύψεις,
μεταθανάτιες εμπειρίες, περιηγήσεις στον άλλο κόσμο, καθώς και θεϊκά
σημάδια πάσης φύσεως.3
*
1
2
3

Υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. E-mail: oliviavrk@gmail.com
Dinzelbacher (1997: 1734-1747).
Dinzelbacher (1997: 1738).
Κεχαγιόγλου (1999: 373).
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Οι αφηγήσεις αυτές προέρχονται από μια μακρά γραμματειακή παράδοση και αποτελούν ένα αμάλγαμα κλασικών, γνωστικών/φιλοσοφικών
και ιουδαιο-χριστιανικών επιρροών, ενώ σχετίζονται άμεσα και με τις
απόκρυφες αποκαλύψεις.4 Έχουν κανονιστική, κατηχητική/διδακτική και
διορθωτική στόχευση, κριτικάροντας, πολλές φορές, τα κακώς κείμενα,
ενώ, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, σατιρίζουν καταστάσεις, ανθρώπινους τύπους και κοινωνικές ομάδες (λ.χ. Τιμαρίων, Μάζαρις).
Οι οπτασίες και τα οράματα μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία με τα
επιμέρους είδη της αγιολογικής γραμματείας, π.χ. τους βίους αγίων, τα
θαύματα, τις ψυχωφελείς διηγήσεις κ.ά., χωρίς ωστόσο να περιορίζονται
στα στεγανά της συγκεκριμένης λογοτεχνικής κατηγορίας, η οποία εστιάζει κυρίως στη ζωή και τη λατρεία των αγίων. Έτσι, ανάμεσα στις σημαντικότερες διακριτές λειτουργίες τους είναι η μεταφορά προφητικών
μηνυμάτων, η αποκάλυψη γεγονότων που συνέβησαν σε απομακρυσμένα μέρη ή στο παρελθόν και, βέβαια, η μετάδοση παρηγοριάς και ελπίδας σε περιόδους κρίσης.5 Σε πολλές περιπτώσεις ενσωματώνονται ως
ένθετες διηγήσεις σε μια ευρύτερη κειμενική σύνθεση, όπως συμβαίνει
λ.χ. στο αγιολογικό μυθιστόρημα της βυζαντινής και υστεροβυζαντινής
γραμματείας, Βαρλαάμ και Ιωάσαφ,6 συχνά όμως απαντούν εξαρχής και
ως αυτόνομα κείμενα, ενώ, παρατηρείται και το φαινόμενο της αποκοπής μιας οραματικής αφήγησης από ένα αρχικό, ευρύτερο έργο και η
διάδοσή της στη συνέχεια ως ξεχωριστού κειμένου (όπως συνέβη με την
Οπτασία της Θεοδώρας που αποσπάστηκε από τον Βίο του αγίου Βασιλείου του Νέου).7
Η σημερινή ανακοίνωση θα εξετάσει τρεις αυτοτελείς οραματικές αφηγήσεις, χρονολογημένες μέσα σε μια περίοδο δύο περίπου αιώνων, από τα
τέλη του 16ου έως και το δεύτερο μισό του 18ου αι., οι οποίες προέρχονται
από μοναστικό περιβάλλον. Το πρώτο κείμενο, που τιτλοφορείται Διήγησις
4
5
6
7

Patlagean (1981: 207-208).
Constantinou (2014: 21-23).
Στο αγιολογικό μυθιστόρημα Βαρλαάμ και Ιωάσαφ εντοπίζεται μια ένθετη οραματική
αφήγηση, η οποία εντάσσεται οργανικά στην εξέλιξη της πλοκής του. Για περισσότερα
βλ. Βασιλείου (2004: 139-140).
Περισσότερες πληροφορίες για τον Βίο του αγίου Βασιλείου του Νέου και τα τρία
μεγάλα οράματα που περιέχει μπορεί κανείς να βρει στη διατριβή της Αγγελίδη (1980),
καθώς και στην κριτική έκδοση των Sullivan &Talbot & McGrath (2014).
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και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου,8 χρονολογείται στο τέλος του 16ου αιώνα, και περιγράφει την οπτασία που είδε ένας χωρικός με
το όνομα Δημήτριος, στη Χαλκιδική, κατά τη διάρκεια μιας νεκροφάνειας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η καταγραφή της συγκεκριμένης
οπτασίας πραγματοποιήθηκε αρχικά σε λόγια γλώσσα από τον Ιερομόναχο
Μητροφάνη, ο οποίος και επιβεβαίωσε τη γνησιότητά της, ενώ φαίνεται
πως υπήρξε αρκετά δημοφιλές ανάγνωσμα, τουλάχιστον στη –λίγο μεταγενέστερη– δημώδη διασκευή της από τον παπά-Λαυρέντιο, η οποία παρουσιάζει μεγάλη χειρόγραφη διασπορά σε μοναστικές βιβλιοθήκες του
Αγίου Όρους, των Μετεώρων και αλλού.
Πρόκειται για ένα όραμα του άλλου κόσμου, στο οποίο αναδεικνύονται τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους· ο μεταλλωρύχος Δημήτριος,
κατά τη διάρκεια μιας νεκροφάνειας, επισκέπτεται λόγω θεϊκού λάθους
τον άλλο κόσμο και περιηγείται στους τόπους αναμονής της Δευτέρας Παρουσίας, στους οποίους οι μακάριοι αναπαύονται, σε αντίθεση με τους
αμαρτωλούς και τους αλλόθρησκους που υπομένουν φριχτές τιμωρίες. Η
αφήγηση τερματίζεται με την απότομη επιστροφή του Δημήτριου και την
καταγραφή και επικύρωση της εμπειρίας του από τον αγιορείτη πνευματικό Μητροφάνη.
Το κείμενο παρέχει ένα πλήθος πραγματολογικών πληροφοριών παράλληλα με πλούσια εικονογραφία, εναργή λόγο και ενδιαφέρουσα πλοκή· συγχρόνως, είναι ξεκάθαρη η κατηχητική/διδακτική στόχευση, καθώς
ξεπηδούν εικόνες της μεταθανάτιας ζωής και τύχης των ορθοδόξων και
αλλόθρησκων, οι οποίες λειτουργούν παραμυθητικά για τους πιστούς που,
ταλανιζόμενοι εν ζωή, αγωνιούν και προσβλέπουν σε μια καλύτερη τύχη
στο επέκεινα. Αν και φαίνεται πως δεν είναι στις προθέσεις του συγγραφέα η πρόκληση τρόμου και η δημιουργία μακάβριας ατμόσφαιρας, αλλά
μάλλον η μετάδοση ενός αισθήματος γαλήνης στους πιστούς, δεν ισχύει
το ίδιο για τους ανάξιους κληρικούς, για τους οποίους επιφυλάσσεται ζοφερή κατάληξη: ο «Άδης» τους περιμένει με ανυπομονησία. Το όραμα και
η περιήγηση στον υπερβατικό άλλο κόσμο τερματίζεται απότομα σε έναν
τόπο όπου ακούγεται βουητό και αναδύεται δυσωδία, ο πρωταγωνιστής
8

Το κείμενο έχει εκδοθεί αποσπασματικά από την Ελένη Κακουλίδη-Πάνου (1997) και
(2011), η οποία βάσισε τις εκδόσεις της σε διαφορετικό κάθε φορά χειρόγραφο. Μέρος
του κειμένου δημοσιεύεται και στην πεζογραφική ανθολογία του Κεχαγιόγλου (2003).
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νιώθει έκδηλο τρόμο, χωρίς να έχει οπτική επαφή με ό,τι τον προκαλεί. Ο
συνοδός τού εξηγεί ότι πρόκειται για τον Άδη, την κατάληξη των απίστων
και των ανάξιων ιερωμένων και, ως επιστέγασμα στην βαριά ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, ακούγεται μια απόκοσμη φωνή «παρηγοριάς»
προς το τέρας: «τι κλαίεις και τι στεναχωράσαι; Καρτέρησον ολίγον και
θέλεις χορτάσει από πολλών αναξίων και ιερέων και καλογέρων»9. Με τον
δηκτικό και ειρωνικό αυτόν τρόπο ο Μητροφάνης εκθέτει απροκάλυπτα
τον εκκλησιαστικό κόσμο και φέρει τους ιερωμένους όλων των βαθμίδων
προ των ευθυνών τους. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εντοπιστεί αν
υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που πυροδότησε την απροκάλυπτη κριτική εκ μέρους του συγγραφέα, το πιθανότερο πάντως είναι να
οφείλεται σε μια γενικευμένη κατάσταση παρακμής του ιερατείου:
Ταύτα ηκούσαμεν και εγνωρίσαμεν, όπου τα εμάθαμεν εν αληθεία και τα εγράψαμεν εις ωφέλειαν των πιστών ανθρώπων.
Αλλ’ ή ο σκανδαλουργός και φθονερός διάβολος, ο μισών την σωτηρίαν των ανθρώπων τί ενήργησε; Επαρακίνησε τινάς αναξίους αρχιερείς και ιερείς, ομοίως
και λέγουσιν ότι: «Διατί δεν ήκουσε την φωνήν να λέγει ότι να χορτάσει ο Άδης
από όλους τους αμαρτωλούς και απίστους, αμή μόνον από αρχιερείς και ιερείς
και μοναχούς αναξίους;». Εις τούτο λέγομεν ημείς ότι επειδή δικαία κρίσις γίνεται
παρά Θεού, ανάγκη είναι να υπάν πρώτα αυτοί οι ανάξιοι και κακοί οδηγοί εις την
Κόλασιν, έπειτα ο λαός ο ανάξιος της Βασιλείας των Ουρανών να τους ακολουθήσουν να υπάγουν ομού εις την Κόλασιν διά τα κακά αυτών έργα.10

Προκειμένου να λειανθούν οι αντιδράσεις από μέρους των θιγμένων
ιερέων, προστίθενται επεξηγήσεις και παραινέσεις, σε μια προσπάθεια να
αντιμετωπιστεί η εχθρική υποδοχή που έτυχε από τους ιερείς, όπως ο ίδιος
κατηγορηματικά δηλώνει, το αρχικό κείμενο του Μητροφάνη. Επισημαίνεται, λοιπόν, η σημασία του ρόλου του ιερωμένου και η τεράστια ευθύνη του,
καθώς σε αυτόν εναπόκειται η μεταθανάτια τύχη όλου του ποιμνίου του. Με
την αξιοποίηση της εγκυρότητας της άνωθεν αποκάλυψης και με την επικύρωση του αγιορείτη πνευματικού, η οπτασία ενός κοσμικού ασκεί σφοδρή
κριτική σε μια ομάδα η οποία συνήθως βρισκόταν στο «απυρόβλητο», ενώ,
παράλληλα, διατηρείται και η ηθικοδιδακτική στόχευση του κειμένου.
9 Κακουλίδη-Πάνου (2011: 30).
10 Κακουλίδη-Πάνου (2011: 31).
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Η διαβρωτική παρακμή των μοναστικών ηθών είναι και ο άξονας του
δεύτερου κειμένου, με τον τίτλο Ωπτασία φρικτή Μακαρίου Ιερομονάχου
και Πνευματικού Καρακαλλινού περί καταστάσεων των εν Άθω Μοναχών
συγγραφύσα παρά Δαμιανού Ιερομονάχου Ιβηρίτου· κατά το έτος αχοθ
(1679), που αποτελεί μια καταγραφή οραματικής εμπειρίας προερχόμενης
από το Άγιον Όρος, την οποία βίωσε ο ιερομόναχος Μακάριος τον 17ο
αιώνα, στο προαύλιο της μονής Καρακάλλου. Ο Μακάριος δεν μεταφέρεται στο επέκεινα, αλλά βιώνει μια υπερβατική εμπειρία ενώ βρίσκεται
καθισμένος στο προαύλιο της μονής. Εκεί βλέπει δαίμονες να ανεβαίνουν
στη γη και να ιππεύουν τους γέροντες της μονής, τοποθετώντας τους ακόμη και χαλινάρια, ενώ τους καλούν να απομακρυνθούν από τον μοναστικό
βίο και να παραδοθούν στην ακολασία και τη λαιμαργία. Το όραμα αυτό,
αν και στατικό, αφού δεν περιλαμβάνει μια περιήγηση στους λειμώνες της
άλλης ζωής, όπως η Οπτασία Δημητρίου, αλλά μια εισβολή του δαιμονικού κόσμου στον ανθρώπινο (καθημερινό), έχει ιδιαίτερη ζωντάνια, καθώς
εδράζεται σε μια αλληλουχία χαοτικών και συμβολικών εικόνων οι οποίες
αγγίζουν τα όρια του γκροτέσκο. Πάνω στον πανικό και την ταραχή, διαλύεται η οπτασία και ο μοναχός δεν την αποκαλύπτει παρά μόνο στο πνευματικό του τέκνο με την εντολή να την καταγράψει και να την διαδώσει
μετά τον θάνατό του.
Οι ζωντανές και δυνατές εικόνες της αλληγορίας καθιστούν φανερή
την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία του ιερωμένου για την κατάσταση
παρακμής στην οποία έχει περιέλθει, ή θεωρεί ο ίδιος ότι έχει περιέλθει,
ο περίγυρός του, ενώ παράλληλα, απορρίπτει κάθε μεταβολή ή χαλάρωση
στα παραδοσιακά μοναστικά ήθη. Με αυτόν τον τρόπο, η οπτασία δίνει
την αίσθηση πως οι μοναχοί, κατά την εποχή αυτή, έχουν απομακρυνθεί
από τον κανόνα και δεν τηρούν, ως οφείλουν, τα του αγιορείτικου τυπικού
της μοναστικής ζωής, με συνέπεια όχι μόνο να μην βρίσκονται σε θέση
να καθοδηγήσουν και να παραδειγματίσουν το ποίμνιο σε θέματα πίστης
και συμπεριφοράς, αλλά, επιπλέον, να αφήνονται οι ίδιοι να παρασυρθούν
από τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των κοσμικών.
και επερνούσαν από τας κεφαλάς των τα χαλινάρια όπου έφερον καθώς και
τα άλογα (ίππους) και εκαπίστρωναν όλους όσους εις αυτούς επλησίαζον διότι
τιν(;) δεν επλησίαζον εις εκείνους, αλλέφευγον από αυτούς όσους δε εχαλίνωναν
τους ησπάζοντο και έλεγον εις αυτούς χαίρεσθε φίλοι έλθετε ηγαπημένοι μας να
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σιγχαρούμεν και να ευφρανθώμεν να ευθυμήσωμεν τούτην την εβδομάδα της
τυρινής. αγκαλά και τας άλλας ημέρας συνευφραινόμεθα με όσους μας αγαπούν
και τους αγαπώμεν όμως την εβδομάδα τούτην κατεξαίρετον με όλην τη μας
την σπουδήν θέλει συνεφραινόμεθα· και εσείς τώρα περισσότερον μας αγαπάτε·[…] (80α)
να μη μας φεύγετε, αμή να μένετε εις την εξουσίαν μας. και σας σύρνομεν εις φαγοπότια και εις έρωτα· των ηγαπημένων νέων να συγχαίρεσθε ότι αυτοί οι νέοι
και όπου μας(;) προξενούν πολύ κέρδος και τους περιποιούμεθα· ταύτατ των
δαιμόνων λεγόντων ήκουσα έξαφνα ότι ελαλούσαν παγνίδια και τύμπανα και
σφυρίκταις και ερρίπτο τουφέκια και πιστόλια και κανόνια, και με αλαλαγμούς
εχόρευον οι δαίμονες […]11 (81α)

Οι μομφές του συγγραφέα δεν κατευθύνονται προς συγκεκριμένο στόχο, αλλά μεταφέρουν την κατάπτωση που επικρατεί, ώστε να μπορεί να
γίνει λόγος για μια γενικευμένη κρίση ηθικής τάξης στην αθωνική πολιτεία, που αποτελεί το προπύργιο και τον θεματοφύλακα της ορθοδοξίας
στον ελλαδικό χώρο. Πράγματι, στις αρχές του 15ου αιώνα παρατηρείται
στο Άγιον Όρος μια τάση προς την ιδιόρρυθμη οργάνωση, η οποία επικρατεί ολοκληρωτικά μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα. Κατά συνέπεια, εκτός
των διοικητικών αλλαγών, επήλθαν σημαντικές μεταβολές και στον τρόπο
ζωής των μοναχών, όπως το δικαίωμα για προσωπική περιουσία, για ρύθμιση της καθημερινής δίαιτας και των ασχολιών τους, κάτι που θεωρήθηκε
ως παρακμή του παραδοσιακού μοναχισμού.12
Οι δύο αυτές οπτασίες έχουν διαφορά ενός σχεδόν αιώνα μεταξύ τους
και αξιοποιούν το οραματικό πλαίσιο με σκοπό να κριτικάρουν την απόκλιση από την παράδοση και μια διαιωνιζόμενη κατάσταση με διαβρωτικά
αποτελέσματα. Οι προειδοποιητικές και καταγγελτικές αυτές φωνές, βέβαια, δεν είναι καινοφανείς στον εκκλησιαστικό χώρο· ο Αγάπιος Λάνδος,
π.χ., κατά την ίδια περίοδο (17ος αι.), σε πολύ γνωστά έργα του όπως το
Αμαρτωλών Σωτηρία, το Κυριακοδρόμιο και το Χριστιανών Οδηγία, ασχολείται αρκετά με τον κλήρο και την κακή κατάσταση στην οποία αυτός
περιήλθε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.13 Οι πυκνές αναφορές του
11 Το κείμενο προέρχεται από τον κώδικα 6114 της Μονής Παντελεήμονος του Αγίου
Όρους, φ. 80α- 81α.
12 Πατρινέλης (1997).
13 Για τα αξιώματα του κλήρου βλ. Κωστούλα (1983: 319-325)
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συγγραφέα γύρω από το θέμα αυτό μας πληροφορούν ότι τα συχνότερα
παραπτώματα των κληρικών είναι η φιλαργυρία που οδηγεί στη σιμωνία,
η ασπλαχνία, η παραμέληση της προσευχής και η ροπή προς την απόκτηση υλικών αγαθών και την τρυφηλότητα. Επίσης, από ό,τι φαίνεται,
προβλήματα εμφανίζονταν με την παράβαση της νηστείας και την οινοποσία, όπως και τη συμμετοχή σε κοσμικές διασκεδάσεις όπου υπήρχαν
τραγούδια, χοροί και παίγνια. Μεγάλος πειρασμός για τους μοναχούς ήταν
τα πανηγύρια που διοργανώνονταν προς τιμήν αγίων αλλά και εορτασμοί,
όπως της Αποκριάς, κατά την οποία η παρεκτροπή ήταν, κατά κάποιον
τρόπο, επιβεβλημένη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Μακάριος βλέπει
την οπτασία κατά την περίοδο αυτή της Αποκριάς.
Εκτός, όμως, των θεμάτων του μοναστικού και κοινοβιακού τυπικού
και τις ενδοκληρικές μομφές και παραινέσεις, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι πλέον με την αλλαγή του status quo στον ελληνικό κόσμο,
ο παπάς και ο μοναχός δεν είναι μόνο θεματοφύλακες των διδαγμάτων της
ορθόδοξης πίστης, αλλά και φορείς μόρφωσης που εγγυώνται μέσα από το
πέρασμα των χρόνων τις ορισμένες ορθόδοξες τελετουργίες οι οποίες διαχωρίζουν τους υποταγμένους Έλληνες από τους κυρίαρχους Τούρκους, και
μια ακλόνητα διατηρημένη «αυτοσυνείδηση».14 Η λαϊκή πίστη παρουσιάζεται ως μια βάση της μοναστικής κουλτούρας, λειτουργία καταφυγίου και
προπυργίου και παράγοντας βαθιάς και συνεχούς συνοχής,15 κατά συνέπεια, η αγωνία δεν περιορίζεται απλώς στη διατήρηση των τυπικών, αλλά
επεκτείνεται στην ανάγκη διάπλασης του ιερωμένου, που θα είναι ικανός
να σταθεί ως πρότυπο και θεματοφύλακας της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας συσπειρώνοντας τους χειμαζόμενους χριστιανούς.
Το τελευταίο προς εξέταση κείμενο είναι η θαυμαστή οπτασία του
Οσιωτάτου κυρίου Δανιηλ, ήν είδε εν τη βασιλευούση των πόλεων, κατά
το αψξδ΄(1764) έτος. Νοεμβρίου ιγ΄, μία ιδιαίτερη περίπτωση που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κείμενα τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο
πνεύμα. Η οπτασία αποδίδεται στον μοναχό Δανιήλ, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, προέρχεται από οικογένεια μουσουλμάνων διοικητών
της περιοχής της Ηπείρου, και σχετίζεται άμεσα με τον νεομάρτυρα Αναστάσιο, που επωμίζεται τον ρόλο του συνοδού-οδηγού στην υπερβατική
14 Beck (1978: 17).
15 Patlagean (1981: 220).
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εμπειρία.16 Ο Δανιήλ, κυριευμένος από ιερό ενθουσιασμό, βλέπει σε όραμα την περιήγησή του σε χριστιανικά ορόσημα της Κωνσταντινούπολης,
με τη συνοδεία του Αναστασίου, και γίνεται θεατής της πτώσης των μουσουλμανικών-οθωμανικών συμβόλων, που καταλήγει στην παλινόρθωση
της ορθοδοξίας, ενώ παρευρίσκεται και στη Θεία Λειτουργία που τελεί ο
ίδιος ο Χριστός. Η Παναγία εμφανίζεται με τον στερεοτυπικό της ρόλο
ως μεσιτεύουσα υπέρ των ορθοδόξων στον Χριστό, ο οποίος τιμωρεί τους
χριστιανούς με την υποδούλωση για τις αμαρτίες τους:
[…]εις δε το άγιον Όρος μην
704 υπάγεις, διότι συνέβησαν, και μέλλουσι σιμβήναι πολλοί πειρασμοί και αυτά
όπου είδες ειπέ τω Πτολεμαΐδος ός υπάρχει του Υιού μου θεράπων γνήσιος (α)·
Και παραυτίκα ορώ ένα Άνθρωπον, και εισελθών εις την Εκκλησίαν είπεν· Είπατε τη βασιλίσση ότι μέλλει ο βασιλεύς δυναστικώς θανατώσαι τους Αρχιερεις
και Άρχοντας· Και ευθύς η Θεοτόκος εγερθείσα του θρόνου, ηκολούθησαν άπαντες· Και πορευθέντες, τα εκείσε της Σελήνης σημεία κατεβυθίσθησαν τω νεύμασι της Θεοτόκου· και πλησιάζοντες ένδον του Βυζαντίου, εύρον τους Αρχιερείς
δεδεμένους τας χείρας όπισθεν, ομοίως και τους Άρχοντας, και τρεις Αρχιερείς
τετμημένους τας κάρας, και εκ των Αρχόντων δύο (β). Και αφ’ ου είδεν αυτά η
Θεοτόκος, ποιεί νεύμα τω αγίω Χριστοφόρω, και ο Μάρτυς λαβών την σπάθην
εκ των χειρών του Δημίου, απέτεμεν αυτού την κε
705 (κε)φαλήν· και καταλείμασα η Θεοτόκος τους λοιπούς εκείσε επορεύθη
εντός του Τυράννου εν ω τόπω ην καθήμενος, και λέγει προς αυτόν· Ασεβέστατε και παρανομώτατε! πως ετόλμησας συλλαβείν και θανατώσαι Αρχιερείς και
Άρχοντας; ο δε αυθαδώς λέγει τη Θεοτόκω τις συ τυγχάνεις, ήτις τολμηρώς ούτως εισήλθες ώδε, και διεξέρχεσαι τοιαύτα; Και οι περί την Θεοτόκον λέγουσιν
αυτώ· Αθεΐστα! Ουχ οράς την του ουρανού και Γης βασίλισσαν παραγενομένην;
αλλ’ έτι φλυαρείς; Και αρπάσας αυτόν ο Άγιος Χριστόφορος έρριψε του θρόνου,
και καθίσασα η Θεοτόκος, λέγει προς αυτόν μετ’ οργής· Διά ποίαν αιτίαν παράνομε εθανάτωσας Αρχιερείς και Χριστιανούς;[…]17

Παρόλα αυτά, το κλίμα είναι σαφέστατα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο,
χωρίς βέβαια να λείπουν οι μομφές, οι οποίες περιγράφουν αδρομερώς
την κρίση που είχε ξεσπάσει στους εκκλησιαστικούς κόλπους. Ο λόγος
16 Πάσχος (1995: 417-474).
17 Το κείμενο περιέχεται στον κώδικα 5711 της Μονής Παντελεήμονος, σ. 704-705.
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γίνεται για τη διαμάχη που έμεινε γνωστή στην εκκλησιαστική (και όχι
μόνο) ιστορία ως κίνημα των Κολλυβάδων,18 επί της οποίας ο συγγραφέας
παίρνει σαφή θέση υπέρ των αντιπάλων τους. Το γεγονός ότι επιλέγεται
η Παναγία ‒που περιβόλι της αποκαλείται το Άγιον Όρος‒ να εκφράσει
τις κατηγορίες εναντίον των Κολλυβάδων αγιορειτών, καθιστά φανερό το
μέγεθος της αποδοκιμασίας εκ μέρους του συγγραφέα. Επιπλέον, πρέπει
να επισημανθεί ότι η Παναγία είναι αυτή που προτρέπει τον Δανιήλ στο
όραμά του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τότε πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως· πρόκειται για τον Σωφρόνιο, ο οποίος το 1776 καταδίκασε
τους Κολλυβάδες του Αγίου Όρους στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης.
Με αφορμή, λοιπόν, ένα προφητικό, παραμυθητικό όραμα, αποκαλύπτεται η διαμάχη που ξέσπασε στον πνευματικό κόσμο της ορθοδοξίας κατά
την εποχή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού μεταξύ μιας ομάδας ιερωμένων,
συνεχιστών της παράδοσης του Ησυχασμού, και των αντιπάλων τους, που
προσπαθούσαν να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα και να τα εισαγάγουν στην ελληνορθόδοξη πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ζήτημα
αρκετά περίπλοκο, το οποίο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον θεολόγων
αλλά και ιστορικών, ωστόσο ξεπερνάει το αντικείμενο της παρούσας
ανακοίνωσης.
Κοινό στοιχείο των τριών κειμένων είναι η απροκάλυπτη κριτική εναντίον συγκεκριμένων ή μη στόχων, εκπροσώπων, σε κάθε περίπτωση, των
μοναχών ή/και των κληρικών η οποία όχι μόνο προέρχεται και ασκείται
εκ των έσω, δηλαδή από τους ίδιους τους ιερατικούς κύκλους, αλλά και
επικυρώνεται με την επιβεβαίωση της θεϊκής προέλευσης του μηνύματος. Οι κριτικές φωνές συνεχώς πληθαίνουν όσον αφορά το ζήτημα της
αναξιότητας των κληρικών, ενώ η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο σε ενδοεκκλησιαστικά προβλήματα ή αντιπαραθέσεις· αντιθέτως, επεκτείνεται
και σε μια ζωτική συσχέτιση με τη «διαπαιδαγώγηση», τη συμπεριφορά
και τη διαμόρφωση του τρόπου ζωής του απλού λαού, του ποιμνίου, που
ζούσε υπό τον περιορισμό της οθωμανικής κυριαρχίας και υπό τη συνεχή
επιρροή και επικυριαρχία μιας άλλης θρησκείας. Η ανησυχία, λοιπόν, των
πνευματικών ταγών είναι έκδηλη και καθόλου αδικαιολόγητη, αν λάβει
κανείς υπόψη το διακύβευμα της διατήρησης της ορθόδοξης ταυτότητας
18 Αναλυτικές πληροφορίες για τους Κολλυβάδες και το κίνημά τους περιέχονται στα
Παπουλίδης (1991) και Τζώγας (1969: 120 κ.ε.).
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σε μια περίοδο ζυμώσεων και ανάδυσης ζητημάτων εθνικής συνείδησης.
Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι η οπτασία του Δανιήλ, καταγεγραμμένη τον 18ο αιώνα, δεν αποκαλύπτει απλώς προβλήματα και πνευματικές διαμάχες που αφορούν τον κόσμο της ιεροσύνης, αλλά φέρει ένα
καταφανές μήνυμα για την αποκατάσταση του χριστιανισμού και, μάλιστα, με πανηγυρικό και εμφατικό τρόπο, προσδοκώντας να εμφυσήσει
την ελπίδα στους πιστούς· η οπτασία του Δανιήλ δημιουργεί την προσμονή της νίκης και της αποκατάστασης υπό το φως καινοφανών πνευματικών ζυμώσεων, παίρνει θέση υπέρ του ενός από τους αντιμαχόμενους/
ανταγωνιστικούς πόλους και του προσφέρει την «άνωθεν» έγκριση.
Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρήθηκε η ανάδειξη τριών οραματικών κειμένων, σχετικά άγνωστων, από τον χώρο της δημώδους νεοελληνικής γραμματείας, σε συνάφεια με τη μαρτυρία που αυτά παρέχουν ως προς
τη στάση του ορθόδοξου πνευματικού στοιχείου κατά την κρίσιμη περίοδο
της οθωμανικής κυριαρχίας. Από τη μία πλευρά, εκφράζεται η αγωνία για
τη διατήρηση της πίστης και της δογματικής παράδοσης που αποτελούσαν
εγγύηση για την επιβίωση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας και, από την
άλλη, σκιαγραφείται ο αντίκτυπος των ραγδαίων εξελίξεων που σηματοδοτεί η εμφάνιση μιας νέας περιόδου, η οποία έμελλε να διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και, κατ’ επέκταση, της σύγχρονης πολιτισμικής πραγματικότητας.
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Abstract
Visionary accounts were an important element of ecclesiastical literature during byzantine and post-byzantine period. Specifically, in early
modern Greek literature one will find interesting, yet unknown texts of
this kind. Another aspect of post-byzantine history is crisis, which appears
to be constant. So, this paper intends to investigate the expression as well
as the influence of the crisis in those texts and relate them to the historical
context.
Λέξεις κλειδιά: πρώιμη νεοελληνική γραμματεία, οραματική αφήγηση, κρίση, κριτική

1.7. Προσεγγίσεις στην Κρητική
Αναγέννηση

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥ-ΚΡΙΤΙΔΗ
ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΤΟΥ Β.ΚΟΡΝΑΡΟΥ.
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΗΛΩΣΕΙΣ
Άντρια Κολοκάση*
Αν δεχτούμε τη μέχρι στιγμής επικρατέστερη άποψη ότι ο ποιητής του
έργου είναι ο βενετοκρητικός Βιτσέντζος Κορνάρος, που έζησε το διάστημα 1553-1613/14,1 τότε μπορούμε να πούμε ότι ο Ερωτόκριτος γράφτηκε
κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης και κομβικής σημασίας περιόδου για την
πορεία της Κρήτης. Υπο αυτό το πρίσμα συμφωνώ ότι ο Ερωτόκριτος πέρα
από μια ιστορία αγάπης δύναται να έχει αλληγορικές σημασίες, όπως διαπίστωσε ο Vincent,2 αλλά και ότι είναι αδύνατο ο συγγραφέας να γράφει
ανυποψίαστος, σε πλήρες ιστορικό κενό, ένα «ρομαντικό μυθιστόρημα»,
σύμφωνα με τον Πιερή.3
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να δοθούν μερικές απαντήσεις στο
ερώτημα αν η τελευταία μονομαχία ανάμεσα στον Κριτίδη και τον Άριστο παρουσιάζει συνάφειες με ιστορικά γεγονότα και τις συνδηλώσεις τους, που ίσως
ενισχύουν τη θέση ότι το κορναρικό κείμενο δεν γράφτηκε σε ιστορικό κενό.
Με αφορμή την τελευταία μονομαχία με τον Άριστο που ήρθε από τη
Φραγκιά, εστιάζουμε α) αφενός, στα γεγονότα της Δ´ Σταυροφορίας του
1204 και τη φραγκική κατάληψη της Πόλης και αφετέρου, στο πλαίσιο
που ορίζει τους δύο αυτούς μονομάχους ως αντιπάλους, δηλαδή τα στοιχεία που τους διαχωρίζουν. β) Ακολούθως, επικεντρώνουμε την προσοχή
μας στο προσωνύμιο δράκος, (που έχουν ο Άριστος και ο Κριτίδης), υπό
το πρίσμα του εξής ερωτήματος: πώς η νίκη του τελευταίου, πιθανόν να
*

1

2
3

Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου. kolokasi.andria@gmail.com. Ευχαριστώ θερμά τον επόπτη
μου, καθηγητή Μ.Πιερή για την καλοσύνη του να διαβάσει το κείμενο και για τις
χρήσιμες συβουλές του. Ευχαριστίες οφείλω στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών
Σπουδών για την ευγενική παραχώρηση υποτροφίας για τη συμμετοχή μου στο
συνέδριο.
Για τον Βιτσέντζο Κορνάρο, που υπήρξε αδελφός του προέδρου της Ακαδημίας των
Stravaganti, Ανδρέα Κορνάρο, βλ. Παναγιωτάκης (1989: 257-323 και κυρίως 270273). Για μια πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τη συζήτηση περί της ταυτότητας του
ποιητή του Ερωτόκριτου βλ. Παναγιωτάκης (1994: 371-388).
Vincent (1994: 92).
Πιερής (2006: 24-25).
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απηχεί μια κρυμμένη σύνδεση με τις δρακοκτονίες, που εντοπίζονται στα
δημοτικά τραγούδια; γ) Τέλος, διερευνάται η επιλογή της Εγρίπου ως τόπου των δύο εξοριών του ήρωα, αλλά και ως τόπου εκκίνησής του με προορισμό την εμπόλεμη Αθήνα.
*
α) Αν μετά από το 1204 και την πρώτη πτώση της Πόλης από τους
ίδιους τους χριστιανούς της Δύσης, εμφανίζεται εντονότερα το ελληνικό
στοιχείο εις βάρος του θεοκρατικού χαρακτήρα στο Βυζάντιο,4 τότε αυτό
γίνεται φανερό στο κράτος της Νίκαιας (1204-1261) μέσα από την πνευματική άνθηση και τη στροφή στον ρεαλισμό ως προς την πολιτική διοίκηση του κράτους,5 αλλά και μέσα από την αυτοεικόνα των Βυζαντινών,
που πλέον δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά μέσα από τη σφαίρα της θρησκείας, η οποία κατείχε πρωταρχικό ρόλο στη βυζαντινή αντίληψη. Από
τη μια, η θρησκεία στο Βυζάντιο αποτελούσε συνδετικό κρίκο ανάμεσα
στους υπηκόους της αυτοκρατορίας ενώ ταυτόχρονα ήταν διαφοροποιό
στοιχείο για όσους δεν την ασπάζονταν.6
Ο Άριστος και ο Κριτίδης είναι δύο ομόθρησκοι πολεμιστές, όπως
αποδεικνύεται μέσα από τον όρκο που παίρνουν οι δύο βασιλιάδες πρίν
από την τελευταία μονομαχία.7 Οι δύο βασιλιάδες δεν έχουν διαφορετικές
αντιλήψεις ως προς τις ανώτερες δυνάμεις κάτω από τις οποίες εξυφαίνονται οι ανθρώπινες δράσεις. Μάλιστα, αυτές οι δυνάμεις δεν φαίνεται
να απαντούν σε κάποιο συγκεκριμένο θρησκευτικό πλαίσιο της εποχής
(Ισλάμ, Χριστιανισμός), αλλά στη θέση του εντοπίζονται στοιχεία της επιστήμης,8 επειδή στον όρκο οι βασιλιάδες επικαλούνται τον Ήλιο, την Γη,
τον Ουρανό και το Φεγγάρι (Δ,1619-1624).
4
5
6

7
8

Runciman (1991).
Για το κράτος της Νίκαιας ενδεικτικά βλ. Σβορώνος (2004: 70-71), Ostrogorsky (2006:
97-108,125-132) και Berstein-Milza (1997: 194-195).
Runciman (1982: 159: «Για ένδεκα αιώνες, από την εποχή του πρώτου Κωνσταντίνου
μέχρι τις μέρες του ενδέκατου, ο θεοκρατικός θεσμός της Χριστιανικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. Κανένας άλλος θεσμός σε όλη την
ιστορία της Χριστιανικής εποχής δε άντεξε τόσο πολύ.» Επίσης, βλ. Γιαννακόπουλος
(1985: 75-76) για την άποψη των θεωρητικών και των λαογράφων ότι η ενότητα του
κράτους προϋπέθετε και απαιτούσε θρησκευτική ενότητα.
Holton (1991: 53).
Δημαράς (1975: 81), όπου διαπιστώνει ότι ο Κορνάρος αντικαθιστά, όπου είναι απαραίτητο για την πλοκή, το χριστιανικό στοιχείο με το μαγικό. Με τον Δημαρά συμφωνεί ο Πιερής (2006: 12-16 και κυριως: 15, υπ. 27), όπου επισημαίνει ότι ο Κορνάρος
«…υπονομεύει κάθε θεοκρατική αντίληψη, έχοντας σαφέστατα αντικαταστήσει την
ιδέα της χριστιανικής πίστης με την ιδέα της επιστήμης.»
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Αν οι δύο πολεμιστές ενστερνίζονται και εκφράζουν την ίδια πίστη που
φαίνεται να έχουν οι βασιλιάδες στις ανώτερες δυνάμεις, αφού είναι έτοιμοι να πεθάνουν γι’ αυτούς και τα βασίλειά τους, παρατηρούμε το εξής.
Αν και ομόθρησκοι θεωρούνται μεταξύ τους ξένοι. Συγκεκριμένα, ο Κριτίδης −εκπρόσωπος του βασιλείου της Αθήνας− θεωρείται ξένος προς τους
Αθηναίους, παρ’ όλο που πιστεύει στις ίδιες ανώτερες δυνάμεις με τον
Ηράκλη. Αντίστοιχα, ξένο θεωρείται και το βασίλειο της Βλαχιάς προς
αυτό της Αθήνας.
ΣΥΜ.
Πού να ‘βρης τόση δύναμη, τόσην αντρειά και χάρη,
ωσάν το λιόντα, το θεριό, το ξένο παλληκάρι
που πολεμά για λόγου σου, το δίκιο σου γυρεύγει
κι ώστε να κάμη κοπανιά μεγάλη δε μισεύγει; (Δ,1381-1384)9
ΠΟΙ.
Βλαντίστρατο τον λέγασι τούτο τον ξένο ρήγα,
πολλά τον επαινούσανε κείνοι που τον εσμίγα.
Είχε φουσάτα δυνατά κ’ η μια μερά κ’ η άλλη,
γιατί κ’ οι δυό ήσα μπορετοί και βασιλιοί μεγάλοι˙ (Δ,865-868)

Αν οι δύο μονομάχοι ήταν ομόθρησκοι και συνάμα ξένοι, τότε ίσως
να αντανακλάται ένα πρώτο δείγμα της υποχώρησης μιας θεοκρατικής
αντίληψης, που αποτελεί κύριο γνώρισμα του Μεσαίωνα. Με βάση το
πιο πάνω, η διαφορετικότητά τους εντοπίζεται στο πλαίσιο των πολιτισμικών τους γνωρισμάτων. Συγκεκριμένα, η επικράτηση του Κριτίδη ίσως
να οφείλεται στο γεγονός ότι έχει την ιδανική συμπεριφορά ενός αυλικού
(uomini palazzo), όπως υποστηρίζεται από τον Λασιθιωτάκη, σε αντίθεση
με τον Άριστο, που δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο του πολεμιστή-καλλιτέχνη. Δεν συνδυάζει, δηλαδή πολεμικές και πνευματικές χάρες και επομένως δεν απαντά στο πρότυπο του πολεμιστή-καλλιτέχνη, τουλάχιστον
στην τελευταία μονομαχια (επά), αφού δεν γνωρίζουμε αν υπό άλλες −μη
πολεμικές περιστάσεις− ο Άριστος παρουσιάζει καλλιτεχνικές τάσεις· κάτι
το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα για τον Ρωτόκριτο:10
9

Τα παραθέματα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από την έκδοση του Αλεξίου
(2008). Η υπογράμμιση εδώ, όπως και στα επόμενα παραθέματα, είναι της γράφουσας.
10 Λασιθιωτάκης (2008: 254-257).
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ΑΡΙ.
Δεν ήρθα επά να τραγουδώ και να περιδιαβάζω,
μά ‘ρθα θεριά να πολεμώ, άντρες να δικιμάζω
και να ματώνω το σπαθίν εις των οχθρών τα στήθη
κι Άριστος ογιά πόλεμο ποτέ δεν εφοβήθη. (Δ,1281-1284)

Η αρχική πορεία του Ρωτόκριτου, που παρουσιάζεται μέσα από τη νίκη
του απέναντι στους: Φιλάρετο, Ηράκλη, Δρακόκαρδο, θα λέγαμε ότι μόνο
φαινομενικά είναι επιτυχής, επειδή παρ’ όλο που κερδίζει την τζόγια, δεν
αποκτά την Αρετή. Αντίθετα, η Αρετή γίνεται σύζυγος του Ρωτόκριτου
μετά από την τελευταία μονομαχία. Κρίνουμε ότι το καλό τέλος θα δοθεί,
μόνο αφού συντελεστεί από κειμενική σκοπιά, τηρουμένων των αναλογιών, η μετάβαση από την ιθαγενή αντίδραση στην αναγεννητική τάση.11
Μια αναγεννητική τάση παρουσίασε εκείνη η μερίδα των διανοουμένων του Βυζαντίου (Βησσαρίων, Γεμιστός), που δεν ταύτιζε την εθνική με
τη θρησκευτική ταυτότητα. Αυτή η μερίδα αντιλαμβανόταν ότι η ανάγκη
για πολιτική επιβίωση του Βυζαντίου, ενόψει της οθωμανικής απειλής
προϋποθέτει μια ένωση των δύο εκκλησιών· γεγονός που θα διασφάλιζε
τη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας.
Αντιθέτως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο ήταν αδιανόητο για τη μερίδα των
Βυζαντινών, που θεωρούσε ότι η όποια απόκλιση από τις επιταγές της
ορθοδοξίας, θα σήμαινε το τέλος της αυτοκρατορίας. Κυριότερος εκφραστής αυτής της άποψης υπήρξε ο δούκας Λουκάς Νοταράς, με τη
χαρακτηριστική του φράση: Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέσει τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν. Μετά από την
επίθεση των ομόθρησκων το 1204 αλλά και την πιθανότατη οθωμανική
απειλή, φαίνεται ότι κυρίως τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα του βυζαντινού λαού αντιλαμβάνονται την επιτακτική ανάγκη να διαμορφώσουν
μιαν ατομικότητα ξεχωριστή και γι’ αυτό αγκιστρώνονται πάνω στην
ορθοδοξία. Εν ολίγοις, η υπεράσπιση της ιδέας της χριστιανικής κοινοπολιτείας απηχεί την προσκόλληση στη θεοκρατία του Μεσαίωνα.12
Αυτή η πεποίθηση τους δίνει την ελπίδα ότι θα επιβιώσουν απέναντι σε
11 Οι όροι «ιθαγενής αντίδραση» και «αναγεννητικά κινήματα» περιέχονται στο
Γιαννακόπουλος (1985: 47-48 περιλαμβανομένης της υπ. 34 και: 420 όπου και σχετική
βιβλιογραφία).
12 Obolensky (1991).
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οποιαδήποτε απειλή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η Βυζαντινή αυτοκρατορία θα κατασπαραζόταν. Έτσι, δεν αποδέχονται την ένωση επειδή κάτι
τέτοιο ισοδυναμεί με εκλατινισμό και απώλεια της ιδεολογικής βάσης,
που τους αυτοκαθορίζει.13
Υποστηρίζουμε ότι ίσως να αντανακλάται η ιθαγενής αντίδραση μέσα
από την πρώτη μονομαχία: Κρητικού-Καραμανίτη. Σε αυτό συντείνει η
θέση του Αλεξίου, ότι οι δώδεκα ιππότες της γκιόστρας που συνασπίζονται με επικεφαλής τον Κρητικό ενάντια στον Καραμανίτη (που δέχεται
τη στήριξη του Δρακόκαρδου) παρουσιάζουν συνάφεια με τον θρύλο των
δώδεκα αρχοντόπουλων.14 Πρόκειται για θρύλο, στον οποίο στηρίχτηκαν
οι Κρητικοί στην προσπάθειά τους να αναγάγουν την καταγωγή τους στο
Βυζάντιο ως απόγονοι του Νικηφόρου Φωκά. Έτσι, ενισχύθηκε η βυζαντινή ιδεολογία των Κρητικών την περίοδο 961-1204, ενώ ο ίδιος θρύλος
παρείχε ιδεολογικό υπόβαθρο στις κρητικές επαναστάσεις εναντίον των
Βενετών κατακτητών (1206-1669).15
*
β) Ανατρέχοντας στα δημοτικά τραγούδια, εντοπίζεται ότι ο κίνδυνος
για την όμορφη κόρη του βασιλιά και για την πόλη της, παρουσιάζεται να
προέρχεται από έναν δράκο. Αν αρχικά απειλείται η Αρετή από την οργή
του πατέρα της με αφορμή την άρνησή της στα προξένια του Πιστόφορου,
μετέπειτα απειλείται η Αθήνα, επομένως και οι πολίτες της (περιλαμβανομένης της Αρετής) από τους Βλάχους.
13 Γιαννακόπουλος (1985: 27-56, 86-95, 410-429). Ακόμη, για το γεγονός ότι κάποιοι δεν
ήθελαν να καταλάβουν την αναγκαιότητα του συμβιβασμού με τους Δυτικούς, αλλά
αντικρύζουν την οθωμανική κατάληψη ως συνέπεια των αμαρτιών τους βλ. ό.π. (: 42-44).
14 Αλεξίου (1999: 38).
15 Αναφορικά με τις κρητικές επαναστάσεις, βλ. Σβορώνος (1989: 1-14) και Ξανθουδίδης
(1939). Σχετικά με τον κατασταλτικό ρόλο των επαναστάσεων των ελληνικών
πληθυσμών ενάντια στη Βενετία και τις προσπάθειες κατίσχυσής της στο νησί βλ.
Gallina (1989). Για τον χαρακτήρα των κρητικών επαναστάσεων ενάντια στη βενετική
πολιτική και πώς αυτές συσχετίζονται με την αναδυόμενη εθνική ιδεολογία των
Κρητικών βλ. Λεοντσίνης (1995: 432-437). Για τη δύναμη του θρύλου των δώδεκα
αρχοντόπουλων κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας βλ. Buondelmonti (1983: 23:
«Η ελπίδα που έχουν οι Κρητικοί να ελευθερωθούν με αρχηγούς τους Καλέργηδες
(που είχαν πράγματι επαναστατήσει την περίοδο 1364-1367), είναι ακόμη ζωηρή.
Όταν οι Κρητικοί λένε στον περιηγητή ‘ο αυτοκράτοράς μας’, εννοούν το βασιλιά της
Κωνσταντινουπόλεως. Ο κύρ Φωκάς και τα ‘δώδεκα αρχοντόπουλα αποτελούν την
εθνική τους παράδοση.»)
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Σε συνέχεια των όσων ειπώθηκαν περί σύνδεσης της Βυζαντινής και
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στον Ερωτόκριτο,16 προχωρούμε με κάποιες σκέψεις γύρω από το φαινόμενο της απόδοσης του χαρακτηρισμού
δρακοκτόνος σε κάποιους αγίους της χριστιανοσύνης. Απ’ αυτούς, πιο
γνωστός είναι ο Άγιος Γεώργιος, που επι Διοκλητιανού υπήρξε στρατιωτικός και μέλος της αυτοκρατορικής φρουράς.17 Επιπρόσθετα, γνωστό είναι
το δημοτικό τραγούδι του Αγίου Γεωργίου που σκοτώνει τον δράκο και
από το οποίο υπάρχουν πολλές παραλλαγές.18
Στο δημοτικό τραγούδι συνατούμε τον δράκο να είναι φύλακας ποταμών και να εμποδίζει την παροχή νερού στην πόλη,19 με αποτέλεσμα κάθε
τόσο να θυσιάζεται ένας πολίτης προκειμένου να παραχωρείται νερό στους
υπόλοιπους κατοίκους. Έτσι, φτάνει η στιγμή που πρέπει να θυσιαστεί η
όμορφη κόρη του βασιλιά. Όταν αυτή ντυμένη νύφη, προσφέρεται για θυσία στον δράκο, σώζεται από τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει το θηρίο και
λυτρώνει την πόλη.20Επιπλέον, ο δράκος ενίοτε παίρνει ανθρώπινη μορφή
αποκτώντας μια αλληγορική παρουσία,21 ενώ κάποτε αναπαρίσταται ως
φίδι.22 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής:
«With the latin conquest of Constantinople and the continual advance of the
Turks into Europe, the triumphal attitude of the Byzantines to the warrior saints
whose special function had been to lead them to victory was modified. Now
they needed above all the protection from their conquerors. The apotropaic
16 Πιερής (2006: 11, υπ. 8 όπου και πλούσια βιβλιογραφία). Σχετικά με τη συνέχειααντικατάσταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από την Οθωμανική βλ. Κιτρομηλίδης
(1996: 25-29). Για την επιβίωση της ορθοδοξίας υπο το Ισλάμ και όχι υπο τη Λατινική
Δύση βλ. Bryer (1981: 103) και Cahen (1968: 326-327).
17 Ραπτόπουλος (2007: 13).
18 Ν.Γ.Πολίτης (1912-1913: 201-204).
19 Για αυτή την ιδιότητα του δράκου που έχει επίσης και το φίδι βλ. Ν.Γ.Πολίτης (1979:
161, 168-170).
20 Ν.Γ.Πολίτης, (1912-1913: 186-188) όπου παρατίθενται αποσπάσματα από 27 γνωστές,
μέχρι τότε, παραλλαγές. Σχετικά με τις ανέκδοτες παραλλαγές του άσματος του Αγίου
Γεωργίου βλ. ό.π. (: 228-235).
21 Ν.Γ.Πολίτης (1965: 972 σημ.380: «τοιούτοι δε μύθοι δρακοντοκτονιών, ανανέωσις
όντες αρχαίων μύθων περί φόνων δρακόντων υπο θεών ή ηρώων, εισεχώρησαν και εις
άλλων αγίων συναξάρια, οι πλείστοι προσλαβόντες αλληγορικήν έννοιαν, κατανικήσεως του πονηρού πνεύματος υπό των αγίων. Ενιαχού δε τα συναξάρια διαπλάσθησαν εις
παραδόσεις επιχωρίους, συναφθέντα προς ωρισμένους τόπους. Και τοιάυται μεν είναι
η προκείμενη και αι υπ’ αρ. 379,381,382.»
22 Ν.Γ.Πολίτης (1979: 165).
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function of warrior saints come back into vogue. It appears in the countless
representation of them, particularly on the facade or at the entrance to churches
and on the holy doors of the iconostasis. These pictures were often simple
portraits, but a popular iconographical type was also that of the warrior
saint killing an enemy −Diocletian, Julian the Apostate and Kalojan− or an
obnoxious beast. It served as a «coded» language: for persecuting emperor or
obnoxious beast, read the Turks».23

Επίσης, στην Γκιόστρα των Χανίων έρχεται ένας δράκος (που συμβολίζει την Οθωμανική αυτοκρατορία) στο ήρεμο τοπίο του Ψηλορείτη· δράκος
τον οποίο σκοτώνει ο Απόλλωνας, θεός του φωτός. Τότε απελευθερώνονται
οι δύο πολεμιστές: Φιλότιμος και Ειρηνοπόλεμος, για να πάρουν μέρος
στην γκιόστρα υπερασπίζοντας την τιμή των γυναικών της Κρήτης.24
Αν ο μύθος χρησιμοποιείται συμβολικά, τότε τηρουμένων των αναλογιών διερευνάται αν ο Κορνάρος μέσα από τη χρήση της λέξης δράκος
υπονοεί συμβολισμούς, που αντιστοιχούν στην εποχή του.
1) Στον Ερωτόκριτο υπάρχει η όμορφη κόρη του βασιλιά, η οποία μετά
από την άρνησή της να γίνει νύφη στο πλευρό του Πιστόφορου, φυλακίζεται, ενώ η κόρη των δημοτικών τραγουδιών ετοιμάζεται να θυσιαστεί στον
δράκο, αφού πρώτα ντυθεί ως νύφη.
2) Eπίσης, αποκαλούνται δράκοι οι: Καραμανίτης, Δρακόμαχος, Νικόστρατος, Τριπόλεμος, Πιστόφορος, Δρακόκαρδος, Κριτίδης, βλαχικό
στράτευμα και Άριστος.25
3) Αν στην αγιογραφία ο δράκος χρησιμοποιούνταν με συμβολικό τρόπο
μετά από το 1204 για να υποδηλώσει τον Οθωμανό, τότε διερευνάται αν
μέσα από την πλοκή του Ερωτόκριτου, υπάρχει κάποιος ιππότης που παρουσιάζει κοινά με τον δράκο των δημοτικών τραγουδιών.26 Κριτήρια, για
23 Walter (2003: 284).
24 Vincent (2001: 128-129), Vincent (2012: 163-164) και Vincent (2017: 97). Επιπλέον,
βλ. Παπαδάκη (2015: 223-224) για τον χαρακτηρισμό των Ρωτόκριτου-Αρετούσας
«με όρους από τη ζώνη του φωτός.»Ακόμη, βλ. Rodosthenous-Balafa (2013: 145),
Ροδοσθένους-Μπαλάφα (2013: 48 κ.ε) και Ροδοσθένους-Μπαλάφα (2017: 423).
25 Στο παρόν μελέτημα επικεντρωνόμαστε στην τελευταία μονομαχία. Μια εκτεταμένη
ανάλυση του προσωνυμίου δράκος στις άλλες ιπποτικές αναμετρήσεις του Ερωτόκριτου
θα γίνει στη διδακτορική διατριβή, που ετοιμάζω.
26 Ο Ρωτόκριτος απεικονίζεται ως στρατιωτικός άγιος από τον Ανατολή Λαζαρίδη στο
εξώφυλλο του αφιερώματος της Ελληνικής Δημιουργίας (1952). Βλ. Κακλαμάνης
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να απαντήσουμε αποτελούν τα εξής: α) ποιός ιππότης απειλεί τη χώρα και
την κόρη του βασιλιά και β) σε ποιούς αποδίδεται το προσωνύμιο δράκος.
Εκείνοι που αποκαλούνται δράκοι και θεωρούνται απειλή για την Αθήνα και την Αρετή είναι τόσο ο Πιστόφορος (Β,413, Β,1828, όπου αυτή η
τελευταία αναφορά γίνεται στο πλαίσιο της ειρωνείας-όπως επισημαίνεται
από τον Πιερή),27 όσο και οι Βλάχοι (Δ,1137).
Αφενός, α) ο Πιστόφορος απειλεί την κόρη στέλνοντάς της προξένια,
στα οποία η ίδια δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί θετικά. Επιπρόσθετα,
η άρνησή της πυροδοτεί σειρά εξελίξεων, όπως την οργή του Ηράκλη με
αποτέλεσμα τη φυλάκιση της Αρετής και την εξορία του Ρωτόκριτου. β)
Αφετέρου, οι Βλάχοι απειλούν το βασίλειο του Ηράκλη. Ωστόσο, αν καταληφθεί η Αθήνα, τίθεται αυτόματα σε κίνδυνο η ζωή της Αρετής (Ε,321332). Επομένως, αυτοί που τόσο μέσα από τη δράση τους, όσο και μέσα
από το προσωνύμιο του δράκου δύνανται να αντανακλούν τον δράκο των
δημοτικών τραγουδιών είναι ο Πιστόφορος και οι Βλάχοι.
Διευκρινίζεται ότι μολονότι ο Άριστος εκπροσωπεί την Βλαχιά κατά
την τελευταία μονομαχία και είναι συγγενής του Βλαντίστρατου από γυναίκειον αίμα, διαφέρει σε κάτι απο το υπόλοιπο βλαχικό στράτευμα, έρχεται από τη Φραγκιά.28
Όσο για την κορναρική Βλαχιά,29ο Vincent αναφέρει:
«Η Βλαχία του Δούναβη ήταν η μόνη Βλαχία που αποτελούσε αυτόνομο κράτος κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αι., και η μόνη που ως πολιτική οντότητα
έπαιζε ένα σημαντικότατον ρόλο στα πολιτικά και στρατιωτικά συμβάντα της
εποχής. Και ήταν μια χώρα με την οποία μερικοί από τους συμπατριώτες του
Κορνάρου είχαν στενότατες επαφές. Εκεί, καθώς και στη γειτονική Μολδαβία,
βρίσκονταν αρκετοί Κρητικοί που μαζί με άλλους Έλληνες ακολούθησαν την
(2015: 73 και Παράρτημα: εικ. 10).
27 Πιερής (2006: 31-32).
28 Η λέξη Φράγκοι εκφέρεται από τους Βυζαντινούς με υποτιμητική χροιά, τονίζοντας το
χάσμα που υπάρχει με τη Δύση. Κατά την Δ΄ Σταυροφορία Φράγκοι ονομάζονταν όλοι
οι Λατίνοι, ενώ οι Βυζαντινοί αποκαλούν υποτιμητικά τους Δυτικούς, Φράγκους και
όχι Ρωμαίους βλ. Berstein-Milza (1997: 83-84). Επιπλέον, βλ. Γιαννακόπουλος (1985:
38, 46, 85 όπου και πλούσια βιβλιογραφία) όπου με αυτό το προσωνύμιο αποκαλούνται
όσοι Βυζαντινοί υπογράφουν Ένωση των δύο Εκκλησιών.
29 Ο Ξανθουδίδης (1973: 376-377) την ταυτίζει με τη θεσσαλική Βλαχία, που συνορεύει
με το δουκάτο της Αθήνας.
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τύχη τους ως έμποροι, στρατιωτικοί, ή και αξιωματούχοι στην υπηρεσία των
ηγεμονικών αυλών. Οι χώρες αυτές, λοιπόν, αποτελούσαν ένα μέρος του «κόσμου» των Κρητικών».30

Η ταύτιση της κορναρικής Βλαχιάς με την παραδουνάβια Βλαχία ενισχύεται από το όνομα του Βλαντίστρατου· όνομα που περιέχει τη σλαβική
ρίζα -vlad, που σημαίνει δύναμη, εξουσία, κράτος και εμφανίζεται ως πρώτο συνθετικό σε ονόματα ηγεμόνων της Βλαχίας.31Ο Vlad Tepes (Βλαντ
Γ΄) υπήρξε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, που προσπάθησε να αντισταθεί
στους Οθωμανούς μετά από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα, ένας από τους ηγεμόνες της Βλαχίας του 15ου αι., ο Vlad B’ Dracul
ονομάζεται δράκος ή διάβολος, επειδή συμμετείχε στο Τάγμα του Δράκοντα, που πολεμούσε τους Οθωμανούς.32
Αν η Βλαχιά του Κορνάρου είναι η Βλαχία των Παραδουνάβιων ηγεμονιών, οι εκεί ντόπιοι ηγεμόνες, οι βοεβόδες αναπτύσσουν σχέσεις με τους
Έλληνες πρόσφυγες, στην προσπάθειά τους να αυτοπαρουσιαστούν ως
γνήσιοι διάδοχοι των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων,33μεταξύ των οποίων και
ο Μιχαήλ Γενναίος.34 Επίσης, ο Iorga χαρακτήρισε τη Μολδοβλαχία, μετά
από την Άλωση και την περίοδο της τουρκοκρατίας, ως το Βυζάντιο μετά
το Βυζάντιο, επειδή παρατηρείται η συνέχιση των πολιτισμικών και πολιτικών θεσμών του Βυζαντίου.35
Μήπως είναι παράτολμο να διερωτηθούμε αν η απειλή ενάντια στην
πόλη και στην κόρη προέρχεται από τον ίδιο δράκο; 1) Αν η ιδέα του Βυζαντίου επιβιώνει μέσα από τους Βλάχους που απειλούν την κορναρική Αθήνα
και 2) αν η Βλαχιά του Κορνάρου εκπροσωπεί τη βυζαντινή ιδεολογία, τότε
ο κίνδυνος που απειλεί την Αρετή (προξένια του Πιστόφορου) και η απειλή
που βρίσκεται προ των πυλών για την Αθήνα (Βλάχοι) πιθανόν να έχουν
κοινό παρονομαστή.
30
31
32
33
34
35

Vincent (2011: 68).
Ό.π. (: 69).
Ό.π. (: 70-71 όπου και σχετική βιβλιογραφία).
Ό.π. (: 77).
Ό.π. (: 75).
Για τους απόγονους των βυζαντινών αρχοντικών οικογενειών -εκφραστών της βυζαντινής
παράδοσης- που μεταναστεύουν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες βλ. Iorga (1989: 126131) και Σβορώνος (2004: 87-89). Για την αντίληψη των Ρουμάνων ηγεμόνων ότι ήταν
συνεχιστές του Βυζαντίου, έτσι όπως μαρτυρείται από ένα χρυσόβουλο του 1544, αλλά
και για την ηγεμονία του Μιχαήλ Γενναίου βλ. Iorga (1989: 141, 156-162).
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Αν η Αθήνα ήταν:
«... τση μάθησις η βρώσις
και το θρονί της αφεντιάς κι ο ποταμός της γνώσης» (Α,25-26)

και αν σύμφωνα με τις βυζαντινές παραδόσεις ήταν αναγκαίο να προσφερθεί θυσία προς ένα δράκο, που βρισκόταν πάνω σε γέφυρα κοντά
στην Πόλη,36τότε υποθέτουμε το εξής. Ίσως τα προξένια του Πιστόφορου
και οι Βλάχοι να αντανακλούν τον δράκο που εμποδίζει την ομαλή ζωή
της πλούσιας πνευματικά Αθήνας. Αν η Αρετή δεν θυσιάζεται μέσα από
τον γάμο της με τον Πιστόφορο, ούτε μέσα από την κατάληψη της Αθήνας
από τους Βλάχους, αυτό οφείλεται πρωτίστως στην άρνηση της κόρης να
αποδεχτεί τα προξένια του Πιστόφορου, καθώς και στη νίκη του Ρωτόκριτου-Κριτίδη επι του Άριστου, γεγονός που τον οδηγεί να γίνει ο ίδιος
σύζυγος της θυγατέρας του βασιλιά, εξουδετερώνοντας τα προξένια του
ρηγόπουλου του Βυζαντίου. Αυτό που απομένει να εντοπίσουμε είναι πώς
αποδίδεται κειμενικά η απαιτούμενη θυσία που πρέπει να πραγματοποιηθεί, για να γλιτώσει η Αθήνα και η κόρη.
Θεωρώ ότι αναγκαία είναι η «θυσία» του ίδιου του Ρωτόκριτου, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπ’ όψιν την αφήγηση της ψοματινής ιστορίας του Κριτίδη προς την Αρετή, λίγο πρίν από την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητάς του. Σύμφωνα με την αφήγηση, ο λαβωμένος όμορφος νέος που
συνάντησε στην Έγριπο, λίγο πρίν ξεψυχήσει,37 έδειξε στον Κριτίδη το
δακτυλίδι που φορούσε, ψιθυρίζοντας το όνομα της Αρετούσας. Αφού το
φίλησε, του το παρέδωσε και ο Κριτίδης τον έθαψε στο δάσος. Μάλιστα,
διευκρινίζεται ότι ο Άριστος σκοτώθηκε από ένα αποθαμένο:
ΠΟΙ.
«Του κόσμου ο δυνατώτερος βρίσκεται επά θαμμένος·
σήμερο τον εσκότωσεν άλλος αποθαμένος·» (Δ,1949-1950)

Αν ο «θάνατος» του Ρωτόκριτου και η μεταμορφωμένη παρουσία του
ως μαύρου και δράκου Κριτίδη είναι αυτές που θα του επιτρέψουν νικώ36 Ν.Γ.Πολίτης (1912-1913: 206-207). Επίσης, θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω την Κυριακή Κυριάκου για την ευγενική παραχώρηση των σχετικών μελετημάτων του Ν.Γ.Πολίτη.
37 Για τον παραλληλισμό του νεκρού παλληκαριού με τον Άριστο, του οποίου ο θάνατος
ωθεί τον Ρωτόκριτο να αποκτήσει την Αρετή βλ. Πιερής (2011: 134-136).
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ντας τον Άριστο,38 να αποκτήσει την Αρετή· καταδεικνύεται ο μείζων ρόλος
που έχει ο τόπος των εξοριών του ήρωα, τόπος στον οποίο θα γνωρίσει τη
γριά με τα μαγικά φίλτρα της μεταμόρφωσής του.
*
γ) Σύμφωνα με τα πιο πάνω, διερευνάται η επιλογή της Εγρίπου ως
τόπου εξορίας και ως διεξόδου προς τη γεφύρωση της πρότερης και της
μεταμορφωμένης τωρινής παρουσίας, έτσι όπως ορίζεται από τη δράση
πρίν και μετά από τη δεύτερη εξορία στην Έγριπο. Η σοφία, η γνώση
και τα μαγικά φίλτρα της γριάς μάγισσας, που θα προσφέρει στον νέο
το ταξίδι αποτελούν το κλειδί που θα τον βοηθήσει να αποχωριστεί τον
παλιό του εαυτό, για να επανέλθει δριμύτερος στο αθηναϊκό βασίλειο,
με άλλη όψη.
Η Έγριπος ήταν βενετική κτήση μέχρι το 1470, χρονιά κατά την οποία
κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς. Μετά από την πτώση της, η Βενετία
δεν διαφέντεψε ποτέ πια την πλουμισμένη Ανατολή σα βιος της, όπως είχε
κάνει από το 1204 ως τότε.39 Το Νεγροπόντε (=μαύρη γέφυρα), όπως ονομαζόταν επί βενετοκρατίας η Έγριπος αποτελούσε κομβικό σημείο για τη
Βενετία, αφού μόνο μετά από την ήττα του 1470 από τους Οθωμανούς,
μπόρεσε να αντιληφθεί πόσο σοβαρό ήταν γι’ αυτήν το πλήγμα της πτώσης
της Κωνσταντινούπολης, το 1453.
Η επιτυχημένη παρουσία του Ρωτόκριτου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ιπποτικών αναμετρήσεων, «εξαργυρώνεται» μετά από αυτή τη
δεύτερη εξορία, που προηγείται της τελευταίας μονομαχίας.40
Πιθανόν η μαύρη όψη του Κριτίδη να υπονοεί το ίδιο το όνομα του
τόπου εξορίας, του Negroponte· μια μαύρη όψη που θα λειτουργήσει
38 Δράκος αποκαλείται μόνο ο Κριτίδης και όχι ο Ρωτόκριτος, μιας και όλες οι αναφορές
περιορίζονται στο Δ’-Ε΄βιβλίο.
39 Lane (2007: 338-341, 503).
40 Πιερής (2006: 17, υπ. 32 και 37-38, όπου αναφέρει ότι «ο μεταμορφωμένος σε μαύρο
ιππότη Ερωτόκριτος, με το κρυπτικό, πλην δηλωτικό όνομα Κριτίδης (που παραπέμπει
στην Κρήτη και συνακόλουθα στις πνευματικές και άλλες κατακτήσεις της μέσα στο
κλίμα της αναγεννησιακής και μετα-αναγεννησιακής εποχής) [...] κωδικοποιεί έντεχνα
την ιδεολογία που προτείνει ο Κορνάρος. Όχι τη δέσμευση στο ένδοξο παρελθόν, αλλά
την τολμηρή προσοικείωση του ξένου στοιχείου, που φέρνει τη μόνη δυνατότητα
πραγματικής ανανέωσης και προδικάζει ένα μέλλον στηριγμένο στις δυνάμεις του
παρόντος.» Επίσης, βλ. Holton (2000: 101, υπ. 27), όπου αναφέρει ότι το όνομα
Κριτίδης θα μπορούσε να το διεκδικήσει ο Χαρίδημος, ενώ το όνομα Ρωτόκριτος
ηχητικά παραπέμπει στην Κρήτη.
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σαν γέφυρα από την οποία πρέπει να περάσει ο μαύρος Κριτίδης, για να
διεκδικήσει την Αρετή και τον θρόνο της Αθήνας. Αυτό το νικηφόρο πέρασμα από την τελευταία μονομαχία ήταν αναγκαίο, αν ληφθεί υπ’όψιν
ότι ο θάνατος του Άριστου δεν οφείλονταν στην έλλειψη ανδρείας, αλλά
στο ριζικό:
ΠΟΙ.
«τουτό ‘τονε του ριζικού, αμ’όχι απ’ την αντρειά του·
εδιάβηκε κι οπίσω του δεν ήφηκε καλλιά του.» (Δ,1951-1952)

*
Συμπερασματικά, αν όντως υπάρχει κάποια σύνδεση 1) των δρακοκτονιών που εντοπίζονται στα δημοτικά τραγούδια και στις παραδόσεις, καθώς και 2) του συμβολισμού που εμπερικλείει η απεικόνιση του δράκου
στην αγιογραφία μετά από το 1204 υποδηλώνοντας τον Οθωμανό, στο
κορναρικό κείμενο, τότε ίσως ο Ερωτόκριτος δύναται να περιέχει μηνύματα τα οποία «φωτογραφίζουν» τον οθωμανικό κίνδυνο. Πρόκειται για
μηνύματα τα οποία αν και δύσκολα τα αντιλαμβάνεται το νεότερο κοινό,
μπορούσαν να «αποκρυπτογραφηθούν» ευκολότερα από το κοινό της εποχής του ποιητή. Μια τέτοια σύνδεση, θα εξηγούσε και μέσα από αυτή την
πλευρά την ιδιαίτερη απήχηση που γνώρισε το κορναρικό έργο σε βάθος
χρόνου. Μέσα από την τέχνη (λογοτεχνία, τραγούδι κ.ά.), προϊόντα της
οποίας αποτελούν και τα δημοτικά τραγούδια που είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, οι Έλληνες βρίσκουν καταφύγιο στεγάζοντας τις ελπίδες
τους για ελευθερία.
Επίσης, αν οι ομόθρησκοι των Βυζαντινών, Φράγκοι, «ευθύνονται» για
την πτώση της Πόλης το 1204 και την ίδρυση του κράτους της Νίκαιας,
τότε mutatis mutandis μετά από την απειλή των Βλάχων και τη μονομαχία
με τον Άριστο που έρχεται από τη Φραγκιά, σηματοδοτείται η «πτώση»
της Αθήνας. Μια «πτώση» που παρουσιάζεται μέσα από την απώλεια της
δύναμης του ηγέτη της, του βασιλιά Ηράκλη. Όσον αφορά στην ανάδυση
του νέου κέντρου, δηλαδή μιας Αθήνας που αντανακλά την Αναγέννηση,
τότε πιθανόν να συντελείται μέσα από τη δράση και την ανάδειξη του Ρωτόκριτου ως νέου ηγέτη της Αθήνας.
O Holton υποστηρίζει ότι η Αθήνα μπορεί να συμβολίζει τη Βενετία,
που χαρακτηρίζεται ως «νέα Αθήνα». Αν το όνομα του βασιλιά Ηράκλη
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υπονοεί την πρώιμη ιστορία της Βενετίας και τις παλιές στενές σχέσεις μεταξύ Βενετίας και Βυζαντίου, καθιστώντας έτσι εύλογη τη συμπάθεια του
βασιλιά προς τον Πιστόφορο, τότε αυτή η συμπάθεια καταρρέει μόνο όταν
ο Ρωτόκριτος-Κριτίδης νικήσει τον Άριστο, γλιτώνοντας την Αθήνα από
τους Βλάχους.41 Επιπρόσθετα, θεωρώ ότι η νέα Αθήνα του βασιλιά Ρωτόκριτου ενδεχομένως να απηχεί τη Βενετία, όμως τη σύγχρονη του ποιητή
Βενετία η οποία διακρίνεται για τον ρεαλισμό κατά την πορεία της στο ευρωπαϊκό αναγεννησιακό γίγνεσθαι. Επιπλέον, η Βενετία μετά από το 1204
θεωρείται από τους Ευρωπαίους γέφυρα καλλιτεχνική και πολιτιστική αλλά
και εμπορική, ανάμεσα στην Aνατολή και στη Δύση·42 άποψη που συνεχίζει
να επικρατεί και μετά από το 1453, οπότε γίνεται -μέσω της Κρήτης που
αποτελεί ένα ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ των Ελλήνων της Ανατολής και της
Δύσης- ένα δεύτερο Βυζάντιο (quasi alterum Byzantium), κατά τον Βησσαρίωνα.43
Ίσως η Έγριπος επιλέγεται από τον Κορνάρο, για να γίνει ακόμα πιο
έντονο ότι από εκεί που ηττήθηκε η Βενετία, θα έρθει ο ήρωας του έργου να αποδείξει ότι ως εκπρόσωπος του νέου πια βασιλείου της Αθήνας
(επειδή αποκτά νέο βασιλιά) έχει τη δύναμη να δώσει ελπίδα για την αλλαγή. Αν η Κρήτη βρίσκεται υπό βενετοκρατία την εποχή που γράφεται το
ποίημα, μπορούμε να πούμε ότι αυτή την εκδοχή της Δύσης προτείνει ο
ποιητής μέσα από τον Ερωτόκριτο. Μια πορεία ανάλογη με του νέου βασιλείου της Αθήνας, προσδιορισμένου από τα αναγεννησιακά πνευματικά
φώτα της Γαληνοτάτης.
Αν η θεοκρατία του Μεσαίωνα αρχίζει να υποχωρεί μπροστά στον πολιτικό ρεαλισμό της Αναγέννησης, τότε υποστηρίζουμε ότι αυτό ίσως συντελείται ενδοκειμενικά, μέσα από την ωριμότερη πολεμική εμφάνιση του
Κριτίδη στην τελευταία μονομαχία.44
41
42
43
44

Holton (2000: 123-137). Σύμφωνος είναι ο Vincent (2012: 171, υπ. 49).
Norwich (1993: 156).
Γιαννακόπουλος (1985: 47-56) και Λαμπάκης (2004: 31-51 και κυρίως 44-45).
Ο Πιερής (2011: 111-146 και κυρίως 144-146) μέσα από την εξέταση του γραμμικού και
κυκλικού χρόνου στο κορναρικό κείμενο καταλήγει ότι η στάση των δύο ερωτευμένων
με τη «νεοτερική απόφαση ενός ιδιωτικού καθορισμού της τύχης σηματοδοτεί το
πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση.» Ο Κορνάρος χαρακτηρίζεται από την
Stevanoni (1988: 52-84 και κυρίως 70-71) «μακιαβελλικός», επειδή προβάλλει την
υπεροχή της αρετής μπροστά στη μοίρα. Επίσης, βλ. Πιερής (2006: 33: «...ο Κορνάρος
στρέφει προκλητικά την πλάτη στο τελεσίδικα τελειωμένο Βυζάντιο και υποδεικνύει
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Αν η επιχειρηματολογία μας είναι πειστική, αυτή η μονομαχία ενδεχομένως να υπονοεί: α) τις συνδηλώσεις της Δ´ Σταυροφορίας, β) μια στροφή στα συμφραζόμενα της Δύσης, στροφή που θα επέτρεπε στην Κρήτη να
αντλήσει από τον ζωντανό πυρήνα της Αναγέννησης, για να στηριχτεί στις
δικές της δυνάμεις,45 για να αντιμετωπίσει επιτυχώς μια επικείμενη οθωμανική επίθεση. γ) Τέλος, αν μέσα από τον Ερωτόκριτο και την τελευταία
μονομαχία αντανακλάται η αναγεννητική τάση, τότε ίσως να μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι ο Κορνάρος δημιουργεί το δικό του «λογοτεχνικό τόξο»
που θα συνέδεε την Κρήτη με την Ευρώπη και τη Δύση.46

έμμεσα στον νέο ελληνισμό μια διέξοδο ανάλογη μ’εκείνη που αναζήτησαν τα έθνη
της Δύσης κατά το πέρασμά τους από την εποχή του Μεσαίωνα στην Αναγέννηση.»
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Abstract
This paper aims to give some answers to the question whether the Erotokrito’s last duel presents affinities with historical events and their connotations· which perhaps reinforces 1. the position that the text was not
written in a historical vacuum and 2. Its allegorical aspects in connection
with Cornaro’s proposal on the ideological framework that would shield the
island from an imminent Ottoman assault. We focused on: (a) the events of
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the 4th Crusade (1204) and the Constantinople’s Latin occupation, in connection with the last duel and the framework defining the two knights as
opponents and (b) in the name δράκος (which has Aristos and Kritidis) in
the light of the following question: how the victory of the last, reflects a
hidden connection with the δρακοκτονία of the folk songs? Finally, it was
investigated (c) the choice of Έγριππος from the poet regarding the name
Negroponte (=black bridge) and how this name can be linked to 1) the liberation of Areti from prison and 2) the salvation of Athens by the Vlachs.
Λέξεις κλειδιά: Κρητική λογοτεχνία, Ερωτόκριτος, ιστορία, Δ΄ Σταυροφορία.

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΧΛΙΚΗ: ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Δημήτρης Κιτσούλης*
Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες περίπου, στο πεδίο των πρώιμων νεοελληνικών σπουδών,1 παρατηρείται μια σταθερή κλιμάκωση του ενδιαφέροντος γύρω από τη ζωή και, κυρίως, το έργο του «πατέρα της κρητικής
λογοτεχνίας»,2 Στέφανου Σαχλίκη. Σήμερα, έχουν πλέον υποχωρήσει και
οι ελάχιστες εναπομείνασες επιφυλάξεις για την αναχρονολόγησή του από
τον 15ο-16ο στον 14ο αιώνα,3 ζήτημα συναφές όχι μόνο με την αναθεώρηση των παλιότερων σχημάτων για την κρητική και την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία,4 αλλά και με το γενικότερο πλαίσιο του συνεδρίου μας, που
εξετάζει την πορεία του ελληνισμού σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης.
Ως προς το πρώτο σκέλος του διπολικού αυτού σχήματος (κρίση – ανάκαμψη), αρκεί να θυμίσουμε την καταλυτική και μακροπρόθεσμη επίδραση ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος ακριβώς στο μέσον του 14ου αιώνα·
*

1
2

3

4

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος ΜΔΕ στη Νεοελληνική Φιλολογία, αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα
Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Email: jimius1@gmail.
com.
Ευχαριστώ και από εδώ τον Ανδρέα Λούνη και την Ειρήνη-Μαρία Φασιάνη για την
πολύτιμη συνδρομή-διευκόλυνση στα βιβλιογραφικά αιτήματά μου, όπως και την Ολυμπία Βρακοπούλου, που είχε την υπομονή να διαβάσει διαδοχικές μορφές της ανακοίνωσης, κάνοντας ουσιαστικές παρατηρήσεις.
Για το περιεχόμενο του όρου, καθώς και για προτάσεις σχετικά με την αυτονόμηση και
τη μελλοντική αρτίωση του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, βλ. Καπλάνης 2009.
Δανείζομαι τον εύστοχο χαρακτηρισμό του van Gemert 1997: 61. Τα δημοσιευμένα
αποτελέσματα της χαλκέντερης ερευνητικής δραστηριότητας του ολλανδού νεοελληνιστή στα βενετικά αρχεία γύρω από το πρόσωπο και τη δράση του ποιητή (βλ. van
Gemert 1980) συμπίπτουν χοντρικά με την έναρξη της παρούσας συμβατικής οριοθέτησης των τεσσάρων δεκαετιών.
Η ιστορία της χρονικής μετατόπισης σκιαγραφείται στο Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 45-48· πρβλ. Λεντάρη 2008: 75, σημ. 8, όπου και πλούσια βιβλιογραφία της
σχετικής συζήτησης που ξεσήκωσαν οι επιφυλάξεις ορισμένων μελετητών. Ως προς
το τελευταίο μελέτημα, επισημαίνεται ότι «Στο θέμα επανήλθε πρόσφατα η Λεντάρη
θεωρώντας σωστά το ζήτημα της χρονολόγησης [στον 14ο αι.] λυμένο» (Καπλάνης
2011: 492, σημ. 5).
Για τα (τότε) «καινά δαιμόνια» της αναχρονολόγησης αυτής βλ. τις παρατηρήσεις του
Παναγιωτάκη στο Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 47-48.
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αναφέρομαι στην πανευρωπαϊκή επιδημία πανούκλας ή «Μαύρο Θανάτο»
(1348-1351),5 όπως είναι ευρύτερα γνωστό, που οι δυσμενείς επιπτώσεις
του στη ζωή του Σαχλίκη υπογραμμίζονται εμφατικά στη βιβλιογραφία,
ωστόσο αποσιωπούνται πλήρως στο έργο του, κάτι που ισχύει για ακόμα
ένα μείζον γεγονός, στενότερης τοπικής εμβέλειας, την κρητική «αποστασία ή επανάσταση του Αγίου Τίτου» (1363-1367).6 Το τελευταίο πιθανόν να
συνδέεται με τη σχεδόν βέβαιη αλλά, κατά τ’ άλλα, αινιγματική φυλάκισή
του,7 συμβάν που θεματοποιείται σε κάποια πρώιμα κείμενά του και γενικά
θεωρείται ότι σηματοδοτεί την αρχή της λογοτεχνικής του σταδιοδρομίας.
Παράλληλα, θα ήταν εξίσου χρήσιμο να τονίσουμε τον κομβικό χαρακτήρα της εποχής για τη λογοτεχνική ιστορία, καθώς ο 14ος είναι ο αιώνας
«ανάκαμψης της δημώδους λογοτεχνίας»8 από την ξαφνική και δυσεξήγητη οπισθοδρόμηση (13ος αι.) που διαδέχεται τους πρώιμους, διστακτικούς
–και προφανώς επηρεασμένους από τις σύγχρονες δυτικές επιδόσεις– πειραματισμούς των κομνήνειων χρόνων (12ος αι.).9 Στη θεαματική ποσοτική αύξηση και την ειδολογική ποικιλία που χαρακτηρίζουν την ανάκαμψη
αυτή,10 αναμφίβολα συνεισφέρει και το έργο του Σαχλίκη, στη μελέτη του
οποίου διακρίνονται, κατά την προαναφερθείσα τεσσαρακονταετία, δύο
βασικές τάσεις.
5

Ενδεικτικά βλ. Vovelle 2000: 113-212· για την Κρήτη βλ. Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 49-54.
6 Για το θέμα αυτό βλ. van Gemert 2001: ιδίως 165-168· o Παναγιωτάκης ερμηνεύει
τη στάση του ποιητή ως αποτέλεσμα της «αρκετά αυτάρεσκης αδιαφορίας του για τα
ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που εκτυλίσσονταν στην εποχή του και επηρέαζαν τις
τύχες του τόπου του και των συνανθρώπων του» (Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015:
53-54).
7 Γεγονός ατεκμηρίωτο από τις αρχειακές πηγές αλλά βάσιμα εικάσιμο, το οποίο χρονολογείται οπωσδήποτε μετά το 1364 και ίσως στα 1370-1371 (βλ. van Gemert 1980:
46-49). Δεν μπορεί, ωστόσο, να αποκλειστεί οποιοδήποτε διάστημα ανάμεσα στα έτη
1364-1371 (Καπλάνης 2011: 494, σημ. 11).
8 Βλ. το ομώνυμο κεφάλαιο της γραμματολογικής εισαγωγής της Μαρκομιχελάκη
στο περιβάλλον «Δημώδης Γραμματεία» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://
georgakas.lit.auth.gr/dimodis/ η εισαγωγή διατίθεται και σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf),
όπου το αντίστοιχο κεφάλαιο καλύπτει τις σελ. 1-17.
9 Beaton 2016: 45 και 60. Για τα διάφορα «γλωσσικά και λογοτεχνικά επίπεδα» του 12ου
αι. βλ. τις σελ. 47-51 στο ίδιο βιβλίο. Λογοτεχνική επισκόπηση του αιώνα αυτού καθώς
και του επόμενου (13ος) βρίσκει κανείς σε ξεχωριστά κεφάλαια της εισαγωγής, στην
ηλεκτρονική ανθολογία του ΚΕΓ (βλ. προηγούμενη σημ.· το έντυπο κείμενο εκτείνεται
στις σελ. 3-8 και 9-11 αντίστοιχα).
10 Βλ. Κεχαγιόγλου 2009α: 91-95.
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Την πρώτη τάση εκπροσωπούν οι μελετητές που, παρά την όψιμη και
πολλαπλώς προβληματική χειρόγραφη παράδοση του σαχλίκειου corpus,11
τόλμησαν να δοκιμάσουν και αυτοί «την κριτική δεινότητά τους»,12 προσφέροντας στο επιστημονικό –και όχι μόνο– κοινό νέες, βελτιωμένες εκδόσεις του. Εργασίες που συνεχίζουν και εμπλουτίζουν μια μακρόχρονη
φιλολογική περιπέτεια αναγόμενη στα τέλη του 19ου αιώνα,13 η οποία παραμένει ακόμα ανοιχτή με την επικείμενη συνοπτική έκδοση και των τριών χειρόγραφων μαρτύρων από τους Μαυρομάτη και van Gemert,14 που
αναμένεται να προωθήσει σημαντικά τα ερμηνευτικά ζητήματα με άξονα
το εξεταζόμενο έργο.
Η δεύτερη τάση, που υπαινίχθηκα στην προηγούμενη πρόταση, αντανακλάται στην ενθαρρυντική αναθέρμανση της «συζήτησης για τον λογοτεχνικό Σαχλίκη»,15 με πιο πρόσφατο καρπό την εντυπωσιακή πύκνωση μελετημάτων που επιχειρούν ανανεωμένες ερμηνευτικές αναγνώσεις
του έργου του,16 με το οποίο, όπως έχει παρατηρηθεί, εισάγεται στα
11 Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή της κειμενικής παράδοσης στα τρία σωζόμενα χφφ.
του 16ου αι. καθώς και των προβλημάτων της, βλ. Παναγιωτάκης 1987: 7-22· πρβλ.
van Gemert 2005: 412-420.
12 Παναγιωτάκης στο Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 44.
13 Για τον α΄ κύκλο (1879-1960) της εκδοτικής ιστορίας του σαχλίκειου έργου βλ. Μαυρομάτης 2005: 447-448. Αναφορικά με τον β΄ κύκλο (1998-2015), ο οποίος συνεχίζεται, όπως αναφέρθηκε, ώς και σήμερα παραμένοντας ανολοκλήρωτος, μία «πρώτη
φάση» του μέχρι το 2003 συνοψίζεται στα Λεντάρη 2017: 231, σημ. 8, και Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 13. Η «Επιλογή Βιβλιογραφίας» στο τελευταίο βιβλίο
περιέχει και πλήρη κατάλογο των εκδόσεων του σαχλίκειου έργου, αυτοτελών και μη,
στις σελ. 243-244.
14 Βλ. van Gemert & Μαυρομάτης 2017.
15 Λεντάρη 2017: 230.
16 Όπως η άρθρωση ενός πρώιμου αποικιοκρατικού λόγου ή μιας προδρομικής μορφής
λογοτεχνικού οριενταλισμού (Σταυρακοπούλου 2017 [2004])· η θεματική, λεξιλογική
και δομική συγγένεια των ποιημάτων του με αντίστοιχα της «δυτικοευρωπαϊκής ερωτογραφίας» (Σταυρακοπούλου 2008)· η παρουσία των ασθενειών στο έργο του ως μεταφορά του φόβου της κοινωνικής απομόνωσης (Λεντάρη 2008)· η ανίχνευση διάφορων
δεικτών πολιτισμικής ή εθνοτικής ετερότητας (Καπλάνης 2011: 500-507)· η σημασία
των αισθήσεων και των αισθητηριακών εικόνων στη λογοτεχνική κατασκευή της πόλης
του Χάνδακα (Λεντάρη 2017)· η συναφής απεικόνιση του παραπάνω αστικού χώρου,
με άξονες τη μουσική, τη θρησκεία κ.ά. (Μαρκομιχελάκη 2015) – η συγκεκριμένη μελέτη εκτείνεται στα όρια μιας ολοκληρωμένης μονογραφίας που εξετάζει τα πολλαπλά
λογοτεχνικά πρόσωπα της πρωτεύουσας της βενετοκρατούμενης Κρήτης, δηλαδή του
Κάστρου ή Χάνδακα [= Ηράκλειου], σε όλο το εύρος της κρητικής λογοτεχνίας (14ος
αι.-1669)· ειδικό ενδιαφέρον για τον Σαχλίκη παρουσιάζουν τα κεφάλαια 2, 3, 4 και 7.
Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται εδώ οι εργασίες της τελευταίας δεκαπενταετίας. Για
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νεοελληνικά γράμματα η αναγέννηση,17 όχι απαραίτητα εννοούμενη ως
μια αυστηρά οριοθετημένη «εποχή», αλλά περισσότερο ως μια τάση ή ένα
ρεύμα με διακριτά χαρακτηριστικά που το διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα
ομόχρονα αλλά στη βάση τους διαφορετικά ή/και αντιστικτικά ρεύματα.18
Η σημερινή ανακοίνωση κινείται στο πνεύμα της ανοιχτής αυτής συζήτησης στοχεύοντας να (επαν)εξετάσει δύο βασικές συνιστώσες της ποιητικής του Σαχλίκη, τις οποίες υπαινίσσεται ο τίτλος της· εννοώ τη σάτιρα
και την παρωδία, λογοτεχνικές μορφές γνωστές και καλλιεργημένες από
την αρχαιότητα,19 που ως κριτικοί όροι-εργαλεία ανήκουν στην ευρύτερη γραμματολογική περιοχή της «ποιητικής της ανατροπής».20 Λόγω της
πρωτεϊκής φύσης των όρων αυτών (συνεπώς και της αδυναμίας καθορισμού ενός διιστορικού ορισμού τους),21 αλλά και των τελευταίων πλούσιων και πολυφωνικών θεωρητικών εξελίξεων γύρω από το περιεχόμενό
τους, επιβάλλεται η συνετή χρήση των σύγχρονων κριτικών εργαλείων σε
κάθε σχετική προσέγγιση. Αυτό ισχύει προπαντός για την παρωδία, που η
πρόσφατη σημασιολογική της διεύρυνση, παρά την αναντίρρητη χρησιμότητά της, μπορεί ενίοτε να καταλήξει συσκοτιστική και όχι διαφωτιστική
εξαιτίας της υπερβολικής θεωρητικοποίησης.22

17
18
19

20

21
22

τις παλιότερες μελέτες πολύ χρήσιμη είναι η ενημερωμένη «Επιλογή Βιβλιογραφίας»
στην τελευταία, χρηστική έκδοση Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 244-261.
Βλ. σχετικά Καπλάνης 2011: 491-500.
Καπλάνης 2015: 743-764.
Κωστίου 2005: 37 και 200 αντίστοιχα· γενάρχης της σάτιρας θεωρείται ο Αρχίλοχος
από την Πάρο (7ος αι. π.Χ.), ενώ η παρουσία της επισημαίνεται σταθερά και στην
κλασική περίοδο, μέσω της οποίας μετακενώνεται στους ρωμαίους συγγραφείς (βλ.
Cuddon 2010: 510· πρβλ. Μητσάκης & Δεσποτίδης 2007, 1978). Για τις (αμφιλεγόμενες) ρίζες και τη χρήση της παρωδίας στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία
(ως επιφανέστερο παράδειγμα αναφέρεται συνήθως η ψευδοομηρική Βατραχομυομαχία) βλ. Cuddon 2010: 448, και Μητσάκης & Αποστολή 2007: 1744-1745.
Βλ. Κωστίου 2005: 23-33· πρβλ. Κωστίου 2015: 13, στο λήμμα του έντυπου εγκυκλοπαιδικού οδηγού Σελιδοδείκτες για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, ο οποίος διατίθεται
και σε ψηφιακή, πολυμεσική μορφή στις «Ψηφίδες» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
(http://selidodeiktes.greek-language.gr/). Να σημειωθεί ότι τα ηλεκτρονικά λήμματα
έχουν άλλη δομή και ελαφρώς τροποποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με τα έντυπα
λόγω της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις του διαφορετικού μέσου. Το λήμμα «Η
ποιητική της ανατροπής» είναι προσβάσιμο εδώ: http://selidodeiktes.greek-language.
gr/lemmas/611.
Για το θέμα αυτό σε σχέση με τη σάτιρα βλ. Κωστίου 1996, ενσωματωμένο και στο
Κωστίου 2005: 48-49, όπου στις σελ. 37-48 σκιαγραφείται η διαχρονική μεταμόρφωσή
της· πρβλ. Αγγελάτος 2003. Ομοίως, για την παρωδία βλ. Κωστίου 2005: 199-202.
Βαγενάς 2002β.

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ...

467

Η προηγούμενη διαπίστωση δικαιολογεί, ελπίζω ικανοποιητικά, την
προτεραιότητα που θα δοθεί στην παρωδία σε βάρος της σάτιρας, επιλογή που διαγράφεται ευκρινώς και στον υπότιτλο της ανακοίνωσης, με
την αναφορά σε δύο σημαντικές –αν και όχι αποκλειστικές– όψεις της
πρώτης ως λογοτεχνικής διαδικασίας: τη διακειμενικότητα23 και τον καταλυτικό ρόλο της στην εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών, η μελέτη της
οποίας θα ωφελούνταν πολύ από μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνικής παρωδίας.24
Ειδικότερα, θα παρακολουθήσουμε τις διάφορες εκφάνσεις, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της παρωδίας, σε συνάφεια όμως με τη σάτιρα, μέσα από την οπτική της συνύπαρξης και συνεργασίας τους –πολύ
συχνής άλλωστε στην παλιότερη λογοτεχνία–25 στο έργο του Σαχλίκη, που
η συμβατική του διαίρεση σε δύο περιόδους είναι ομόφωνα αποδεκτή,26
εξακολουθεί, παρόλα αυτά, να διχάζει την έρευνα όσον αφορά τον ακριβή αριθμό, τις επιμέρους υποδιαιρέσεις και τους τίτλους των ποιημάτων
του.27 Η εξέταση, πάντως, θα εστιάσει σε ποιήματα της πρώτης περιόδου,
ακολουθώντας την προτεινόμενη χρονολογική σειρά τους,28 και θα βασιστεί στις παλιότερες απόψεις των μελετητών, λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς που αναγκαστικά θέτουν σε κάθε απόπειρα ερμηνείας τα
ακανθώδη εκδοτικά ζητήματα.29
23 Κωστίου 2005: 223-224.
24 Κάτι που εκφράζεται ως άμεσο ερευνητικό ζητούμενο στα Κωστίου 1999 και Βαγενάς
2002α.
25 Η συχνή αλληλεξάρτηση σάτιρας και παρωδίας αποτελεί κοινό τόπο στη σχετική βιβλιογραφία και παρουσιάζεται ως το κύριο αίτιο της σύγχυσής τους (βλ. λ.χ. Κωστίου
1997β: 11-13· πρβλ. Αγγελάτος 1997: 10). Για τη διάκριση των ορίων τους βλ. Κωστίου
2005: 233-236.
26 Στα «χρόνια της φυλακής (1370-71)» και τα «χρόνια της χρεωκοπίας (1386;-1391)»,
όπως οριοθετούνται στο van Gemert & Μαυρομάτης 2017: 219· για τα όρια όμως της
πρώτης περιόδου βλ. και παραπάνω τη σημ. 6.
27 Μετά τη θεμελιώδη μελέτη του Παναγιωτάκη (1987), στο σαχλίκειο corpus, που στα
χφφ. παραδίδεται κατά κανόνα χωρίς διακοπές και ξεχωριστούς τίτλους, διακρίνονται
έξι (van Gemert 2005: 441-412· van Gemert & Μαυρομάτης 2017: 219) ή επτά (Παναγιωτάκης 1987: 18· Καπλάνης 2011: 495) μεγαλύτερα ποιήματα, από τα οποία τρία,
συνήθως, υποδιαιρούνται σε μικρότερες ενότητες (πρόκειται για τα «ποιήματα της φυλακής», εκείνα με θέμα τις «πολιτικές» και τις όψιμες Συμβουλές στον Φραντζισκή).
28 Διαδοχή που, βέβαια, στηρίζεται σε εικασίες (van Gemert & Μαυρομάτης 2017: 219).
29 Λεντάρη 2017: 241, σημ. 27. Ο Beck (1993: 311) παρατηρεί σχετικά: «Δεν αποκλείεται μάλιστα σε ορισμένα στάδια της σημερινής παράδοσης να μην έχουμε μπροστά μας
το λόγο του Σαχλίκη, αλλά των ποιητάρηδων και των τραγουδιστών που ιδιοποιήθηκαν
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Όμως, ξεκινώ αντίστροφα, με κάποιες εισαγωγικές σκέψεις για τα κίνητρα και τη λειτουργία της σαχλίκειας σάτιρας. Στην πληρέστερη διαθέσιμη περιγραφή της, ο αείμνηστος Νίκος Παναγιωτάκης υποστηρίζει ότι
«εκπορεύεται από προσωπικές πικρές εμπειρίες και κατευθύνεται, διεισδυτικά, αλλά εγωιστικά, ενάντια σε κοινωνικές ομάδες ή πρόσωπα που του
δυσκόλεψαν ή του κατέστρεψαν τη ζωή ή, που για διάφορους λόγους, του
είχαν δημιουργήσει προσωπικές αντιπάθειες».30 Πρόκειται για μια άποψη
διαδεδομένη στη βιβλιογραφία, βασισμένη κυρίως στην αυτοαναφορικότητα του ποιητικού λόγου, εν μέρει και σε αρχειακές μαρτυρίες, που εξισώνει τα σατιρικά του έργα με «αυτοβιογραφικές ρίμες»,31 ψηλαφώντας
πίσω από αυτά προσωπικά, ιδιοτελή και εμπαθή κίνητρα, που ώθησαν τον
Σαχλίκη να πιάσει τη συγγραφική πένα.32 Την εντύπωση αυτή ενισχύουν
και τα επίθετα που επανέρχονται για τον προσδιορισμό της σαχλίκειας σάτιρας, ειδικά της πρώτης περιόδου, η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται «ανελέητη», «καυστική», «πικρότατη», με διάθεση «επιθετική» ή «εκδικητική», κοντολογίς μια σάτιρα γιουβενάλεια ως προς τη δηκτική της στάση,33
αποκλίνουσα ωστόσο από την κοινωνική/αναμορφωτική στόχευση του
μεγάλου ρωμαίου σατιρικού, αφού, όπως αποφαίνεται ο Παναγιωτάκης,
«στοχεύει στην ατομική ικανοποίηση και ευχαρίστηση του συγγραφέα».34
Δεν θα μπορούσαμε, βέβαια, να αποκλείσουμε συλλήβδην το βιωματικό
υλικό ως την αρχική αφόρμηση, ειδικά από τη στιγμή που τα δεδομένα για
τα σωζόμενα βυζαντινά και πρώιμα νεοελληνικά σατιρικά κείμενα προσανατολίζουν και προς αυτή τη λογοτεχνικά εξωγενή πηγή.35 Ωστόσο, σημαντικές εργασίες των δύο τελευταίων δεκαετιών με άξονα το magnum opus
του ποιητή, τη λεγόμενη «αυτοβιογραφία» του, που τιτλοφορείται Αφήγησις
παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη,36 εφιστούν την ιδιαίτερη προσοχή μας –
τα θέματά του».
Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 38.
van Gemert 1980: 58 και 62.
van Gemert 1980: 73· van Gemert 1997: 62.
Συνήθως κατατάσσεται στην «τυπική ή άμεση σάτιρα»· βλ. Abrams 2005: 429-430·
Cuddon 2010: 513.
34 Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 76-77.
35 Κεχαγιόγλου 2009β: 280.
36 Η πιο πρόσφατη έκδοση του ποιήματος βρίσκεται στο Μαυρομάτης και Παναγιωτάκης
2015: 111-124· από αυτήν αντλούνται όλα τα ποιητικά παραθέματα στη συνέχεια, προσαρμοσμένα στο μονοτονικό σύστημα.
30
31
32
33
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αν όχι την καλοπροαίρετη καχυποψία μας– στην αποτίμηση της πιστότητας
των «αυτοβιογραφικών» ομολογιών,37 επιφύλαξη που μπορεί αναλογικά να
επεκταθεί και στις υπόλοιπες σάτιρές του,38 οι οποίες θέτουν στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα, βασικά επώνυμες γυναίκες παρουσιασμένες
ως πόρνες, που αποτελούν ακόμα μία αναγνωρίσιμη κοινωνική ομάδα δίπλα
στους δικηγόρους και χωρικούς της «αυτοβιογραφίας» του – παρεμπιπτόντως, η σάτιρα των ομάδων αυτών δεν σπανίζει στη δυτικοευρωπαϊκή γραμματεία.39 Άλλωστε, η «επίθεση ενάντια σε ευδιάκριτα, ιστορικώς αυθεντικά
συγκεκριμένα στοιχεία»40 συνιστά βασικό συστατικό της ταυτότητας της
σάτιρας και, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί μια δοκιμασμένη λογοτεχνική
σύμβαση από τις απαρχές της, ανιχνεύσιμη ακόμα και στον πατριάρχη Αρχίλοχο, που η έρευνα έχει υποδείξει ότι τα σατιρικά του βέλη ακονίζονται
μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας.41
Θα ήταν, επομένως, λογικό να υποθέσουμε ότι ένας ευφυής ποιητής
όπως ο Σαχλίκης θα εκμεταλλευόταν τη γνώση του ακροατηρίου του για τις
καταστάσεις, τα πρόσωπα και τις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να πετύχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η πριμοδότηση της «προσωπικής
ικανοποίησης» είναι μονομερής και αδικεί τον Σαχλίκη, για τον οποίο ασφαλώς ισχύει η συνθήκη που αφορά κάθε σατιρικό συγγραφέα, ότι ανεξάρτητα
από την κριτική (ή επιθετική) πρόθεση παρακινείται από την αισθητική επιθυμία να εκφραστεί,42 είναι δηλαδή ένας ακάματος τεχνίτης του λόγου, όπως
εύγλωττα φανερώνουν και τα ίχνη της ύστερης και, δυστυχώς, ημιτελούς,
κατά τα φαινόμενα, αναθεώρησης μεγάλου μέρους του έργου του.43 Βασική
37 Βλ. Hinterberger 1996· Hinterberger 1998· Luciani 1997, όπου ο αυτοβιογραφισμός
ερμηνεύεται ως λογοτεχνική μανιέρα που υπηρετεί τους σατιρικούς στόχους. Οι βασικές απόψεις των παραπάνω μελετητών συνοψίζονται στο Μαρκομιχελάκη 2015: 279280, σημ. 10, όπου και χρήσιμη ελληνική μετάφραση (από το ιταλικό πρωτότυπο) των
συμπερασμάτων του Luciani.
38 Hinterberger 1998: 185-186· Λεντάρη 2008: 81-82.
39 Συνεπώς, η σαχλίκεια σάτιρα μπορεί να εδράζεται (και) σε διακειμενικό (όχι μόνο βιωματικό) υπόβαθρο· βλ. Hinterberger 1996: 201 (για την πορνεία), καθώς και τις ανάλογες παρατηρήσεις μελετητών λιγότερο ή περισσότερο υπέρμαχων ενός σαχλίκειου
αυτοβιογραφισμού: Παναγιωτάκης στο Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 77 (για
τους χωρικούς) και 80 (για τους δικηγόρους)· van Gemert & Μαυρομάτης 2017: 223
(για τους χωρικούς).
40 Rosenheim στα Κωστίου 1997β: 18 και Κωστίου 2005: 50.
41 Barron & Easterling 1999: 169.
42 Κωστίου 2005: 61-62· Κωστίου 2015: 14-15.
43 Διαπιστωμένη από καιρό στην «αυτοβιογραφία» του· βλ van Gemert 1980: 74 (και
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λειτουργία της σάτιράς του, λοιπόν, ακόμη κι αν λανθάνει οποιοσδήποτε
διδακτισμός,44 παραμένει η ψυχαγωγία, δεσπόζουσα και στις ανώνυμες σάτιρες της περιόδου (λ.χ. Πουλολόγος, Διήγησις των τετραπόδων, Πωρικολόγος κ.ά.) και συνυφασμένη, άλλωστε, όχι μόνο με το απαραίτητο χιούμορ
αλλά και με τον ιδιαίτερο τρόπο της προφορικής παρουσίασης/εκτέλεσης
(performance) των δημωδών κειμένων45 μπροστά σε ένα κοινό διψασμένο
για διασκέδαση, όπως μαρτυρεί η μεγάλη δημοτικότητα του έργου του, με
την υπέρβαση των τοπικών και χρονικών ορίων.46
Επιστρέφοντας στην παρωδία με την κοινή διαπίστωση ότι «ευημερεί
σε περιόδους μεγάλων πνευματικών απαιτήσεων»,47 εντοπίζουμε τέτοια
ίχνη στον 12ο και τον 14ο αι., και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαχλίκης εμφανίζεται ως ποιητής με ένα έργο-γέφυρα με τις απαρχές της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, πιάνοντας το νήμα της παρώδησης του ακριτικού κόσμου από
εκεί που το άφησε ο λογοτεχνικός του πρόγονος, Πτωχοπρόδρομος.48 Το
συμβατικά τιτλοφορούμενο Καταλόγιν της Πόθας Τζουστουνιάς ή Έπαινος
της ποθοτσουτσουνιάς49 είναι ένα σύντομο σχετικά ποίημα 97 στίχων, που
ο χαρακτηρισμός του ως «ακριτικής παρωδίας», από τον Gareth Morgan,
οφείλει πολλά στον συνδυασμό δύο στοιχείων: την εισαγωγική σκηνή
του κομπασμού πέντε «πολιτικών», δηλαδή πορνών, για τις «ανδραγαθές
τους»,50 όπου αναπαράγεται εκφραστικά παρόμοια σκηνή των απελατών

44

45
46
47
48
49

50

σημ. 182). Την υπόθεση αυτή προωθούν ακόμα περισσότερο τα πορίσματα της εργασίας για την επικείμενη κριτική έκδοση, που φανερώνουν ανάλογα ίχνη επεξεργασίας
και στο τελευταίο χρονολογικά ποίημα, τις Συμβουλές στον Φραντζισκή (van Gemert
& Μαυρομάτης 2017).
Αυτό προϋποτίθεται, λ.χ., στη μελέτη της Σταυρακοπούλου (2008), ενώ αμφισβητείται (σωστά, πιστεύω), αναφορικά με τις προθέσεις του, από άλλους μελετητές:
Hinterberger 1996· Luciani 1997· Λεντάρη 2008. Ας ελπίσουμε ότι η κριτική έκδοση
των van Gemert & Μαυρομάτη θα φωτίσει περισσότερο το ζήτημα.
Για τη διαπλοκή γραπτής και προφορικής παράδοσης στη δημώδη λογοτεχνία βλ.
Eideneier 2012: 23-27· πρβλ. Cupane 2016. Στο Παναγιωτάκης 1987: 15-22 τεκμηριώνεται η διττή πρόσληψη και του έργου του Σαχλίκη.
Παναγιωτάκης 1987: 10.
Βαγενάς 2002α.
Όπως υπέδειξε στη θεμελιώδη μελέτη του για τις πηγές της κρητικής λογοτεχνίας ο
Morgan (1960: 248).
Τίτλοι που έχουν προταθεί από τους Παναγιωτάκη (1987: 12) και van Gemert (1980:
71) αντίστοιχα (βλ. και σημ. 67)· η πρόταση «Αρχιμαυλίστριες», του Beck (1993: 310),
δεν βρήκε απήχηση στη βιβλιογραφία. Τελευταία έκδοση του ποιήματος στο Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 154-157.
«Και τότε, απείν εσχόλασεν εκείνον το παζάριν, / εκάτσαν [οι πολιτικές] κι εκαυχί-
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στον Διγενή Ακρίτη του Εσκοριάλ·51 και την οικειοποίηση ενός διακριτού
μορφολογικού χαρακτηριστικού του έπους αυτού και γενικά της δημώδους
(ηρωικής) ποίησης, δηλαδή του ανομοιοκατάληκτου δεκαπεντασύλλαβου
στίχου – μια προφανώς συνειδητή επιλογή, καθώς τα άλλα δύο σύγχρονα
ποιήματα του Σαχλίκη για τις «πολιτικές» (βλ. και παρακάτω) οργανώνονται με βάση την πολύστιχη (κυρίως τετράστιχη) ρίμα, που εδώ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη νεοελληνική ποίηση.52
Ωστόσο, η αδυναμία ανίχνευσης ανάλογου διακείμενου στη συνέχεια
δημιουργεί, κατά τον Morgan, ένα «σύνθετο πρόβλημα», άποψη που παραγνωρίζει το γεγονός ότι το κείμενο ρίχνει αρκετό φως στο κεφάλαιο
των πλούσιων και διαχρονικών τυχών της βυζαντινής ακριτικής ποίησης
στη μεταγενέστερη νεοελληνική λογοτεχνία.53 Καταρχάς, ως ένας εύγλωττος μάρτυρας της πρώιμης και προπαντός εκτεταμένης γεωγραφικής διασποράς της μεσαιωνικής ηρωικής/επικής ποίησης,54 από τη μικρασιατική
κοιτίδα της και, συνεκδοχικά, το αυλικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης,55 σε ελληνόφωνα μέρη «ακριτικά» ως προς το βυζαντινό κέντρο,

51
52
53
54

55

σθησαν διά τες ανδραγαθές τους,» (στ. 6-7, έκδ. Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015:
154). Για την κατανόηση της παρωδιακής εμβέλειας των στίχων αυτών σε συνάφεια
με τη λέξη «ανδραγαθές» μάς διαφωτίζουν οι εξής παρατηρήσεις σχετικά με τη γένεση
της μεσαιωνικής ηρωικής ποίησης: «Η επί αιώνες επανάληψη των αναμετρήσεων εδημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας λαϊκής προφορικής αφηγηματικής
ποίησης… για τις περιπέτειες αυτές και τα κατορθώματα των αγωνιστών, που τα ονόμαζαν ανδραγαθίες, με όρο ανάλογο προς τα gesta της δυτικής Ευρώπης.» (Αλεξίου
1995: 19). Σημειωτέον ότι το Λεξικό Κριαρά αναφέρει και τη σημασία της «ερωτικής
περιπέτειας ή επιτυχίας», που προφανώς προέκυψε κατ’ αναλογία προς το πολεμικό
κατόρθωμα, η οποία ωστόσο απαντά σε αρκετά μεταγενέστερο κείμενο: http://www.
greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=%CE%B1%CE
%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B
1&dq=.
Morgan 1960: 247-248· Αλεξίου 1995: 79. Για το επεισόδιο με τους απελάτες βλ. Αλεξίου 1995: 116-118 (η εν λόγω σκηνή στους στ. 679 κ.ε.).
van Gemert 1997: 64.
Βλ. Κεχαγιόγλου 1986· η σημαντική απήχηση του Διγενή στην παλαιολόγεια ερωτική
μυθοπλασία σκιαγραφείται στο Jeffreys 2014.
Όχι απαραίτητα του Διγενή (μολονότι και αυτό είναι πιθανό), αλλά οπωσδήποτε άλλων
(προφορικών) ηρωικών διηγήσεων, αφού το επεισόδιο με τους απελάτες, παραδομένο
μόνο στην Ε, είναι παρεμβλητό και αφηγηματικά ανακόλουθο με ό,τι προηγείται και
έπεται (Beaton 1996: 60-62).
Καθώς η γνωριμία με κάποια πρώιμη ‒ίσως δημώδη και κοντινή στη διασκευή Ε
(Beaton 2016: 69-70)‒ μορφή του Διγενή τεκμηριώνεται από τα αυλικά Πτωχοπροδρομικά (βλ. και τις δύο επόμενες σημειώσεις)· παράλληλα, είναι πιθανή η συγγραφή του
έπους στην Πόλη (Beaton 2016: 67-80· Jeffreys 2014: 147-149).

472

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΙΤΣΟΎΛΗΣ

όπως η βενετοκρατούμενη Κρήτη της πρώιμης αναγέννησης· κατά δεύτερον, ως δείκτης των δυνατοτήτων που έπαιρνε στα χέρια προικισμένων
ποιητών της πρώιμης νεοελληνικής περιόδου η κριτικά αποστασιοποιημένη αφομοίωση του ηρωικού υλικού, που στο Καταλόγιν της Πόθας είναι πιο κοντά στον χαρακτήρα της ολοκληρωμένης παρωδίας, απ’ όσο η
πτωχοπροδρομική «σάτιρα κατά των ηγουμένων»,56 η οποία ανιχνεύεται
μεν πιο εύκολα χάρη στην ευθεία δήλωση,57 αποτελεί δε μια περιστασιακή
παρωδιακή εκτροπή,58 στο πλαίσιο ενός ποιήματος που σατιρίζει, αλλά
ακροβατεί ανάμεσα σε άλλα, αμιγώς βυζαντινά, γραμματειακά είδη.59
Αντιθέτως, το κυρίαρχο στοιχείο στο Καταλόγιν είναι ο αμείωτος
ηρωικός τόνος,60 και μάλιστα σε λογοτυπική γλώσσα,61 που διαπερνά την
56 Κάποια χφφ. παραδίδουν τον τίτλο «Βιβλίον δεύτερον κατά ηγουμένων» ή «Έτερον
βιβλίον δεύτερον περί μοναχών». Για το ποίημα, που παρουσιάζεται τέταρτο ‒και όχι
τρίτο όπως παλιότερα‒ στη σειρά, βλ. την έγκυρη, πιο πρόσφατη έκδοση του Eideneier
2012: 9-11 (εισαγωγή) και 196-236 (κείμενο).
57 Με τη ρητή αναφορά στο όνομα «Ακρίτης», και μάλιστα δις στο ποίημα: πρώτα, στο
γνωστό χωρίο-επίκληση στον ήρωα ως δυνάμει σωτήρα και εκδικητή (Δ΄ 189-192)
και, έπειτα, στη σύγκριση του αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού με τον Διγενή (Δ΄
542-544)· βλ. Eideneier 2012: 207 και 229 αντίστοιχα. Η σύντομη παρομοίωση του
αυτοκράτορα με τον Ακρίτη δεν σώζεται από το σύνολο της χειρόγραφης παράδοσης,
αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως παρωδιακή ανάγνωση των τόπων της επίσημης εγκωμιαστικής λογοτεχνίας, όπου ο κανόνας ήταν η σύγκριση με κλασικούς ήρωες όπως ο
Αχιλλέας και ο Μέγας Αλέξανδρος (Jouanno 2016: 261 και σημ. 2).
58 Ανάλογη εκτροπή προτείνεται και για το πρώτο Πτωχοπροδρομικό, στη σκηνή που ο
ήρωας αντιμετωπίζει με ένα σκουπόξυλο στο χέρι την αυταρχική γυναίκα του, ως παρωδία της μάχης του νεαρού Ακρίτη με ένα άγριο θηρίο στη λόγια διασκευή Κ (Jeffreys
2014: 147-148), πρόταση που περιπλέκει τα πράγματα όσον αφορά τη μορφή (δημώδη
ή λόγια) του Διγενή που ήταν γνωστή στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αι. (πρβλ.
σημ. 55). Ευχαριστώ θερμά τη Markéta Kulhánková για το σχόλιο αλλά και για την
ευγενική χειρονομία της να μου στείλει αντίγραφο του παραπάνω μελετήματος.
59 Παρά τα αδιαμφισβήτητα σατιρικά τους στοιχεία, οι μελετητές σήμερα υποστηρίζουν
ότι ο Πτωχοπρόδρομος ακολουθεί τις συμβάσεις της παρακλητικής ή επαιτικής ποίησης· βλ. Eideneier 2012: 92-101 και Eideneier 2017: 91· πρβλ. Kulhánková 2008:
24-26. Ειδικά για το τέταρτο ποίημα («σάτιρα κατά των ηγουμένων»), που εδώ μας
ενδιαφέρει λόγω της παρωδιακής του διάστασης, έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι
αποτελεί τον συγκερασμό δύο βυζαντινών, κατά βάση ρητορικών, ειδών: της προαναφερθείσας επαιτικής ποίησης και της ηθοποιίας (Beaton 2016: 95-104).
60 «Όρος [η παρωδία] που χρησιμοποιείται για να δηλώσει κείμενα τα οποία μιμούνται
συνειδητά τη θεματική, το ύφος, τον τόνο… ενός άλλου λογοτεχνικού έργου.» (Μητσάκης & Αποστολή 2007: 1744)· «παρωδία: Η μίμηση του λεξιλογίου, του ύφους, της
διάθεσης, του τόνου… ενός συγγραφέα…» (Cuddon 2010: 448· και στις δύο περιπτώσεις η υπογρ. δική μου).
61 van Gemert 1997: 63. Για τη σημασία των λογότυπων στον Διγενή βλ. Αλεξίου 1995:
63-64.
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αυθιστόρηση των ερωτικών δεξιοτήτων και κατορθωμάτων της ομώνυμης
ηρωίδας, κορυφαίας πόρνης και «αρχιμαυλίστριας», δηλαδή αρχιπροαγωγού, με την οποία δίνει μια εκκωφαντική απάντηση στις λακωνικές, ωστόσο προκλητικές, καυχησιές των ανταγωνιστριών της, όπως πράττει και ο
Διγενής απέναντι στους απελάτες, με τη διαφορά ότι εκεί η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του ήρωα αφορά αξιοθαύμαστες αρετές και αποδεικνύεται
έμπρακτα, ενώ εδώ ξεδιπλώνεται μόνο στο επίπεδο της ρητορικής, με την
επίκληση εξωπραγματικών αλλά εξαιρετικά σκανδαλωδών επεισοδίων του
άσωτου βίου της. Τα παραπάνω γνωρίσματα αντικατοπτρίζονται στον μεταγενέστερο, εύστοχο, χαρακτηρισμό του van Gemert «ψευδοηρωικό τραγούδι»,62 στον οποίο αφενός ο πρώτος, σύνθετος όρος παραπέμπει απευθείας
σε κάθε έργο που υιοθετεί τον ηρωικό τρόπο για τη μεγαλοπρεπή παρουσίαση ενός απλού, ταπεινού θέματος,63 αφετέρου ο δεύτερος όρος περιέχει
συνδηλώσεις για τη (μικρή) έκταση και την αρχική, προφορική πρόσληψη/
διάδοση του ποιήματος, ως μιας αχνής αντανάκλασης του εκτενέστερου και
συνθετότερου στη δομή και στις επιδιώξεις του είδους του ψευδοέπους.64
Η πρωταγωνίστρια αποτελεί μια θηλυκή εκδοχή του ραμπελαισιανού
Γαργαντούα,65 ακόρεστη στη φιληδονία και την έκλυτη ζωή, δηλαδή μια
γκροτέσκα καρικατούρα,66 παρουσιασμένη μέσα από την οπτική της υπερβολής. Το κείμενο κατευθύνεται έτσι προς τη μεριά της σάτιρας, που πιθανότατα είναι προσωπική, σύμφωνα με την πρόταση ταύτισης της ηρωίδας με
πραγματικό άτομο,67 όμως μπορεί κάλλιστα να επεκτείνεται σε όλες τις «πολιτικές» και τον θεσμό της πορνείας, θέμα που επανέρχεται, σχεδόν εμμονικά και «κάποτε με μία τάση γενίκευσης»,68 στο έργο του Σαχλίκη. Επιπλέον, η «εκρηκτική αθυροστομία»,69 σύμφυτη με το καρναβαλικό στοιχείο70
και την ανακουφιστική λειτουργία της υπέρβασης των κοινωνικών ταμπού,
62
63
64
65
66
67

van Gemert 1997: 62.
Cuddon 2010: 645.
Βλ. Cuddon 2010: 644-645· Abrams 2005: 284.
Morgan 1960: 249· Beck 1993: 310· Σταυρακοπούλου 2017: 93.
Για το γκροτέσκο βλ. Thomson 1984.
Βλ. Παναγιωτάκης 1987: 212-214, όπου ανασκευάζεται η παλιότερη πρόταση «Ποθοτσουτσουνιά [= Ψωλοπόθα]», που είχε ερμηνευτεί ως παρατσούκλι της ηρωίδας άλλων
ποιημάτων του Σαχλίκη, της Κουταγιώταινας.
68 Καπλάνης 1999: 302.
69 Λεντάρη 2017: 233.
70 Χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία και το περιεχόμενο του λογοτεχνικού καρναβαλισμού περιέχονται στα Δεσποτίδης 2007: 1039-1040 και Cuddon 2010: 253-254.
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συμβάλλει στην πρόκληση του γέλιου και καθιστά την Πόθα «υποψήφια
για τον τίτλο της ασεμνότερης κυρίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας»,71
εντείνοντας την καυστική διακωμώδησή της. Εντούτοις, η σάτιρα, παρά
τον διαφανή στόχο της, δεν εκτρέπεται προς την αναμφισβήτητη περιοχή της απροκάλυπτης, άμετρης και ωμής λοιδορίας, που συναντάμε, λ.χ.,
στον, επίσης παρωδιακό (και σατιρικό), υστεροβυζαντινό Σπανό,72 αλλά
αμβλύνεται χάρη στη μορφή του κλιμακωτού «αυτοεπαίνου»,73 καταλήγοντας σε κατηγορηματικό ψόγο μόνο στο τελευταίο τμήμα – εκεί συνοψίζονται τα «κακά» της ηρωίδας και η κατηγορία κορυφώνεται στο καταληκτικό, και στιχουργικά ύποπτο, ομοιοκατάληκτο τετράστιχο, με την καταδίκη
της «σε αιώνια και απόλυτη εξορία, από τις ανώνυμες συλλογικές φωνές
που ακούγονται στο τέλος του ποιήματος […]».74 Εκφάνσεις της οιονεί
πλάγιας σάτιρας μπορούν, ακόμη, να θεωρηθούν το προσωπείο της ανώνυμης αντρικής φωνής που συνδιαλέγεται με την Πόθα μέσω ερωτήσεων-αφορμών για τη θριαμβευτική αυτοδιαφήμισή της και εν γένει το ένδυμα της παρωδίας, που, όπως είδαμε, εδώ οικοδομεί το κωμικό αποτέλεσμα
πάνω στην τεχνική της αντίθεσης, λοξοκοιτώντας έτσι προς το μπουρλέσκο, έναν ευρύτερο όρο που χαρακτηρίζει το χάσμα ανάμεσα στο υψηλό
και το χαμηλό75 και συνήθως συνδέεται, χωρίς να ταυτίζεται απόλυτα, με
κάποιου είδους σκηνική παρουσίαση76 – που, παρεμπιπτόντως, υπάρχει ως
λανθάνουσα δυναμική στον διαλογικό χαρακτήρα του ποιήματος.
Σε σύγκριση με το Καταλόγιν, το ποίημα με τον ‒επίσης συμβατικό‒
τίτλο Η Γκιόστρα (= κονταροχτύπημα) των πολιτικών77 εγείρει δυσεπίλυτα
φιλολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα. Βέβαια, εδώ και πολύ καιρό είμαστε
71 Παναγιωτάκης στο Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 107.
72 Βλ. την υποδειγματική –και μία από τις λίγες ανάλογες διαθέσιμες για δημώδες κείμενο– προσέγγιση στο Κωστίου 1997α: (ιδίως) 17-30. Τη ραμπελαισιανής υφής λογοτεχνικότητα του υβριστικού και δηκτικότατου Σπανού αναδεικνύουν τα Αγγελάτος
1992α και Αγγελάτος 1992β.
73 Πρόκειται για την «κατηγορία μέσω επαίνου», μια πολύμορφη τεχνική της ειρωνείας
(βλ. Κωστίου 2005: 158-159).
74 Λεντάρη 2017: 231.
75 Κωστίου, «Η σχέση της παρωδίας με το pastiche και άλλους όρους», στο ηλεκτρονικό
λήμμα «Η ποιητική της ανατροπής».
76 Abrams 2005: 285-286· Cuddon 2010: 341.
77 Ο πετυχημένος τίτλος οφείλεται στον Παναγιωτάκη (1987: 22) και έχει αντικαταστήσει
τον παλιότερο «Μάχη των πολιτικών» («Battle of the whores», Morgan 1960: 218).
Πρώτη συνοπτική έκδοση του ποιήματος στο Παναγιωτάκης 1987: 24-25· τελευταία
έκδοση Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 152-153.
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σε θέση να γνωρίζουμε με ασφάλεια την αυτοτέλεια αυτής της χασματικά παραδομένης σύνθεσης,78 που στην έκδοση του Wagner ενσωματώνεται
στην επίσης ελλιπή, αλλά αρκετά εκτενέστερη, Βουλή των πολιτικών. Όμως,
τα «πενιχρά υπολείμματα» των μόλις 45 στίχων της συνοπτικής έκδοσης του
Παναγιωτάκη δεν μας επιτρέπουν να συλλάβουμε πλήρως τις δυνατότητες
του πολύ ευρύτερου, φαινομενικά, αρχικού ποιητικού σχεδίου, στο οποίο,
σύμφωνα με τις πειστικές υποθέσεις του μελετητή, το «ευφυέστατο εύρημα» του φανταστικού κονταροχτυπήματος ανάμεσα στις πόρνες του Χάνδακα θα έδινε μια ταιριαστή λύση στην, εκπεφρασμένη στη Βουλή, διεκδίκησή
τους για έναν χώρο ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματός τους.79
Όπως έχει υποδείξει η σχετική έρευνα, ο Σαχλίκης πιθανότατα άντλησε
την ιδέα από ένα συγκεκριμένο είδος της μεσαιωνικής δυτικής λογοτεχνίας, τα προβηγκιανά και γαλλικά «Tournoiements des dames», που παρωδούν τις λογοτεχνικές γκιόστρες των ιπποτικών μυθιστορημάτων· μια
παράλληλη πηγή έμπνευσής του ίσως στάθηκαν και κάποιες αγωνιστικές
επιδείξεις της εποχής του στη Δύση,80 παρατήρηση ιδιαίτερα διαφωτιστική
για τη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσει η παρωδία όχι μόνο με λογοτεχνικά κείμενα αλλά και με την πραγματικότητα. Πέρα από την προφανή
χρησιμότητά της ως ένδειξη της –τεκμηριωμένης άλλωστε– εξοικείωσης
του Σαχλίκη με τα ρεύματα της σύγχρονής του δυτικής λογοτεχνίας,81 η
πιθανή αυτή διακειμενική σχέση –παρά τις, διαπιστωμένες και από τον
ίδιο τον Παναγιωτάκη, επιμέρους αποκλίσεις– δικαιώνει τον καθιερωμένο
χαρακτηρισμό «παρωδία ιπποτικής γκιόστρας».82
Στην αναζήτηση ενός αναγνωρίσιμου παρωδούμενου αντικειμένου που θα
έκανε την παρωδία λειτουργική σ’ ένα ευρύτερο, αποκλειστικά ελληνόφωνο
κοινό, η προφανής υπόθεση, με βάση το δυτικό παράδειγμα, μας κατευθύνει
προς τις «έμμετρες ερωτικές μυθιστορίες της υστεροβυζαντινής περιόδου»,83
78 Παναγιωτάκης 1987: 26-41.
79 Παναγιωτάκης 1987: 41-44.
80 Για τη σχέση του ποιήματος με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και πραγματικότητα βλ.
Παναγιωτάκης 1987: 32-41.
81 van Gemert 1980· Παναγιωτάκης 1987.
82 Παναγιωτάκης 1987: 25· ο εναλλακτικός όρος «ηρωικοκωμικό ποίημα» (Σταυρακοπούλου 2017: 98) ενδεχομένως μπορεί να γίνει δεκτός, με την προϋπόθεση ότι δεν
χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του μεγαλόπνοου «ψευδοέπους», όπως άλλωστε έχει
γίνει στο παρελθόν από επιφανείς συγγραφείς του είδους (βλ. Cuddon 2010: 644-645).
83 Όρος που περιγράφει πιο εύστοχα από τον παρωχημένο και παραπλανητικό «βυζαντινά
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για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις διάδοσης ή/και παραγωγής τους
και στη βενετοκρατούμενη Κρήτη της εποχής.84 Πραγματικά, σε κάποια από
τα σωζόμενα έργα, το ιπποτικό κονταροχτύπημα, ως κομβικό στοιχείο της
πλοκής, αποτελεί μια χρήσιμη μαρτυρία, ωστόσο, δεν χρειάζεται να παρασυρθούμε στην απόπειρα ανίχνευσης στενών φραστικών και άλλων ομοιοτήτων σε κάποιο «έργο-πρότυπο»· η διαδικασία αυτή είναι πρακτικά αδύνατη λόγω του δυσανάλογα αυξημένου αριθμού των έφιππων αγωνιστριών,
τεχνική ασφαλώς επίτασης της παρωδίας,85 η οποία εδώ ανακαλεί μνήμες
από την παράδοση του μυθιστορηματικού είδους, που ενισχύονται και από
τη χρήση σύνθετων, επιτηδευμένα κωμικών και χυδαίων ονομάτων, δομικά
συγγενικών με τα –περισσότερο σοβαρά– ονόματα των χαρακτήρων στις
μυθιστορίες.86
Από την άλλη, το ποίημα προϋποθέτει εξίσου, αν όχι περισσότερο, την
ηρωική ποίηση· πολύ σωστά έχει παρατηρηθεί ότι η μορφή της γυναίκας
πολεμίστριας που κραδαίνει το κοντάρι θα ήταν οικεία από τις Αμαζόνες
της ακριτικής ποίησης,87 προπαντός την αρχηγό τους Μαξιμού (βλ. και παρακάτω) –συμπληρώνω–, που η αντιστροφή της από ορκισμένη παρθένα
σε επαγγελματία της ερωτικής τέχνης αποτελεί έναν ευρηματικό, αλλά όχι
τον πιο καταλυτικό, κωμικό συντελεστή. Όπως αποκαλύπτει μια γρήγορη
ματιά στον συμφραστικό πίνακα της δημώδους παραλλαγής του Διγενή, η
κωμικότητα εδράζεται στον εκτεταμένο δανεισμό πολεμικού/αγωνιστικού
λεξιλογίου από το ηρωικό γλωσσικό ρεπερτόριο.88 Αποτέλεσμα της συσσώρευσης του υλικού αυτού, ανιχνεύσιμου, σε ένα βαθμό, και στις μυθιστορηματικές γκιόστρες, είναι η ασυμβατότητα ανάμεσα στο μεγαλοπρεπές,

84
85
86
87
88

ιπποτικά μυθιστορήματα» την ερωτική μυθοπλασία της περιόδου (βλ. Λεντάρη 2007:
335-336).
Beaton 1996: 182, 253-259· Αγαπητός 2004: 152.
Παναγιωτάκης 1987: 38.
Beaton 1996: 255.
Παναγιωτάκης 1987: 36· Για τις λογοτεχνικές μεταμορφώσεις του μύθου των Αμαζόνων, από την αρχαιότητα ως σήμερα, με έμφαση στη δημώδη γραμματεία βλ. Kaplanis
2011.
Πρόκειται για ικανοποιητικό αριθμό λέξεων ή εκφράσεων, αυτούσιων, παράγωγων ή/
και συνώνυμων, που απαντά με μεγάλη συχνότητα και σπανίως άπαξ και στο ηρωικό
ποίημα· ουσιαστικά: «φαρίν», «ιππάριν», «άλογον», «σκουτάριν», «κοντάριν», «ανδραγαθιά», «άρμα», «κάμπος» (ως χώρος διεξαγωγής κονταροχτυπήματος)· ρήματα:
«καβαλλικεύω», «τρέχω», «αρματώνομαι», «γκρεμνίζω», «κρούω» «σκουταρώνω»
«φωνάζω»· φράσεις: «δίδω θάνατον», «τσακίζω το κοντάριν» [= του σκουταρίου τσακίσματα στην Ε]· αναλυτικά βλ. Beaton κ.ά. 1995.
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«επικό» ύφος και το ευτελές θέ(α)μα,89 με μια μπουρλέσκ ένταση για την
οποία μας υποψιάζουν μόνο αμυδρά τα ποιητικά σπαράγματα. Πάντως,
βασική συγγραφική πρόθεση παραμένει κι εδώ η σατιρική διακωμώδηση
των πολιτικών, μακριά ωστόσο από προσωπικές και χυδαιολογικές νότες,
στοιχείο που ενδεχομένως οφείλεται στην αποσπασματική κειμενική παράδοση, όπως μπορούμε να εικάσουμε από το σκανδαλώδες και πιο αιχμηρό
ποίημα-«prequel», δηλαδή τη Βουλή των πολιτικών, η οποία αποτελεί,
σύμφωνα με τους μελετητές, παρωδία ανεπανάληπτης μοναδικότητας
στο πλαίσιο της μεσαιωνικής λογοτεχνίας εν γένει,90 εντούτοις δεν θα με
απασχολήσει εδώ, επειδή υπερβαίνει τον ορίζοντα της εμφανούς διακειμενικότητας.
Τι θα μπορούσαμε όμως να πούμε για την επίδραση των παρωδιών
αυτών στο σύγχρονο ή/και μεταγενέστερο κοινό τους; Η απάντηση δεν
είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά, καθώς στη σύγχρονη εποχή η παρωδία έχει αποδεσμευτεί από τον παραδοσιακό ρόλο της
γελοιοποίησης και της αρνητικής κριτικής του παρωδούμενου κειμένου,91
που βέβαια είναι η παλιότερη και πιο διαδεδομένη μορφή παρωδίας, σύμφωνα με την τυπολογία των πέντε βασικών λειτουργιών της.92 Συνυπολογίζοντας ότι η λειτουργία της παρωδίας εξαρτάται από την αντίδραση
του –ιστορικά εγγεγραμμένου– αναγνώστη, είναι πιθανή η ερμηνεία των
ποιημάτων αυτών ως επίθεσης στην τετριμμένη αλλά ισχυρή παράδοση
της επικής ποίησης, «σε μια εποχή που δεν είναι πια ηρωική»,93 αφού η πυκνή επανεμφάνιση της «μαύρης πανώλης» επαναπροσδιόρισε τη ζωή και
τον θάνατο, που «έγινε στο Quattrocento [=14ος αι.] μια εντελώς καινούργια περιπέτεια».94 Με παρόμοιο τρόπο ορισμένοι ενδεχομένως ανάγνωσαν
την Γκιόστρα και ως αντίδραση στον ιδεαλισμό και την εξιδανίκευση της
γυναίκας στην ερωτική ποίηση των προβηγκιανών τροβαδούρων, που ως
«τόπος» του ευγενούς ή αυλικού έρωτα95 κληρονομείται στην ευρωπαϊκή
89 Σταυρακοπούλου 2017: 98.
90 Morgan 1960: 245-247· Παναγιωτάκης 1987: 37-38, όπου στο ποίημα ανιχνεύονται
μοτίβα των ιπποτικών μυθιστοριών και των βυζαντινών ιστοριών με ήρωες ζώα. Για το
κείμενο βλ. τώρα Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 140-151.
91 Βαγενάς 2002β· Κωστίου 2005: 220-224.
92 Κωστίου 2005: 206-220.
93 Αλεξίου 1995: 79.
94 Vovelle 2000: 125.
95 Βλ. σχετικά Abrams 2005: 56-58.
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ιπποτική μυθοπλασία και την τοπική εκδοχή της, τις ερωτικές μυθιστορίες.
Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η λειτουργία της παρωδίας έγκειται
και στον σκοπό του συγγραφέα, οι επιλογές μας διευρύνονται· βέβαια, οι
λειτουργίες της «υπέρβασης και αναδημιουργίας» και της «αυτοπαρωδίας» αυτομάτως αποκλείονται, επειδή αφορούν αποκλειστικά τη μοντέρνα
παρωδία·96 η λειτουργία της «άσκησης ύφους ή παιγνιώδους ενασχόλησης» θα μπορούσε να είναι μια πιθανή υποψηφιότητα για την Γκιόστρα,
και πραγματικά ο Morgan την αποκαλεί «παράδειγμα παρωδίας» και
«πνευματώδες παιχνίδι»,97 γραμμένη συνειδητά σε αυτή την αποσπασματική μορφή, πρόταση που βέβαια καταρρίπτει, όπως είδαμε παραπάνω, ο Παναγιωτάκης. Επομένως, περισσότερο ταιριαστή μού φαίνεται η
«ιδιοποίηση της εγκυρότητας του κειμένου» με σκοπό την ενίσχυση της
σάτιρας και, συνεκδοχικά, τη μεγαλύτερη απήχηση της παρωδίας στους
αναγνώστες – στόχος πετυχημένος, αν κρίνουμε από τη δήλωση του ίδιου
του Σαχλίκη ότι τα τραγούδια του για τις πολιτικές έγιναν μεγάλη επιτυχία
μέχρι και στα σχολιαρόπαιδα.98
Πολύ χρήσιμη, εξάλλου, είναι η παρατήρηση των θεωρητικών ότι ενώ
η παρωδία υπονομεύει συγκεκριμένες αισθητικές μορφές, ταυτόχρονα τις
ενδυναμώνει, λειτουργώντας ως μια μορφή «ανακύκλωσης της τέχνης».99
Μολονότι δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες αποδείξεις ή ενδείξεις, είναι
ελκυστική η σκέψη ότι στη δημοτικότητα των μυθιστοριών και, προπαντός, του Διγενή, που μας παραδόθηκε σε έξι παραλλαγές αρκετά μεταγενέστερες της αρχικής σύνθεσής του,100 κάποιο ρόλο μπορεί να έπαιξε
και η επικαιρότητα που εξασφάλιζαν τέτοιες παρωδιακές στρεβλώσεις.
96 Κωστίου 2005: 213, 219.
97 «Example of parody» και «jeu d’esprit» (Morgan 1960: 242).
98 «Και τά [= αυτά που] έγραψα εις την φυλακήν διά τες αρχιμαυλίστρες / και τα παιδία
του σκολειού πολλά [ = πολύ] τα ετραγουδούσαν» (Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης
2015: 114, στ. 101-102). Ο van Gemert (1980: 81) επισημαίνει ότι οι στίχοι αυτοί
μπορεί να αναφέρονται είτε στο Καταλόγιν της Πόθας είτε στη Βουλή των πολιτικών,
θεωρώντας περισσότερο πιθανό το δεύτερο, άποψη που συμμερίζεται και ο Παναγιωτάκης (Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης 2015: 74). Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να
αποκλειστεί με βεβαιότητα κανένα από τα τρία ποιήματα για τις πολιτικές (ή να εννοούνται και όλα μαζί).
99 Rabinowitz στο Κωστίου 2015: 20.
100 Παρουσίαση στο Αλεξίου 1995: 28-29 (χφ. Ε) και 64-72 (τα υπόλοιπα χφφ.)· για τη
χρονολόγηση, τη σχέση μεταξύ τους αλλά και με το αρχέτυπο κείμενο βλ. Jeffreys
2014: 144-147.
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Ξεχωριστό ενδιαφέρον, από την άποψη αυτή, παρουσιάζει ο δημώδης Διγενής, σε χφ. αντιγραμμένο τον 15ο αι. στην Κρήτη, που, παρά το αδιαμφισβήτητο επικό ύφος και ήθος του, διέπεται συχνά από ένα «επιθετικό
και γήινο χιούμορ»,101 ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στη μονομαχία του ήρωα
με την αμαζόνα Μαξιμού,102 που μπορεί να διαβαστεί και ως παρωδία
μονομαχίας, ήτοι μεταφορά της ερωτικής συνεύρεσης.103
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το έργο του Σαχλίκη φανερώνει βαθιά
γνώση της σύγχρονης δυτικής αλλά και της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μολονότι «συντριπτικά αναγεννησιακό
και σε γλωσσικό-μορφολογικό και σε θεματικό-ειδολογικό επίπεδο»,104
προϋποθέτει την παράδοση που υπερβαίνει, τουλάχιστον στα εξεταζόμενα
ποιήματα. Αυτά, όσο μπορούμε να συμπεράνουμε από την αποσπασματική μορφή τους, είναι ολοκληρωμένες λογοτεχνικές παρωδίες, που όμως
υπηρετούν την εξωκειμενική σάτιρα. Επιπλέον, καινοτομούν ειδολογικά
και επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι η παρωδία αγαπάει τα μείζονα λογοτεχνικά μεγέθη.105 Βάσει των έργων αυτών, δίπλα στον τίτλο του «πρώτου
επώνυμου συγγραφέα της νεοελληνικής λογοτεχνίας»,106 μπορεί για τον
σατιρικό Σαχλίκη να προστεθεί και αυτός του πρώτου (επώνυμου) συγγραφέα της νεοελληνικής παρωδιογραφίας.107

101 Η φράση ανήκει στον Fenik όπως παρατίθεται μεταφρασμένη στο Καπλάνης 2010: 87·
πρβλ. το συναφές σχόλιο για την «ελευθερία του τόνου» που διέπει αυτή τη σκηνή στη
διασκευή E σε σχέση με την Κ (Jouanno 2016: 262).
102 Σημειωτέον ότι η περιγραφή της Μαξιμούς, η οποία αναφέρεται ρητά ως «Αμαζόνα»
στις άλλες παραλλαγές και όχι στου Εσκοριάλ (Κιορίδης 2018: 63-64), παρουσιάζει
κάποιες ασυνέπειες σε σχέση με τον αρχαίο μύθο, ακόμα και στην κυριότερη λόγια διασκευή, της Κρυπτοφέρρης (Jouanno 2016: 262-263). Παρόλα αυτά, «δεν θα μπορούσε
να ταξινομηθεί ως κάτι άλλο παρά Αμαζόνα» και στον δημώδη Διγενή, όπου η παράλειψη του προσδιορισμού «πρέπει να οφείλεται στην κακή παράδοση του κειμένου»
(Kaplanis 2011: 300, σημ. 42· η μτφρ. δική μου).
103 Βλ. σχετικά Καπλάνης 2010. Ο λειτουργικός ρόλος της μονομαχίας αυτής σε συνάρτηση με την «επική συνέπεια», σε όλες τις παραλλαγές του Διγενή, εξετάζεται στο
Κιορίδης 2018.
104 Καπλάνης 2011: 500.
105 Κωστίου 1999.
106 Καπλάνης 2011.
107 Αφού στα ‒ούτως ή άλλως περισσότερο μεταιχμιακά‒ Πτωχοπροδρομικά το ζήτημα
της πατρότητας είναι περίπλοκο (βλ. Eideneier 2012: 93-101), ενώ και η χρονολόγηση
του ανώνυμου Σπανού παραμένει αρκετά ρευστή (14ος-15ος αι.).
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Abstract
This paper intends to be part of the polyphonic and fruitful debate that
has been going on lately about “literary Sachlikis”, focusing on two key
aspects of his poetics, satire and parody, in the light of the latest theoretical
figures on the so-called “poetics of subversion”. Priority is given to
parody, which is however considered in conjunction with satire, since
the coexistence and co-operation of these two mechanisms is a common
conclusion of scholars, especially with regard to older literary production.
Thus, as an introduction to the main part, the motives and the function
of the satire of the Cretan poet are re-examined, and emphasis is placed on
its intertextual and entertaining dimension. The examination then proceeds
to the various aspects, characteristics and function of parody, where
certain poems of his first writing period are presented in the microscope.
These prove to be complete literary parodies serving the external satire,
confirming the rule that parody loves the major literary figures (in this case
heroic/epic poetry and erotic/chivalric romances). The satirical Sachlikis,
having a deep knowledge of contemporaneous western and late Byzantine
and early Modern Greek literature, goes beyond the literary tradition while
incorporating it and is the first (known) writer of modern Greek parody.
Λέξεις κλειδιά: διακειμενικότητα, έπος, ερωτική/ιπποτική μυθιστορία,
παρωδία, σάτιρα

THE CRISIS OF EXEMPLARY MANHOOD IN EROTOKRITOS
Panagiota Vasilaki*,
«Κι όποιος του πόθου εδούλεψε εισέ καιρό κιανένα
ας έρθη για ν’ αφουκραστή ό,τι ‘ναι δω γραμμένα,
να πάρη ξόμπλι κι αρμηνειά, βαθιά να θεμελιώνη,
πάντα σ’ αμάλαγη φιλιά, οπού να μην κομπώνη.(…)
Αφουκραστήτε το λοιπό κι ας πιάνη οπού ’χει γνώση
για να κατέχει αλλού βουλή κι απόκριση να δώση».

Ιn the Prologue of Erotokritos, the poet/narrator sets out the exemplary
nature of the narrative, attaching a double function to the romance:
formative and normative. It provides advice on rules of conduct (αρμηνειά)
as well as model of imitation (ξόμπλι). The aim of this paper is to examine
Rotokritos’s virtues as courtier in parallel with those of the other male
characters of the Joust so as to stress the crisis of the exemplary manhood,
as proposed by Kornaros.1 In this framework, the Joust (Book II) will be
interpreted as a type of verbal and social exhibition in which the participants
are thrown into the arena of competition for best self-expression in terms of
outer appearance and manners. Kornaros, by presenting thirteen characters
of regal or princely status and one who is claiming it, he cites negative and
positive specimens of courtiers, establishing a broad palette of exempla
for Rotokritos and vicariously, for the reader to emulate. The joust is a
public spectacle in which the competitors are subject to public judgement
and the poet adopts a stance against or in favour of the heroes of the Joust
as well. The poet and the forum (i.e. the spectators), through the dialogues
among the heroes of the Joust, their deeds and their attitude towards their
opponents, value or discredit their manners. The combat creates, through
its violent motion, a list of positive and negative exempla which concretises
the image of the ideal noble man as the tournament progresses. The good
qualities of the positive examples introduce an ideal code of masculine
behavior which the protagonist must imitate, whereas the bad qualities of
the negative examples reveal the indecorous masculine behaviour. All men
who participate in the tournament, except for Erotokritos, share a common
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feature: they are lords by birth. As such, the public (forum) as well as the
reading public would expect them to confirm the nobility of their lineage
by means of their deeds and words. Their princely ‘background’ is (or at
least should be) reflected in a constellation of qualities.
Firstly, each competitor gives a good or bad impression to the onlookers
through his bearing and the way he makes his appearance in the forum.
The imagery is the very first indication of wealth, power and status.
Some of the competitors receive public admiration and approval, before
the start of the tournament, due to their impressive appearance which is
described by the Poet, who uses a variety of adjectives to define each one’s
handsomeness—such as ‘όμορφος, ερωτοδιωματάρης, ομορφοκαμωμένος,
κοπελιάρης’.2 On the other hand, unattractive or even ugly competitors,
such as Drakokardos, who is described as ‘άσκημος εις το πρόσωπο’, and
Spitholiondas, whose appearance is likened to that of a demon, (‘η φορεσά
του κ’ η θωριά και το φαρίν ομάδι εδείχναν πως είν’ δαίμονας’) inspire
fear and they receive disapproval from the public. Also, some lords enjoy
the admiration of the fictional narrator and the forum because of their
magnificent outfit. Every competitor taking part in the Joust is followed by
the description of his outfit which functions as an outward manifestation
and measurement of his status Physical beauty is insufficient if it is not
complimented by the appropriate paraphernalia and mannerisms that
indicate noble bearing. The more luxurious the garment the more authority
the character is able to command. Erotokritos’s dress is described by the
poet:
«άσπρη, φαντή, χρουσάργυρη ήτονε η φορεσά του
και με μεγάλη μαστοριά σκεπάζει τ’άρματά του». (ΙΙ 523-4)
The clothes of the man in white (‘ασπροφόρος’) indicate his courtesy.
There are lords in the joust, however, who are exceptionally praised by the
poet for their garment, and their appearance marks that they come from a
higher rank than that of Rotokritos. Dimofanis, lord Iraklis, Kypridimos
and Pistoforos are the most well-presented in terms of their appearance in
the Joust, with later being the embodiment of magnificence and wealth.
2

For the hermeneutical comments of the Poet (fictional narrator) in Erotokritos, see
Kallinis (2002: 295-303).
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Kornaros pays attention to the first impressions and he recognises how
important they are for a courtier’s reputation, but he by no means prioritises
them. Beauty is subjective and it can be easily influenced by the eyes of the
viewing subject. Erotokritos, for example, is extremely handsome and for
this reason enjoys popular admiration.3 In Book II, when Erotokritos enters
the joust, the poet comments the reaction of the public:
«Όλοι εσταθήκα να θωρούν έτοιο κορμί αξωμένο,
νέο, καβαλάρην, όμορφον, αϊτό σγουραφισμένο». (ΙΙ 521-22)

He is the one and only to whom Areti turns her gaze and for her he is
the most good-looking among the competitors. However, the beauty of the
hero is mediated through the lens of the eyes of the viewing subject, so
the judgment is subjective. It is Aretousa’s affection for Rotokritos which
makes him particularly handsome:
«μ’ αν είχεν είσται κι άσκημος, τότες, την ώρα εκείνη
σαν ήβαλε τον πόθο της, πολλά όμορφος εγίνη». (ΙΙ 549-50)

The man who evokes the excitement and admiration of Aretousa
(Rotokritos), also evokes the resentment and contempt of Frosyni and vice
versa; the man who is most admired by Frosyni (Pistoforos) conversely
receives Aretousa’s defiance. Accordingly, tangible proofs of nobility
including natural beauty, bearing and clothing – though ostensibly
important – are shown to be secondary to the inner virtues of the suitors, if
not derivatives of them. There is, in fact, a correlation between inner grace
and outer perfection, the latter manifesting only through the presence of
the former. Nobility proposed by Kornaros embraces a number of inner
virtues, some of which are more intellectual whereas some others are less
abstract and serve practical purposes.
Another quality which indicates nobility is artistic and intellectual talent: skills which are primarily demonstrated in music and painting. It is
known from Book I that Rotokritos is an accomplished artist (poet and musician). He is not the only male character who enjoys the Poet’s admiration
3

It has been argued that only when the exceptional personal qualities of Erotokritos are
combined with great military victories, does the hero become suitable for the princess’s
husband, see Lendari (2013: 105).
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with regard to his artistic nature though. In the Joust, the poet is impressed
by Drakomachos who enters the battlefield from an artificial cage designed
with a variety of colourful paintings, so vividly constructed that could be regarded as real (II 243). Nikostratis, the master of Macedonia, is described as
‘τραγουδιστής, ξεφαντωτής και νυκτογυρισμένος’ indicating that serenading does not characterise only unconscious and carefree people, as Frosyni
supports in Book I (I 687) but it could also be a characteristic of noble men.
Nevertheless, the engagement with art is not a safe criterion for evaluating
one’s origins. Ironically enough, Erotokritos who is a perfect painter and a
perfect musician is not ‘the shoot of a high tree’ as Areti claims with clear
reference to regal status before being informed about his real identity.
Moreover, Kornaros is particularly interested in creating a code of martial comportment as indicative of gallantry and nobility. The male characters presented in the Joust are all of high nobility but they are not all equally respected by the poet, the public and their rivals. The competitors of the
joust could be grouped in two categories in terms of being positive or negative representations of masculine nobility regarding their attitude towards
their opponents and their overall martial behavior. The heroes who show
the decorous respect to their opponents constitutes the first category and
they are praised for their good manners and nobility, despite being defeated. The second category includes the heroes who show disrespect to their
opponents either by their actions or by their speech and for this reason they
are defeated in a humiliating way. Nikostratos, Glykaretos and Charidimos
are in the first group whereas Drakomachos, Tripolemos, Karamanitis and
Drakokardos are in the second group. The fictional narrator and the public
of Athens function as a vehicle for the writer to make comments about the
ideal martial behavior.
The poet is interested in celebrating martial prowess and the skilfulness in arms of the characters. It is not only the philosophy behind warfare that is under scrutiny, but its tactical execution demonstrated through
the tournament. The Joust is an opportunity for Kornaros to discuss the
art of war and the qualities/attributes of a good warrior. Strength and
bravery, dealing with weapons, armament, readiness of fighting contribute to the overall image of the masters participating in the joust.
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Πολλά μεγάλη δύναμην έχει ο Καραμανίτης,
πλιας τέχνης και πλιας μαστοριάς ειν’ το παιδί της Κρήτης (…)
Ήστεκεν ο Χαρίδημος σαν άντρας κι ανιμένει
κ’ εγύρευγε να βρει καιρόν η χέρα η τιμημένη.
Δε θέλει δίχως διάφορον οι κοπανιές να πηαίνου,
ωσάν επηαίναν του θεριού τ’ άγριου του θυμωμένου,
που πότε εβάρειε στο σπαθί, πότες εις το σκουτάρι,
μ’αυτείνες οι λαβωματιές δεν έχουνε τη χάρη.
Μα τούτος έχει απομονή και πολεμά με γνώση
κ’ εγύρευγε τονε ανοικτό, για να τονε λαβώσει.

It must be noted, however, that acts of valour must be followed by a
modest and restrained mode of speech, otherwise the martial prowess can
degrade the male character, if it is expressed in an aggressive and bragging
manner. Virtuous masters should be reserved and calm without exhibiting
ostentation, anger, rudeness or any other mode of speaking or behaving
which could cause offense and disrespect to the opponent. Grace in speech
(‘της μιλιάς η χάρη’) consists in the use of correct language and it comes in
contrast with pompous (‘τα λόγια τ’ άμοιαστα’) and bragging talk (talking
with ‘αγριότητα and καυχησά’). The consideration of the circumstances
either in speech or actions is an indication of prudence and courtesy too.
In Book II, the word ‘καιρός’ marks the circumstances of the Joust where
people gathered to attend a public spectacle in an ambience of celebrating, after the invitation of the King of Athens. Therefore, the competitors
ought to respect the circumstances of this special occasion by behaving
and speaking accordingly. King Iraklis in an attempt to discourage Karamanitis from fighting with Kritikos, explains that the ‘circumstances’ are
not suitable for personal arguments:
«Κι αν είχες παραπόνεσην, ετύχαινε ν’αφήσης
τη διαφορά σου, κ’ ύστερα να μου τηνε μιλήσης,
ογιά να μη δυσκολευτή το κάλεσμα που γίνη,
κι ο φρόνιμος έτοιους καιρούς τσι διαφορές του αφήνει». (II 923-6)
«και το παιδί μου ανέν κιανείς μου το ’θελε σκοτώσει,
έτοιον καιρό αντίμεψη δεν ήθελα του δώσει». (II 929-30)

494

PANAGIOTA VASILAKI

Karamanitis, Sklavounos, Drakomachos, lord Iraklis and Antromachos
are defeated in a humiliating way as a response to the provoking and inappropriate speech with which they incite their opponents to fight. Karamanitis is the most negatively presented character by the poet. Although
‘αφέντης δυνατός και πλούσος και μεγάλος’, he is extremely rude and wild
as ‘a beast’. He spreads fear in the forum with his wild gaze and loud voice
(he almost growls instead of speaking), whereas he is the only hero who
does not greet the King properly (‘με γρίνιες εχαιρέτησε κ’ εμίλησε και
λίγα’). His discourtesy is made explicit when he disgraces the Cretan with
slander by provoking him to fight, in order to take revenge on behalf of his
father. He boasts of his power to elicit and incite fear and cowardice in the
Cretan, who should in response abscond the Joust, as Karamanitis says.4
Charidimos, in response to his rival’s rudeness, refers to the characteristics
which identify the brave man:
«Μα όπου μπορεί και δύνεται κάθε άντρα να μαλώση,
το ψόμα μηδ’ η καυχησά δεν ειν’ δική του βρώση.
Σ’ εσένα οπού ’σαι άντρας καλός και δύναμης μεγάλης,
μεγάλο πράμα το κρατώ, έτοιας λογής να σφάλης!»(II 889-94)

The King, annoyed by the master of Karamania, rebukes him for speaking insolently. Spitholiodas receives public disapproval, while the forum
roots for Charidimos by praising and applauding his virtues, prudence and
the grace of his speech. Karamanitis is eventually killed by the Cretan, an
outcome which satisfies the people of Athens.
Arrogance and proud speech are qualities which do not comply with the
rules of noble conduct. Sklavounos, Drakomachos, Iraklis and Antromachos boast of their power in arms and provoke their opponents by claiming
that they are capable of beating them.5 The Poet makes an ironic remark,
specifically about Tripolemos’s rude attitude towards Charidimos,6 when
4

5
6

II 787-835. Karamanitis claims that Charidimos’s father stole from his father his sword
and asks the King to permit him to fight with the Cretan so as to take it buck. Charidimos
answers that his father gained the sword, after fighting and beating Karamanits’s father
(‘του δειξε πώς μαλώνουσιν εις το νησί της Κρήτης’, ΙΙ 871).
Sklavounos II 2065-9, Drakomachos II 1846-7, Iraklis II 1420-6, Antromachos II 1590-6.
Deliyiannaki (1998: 150-1). The humorous almost ridiculous presentation of Tripolemos
has been approached as reminiscent of the ‘Capitan’ (Miles gloriosus), one of the most
popular stock figures of the Italian (and the Cretan) commedia of the mid-16th-century.
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the Cretan defeated the master of Sklavounia and the latter leaves humiliated and disgraced:
«Μισεύγει με την εντροπή και πλιο του δεν εφάνη
ετούτους τσ’ όμορφους καρπούς η καυχησά τσι κάνει». (ΙΙ 2165-6)

On the contrary, Glykaretos and Nikostratos manifest exceptional gallantry to their opponents, Kypridimos and Charidimos, respectively. They
speak with modesty recognizing their rivals’ gravity, power and superiority (II 1660, 1952). Glykaretos and the Cretan prince Charidimos lost the
chance to gain the prize (‘τζόγια’) because of bad luck and misfortune,
despite their excellent martial skills.7
In Book II, Rotokritos scarcely speaks and when he does, his speech is
not as appropriate as it should be. At the final round of the Joust, Rotokritos
shows arrogance towards his opponent, when he implies that Kypridimos’s
horse jibbed because it felt the rider’s weakness and sensed that it was going to lose the battle. (II 2333-8).
«Λέγει του: Αφέντη, το φαρί θε να ‘χη ανθρώπου γνώση·
δε θέλει πρίκα ουδ’ εντροπή σήμερο να σου δώση·
γροικά πως χάνεις μετά με και το ζιμιόν εστάθη,
τη δύναμή σου εγροίκησεν απάνω του κι εχάθη» (II 2333- 6)

Kypridimos characterises Rotokritos’s words as ‘ungracious’
(‘άνοστα’) and he proposes that he teach him how to speak properly because he is completely ignorant about it (‘και να σε μάθω να μιλής, γιατί
κακά κατέχεις’, II 2348). The young protagonist is yet under the process
of personal development.
The male ideal is progressively formed through a process of an ‘exemplary education’ in the romance. Book II provides the qualities that
construct the male nobility and the application of which is evident in book
IV through Rotokritos’s representation. The joust offers Kornaros the
opportunity to examine the underlying philosophy of warfare, etiquette
and discourse. These qualities are followed by the practical execution of
7

The Cretan appears to be an example with both positive and negative elements regarding
the process of imitation. For further analysis on the Cretan warrior and his relationship
with Erotokritos see Holton (1991a: 52), Holton (1991b: 231-2) and Bakker (2000:
341-57).
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combat itself, when Erotokritos fights with Aristos. Through an exhibition
of exempla, the combatants’ manners and exercise of arms are measured
and assessed in book II, in order to be complemented and developed by
Erotokritos in book IV.
Conclusion:
To conclude, the crisis of the male ideal in Erotokritos emerges through
an exhibition of different manifestations of noble masculinity, which function as exempla for Rotokritos’s personal development so to become the
ideal male figure within the fictional world of the romance. Nobility proposed by Kornaros embraces a number of inner and outer qualities, with
the former outweighing the latter. From a holistic reading of the Erotokritos, whose main theme has traditionally been thought to be love, my analysis attempts to show that the romance can be approached as an instructive book or manual, which has a didactic function. Although the poem’s
artistry prevents any didactic element from becoming too obtrusive, the
narrative initiates the reader not only into flawless love but also into the
rules of the ideal conduct for noble men, regardless of their being of high
or low rank. Book II is the first proof that nobility of virtues is essential and
can defeat nobility of blood in a competition, while Book IV is the ultimate
proof that nobility of blood is not necessary for ruling, if the ruler has all
those virtues, which make him a model of mimesis for his people. That is,
through the superior depiction of the politics of virtue over of the politics
of bloodlines, does Kornaros desire to open the borders of nobility, or set a
prescription for its limitation? Such questions go beyond the scope of this
paper; however, they may orient future investigations of the political and
social implications of Erotokritos.
Lund, October 2018
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Περίληψη
Έχοντας ως αφετηρία τη μελέτη του Μιχαήλ Λασιθιωτάκη “Απηχήσεις
του Cortigiano του B. Castiglione στον Ερωτόκριτο”, η παρούσα εργασία
έχει ως στόχο να ιχνηλατήσει την κατασκευή του ανδρικού προτύπου στον
Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Πιο συγκεκριμένα, οι ήρωες της
Γκιόστρας προσεγγίζονται ως θετικά ή αρνητικά παραδείγματα (exempla)
ανδρείας για τον κεντρικό ήρωα και, εμμέσως, για τον ίδιο τον αναγνώστη.
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Σε αυτό το πλαίσιο, το Β΄ βιβλίο ερμηνεύεται ως μια συνθήκη λεκτικής και
κοινωνικής αυτο-έκθεσης, μέσω της οποίας οι διαγωνιζόμενοι ρίχνονται
στην αρένα του ανταγωνισμού ως προς την εξωτερική εμφάνιση, το γόητρο
και τους τρόπους ευγενούς συμπεριφοράς. Η παρουσία του εκάστοτε
αφέντη ή ρηγόπουλου που διαγωνίζεται στη Γκιόστρα — καθώς και
του Ερωτόκριτου — αποδοκιμάζεται ή επιδοκιμάζεται από τον αφηγητή
(“ποιητή”), συνθέτοντας ψηφίδα-ψηφίδα το πρώτυπο του ανδρός, όπως
αυτό υποβάλλεται από τον Κορνάρο και όπως ενσαρκώνεται από τον
Ερωτόκριτο στο τέλος του μυθιστορήματος.
Key words: Γκιόστρα, male model, behavioral rules, examples of
bravery

1.8. Η κρίση ως παρελθόν και παρόν
στη νεοελληνική ποίηση

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
Δήμητρα Γιωτοπούλου*
«Όραμα, γλωσσικός πλούτος, ευφυΐα, ευαισθησία, ακουστική φαντασία, εκφραστική τόλμη, καινοτόμες συλλήψεις και πηγαία έμπνευση» είναι, σύμφωνα με τον Πρατικάκη, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας αυθεντικός ποιητής.1 Όλα αυτά τα στοιχεία διαπλέκονται στις
16 ποιητικές συλλογές του, καθιστώντας τον έναν από τους γονιμότερους
και πολυγραφότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’70. Συνδυάζοντας το
λυρισμό με τη στοχαστικότητα, τους προσωκρατικούς με την ανατολική
φιλοσοφία, την ψυχιατρική με το όνειρο, μέσα από το έργο του ο Πρατικάκης καταγγέλλει και αμφισβητεί την κοινωνικοπολιτική κατάσταση
της σύγχρονης εποχής και αναπαριστά το ηθικό και πνευματικό τέλμα των
χρόνων της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης.
Σε συνέντευξή του ο ποιητής δηλώνει: «Οι παρενέργειες της κρίσης
ενός μηχανοκίνητου πολιτισμού, δηλαδή, ο πολιτισμός μιας άπληστης
καταβροχθιστικής Αγοράς […] η ευμάρεια με δανεικά, ο θρίαμβος της
υλοφροσύνης, η επιδειξιομανία και η οίηση του Νεοέλληνα δεν οδήγησαν
μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά και σε κρίση Αυτογνωσίας, ατομικής
και συλλογικής.2 Ο ποιητής ταλαντεύεται και προσπαθεί να εξισορροπήσει ανάμεσα στα δίπολα ανάταση-έκπτωση, ευφορία-θλίψη, συλλογικότητα-εγωπάθεια, ακεραιότητα-κατακερματισμός. Αυτές οι αντιφάσεις
συμπλέουν με την γενικότερη τάση της γενιάς του ’70 να αμφισβητεί και
να έρχεται σε ρήξη με τον μηχανοκρατικό πολιτισμό, που καταπατά τις
ανθρώπινες αξίες εγκαθιδρύοντας ένα υλιστικό πρότυπο ζωής.3 Οραματικός στόχος του ποιητή είναι η μετάβαση από το Εγώ στο Εμείς, η άρνηση του δυϊσμού και η ένωση του ατομικού με το κοσμικό Είναι κατά το
πρότυπο της ανατολικής σκέψης.4 Για να επιτευχθεί όμως από το όραμα
*
1
2
3
4

Γιωτοπούλου Δήμητρα, διδάκτωρ Φιλολογίας. Email: dgiotopoulou@yahoo.com.
Φορέας εργασίας: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Γκίκα (2012:1).
Γκίκα (2012:4).
Γαραντούδης (2007:19).
Γαραντούδης (2016:3).
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απαιτείται βαθιά ψυχανάλυση. Στο σημείο αυτό ο ποιητής Πρατικάκης
συναντά τον ψυχίατρο.
Η ποίηση του Πρατικάκη συνιστά ένα διακειμενικό μωσαϊκό, που φανερώνει τη θητεία του ποιητή στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στην
ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αλλά και στη μυστικιστική ποίηση
της Ανατολής. Η ανυπαρξία αυθεντικών, ανθρωπιστικών αξιών επέβαλε
την αναβίωση αρχαιόθεμων και αρχαιόμυθων μοτίβων, φανερώνοντας την
προσπάθεια του ποιητή να επαναφέρει τη συλλογική μνήμη και την αυτοσυνειδησία των Νεοελλήνων. Η μνήμη, ως μόνιμη πηγή τροφοδοσίας της
ποίησης του Πρατικάκη, λειτουργεί ως αντίμετρο στη θλίψη του παρόντος, ενώ η καταβύθιση στο παρελθόν γίνεται με στόχο την αναβίωση του
χαμένου παρελθόντος.
Ο ποιητής θα αξιοποιήσει στο έργο του τον αρχαιοελληνικό μύθο, με
τρόπο ανατρεπτικό, για να εκφράσει το ιδεολογικό και κοινωνικό αδιέξοδο της εποχής του. Αφομοιώνει τα αρχαία κείμενα, τα οποία αξιοποιεί
ενσωματώνοντάς τα στα δικά του ή φτιάχνοντας κάτι νέο, έχοντας αυτά
ως βάση. Έτσι δημιουργείται ένας διακειμενικός διάλογος που διανθίζει
το ποιητικό του έργο, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν Αυτή η σύνδεση με το παρελθόν καταδεικνύεται από
τους ακόλουθους στίχους από την ποιητική συλλογή Ο Μεγάλος Ξενώνας (2006):
«Γράφω πάει να πει συνομιλώ με τις ρίζες μου. Συνομιλώ με τις πληγές μου./
Με τη σκόνη των πεθαμένων μου προσδοκιών. Γράφω θα πει συνομιλώ /με τη
χαράδρα που βουίζει μέσα μου. Με την τίγρη που με λιανίζει/νύχτα μέρα».5

Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δεν δανείζει στον ποιητή μόνο ονόματα, ιστορίες ή ολόκληρα παραθέματα˙ η αναφορά στην αρχαιότητα συνιστά ερέθισμα για να αναζητηθούν αναλογίες και ταυτίσεις παρελθόντος-παρόντος, να προκληθούν συσχετισμοί και διαχρονικές συνδέσεις.
Ο ποιητής διατηρεί μια σχέση σύγκλισης-απόκλισης με το πρότυπο, ενώ
ταυτόχρονα μιμείται άλλα έργα προκειμένου να αποτυπώσει το δικό του
προσωπικό στίγμα.
Μέσα από τις επιτυχείς διακειμενικές αναφορές που αναβιώνουν στο
έργο του, ο ποιητής εκφράζει τις καλλιτεχνικές, αισθητικές και υπαρξιακές
5

Πρατικάκης (2006).
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του ανησυχίες και παράλληλα αναζητά λύτρωση και διέξοδο από τη σκληρή πραγματικότητα του υλικού, ιστορικού και σύγχρονου κόσμου. Άλλοτε
δεδηλωμένα και φανερά, άλλοτε κεκαλυμμένα διαλέγεται με τον Όμηρο,
τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή. Πλούταρχο, τον Σιμωνίδη, παραθέτοντας αμετάφραστα αρχαία κείμενα, τα οποία είτε δίνουν μια αίσθηση μουσικότητας, είτε λειτουργούν ως «χρησμοί» για τα μελλούμενα.6
Ως προς την αξιοποίηση της αρχαιότητας ο Πρατικάκης επηρεάστηκε
ιδιαίτερα από τον Σεφέρη και τον Έλιοτ. Μέσα από την ανατροπή των παραδοσιακών συμβόλων ο ποιητής πραγματεύεται επίκαιρα θέματα, όπως
η αλλοτρίωση, η έλλειψη επικοινωνίας, η εσωστρέφεια, ο εκφυλισμός των
ηθών, η εμπορευματοποίηση και ο συναισθηματικός μαρασμός των ανθρώπων. Η φθορά, η μοναξιά και η εγκατάλειψη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου. Αναφέρουμε ενδεικτικά το ποίημα από τη
συλλογή Mεγάλος ξενώνας (Γ19):
«Κρατώ μια αρμαθιά κλειδιά. Θυμάμαι: Με τη σκέψη /του κλειδιού καθένας πιστοποιεί τη φυλακή του. Σφυρηλατεί /μια κάθειρξη. /Υπομένω εκείνα
που με κλείνουν, μαλθακό μαλάκιο/στο στρείδι τους./Βάδιζα πάρά θιν’ αλός
ατρυγέτοιο. Όμηρος στην Ομήρου./Δεν είχα φανταστεί πως τόσος κόσμος/
σουλατσάροντας σαββατιάτικα/ θέλει να πει τη φρίκη του με το στόμα μου».7

Σε πολλά ποιήματά του Πρατικάκη είναι έκδηλη η ποιητική του αναμέτρηση με τον Όμηρο και πιο συγκεκριμένα με την Οδύσσεια. Διαλεγόμενος τόσο με τον Όμηρο, όσο και με σύγχρονους ποιητές, όπως τον Σεφέρη,
τον Σινόπουλο, τον Ρίτσο, αξιοποιεί στο έργο του τον μυθικό Ελπηνόρα.
Στην Νέκυια (Οδύσσεια λ 50-83) ο Οδυσσέας πηγαίνοντας στον Κάτω Κόσμο συναντάει πρώτον τον Ελπήνορα, ο οποίος τον παρακαλεί να μην τον
αφήσει άταφο στο νησί της Κίρκης, επειδή, όντας μεθυσμένος και απρόσεκτος, έπεσε από τα δώματα του παλατιού.8 Αυτόν τον «ανόητο ηδονικό
Ελπήνορα» επικαλείται ο ποιητής ως Οδυσσέας με ύφος σαρκαστικό στο
V της συλλογής Λιθοξόος (2015).9
6
7
8
9

Άλλοτε πάλι διαλέγεται και με συγχρόνους με τον Δάντη, τον Τόμας Σ. Έλιοτ, τον
Χόρχε Λουις Μπόρχες και τον Ουίλλιαμ Μπλέικ.
Πρατικάκης (2006:19).
Μαυρής (2016: 23-26).
Πρατικάκης (2015:17-18).
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«Τότε ξεπρόβαλε ίσα βάρκα ίσα νερά μες στο κρασάτο πέλαγο εκείνος ο ανόητος ηδονικός Ελπήνωρ (δαιμονίζοντας τους ποιητές-παρότι μια ασήμαντη
αναφορά στον Όμηρο), θαμπωμένο αγρίμι στα κλαδάκια».

Στο σημείο αυτό ο ποιητής διαλέγεται με τον Ελπήνορα του Σεφέρη10 και
με τον Ελπήνορα του Σινόπουλου.11 Ο μυθικός ήρωας αναφέρεται και στην
συλλογή Ο μεγάλος ξενώνας: «Χλωμοί και αδύναμοι σαν τον Ελπήνορα».12
Σύμφωνα με τον Πυλαρινό o Ελπήνορας του Πρατικάκη είναι διαφορετικός
από τον Ελπήνορα του Ομήρου και του Σεφέρη. Στον Πρατικάκη ο μυθικός
ήρωας δεν συμβολίζει τον ηδονικό, ανέμελο νέο που σκοτώνεται λόγω μέθης, αλλά τον εγκλωβισμένο άνθρωπο, που βρίσκεται σε σύγχυση και είναι
χαμένος μέσα στον δικό του λαβύρινθο. Αντικατοπτρίζει συμβολικά τον άνθρωπο που είναι εθισμένος στη σύγχρονη ζωή, μια persona της σύγχρονης
και μελλοντικής εποχής.13 Στην ίδια ποιητική συλλογή και η Κίρκη αποκτά
ένα ρόλο συμβολικό. Πίσω από τη θεά της Κίρκη, που μάγεψε τον Οδυσσέα
με την ομορφιά της λανθάνει συμβολικά μια σύγχρονη μαγική δύναμη «η
βιομηχανία των ψεύτικων παραδείσων», ο υλικός ευδαιμονισμός.14
Ένα πλούσιο υπόστρωμα αρχαιοελληνικής μυθολογίας διαχέεται στην
ποιητική σύνθεση Λιβιδώ (1978), η οποία αποτελείται από είκοσι τέσσερα ποιήματα που τιτλοφορούνται από το Α έως το Ω, όσες και οι ραψωδίες των ποιητικών επών.15 Τα περισσότερα ποιήματα αναφέρονται σε μια
γυναικεία μορφή που δεν ονομάζεται, αλλά φέρει τα χαρακτηριστικά της
μυθικής Ελένης. Διάφορες πτυχές της Ελένης, από την ομηρική εκδοχή
της ως το ρόλο της στην αργοναυτική εκστρατεία, αναβιώνουν μέσα στη
συλλογή αυτή αποκαλύπτοντας την προσπάθεια του ποιητή να παρουσιάσει τη γυναικεία ύπαρξη με μεγαλύτερη ευαισθησία και υπερβατικότητα.16 Σύμφωνα με τον Γαραντούδη, στη Λιβιδώ το ποιητικό Εγώ χάνεται
μέσα στην ερωτική μέθεξη και βιώνει τον αποκαλυπτικό χαρακτήρα της
10 «Ο Ηδονικός Ελπήνωρ» που περιλαμβάνεται στη συλλογή Κίχλη (1947).
11 Ο Σινόπουλος χαρακτηρίζει τον Ελπήνορα «νόστιμο και ηδονικό» στην ποιητική
συλλογή Άσματα (1953). Για τις μεταμορφώσεις του Ελπήνορα στη λογοτεχνία, βλ.
Γ.Π. Σαββίδης, Μεταμορφώσεις του Ελπήνορα. (Από τον Πάουντ στον Σινόπουλο),
Αθήνα: Νεφέλη, 1990.
12 Πρατικάκης (2006:13).
13 Πυλαρινός (2007: 220).
14 Πυλαρινός (2007: 221).
15 Γαραντούδης (2007:29-31).
16 Παπαγεωργίου (2006:192).
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ερωτικής εμπειρίας.17 Με λόγο έντονα λυρικό η συγκεκριμένη ποιητική
συλλογή ανακαλεί μια θλιμμένη ερωτική ιστορία, η οποία ολοκληρώνεται με την απώλεια της γυναικείας μορφής.
Συχνά ο ποιητλης διαλέγεται με την αρχαιότητα προσπαθώντας να ρίξει φως στο έρεβος της εποχής του. Μέσα στο έργο του τα μυθικά πρόσωπα καθορίζουν τη λειτουργία της μυθοπλασίας και συνιστούν φορείς
νέων μηνυμάτων Ο Μίνωας, ο Θησέας, ο Μινώταυρος, ο Οδυσσέας και η
Αντιγόνη αναβιώνουν στα ποιήματά του, συμβολοποιούνται, διανοίγοντας
έτσι νέες προοπτικές πρόσληψης. Μέσα από την αποδόμηση του μύθου,
την άρνηση της παραδοσιακής δομής, αλλά και την ακύρωση της μίμησης
ο ποιητής εκφράζει τις σκέψεις και τον προβληματισμό του για τον εκφυλισμό του σύγχρονου κόσμου.
Άλλοτε πάλι οι αναφορές σε κοινούς λογοτεχνικούς τόπους της αρχαιότητας επιχρωματίζονται ειρωνικά με σκοπό να δημιουργήσουν δραματική
ένταση.18 Πιο συγκεκριμένα στη συλλογή Νύχτα Εφημερίας (1980) ο ποιητής αρχίζει να διαμορφώνει τη δική του κοσμική μυθολογία, στην οποία
κυριαρχεί η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας του ποιητικού υποκειμένου που συνδέεται με το βίωμα της ιθαγένειας. Αναφέρουμε ενδεικτικά
απόσπασμα του ποιήματος «Διακοπές 1978»:
«[…] Σήμερα Σάββατο Ιουλίου 15 παίρνω λοιπόν το πλοίο/για την Κρήτη.
Κάθομαι και ρεμβαζω στο κατάστρωμα τη θάλασσα με τα δελφίνια./Αλλά καθώς ο ήλιος βασιλεύει κι ένας ένας αποσύρονται οι ταξιδιώτες, το ρολόι του
κόσμου στον ορίζοντα γυρίζει κάπου δυόμιση χιλιάδες χρόνια πίσω./Το καινούργιο Ferry Boat Candia γίνεται ξάφνου/ ένα παμπάλαιο ιστιοφόρο./ Στην
Κνωσό, τα ανάκτορα του Μίνωα λάμπουνε ακόμα/Φωταγωγημένα από την
έπαρση της νίκης και τα λάφυρα / του άμοιρου Αιγαίου./Πρίγκιπες των κρίνων
κυκλοφορούνε στις αλαίες/ και δασύτριχοι ταύροι χτυπώντας ανυπόμονα τα/
πόδια τους στους ασημένιους σταύλους. /Κι εγώ ενεώς, απάνω στο κατάστρωμα του σκοτεινού/ιστιοφόρου/με φρίκη βουβή διαπιστώνω πως δεν είμαι καν/
ένας ανώνυμος υπάλληλος ένας απλός/ κουρασμένος ταξιδιώτης./ Αλλά ένας
από τους εφτά/ νέους της Αθήνας/ που κάθε χρόνο στέλνονται βορά/ στου
αιώνιου Μινώταυρου/ την ακόρεστη πείνα».
17 Γαραντούδης, (2007:31).
18 Κωστίου (2007:151).
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Το παραπάνω ποίημα παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς
αναφέρεται στην Κρήτη που συνιστά βασικό σημείο βιωματικής και
ποιητολογικής αφετηρίας στο έργο του Πρατικάκη. Το ποιητικό υποκείμενο πηγαίνει στην Κρήτη, τη γενέτειρά του, για τις καλοκαιρινές του
διακοπές. Εικόνες από την Αθήνα στην οποία ζει και εργάζεται κάνουν
το ποιητικό υποκείμενο να θυμηθεί τον μύθο του Μινώταυρου και την
ανθρωποθυσία των Αθηναίων. Μέσα από αυτόν τον διακειμενικό διάλογο με τον αρχαίο μύθο αποκαλύπτονται τα συναισθήματα του ποιητικού
υποκειμένου, ο οποίος, αντικρίζοντας την πατρίδα του, αισθάνεται ξένος
και αποκομμένος από αυτή. 19Η έννοια του νόστου επανέρχεται και στο
σημείο αυτό. Ο ήρωας αντικρίζοντας το νησί του συνειδητοποιεί τη θέση
του στην εποχή του και το σύστημα των αξιών της˙ αντιλαμβάνεται, δηλαδή, ότι ζει σε ένα εκφυλισμένο παρόν που επιτείνει το υπαρξιακό του
αδιέξοδο.
Το βίωμα της ιθαγένειας και της εντοπιότητα αντικατοπτρίζεται σε δυο
ακόμα ποιήματα με μυθικό υπόβαθρο: «Άγονος Αναμονή»20 και «Μινώταυρος».21 Σε ύφος ειρωνικό γράφει ο ποιητής:
«Ο Θησέας ανεύρετος˙ και η μικρή Αριάδνη/να τυλίγει και να ξετυλίγει/τη
ματωμένη κλωστή στα δάχτυλά της. Και ο μύθος συνεχίζεται στο δεύτερο:
«Κι ο Θησέας/ που τον γυρεύουμε απελπισμένα/ πόσα χρόνια/ ένας ίσκιος
λησμονημένος σ’ άγνωστο/ λιμάνι. Κι ο Μινώταυρος/ απ’ την αρχή πάλι παντοδύναμος/ να βυσσομαδά στο νησί μας».

Σε αυτά τα ποιήματα ανατρέπεται ο μύθος Θησέα και του Μινώταυρου προκειμένου να αποτυπωθεί συμβολικά η κρίση ενός εκφυλισμένου
τόπου. Η ανατροπή αυτή προκύπτει από την αντιστροφή των ρόλων του
νικητή και του ηττημένου. Εξίσου συμβολικό ρόλο επιτελεί και η αναβίωση της Αριάδνης, μέσα από την οποία αντανακλάται η ματαιωμένη προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από τη δικτατορία.22
Συνάγεται από τα παραπάνω ότι οι τραγικοί ήρωες μένουν δίχως το αναγκαίο πλαίσιο που πιστοποιούσε την τραγική τους ιδιότητα. Η απομυθοποίηση των ηρώων επιτυγχάνεται μέσω ενός λόγου ειρωνικού, ελλειπτικού,
19
20
21
22

Γαραντούδης (2007: 31).
Πρατικάκης (1974: 21).
Πρατικάκης (1974: 59).
Γαραντούδης (2011:32-33).
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αποσπασματικού άλλοτε καθημερινού και άλλοτε επεξεργασμένου. Μέσα
από την απο-ηρωοποίησή τους και την απογύμνωσή τους από το αξιακό
βάρος που φέρει το όνομά τους υποδηλώνεται η κοινωνικοπολιτική έκπτωση του αξιακού συστήματος της εποχής του ποιητή. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αλλοτριωμένου ανθρώπου συναντάμε στο ποίημα «Γενικό Νοσοκομείο» που περιλαμβάνεται στη συλλογή Παραχαράκτες.
«Βαρύς βαδίζει στο διάδρομο/Του Γενικού Νοσοκομείου./Ένας κύριος Τυφλός/Ένας Κύριος με οιδήματα/Ένας Οιδίποδας».23

Το ποιητικό υποκείμενο απεκδύεται από το μυθικό ρόλο του˙ δεν αυτοτιμωρείται για το έγκλημα που προκάλεσε εν αγνοία του, αλλά μετατρέπεται σε έναν απλό ασθενή, που βαδίζει σε ένα γενικό νοσοκομείο. Η από-ηρωοποίηση του Οιδίποδα αποκαλύπτει την έκπτωση των ηθικών αξιών
που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, την αποποίηση των ευθυνών για
την κατάσταση αυτή, εστιάζοντας στο Εγώ του ποιητικού υποκειμένου.
Μπορεί κανείς να παρατηρήσει την αποδομητική προσέγγιση της «αρχαιοελληνικότητας» με το ίδιο συμβολισμό και στο ποίημα «Αντιγόνη 1971»:
Η Αντιγόνη σωπαίνει˙ εγώ εσύ αυτός σωπαίνει. /Πού να βρούμε τη δύναμη
να φοβηθούμε μιαν /ανέντιμη ζωή. /Η Αντιγόνη δεν υπάρχει πια. /Οι άθαφτοι
νεκροί/ πλημμυρίζουν την πολιτεία.24

Η μυθική ηρωίδα έχει χάσει την ηρωικότητα και τον δυναμισμό της.
Εμφανίζεται δειλή, θύμα της κοινωνίας, ένα πειθήνιο πλάσμα που υποτάσσεται στη μάζα, χάνει την προσωπική της βούληση και δέχεται να μείνει
άταφος και ατίμητος ο νεκρός αδελφός της. Μέσα από αυτό το μυθικό
πρόσωπο ο ποιητής και την αποδόμηση του ρόλου του αναφέρεται στους
ανθρώπους που δεν αγωνίζονται, αλλά δέχονται αδιαμαρτύρητα την ανθρώπινη μοίρα τους.
Έχει ήδη επισημανθεί ότι η επαγγελματική ιδιότητα του Πρατικάκη
έχει επηρεάσει ιδιαίτερα το ποιητικό του έργο. Η μελέτη του υποσυνειδήτου, όπου κυριαρχούν τα ένστικτα, αποτέλεσε συχνά πηγή έμπνευσης
για τον ποιητή. Η επαφή με ανθρώπους με διαταραγμένη λογική και με
ταραγμένο εσωτερικό κόσμο ενέπνευσε τον ποιητή να συνθέσει την Παραλοϊσμένη (1980). Σε αυτή την ποιητική συλλογή πρωταγωνιστεί μια
23 Γαραντούδης (2007:38).
24 Πρατικάκης (1974:10).
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γυναίκα βγαλμένη από την αρχαιότητα. Πρόκειται για μια γυναικά μύθο
που ενσαρκώνει πολλαπλούς ρόλους. Είναι μάνα, σύζυγος, αλλά κυρίως
γυναίκα που παρασύρεται από τα αρχέγονα ένστικτά της.25
Η γυναικεία μορφή κυριαρχείται από ένα ένστικτο ενοχής, που κατευθύνει τη ζωή και τη δράση της. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που μετασχηματίζεται συμβολικά και συνδιαλέγεται διακειμενικά με τους κλασικούς μύθους
(Μήδεια, Οιδίπους Τύραννος), αλλά και με σύγχρονους ποιητές (Σολωμό,
Σεφέρη, Ρίτσο, Σινόπουλο). Καταπιέζεται από τα βαθύτερα ένστικτα της,
αναζητά να πληρώσει μια τιμωρία χωρίς έγκλημα, και αυτή η εσωτερική
πάλη που βιώνει την οδηγεί στον παραλογισμό. Από τη στιγμή που απελευθερώνεται από τις ηθικές και νοητικές δεσμεύσεις της αισθάνεται ότι
ξαναγεννιέται και αρχίζει να βυθίζεται στον κόσμο του υποσυνειδήτου. Η
Παραλοϊσμένη, σαν μια άλλη Μήδεια, βιώνει την απόλυτη μοναξιά και
ανακαλεί τα τραγικά συναισθήματα της μητροκτονίας όχι για να εκδικηθεί
τον άνδρα της, αλλά για την ενοχή που αισθάνεται που γεννά ανθρώπους
σε έναν κόσμο χωρίς αξίες. 26 Δεν είναι η Μήδεια που έχοντας σκοτώσει τα
παιδιά της προβάλλει την ενοχή πάνω στον κόσμο˙ η ηρωίδα συμβολίζει
την ενοχή ενός κόσμου που διέψευσε τις ελπίδες των ανθρώπων.
Παρατηρώντας τις διαφορές ανάμεσα στην ηρωίδα και στη μυθική
ηρωίδα διαπιστώνουμε ότι η πρώτη είναι έρμαιο της τρέλας της, ενώ η
δεύτερη είναι έρμαιο της μοίρας. Και οι δυο γνώρισαν τις υποσχέσεις του
έρωτα στο σκοτάδι της ενοχής. Η πρώτη χάρη στους πειρασμούς της σάρκας και η δεύτερη χάρη στις ξαφνικές αναλαμπές της συνείδησης. Η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της για να εξαφανίσει τα σύμβολα της δικής της
φυλακής, ενώ η παραλοϊσμένη αρνείται απλώς στα παιδιά της τη φυλακή
που είναι η ζωή. Από τη μυθολογία ως την πραγματικότητα οι δυο ηρωίδες συγχέονται με τέτοιο τρόπο ώστε η τρέλα συμπίπτει με τη σύγχρονη
πραγματικότητα.27
«Εκείνη η γυναίκα με το οικτρά παραμορφωμένο ένστικτο/ σα φόρεμα πλησιάζει το ποτάμι. Πλάι της είναι οι μικρές/ φωνούλες των τριών αγοριών. Πλάι
της είναι ο λύκος/ και μια νύφη στα μαύρα./Παραλοϊσμένη κάθεται στην πέτρα
και σωπαίνει/Παραλοϊσμένη κι από πριν λάμπει στα νερά».
25 Μερακλής (2006: 107).
26 Μαρκόπουλος (2006, 110-113).
27 Μαρκόπουλος (2006, 110-113).
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Συνοψίζοντας, ο Πρατικάκης διαλέγεται με ποικίλα κλασικά κείμενα
της λογοτεχνίας σε όλη τη διαχρονία της. Το αρχαιοελληνικό υλικό που
αξιοποιεί ο ποιητής λειτουργεί ως παρακαταθήκη αλληγορικών ιστοριών
που επιτρέπουν στον ποιητή να αναπαραστήσει εναργέστερα το σύγχρονο
άνθρωπο και τη σχέση του με το παρόν.28 Το ποιητικό του έργο πλούσιο
θεματικά και υφολογικά, ελλειπτικό, πολύσημο και αποκαλυπτικό αναβιώνει το παρελθόν για να περιγράψει το σύγχρονο παρόν. Η κρίση του μύθου επιτελείται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ποιητή να απεικονίσει
τη σύγχρονη πραγματικότητα που έχει αλλοτριωθεί από την ιλιγγιώδη και
ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη. Ο ποιητής και ψυχίατρος Πρατικάκης, αξιοποιώντας τη διττή ιδιότητα του, αναζητά στα άδυτα του ψυχισμού
του ατόμου το μίτο που θα ενώσει το παρελθόν με το παρόν. Η κατάδυσή
του στο κόσμο της αρχαιότητας γίνεται με σκοπό την ανεύρεση και επαναφορά στερεοτυπικών στοιχείων που θα επαναφέρουν την αυτοσυνειδησία,
κατά το πρότυπο της ανατολικής σκέψης, και θα αποτελέσουν κίνητρο
για την αναδόμηση ενός ανθρώπου, αποδεσμευμένου από τα συμπλέγματα των ιστορικών και κοινωνικών περιστάσεων.29 Ο Πρατικάκης ως ένας
άλλος Οδυσσέας αναζητά τη δική του Ιθάκη, τη χαμένη αθωότητα και τη
συνύπαρξη των πολιτισμών. Με λόγο λυρικό, ανατρεπτικό, πεζόμορφο,
αλλά κατά βάση προσωπικό, ο ποιητής καταφέρνει με εύστοχο τρόπο να
διαμορφώνει τη προσωπική, φυλετική και κοσμική μυθολογία του.
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Abstract
The poetic work of Manolis Pratikakis constitutes an intertextual
mosaic that reveals the poet’s tenure in ancient Greek literature, in Greek
and European literature, as well as in the poetry of the East. As a key
representative of the 70’s Generation, through his work he denounces
and challenges the sociopolitical situation and represents the moral and
spiritual deadlock of the times of the dictatorship. The poet uses the ancient
Greek myth, in a subversive way, to express the ideological and social
impasse of his time. By combining lyricism with thoughtfulness, he recalls
mythical figures, such as Theseus, Minotaur, Elpenor, Antigone, which
become symbols that demonstrate the degeneration of the present. Again,
he discourses with Homer, Aeschylus, Plutarch, Simonidis, citing ancient
untranslated texts that either give a sense of musicality or act as “oracles”
for what is to come. Through the reversal of traditional symbols, the poet is
found in a continuous process of evolution, adjustment and feedback. This
paper examines the exploitation of the ancient Greek myth in the poetic
work of Manolis Pratikakis and his contribution to the formation of his
personal, racial and secular mythology.
Λέξεις κλειδιά: κρίση του μύθου, διακειμενικότητα, αρχαιοελληνικός
μύθος

MYTHS IN CRISIS: NEW GREEK POETRY BETWEEN CLASSICAL
RECEPTION AND CONTEMPORARY POP CULTURE
Helena González-Vaquerizo*
We’ve lost our marbles – Elgin took a chunk – Charyatids, gone on strike, sit
down instead. Tear gas lingers like a whiff of skunk. Weep, Pericles, or maybe
just get drunk. We’ll hawk the Parthenon to buy our bread. If you believe the
headlines, then we’re sunk, Greece downgraded deeper into junk.
A.E. Stallings, “Austerity Measures” (Van Dyck 2016; Chiotis 2015: 90)

Introduction
This paper tackles the role of Classical myth in the so called New Greek
Poetry. It considers works that have been published in English-translated
anthologies between 2014 and 2016, where the impact of the still ongoing
financial crisis can be sensed. In these poems it is often myths themselves
that seem to be in crisis –a crisis of identity, of representation–. As a consequence, the new poets approach Classical elements –as well as the most
reverenced myths of the Generation of the 30s– in an unattached fashion,
mixing them with references from highbrow and lowbrow culture and negotiating new meanings. Classical Reception Studies have not jet payed
sufficient attention to this rich poetic production, and so this paper is intended as a contribution to widen our understanding of both Classics and
contemporary Greek poetry.
The study has two main parts: an introduction to this poetry, and a set of
examples from my corpus. In the first part I will deal with issues such as the
contexts of the New Greek Poetry, the recently published English-translated anthologies, as well as the criticism they’ve received. In the second part,
I will focus on the texts and the relationship of this poetry with Classical
myth. Finally, I will assert the thesis that in these poems it is often myths
themselves that seem to be in crisis.
*
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1. The New Greek Poetry
It’s been observed that cultural and artistic responses to the Greek crisis
have resulted in an extraordinary burgeoning of the arts inside Greece.
And, according to prof. Lambropoulos, “of all the arts poetry has witnessed
the most impressive growth and has been unanimously identified with the
crisis” (2016b: 2, also 2016a: 404), resulting on a new poetry that is not
in crisis at all1. No wonder, for, as Siotis notes, “poets thrive through crisis” (2014: 9). Literary magazines, small presses, and new periodicals are
everywhere (Van Dyck 2016: xviii)2. For Stallings this “counter-intuitive
flourishing of the arts […] seems to come out of the urgency of the economic crisis when art realizes that it cannot be starved like the economy”
(Stallings 2012: 479). Thus poetry, identified as the opposite to austerity, is
seen as an antidote, a hope, a defiance, and an act of protest.
This new poetry is produced and consumed by poets who are usually
highly educated (Korryvanti 2017), multilingual, and intellectually more
related to foreign than to Greek backgrounds. They are poets and also in
many instances academics, cosmopolitan intellectuals using social media
and connecting with one another (Lambropoulos 2016a: 406). Yet there
are also outsiders, rap scene composers and immigrants among them –the
paramount example being Jazra Khaleed3. As a consequence of such multiculturalism, there are an increasing number of English-translated poetry
collections aimed at a global audience4. I’ll focus on Dinos Siotis’ Crisis Greek Poets on the Crisis (Smokestack, 2014), Theodoros Chiotis’ Futures:
1
2

3
4

Theater seems to be doing well also: “Someone points out that Athens has the most
theatres per capita of any other European city” (Stallings 2012: 473).
Nevertheless, optimism around this phenomenon is not without contestation, for “poets
are often expected to put up money or to purchase most of their volumes” (Stallings
2012: 473), and, as Papadopoulos explains, none of them is making a living of their
writing (2013).
Born in Chechnya in 1979, Khaleed is the voice of immigrants and the harsh inner
city (Constantine 2010). He is founding co-editor of Teflon magazine. Cf. http://
jazrakhaleed.blogspot.gr [23/01/2019]
Noteworthy that in the previous decade a series of anthologies of 20th century Greek
literature, and poetry in particular, were published: cf. David Ricks (ed.), Modern Greek
Writing: An Anthology in English Translation. London: Peter Owen, 2003; Nanos Valaoritis & Thanasis Maskaleris (eds.), An Anthology of Modem Greek Poetry. New Jersey: Talisman House, 2003; Peter Bien, Peter Constantine, Edmund Keeley, Karen Van
Dyck (eds.), A Century of Greek Poetry 1900-2000, Bilingual Edition. River Vale NJ:
Cosmos Publishing, 2004. It seems now is the kairos for the youngest.
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Poetry of the Greek Crisis (Penned in the Margins, 2015) and Karen Van
Dyck’s Austerity Measures. The New Greek Poetry (Penguin, 2016)5.
In all of their titles there is an emphasis on the economic issues that
have been the major event impacting Greece in the last decade (issues that
are a marketing strategy for publishers, of course). In this sense, Dinos
Siotis understands crisis as a permanent Greek condition. He collects 32
poets born between 1921 and 1983 who are representative of the “ineffable
contemporary Hellenic Odyssey” (2014: 10) and he arranges them in sections that echo bank talk: “Assessment”, “Adjustment”, “Implementation”,
“Singularity”, and “Acceleration”. In turn, Theodoros Chiotis argues that
this poetry is neither explicitly about the crisis, neither about myth, yet the
sense of crisis and the sense of myth pervade it. His Futures comprise 41
Greek poets, which means Greek nationals as well as Greek descendants
(both living in Greece and abroad) and poets with a special connection or
affinity with Greece. Finally, Van Dyck’s Austerity Measures passes on a
sense of emergency with former Greek Finances Minister Yanis Varoufakis’ claim that “This deserves an international audience. Now!” printed
out on the cover6. The 49 poets in Van Dyck’s Austerity Measures, meet the
criteria of language (Greek), age (under fifty), and date of publication (last
decade), with just a few exceptions.
So most of this poetry is very recent. And yet, some scholars7 have already undertaken the task of presenting and studying it. However, since most
of the poets come from traditions that are completely unfamiliar to Greek
scholarship, it’s been noticed that not many Greek critics know how to handle them (Lambropoulos 2017b) and, therefore, have chosen to ignore them.
Against this lack of understanding, poets have been acting as their own critics, commenting on each other’s work in literary magazines and sites (such
as Greek poetry now!, Thraka or Frmk)8, and exporting their poetry.
5
6
7

8

Other collections of contemporary poetry are those by Iliopoulou (2007), Manoussakis
(2014), and Hirschman (2015).
The state of exception that is shared by Greek Poetry Now!, the group lead by Katerina
Iliopoulou.
Vassilis Lambropoulos is one of them. Apart from the works quoted in this paper it is interesting to read his blog Piano Poetry Pantelis Politics: https://poetrypiano.wordpress.
com/ [23/01/19], and the interview in Greek News Agenda (Lambropoulos 2017b). The
Greek scholar Titika Dimitroulia (2015, 2017) has also studied this poetry in depth.
Greek Poetry Now! (2009-): http://www.greekpoetrynow.com/, Thraka, Θράκα (2013-):
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To the unavoidable question of whether or not these poets constitute a
generation, there is no single answer, for there is no homogeneity neither
in backgrounds, nor ideologies nor age. Nonetheless, a new situation is
being acknowledged, where internet, Facebook, new editions and magazines, performances and happenings seem to have acquired relevance. Trying to summarize that which they have in common and that which make
them more interesting, Lampropoulos highlights that they are Anglophone,
translingual, intermedial, performative, precarious, operative, emergent,
melancholic, molecular, and communal (2016b: 407). In turn, Van Dyck
emphasizes their diversity, familiarity with computers and the internet,
the great number of female poets, their use of different languages, or the
self-translating (2016: xix).
Finally, it is the relationship between these younger poets and their predecessors that calls for attention. Either we talk about Classics or the Greek
poetry of the 20th century, the burden of the past is a heavy one. That is so
because new Greek poets are not willing to pay homage to past glories.
“It’s time to choose our ancestors”9, one of them claims.
This doesn’t mean that there is no influence whatsoever from the Greek
poetic tradition, or that allusions and references to outstanding figures won’t
be found. There is plenty of this, but the relationship is often problematic.
Cavafys is frequently quoted and revisited10, whereas the surrealists’ imprint
can be traced in many poets. Even at the risk of simplification that every
generalization implies, it is safe to say that the most controversial relationship is with the two Noble laureates, Seferis and Elytis. Just to give a couple
of examples, Yiannis Stiggas confronts Yorgos Seferis’ with his poem “In
the manner of Y.S.” (Constantine et al. 2010: 490-491; Van Dyck 2016:
392-393; Chiotis 2015: 130-138), and Jazra Khaleed claims in “Wörter”11
that there is no need of more “seferides” (Van Dyck 2016: 156-157).
http://www.thraca.gr/, Pharmakon, φρμκ (2013-): https://frmk.gr/. Other online magazines
are Teflon, Τεφλόν (2009-): https://teflon.wordpress.com/ , Poetics, Ποιητική (2008-): http://
www.poetics.gr/,and Ta poitika, Τα Ποιητικά (2011): https://tapoiitika.wordpress.com/
[23/01/2019]
9 Panayotis Ioannidis cites Eleni Vakalo, Nikos Engonopoulos, Kostas Karyotakis, and
Takis Papatsonis (Stallings 2012: 475). Some contemporary poets like Valaoritis or
Titos Patrikios are also quoted (Papadopoulos 2013), and female figures such as Jenny
Mastoraki, or Katerina Aghelaki-Rooke are often referenced.
10 As in “This city” by Adrianne Kalfopoulou (Chiotis 2015: 56).
11 German for “words”.
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This being the state of the art, I decided to explore some of the anthologies
–as well as a few webpages and literary magazines– and see if myths were
playing any part at all in the New Greek Poetry. It seemed that nobody was
doing this, that my Classicists fellows were not interested (why would they
be?) in poetic responses to the Greek crisis that might or might not make use
of mythical figures and symbols. Perhaps philologists lost interest in these
poems because they were unable to spot ancient influences (Lambropoulos
2017a: 5) or because the ones they found didn’t meet their ideals. Yet for me,
as an advocate of Classical Reception, the presence and absence of the past,
its uses and abuses in contemporary Greek poetry are equally relevant.
Therefore, this paper’s focus on myth pertains, first, the fundamental
interests of Classical Reception Studies, and second, the intrinsic features
of the Greek crisis: because in times of crisis myth provides a much needed way to explain reality and to confront issues of identity that are being
compromised12; and, because Modern Greece is unavoidably linked to its
past through a symbolic network of myths.
On the one hand, it is widely acknowledged that the Greek Generation
of the 30s warmly welcomed T.S. Eliot’s “mythical method” as a means to
give shape and coherence to the chaos of 20th century history. On the other hand, mythological references are not just a repertoire for Greek poets
to choose, but rather a mandatory source of inspiration whenever Greeks
want to be listened to by Westerners. The notion of “the Classical debt”
–that has been recently revisited by Joanna Hanink (2017) in a much appealing book– explains both the presence and the absence, both the respect
and the transgression which is found in the New Greek Poetry when it
comes to Antiquity.
2. Myths and Crisis
Moving on now to the second part of this paper, it is necessary to approach the notion of myth, a term that I use in a broad sense, including both
mythological figures and symbols, and assuming the working definition by
Barthes “that myth is a system of communication, that it is a message […]
a mode of signification, a form” (1972: 117). I link this notion of myth as
12 On the uses and articulations of the Greek past, cf. Tziovas (2014).
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a “type of speech” with the notion of crisis, which I also take as a comprehensive concept, encompassing the financial, social and artistic perspectives of it. To understand crisis as well as a “type of speech” enables us to
highlight the constructed nature of the narrative on the crisis and the uses
of language that are so paramount in the poetic discourse.
Bearing this in mind, I will try to illustrate my thesis, i.e., that Classical myth is a relevant ingredient of the New Greek Poetry of the crisis,
with three different kinds of poems. First, poems that reveal a crisis of
representation and identity by contesting Greece’s very foundations in the
myth of continuity with the Classical past. Second, poems that employ
myth in order to deal explicitly with the financial crisis and/or the social
upheaval that resulted from it. And third, poems that appropriate myth in a
critical way, not necessarily speaking about the crisis of myth or the global
crisis, but having them both as a backdrop in front of which more personal
experiences and inquiries develop. This classification is likely to be discussed, yet it may serve now as a tool for the shake of clarity.
2.1. The myth of continuity
In a preliminary quote in Van Dyck’s anthology, Ruth Padel states:
“The light these poets work in, and the language they speak, are still the
light and the language of Homer and the great tragedians”. Many of the
uses of myth by contemporary poets seem indeed to confirm the existence
of an uninterrupted bond between elements that have been elevated to the
category of myths, such as the landscape of Greece and its proverbial light,
or the Greek language. However, many of the poems also contest this notion of continuity with the past: the very presence of these topics in the
New Greek Poetry asserts a connectedness that, nonetheless, pursues to be
questioned and given a new meaning.
The Greek light is a good example to explore these ideas. Just like Padel
in the afore mentioned statement, so does Siotis consider that contemporary poets are “bearing the light of Greece, were poetry has thrived for
three millennia” (2014: 9). How do contemporary poets assume to be surrounded by such a light and how do they work beneath it? In all the cases I
have found, the exceptionality of the Greek light is presented as a fact, yet
it can stimulate different responses.
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Some poets are well aligned with the myth of the Greek light that English and German poets of Romanticism and Greeks of the Generation of
the 30’s exploited. In a poet like Dimitra Kotoula13, who elaborates on it
in Επεισόδιο I - “Case Study I” and Επεισόδιο II - “Case Study II” 14, light
seems to acquire a healing quality upon the country:
τη γεωμετρία της φυλής
σα μια λοξή αχτίνα πρωινού φωτός
να συσπειρώνεται
μέσα απ’ τις διαδοχικές καμπές του χρόνου
:σημεία έντασης:
:σημεία χαλάρωσης:
πάνω ακριβώς στην πληγή.
the geometry of the nation
as a ray of morning light
thickening
through the twists and turns of time
:points of intensity:
:points of release:
upon the wound15.

In Επεισόδιο II - “Case Study II” the purity of the past light comforts
the poet and her readers against despair:
Στάσου στην από/γοήτευση
(αυτές οι λέξεις είναι ακόμη γεμάτες νόημα που εγώ δαγκώνω)
Λογάριασε
-έξω από κάθε νοσταλγία ή εγκαρτέρησητις πραγματικές σειρήνες
μαζί μ’ εκείνες
-τις άλλες- του μυαλού.
13 Born in Komotini in 1974. She holds a PhD in History of the Art. Her first poetry book
is Τρεις Νότες Για Μια Μουσική (Νεφέλη, 2004).
14 Cf.
http://www.greekpoetrynow.com/poet_poems_greek/kotoula_poems_gr.html
[23/01/2019]
15 English translations in this paper are those found in the bilingual anthologies and
websites.
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Δεν είσαι μόνος.
Ανάμεσα σε σένα και το ποίημα, Αναγνώστη
μια αιχμηρή στιγμή φως καθαρόStand before dis/enchantment
(these words are still full of meaning that I bite)
Consider
- beyond all nostalgia or resignation the true sirens
and the other ones
of the mind.
You are not alone.
Between you and the poem, dear Reader,
an incisive moment of pure light –

Besides light, the poem is rich in allusions to mythical references, the
most outstanding being that of the sirens (σειρήνες). The term “dis/enchantment” (από/γοήτευση) relates to the effects of these creatures –they
were said to enchant sailors–, whereas “nostalgia” (νοσταλγία) and “resignation” (εγκαρτέρηση) clearly point the feelings of the hero in the Odyssey. The poet considers these words “full of meaning” (γεμάτες νόημα),
and indeed they are. Not only do they take us to Homer, but they can also
be interpreted as symbols for the Greek crisis: a strong sense of disenchantment with the present, nostalgia for the past, and resignation as a
future prospective. In this context the “pure” (καθαρό) Greek light acts as
a reliever.
Also, the presence of light and the sensorial nature that light reveals
seem to negate the crisis, as Lily Michaelides16 writes in “Απροδόκητα” “Unexpectedly” (Siotis 2014: 56-57):
Μα η κρίση, σκέφτομαι, είναι μια αφηρημένη έννοια
Πώς θα μπορούσε να κατακτήσει τον αέρα, τα βουνά,
τη θάλασσα, τον ήλιο;
Πώς είναι δυνατό όλο αυτό το ευρύχωρο φως γύρο μας
να ανήκει στην κρίση;
16 Born in Nicosia. She is the author of four poetry collections. Cf. http://www.
lilymichaelides.com [23/01/19]
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Yet the crisis, I reflect, is an abstract concept
How could it vanquish the air, the mountains
the sea, the sun?
How can all that expansive light around us
possibly belong to the crisis?

The “abstract” concept of crisis contrast with light, which is taken as a
material quality of the Greek landscape and, in turn, paralleled with natural elements such as the air (ο αέρας), the mountains (τα βουνά), the sea
(η θάλασσα) and the sun (ο ήλιος). In Antiquity some of these terms were
personifications of divine features, as in the case of the sun, Helios, and so
remind the reader of Ancient myth. Thus, the Greek nature becomes mythical and very tangible, whereas the crisis strikes as unreal and unnatural.
2.2. Myths on the crisis
This section contains poems where Classical myths are most explicitly
responding to the financial crisis. The first example is Η Αφροδίτη για τις
νέες οικονομικές ρυθμίσεις - “Aphrodite on the New Economic Measures”
(Siotis 2014: 16-17) by Kyriakos Charalampides17, an allegoric poem filled
up with bank terminology and a fair share of surrealism:
Συγκεκριμένα θα φορολογούνται
τα υψηλό επιδόματα του στήθους
τ’ αριστερό μου χέρι, το δεξί ποδάρι,
τ’ αλκοολούχα των ματιών μου και όλα τα
καπνικά προϊόντα των μαλλιών.
Όσο για τις θυγατρικές μου εταιρείες και το συντελεστή των ακινήτων,
θα συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο
που η μοίρα ήδη στον Όλυμπο κατέθεσε:
Επιβολή σε τρόφιμα, σε φάρμακα,
σ’ έσοδα κι από τόκους των ερώτων,
τέλος εισαγωγή και της βαλάνου
17 Born in Famaugusta in 1940, he is a renowned poet, Greek State Prize for Poetry
and member of the Academy of Athens. He clearly does not belong to the youngest
generation of poets, yet his works are included in some of the anthologies on the crisis
due to their thematic affinity.
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στα επιπλέον μέτρα, προς λιτότητα
και προς εξοικονόμηση ενεργείας.
Καθώς αντιλαμβάνεστε, άνθρωποί μου, θα περιπέσω σε ανεργία, θα
είμαι η Αφροδίτη των Βαρών, των Βράχων, του Εξορθολογισμού και
της Συντήρησης.
Τι θ’ απομείνει εν τέλει από τη μνήμη μιανής θεάς που σώμα δεν ορίζει;
The high subsides for breasts
will be specifically taxed,
my own left hand, the right foot,
the alcoholic substance of my eyes and all
tobacco products of the hair.
As for my subsidiary concerns
and the real estate portfolio
those are included in the new package
that Fate already has submitted at Olympus:
Surcharge on all food items, on medicines, also
on income from the accrued interest of love affairs,
on further measures, for austerity
and for energy savings.
As you can see, gentlemen,
I am about to be unemployed, I’ll become
Aphrodite of the Burdens, of the Rocks,
of Rationalization and Conservatism.
What will remain finally of the memory
of a goddess that no longer rules the body?

In the first verses goddess Aphrodite’s body is dissected into pieces,
each of which will receive a specific tax. The description recalls an Ancient marble and, more precisely one can think about the renowned Aphrodite of Milos or that of Cnido. Just a few verses later, she is named
by other “epithets”: Aphrodite of the Burdens, of the Rocks, of Rationalization and Conservatism (η Αφροδίτη των Βαρών, των Βράχων, του
Εξορθολογισμού και της Συντήρησης.). Finally, the goddess of sensual
love loses her very essence, for she is unable to rule over her principal
domain: the body.

MYTHS IN CRISIS: NEW GREEK POETRY BETWEEN CLASSICAL...

523

The second example is “Civilization’s Golden Dawn: A Slide Show” by
Christodoulos Makris18 (Chiotis 2015: 158-162), a poem originally written
in English that mixes katharevousa and Ancient Greek with paragraphs of
obscene language (that I will skip) and greeklish:
In the 1830s a new language called katharévousa (meaning pure) was
created.
Plaka. Molon Labe. Achilles. Zappeion.
[…]
Crisis is a Greek word. Crisis means having people enter parliament
who’ll bring the country five hundred years back.
[…]
Feeding pigeons. Isthmus. Amusement park. Some ruins.
[…]
The Ancient Greek phrase μολὼν λαβέ (molòn labé; reconstructed Ancient Greek pronunciation [mo´lɔːn la´be]; Modern Greek pronunciation [mo’lon la’ve] means “Come and take them”. It is a classical expression of defiance reportedly spoken by King Leonidas I in response
to the Persian army’s demand that the Spartans surrender their weapons
at the Battle of Thermopylae. It is an exemplary use of a laconic phrase.
Churches. Monuments. Moving escalators.
[…]
Out of focus at proscenium of amphitheater. Man tossing coin demonstrates unbelievable acoustics.
[…]
More ruins.
[…]
An olive tree at Olympia, woman posing at the start line, children already racing.
Do we deserve this?

References to Antiquity abound in this poem which nonetheless belongs to the toughest moments of contemporaneity. In the title, “Civilization’s Golden Dawn: A Slide Show”, there seems to be an allusion to the
18 Born in 1971 in Leucosia, he lives in Dublin. His most recent book is The

Architecture of Chance (Wurm Press, 2015).
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far-right party Golden Dawn (Χρυσή Αυγή), an ultranationalist movement
that gained momentum within the context of the crisis. According to their
ideology, Greece should “rise” from current circumstances and become
a worthy heir of its ancestors. In the poem, Makris offers a series of images –slides– of the country. The glorious past –made of a “pure” language (katharévousa), Ancient phrases, churches, and monuments such an
amphitheatre or the Olympic stadium– appears in stark contrast with the
present, when those features are no more than ruins and tourist attractions.
Just like Lily Michaelides’ poem about the Greek light, or Kyriakos Charalampidis’ on Aphrodite, so does this one end with a question. “How can all that expansive light around us / possibly belong to the crisis?”, “What will remain finally of the memory /
of a goddess that no longer rules the body?” and “Do we deserve this?” are
questions that seem to complain about the role that Antiquity is playing
in the context of the crisis, adding a symbolic burden to the financial one.
An unaccomplished and unapologetic answer to those questions will come
from the last poet in the next and final section.
2.3. Appropriation of myth
In order to illustrate the appropriation of myth by contemporary poets
in a way that is not directly linked to the crisis, but does echo it, I will
use poems dealing with the idea of oblivion, a desirable “medicine” in
times of crisis.
A “medicine”, one should recall, is in the Greek language also a “poison”, for those are the two meanings of the word φάρμακον. This double-sided concept of oblivion was symbolized in Antiquity by the myth of
the Lotus Eaters or Λωτοφάγοι. Those creatures lived isolated on an island
and ate the narcotic flower of lotus, which submerged them into a realm
of apathy. As Homer tells in book 9 of the Odyssey, once his companions
tried the flower, they cared no more about home and forgot about return.
Lotus Eaters is the title of a series of poems in Phoebe Giannisi’s19 collection Omerika. These poems are not just interesting by themselves, but
also because they prompted several poetic responses.
19 Born in Athens in 1964. She is the author of several poetry collections, such as Ομηρικά
(2009), Τέττιξ (2012), Ραψωδία (2016). Cf. http://phoebegiannisi.net [23/01/2019]
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In Λωτοφάγοι ΙΙ - “Lotus Eaters II” (Van Dyck 2016: 118-119) Giannisi
writes:
το φάρμακο το έφαγες
το φάρμακο ένα λουλούδι
το φάρμακο είναι το φάρμακο
η λήθη
το κάθε στιγμή καινούρια αρχή
είναι δεν ξέρω από που έρχομαι δεν θέλω να γυρίσω
το φάρμακο
το πάντα τώρα πάντα τώρα
you’ve already downed the medicine
the medicine a flower
the medicine is the medicine
forgetfulness is every moment a brand new beginning
it’s I don’t know where I come from I don’t want to return
the medicine is always now always now

The medicine here helps the poet remain in the immediate present,
without knowing, wanting to know or asking about her past and origin.
The response by Kyoko Kishida20, under the same title of Λωτοφάγοι
- “The Lotus Eaters” (Van Dyck 2016: 150-151), picks up the symbol of
oblivion again and questions those who chose to forget, those who accepted to “stoically” endure the situation:
Αυτή η σιωπηλή κατανόηση
δε χωρά στις ντουζίνες χρόνια που μου δόθηκαν.
Φόνευσέ τη.
Δηλητηρίασέ τη σταδιακά
όπως μόλυνε κι αυτή εμάς
που πάντα την αποστρεφόμασταν.
Ποιος φύτεψε χαλίκια μέσα στα ζαχαρωτά;
Ποιος έδεσε αμόνια στα φτερά των γλάρων;
Γιατί χρησιμοποιούμε ακόμα το επίρρημα «στωικά»;
20 Born in 1983 in Athens. She uses a Japanese pen name and publishes all of her poetry
with Teflon.

HELENA GONZÁLEZ-VAQUERIZO

526

Σεβασμό;
Σε ποιούς;
Στους λωτοφάγους;
This unspoken understanding
doesn’t fit into the dozens of years I have left.
Murder it.
Poison it piecemeal
just as it contaminated us we who had always turned away from her.
Who planted pebbles in the candy?
Who tied anvils to the seagulls’ wings?
Why do we still use the adverb ‘stoically’?
Respect?
For whom?
For the lotus eaters?

Last, a response to Kishida’s poem is Jazra Khaleed’s Re: Λωτοφάγοι
- “Re: Lotus Eaters” (Van Dyck 2016: 172-173). The enfant terrible21 of
the New Greek Poetry closes the cycle by clearly positioning himself on
the side of contemporary Greeks and challenging notions of financial or
symbolic debt to and from the West:
Η ζωή δε μετριέται σε χρόνια,
μετριέται σ’ανάσες και μπιτ’
η τρέλα σε βατ,
η αγάπη σε λεύγες.
Σε ποιον έδωσαν αλεύρι και δε ζύμωσε;
Σε ποιον χάρισαν στημόνι και δεν ύφανε;
Σε ποιον υποσχέθηκαν αλέτρι και δεν έσπειρε;
Μη λυπάσαι αυτούς που μένουν
να λυπάσαι αυτούς που φεύγουν.
Φύλαξε τον οίκτο σου για τον Οδυσσέα,
ενώσου με τους Λωτοφάγους.
21 For a more detailed account of the views of Jazra Khaleed on the political and poetic
crisis in Greece, cf. Ritvo (2015).
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Life is not to be counted in years
But in breaths and beats
Pain in watts
Love in leagues
Who has been offered wine and did not get drunk?
Who has been promised sunshine and then wore dark glasses?
Who has been given a tree as a gift and did not sleep in its shadow?
So not grieve for those who remain
Grieve for those who depart
Save your sympathy for Odysseus
Unite with the lotus eaters

3. Conclusions
As the reader may have noticed, there are more questions than answers
in this New Greek Poetry of the crisis, and it is difficult to make general
statements about such varied production. However, some tendencies can
be spotted. The poets question everything from the very foundations of
Greece as heir of the classical past, to the validity of the notion of myth
or the meaning of crisis. When they appropriate myth –something which
they do quite often even if not always in a straightforward way– they
highlight the impact of the crisis on it. This is why it is safe to say that in
this poetry myth is in crisis: myths are present and relevant, yet they are
questioned, trivialized, brought to the present and used to talk about the
crisis itself.
From this brief study, a few conclusions are likely to be drawn. On the
one hand, Greek poetry is thriving in the aftermath of the crisis, and this
is a phenomenon that deserves to be studied. On the other hand, the New
Greek Poetry reveals the existence of new Greek identities and the fact that
Classical myth still plays a role in the development of those identities. This
happens at least for two reasons: first, because myth belongs within Greek
DNA and culture, and second, because myth agrees with the crisis: myth
can speak about the crisis, and it can be itself in crisis. Finally, this poetry
expresses an urge to provide new meanings for Ancient myths so that they
can be meaningful in the present.
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Therefore, my central conclusion is that however contested, myth still
informs a great part of the Greek poetic imagination and it does so by
interacting with popular culture and engaging with contemporary issues.
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Περίληψη
Αυτό το άρθρο ασχολείται με τον ρόλο του Κλασσικού μύθου στην
λεγόμενη Νέα Ελληνική Ποίηση. Υπολογίζονται έργα που εκδόθηκαν σε
ανθολογίες μεταφρασμένες στα αγγλικά ανάμεσα στο 2014 και το 2016,
στις οποίες εντοπίζεται η επίδραση της ακόμη τρεχούσας οικονομικής
κρίσης. Σε αυτά τα ποιήματα είναι συχνά οι ίδιοι οι μύθοι που φαίνονται σε
κρίση –κρίση ταυτότητας, αναπαράστασης–. Ως συνέπεια, οι νέοι ποιητές
προσεγγίζουν τα κλασσικά μοτίβα –το ίδιο και τους πιο λατρεμένους
μύθους της Γενιάς του 30– με τρόπο ελεύθερο, ανακατεύοντάς τους με
αναφορές διανοούμενες και ακαλλιέργητες, και διαπραγματεύοντας
καινούριες σημασίες. Η Κλασσική πρόσληψη δεν έδοσε ακόμα επαρκή
προσοχή σε αυτή την πλούσια ποιητική παραγωγή. Αυτό το άρθρο
επιδιώκει να προσφέρει μια ευρύτερη κατανόηση τόσο των Κλασσικών
όσο και της σύγχρονης Ελληνικής ποίησης.
Κeywords: New Greek Poetry, Crisis, Classical Reception, Ancient
Myths.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ
Όλγα Μπεζαντάκου
Η κυπριακή εμπειρία του Γ. Σεφέρη, όπως αποτυπώνεται στην ποιητική
συλλογή Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ’ και στον έκτο τόμο του Hμερολογίου του, υπήρξε, ως γνωστόν, σύνθετη και ταυτόχρονα αποκαλυπτική για
τον ποιητή. Σε αυτό συντέλεσε και η παράλληλη ιδιότητά του ως διπλωμάτη που επέτρεψε την ενεργή εμπλοκή του στο κυπριακό ζήτημα. Η πολιτική
κρίση και το «ανθρώπινο δράμα» – ο κίνδυνος που συνιστά η προσπάθεια
αλλοτρίωσης της εθνικής και πολιτισμικής συνείδησης των Ελληνοκυπρίων από την βρετανική αποικιοκρατία – καθώς και η ανάκαμψη μέσω της
αίσθησης του «θαύματος» και της πεποίθησης για την πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού, που βρίσκονται στο επίκεντρο της εμπειρίας αυτής,
θα αποτελέσουν το αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης και θα προσεγγιστούν εκ νέου βάσει των κυπριακών «αρχαιολογικών» ποιημάτων του Σεφέρη. Πρώτος ο Γ.Π. Σαββίδης έστρεψε την προσοχή της έρευνας σ’ αυτό
το «ιδιαίτερο είδος» μέσα στο ποιητικό έργο του Σεφέρη, που συνίσταται
σε συνθέσεις που έχουν σχέση με αρχαιολογικούς χώρους και μουσειακά
αντικείμενα και που «αφορμήθηκαν από ευκαιριακούς περιπάτους και εκδρομές αναψυχής»1 του ποιητή. Σύμφωνα με τον Σαββίδη η γονιμότερη
περίοδος όσον αφορά τα «αρχαιολογικά» ποιήματα είναι τα χρόνια 1949
– 1955. Τότε συνθέτει 7 από τα 12 συνολικά ποιήματα.2 Οι επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αποτελούν, επομένως, μια ιδιαίτερη
πτυχή της «κυπριακής εμπειρίας» του ποιητή, ο οποίος στο διάστημα των
έξι αυτών ετών επισκέφθηκε τρεις φορές την Κύπρο. Στο επίκεντρο της παρούσας ανάλυσης τίθενται οι αισθητικές αναπαραστάσεις αρχαιολογικών
χώρων μνήμης, δηλαδή, ναών, ερειπίων, χώρων ανασκαφών κλπ. στα ποιήματα «Σαλαμίνα της Κύπρος», «Έγκωμη» και «Νεόφυτος ο Έγκλειστος
μιλά», που ο Σεφέρης συνέθεσε κατά την πρώτη επίσκεψή του στο νησί, το
1
2

Γ. Π. Σαββίδης, Οι αρχαιολογικές περιδιαβάσεις του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, Λευκωσία:
Πολιτιστικό ϊδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1992: 7.
Βλ. ό.π.: 29 κ.εξ.
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χειμώνα του 1953, καθώς και οι αντίστοιχες ημερολογιακές εγγραφές και
επιστολές του ποιητή κατά τα έτη 1953-1955.
Στην αφετηρία της θεωρητικής προσέγγισης του ζητήματος τίθενται οι
μηχανισμοί συγκρότησης και διατήρησης της πολιτισμικής μνήμης σε συνάρτηση με την διαμόρφωση της ιστορικής και εθνικής αυτοσυνειδησίας
υπό το πρίσμα της αποικιοκρατικής εμπειρίας. Ειδικότερα, η πολιτισμική
μνήμη συγκροτείται μέσω της μεταβίβασης των συλλογικών παραδόσεων
στα μέλη μιας κοινότητας, ενώ ενυπάρχει και στα υλικά ίχνη του παρελθόντος, όπως αντικείμενα, κείμενα και μνημεία. Επιπλέον, η πολιτισμική
μνήμη λειτουργεί στο επίπεδο του παρόντος, δηλαδή βασίζεται στην (ανα)
κατασκευή του παρελθόντος σε συνάρτηση πάντοτε με πραγματικές και
σύγχρονες καταστάσεις. Ως εκ τούτου η απεικόνιση του παρελθόντος –
συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνικής – φέρει πάντοτε την σφραγίδα
του σύγχρονου πλαισίου αναφοράς.3 Σε αυτά τα συμφραζόμενα οι υλικές εκδηλώσεις του παρελθόντος, εν προκειμένω τα μνημεία και οι χώροι αρχαιολογικών ανασκαφών, αποτελούν σημεία αναφοράς της εθνικής
αφήγησης και φορείς της πολιτισμικής μνήμης, ενώ οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις τους λειτουργούν ως πεδίο προβολής της αντιαποικιοκρατικής στάσης και συνεπώς ως ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο για
την αποσαφήνιση και την ερμηνευτική προσέγγιση των σύνθετων και πολύπλευρων σχέσεων έντασης του Σεφέρη όχι μόνο με την πολιτική της
βρετανικής αποικιοκρατίας και τις κυρίαρχες πολιτισμικές κατασκευές
και διχοτομήσεις του αποικιοκρατικού λόγου αλλά, όπως σκοπεύουμε να
δείξουμε, και με τον ίδιο τον δυτικό πολιτισμό.
Είναι γνωστό πως η κατασκευή της ευρωπαϊκής ταυτότητας βασίστηκε στην θεώρηση του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου ως του θεμέλιου
λίθου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η αρχαία διάκριση μεταξύ Ελλήνων
και βαρβάρων μεταφράστηκε έτσι ήδη τον 19ο αι. σε μια ευρωκεντρική
αξίωση για την καθολική ηγεμονία του δυτικού πολιτισμού που πήγαζε
από τον ισχυρισμό πως ο τελευταίος είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος μιας
ανώτερης κουλτούρας, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε μια από τις βασικές πολιτισμικές διχοτομήσεις που επιστρατεύτηκαν προς στήριξη της πολιτικής
3

Βλ. Jan Assmann, „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“, Στο Toni Hölscher
(επιμ.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a.M., 1988: 9-19. Πρβ. Aleida Assmann,
Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, Μünchen:
C.H. Beck, 1999.
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των αποικιοκρατιών. Σε αυτό το πλαίσιο η αντιπαράθεση με την Ανατολή
λειτούργησε για την ευρωπαϊκή Δύση ως μέσο αυτοπροσδιορισμού και ως
απόδειξη αυτάρκειας. Ακολούθως η σύγχρονη βιβλιογραφία αντιμετωπίζει και τον δυτικό φιλελληνικό λόγο (και) ως μια κρυπτο-αποικιοκρατική
έκφανση της ευρωκεντρικής θεώρησης, που πηγάζει, ως γνωστόν, από τον
θαυμασμό για τον ελληνικό κόσμο της κλασικής αρχαιότητας σε μεγάλο
βαθμό αποσιωπώντας ή αγνοώντας άλλες ιστορικές περιόδους του ελληνικού κόσμου.4
Το δίπολο πολιτισμένος/δυτικός – βάρβαρος/ανατολικός δεν αποτέλεσε
μόνο την βάση αυτοπροσδιορισμού της Δύσης αλλά και την σταθερά πάνω
στην οποίο βασίστηκε η κατασκευή του λόγου που στήριξε τον βρετανικό αποικιοκρατικό μηχανισμό. Ο πολιτισμικός διαχωρισμός μεταξύ Δύσης και Ανατολής αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία των βρετανικών
αποικιοκρατικών δυνάμεων προκειμένου να στηρίξουν την αντίθεσή τους
στο κυπριακό αίτημα της πολιτικής ένωσης με την Ελλάδα. Το βασικό
επιχείρημα που επιστρατεύτηκε προς στήριξη της αντίθεσης αυτής ήταν
το γεγονός πως η Κύπρος μέχρι την έλευση των Βρετανών στα τέλη του
19ου αι. υπήρξε οθωμανική κατάκτηση και ως εκ τούτου στον βρετανικό
αποικιοκρατικό λόγο ταυτιζόταν μάλλον με το «Άλλο» της δυτικής Ευρώπης. Το επιχείρημα αυτό, βέβαια, λειτούργησε κυρίως ως μανδύας για
την εξυπηρέτηση της αποικιοκρατικής πολιτικής ειδικά μετά το 1931: Η
υπογράμμιση από την βρετανική πολιτική της υποτιθέμενης πολιτισμικής
διαφοράς Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων και η θεώρηση των τελευταίων ως
μια ελληνόφωνη ορθόδοξη κοινότητα στην Ανατολή, εξυπηρετούσε τον
στόχο δημιουργίας μιας ενιαίας κυπριακής εθνικής συνείδησης, ως κάτι
ξεχωριστό από την ελληνική (ή την τουρκική).5 Ας μην ξεχνάμε άλλωστε
4

5

Βλ. ενδεικτικά: Stathis Gourgouris, Dream Nation: Enlightenment, Colonization, and
the Institution of Modern Greece, Stanford: Stanford University Press, 1996. Δεδομένου
ότι η ιδέα του «ελληνισμού», ως πολιτισμική κατασκευή της δυτικής ευρωπαϊκής
σκέψης, εντοπίστηκε από τους Φιλελλήνες στην αναβίωση της σύγχρονης Ελλάδας
στο πρότυπο της κλασικής αρχαιότητας, η απόρριψη του Βυζαντίου μαζί με όλες τις
άλλες ιστορικές περιόδους μεταξύ της κλασικής εποχής και της ελληνικής εξέγερσης
το 1821 ήταν αναπόφευκτη. Βλ. σχετικά: Antonis Liakos, «The making of the Greek
History. The construction of national time», Στο Political Uses of the Past. The recent
Mediterranean Experience, Jacques Revel, Giovanni Levi (επιμ.), London: Frank Cass,
2001:27-42.
Βλ. σχετικά: Μιχάλης Πιερής, «Η κυπριακή εμπειρία του Γ.Σ.», Στο Ο Σεφέρης στην
πύλη της Αμμοχώστου, Λευκωσία: ΜΙΕΤ, 1987: 75. Πρβ: Adamantia Pollis, «Intergroup
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πως η πολιτισμική ομοιογενοποίηση αποτελεί μια κατεξοχήν πρακτική
των αποκιοκρατικών δυνάμεων και ταυτόχρονα μέσο ελέγχου. Το μέσο
για την επίτευξη της αποδυνάμωση των σχέσων των Ελληνοκυπρίων με
την Ελλάδα αποτέλεσε κυρίως η εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική που
επιχείρησαν να εφαρμόσουν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις και που συχνά
παρουσιάστηκε με την πρόφαση του «φιλελληνισμού» ως σχέδιο «εκπολιτισμού» ή ενός βρετανικού τύπου «εκμοντερνισμού».6
Ο Σεφέρης και με τις δύο ιδιότητές του ποιητή και διπλωμάτη αντέδρασε έντονα στην πολιτική και τους μηχανισμούς της Βρετανικής αποικιοκρατίας να επιβληθεί μια ομοιογενής «κυπριακή» ταυτότητα στηρίζοντας
το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για πολιτική ένωση με την Ελλάδα κατά
τα πρώτα χρόνια της κρίσιμης δεκαετίας του ’50.7 Όπως θα γράψει στον
Γ. Θεοτοκά:
«Υπάρχουν σε μια γωνιά της γης 400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερα, την
πιο ατόφια Ρωμιοσύνη, που προσπαθούν να τις αποκόψουν από τις πραγματικές τους ρίζες και να τις κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου. Σ’αυτή τη γωνιά της
γης δουλεύει μια μηχανή που κάνει τους Ρωμιούς σπαρτούς – Κυπρίους – όχι
Έλληνες, που κάνει τους ανθρώπους μπάσταρδους [...]8»

Στην αφετηρία της έντονης αυτής αντίδρασης τίθεται η προσέγγιση του
κυπριακού ζητήματος όχι τόσο με πολιτικούς όρους όσο με όρους συνειδησιακούς, ως ένα δράμα «που μετράει και κρίνει την ανθρωπιά μας».
H Κύπρος δημιουργεί στον Σεφέρη αυτό «το αίσθημα της ευρυχωρίας»
ενσαρκώνοντας την ιδέα του Ελληνισμού, όπως ο ποιητής την είχε ορί-

6
7

8

Conflict and British Colonial Policy: The Case of Cyprus», Comparative Politics, vol.
5, No. 4,1973: 575-599
Βλ. Roger Heacock, «The Framing of Empire: Cyprus and Cypriots through British
Eyes, 1878-1960», The Cyprus Review, vol. 23:2, 2011: 21-37.
Η ιστορική και εθνική αυτοσυνειδησία των Ελληνοκυπρίων διαμορφώθηκε μέσω της
ταύτισής τους με την ιστορία και το εθνικό αφήγημα της «μητέρας πατρίδας» και όχι
με την ιστορία της Κύπρου per se. Το αίτημα για ένωση χρονολογείται, άλλωστε, από
τις απαρχές του ελληνικού κράτους, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας έστειλαν μια αντιπροσωπεία στον Καποδίστρια
τον Αύγουστο του 1828, ζητώντας την συνδρομή του. Βλ. Κατερίνα Κρίκου-Davis,
Κολοκες. Μελέτη για τη συλλογή του Γιώργου Σεφέρη Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ’,
Αθήνα: Ιδεόγραμμα, 2002: 44-46. Πρβ. J. Koumoulides, Cyprus and the War of Greek
Independence 1821-1829, London: Zeno Booksellers and Publishers, 1974.
Γιώργος Θεοτοκάς & Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία 1930-1966, Γ. Π. Σαββίδης
(επιμ.), Αθήνα: Ερμής, 1975: 156.
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σει ήδη σχεδόν 20 χρονιά νωρίτερα σε μια ημερολογιακή εγγραφή του
1938: ως μια «ιδέα της ανθρώπινης αξιοσύνης και της ελευθερίας, όχι αυτή
η αρχαιολογική ιδέα»9 και η οποία εξ ορισμού απαντάται (και) έξω από τα
σύνορα του επίσημου ελληνικού κράτους.10
Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να προσεγγιστούν τα δίδυμα θέματα του
ανθρώπινου δράματος και της ανάστασης, που ο Σαββίδης εντοπίζει ως
τα κυρίαρχα της συλλογής11 και που ο ίδιος ο Σεφέρης στην «Σημείωση»
της πρώτης έκδοσης θέτει ως εξής: «[Η Κύπρος] ήταν η εμπειρία ενός ανθρώπινου δράματος» και «ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμη».12
«Νεόφυτος ο έγκλειστος μιλά»
Γράφοντας στην αδελφή του Ιωάννα Τσάτσου στις 25/10/1954 ο Σεφέρης εξέφρασε τον θαυμασμό αλλά και το αίσθημα της οικειότητας που
ένιωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο ίσως γιατί:
«βρίσκω εκεί πράγματα παλιά που ζουν ακόμα, ενώ έχουν χαθεί στην άλλη
Ελλάδα [...] Για σκέψου πόσοι και πόσοι περάσαν από πάνω τους: Σταυροφόροι, Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Εγγλέζοι – 900 χρόνια. Είναι αφάνταστο πόσο
πιστοί στον εαυτό τους έμειναν και πόσο ασήμαντα ξέβαψαν οι διάφοροι
αφεντάδες πάνω τους».13

Υπό το φόβο του «εξαγγλισμού» της Κύπρου από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις14 ο Σεφέρης σημειώνει την παρουσία των Σταυροφόρων,
των Οθωμανών και των Βρετανών στο νησί τονίζοντας πόσο «ασήμαντα
ξέβαψαν πάνω τους» αποφεύγοντας βέβαια να σημείωσει τον υβριδικό
9 Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Γ΄, 16 Απρίλη 1934-14 Δεκέμβρη 1944, Αθήνα: Ίκαρος, 1977
10 Βλ. το ακόλουθο απόσπασμα από την επιστολή του Σεφέρη προς τον Α. Διαμαντή:
«Πρώτη εντύπωση: απ’ εδώ νιώθει κανείς την Ελλάδα […] πιο πλατιά. Το αίσθημα
πως υπάρχει ένας κόσμος που μιλά ελληνικά·είναι ελληνικός. Που δεν εξαρτάται από
την Ελληνική Κυβέρνηση, και το τελευταίο τούτο συντελεί στο αίσθημα αυτής της
ευρυχωρίας [...] το κλίμα της Κύπρου γιατί μου πηγαίνει. Ελληνική, χωρίς Έλληνα
χωροφύλακα ή δημόσιο υπάλληλο.» (Αδαμάντιος Διαμαντής & Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία · 1953-1971, Μιχάλης Πιερής (επιμ.), Αθήνα: Στιγμή, 1985: 32).
11 Βλ. Γ.Π Σαββίδης, «Μια περιδιάβαση. Σχόλια στο ...Κύπρον, ου μ’εθέσπισεν..», Στο
Για τον Σεφέρη. Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, Αθήνα, 1961:312.
12 Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, Γ.Π. Σαββίδης (επιμ.), Αθήνα: Ίκαρος, 1974: 335-336.
13 Ιωάννα Τσάτσου, Ο αδελφός μου Γιώργος Σεφέρης, Αθήνα: Εστία, 1973:194.
14 Μιχάλης Πιερής, «Η κυπριακή εμπειρία του Γ.Σ.», Στο Ο Σεφέρης στην πύλη της
Αμμοχώστου, Λευκωσία: ΜΙΕΤ, 1987: 67.
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πολιτισμικό χαρακτήρα της Κύπρου. Η θέση αυτή αποτέλεσε και τον θεματικό πυρήνα του ποιήματος «Νεόφυτος ο έγκλειστος μιλα». Το ποίημα κλείνει με την ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1953, η οποία αντιστοιχεί
στην πρώτη επίσκεψη του Σεφέρη στην Εγκλείστρα του Αγίου Νεόφυτου
στην Πάφο, όπου υπάρχουν και τα Μεσαιωνικά κάστρα των Λουζινιάν,
σημάδια της παρουσίας και του περάσματός τους από την Κύπρο. Ο χρόνος έμπνευσης του ποιήματος με αφορμή την επίσκεψη του ποιητή στον
αρχαιολογικό χώρο αποτελεί και το ερμηνευτικό κλειδί. Πράγματι, τόσο
η πολιτική διάσταση του ποιήματος όσο και o τρόπος λειτουργίας και
συγκρότησης της πολιτισμικής μνήμης αναδεικνύονται μέσω της αντιστοιχίας ανάμεσα στα ιστορικά συμφραζόμενα και τον χρόνο έμπνευσης
του ποιήματος.
Στο ποίημα «Νεόφυτος ο έγκλειστος μιλά» με σκωπτική διάθεση το
ιστορικό πρόσωπο και λυρικό υποκείμενο, ο Άγιος Νεόφυτος, σχολιάζει
τις «Υπέρογκες αρχιτεκτονικές· Λαρίων φαμαγκούστα Μπουφαβέντο·
σχεδὸν σκηνικά.» τονίζοντας μέσω της χρήσης των φράγκικων τοπωνύμιων και είδικά με την τελευταία φράση, πόσο ξένη μοιάζει η γοτθική αρχιτεκτονική στο κυπριακό τοπίο, η οποία αντιπαραβάλεται με τα τείχη της
Κων/πολης στην οποία αναφέρεται στον επόμενο στίχο. Όπως ορθά έχει
παρατηρήσει η Κατερίνα Κρίκου-Davis, εδώ ακολουθείται το πρότυπο
των καβαφικών ιστορικών ποιημάτων με μια ωστόσο σημαντική διαφορά:
Στον σεφερικό «Νεόφυτο» συναιρούνται διαφορετικές χρονικοί περιόδοι
της κυπριακής ιστορίας:15 από την Βυζαντινή περίοδο του 12ου αι., κατά
την οποία έζησε ο μοναχός Νεόφυτος έως την Φραγκοκρατία, όπου παραπέμπουν τα φράγκικα τοπωνύμια στην αρχή του ποιήματος, την Ενετοκρατία («Ας παίζουν τώρα μελοδράματα στα σκηνικά των σταυροφόρων
Λουζινιάν») και την σύγχρονη εποχή, όπως μαρτυρά ο σαρκαστικός, καταληκτικός στίχος: «Καλώς μας ήρθατε στην Κύπρο, αρχόντοι. Τράγοι και
μαϊμούδες!».16
15 Κρίκου-Davis, ό.π.:137.
16 Ο καταληκτικός στίχος αποτελεί χωρίο από τον Οθέλλο (You are welcome, sir, to Cyprus.
Goats and monkeys!). Ωστόσο το παράθεμα πρέπει να συνδεθεί με την σύγχρονη του
Σεφέρη πραγματικότητα, καθώς παραπέμπει στις αφίσες, που έβγαλε το 1953 το Βρετανικό Γρραφείο Τουρισμού και στις οποίες αναγραφόταν παραφρασμένο το παραπάνω
χωρίο: «You are welcome sir, to Cyprus ...SHAKESPEARE». Βλ. Γιώργος Σεφέρης,
«Κυπριακές» επιστολές του Σεφέρη (1954-1962). Από την αλληλογραφία του με τον Γ.Π.
Σαββίδη, Κ. Κωστίου (επιμ.), Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1991:
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Σε κάθε περίπτωση η διευρυμένη αυτή ιστορική προοπτική εξυπηρετεί
σε πρώτο επίπεδο τον σκοπό που ο ίδιος ο Σεφέρης αποκάλυψε σε επιστολή του προς τον Σαββίδη δλδ. την ανάδειξη της «αντιδικίας ανάμεσα
στον ορθόδοξο καλόγερο και τους σταυροφόρους».17 Σε δεύτερο επίπεδο η
επιλογή του παραπάνω θέματος υπογραμμίζει την διάθεση καταδίκης της
πολιτικής της αποικιοκρατίας, του συστήματος αξιών που αυτή πρεσβεύει,
καθώς και του λόγου τον οποίο αυτή παράγει. Σε αυτό το πλαίσιο είναι
αξιοσημείωτη η περικοπή από το επιστολιμαίο Χρονικό του Αγίου Νεόφυτου του Έγκλειστου «Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών»18 που
τίθεται ως εισαγωγή για να υπογραμμιστεί η ηθική υπεροχή έναντι των
Σταυροφόρων. Υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης δύο αντιθετικών αξιακών συστημάτων, στο ποίημα υποσκάπτεται το πρότυπο του πολιτισμένου
δυτικού Ευρωπαίου χριστιανού ενώ το παγιωμένο και από τον αποικιοκρατικό λόγο δίπολο πολιτισμός – βαρβαρότητα τίθεται σε νέα συμφραζόμενα και εν τέλει αντιστρέφεται:
«Για μας ήταν άλλο πράγμα ο πόλεμος για την πίστη του Χριστού
και για την ψυχή του ανθρώπου καθισμένη στα γόνατα της Υπερμάχου Στρατηγού,
που είχε στα μάτια ψηφιδωτόν τον καημό της Ρωμιοσύνης,
εκείνου του πελάγου τον καημό σαν ήβρε το ζύγιασμα της καλοσύνης».

Πώς οικοδομείται όμως η αντιστροφή αυτή; Υπογραμμίζοντας την παρουσία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης στην Κύπρο19 ο Σεφέρης
42.
17 Γ. Σεφέρης, «Κυπριακές» επιστολές του Σεφέρη (1954-1962), ό.π.:41-42.
18 Ο Δ. Μαρωνίτης εγγράφει το ποίημα «Νεόφυτος..» μαζί με τα «Ο δαίμων της πορνείας» και «Τρεις μούλες», σε μια ξεχωριστή κατηγορία ποιημάτων, που εγκαινιάζεται
στην «κυπριακή» συλλογή. Τα ποίηματα αυτά δείχνουν, σύμφωνα με τον Μαρωνίτη,
μιαν αποφασιστική αλλαγή στην «ιστορική ματιά του ποιητή». Η αλλαγή αυτή εκφράζεται μέσω της χρήσης Χρονικών, που αναφέρονται στην πρόσφατη ιστορία της
Κύπρου, ως πηγής για την σύνθεση των τριών αυτών ποιημάτων. Βλ. σχετικά: Δ. Ν.
Μαρωνίτης, «Μύθος και Ιστορία», Στο Γιώργος Σεφέρης. Μελετήματα, Αθήνα: Πατάκης, 2007:155-171.
19 H ελληνοκυπριακή εθνική ταυτότητα προσδιορίστηκε κατ’εξοχήν από την θρησκεία, με
την Εκκλησία να παρουσιάζεται ως ο φορέας που διατήρησε το ελληνικό στοιχείο στη
χώρα. Από την άλλη, για τον «κυνικό και φιλέλληνα» ποιητή L. Durrell η πολιτισμική
κληρονομιά του Βυζαντίου λειτουργεί διαφωτιστικά για ό,τι ο ίδιος αποκαλεί «πρόβλημα
της ένωσης» υπογραμμίζοντας στο βιβλίο του Bitter Lemons την αστοχία των βρετανικών
αποικιοκρατικών δυνάμεων να μην συνυπολογίσουν εγκαίρως την σημασία της βυζαντι-
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εγγράφει την τελευταία στο νεοελληνικό εθνικό αφήγημα της συνέχειας.
Σκοπός είναι βέβαια η ανάδειξη της συνοχής του ελληνισμού, μέρος του
οποίου αποτελεί άλλωστε κατά τον ποιητή και η Κύπρος, και η οποία πηγάζει όχι μόνο από τα κοινά στοιχεία της γλώσσας και της θρησκείας, αλλά
και κάτι πολύ βαθύτερο: τον αγώνα για τις ανθρωπιστικές αξίες («για την
ψυχή του ανθρώπου») και την πίστη σε αυτές. Στον αντίποδα τίθεται η προσβολή των ανθρωπιστικών αξιών (που εκπροσωπεί ο ελληνισμός) από τους
Σταυροφόρους, τους Λουζινιάν αλλά και στην σύγχρονή του εποχή, τους
Βρετανούς αποικιοκράτες. Αν και σε πρώτη ανάγνωση αντιστρέφοντας το
δίπολο ό,τι φαίνεται να υπογραμμίζεται στο ποίημα είναι η βαρβαρότητα
της Δύσης, εν τέλει υπερβαίνονται και αυτά τα δίπολα που κατασκευάζει ο
αποικιοκρατικός λόγος εφόσον η βαρβαρότητα συνδέεται με μιαν ορισμένη
ηθική στάση και ένα σύστημα αξιών, που φυσικά απορρίπτονται.20
«Σαλαμίνα της Κύπρος»
Κατά την διάρκεια της σύντομης παραμονής του στην Κύπρο τον χειμώνα του 1953 ο Σεφέρης επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο, όπου
βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Επιφανίου στην επαρχία
Αμμοχώστου. Η ημερομήνια Νοέμβρης 1953 που τίθεται και εδώ ως σημείωση στο τέλος του ποιήματος μας υπενθυμίζει ξανά πως το ποίημα
πρέπει να τοποθετηθεί στα συμφραζόμενα της σύγχρονης του Σεφέρη
πολιτικής κατάστασης. Αν στο ποίημα «Νεόφυτος ο έγκλειστος μιλά»
ο Σεφέρης υιοθέτησε την διευρυμένη ιστορική προοπτική προκειμένου
να εκφράσει την αντίδρασή του απέναντι στην βρετανική αποκιοκρατία,
στην «Σαλαμίνα της Κύπρος» η θέση αυτή εκφράζεται υπαινικτικά μεν,
σαφώς δε με μια ευθεία απεύθυνση στους «φίλους του άλλου πολέμου».
Το ποίημα εστιάζει στους μηχανισμούς που επιστράτευσε η βρετανική
πολιτισμική πολιτική και που για την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων
καθώς και τον διπλωμάτη Σεφεριάδη μεταφράστηκαν σε προσπάθεια
«αφελληνισμού».
νής επιρροής στην κατασκευή της ελληνοκυπριακής πολιτισμικής και εθνικής συνείδησης, κάτι που θα εξηγούσε το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα: «even in a consideration
of the Enosis problem [,] the cultural heritage of Byzantium and its institutions illuminated
everything» (Lawrence Durrell, Bitter Lemons, London: Faber and Faber. 1961: 121)
20 Πρβ. Γιάννης Κιουρτσάκης, Ελληνισμός και Δύση στο στοχασμό του Σεφέρη, Αθήνα:
Κέδρος, 1979: 201.
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Η αντίθεση στην πολιτική της αποικιοκρατίας εκφράζεται μέσω του
χρησμικού τόνου του ποιήματος που δίνουν δύο στίχοι: «Φωνή Κυρίου
επί των υδάτων» στο τέλος του ποιήματος (στ.59) και «Κύριος επί υδάτων πολλών» (στ.9). Και οι δύο στίχοι αντλούνται από τον Ψαλμό 28 της
ακολουθίας των Θεοφανείων, ενώ εμφανίζονται και στην επιγραφή που
υπάρχει σε μια από τις υπόγειες βυζαντινές στέρνες στην Σαλαμίνα της
Κύπρου που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη το 1933.21 Η «φωνή»
που ακούει ο αφηγητής δεν παραπέμπει ωστόσο μόνο στην αποκαλυπτική
παράδοση αλλά τόσο στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη (στ. 16-17)
όσο και στην αρχαία ελληνική γραμματεία καταλήγοντας με την αγγελική
ρήση «νήσος τις έστι» από την τραγωδία Πέρσαι του Αισχύλου. Η αρχαία,
η χριστιανική και η λαϊκή παράδοση συναιρούνται με τον τρόπο αυτό στον
αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας της Κύπρου, που αποτελεί φορέα και
μέσο ενεργοποίησης της πολιτισμικής μνήμης, προκειμένου να υπογραμμιστεί όχι μόνο η ευρύτητα του ελληνισμού αλλά και η τραγικότητα της
ελληνικής ιστορίας:
«Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν,
δε θα μπορέσουν· μόνο θα τις ξεκάμουν
αν ξεγίνονται οι ψυχές».

Μέσα από ένα ακόμα ιστορικό παλίμψηστο, που αναδεικνύει την πολιτισμική διαστρωμάτωση εντός του πλαισίου του εθνικού αφηγήματος της συνοχής τους ελληνισμού, τονίζεται το αδύνατον και το παράλογο αλλά κυρίως το ανίερο του εγχειρήματος των βρετανικών αποικιοκρατικών δυνάμεων
να επέμβουν στην εθνική και πολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοκυπρίων.
Εδώ η αντιπαράθεση του Σεφέρη με τη Δύση δεν είναι πολιτική αλλά δομείται βάσει συνειδησιακών κριτηρίων. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να
ερμηνευθεί η υπενθύμηση του χρέους των πνευματικών ανθρώπων να μην
λησμονήσουν τις πραγματικές αιτίες του πολέμου («η αρπαγή, ο δόλος, η
ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης»), οι οποίες, όπως διαπιστώνουμε και
στο ποίημα «Νεόφυτος..», βρίσκονται στον αντίποδα των ανθρωπιστικών
αξιών που διαμόρφωσαν πολιτισμικά την Ευρώπη. Ο πολιτικός κυνισμός
των Βρετανών αποικιοκρατών είναι επομένως εντελώς ασύμβατος με ό,τι
θα έπρεπε να πρεσβεύει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ενώ οι φορείς του τελευ21 Βλ. Κρίκου-Davis, ό.π.:45.
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ταίου έχουν χρέος να περιφρουρήσουν και να μείνουν πιστοί στις αξίες που
βρίσκονται στη βάση του πολιτισμού αυτού.22 Αυτή είναι και η ουσία της
επιστολής προς τον Θεοτοκά, σταλμένη από την Βηρυτό στις 28/12/1954:
«Η άλλη άποψη αφορά τον πνευματικό άνθρωπο, ή, αν θέλεις, τον άνθρωπο
χωρίς κανένα επίθετο, που τον βασανίζει η συνείδησή του· που θέλει να είναι
παστρικός απέναντί της. Που συλλογίζεται πως, αν αξίζει να σωθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, είναι γιατί μονάχα αυτός του επιτρέπει να ελπίσει ότι μπορεί
ίσως να διασωθεί αυτή η συνείδηση. [...]
[...] πρέπει, μου φαίνεται, οι άνθρωποι του ελευθέρου πνεύματος να λένε ξεκάθαρα το αίσθημά τους όταν στραγγαλίζονται οι αξίες για τις οποίες θα ζητήσουν αύριο, όπως και χτες, από τους λαούς να σκοτωθούν».23

Η στάση της Βρετανίας στην Κύπρο επιβεβαιώνει την προ εικοσαετίας
εκφρασμένη διαπίστωση του Σεφέρη, όταν στο κατώφλι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σημείωνε την ανησυχία του για την Ευρώπη που «είναι έτοιμη
να ξεψυχήσει» και τον άνθρωπο που καλείται να επιβιώσει σ’ αυτήν την
«περίοδο του απ-ανθρωπισμού όπου μπήκαμε».24 Η εξουσιαστική λογική
της Ευρώπης παραβαίνοντας τις αρετές της δικαιοσύνης και της ισορροπίας, που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανθρωπολογικής αρχής που διαμορφώνει την σεφερική «φρόνηση»,25 αποτελεί ύβρη αλλά η ύβρη, όπως μας
δίδαξε «το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας», πάντοτε ακολουθείται από τη
Νέμεση:. Με τον τρόπο αυτό, η τύχη της μητροπολιτικής Σαλαμίνας προοιωνίζεται και την τύχη της κυπριακής, όπως αποτυπώνεται στο μήνυμα
του αγγελιοφόρου: «Ναι, όμως ο μαντατοφόρος τρέχει/ κι όσο μακρύς κι
αν είναι ο δρόμος του, Θα φέρει/ σ› αυτούς που γύρευαν ν› αλυσοδέσουν
τον Ελλήσποντο/ το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας.»
22 Ταυτόχρονα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως στο ζήτημα της αμφισβήτησης της
εθνικής ταυτότητας των Ελληνοκυρπίων ο Σεφέρης αναμένει μια αντίδραση του
ελληνικού πνευματικού κόσμου ανάλογη με εκείνη που προκάλεσε η θεωρία του
Fallmerayer τον 19ο αι.: «Όταν βγήκε ο Φαλμεράιερ, ένας ολόκληρος πνευματικός
κόσμος σηκώθηκε, που μας επηρεάζει ακόμα (Παπαρρηγόπουλος – Πολίτης – λαογραφία). Το φοβερό πράγμα στην Κύπρο: ότι δεν είναι Έλληνες, ότι είναι σπαρτοί.»
(Γιώργος Σεφέρης, Μέρες ΣΤ’, 20 Απρίλη 1951 – 4 Αυγούστου 1956, Π. Μέρμηγκας
(επιμ.), Αθήνα: Ίκαρος, 1986:155)
23 Γιώργος Θεοτοκάς & Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία 1930-1966, ό.π,:156-158
24 Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Γ’, ό.π., :105.
25 Βλ. Δ.Ν. Μαρωνίτης, «Πολιτική και ποιητική φρόνηση», Στο Γιώργος Σεφέρης.
Μελετήματα, Αθήνα: Πατάκης, 2007: 225-236.
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«Έγκωμη»
Το τρίτο «αρχαιολογικό» ποίημα, το οποίο εξυπηρετεί τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου, θέτει στο επίκεντρο την εμπειρία του θαύματος,
στην οποία ο Σεφέρης αναφέρθηκε στην «Σημείωση» της Συλλογής. Η
βίωση του «θαύματος» ως μιας στιγμής ανάκαψης από την «κρίση» αποδίδεται ποιητικά μέσω της αναπαράστασης μιας αρχαιολογικής ανασκαφής.
O Σεφέρης επισκέφθηκε πράγματι τον χώρο ανασκαφών στην Έγκωμη
δύο φορές: την πρώτη με τον Ευάγγελο Λουίζο το Νοέμβριο του 1953
και τη δεύτερη τον Οκτώβρη του 1954.26 Οι δύο αυτές επισκέψεις στα
ερείπια της αρχαίας πόλης, που άκμασε κατά την εποχή του χαλκού και
επέζησε έως τον 11ο αι. π.Χ. αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του ποιήματος «Έγκωμη». Η αίσθηση της φθοράς που προκαλεί η θέα των ερειπίων
αποδίδεται με την περιγραφή της αρχαιολογικής ανασκαφής περίπου ως
μιας διαδικασίας ανάλογης με αυτήν της «νεκροτομής» που οδηγεί στην
συνειδητοποίηση του αέναου ανθρώπινου δράματος και της μη αναστρέψιμης πορείας του χρόνου:
«κι ανάβλεψα προς τους ανθρώπους που δούλευαν
τους τεντωμένους ώμους και τα μπράτσα που χτυπούσαν
μ’ ένα ρυθμό βαρύ και γρήγορο τούτη τη νέκρα
σα να περνούσε στα χαλάσματα ο τροχός της μοίρας».

O Σεφέρης αξιοποιεί στην συνέχεια το σχήμα της ακινήσιας που προηγείται της θεϊκής επιφάνειας, όπως αυτό απαντάται στο απόκρυφο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, με τον αφηγητή να βιώνει μια τέτοια στιγμή, όταν τα
πάντα γύρω του έχουν ακινητοποιηθεί. Ακολούθως, η παρακολούθηση της
αρχαιολογικής ανασκαφής μετατρέπεται σε μια οραματική εμπειρία, που
επιτρέπει στον αφηγητή να υπερβεί τα δεσμά του χρόνου και της πραγματικότητας, όταν από το έδαφος αναδύεται όχι ένα ακόμη ερείπιο, αλλά μια
γυναικεία μορφή με πραγματικά, ζωντανά χαρακτηριστικά:
«Τα μαλλιά μαύρα χύνουνταν στην τραχηλιά, τα φρύδια
είχανε το φτερούγισμα της χελιδόνας, τα ρουθούνια
καμαρωτά πάνω απ’ τα χείλια, και το σώμα
26 Βλ. την μαρτυρία του Ευάγγελου Λουίζου: «Ένα απόγευμα στην Έγκωμη», Στο Για τον
Σεφέρη. Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, Αθήνα, 1961: 22-23 και
την σχετική ημερολογιακή εγγραφή στο: Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Στ’, ό.π.: 103-103
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έβγαινε από το χεροπάλεμα ξεγυμνωμένο
με τ’ άγουρα βυζιά της οδηγήτρας,
χορός ακίνητος.
Και ξανακοίταξα το σώμα εκείνο ν’ ανεβαίνει∙
είχανε μαζευτεί πολλοί, μερμήγκια,
και τη χτυπούσαν με κοντάρια και δεν τη λαβώναν.
Τώρα η κοιλιά της έλαμπε σαν το φεγγάρι
και πίστευα πως ο ουρανός ήταν η μήτρα
που την εγέννησε και την ξανάπαιρνε, μάνα και βρέφος.
Τα πόδια της μείναν ακόμη μαρμαρένια
και χάθηκαν∙ μια ανάληψη».

Όπως ορθά έχει σημειωθεί η «Έγκωμη» κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο
σεφερικό ποιητικό σύμπαν, τοποθετημένη στην κορυφή μιας νέας κατηγορίας ποιημάτων, που ο Μαρωνίτης ονόμασε «αποκαλυπτικά».27 Στον βαθμό
που εδώ δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την διαρκή αναζήτηση της χαμένης
μορφής και την παρουσία του κενού, αλλά αντίθετα με το φανέρωμα της
μορφής. η οραματική εμπειρία της ανασκαφής του αγάλματος διασκεδάζει
στιγμιαία την αίσθηση του αέναου δράματος του ελληνισμού που χαρακτηρίζει την «τραγική» ιστορική αντίληψη του Σεφέρη,28 έως ότου βέβαια «ο
κόσμος» να ξαναγίνει «όπως ήταν». Ταυτόχρονα οι θρησκευτικοί συνειρμοί («μια ανάληψη») και οι απόηχοι βιβλικών χωρίων που συνοδεύουν το
φανέρωμα της μορφής του αρχαίου αγάλματος λειτουργούν ως υπενθύμιση
της ελληνικής ταυτότητας των Ελληνοκυπρίων. Υπό αυτήν την έννοια η
μορφή, που αναδύεται από το έδαφος, είναι «υβριδική» εντός των πλαισίων του ελληνικού εθνικού αφηγήματος, καθώς συνίσταται στην ανάμιξη
χριστιανικών (βλ. τον χαρακτηρισμό «οδηγήτρα» και την φράση «μάνα
και βρέφος» που παραπέμπουν στην Θεοτόκο) και αρχαίων ελληνικών
μυθολογικών στοιχείων29 προκειμένου να δηλωθεί και να αναδειχθεί η
πολιτισμική ταυτότητα του ελληνισμού και η συνοχή του. To «θαύμα»,
επομένως, λειτουργεί μέσω αυτής της έστω και πρόσκαιρης υπέρβαση
της φθοράς και της ζωντανής επικοινωνίας με το παρελθόν.
27 Μαρωνίτης, «Μύθος και Ιστορία», ό.π.,166.
28 Βλ. Γ.Π. Σαββίδης, «Το τραγικό όραμα του Γ.Σ.», Στο Ο Σεφέρης στην Πύλη της Αμμοχώστου, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1987:19-63.
29 Η αισθησιακή περιγραφή της μορφής έχει συνδεθεί με την θεά Αφροδίτη. Βλ. ενδεικτικά: Roderick Beaton, “The Poetic Quest of George Seferis”, Labrys, No.8, 1983: 30.
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Η αντιαποικιοκρατική στάση του Σεφέρη διαμορφώνεται ουσιαστικά από την πολιτισμική θεωρία του, όπου καίρια θέση κατέχει η σχέση
μεταξύ ελληνισμού και ευρωπαϊκής Δύσης: Διαπιστώσαμε πως κατά την
επανενεργοποίηση του παρελθόντος μέσω της εμπειρίας του παρόντος,
δηλαδή μέσω της επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους της αποικιοκρατούμενης Κύπρου ό,τι ορίζει την σχέση έντασης του Σεφέρη με την
ευρωπαϊκή Δύση, έκφραση της οποίας αποτελεί άλλωστε και η βρετανική αποικιοκρατία, είναι η ασέβεια απέναντι στις ουμανιστικές αξιές, της
ελευθερίας και της δημοκρατίας που έλκοντας την καταγωγή τους από την
αρχαία Ελλάδα διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα σύμφωνα με την σεφερική ιδέα του «ευρωπαϊκού ελληνισμού».30 Υπό αυτή
την έννοια η κρίση που βιώνει η Κύπρος της εποχή του Σεφέρη δεν είναι
μόνο πολιτική, αλλά και – κυρίως – ανθρωπιστική, αντικατοπτρίζοντας
την βαθύτερη κρίση του δυτικού πολιτισμού.
Πίσω από αυτήν την στάση εντοπίζεται η σύλληψη του ελληνισμού
προπάντων ως μιας ιδέας με ηθικό περιεχόμενο, «η ιδέα της ανθρώπινης
αξιοσύνης και της ελευθερίας», που αποτελεί την «άλλη όψη του ανθρωπισμού».31 Χωρίς να αποδέχεται την de facto ανωτερότητα του δυτικού
ευρωπαϊκού πολιτισμού ό,τι αποζητά ο Σεφέρης είναι αφενός η επιστροφή
της Ευρώπης στις αξίες που την δημιουργήσαν και αφετέρου η πολιτισμική
επικοινωνία της Ελλάδας με την Ευρώπη.32 Η δημιουργία του «ελληνικού
ελληνισμού» και η πνευματική αποκατάσταση του νέου ελληνισμού θα επιτευχθούν, έτσι, μέσω της επικοινωνίας με τη Δύση δηλαδή μέσω της μίξης
ταυτότητας και διαφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτισμική ταυτότητα
του ελληνισμού για τον ποιητή δεν είναι στατική αλλά μεταβαλλόμενη
και ανανεώσιμη. Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε εξετάζοντας ενδεικτικά τα
τρία αρχαιολογικά και ταυτόχρονα κατ’εξοχήν πολιτικά κυπριακά ποιήματα ο Σεφέρης αναζητά στην ιδέα του ελληνισμού την ενότητα των στοιχείων προσβλέποντας, όπως σημειώνει ο Αντώνης Δρακόπουλος, στην
30 Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τ.Α’ (1936-1947), Γ.Π.Σαββίδης (επιμ.), Αθήνα: Ίκαρος,
1974:101.
31 Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Δ’, 1 Γενάρη 1941-31 Δεκέμβρη 1944, Αθήνα: Ίκαρος, 1977: 134.
32 Βλ. ενδεικτικά την ακόλουθη ημερολογιακή εγγραφή: «Ελληνικός πολιτισμός δε θα πει
κάτι απομονωμένο ξένο και αβοήθητο από κάθε ανθρώπινη προσπάθεια που γίνεται
γύρω μας. Θα πει πρώτα απ’όλα να κρατήσουμε με κάθε τρόπο, να κρατήσουμε ζωντανές και ανοιχτές τις ψυχές μας….». (Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Δ’, ό.π.,:133-134).
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κατασκευή ενός πλαισίου αποκατάστασης της συνοχής:33 Υπό αυτήν την
έννοια ό,τι διαμορφώνει την αντιαποικιοκρατική στάση του Σεφέρη είναι
η κατασκευή της πολιτισμικής ταυτότητας του ελληνισμού, όπου δεν υπερισχύει η ανάδειξη της ετερογένειας ή και της αντιφατικότητάς της αλλά
η αναπαράσταση της διαφοράς ως ενότητας.
Η πολιτισμική θεωρία του ποιητή είναι σύμφυτη με την ιστορική του
αντίληψη, που μας αποκαλύπτεται εκ νέου μέσω της (μετα) αποικιοκρατικής εμπειρίας. Η εμπειρία της Κύπρου, ως μια ακόμη εμπειρία προσωπικής και συλλογικής κρίσης, επιβεβαίωνει την αντίληψη του Σεφέρη που
θέλει το ανθρώπινο δράμα να επαναλαμβάνεται αέανα στο χρόνο και που
στην ελληνική περίπτωση συγκεφαλαιούται σε ό,τι ο ποιητής ονομάζει διά
στόματος Αγίου Νεόφυτου «καημό της Ρωμιοσύνης».34 Έτσι και η αναπαράσταση των αρχαιολογικών χώρων μνήμης στο Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ’ ακολουθεί την μέθοδο της συστοιχίας ιστορικού παρελθόντος,
παρόντος και μέλλοντος «με τέτοιον τρόπο», όπως έχει δείξει ο Μαρωνίτης, «ώστε τα χθεσινά γεγονότα καλύπτουν θαρρείς τα σημερινά και προλέγουν τα αυριανά».35 Αν όμως η αναπαράσταση των ερειπίων στην ποίηση του Σεφέρη παραπέμπει σε αυτή την «τραγική αίσθηση» της ιστορίας
και του ελληνισμού, με την επίσκέψη στην Κύπρο η πολιτισμική μνήμη
λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε ο φόβος της ασυνέχειας διασκεδάζεται
από την εντύπωση ενός έστω και πρόσκαιρου νόστου στην πατρίδα.

33 Anthony Dracopoulos, «Identity and difference: Hellenism in the works of G. Seferis
and C. P. Cavafy», Modern Greek Studies (Australia and New Zealand), 15(1), 2011:
123-139. Ταυτόχρονα, με την ενσωμάτωση της βυζαντινής παράδοσης βρισκόμαστε
ενώπιον μιας θεώρησης του ελληνισμού πέρα από την κανονικοποίησή του από την
δυτική ιστορική σκέψη αφενός, και αφετέρου της εκ νέου διεκδίκησης της θέσης του
ελληνισμού στον δυτικό πολιτισμό.
34 Οι Σαββίδης και Keeley περιγράφουν τον «καημό της Ρωμιοσύνης» ως εξής: «The surfeit
of sorrow and injustice that seems to have been the fate of the Greek people from the beginning to the present day». (C.P. Cavafy, Passions and ancient Days. 21 new poems selected and translated by E. Keeley and G. Savidis, London: The Hogarth Press, 1972:20.
35 Μαρωνίτης, «Μύθος και Ιστορία», ό.π., σ. 168.
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Abstract
The present paper aims to explore the interaction between (post)colonial experience and cultural memory on the basis of the aesthetic depiction of
various archaeological artefacts in 3 selected “cypriotic” poems by Giorgos Seferis. More specifically, Seferis’ visit in Cyprus in 1953 has been
a unique experience of both a “crisis” and a “miracle”. This experience
corresponds to Seferis’ tension not only with the British colonial (cultural)
politics but also with the western civilization in general. In this context,
the literary representations of the material manifestations of the past, based
on their function as reference points of the national narrative, serve as an
important methodological tool for a closer look at the forms of this tension
and also at the particular characteristics of the literary rendering of historical, national and cultural self awareness.
Λέξεις κλειδιά: Σεφέρης, Κύπρος, αποικιοκρατία, ελληνισμός

1.9. Συγγραφείς και πρόσωπα σε κρίση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟ 1893 ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ “ΦΩΝΩΝ”: ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΩΚΟΥ
Σοφία Κακούρη*
Προς αποφυγήν πιθανών παρεξηγήσεων καθίσταται γνωστόν ότι ούτε κομματικοί λόγοι ούτε υβριστικαί διαθέσεις ενέπνευσαν το βιβλίο αυτό, όπερ ένα μόνον
έχει σκοπόν, ν’ απεικονίση, εφ’ όσον είναι δυνατόν, τα παρ’ υμίν πολιτικά ήθη
και να διαγράψη την μεγάλην παράλληλον ήτις υφίσταται μεταξύ της ελληνικής
πολιτείας και της ελληνικής οικογενείας, πώς δηλαδή αι τύχαι της μιας μοιραίως
επιδρώσιν επί της υπάρξεως της άλλης και τ’ ανάπαλιν1.

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης συνιστά το λησμονημένο και
παραγνωρισμένο από την Κριτική «πρωτότυπον πολιτικό – κοινωνικόν
μυθιστόρημα» του Γεράσιμου Βώκου, Ο Κύριος Πρόεδρος. Γραμμένο το
1893, κατά την επαύριο της τρικουπικής πτώχευσης, φέρει στον πυρήνα
του την σατιρική και καυστική κριτική για τα κακώς κείμενα της εποχής
του σε ποικίλες κατευθύνσεις: από τον δικομματισμό και το γλωσσικό
ζήτημα έως την πρόσμιξη και σύγκρουση των λογοτεχνικών ειδών και
ρευμάτων (διήγημα – μυθιστόρημα, νατουραλισμός – ρεαλισμός, δημοσιογραφία – λογοτεχνία, ιστοριογραφία – χρονογραφία) για να επιτευχθεί
η συγγραφή του «αληθινού μυθιστορήματος». Το πεζογράφημα είχε δημοσιευτεί σε 21 δεκαεξασέλιδα φυλλάδια της «Ακροπόλεως» του Βλάση
Γαβριηλίδη, της οποίας στενός συνεργάτης υπήρξε από τα 1888 ο Βώκος, πρότυπο του νεόκοπου τότε τύπου δημοσιογράφου – συγγραφέα.
Το μυθιστόρημα σφυγμογραφεί με ενάργεια την περίοδο του Δικομματισμού και των αλλεπάλληλων εναλλαγών των κυβερνήσεων Τρικούπη
– Δηλιγιάννη, που ενσαρκώνονται λογοτεχνικά και συμβολικά εντός του
κειμένου, στα πρόσωπα του Χαρίδημου Μεγαλοϊδεάτη και του Αρίστιππου Φερεκίδη, αναδεικνύοντας πώς η πολιτική κρίση και η αθεράπευτη
*
1

Σοφία Κακούρη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας - Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.
Βώκος (2004· 1η: 1893), από τον πρόλογο του έργου. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε
πως σε όλα τα παραθέματα έχει διατηρηθεί η στίξη και η ορθογραφία του πρωτοτύπου,
αλλά έχει απαλειφθεί το πολυτονικό σύστημα.
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ελληνική πολιτικομανία διαβρώνει τα οικογενειακά ήθη, εξαχρειώνει και
εν τέλει καταστρέφει τα μέλη της κοινωνίας. Στο επίκεντρο της αφήγησης, παρακολουθούμε την οικογένεια του αρχειοφύλακα Μάνθου Αχτύπη
κυριολεκτικά να παραπαίει ως οδυνηρό θύμα των πελατειακών σχέσεων
και έρμαιο των απατηλών υποσχέσεων των κυβερνώντων για πρόσληψη
και αποκατάσταση του ίδιου και των παιδιών του, που καταλήγει στην
υπαρξιακή παραίτηση του πατέρα, στην εκπόρνευση των γυναικών της
οικογένειας και εν τέλει στη διάλυσή της.
Ενδιαφέρουσα, πολυσχιδής και συγκρουσιακή είναι και η “κρίση ταυτότητας” του ίδιου του συγγραφέα: ποιητής, δημοσιογράφος, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, εκδότης περιοδικών, θεατρικός συγγραφέας,
μουσικός, ζωγράφος κ.α.2, φύσει ανικανοποίητος και ασταθής, περιπλανήθηκε σε ποικίλες πτυχές του καλλιτεχνικού στίβου, συνιστώντας μια
μορφή διανοούμενου, πότε ενταγμένου στον πυρήνα των πνευματικών
κύκλων της εποχής, και πότε χαμένου σε ταξιδιωτικές περιηγήσεις ή νοσηλεία στο φρενοκομείο. Εντούτοις, ο Βώκος και το έργο του – παρά τον
ιδιάζοντα χαρακτήρα του και την επικαιρότητά του – έμεινε στην αφάνεια,
τόσο στη συγχρονία του, όσο και κατά τα επόμενα χρόνια, και κατατάχθηκε στους παραγνωρισμένους του 19ου αιώνα. Τα κριτικά, βιογραφικά και
εργογραφικά σημειώματα που τον αφορούν, είτε αναδεικνύουν την έλλειψη αυτοψίας και επαρκούς πληροφόρησης για την ζωή και τα έργα του
επισημαίνοντας τα σκοτεινά σημεία τους, είτε ανακυκλώνουν αναιτιολόγητα αρνητικές και αυθαίρετα δυσμενείς κρίσεις για την συγγραφική αξία
του. Είναι σαφές πως προκάλεσε την αμηχανία τόσο της παλαιότερης, όσο
και της σύγχρονης κριτικής, που έρχεται συχνά σε πλήρη ρήξη για την
αποτίμηση των έργων του σε ένα ευρύ ρεπερτόριο ακραία θετικών και
ακραία αρνητικών κρίσεων. Διαπιστώνεται έτσι, η ύπαρξη αντιφατικών
και δυσανάλογων έργων, πολλών ταχυτήτων που οδηγούν στην “προφητική” τρόπον τινά ομολογία του Ξενόπουλου: «Ένα πολύ περίεργον μου
συμβαίνει με τον άνθρωπον αυτόν. Σήμερα διαβάζω έν διήγημά του και
λέγω: «Α, μ’ αυτός δεν ξέρει να πιάσει την πέννα!» Αύριο διαβάζω εν άλλο
του και αναφωνώ: «Ετελείωσεν! Ο Βώκος τους βάζει κάτω όλους!». Αν το
2

Για τα εργοβιογραφικά του Γεράσιμου Βώκου βλ. ενδεικτικά το εισαγωγικό σημείωμα
του επιμελητή της νέας έκδοσης Παναγιώτη Μουλλά: Βώκος (2004: ζ’-μα’), αλλά και:
Γαραντούδης (1997: 76-90), Θεοδοσοπούλου (2005: 671-676).
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λάθος δεν είναι ιδικόν μου – το οποίον και θα ηυχόμην μάλλον – φαίνεται
ότι ο κριτικός του μέλλοντος θα ευρεθή εις μεγάλην αμηχανίαν ν’ αποφανθή ποια είνε τα τυχαία του Βώκου, τα κακά ή τα καλά3». Τα λόγια αυτά του
Ξενόπουλου, συμπυκνώνουν εν πολλοίς την γενικότερη αμφιθυμική στάση των Κριτικών απέναντι στον Βώκο και το έργο του. Στην πλειονότητά
τους λοιπόν, οι κριτικές συνηγορούν στο ότι ο Βώκος δεν άφησε μάλλον
κανένα αξιομνημόνευτο έργο σε κανένα από τα πεδία που καταπιάστηκε,
παρά μόνο τα τρία περιοδικά που εξέδωσε, Το Περιοδικόν μας (Πειραιάς
1900 – 1901, με κυρίως κοινωνικοπολιτικο περιεχόμενο), το μουσικό περιοδικό Απόλλων και το περιοδικό Ο Καλλιτέχνης (Αθήνα, 1910 – 1012 με
επικέντρωση στη ζωγραφική ως παράλληλο διάλογο εικόνας και λόγου),
«τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στη γέννηση και την εδραίωση του καθαυτό λογοτεχνικού περιοδικού τύπου4».
Εξίσου διχασμένη στέκεται η Κριτική και απέναντι στον Κύριο Πρόεδρο, με τον Νιρβάνα να «ομολογ{εί} πως δοκιμας{ε} το πιο ευχάριστο
ξάφνιασμα» στην ανάγνωση του έργου που «γύρω από το συμβολικό κέντρο του Προέδρου της Κυβερνήσεως, πλεκότανε, με μια βαθιά και σαρκαστική παρατήρηση», επιρρωμένη από την δημοσιογραφική πείρα, «η
πολιτική και κοινωνική ζωή της εποχής εκείνης5». Αντίθετα, ο Γαραντούδης στην παρουσίαση – ανθολογηση του για τον τόμο του Σοκόλη εμφανίζεται μάλλον καταδικαστικός απέναντι στον Βώκο χωρίς να ανιχνεύει
κανένα αφηγηματικό χάρισμα στο έργο του, παρά μόνο μια γλωσσική δυσκαμψία, και παρατηρεί πως «η προπαίδειά του […] στην ευκολία της δημοσιογραφικής γραφής και η φανερή υποταγή του μυθιστορήματος στον
προεξαγγελτικό στόχο του να καταγγείλει τα σύγχρονά του πολιτικά ήθη,
υπονομεύουν τις όποιες λογοτεχνικές προθέσεις του, περιορίζοντάς το στο
χώρο του λαϊκού αναγνώσματος6». Το 2004, το μυθιστόρημα επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σοκόλη, με φιλολογική επιμέλεια και προλεγόμενα
του Παναγιώτη Μουλλά σε μια προσπάθεια διάνοιξης ενός διαύλου επικοινωνίας για την αποκατάσταση, επαναπρόσληψη και επανεκτίμηση ενός
σημαντικού, διαρκώς επίκαιρου και αδίκως παραγκωνισμένου έργου. Με
3
4
5
6

Ξενόπουλος (1896).
Γαραντούδης (1997: 76).
Νιρβάνας (1988: 63).
Γαραντούδης (1997: 81).
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αυτή την αφορμή, η Θεοδοσοπούλου7 σε δύο μελετήματά της καταφέρεται
θετικά για την λογοτεχνική αξία του Κυρίου Προέδρου, αλλά και ο Χατζηβασιλείου επισημαίνει πως «συνδυάζοντας τον ρεαλισμό, τον νατουραλισμό και γενικότερα, τη λαχτάρα για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη και
βαθύτερη αποτύπωση μιας αν μη τι άλλο αναβράζουσας πραγματικότητας
με την εδραία πολιτικο-κοινωνική σάτιρα που βασίζεται σε μια ολοζώντανη, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αρχαιστική αγκύλωση γλώσσα, ο
Βώκος χτίζει ένα μυθιστόρημα το οποίο θέλει να τινάξει στον αέρα τα πάντα8». Τώρα, αν αναζητούμε μια πρόχειρη απάντηση στο ερώτημα γιατί το
έργο του Βώκου πέρασε στην αφάνεια, μια πρώτη, μας δίνει ο Παν. Μουλλάς υποστηρίζοντας πως η έλευσή του στην «ακατάλληλη στιγμή του τρικουπικού δυστυχώς επτωχεύσαμεν» θεάθηκε « σαν ένα είδος άκαιρης και
ανάρμοστης πρόκλησης9». Η δριμεία σάτιρά του βάλλει ανελέητα προς
όλες τις κατευθύνσεις και τις παρατάξεις, κρατώντας ίσες αποστάσεις και
χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν, επιρρίπτοντας ευθύνες και ψέγοντας συνολικά τόσο το σαθρό πολιτικό κατεστημένο του ελληνικού δικομματισμού,
όσο και το βασικό μοχλό διαιώνισής του, την ελληνική οικογένεια και την
ηθική της πτώχευση.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της δικής μας μελέτης, της οποίας τα μεθοδολογικά εργαλεία αντλούνται κατά κύριο λόγο από τα θεωρητικά κείμενα του
Μπαχτίν10 και την Αφηγηματολογία του Genette11, εξετάζεται το ιδεολογικό φορτίο των “φωνών”, δηλαδή οι λόγοι – εκφωνημένοι ή εσώτεροι – επιλεγμένων ηρώων του έργου. Αρχικά, εξετάζεται η περσόνα του αεικίνητου
ρεπόρτερ της «Φήμης» Σβούρα, που ακούραστος περιπλανιέται στους διαδρόμους της βουλής, των καφενείων και των γειτονιών, αναζητώντας την
7
8
9

Θεοδοσοπούλου (2005: 671-676).
Χατζηβασιλείου (2005)
Βώκος (2004: ιε’). Για την περιθωριοποίηση του Βώκου και του Κυρίου Προέδρου,
ο Μουλλάς προηγουμένως στο εν λόγω χωρίο, σημειώνει και τα εξής: «Θα το πω
απλά: το βιβλίο του Βώκου δεν σχολιάσθηκε και δεν εκτιμήθηκε όσο του άξιζε.
Δυσεύρετο σήμερα στις βιβλιοθήκες μας, λησμονημένο από τους συγχρόνους του και
από τους μεταγενεστέρους του, ακόμη και από τον δημιουργό του, παραμένει σχεδόν
άγνωστο: ένα πρωτόλειο που οι νεοελληνιστές το αναφέρουμε απλώς στα βιογραφικά
σημειώματα του Βώκου (χωρίς ίσως πάντοτε να το διαβάζουμε) συνοδεύοντάς το
συνήθως με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Τίποτε περισσότερο.».
10 Μπαχτίν (2000: κυρίως 290 και εξής), Μπαχτίν (1980: ιδιαίτερα 158-238) και Holquist
(2014).
11 Genette (2007).
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έγκυρη είδηση στις πηγές της, αλλά ταυτόχρονα κατατρύχεται από την διαρκή φιλοδοξία να υπερκεράσει τις δημοσιογραφικές του καταβολές και να
συγγράψει το «αληθινό μυθιστόρημα», αλιευμένο από την γνώση και την
παρατήρηση της καθημερινότητας των αστών. Ο Σβούρας δύναται να θεαθεί ως το πριμοδοτημένο alter ego, ένα προβεβλημένο προσωπείο του ίδιου
του συγγραφέα εντός του έργου: κοινή δημοσιογραφική ιδιότητα, πολυσχιδείς και αεικίνητες φιγούρες, κοινές απόψεις για το γλωσσικό και άλλα
ζητήματα, το κοινό διακύβευμα της συγγραφής του «αληθινού μυθιστορήματος», η ιδεολογία και το συγγραφικό κοσμοείδωλο είναι κάποιες από
τις πτυχές σύγκλισής τους. Ο Μουλλάς σημειώνει: «[…] ο δημοσιογράφος
Σβούρας του Βώκου είναι το πρόσωπο που βλέπει (και που μας κάνει να
δούμε) τον μυθιστορηματικό κόσμο ως πρόβλημα, ενώ συνάμα αποτελεί κι
αυτός μέρος του προβλήματος. […] Μυθιστορηματικός ήρωας και δυνάμει
αφηγητής, κινητικός αλλά και ευμετάβλητος, ο ρεπόρτερ Σβούρας, όνομα
και πράγμα, δανείζεται αρκετά στοιχεία από τον δημιουργό του: μισεί την
«επελάσασαν εις Αθήνας» νέα τάξη των χρηματιστών, καθώς και την «κεφαλαιοκρατίαν», έχει «ιδέας απολύτως σοσιαλιστικάς», θέλει να γράψει
«αληθινόν μυθιστόρημα», θεωρεί ήδη «εαυτόν Έλληνα Ζολά», αντιπαθεί
τους λογίους που μαλώνουν άσκοπα μεταξύ τους για το «ζήτημα της γλώσσης το άλυτον» κλπ. Κοντολογίς, συνδυάζει την αυτοπαρατήρηση και την
αυτοβιογραφία με την αυτογνωσία και την αυτοσάτιρα12».
Σε λατρεύω, γλυκύτατε, και όταν το φως σου πλημμυρίζει τα μάτια μου και
ατενίζω εις τον κυανούν αιθέρα, όταν το θάλπος σου γαργαλίζη την ράχιν
μου, πλάττω όνειρα χρυσά και σχέδια μεγάλου, άκοπου πλουτισμού, παλάτια
αναγείρω με την φαντασίαν μου, μέσα στας τολύπας του καπνού, που βγαίνουν
από το τσιγάρο μου, βλέπω τις ωραιότερες γυναίκες, σωρούς από ναπολεόνια,
δόξαν, τιμήν, καλοπέρασιν και, εφόσον εσύ ανάσσεις είς τον ουρανό, λησμονώ τους κομματάρχας μας, τα εθνικά μας μεγαλεία, και με στιγμιαίαν λάμψιν
ανεξαρτησίας δίδω πέντε φάσκελα εις τον Μεγαλοιδεάτη, άλλα πέντε εις τον
Φερεκίδην και μεταβάλλομαι εις γνήσιον ανατολίτην που τρέφεται με όνειρα
και ζη με φαντασία13.

12 Βώκος (2004: λβ’).
13 Βώκος (2004: 154).
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Με αυτόν τον λυρικό και παράλληλα σατιρικό τρόπο, εκκινεί μια από τις
περιπλανήσεις του Σβούρα για την ειδησεογραφική έρευνα, όπου εν είδει
εσωτερικού μονολόγου παρακολουθούμε, καθώς προχωρεί, τις σκέψεις του,
την απεύθυνσή του στον φωτοδότη ήλιο και το εγκώμιο της αναπαραστατικής δύναμης της φαντασίας. Η αναφορά αυτή, σε συνδυασμό με τις γλωσσικές επιλογές του Βώκου14, δεν είναι άσχετη με την επιθυμία του Σβούρα
να καταστρώσει ένα μυθιστορηματικό σύμπαν, για την συγγραφική δεοντολογία και τον τρόπο υλοποίησης του οποίου μας πληροφορεί στη συνέχεια
του κεφαλαίου:
Αλλά αι διαδόσεις αυταί […] δεν επήρκουν εις τον Σβούραν, δυσπιστούντα από
χαρακτήρος, έχοντα την αρχήν ότι ο δημοσιογράφος, ο συγγραφεύς, πρέπει να
πείθεται εξ αυτοψίας δια να γράψει τι καλόν, να παραγάγη αληθές έργον, γεμάτο
ζωην και δύναμιν, πραγματικότητος αναμφισβήτου, θετικής παρατηρήσεως. Διότι ο ρεπόρτερ είχε κατά νουν να γράψη μιαν ημέρα το μυθιστόρημα της τάξεως
αυτής και να την αποκαλύψει οία ήτο πράγματι […], το αληθινόν μυθιστόρημα, μηδένα φοβούμενος, αδιάφορος προς την πιθανή κατ’ αυτού εξέγερσιν της
μεγάλης ταύτης τάξεως, την οποίαν όλοι αποστρέφονται και εμίσουν και όλοι
επεριποιούντο κατ’ ανάγκην και εκολάκευον […]15.

Οι πρακτικές και θετικιστικές, θα λέγαμε, μέθοδοι της αυτοψίας και της
παρατήρησης, κρίνονται από τον Σβούρα αναγκαίες για την αποτύπωση
και τη λογοτεχνική αναπαράσταση της πραγματικότητας ως τέτοιας που
είναι. Ο συγγραφέας και το δημιούργημά του, Βώκος και Σβούρας, στο14 Στις υφολογικές και γλωσσικές επιλογές του Βώκου θα μπορούσε να αφιερωθεί ένα
νέο μελέτημα, καθώς το ζήτημα αυτό χρήζει διεξοδικότερης διερεύνησης. Μερικά από
τα χαρακτηριστικά της πένας του Βώκου είναι οι αναλυτικές περιγραφές στο όριο της
ζωγραφικής υποτύπωσης, η συγχώνευση αντιθέτων, οι ροϊδικού τύπου παρομοιώσεις
και παρεκβάσεις και μια ευρύτερη γλωσσική και υφολογική ποικιλομορφία, ενέχουσα πάντα το στοιχείο της καυστικής σάτιρας, ενίοτε και της αυτοϋπονόμευσης. Για
τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, ωστόσο, θα περιοριστούμε στην παρατήρηση του
Μουλλά: «Συνύπαρξη αντιθέσεων, δηλαδή: ανάμειξη δημοτικής και καθαρεύουσας,
ευθέος και πλαγίου λόγου, προφορικότητας και γραφής. Αν ο Βώκος, κατά την ποιητική του νατουραλισμού χρησιμοποιεί επίμονα τον ελεύθερο πλάγιο λόγο (προσεγγίζοντας κάποτε και τον εσωτερικό μονόλογο […] {θ}α έλεγες, απεναντίας, ότι η φράση
του Βώκου ξεχειλίζει και διογκώνεται αδιάκοπα, με επαναλήψεις, παρενθέσεις, επεξηγήσεις, σαν ποτάμι που τροφοδοτείται από τους παραποτάμους του, δίνοντας την
αίσθηση του ρευστού, του άμορφου, ταυτόχρονα όμως και του συνεχούς, του ενιαίου,
όπου όλα συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικούς δεσμούς.», Βώκος (2004: μ’).
15 Βώκος (2004: 156-158).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟ 1893 ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ...

557

χάζονται πάνω στη συγγραφική διαδικασία και επανέρχονται διαρκώς σ’
αυτήν την προβληματική, αναζητώντας λύση. Αυτή η διαρκής πνευματική
αναζήτηση που συντελείται με τον Σβούρα εντός του μυθοπλαστικού κόσμου, πραγματώνεται εξίσου και εκτός, στην πραγματική ζωή του ίδιου
του συγγραφέα, όπως φαίνεται από την αδιάκοπα ανικανοποίητη μαθητεία
του σχεδόν σε όλα τα είδη τέχνης, στην προσπάθειά του για την απόδοση
της αλήθειας. Γι’ αυτό και ο συγγραφέας ενίοτε, δανείζει τη φωνή και τη
σκέψη του στον ήρωά του, επιτρέποντάς του να εκφέρει πολλές κοινές
τους απόψεις και ανησυχίες, καλλιτεχνικές, συγγραφικές, αλλά και κοινωνικές. Τέλος, η πρακτική της υιοθέτησης ενός μυθοπλαστικού εαυτού
εντός της αφήγησης που φέρει τη συγγραφική φωνή, είναι μάλλον προσφιλής για τον Βώκο, καθώς μια τέτοια περσόνα με παρόμοια χαρακτηριστικά συναντάμε και σε άλλο του έργο: ο Σπίκας για παράδειγμα, του
«Εκτοπισμένου».
Στη συνέχεια, θα μας απασχολήσει η μορφή του Πολυδωρόπουλου,
πολιτικού άνδρα στον κύκλο του Χαρίδημου Μεγαλοϊδεάτη, που είχε
αναλάβει την διευθέτηση των πελατειακών σχέσεων και την επίτευξη της
συσπείρωσης του λαού με απατηλές υποσχέσεις. Ένα από τα πολλά του
θύματα εντός της αφήγησης, συνιστά και ο Μάνθος Αχτύπης, συναποτελώντας το δεύτερο μέλος μιας σχέσης εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου.
Ο Πολυδωρόπουλος ήταν όλο και γέλια, όλο και χαρά. Μα τι δηλαδή, δεν τα
ξέρει του λόγου του, να τα ξαναλέμε, σκοτούρες και φασαρίες από το πρωί ίσαμε
το βράδυ, τρέχα δω, τρέχα εκεί από υπουργείο σε υπουργείο, να φροντίζης για
τις δουλειές του ενός, να τσακίζεσαι για τις έννοιες του άλλου, να του γράφουν
από την επαρχία διαρκώς, να παύση τον άλφα, να διορίσει τον β, να μεταθέσεις,
να μιλήσεις, να συστήσεις, εβαρέθηκε πια, μα το θεό, αηδίασε, του ήρχετο να
μην ξαναβάλει κάλπη16.

Το παράθεμα είναι ενδεικτικό της υποκρισίας των πολιτικών παρατάξεων που θέλουν να εμφανίζονται ως άνθρωποι που σπεύδουν να φροντίσουν για τον λαό, ενώ στην πραγματικότητα οι μόνες τους αξιώσεις είναι
ψηφοθηρικού περιεχομένου. Τόσο μέσα από τους λόγους του Πολυδωρόπουλου, όσο και από του Μεγαλοϊδεάτη και του Φερεκίδη, αναδεικνύονται
αδιαφοροποίητα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας του τυπικού, λαοπλάνου
16 Βώκος (2004: 143).
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εξουσιαστή: από τη μία λοιπόν, αναδεικνύεται η κοινοτυπία της ξύλινης
γλώσσας της εξουσίας17 ως τυποποιημένος, μονοφωνικός και αυταρχικός
λόγος· και από την άλλη, μέσω της σάτιρας και της άσκησης καυστικής
κριτικής, οι πολιτικές φωνές αναδιπλώνονται σε ειρωνικής χροιάς διφωνικές διατυπώσεις, που από μέρους του συγγραφέα, πλήττουν συθέμελα τον
δικομματισμό και συλλήβδην το σαθρό πολιτικό σκηνικό της περιόδου,
αποδεικνύοντας περίτρανα τις ομοιότροπες πρακτικές και λόγους πειθούς
που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί ηγέτες μη διαφέροντας διόλου από τους
ορκισμένους αντιπάλους τους.
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Χαρίδημος Μεγαλοϊδεάτης, την πολιτικήν του
οποίου υπεστήριζε, τον ηγάπα δια την αναμφισβήτητον περί τα κομματικά πείραν του, καίτοι κατά βάθος δεν τον εξετίμα καθό απαίδευτον και άνθρωπον
ελαστικής συνειδήσεως. Αλλ’ η παιδεία και αι χαλύβδινοι συνειδήσεις είναι
ακριβώς οι πλέον επικίνδυνοι σύμβουλοι δια πολιτικόν άνδρα, οίος ήτο ο Χαρίδημος Μεγαλοϊδεάτης, και ο Κύριος Πρόεδρος, διανύσας πικρότατον παρελθόν ατομικής αντιδημοτικότητος, ηννόησεν εγκαίρως ότι την πραγματικήν του
δύναμιν απετέλουν οι άνθρωποι της αξίας και του χαρακτήρος του Πολυδωρόπουλου, είδος τι πολιτικών νευρόσπαστων, τα οποία αυτός εγνώριζε τόσον
καλώς να διευθύνη και να συγκρατή18.

Χαρακτηριστικό λοιπόν δείγμα των πολιτικών ανδρών και όσων ασχολούνται με τα κοινά είναι η ελαστικότητα της συνείδησής τους· είναι απαίδευτοι και αήθεις, ώστε να γίνονται εύκολα ελέγξιμοι και χειραγωγήσιμοι,
να φανατίζονται και να μπορούν να μεταδώσουν αυτά τους τα ένθερμα
συναισθήματα και σε άλλους, επιδιώκοντας να προσελκύσουν νέους
ψηφοφόρους ή να διατηρήσουν τους παλιούς. Και οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι συγκέντρωναν γύρω τους έναν “στρατό” ευνοούμενων πολιτικών
νευρόσπαστων, ανθρώπων της καθημερινότητας, ικανών να ετεροκατευθυνθούν και να ετεροκατευθύνουν, σύμφωνα με την βούληση του ηγέ17 Ως προς το ζήτημα του εξουσιαστικού λόγου και της μονοφωνικότητας, ο Τζιόβας
διαπιστώνει ένα αδύνατο σημείο στα μελετήματα του Μπαχτίν: «Η διαλογικότητα
όμως στερείται μιας ικανοποιητικής θεωρίας περί εξουσίας, γιατί ο Μπαχτίν ποτέ
δεν εξήγησε πού οδηγεί και τι καθορίζει την έκβαση της πάλης κεντρομόλων και
κεντρόφυγων δυνάμεων, {ούτε} […] πώς προκύπτει, διαχωρίζεται ή επιβάλλεται η
μονολογικότητα.», Μπαχτίν (2000: 477).
18 Βώκος (2004: 7,8).
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τη τους. Εξίσου, προβληματικός και όχι ιδιαίτερα ευφυής απεικονίζεται,
σχεδόν ζωγραφικά και με όρους υποτύπωσης, και ο Σαλιάρης, βουλευτής
που ανήκει στους κόλπους των θιασωτών του Φερεκίδη. Παρομοιάζεται
με έναν ξεκούρδιστο φωνογράφο που συγχωνεύει άκριτα λέξεις και ιδέες
των Άλλων, προπαγανδίζοντας ιδεολογικές θέσεις κενές περιεχομένου και
νοήματος.
Εις τον ελαττωματικόν εγκέφαλον του βουλευτού εστριφογύριζον διαρκώς αι
ιδέαι αυταί μετ’ επιμονής ήτις μικρόν απείχε της πλήρους πεποιθήσεως. Η λογική δεν επενήργει επί της σειράς αυτής των σκέψεων, αι οποίαι στριμώχθησαν
εντός του κρανίου του είκη και ως έτυχεν, ως φρόκαλα παντοειδή των δρόμων,
τα οποία ο άνεμος στοιβάζει εις την πρώτην τυχούσαν γωνίαν. Να φαντασθήτε
εν είδος ατελούς φωνογράφου ο οποίος είναι ανίκανος να συγκρατήση σειράν
φράσεων, αλλ’ αρπάζει μίαν λέξιν απ’ εδώ, άλλην απ’ εκεί, εν ημιτελές νόημα,
δύο μισές ιδέες, και κατόπιν, εις την πρώτην ζήτησιν, εις το πρώτον κούρδισμά
σας βγάζει όλον αυτό το πανδαιμόνιον των αλληλοσυγκρουομένων ιδεών και
των νοημάτων και σκέψεων! Φωνογράφος ξεκούρδιστος ο Σαλιάρης, οσάκις
εκάθητο εις το εδώλιόν του απεμνημόνευεν ασύνδετα και διεστραμμένα τα επιχειρήματα των ομοφρόνων του ρητόρων, οίτινες διεξήγον τον πόλεμον κατά του
Χαριδήμου Μεγαλοϊδεάτου19.

Άνθρωπος ελαττωματικός λοιπόν ο Σαλιάρης, με έμμονες ιδέες και
έλλειμμα λογικής, αναδεικνύεται ως ένα κακοκουρδισμένο φερέφωνο ξένων λόγων, ασύνδετων και συγκρουσιακών που δεν γίνονται ουσιαστικά
αντιληπτοί από το υποκείμενο που τους εκφέρει, παρά μένουν μόνο στην
σφαίρα της απομνημόνευσης και της στείρας αναμετάδοσης, λόγος αξιωματικός και μη ανταποδόσιμος. Εκτός όμως, από το ζήτημα της κριτικής
των ηθών της πολιτικής και της αποκάλυψης της κοινότητάς τους, που
διαπνέει σατιρικά όλο το έργο, αξίζει να σταθούμε και στις υφολογικές
τροπικότητες μέσω των οποίων αυτό επιτυγχάνεται. Η δραστικότατη παρομοίωση του ασύνδετου αμαλγάματος σκόρπιων σκέψεων του Σαλιάρη
με σκουπίδια και ράκη του δρόμου στοιβαγμένα τυχαία σε κάποια γωνιά
λόγω του ανέμου, αποκαλύπτει έντεχνα το αξιακό φορτίο των ιδεολογιών
αυτών – και κάθε κενού πολιτικού ιδεολογήματος–, ενώ το κάλεσμα προς
την φαντασιακή ανάπλαση του άνδρα ως ένα γραμμόφωνο που αναπαρά19 Βώκος (2004: 15).
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γει ξένους και νοηματικά ακατάληπτους λόγους και φωνές, αναδεικνύει
την συγγραφική δεινότητα και τόλμη του Βώκου, που προσπαθώντας να
αποτυπώσει τα πράγματα ως τέτοια που είναι, φτάνει στην υφοποίηση της
ζωγραφικότητας.
- Βρε, στο Θεό σου, Σβούρα, τί με κυττάζεις έτσι; Ο ρεπόρτερ εγέλασε:
- Δεν ξέρω πώς μου φαίνεσαι, του απήντησε, αλλά θα ήσο θαυμάσιος τύπος για
μυθιστόρημα, έτσι με το υψηλόν σου το ανάστημα, με το τραχύ πρόσωπόν σου,
τη βραχνιασμένη σου φωνή, τάκ, με δυο γραμμές σ’ έχω φέρει στο λογαριασμό…
Και ο Σβούρας γελών εκίνησε την χείρα του εις τον αέρα, ως εάν έγραφε, τουθ’
όπερ διήγειρε τον γέλωτα του βουλευτού […]20.

Στο εν λόγω παράθεμα του διαλόγου Σβούρα – Πολυδωρόπουλου θεματοποιείται για ακόμη μια φορά τόσο η διαπλοκή ζωγραφικότητας και λογοτεχνικής αναπαράστασης21 (ο Πολυδωρόπουλος φαίνεται τόσο κατάλληλος
για μυθιστορηματικός ήρωας στον Σβούρα, που μπορεί ζωντανά να τον
ζωγραφίσει/ γράψει/ απεικονίσει με λόγια ή χρώματα στο χαρτί/ αέρα), όσο
20 Βώκος (2004: 162).
21 Η διαπλοκή αυτή επανέρχεται σταθερά υφολογικά μέσα στο μυθιστόρημα και
χρωματίζει τρόπον τινά τα περιγράμματα των ηρώων, φωτίζοντάς τα και δίνοντας
βάθος και έμφαση στον εσωτερικό τους κόσμο. Η τεχνική αυτή αξιοποιείται ιδιαιτέρως
στην παρουσίαση των γυναικών της οικογένειας Αχτύπη, που ολοένα φθίνουν, παρακμάζοντας μέσα στο έργο, οδηγούμενες συστηματικά στην εκπόρνευση. Η φθορά αυτή
έχει αίτια εσωτερικά, αλλά τα αποτελέσματά της είναι εμφανή και εξωτερικά και αποτυπώνονται με ζωγραφική ενάργεια στο μυθιστόρημα . Η θέση και οι προσωπογραφίες
των γυναικών στα έργα του Βώκου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για μια
ευρύτερη μελέτη. Θα περιοριστούμε εδώ, στην ενδεικτική παράθεση ενός σχετικού
αποσπάσματος: «Είναι αληθές ότι η κόρη του Μάνθου Αχτύπη διέφυγε των αγκαλών
του εραστού της παρθένος, πλην όχι και άσπιλος. Αι από των περιπτύξεων συγκινήσεις
ήσαν τόσο σφοδραί, ώστε το νευρικόν σύστημα της νεανίδος έπαθεν εντός μικρού
τελείαν χαλάρωσιν, υπό τους οφθαλμούς της δε, οι οποίοι έχασαν ανεπιστρεπτί την
αθώα των έκφρασιν, απετυπούντο διαρκώς μελαναί βαθύταται γραμμαί ως ανεξίτηλος
σφραγίς της τόσης κακοηθείας. Το στήθος το εύρωστον και αλύγιστον, το προτεταμένον
και παρθενικόν εκάμφθη και εκρεμάσθη πλαδαρόν. Και κάθε τόσο, μετά πάσαν νέαν
συνέντευξιν, η κόρη του αρχειοφύλακος ησθάνετο ένα είδος ναυτίας εις τον στόμαχον,
γενική ατονίαν εις τα νεύρα, πόνους τσουχτερούς εις τους μυς και εις τας αρθρώσεις.
Ωμοίαζε δένδρον που συνεχώς εκλαδεύετο χωρίς να ποτίζεται. […] Την μεταμόρφωση
ην υπέστη η νεανίς ως εκ των συνεντεύξεων της μετά του ανθυπολοχαγού, διέκρινε
τελευταίον ο νεώτερος αδελφός της, και υπώπτευσε το αίτιον, αλλά κατ’ αρχάς δεν
ετόλμα να εκφρασθή απροκαλύπτως. Κάποτε μόνον της έρριπτε υπαινιγμούς:
- Εκείνα τα μάτια σου, της έλεγε, δεν μ’ αρέσουν! Πώς διάολο γίνοντ’ έτσι, δεν μπορώ
να καταλάβω! Για πρόσεχε, λέω γω!», Βώκος (2004: 195-197).
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και η στενή σύνδεση του “χάρτινου” Σβούρα με τον δημιουργό του, που
από κοινού αναζητούν σε κάθε ευκαιρία ερεθίσματα για την πραγμάτωση
της Τέχνης τους.
Στο σημείο αυτό, αξίζει σύντομα να επανέλθουμε στις ανταποκρίσεις
των ηρώων στις τυποποιημένες αυτές πολιτικές πρακτικές, οι οποίοι καταλήγουν εύπιστα φερέφωνα των κρατούντων, χωρίς δική τους φωνή και
πεποιθήσεις.
Ήδη ολόκληρος η οικογένεια του Αχτύπη ητένιζε μετά θαυμασμού προς τον Πολυδωρόπουλον ως προς υπερφυσικό τι ον, το οποίον είχε την μαγικήν δύναμιν
να μεταβάλλη την όψιν του κόσμου, να κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο
άσπρο, να γεμίζει άδειες κοιλιές, να σώζει ανθρώπους εκ της καταστροφής, να
γιατρεύει πληγάς, να σκορπίζει χαρές εκεί όπου η απελπισία είχε ξαπλώσει τας
πενθίμους της πτέρυγας, ν’ ανασταίνει νεκρους. […] και λίγο παρακάτω: Ήδη αι
μεγάλαι και τραγικαί λέξεις, τας οποίας ο αρχειοφύλακας Αχτύπης είχε χώσει εις
τα βάθη της μνήμης του, σταχυολογήσας αυτά εκ διαφόρων άρθρων των κομματικών εφημερίδων, ανέκυπτον η μία κατόπιν της άλλης και συνηρμολογούντο εις
πομπώδη και μεγαλορρήμονα φρασεολογίαν υπέρ του Μεγαλοϊδεάτου και της
κυβερνήσεώς, κατά της αντιπολιτεύσεως και του Φερεκίδου22.

Εύλογα αντιλαμβανόμαστε πως η ρητορική της πολιτικής είναι ένας
εξουσιαστικός λόγος μιας σοφιστικού τύπου διαστροφής της πραγματικότητας, εξαιρετικά αποτελεσματικός και πειστικός σε υποκείμενα εν κρίσει,
άβουλα, εγκλωβισμένα σε μια προβληματική παροντικότητα δυσμενούς
επιβίωσης και βιοποριστικών προβλημάτων. Η οικογένεια του Αχτύπη μαστισμένη από την οικονομική δυσπραγία και τα χρέη, αλλά και τα εσωτερικά της προβλήματα, εναποθέτει όλες τις ελπίδες της για ανεύρεση εργασίας στην πελατειακή αποκατάσταση της από το κόμμα. Έτσι, δύναται να
δει στο πρόσωπο του εκάστοτε λαοπλάνου πολιτικού ένα είδος μάγου, που
σαν από μηχανής θεός θα θεραπεύσει κάθε της ασθένεια. Πείθεται από
τα σοφιστικά του τεχνάσματα και εν τέλει, αναπαράγει άκριτα, σχεδόν
μηχανιστικά τις προπαγανδιστικές ιδέες που συστηματοποιημένα δέχεται.
Χάνει έτσι κάθε έννοια ελεύθερης σκέψης και αυτόνομης βούλησης και
μετατρέπεται σε μια προγραμματισμένη τρόπον τινά μαριονέττα που θα
εξυπηρετεί και θα ανατροφοδοτεί το πολιτικό ιδεολόγημα, ενόσω εκκρε22 Βώκος (2004: 144, 190).
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μεί η εκπλήρωση κάποιας λυτρωτικής υπόσχεσης. Οι φωνές των ηρώων
του κειμένου, χάνουν συχνά το ατομικό τους ιδεολογικό φορτίο, χάνουν
ακόμα και τις λέξεις τους, οι οποίες αντικαθιστούνται από κομματικές διακηρύξεις υποστήριξης αντλημένες από την προπαγάνδα του τύπου, των
καφενείων, των συνθημάτων, και ως αποτέλεσμα, απεμπολούν την ταυτότητά τους και οδηγούνται ποικιλοτρόπως στην αδράνεια. Μάλιστα είναι δυνατόν, μια αλλαγή ηγεσίας και συμφερόντων να οδηγήσει στο να
υποστηρίζουν, εξίσου θερμά και με τα ίδια λόγια, την αντίπαλη πολιτική
παράταξη, την οποία συστηματικά έψεγαν. Σε κάθε περίπτωση, οι διατυπώσεις αυτές τροφοδοτημένες από την ειρωνική χροιά του κειμένου,
ηχούν τραγικά και ενίοτε πολυπρισματικά για τον αναγνώστη.
Διότι ο Μάνθος Αχτύπης, όσο κι αν ήτο αγράμματος, τας μεγάλας και τραγικάς
λέξεις τας εγνώριζε καλώς, μη εμβαθύνων, είναι αληθές, εις την πραγματικήν
των σημασίαν, αλλά προφέρων πάντοτε μετά στόμφου και αγανακτήσεως. Το
λεξιλόγιον της πολεμικής δια των χυδαιοτέρων φράσεων, των βαρυήχων εκείνων λέξεων τας οποίας παρέθετον εις τα άρθρα των τα κομματικά φύλλα, το
μετεχειρίζετο θαυμασίως, και όταν έλεγεν: οι «αλιτήριοι», οι «καταχθόνιοι»,
οι «ολετήρες», ενόμιζεν ότι κατέφερε το δεινότερον πλήγμα κατά της πολιτικής
των αντιπάλων23.

Το παράθεμα είναι ενδεικτικό της κενότητας περιεχομένου των λόγων
πολεμικής εκ μέρους των υποστηρικτών πολιτικών παρατάξεων, που απλά
επαναλαμβάνουν άκριτα την κοινή φρασεολογία, συνθηματικά, χωρίς να
κατανοούν απαραίτητα το περιεχόμενό της. Είναι μάλιστα ικανοί να στρέψουν ακριβώς το ίδιο επιχειρηματολόγιο έναντι των μέχρι πρότινος προστατών τους, αν οι συνθήκες μεταβληθούν. Στο χωρίο τα ανοίκεια λόγια των
Άλλων που ενοφθαλμίζονται στις εκφράσεις του Αχτύπη, τονίζονται εμφατικά και από τη χρήση των εισαγωγικών που επισημαίνουν την ξενότητα
και τον συγκρουσιακό – διαλογικό – πολυφωνικό χαρακτήρα της γλώσσας.
Τέλος, θα σχολιασθεί η μορφή του εξουσιαζόμενου Μάνθου Αχτύπη,
τραγικού δείκτη της επίδρασης μεταξύ «ελληνικής πολιτείας» και «ελληνικής οικογενείας». Ο Αχτύπης είναι ένας παραιτημένος και παθητικός
ήρωας, έρμαιο και άβουλος δέκτης των προσταγμάτων της εξουσίας, που
μόνο κατά το τέλος του έργου φαίνεται να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί
23 Βώκος (2004: 32).
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στην οικογένειά του, αρθρώνει λόγο και ορθώνει το ανάστημά του – έστω
και στιγμιαία, στην αυλαία του έργου – κατά των εξαπατητών του.
Εις το εξής δεν έχει φωνές και συζητήσεις πολιτικάς και επικρίσεις και «εφάγαμεν
τόσα εκατομμύρια» και «βαίνομεν κατά κρημνών» και «ποιος θα μας σώσει» και
«είμεθα προδόται, ολετήρες, καταστροφή. Α! να λείψουν αυτά, τη δουλειά σου
Μάνθο αχτύπη, το αρχείον σου, τα έγγραφά σου, τα έτη της συντάξεώς σου και μια
μούντζα ύστερα, να ζήσεις ήσυχος με τα παιδιά σου, να ιδής Θεού πρόσωπον…
Έπειτα ημπορεί κανείς να έχει το φρόνημα του χωρίς να λέει τίποτε σε κανέναν.
Τι ανάγκη, αδερφέ, να μαθαίνη ο ένας κι ο άλλος το τι θέλει η ψυχή σου και σε
ποιον συμπαθεί η καρδιά σου! Εν όσω μάλιστα δεν σου δίνουν αφορμή, κουβέντες
πολλές δεν χρειάζονται.[…]24.

Πάλι εν είδει μιας πρώιμης χρήσης ενός τύπου εσωτερικού μονολόγου με απεύθυνση εις εαυτόν, ο Μάνθος Αχτύπης, διορισμένος εκ νέου ως
αρχειοφύλακας, για λίγο σε κάποιο στάδιο της πλοκής, αυτοπαρακινείται
αυτή τη φορά, να μείνει αμμέτοχος σε πολιτικές συζητήσεις και να μην
διακινδυνεύσει την εργασιακή του αποκατάσταση. Κάτι τέτοιο, κρίνεται
ωστόσο μάταιο, καθώς με την πρώτη κυβερνητική αλλαγή, επανέρχεται
στην ανεργία, αλλά και στην ενασχόληση με τα πολιτικά για να υποστηρίξει τον Μεγαλοϊδεάτη και να επανακτήσει τη θέση του. Σταδιακά, μετατρέπεται σε έναν άβουλο και παραιτημένο ήρωα, βυθισμένο στην πολυθρόνα, όπου διαβάζει για πολλοστή φορά τον Πικουίλον Αλίαγα του και
ανήμπορο να αναλάβει οποιαδήποτε δράση. Κυριολεκτικά στην αυλαία
του έργου, μετά από ένα σωρό απογοητεύσεις και διαψεύσεις, επαναστατεί απρόσμενα για τους πολιτικούς του πατρώνους, τους απειλεί και φεύγει από τα γραφεία της βουλής, αφήνοντάς τους ενεούς να πιστεύουν ότι
παρανόησε πλήρως. Ο Μουλλάς επισημαίνει «[…] ότι ο Μάνθος Αχτύπης
δεν καταστρέφεται αόριστα από την «πολιτικομανία των Ελλήνων» ή την
προσήλωσή του «στο είδωλο της Πολιτικής». Καταστρέφεται (παράλληλα
με τις προσωπικές του ανεπάρκειες) από ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα που, ενώ επαγγέλλεται τη δημοκρατική ισονομία και δικαιοσύνη,
οδηγεί τους αδυνάτους στην απόγνωση, την εξαχρείωση και την υποταγή.
Κι εδώ μου φαίνεται ότι βρίσκεται ο κριτικός ριζοσπαστισμός του Βώκου:
στο γεγονός ότι η «πολιτικομανία των Ελλήνων», αντικείμενο εύκολης και
24 Βώκος (2004: 69).
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επιφανειακής συνήθως διακωμώδησης, αντιμετωπίζεται σοβαρά, όχι ως
αίτιο ή «αφορμή», αλλά ως αναγκαστικό κοινωνικό σύμπτωμα και επιφαινόμενο25». Ο Βώκος δεν αρκείται, λοιπόν, στο να καταδείξει την σαθρότητα του πολιτικού βίου στην Ελλάδα, αλλά ψυχογραφεί και τους πολίτες
της χώρας, που άλλοτε με τη φανατική τους υποστήριξη, κι άλλοτε με τη
σιωπηλή τους συνενοχή, δρουν τυχοδιωκτικά για προσωπικό τους όφελος
και διαιωνίζουν έτσι ένα ζοφερό πολιτικό σκηνικό. Δια στόματος ενός πολιτικού, διεφθαρμένου και λαοπλάνου, δεν διστάζει να αποκαλύψει με μια
πικρά αυτοσαρκαστική, αλλά βαθιά ειλικρινή διάθεση, τη φυσιογνωμία
του Έλληνα – κι εδώ παραμένει οδυνηρά επίκαιρος – που τον καθιστά
εξίσου ικανό για το βέλτιστο και το χείριστο.
- Βρέ παιδί μου, σ’ το είπα και άλλοτε. Το ρωμαίικο θ’ αργήσει να διορθωθή!
Αλλοίμονον στον άνθρωπο που θα ζητήση να βγάλη πρώτος το φίδι από την
τρύπα! Είτε Βασιλεύς Γεώργιος λέγεται, είτε Χαρίδημος Μεγαλοϊδεάτης, είτε
Αρίστιππος Φερεκίδης, είναι χαμένος. Αυτή εδώ τη γη που βλέπεις όλοι θέλουν
να την νέμωνται και κανείς δεν παίρνει την αξίνη να την καλλιεργήση! Και ο
πατέρας σου και ο πατέρας μου και το συγγενολόγι το δικό σου και το συγγενολόγι το δικό μου όλοι τρώμε από τα έτοιμα. Στοιχηματίζω ότι και συ ακόμη
που μας κάνεις τον ανήξερο και καταφέρεσαι εναντίον του πολιτεύματος, αν
πάρης καμμία θεσούλα με καλό μισθό, θ’ αλλάξεις ιδέες στη στιγμή και θα
γράφης με περισσοτέραν όρεξιν… Έτσι είναι αυτός ο κόσμος και έτσι επλάστηκε ο Ρωμιός, μόνο μούντζωσ’ τα να πάνε στο διάβολο και περπάτα να μη
χάσουμε το τραίνο26!

Μιας και η μελέτη μας είναι εν προόδω, οφείλουμε να τονίσουμε εδώ,
πως το μυθιστόρημα αυτό αποτελεί ένα εύφορο εφαλτήριο για ποικίλες
αναλύσεις και βάσιμες ερευνητικές υποθέσεις, και γιατί τόσο έχει λησμονηθεί από τους μελετητές, αλλά και γιατί από μόνο του συνιστά ένα έργο
μεταιχμιακό και συγκρουσιακό σε πολλά επίπεδα· πρόκειται για ένα άρτια
δομημένο παλίμψηστο πολλαπλών κρίσεων, αλληλοδιαπλεκόμενων ή μη:
οι κρίσεις της πραγματικής ζωής, της ιστορικής συγχρονίας – αλλά και
διαχρονίας, εφόσον μιλούμε για τον ελληνικό χώρο – (πολιτικά, κοινωνικά, γλωσσικά ζητήματα) συναντούν δημιουργικά τις κρίσεις του κόσμου
25 Βώκος (2004: λστ΄).
26 Βώκος (2004: 171).
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της μυθοπλασίας: την “διαρκώς αυτοαναιρούμενη” ειδολογική ταυτότητα
του έργου, την παραπαίουσα ανάμεσα στα είδη με τα οποία καταπιάστηκε
ο δημιουργός του· την κρίση των ίδιων των φωνών των ηρώων που δεν
ξέρουν ποια είναι η δική τους βούληση και πότε λειτουργούν ως φερέφωνα άλλων. Το ίδιο το κείμενο, μαζί με τους ήρωες και τον συγγραφέα του,
με την πάροδο των αράδων επιδιώκει να γνωρίσει και να κατακτήσει την
ταυτότητά του, να γίνει το «αληθινό μυθιστόρημα». Και στην προσπάθειά του αυτή, ο συγγραφέας αποκρυσταλλώνει το προσωπικό του ύφος,
συγχωνεύοντας και συνδυάζοντας τα ασυμβίβαστα. Στους διαλόγους και
στους εσωτερικούς μονολόγους του Κυρίου Προέδρου, οι λέξεις και οι
σκέψεις των ηρώων, εσωτερικές ή ρητές και εκπεφρασμένες, φαίνονται
να συγχέονται και να συμφύρονται με τις σχολιαστικές παρεμβάσεις του
αφηγητή. Είναι σαν ο αφηγητής, προσωπείο του Βώκου με εύγλωττο alter
ego του τον χάρτινο ήρωα Σβούρα, να κατακυριεύεται από το δημοσιογραφικό δαιμόνιο – μια ιδιότητα που δεν απεμπολεί ποτέ στο έργο – και
να ωθείται στο σχόλιο, στην παρέκβαση, στην κατάθεση του πορίσματος
της αυτοψίας, γράφοντας παράλληλα ένα καυστικό και ανατρεπτικό μυθιστόρημα προσγειωμένο στην καρδιά της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης
στην Ελλάδα του 1893. Τελικά, η “α – λήθεια”, διαρκώς επανερχόμενο
και εναγώνιο διακύβευμα του έργου, ιδωμένη ως αντίδοτο της ιστορικής
λήθης, πραγματώνεται, καθώς η λογοτεχνική αναπαράσταση της παρελθούσας κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, ενδεδυμένη και με το πέπλο της
καυστικής σάτιρας, τεκμηριώνει, αναπαριστά και επικαιροποιεί διαχρονικά το παρελθόν, ανακαινίζοντάς και επανασυστήνοντάς το στο παρόν.
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Abstract
Τhis paper examines the forgotten and overlooked «original political
and social novel» Ο Κύριος Πρόεδρος, by Gerassimos Vokos. Written
in 1893, at the dawn of Tricoupes’ bankruptcy in Greece, he carries in
his core the satirical and caustic criticism of the mistakes of his time
in a variety of directions: from bipartism and the linguistic issue to the
conflict of literary species (story - novel, naturalism - realism - symbolism,
journalism - literature) to achieve the writing of the “true novel”. Equally
interesting, multifarious and conflicting is also the author’s “identity
crisis”: a poet, a journalist, a novelist, a writer, a magazine publisher, a
playwright, a musician, a painter, etc. However, Vokos and his work have
remained in obscurity, both in its synchrony and in the years to come. In
the context of our essay, whose methodological tools are derived primarily
from Bakhtine’s Theoretical Texts and the Narrative of Genette, we are
going over the ideological burden of “voices”, spoken or inner, of chosen
heroes of the work: the reporter Svouras, which can be regarded as the
premium alter ego of the author· the politician Polydoropoulos, with the
aim of revealing the characteristics of the language of the typical and
manipulating speech of Power· and, finally, Manthus Achtypes, tragic
indicator of the effect between “Greek State” and “Greek family.”
Λέξεις κλειδιά: Γ. Βώκος, Λογοτεχνία, Κριτική, Ιδεολογία, Αφηγηματολογία.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ (1978)
ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (2009)
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΡΙΣΗ» ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ «ΚΡΙΣΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ;
Κατερίνα Κωστίου*
Όπως συχνά επισημαίνεται από την κριτική, η πιο δραστική καινοτομία
του Θανάση Βαλτινού όσον αφορά την αφήγηση έγινε όταν άφησε πίσω
του το ρεαλιστικό είδος της πρωτοπρόσωπης μαρτυρίας και πέρασε στο
μυθιστόρημα-ντοκουμέντο ή μυθιστόρημα τεκμηρίων,1 καταργώντας τον
αφηγητή και την πλοκή και αναθέτοντας την αφήγηση σε ντοκουμέντα,
πλασματικά ή μη (επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια, πρακτικά δίκης, αποκόμματα του τύπου κτλ.). Το πρώτο μυθιστόρημα τεκμηρίων του Βαλτινού,
τα Τρία ελληνικά μονόπρακτα (1978), συντίθεται από τρεις φακέλους διαφορετικής κατηγορίας ντοκουμέντων. Ο πρώτος περιέχει τα πρακτικά μιας
δίκης μεταξύ δύο δεξιών απόστρατων αξιωματικών, βετεράνων του εμφυλίου. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται επιστολές που έλαβε από συγγενείς
του ένας κατάδικος ενώ εκτίει την ποινή του σε διάφορες φυλακές. Το τρίτο
μέρος αποτελείται από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης μιας
συσκευής κουζίνας. Τα ντοκουμέντα παρατίθενται συμπιληματικά, χωρίς
κανένα σχόλιο-συνδετικό ιστό, γεγονός που δίνει την αίσθηση της αντικειμενικότητας και αναδεικνύει την αποσπασματικότητα της πρώτης ύλης, τα
χάσματα και τις σιωπές του λόγου. Τα φαινομενικά ασύνδετα τρία μέρη του
έργου, ωστόσο, συνδέονται με ένα υπόγειο νήμα, καθώς αντανακλούν διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και γλωσσικές αντιλήψεις της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Συνδέοντας το μυθιστόρημα του Βαλτινού με την τάση για
αντικειμενοποίηση της λογοτεχνίας στην Ευρώπη και στην Αμερική, μετά
τη γόνιμη θεωρητικά δεκαετία του 60, η Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich
το χαρακτηρίζει ως faction σε αντιδιαστολή προς το fiction, εφόσον την
*

1

Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: kostiou@
upatras.gr, https://upatras.academia.edu/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF
%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1Katerina%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%
CE%AF%CE%BF%CF%85Kostiou
Για το μυθιστόρημα-ντοκουμέντο βλ. Foley (1986).
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αφήγηση αναλαμβάνουν τα τεκμήρια.2 Η σύνθεση αυτή που αποτέλεσε
μια αντικειμενική και αποστασιοποιημένη χαρτογράφηση της κοινωνικής
παθολογίας της εποχής, αποκαθήλωσε τον αφηγητή, αποθεώνοντας την
αμεσότητα του τεκμηρίου και εγκαινιάζοντας μια νέα τεχνική αδιαμεσολάβητης παρουσίασης αρχειακού υλικού, πεποιημένου ή πραγματικού, την
οποία ο συγγραφέας τελειοποίησε με το επόμενο έργο του Στοιχεία για τη
δεκαετία του 60 (1989). Συνέπεια αυτής της τεχνικής ήταν και η ενεργός
συμμετοχή του αναγνώστη ο οποίος καλείται να συνδυάσει τα τεκμήρια και
να ερμηνεύσει ένα έργο του οποίου το νόημα παράγεται καλειδοσκοπικά: η
αναγνωστική μετατόπιση και αναδιευθέτηση των στοιχείων μπορεί να αποκαλύψει μια άλλη εικόνα, οδηγώντας σε μια νέα ερμηνεία.3 Εξετάζοντας τη
διάδραση Ιστορίας και μυθοπλασίας, η ανθρωπολόγος Πηλενόπη Παπαηλία, υιοθετεί μια παρόμοια πρόσληψη για τα ιστορικά μυθιστορήματα του
Βαλτινού (και ιδίως για το Ορθοκωστά (1994) το οποίο διερευνά συστηματικά), συνδέοντάς τα με τον μεταμοντερνισμό και την έννοια του αρχείου: «εναρμονισμένα με την επιλεκτικότητα και την πλασματικότητα,
που χαρακτηρίζουν την πλαισίωση των τεκμηρίων, τα κειμενοποιημένα
(«textualized») αρχεία του Βαλτινού μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταμοντέρνα αντίγραφα που αντιπαρατίθενται στα δημοσιευμένα αρχεία και
τις πηγές της ιστορίας».4 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κριτική υποδέχτηκε με αμηχανία το πρωτοποριακό εγχείρημα του Βαλτινού, το οποίο
ο ίδιος χαρακτήρισε ρητά «μυθιστόρημα», υπονομεύοντας τις κυρίαρχες
συμβάσεις του είδους.5
Περίπου 40 χρόνια αργότερα, ο Βαλτινός θα εκδώσει το μυθιστόρημα
Ημερολόγιο της Αλοννήσου (2017) [στο εξής Ημερολόγιο],6 του οποίου η
κριτική πρόσληψη κυμαίνεται από τη στοχαστική διερεύνηση της ειδολογικής του σύστασης, ως την ατεκμηρίωτη επίκριση.7 Το έργο αξιώθηκε να
εκδοθεί με άρτια επιστημονική επιμέλεια από τον βιβλιογράφο του Βαλτινού, Κωστή Δανόπουλο. Τα ζητήματα που θέτει το έργο προς διερεύνηση,
2
6

7

Χρυσομάλλη-Henrich (2002: 32).
Βαλτινός (2017). Η έκδοση περιλαμβάνει πρόλογο (σ. 11-16) όπου παρουσιάζονται οι
αρχές της έκδοσης και εκτενές επίμετρο πενήντα οκτώ σελίδων (75-133), όπου αναλύεται με επιστημονική επάρκεια η δομή του μυθιστορήματος, ερευνάται η υβριδική του
σύσταση και η σχέση του με τα άλλα έργα του συγγραφέα, ανιχνεύεται η ταυτότητα
των προσώπων και σχολιάζεται το συγγραφικό εγχείρημα.
Την έως τώρα κριτικογραφία μπορεί ο αναγνώστης να βρει στη βάση της Biblionet:
http://www.biblionet.gr/book/221119
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κάποια από τα οποία έχουν τεθεί από κριτικούς και μελετητές, είναι πολλά: το ειδολογικό πρόσημο που επιθέτει ο συγγραφέας («ψηφιακό μυθιστόρημα»), η σχέση προφορικότητας και γραφής, η μέσω της ανάγνωσης
ερμηνεία ενός γραπτού κειμένου, η υποκριτική,8 η σχέση του έργου με
προηγούμενα έργα του συγγραφέα, η αυτοαναφορικότητα του κειμένου, η
ταυτότητα της πρωταγωνίστριας, η σχέση ερωτικής επιθυμίας και λόγου,
η διάσταση ανάμεσα στο πολιτισμικό και το βιολογικό, η ειρωνεία, για
να περιοριστώ στα πιο σημαντικά.9 Πολλά από αυτά συνιστούν υποθέσεις εργασίας που ελπίζω ότι θα απασχολήσουν τους ερευνητές συστηματικά, όπως π.χ. η σύνθετη ειρωνεία του μυθιστορήματος, αλλά και όλου
του έργου του Βαλτινού. Στη σημερινή μου ανακοίνωση θα επικεντρωθώ
σε ένα ζήτημα που σχετίζεται με προηγούμενη παρατήρησή μου η οποία
σχολιάστηκε άλλοτε υπερθετικά άλλοτε αρνητικά: ότι ο Βαλτινός είναι ο
πρώτος θεωρητικός μεταπολεμικός πεζογράφος όχι μέσα από θεωρητικά
του κείμενα αλλά μέσω της λογοτεχνικής γραφής του.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω με τη δέουσα και επιβεβλημένη οικονομία να επεξηγήσω την παραπάνω παρατήρηση δείχνοντας πώς με το
Ημερολόγιο της Αλοννήσου ο συγγραφέας επεκτείνει την ποιητική του
αρχείου έξω από το πεδίο της σχέσης Ιστορία-μυθοπλασία,10 στον χώρο
της βιογραφίας, και περιορίζει την πηγή των τεκμηρίων στο έργο του,
ανακυκλώνοντας δικά του κείμενα. Με εξαίρεση τους ήχους που παρεισφρέουν από τον δημόσιο χώρο και τα σπαράγματα εκπομπών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που ηχογραφούνται δήθεν τυχαία, και συνηχούν ή
εναλλάσσονται με τον λόγο των προσώπων, τα τεκμήριά του αντλούνται
από το ίδιο του το έργο συγκροτώντας ένα κατεξοχήν ειρωνικό έργο,
δηλαδή ένα έργο με διπλή υπόσταση, αφού αποτελεί μυθιστόρημα και
8

Βλ. και τα σχόλια της Μαρίας Αθανασοπούλου για τον προβληματισμό του έργου αναφορικά με «τους όρους και τα όρια της καλλιτεχνικής αναπαράστασης». Αθανασοπούλου (2018: 74).
9 Πέρα από τη συστηματική διερεύνηση της ταυτότητας του έργου από τον Κωστή Δανόπουλο στα κείμενα που συνοδεύουν την έκδοση, βλ. και Δανόπουλος (2017).
10 Πέρα από τις παρατηρήσεις της Παπαηλία στο παραπάνω βιβλίο της (σημ. 4) για «αίσθηση του αρχείου» σε σχέση με την Ιστορία έκανε λόγο και ο Γιάννης Παπαθεοδώρου
στην ανακοίνωσή του με τίτλο («Η αίσθηση του αρχείου: Αφήγηση και μνήμη στο έργο
του Θανάση Βαλτινού») στο συνέδριο Θανάσης Βαλτινός: το τέλος της αφήγησης;,
που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στις 17 και 18 Μαΐου 2016, τα πρακτικά
του οποίου είναι υπό έκδοση https://synedra.gr/Synedria/16-valtinos/programme.asp
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συγχρόνως μια ρέπλικα του λογοτεχνικού αρχείου του.11 Αν στο μυθιστόρημα Τρία ελληνικά μονόπρακτα ο Βαλτινός αποκαθηλώνει τον αφηγητή,
και στα επόμενα έργα του, Ο τελευταίος Βαρλάμης (2010) και Ανάπλους
(2012), ενσωματώνει και θεματοποιεί την αρχειακή έρευνα,12 στο πρόσφατο μυθιστόρημά του αναδιατάσσει υλικό του ίδιου του του έργου,
δηλαδή του προσωπικού του αρχείου και μετατρέπεται από συγγραφέας
σε αρχειοθέτη, συμπαρασύροντας και τον αναγνώστη να αναζητήσει τα
αρχικά συμφραζόμενα των κειμένων που συνθέτουν το νέο αρχειακό λογοτεχνικό έργο.
Αλλά πριν περάσω στη διερεύνηση της ταυτότητας του έργου, οφείλω κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τις θεωρητικές προϋποθέσεις των
εννοιών «αρχειακό λογοτεχνικό έργο» και «ποιητική του αρχείου». Από
τη δεκαετία του 1990 και εξής, στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτισμικής
θεωρίας η έννοια του αρχείου αναθεωρείται και εννοηματώνεται εκ νέου.
Ο Φουκώ στις πρώιμες μελέτες του το απομάκρυνε από την παραδοσιακή
του εννοιολόγηση συνδέοντάς το με την παραγωγή και την εξουσία του
λόγου, με άλλα λόγια το ανα-θεώρησε ως σύστημα που ελέγχει την (αν)
αξιοπιστία της αφήγησης.13 Στη δεκαετία του ’90, ο Derrida το συνέδεσε
με την επιθυμία επιστροφής στις απαρχές, και με την φροϋδική «ενόρμηση του θανάτου», αφού το αναπόφευκτο τέλος και η συνακόλουθη καταστροφή της μνήμης προκαλούν την αναγκαιότητα της συντήρησής της.14
Και στις δύο παραπάνω θεωρήσεις υπόκειται η σχέση του αρχείου με
τη διαδικασία της αφήγησης, γεγονός που οδήγησε τη σύγχρονη πολιτισμική θεωρία να συνδέσει την έννοια του αρχείου με τη λογοτεχνία είτε
αναστοχαζόμενη πάνω σε κλασικά λογοτεχνικά υποείδη όπως το ημερολόγιο, το χρονικό ή ακόμη και το δοκίμιο, είτε προτείνοντας νέα αρχειακά είδη τα οποία αντιστέκονται στην ταξινόμησή τους. Όπως παρατηρεί
η Kate Eichron, τα νέα αυτά είδη μπορούν καλύτερα να γίνουν αντιληπτά
ως διαμεσολαβητικά είδη που παρέχουν έναν κειμενικό (ενίοτε και έναν
κοινωνικό) χώρο όπου νέα είδη μπορούν να αναπτυχθούν.15 Το αρχείο,
11 Ο Δανόπουλος κάνει λόγο για έργο όπου εγγράφεται το «λεξικό αξιών» του συγγραφέα. Δανόπουλος (2017).
12 Παπαθεοδώρου (2011: 34).
13 Βλ. κυρίως Foucault (1969).
14 Derrida, (1995).
15 Eichron, (2008: 2, 4).
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στη νέα του θεώρηση, δεν προσλαμβάνεται πια ως «νεκρό και σιωπηλό»
υλικό, αλλά ως ένα «συμβάν λόγου» («speech event»).16 Δεν είναι απλώς
ένας χώρος όπου συγκεντρώνονται κείμενα ή αντικείμενα ενθαρρύνοντας μια μοναδική αφήγηση, αλλά ένα ανοιχτό πεδίο διάδρασης κειμένων/αντικειμένων και αναγνωστών/ερευνητών, όπου τα σημεία μπορούν
να αναδιευθετούνται παράγοντας διαφορετικές ερμηνείες. Κατ’ αναλογίαν τα αρχειακά είδη μπορούν να γίνουν κατανοητά σαν συλλογές και
χώροι όπου αναγνώστες και συγγραφείς μπορούν να κατοικούν ανάμεσα
σε τεκμήρια ή σπαράγματα τεκμηρίων, συγκροτώντας νέες αφηγήσεις.17
Η έννοια του αρχείου έχει αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στη σύγχρονη
κοινωνία που εναγωνίως διερευνά το καταγωγικό της ίχνος, αλλά και
έχει μεταβολίσει είδη όπως η ιστοριογραφική μυθοπλασία και η βιογραφία εκβάλλοντας σε πρωτοποριακά είδη που συνδέονται με τη σύγχρονη
τεχνολογία τροφοδοτώντας συζητήσεις για την αποδόμηση του βιβλίου
και του συγγραφέα.18
Έπειτα από αυτήν την αναγκαστικά λειψή θεωρητική παρέκβαση ας
επανέλθουμε στο Ημερολόγιο της Αλοννήσου διερευνώντας τη συγκρότησή του και την ιδιοσυστασία του. Καρπός της διαρκούς συγγραφικής
και πνευματικής ανησυχίας του Βαλτινού, το πειραματικό αυτό μυθιστόρημα που προεξαγγέλλει τη λογοτεχνία των ήχων και των εικόνων
είχε ήδη απασχολήσει τον συγγραφέα από το 1991. Τότε συνέλαβε πρώτη φορά την ιδέα ενός ηχογραφημένου μυθιστορήματος,19 ενώ φαίνεται
πως σταδιακά τη συστηματοποίησε, όταν ευαγγελίστηκε μια «λογοτεχνία που αρνείται οριστικά την εγγράμματη διατύπωσή της» το 2002,
όταν πρωτοδημοσιεύτηκε το δοκίμιό του «Ουροβόρος όφις», το οποίο
συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Κρασί και Νύμφες. Μικρά κείμενα επί παντός (2009). Αυτό το κείμενο συνιστά το πρώτο, από τα τρία μέρη του
μυθιστορήματος.20 Με αυτό και με την επιγραφή του βιβλίου («Μόνο να
16
17
18
19

Ό.π., 3.
Ό.π., 8.
Banting, (1986-1987: 122).
Βαλτινός (1994). Το ηχογραφημένο Ημερολόγιο της Αλοννήσου πρώτη φορά είχε
εκδοθεί το 2009 εκτός εμπορίου, συνοδευόμενο από ψηφιακό δίσκο και φυλλάδιο.
20 Βαλτινός (2017 β: 81). Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο συγγραφέας προεκτείνει σκέψεις του που έχουν την αφετηρία τους στο δοκίμιο «Ουροβόρος όφις» και σχετίζονται
άμεσα με τον τρόπο σύνθεσης του μυθιστορήματος: «Η γλώσσα», υποστηρίζει ο Βαλτινός, «είναι μια σωματικότητα, αλλά είναι και κάτι παραπέρα από αυτό. Υπάρχουμε
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αφήσω σε λίγους στίχους το μνημείο της φωνής μου»), ο Βαλτινός δίνει
τα πρωτεία στον ήχο και όχι στη γραφή προεξαγγέλλοντας το CD που
συνοδεύει το βιβλίο, αλλά κυρίως θέτοντας την πρώτη ειρωνική προϋπόθεση του έργου.21
Το δεύτερο μέρος του έργου τιτλοφορείται «Κάσια Φράγκου. Μικρό
ιστορικό» και είχε δημοσιευτεί ως διήγημα, χωρίς τον υπότιτλο, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην Νέα Εστία το 2007 και συμπεριληφθεί το
2015 στη συλλογή διηγημάτων Επείγουσα ανάγκη ελέου. Εδώ εκτίθεται
εν είδει βιογραφικού σημειώματος η ιστορία μιας αλαφροΐσκιωτης κοπέλας που ζητά τη βοήθεια του αφηγητή για να μπει στη σχολή του Θεάτρου
Τέχνης, όπου εκείνος δίδασκε Ιστορία Λογοτεχνίας. Ο ανώνυμος αφηγητής
προσπαθεί να την αποτρέψει γιατί η ηλικία της (30 χρονών) δεν ευνοεί
τέτοιες σπουδές, αλλά τελικά ενδίδει στην επιμονή της, και της δίνει ένα
εκτεταμένο κείμενο να αποστηθίσει. Σε δέκα μέρες η Κάσια τού δίνει μια
κασέτα όπου είχε καταγράψει τις επιδόσεις της. Ο αφηγητής την ακούει και
αναστατώνεται:
μέσα στη γλώσσα και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να υπάρξουμε εκτός γλώσσας. Δηλαδή ουσιαστικά και η σωματική μας ύπαρξη μέσα από τη γλώσσα καθορίζεται κατά
κάποιο τρόπο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν ηλεκτρονικά ξεπεραστεί η ανάγκη της γλώσσας,
τι θα γίνει ο άνθρωπος. Πώς θα είναι; Ισως ένα είδος ρομπότ με σάρκα. Η ανθρώπινη
ευαισθησία δεν θα χαθεί αλλά πώς θα διαφοροποιηθεί; Πού θα πάει; Αναρωτιέμαι».
Βαλτινός (2017 β).
Η αναγωγή της γλώσσας σε στοιχείο σωματικό και όριο της ανθρωπινότητάς μας υποστασιώνει μια οντολογική αντίληψη για τη γλώσσα που διατρέχει όλο το έργο του
συγγραφέα. Μετεξέλιξή της αποτελεί ο προβληματισμός του για την προφορικότητα
της λογοτεχνίας η οποία θεματοποιείται στο δοκίμιο «Ουροβόρος όφις».
21 Η αρχική ειρωνική συνθήκη της σχέσης μέσου και μηνύματος αποτυπώνεται και στο
τέλος του πρώτου μέρους όπου ο Βαλτινός σχολιάζει ειρωνικά πως αν επέλεγε βινιέτα
όπως οι συγγραφείς σε «αθώες εποχές», «όταν τα βιβλία ήταν περίπου χειροποίητα»,
θα επέλεγε τον «ουροβόρο όφι. Όχι μόνο γιατί ο κύκλος ως σχήμα διεκδικεί την τελειότητα, αλλά και για τις συμπαραδηλώσεις του: η καμπύλη τροχιά που επιστρέφει στο
σημείο αφετηρίας της. Το πρόβλημα βέβαια είναι, δεδομένου ότι ούτε τελευταία ούτε
πρώτη σελίδα θα υπάρχει σε αυτό το βιβλίο, πού θα τοποθετούσα τη βινιέτα». Βαλτινός, (2017 α: 21). Στο Ημερολόγιο της Αλοννήσου δεν υπάρχει βινιέτα.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί η ιδιαίτερη εκτίμηση του Βαλτινού για τους ήχους, όπως
διατυπώνεται σε συνεντεύξεις του. Π.χ., σε πρόσφατη συνέντευξή του δηλώνει: «Από
μικρός έστηνα αυτί. Χωρίς να το συνειδητοποιώ. Τραγούδια δημοτικά, μοιρολόγια,
παραμύθια, εκκλησιαστικοί ύμνοι, καθημερινές αφηγήσεις, των ανδρών απ’ τους πολέμους στα καφενεία. Είναι τα σχολεία μου, είναι οι ρίζες μου. Η γλώσσα των παραμυθιών. Αυτοί οι διασκελισμοί, τα άλματα από χρόνους σε χρόνους. Ένας ολόκληρος
κόσμος. Και, ασυνείδητα, αυτά σε οδηγούν: πώς να τοποθετήσεις το θέμα σου, την
ιστορία σου». Βαλτινός (2017).
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Οι παραποιήσεις του λόγου δεν ήσαν πολλές. Λίγο περισσότερες ίσως απ’ όσες
θα έκανε ένας έμπειρος ηθοποιός. Το ενδιαφέρον δεν ήταν φυσικά αυτό αλλά
ο σπαραγμός που το αλλοίωνε εντελώς, το έκανε κάτι αποκλειστικά δικό της.
Αναστατώθηκα. Και η αμηχανία μου ήταν τι να της πω όταν ερχόταν.22

Η Κάσια όμως δεν εμφανίζεται ούτε την πρώτη βδομάδα, ούτε τον
επόμενο μήνα, ούτε ποτέ. «Αντιδράσεις προβληματικής προσωπικότητας»
σκέφτεται ο αφηγητής. Λίγους μήνες αργότερα ανακαλύπτει τυχαία από
ένα απόκομμα παλιάς εφημερίδας ότι η Κασσιανή Φράγκου είχε πεθάνει
στα 29 της. Το δεύτερο μέρος κλείνει με το ειρωνικό σχόλιο του αφηγητή ο
οποίος επιλέγει να μη ρωτήσει αν η Κάσσια είχε πεθάνει σε ατύχημα ή αυτοβούλως, αφού «έτσι κι αλλιώς η Κάσσια δεν θα γινόταν ποτέ ηθοποιός».
Το τρίτο μέρος του έργου είναι ένα φανταστικό ηχοτοπίο:23 πρόκειται
για 26 απομαγνητοφωνημένες εγγραφές 77΄, οι οποίες χωρίζονται σε επτά
κατηγορίες με ποικίλη χρονική διάρκεια εκφοράς. Το περιεχόμενό τους
έχει περιγράψει/σχολιάσει επαρκώς ο φιλολογικός επιμελητής. Κύριος
ιστός του τρίτου μέρους του έργου, πάνω στον οποίο πλέκονται διάφορα
ιδιόλεκτα και κοινωνιόλεκτα, είναι η κασέτα που είχε επιδώσει στον αφηγητή η Κάσσια με ηχογραφημένο το κείμενο που της είχε δώσει να προβάρει. Το σχόλιο του αφηγητή περί σπαραγμού και ιδιοποίησης του κειμένου
από την Κάσσια, στο απόσπασμα που μόλις παρέθεσα, είναι ένας σαφής
οδοδείκτης που οδηγεί από το «ιστορικό» του προσώπου στο «μνημείο της
φωνής» του. Ο σπαραγμός της ερωτικής ερημίας και της βασανιστικής αυτοϊκανοποίησης εκφράζεται μέσα από μια εμμονική, επαναλαμβανόμενη
και μονήρη φανταστική συνομιλία με τον ερωτικό Άλλο. Η επαναληπτικότητα υπονομεύει την ημερολογιακή δομή που προεξαγγέλλει ο τίτλος, διότι επανεγγράφει στον χρόνο την ίδια αφήγηση, συχνά αδιαφοροποίητη. Οι
αλεπάλληλες πανομοιότυπες εκκινήσεις του μονολόγου με τις ίδιες φράσεις,24 που ανακυκλώνουν το αξόδευτο πάθος και την οδυνηρή στέρηση,
22 Βαλτινός (2017 α: 24).
23 Σχινά (2017).
24 Η ομοιότροπη επανεκκίνηση της αφήγησης αποτελεί χαρακτηριστικό της συγγραφικής
ιδιοπροσωπίας του Βαλτινού και σε άλλα έργα. Το ζήτημα εξετάζει ο Νίκος Φαλαγκάς σε ανακοίνωση με τίτλο «“Και η αναξιοπιστία της έμπνευσης”. Η επανεκκίνηση
της αφήγησης στο έργο του Θανάση Βαλτινού», στο συνέδριο Θανάσης Βαλτινός: το
τέλος της αφήγησης;, που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στις 17 και 18 Μαΐου 2016, του οποίου τα πρακτικά είναι υπό έκδοση: https://synedra.gr/Synedria/16-
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σηματοδοτούν την οντολογική διάσταση του χρόνου ακυρώνοντας την ειδολογική σήμανση («Ημερολόγιο»). Ο τίτλος Ημερολόγιο της Αλοννήσου
ανάγεται σε σύμβολο μιας ερωτικής ευτοπίας που προσωρινά παρηγορεί,
αλλά κυρίως τροφοδοτεί την τυραννία της μοναξιάς. Η Αλόννησος που
δίχως να την κατονομάζει ονειρεύεται η Κάσσια και η οποία απαντά σε μια
εγγραφή του Ημερολογίου 1836-2011 σε σχέση με τον έρωτα,25 είναι μια
ευτοπία, κατευναστική και ανέφικτη:
Είναι τόσο ωραίο, σε αποδεσμεύει τόσο, να ζεις κάπου, αλλά κάπου αγροτικά.
Να μπορείς να συνδυάζεις ένα ελάχιστο όφελος, μια ζωή κερδισμένη ανθρώπινα. Έχουμε ξεφύγει τόσο πολύ από τη φύση, πολύ. Την έχουμε αντικαταστήσει με
μια σκέτη νεύρωση. Έχουμε ταπεινώσει τα ζώα με την υπεροψία μας. Ζούμε με
φαντάσματα, δεν υπάρχουμε.26

Ανάμεσα στις δίνες ενός ακραία προσωπικού, σωματοποιημένου, κεντρομόλου λόγου αναπτύσσονται ήρεμες φυγόκεντρες αφηγηματικές συστάδες για κρίσιμα οντολογικά ζητήματα: τη μοναξιά, τη φθορά, τον θάνατο, τον έρωτα, τη μητρότητα, την αυθεντικότητα της ύπαρξης. Ο έρωτας
βιώνεται σαν τραύμα και ο λόγος, ασθμαίνων, άλλοτε εκφέρεται σπαραγμένος, άλλοτε αποσχηματίζεται. Η ερωτική στέρηση επιβάλλει τους όρους
της, αφαιρεί την πνοή που χρειάζεται ο λόγος για να συγκροτηθεί, γίνεται
αργόσυρτη οδύνη που μόλις βρίσκει τη δύναμη να αρθρωθεί. Το πάθος
παλινδρομεί ανάμεσα στην έξαψη της ανάσας και στα επιφωνήματα της
κορύφωσης, πριν καταποντιστεί στον σπαραγμό της μάταιης επίκλησης.
Ο έρωτας με όλες τις μετωνυμικές του αποτυπώσεις βιώνεται ως στέρηση,
ως μαρτύριο, ως απουσία για να εκβάλλει στη μοναξιά του Όντος.
Τα λόγια της Κάσσιας επαναλαμβάνει σχεδόν πανομοιότυπα η φωνή
της Αλεξάνδρας, με διαφορετικό τρόπο εκφοράς. Αλλά ποια είναι η
Αλεξάνδρα; Το άλλο εγώ της Κάσσιας ή κάποια παραφυάδα της αλαφροϊσκιωτης υπόστασής της; Θεωρώ πως πρόκειται για ένα ευφυές εύρημα του Βαλτινού που ολοκληρώνει το στοίχημα για μια λογοτεχνία
που ο αναγνώστης μπορεί να προσλάβει μέσω «του μνημείου της φωνής», αλλά και υπομνηματίζει το ανθρωπολογικό όραμα του συγγραφέα
περί μερικότητας, αποσπασματικότητας και υποκειμενικής πρόσληψης.
valtinos/programme.asp
25 Βαλτινός (2017 α: 80).
26 Ο Βαλτινός την ευχαριστεί στην αρχή του βιβλίου (ό.π., 63).
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Η επιλογή του Βαλτινού να ηχογραφήσει και δεύτερη φορά το κείμενο, χρησιμοποιώντας το όνομα Αλεξάνδρα, που συμπίπτει με το όνομα
της πραγματικής ηθοποιού, η οποία συμμετείχε στην ηχογράφηση, της
Αλεξάνδρας Αλεξανδροπούλου, είναι ένα κλείσιμο του ματιού στον αναγνώστη για την ταυτότητα της μυθιστορηματικής Αλεξάνδρας. Για να
αναδειχθεί «ο σπαραγμός που αλλοίωνε εντελώς το κείμενο και το έκανε
κάτι αποκλειστικά δικό της», όπως σχολιάζει ο αφηγητής στο ιστορικό
της Κάσιας, δηλαδή η ιδιοπροσωπία της, ο Βαλτινός ηχογραφεί ξανά τον
μονόλογό της «παιγμένο» αυτή τη φορά από την Αλεξάνδρα, την «έμπειρη ηθοποιό» που αποστασιοποιημένα και εκλογικεύοντας επαναλαμβάνει καίρια αποσπάσματα μετατρέποντας τον σπαραγμό σε εγκαρτέρηση
και κατεβάζοντας δραστικά τη θερμοκρασία του ίδιου κειμένου.27 Η μεσολάβηση της φωνής «πάμε» υποδηλώνει ότι πρόκειται για θεατροποιημένο λόγο. Στον σκηνοθέτη αντικατοπτρίζεται ο συγγραφέας που ενορχηστρώνει την αντιστικτική αυτή συμφωνία. Ένθετα στον μονόλογο της
Κάσσιας και της Αλεξάνδρας ακούγονται έτεροι λόγοι: η ερωτική στιχομυθία ενός ζευγαριού, ενός άντρα που δεν κατονομάζεται αλλά πρόκειται για τη φωνή του ίδιου του Βαλτινού και της Ίγκεμποργκ, που εμφανίζεται ως μυθιστορηματικός χαρακτήρας στο έργο του Βαλτινού από το
1971, αλλά και, όπως έδειξε ο Δανόπουλος, συνιστά ιστορικά προσδιορίσιμο πρόσωπο που συνδέεται με τον Βαλτινό.28 Στην αφηγηματική περσόνα του έργου επενδύονται βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, πρακτική που απαντά και σε παλαιότερες φάσεις της πεζογραφίας. Η φωνή
του συγγραφέα ακούγεται και σε άλλες στιχομυθίες ή μάλλον σπαράγματα διαλόγων ανολοκλήρωτων, όπου συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα
ιστορικά προσδιορίσιμα όπως π.χ. ο Κώστας Χέλμης, σκηνοθέτης με τον
οποίο ο Βαλτινός συνεργάστηκε το 1975 σε μια ραδιοφωνική εκπομπή
27 Βαλτινός (2017: 6).
28 Η Ίνγκεμποργκ εμφανίζεται πρώτη φορά στο διήγημα «Πιπεριές στη γλάστρα» της
συλλογής Θα βρείτε τα οστά μου υπό βροχήν. Αργότερα απαντά σε αυτοβιογραφικό σημείωμα του Βαλτινού που αφορά τη γενέτειρά του, την Καράτουλα, που δημοσιεύτηκε
πρώτη φορά στα γερμανικά το 1989 (Δ 99), ενώ συμμετείχε στην ομάδα που μετέφρασε στα γερμανικά Το Συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο πρώτο: Αμερική (1982).
Ακόμη, απαντά στα έργα Ημερολόγιο 1836-2011 (2001) και Ανάπλους (2012), ενώ,
σύμφωνα με τον επιμελητή της έκδοσης, στο αρχείο του Βαλτινού απόκειται επιστολή
με την οποία η Ίνγκεμποργκ παραχωρεί στον συγγραφέα την άδεια να δημοσιευτεί το
περιεχόμενο της ηχογραφημένης τους συζήτησης. Βαλτινός (2017: 99).
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όπου διαβάστηκαν αποσπάσματα του έργου του.29 Οι λοιπές κατηγορίες
λόγου ή ήχων προέρχονται από τον δημόσιο χώρο: τη φωνή ενός εφημεριδοπώλη που μέσω των πρωτοσέλιδων ειδήσεων τοποθετεί χρονικά το
έργο στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, και από αυθεντικές ηχογραφήσεις
αποσπασμάτων εκπομπών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (πρωινό δελτίο
ειδήσεων, εκκλησιαστικός ύμνος, πρωινή γυμναστική, δελτίο καιρού και
θαλασσών προς ναυτιλομένους, αναζητήσεις μέσω Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού κτλ.). Στο έργο απαντούν τεχνικές που ο συγγραφέας έχει εφαρμόσει και σε προηγούμενα έργα του και η κριτική έχει αποτιμήσει ως
πυρηνικά συστατικά της ποιητικής του συγγραφέα.30
Η ραγισμένη φωνή της Κάσσιας και η αποστασιοποιημένη φωνή της
Αλεξάνδρας διακόπτονται ή υπερκαλύπονται από θραύσματα δημόσιου ή
ιδιωτικού λόγου, ήχους της πόλης ή της φύσης, οι οποίοι σε επίπεδο νοήματος υπομνηματίζουν ποικιλοτρόπως τον μονόλογο των προσώπων. Ο
δημόσιος λόγος, ολοκληρωμένος ως λειτουργία παρά την αποσπασματικότητά του, άλλοτε εισβάλλει απειλητικά στον προσωπικό χώρο (π.χ. ο λόγος
του εφημεριδοπώλη, όπου εγκιβωτίζεται ο λόγος των εφημερίδων), άλλοτε σηματοδοτεί την κανονικότητα (π.χ. τηλεοπτικό σήμα, δελτίο καιρού),
ή τη φθορά και την προδιαγεγραμμένη πορεία (π.χ. ασθενοφόρο), άλλοτε
σχολιάζει ειρωνικά το προσωπικό δράμα (π.χ. εκκλησιαστικός ύμνος). Γίνεται έτσι το δημόσιο ηχοτοπίο αντηχείο του προσωπικού δράματος, μεγεθύνοντας την ένταση. Άλλοτε πάλι, ένας διάλογος παρεμβάλλεται αντιστικτικά εντείνοντας το δράμα της μοναξιάς, π.χ. η ερωτική συνομιλία
του άντρα και της Ίγκεμποργκ. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι ακόμα και
στον εκπληρωμένο έρωτα απηχείται η φθορά, η έλλειψη, το αναπόφευκτο
τέλος. Η σχέση των κοινωνιολέκτων και των ιδιολέκτων είναι ειρωνική,
πολλές φορές με έναν σύνθετο τρόπο όπου ένα σπάραγμα λόγου υπονομεύει ένα άλλο σπάραγμα για να υπονομευτεί με τη σειρά του από έναν
άλλο αντιστικτικό ήχο ή παράλληλα ενδυναμώνει ένα τρίτο «ηχητικό αντικείμενο» κ.ο.κ.31 Αυτή άλλωστε είναι και μια βασική λειτουργία του φα29 Βαλτινός (2017: 102-103).
30 Πολλά από τα χαρακτηριστικά της ποιητικής του Βαλτινού για το έργο του Στοιχεία για
τη δεκαετία του ‘60 τo οποίo διερευνά η Θεοδούλη Αλεξιάδου, ιδίως αναφορικά με τη
λογοτεχνικότητα του έργου, την «υποψία» παρουσίας του αφηγητή, την αποσπασματικότητα, ισχύουν και για το Ημερολόγιο της Αλοννήσου. Αλεξιάδου (2010).
31 Για παράδειγμα: ο λόγος της γυμνάστριας, ένας λόγος με ερωτικές συνδηλώσεις, όπως
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νταστικού ηχοτοπίου: ο συνθέτης του μπορεί να χρησιμοποιήσει επιλεκτικά την ηχητική πραγματικότητα, ανάλογα με την προοπτική του ή τη δική
του ανάγνωση του κόσμου. Μπορεί να δημιουργήσει μια αντίστιξη στην
ποιητική ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου∙ να την υπονομεύσει, να την
ενδυναμώσει, να δημιουργήσει μια ρήξη ή να επιβάλει την αποξένωση,
να υποβάλει τη δική του προσέγγιση, ακόμη και να παραπλανήσει τον
αναγνώστη.32 Το φανταστικό ηχοτοπίο του Ημερολογίου της Αλοννήσου
αποτελεί πεδίο πρόσφορο για μελέτη της διάδρασης των hi-fi και low-fi
«ηχητικών αντικειμένων» (objet sonore), δηλαδή των διαφορετικών ήχων
που το συναποτελούν και διανοίγεται προς σύγχρονους προβληματισμούς
για την τέχνη και τη δυναμική του Ακουστικού πολιτισμού.
Το ανοιχτό τέλος του μυθιστορήματος συναντά την ειρωνεία της αρχής, καθώς ανάμεσα σε άλλους ήχους ακούγεται ο ήχος των πλήκτρων
μιας γραφομηχανής. Το τρίτο αυτό μέρος του έργου επαναλαμβάνεται
ηχογραφημένο στο CD, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Η αποτύπωση
των διακυμάνσεων της φωνής, τα χάσματα του λόγου, η συναισθηματική
θερμοκρασία που μόνο ο επιτονισμός της φωνής μπορεί να διασώσει, η
ένταση που εκλύεται από την ιδιοπροσωπία του ηχοχρώματος διαφοροποιούν ή διευρύνουν τα σημαινόμενα του γραπτού, απομαγνητοφωνημένου κειμένου.33 Η ειρωνεία υπηρετείται με πολλούς τρόπους στο συγκεκριμένο έργο. Ξενικά από την καταστατική δήλωση του συγγραφέα για
τη σχέση γραφής και προφορικότητας στο δοκίμιο «Ουροβόρος όφις»,
αγκαλιάζει το ειδολογικό πρόσημο του έργου («Ημερολόγιο») και τα
γλωσσικά επίπεδα και επεκτείνεται στη θεματική, η οποία αναπτύσσεται
πάνω σε διπολικές αντιθέσεις, στους χαρακτήρες που κινούνται από την
πραγματικότητα προς τη μυθοπλασία και αντίστροφα,34 στο όνομα της
εύστοχα επισημαίνει ο Δανόπουλος, είναι συμβατός με τη μοναχική ζωή της Κάσσιας,
αλλά αποτελεί ειρωνική υπόκρουση στο θέμα της φθοράς. Βαλτινός (2017 α:108).
32 Για τη λειτουργία του ηχοτοπίου βλ. την ανάλυση της καναδής συνθέτριας και μελετήτριας της ακουστικής οικολογίας, Westerkamp, (1990: 227-234).
33 Για παράδειγμα: το τέλος του τρίτου μέρους καταγράφεται η ηχογραφημένη εγγραφή
που διαρκεί 2.37΄΄ ως εξής: Ελικοφόρο αεροπλάνο—Γραφομηχανή—Σφύριγμα χωρίς
απόκριση—Σειρήνες ασθενοφόρου (Βαλτινός 2017 α: 73). Στο cd τα πλήκτρα μιας
γραφομηχανής ακούγονται παράλληλα με τον ήχο ελικοφόρου αεροπλάνου, ένας λαχανιασμένος και ταλαιπωρημένος άντρας σφυρίζει ή κραυγάζει προς τον ουρανό ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, προσανατολίζοντας τον αναγνώστη προς μια οντολογική
πρόσληψη του κειμένου.
34 Για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η ανθρωπογεωγραφία του Βαλτινού βλ. Δα-
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κεντρικής ηρωίδας και υποστασιώνεται κυρίως από την ετερογλωσσία
του τρίτου μέρους (με την ώσμωση πραγματικού και μυθοπλαστικού, τα
ηχογραφημένα σπαράγματα της πραγματικότητας, τους πραγματικούς
ή πεποιημένους διαλόγους, τους δραματικούς μονολόγους, το ηχητικό
αμάγλαμα του συλλογικού και του ατομικού, του πολιτισμικού και του
βιολογικού, του υγιούς και του νοσηρού κ.ά.). Κυρίως όμως η ειρωνεία
αφορά την ιδιάζουσα δομή του μυθιστορήματος η οποία δεν απαντά σε
προηγούμενα έργα του Βαλτινού: Πέρα από τη συμπερίληψη ηχογραφημένου υλικού στο μυθιστόρημα —τακτική όχι ασυνήθιστη στο πλαίσιο
του μοντερνισμού, η οποία δεν πριμοδοτεί την προφορικότητα της λογοτεχνίας, αλλά προβάλλει την ιδιοπροσωπία της προφορικής ανάγνωσης—
το Ημερολόγιο της Αλοννήσου συντίθεται ολοκληρωτικά από άλλα έργα ή
θραύσματα κειμένων του ίδιου του συγγραφέα. Ακόμη, στο έργο εγκιβωτίζονται σπαράγματα διαλόγων ή πρόσωπα της πραγματικότητας, στιγμιότυπα της ζωής του Βαλτινού ως ιστορικού προσώπου ή ακόμη υλικό
που περίσσεψε από προηγούμενο έργο του.35 Επιπλέον, όπως έχει δείξει
ο επιμελητής,36 η γραμμική ακολουθία διαταράσσεται, όπως συμβαίνει
και σε πολλά έργα του Βαλτινού, και τα τεκμήρια αντιφάσκουν μεταξύ
τους, υποβάλλοντας σε δοκιμασία την ανάγκη του αναγνώστη για συνεκτικότητα. Ο αναγνώστης συχνά καλείται να ερευνήσει, να οργανώσει, να
αποκαταστήσει, να ταυτίσει, να ανασυνθέσει∙ με άλλα λόγια, να διαβάσει
το λογοτεχνικό έργο με τη λογική ενός αρχείου, το οποίο στη σύγχρονή
του θεώρηση, συνδέεται περισσότερο με τη διαδικασία της «κειμενοποίησης» («textualization”) παρά της συγκέντρωσης τεκμηρίων.37 Αλλά και
ο συγγραφέας στο έργο αυτό έχει ουσιαστικά συγκροτήσει ένα αρχείο
λογοτεχνικών τεκμηρίων από το προηγούμενο έργο του, μέσα σε βάθος
χρόνου, από το 1991 που ξεκίνησε την ηχογράφηση έως το 2017, που το
έργο χειραφετήθηκε από τον συγγραφέα, με την εντός εμπορίου έκδοσή
του.38 Πρόκειται επομένως για ένα έργο με διπλή υπόσταση, όπως ήδη

35
36
37
38

νόπουλος (2018: 652-664).
Βαλτινός (2017 α: 91).
Ό.π., 93-4.
Echevarría (1998: 24).
Με τις τεχνικές του αρχείου έχει δουλέψει και σε άλλα έργα του ο Βαλτινός. Βλ. και
την παρατήρηση της Μαρίας Αθανασοπούλου για τον τρόπο με τον οποίο στο μυθιστόρημα «προβληματοποιείται η έννοια του συγγραφέα». Αθανασοπούλου (2018: 74).
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ανέφερα εξαρχής: το Ημερολόγιο της Αλοννήσου είναι ένα μυθιστόρημα
για τον έρωτα και τον θάνατο και, παράλληλα, ένα έργο-αρχείο, μια μικρογραφία του λογοτεχνικού αρχείου του Βαλτινού, που αποκαλύπτει
τον πυρήνα της συγγραφικής ιδιοπροσωπίας, την αναντιστοιχία αλήθειας
και μιας μοναδικής και σταθερής αφήγησης. Τα ντοκουμέντα, γραπτά και
ηχητικά, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη θρυμματισμένη ολότητα
της βιογραφίας ως κατασκευής, διερευνώντας τον δεύτερο μεγάλο άξονα
της μυθολογίας του μετά την ιστορία, την υπαρξιακή περιπέτεια. Το έργο
αυτό αξιοποιώντας με ιδιότυπο τρόπο την ποιητική του αρχείου ανανεώνει τη μεγάλη τομή του 1978. Εκεί, επινοώντας την ποιητική του αρχείου
ο Βαλτινός υπομνημάτιζε το επίσημο αφήγημα της Ιστορίας με τεκμήρια
που ουσιαστικά πιστοποιούσαν την αδυναμία τεκμηρίωσής του λόγω της
προβληματικής σχέσης της μνήμης και άρα και του παρελθόντος με το
παρόν. Εδώ, εννοηματώνοντας εκ νέου το δικό του λογοτεχνικό σημαίνον
με την τοποθέτησή του σε νέα συμφραζόμενα, αλλά και αναδεικνύοντας
τη ρευστή σχέση του με το σημαινόμενο μέσα από την αντιπαράθεση
διαφορετικών φωνών και ήχων, δημιουργεί ένα έργο πολλαπλών αντικατοπτρισμών. «Το να γράφει κανείς στην ψηφιακή εποχή», επισημαίνει
η Kate Eichhron, «σημαίνει να γράφει εντός του αρχείου, αλλά μήπως
επιπλέον σημαίνει και να γράφει για ή ακόμη σύμφωνα με το αρχείο; Εάν
πράγματι συμβαίνει αυτό, πώς καθρεφτίζεται η δομή του αρχείου στη
δική μας γραφή;»39 Τα κείμενα που αναδιατάσσονται για να συγκροτήσουν ένα νέο λογοτεχνικό έργο δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα,
αλλά την ήδη κειμενοποιημένη πραγματικότητα, αφού αποτελούν ήδη
ψηφίδες ενός μύθου όπου είχε καθρεφτιστεί η δίχως συνοχή πραγματικότητα.40 Η αναδίπλωση του λογοτεχνικού κειμένου υπομνηματίζει το
ακατόρθωτο μιας τελεσίδικης αφήγησης αναδεικνύοντας, συγχρόνως,
τον κρίσιμο ρόλο των συμφραζομένων.
Ασφαλώς, ο αιώνας του κατακερματισμού του υποκειμένου, όπως έχει
αποτυπωθεί μέσα από λογοτεχνικά κείμενα από τον Μοντερνισμό και
εξής, μας έχει εξοικειώσει με την αποσπασματικότητα και τη θρυμματισμένη ολότητα.41 Και η ψυχανάλυση μας έχει δείξει ότι τα κείμενα αυτο39 Eichhron (2008:1).
40 Για τη σχέση μυθιστορήματος-πραγματικότητας βλ. Echevarria (1998: 8).
41 Βλ. και την παρατήρηση του Δημήτρη Κόκορη για το θραυσματικό και το μερικό που
εντάσσεται λειτουργικά σε ένα πολυσύνθετο σύνολο, αναφορικά με τη βιοθεωρία του
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νομούνται, παράγοντας νέες σημασίες πολύ χαλαρά συνδεδεμένες με την
πρόθεση του συγγραφέα και τις διαθέσεις του αναγνώστη, αφού και οι
δύο βρίσκονται στο έλεος της γλώσσας ενός μεταλλασσόμενου κειμένου.
Η μετάλλαξη στο Ημερολόγιο της Αλοννήσου, άμεσα συνδεδεμένη με το
αισθητικό πρόταγμα του Βαλτινού περνά μέσα από την αναδίπλωση της
γραφής στην ήδη κωδικοποιημένη από τον συγγραφέα κειμενική πραγματικότητα και την ειρωνική απόπειρα υπονόμευσής της, αφού χρειάζεται
οπωσδήποτε η ακρόαση του CD για να ενεργοποιηθεί η συγχορδία λόγων
που συναποτελούν το τρίτο μέρος.42 Συνυφαίνοντας θραύσματα του έργου
του ο Βαλτινός συγκροτεί ένα έργο-αρχείο, φτάνοντας ως την αυτοπαρωδία της οποίας στόχος είναι η ίδια η συγγραφική πράξη και οι συμβάσεις
της λογοτεχνίας.43 Καθρέφτης της ανέφικτης ολότητας και της ρευστότητας, σε μια εποχή που όλο και περισσότερο αναθέτει τον ρόλο της γραφής
σε άλλα μέσα αναπαράστασης, το έργο αυτό μέσα από τα χάσματα, τις
σιωπές, τα «λάθη», τις αναντιστοιχίες και τις αντιφάσεις «εσωτερικών»
τεκμηρίων εκφράζει τη μη δυνατότητα αποτύπωσης της πολύπλοκης ανθρώπινης συνθήκης, και την πίστη του δημιουργού του στη σχετικότητα της αλήθειας. Παράλληλα, αυτό το υβριδικό ειδολογικά μυθιστόρημα,
που, όπως έδειξε η «πρώιμη υποδοχή του»,44 προσφέρεται για διαφορετικές αναγνώσεις θέτοντας καίρια ζητήματα πάνω στις προϋποθέσεις της
λογοτεχνικότητας, εκφράζει την καλλιτεχνική αγωνία μιας διαρκώς εν
εγρηγόρσει συγγραφικής συνείδησης, που από το πρώτο της λογοτεχνικό
επίτευγμα δεν έπαψε στιγμή να διερευνά τα όρια της αφηγηματικότητας,
τις δεσμεύσεις της γραφής και τις αντιστάσεις του λόγου, εγκαθιδρύοντας
«ένα αναγνωστικό καθεστώς μόνιμα αναστελλόμενο».45

Βαλτινού. Κόκορης (2018: 670).
42 Βλ. και το σχετικό σχόλιο του Γιάννη Ε. Παπαγεωργίου, για τη «διπλή υπόσταση» του
έργου. Παπαγεωργίου (2018: 10).
43 Κωστίου (2005: 218-220).
44 Παϊβανάς (2018: 8-14).
45 Παρασκευά (2018: 703).
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Abstract
As often pointed out by criticism, Thanasis Valtinos’ most radical
novelty concerning narrative was made when he departed from the realistic
kind of first-person testimony and passed to the documentary novel
or novel of documents, abolishing the narrator and plot and assigning
narration to fictitious or non-fictitious documents (letters, brochures, court
minutes, press clippings, etc.). The first of Valtinos’ documentary novels,
The Three Greek One-Act (1978), is composed of three files of a different
category of documents. Since then, criticism has made reference to the
“sense of archive” in terms of the treatment of history. About forty years
after the first innovation, Valtinos will publish the novel Alonnisos’ Diary
(2017), whose critical reception ranges from the insightful exploration of
its genre to excessive enthusiasm, and from unsubstantiated critique to
sober evaluation. In my paper I try to show that with the Alonnisos’ Diary
the author extends his poetics of archive outside the field of the historyfiction relationship in the biography field and limits the source of the use of
document sources in his work by recycling his own old texts and creating
a hybrid novel open to different approaches by posing key issues on the
presuppositions of literariness and interpretation itself.
Λέξεις-κλειδιά: τεκμήριο, αρχείο, ηχοτοπίο, αυτοαναφορικότητα, παρωδία

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.
ΤΑ «ΚΡΙΜΑΪΚΑ» ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΣ
Αλέξης Πολίτης
Φορτωμένο με βαρύ συμβολισμό το 1853, ξεκίνησε με καλούς οιωνούς
για τις εθνικές-μας βλέψεις: τον Φεβρουάριο η Ρωσία άρχισε τις προστριβές
με τη Μεγάλη Πύλη για το ποιο δόγμα –οι Καθολικοί ή οι Ορθόδοξοι;– θα
ελέγχει τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ· ίσως ένας ρωσο-τουρκικός
πόλεμος να μην ήταν έξω από τις σκέψεις του τσάρου Νικόλαου. Μήπως
είχε φτάσει η ώρα να αλλάξει χέρια η Κωνσταντινούπολη;
Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο κεραυνοβόλα όπως τα
ονειρεύονταν ορισμένοι στην Αθήνα. Πλησίαζε η 29η Μαΐου, και τίποτε
δεν είχε προχωρήσει, ενώ είχε γίνει πια γνωστό ότι Άγγλοι και Γάλλοι
στήριζαν σταθερά την Τουρκία, και δεν σκόπευαν να επιτρέψουν μια
επιθετική πορεία της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Στις 17 Μαΐου ο Όθων
απευθύνει προς τις κυβερνήσεις Αγγλίας και Γαλλίας μια επιστολή όπου
τις προέτρεπε, τώρα που η οθωμανική αυτοκρατορία καταρρέει έτσι κι
αλλιώς, ν’ αποτολμήσουν μια δίκαιη λύση του Ανατολικού ζητήματος1.
Τις ίδιες μέρες η Ρωσία δήλωνε μάλιστα πως η κυβέρνησή-της είναι
προστάτης όλων των ορθοδόξων ραγιάδων, και τον Ιούλιο, εντείνοντας
τις πιέσεις, κατέλαβε τις ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Όμως
οι διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία δες διακόπηκαν παρά στις αρχές
Οκτωβρίου, και ο πόλεμος ξέσπασε μόλις στις 18/30 Νοεμβρίου με τους
Ρώσους να συντρίβουν τον τουρκικό στόλο στον Εύξεινο Πόντο.
Τα πράγματα μοιάζουν τώρα ευνοϊκά για τους Έλληνες, και από
τον Γενάρη του 1854 στρατιωτικά σώματα άρχισαν να εισδύουν στην
Ήπειρο και τη Θεσσαλία προκειμένου να ξεσηκώσουν τους ντόπιους
πληθυσμούς. Ένα κλίμα έξαλλου ενθουσιασμού απλώνεται στην
Αθήνα· ασυγκράτητος ο Όθων θέλει να κηρύξει τον πόλεμο και να τεθεί
*
1

Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δόμνα Δοντά, Η Ελλάς και αι Δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον, Θεσσαλονίκη
1973, 43-44.
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επικεφαλής της εισβολής. Οι λίγοι συνετοί της κυβέρνησης συστήνουν
τουλάχιστον μυστικότητα, αλλά οι πάντες –δηλαδή και οι Τούρκοι, και
οι Αγγλο-γάλλοι– γνωρίζουν ότι στη Χαλκίδα άνοιξαν οι φυλακές και
οι καταδικασμένοι για ληστεία έχουν διαβεί τα σύνορα – λίγο αργότερα
άνοιξαν και της Καλαμάτας (κι έτσι κάποιοι Μανιάτες βρέθηκαν κι αυτοί
στη Θεσσαλία). Όμως το διεθνές περιβάλλον είχε αλλάξει δραματικά.
Στις 15/27 Μαρτίου του 1854 η Αγγλία και η Γαλλία κηρύσσουν τον
πόλεμο κατά της Ρωσίας, που αποσύρεται από τα Βαλκάνια –δεν είχε
δοκιμάσει να περάσει τον Δούναβη– κι υποχρεώνεται να αμυνθεί στα
δικά-της εδάφη: οι Αγγλο-γάλλοι πολιορκούν τη ναυτική-τους βάση στη
Σεβαστούπολη της Κριμαίας.
Τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα πέτυχαν κάποιες νίκες, αλλά
οι ντόπιοι πληθυσμοί δεν εξεγέρθηκαν. Καθώς Άγγλοι, Γάλλοι και
Τούρκοι πίεζαν την κυβέρνηση να τα αποσύρει, η κοινή γνώμη στην
Ελλάδα θεωρούσε πως αυτό, καθώς και η αγγλο-γαλλική στρατιωτική
ενίσχυση των Τούρκων στον Βόλο και την Πρέβεζα ήταν ο μόνος λόγος
της αποτυχίας. Τον Μάρτη του 1854 οι πιέσεις εντείνονται, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διακόπτονται, ενώ οι Αγγλο-γάλλοι αποβιβάζονται στον
Πειραιά και αποκλείουν τις ελληνικές θάλασσες. Η Ελλάδα υποχρεώνεται
να ανακαλέσει όλους τους στρατιωτικούς και οι επαναστατικές εστίες
σβήνουν.
*
Ο αντίχτυπος των γεγονότων του 1853 δεν καθρεφτίστηκε, ωστόσο,
παρά αμυδρά στη νεοελληνική ποίηση. Ο Μεσολογγίτης Αναστάσιος Κ.
Γιαννόπουλος υποβάλλει στον ποιητικό διαγωνισμό του Πανεπιστημίου
το ποίημα «Τα σπλάχνα του Βύρωνος», που δεν κρίθηκε γιατι είχε φτάσει
εκπρόθεσμα, αλλά εκδόθηκε μαζί με το πεζό δοκίμιο «Ανατολικόν
πνεύμα» τον Οκτώβρη του 1853, αφιερωμένα Τω προσδοκωμένω Σωτήρι
της Ανατολής, τω εγερούντι την Ελληνικήν Φυλήν2. Το ποίημα είναι
2

Για τη συμμετοχή στον ποιητικό διαγωνισμό, βλ. Pan. Moullas, Les concours poétiques
de l’Université d’Athènes 1851-1877, Αθ. 1989, 82· η προθεσμία για έγκαιρη αποστολή
των ποιημάτων έληγε 40 μέρες πριν την απονομή των βραβείων (βλ. την προκήρυξη,
εφημ Αιών, 28.5.1852), δηλαδή στα μέσα Φεβρουαρίου 1853. Η χρονολόγηση της
έκδοσης από ευγενική πληροφορία του Λάμπρου Βαρελά (στηρίζεται σε αναγραφή της
εφημ. Αθηνά)· στο τυπογραφείο ωστόσο είχε σταλεί τρεις μήνες νωρίτερα, βλ. στη σελ.
86 της έκδοσης. Εννοείται πως το εκδομένο κείμενο δεν είναι υποχρεωτικά ταυτόσημο
μ’ εκείνο που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό.
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δομημένο σε οκτάστιχες στροφές· ο πυρήνας του θέματος είναι πως το
άψυχο σώμα του νεκρού ποιητή στάθηκε να ταφεί στην Αγγλία, μα εμείς
κρατήσαμε στο Μεσολόγγι την καρδιά-του – λοιπόν και το πνεύμα-του.
Ο ζωντανός ποιητής απευθύνεται στον μεγάλο νεκρό και του αφηγείται
πως οι συμπατριώτες-του έχουν χάσει κάθε πνευματικότητα και στηρίζουν
τους Τούρκους, το Κοράνι, κλπ. Στο πέμπτο μάλιστα οκτάστιχο ίσως να
διακρίνουμε κι έναν υπαινιγμό στο παρόν·
Επανέστησεν η φύσις εις εκδίκησιν αγίαν
την Ευρώπην κατιδούσα του Ισλαμισμού συμβίαν.
Μ’ Ευρωπαίαν πανοπλίαν ανδρισθείσα η ωμότης
εις τα ιερά τεμένη εσκηνώθη στρατιώτις·
κι επυρπόλει την Ελλάδα με επταετείς πολέμους, κλπ.

Το νόημα είναι κάπως δυσνόητο, το «επταετείς πολέμους» αναφέρεται
προφανώς στο ’21, αλλά το η Ευρώπη «εις τα ιερά τεμένη εσκηνώθη
στρατιώτις» δεν αποτελεί αναφορά στην παραχώρηση του Παναγίου
τάφου στους καθολικούς; Άλλη μνεία των γεγονότων του ’53 δεν συναντώ,
όλο όμως το βιβλίο συνιστά μια σκληρή καταφορά πρώτα των Άγγλων
και συνολικά των Ευρωπαίων, που αδιαφορούν για οτιδήποτε άλλο από
τα υλικά κέρδη. Και αυτό μας φέρνει στο κεντρικό ιδεολογικό πρόσημο
που χάραξαν τα Κριμαϊκά όχι μόνο στην ποίηση, παρά γενικότερα στον
ρητορικό λόγο των Νεοελλήνων. Οι Δυτικοί μπορεί να κάνουν προόδους,
μα έχουν εγκαταλείψει κάθε ανθρώπινη και θεϊκή αξία, ενώ εμείς έχουμε
κρατήσει την καρδιά του Ποιητή. Φυσικά ετούτες οι εγωιστικές ιδεοληψίες
δεν άρχισαν το 1853 ούτε τέλειωσαν ποτέ ολοκληρωτικά, η ωστική δύναμη
που απέκτησαν όμως με τα Κριμαϊκά άφησε μια σφραγίδα που έβλαψε
πολύ μια καθαρότερη ματιά της πραγματικότητας.
Δεν έχω κατορθώσει να δω τους δύο σύντομους θούριους που
τύπωσε στην Κεφαλλονιά ένας Σπυρίδων Λάζος, γνωστός εκεί με το
Δεν παραπέμπω παρά επιλεκτικά στα έργα που χρησιμοποιώ· τα παραθέτω όλα στο
«Παράρτημα». Όποιος ενδιαφέρεται για το σύνολο της ποιητικής παραγωγής (1800-1880)
μπορεί να ανατρέξει στη βιβλιογραφική βάση ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ http//anemi@lib.uoc.gr (όπου από την «Πλοήγηση» επιλέγουμε την
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ και από εκεί τη βάση. Για τα πρόσωπα που αναφέρονται μπορεί κανείς
να συμβουλευθεί τη βάση ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ (πρόσβαση με τον ίδιο
τρόπο). Κάποια από τα ποιήματα κι από τα γεγονότα σχολιάζονται και στο βιβλίο-μου Η
Ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880, Ηράκλειο 2017.
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παρατσούκλι «Αθηναίος»· λογαριάζω, με βάση τις τέσσερις γνωστές-του
δημοσιεύσεις πως θα ήταν τοπικός τραγουδιστής, που σπάνια έφτανε και
ώς τη δημοσίευση. Η παρουσία-του πάντως μας επιτρέπει να σχολιάσουμε
δύο πράγματα: πρώτον για να προσθέτει στα φυλλάδια που τυπώνει το
παρατσούκλι-του, θα ήταν γνωστός ως στιχουργός στην Κεφαλλονιά, θα
τραγουδούσε δηλαδή «δι’ οβολόν» στις γιορτές και τα πανηγύρια3 και
καμιά φορά αποτολμούσε και το τυπογραφείο. Το δεύτερο, στα Επτάνησα
ο ενθουσιασμός για τα Ηπειρο-θεσσαλικά στάθηκαν ζωηρός, καθώς
συνδέονταν με τις αντι-αγγλικές κινητοποιήσεις για τη δική-τους ένωση
με τη μητέρα-πατρίδα. Κι ένας Ηπειρώτης, ο Αριστοτέλης Τσάτσος που
υπηρετούσε ως σχολάρχης στην Ολυμπία, τυπώνει τον Οκτώβρη ένα
μικρό φυλλάδιο, Ο πατήρ προς τα τέκνα αυτού. Εν τη πόλει του Άρεως – ας
σημειώσουμε κιόλας πως είχε παραιτηθεί ήδη από τον Φεβρουάριο για να
βρεθεί στον τόπο της καταγωγής-του4.
Υποθέτω πως τα τρία άτιτλα άσματα που περιέλαβε ο επίσημος
εθνικός βάρδος Αλέξανδρος Σούτσος, στο Αληθής φάσις του Ανατολικού
ζητήματος πρέπει να εκδόθηκαν τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη του 1853.
Στον πεζό-του πρόλογο καταγγέλλονται οι Γάλλοι (για τα ζητήματα των
Αγίων Τόπων) και προτείνεται στους Άγγλους να συμμαχήσουνε με τους
Ρώσους, που δεν είχαν ακόμα κηρύξει τον πόλεμο, ενώ εμείς πρέπει να
συγκροτήσουμε τη δική-μας συμμαχία με τα εν Χριστώ αδέλφια-μας, τους
Σέρβους και τους Βούλγαρους, ώστε να επιτεθούμε στους Τούρκους· μαζίμας θα εξεγερθούν οι υπόδουλοι Έλληνες. Αν ο Όθων ακολουθήσει αυτήν
την πολιτική, δεν θα μας πειράζει πια που είναι καθολικός, θα βαπτιστεί
στο αίμα. Αντιγράφω την αρχή από το τρίτο ποίημα.
Πόλεμον εις τους απίστους! πόλεμον εις τους τυράννους!
Όσους τρέφουν τα βουνά-μας και οι λόγγοι-μας πλατάνους,
τόσοι, τόσοι πολεμάρχοι συμπηδήσετε ορθοί,
ο εχθρός να νεκρωθεί·
αίμα! αίμα! εις την Όσσαν, εις τον Άθωνα πετάτε!
3
4

Όπως ο Κοκονδρής στη Ζάκυνθο, ο Αναστάσιος Πνευματίκας στην Κωνσταντινούπολη,
ή ένας με το παρατσούκλι «Μιαούλης» στην Κέρκυρα το 1857.
«Καλάμαι, 10 Φεβρ. Ο εκ Σουλίου της Ηπείρου αξιότιμος νέος κ. Αριστοτέλης Τσάτσος,
σχολάρχης Ολυμπίας, παραιτηθείς απήλθεν, ίνα εκπληρώσει το προς την πατρίδα ιερόν
καθήκον του» [να συμμετάσχει στα Ηπειρο-Θεσσαλικά], εφημ. Αιών, 27.3.1854. Ο
Τσάτσος πάντως καταγόταν από την Ευρυτανία.
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εις τον Πίνδον εις τα Τέμπη στρατιώται, στρατηλάται!
Ας βαφώσιν αι μακραί-σας σπάθαι μέχρι της λαβής-των
εις το αίμα των τυράννων, εις το αίμα των απίστων!
Ψάλλετε τα άσματά-μου, σεις των στρατοπέδων νέοι,
ως τα έψαλλαν εκείνοι του Αγώνος οι γενναίοι
όταν έσπειραν τον τρόμον και των Τούρκων την φθοράν
εις θαλάσσας, εις ξηράν.

Τί να πρωτοσχολιάσει κανείς; Τις ατελείωτες προτροπές που επιτείνονται
από τα θαυμαστικά, τις επαναλήψεις, το ότι οι λόγοι δεν απευθύνονται
–αυτό ισχύει και για τα τρία ποιήματα– στους υπόδουλους παρά στους
Έλληνες που θα εισβάλουν, χωρίς να έχει κηρυχθεί επισήμως ο πόλεμος,
ή πώς να παρακάμψουμε την ωραιοπάθεια του «ψάλλετε τα άσματά-μου»;
Αλλά –αυτό χρειάζεται να έχουμε διαρκώς στον νού-μας–, δεν ήταν ο
Σούτσος, ήταν μια ολόκληρη κοινωνία που τον ακολουθούσε· η μικρή
συλλογή ξανατυπώθηκε τον ίδιο χρόνο (από άλλο τυπογραφείο, μήπως
κλεψίτυπη;), τα άσματα μελοποιήθηκαν, εντάχθηκαν σε ανθολογίες5.
Όσο για τον αδελφό του Αλέξανδρου, τον Παναγιώτη, δεν φαίνεται
να δημοσίεψε το 1853 κανένα ποίημα –η ποιητική-του φλόγα είχε κάπως
εξασθενήσει–, αλλά η εφημερίδα Αιών είναι διάσπαρτη, αρχίζοντας από
τις 29 Μαΐου, από κείμενά-του που προτρέπουν τους συμπατριώτες-του
να ξεσηκωθούν, ώστε να αναστηθεί η Αυτοκρατορία.
Την πρωτοχρονιά του 1854 ο εφημεριδοπώλης του Πανελληνίου
μοίραζε ένα φυλλάδιο του Ζαλοκώστα, που θρηνούσε για όσα συνέβησαν
στη χρονιά που πέρασε· σωστότερα, θρηνούσε για όσα δεν συνέβησαν:
ξεχάστηκε ο πατριάρχης Γρηγόριος, ο Ρήγας, το ’21 – οι ευκαιρίες δεν
αξιοποιήθηκαν. Μπορεί σήμερα να ξέρουμε πως το 1854 θα ήταν ακόμα
χειρότερο· οι επιχειρήσεις απέτυχαν, η Ελλάδα δυσφημίστηκε για τις
συμπεριφορές των επαναστατών, η Αθήνα και οι θάλασσές-μας ελέγχονταν
από τους Αγγλο-γάλλους. Ναι, αλλά έως τον Μάη περίπου οι Έλληνες
είχαν το δικαίωμα της περηφάνιας, αγωνίζονταν – και αυτό δημιούργησε
ένα συνονθύλευμα φυλλαδίων ή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες· μέσα
5

Ευχαριστώ την Ειρήνη Οικονόμου που ετοιμάζει διδακτορική διατριβή για τις
Ανθολογίες και διευκόλυνε τις αναζητήσεις-μου.
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το 1854 έχω εντοπίσει 28 ποιήματα: 3 σύντομα σε μονόφυλλα 12 σε
σύγχρονα μικρά φυλλάδια (ενός ή δύο τ.φ.), 5 ποιήματα από τον Τύπο (του
οποίου όμως δεν έχω αποτολμήσει συστηματική αποδελτίωση) κι άλλα
8 από συλλογές που εκδόθηκαν αργότερα (ίσως βέβαια αρχικά να είχαν
δημοσιευτεί σε εφημερίδες)· ελπίζω το δείγμα να είναι αρκετό.
Να τα αναφέρω όλα δεν έχει νόημα· τα συγκεντρώνω πάντως σ’ ένα
παράρτημα. Το σύνολο των ποιητών είναι δεκαοκτώ· δύο είναι ξένοι, ένας
Ιταλός και μια Ρωσίδα. Από τους δεκαέξι έλληνες, οι επώνυμοι είναι επτά·
ο Παναγιώτης Σούτσος, ο Γεώργιος Παράσχος, ο Σοφοκλής Καρύδης, ο
Γεράσιμος Μαυρογιάννης, ο Ζαλοκώστας, ο Καρασούτσας, και ο Αντώνιος
Μανούσος (οι τέσσερις τελευταίοι σε μεταγενέστερες συλλογές, εκτός από
ένα του Ζαλοκώστα). Οι άλλοι εννέα είναι σχεδόν άγνωστοι: τρεις έχουν μία
έως τρεις παρουσίες, πέντε καμία, κι ένας, ο Γεώργιος Σκόκος, δημοσιεύει
συχνά, αλλά αναφέρεται ως τυπικό παράδειγμα γελοίου ποιητή6. Πάντως,
προτού εγκαταλείψουμε αυτούς τους άγνωστους, να θυμηθούμε και τον
Σπύρο Λάζο που προαναφέραμε, καθώς και τον Γουίλιαμ Μάρτιν-Λικ,
που στα 1814 σημείωνε: «οι Έλληνες κάνουν μπαλάντες και τραγούδια
για όλα τα θέματα και για κάθε περίσταση». Άργησε να γίνει προνόμιο των
λίγων η ποίηση.
Στον ποιητικό διαγωνισμό του 1854 ανάμεσα στα 12 που είχαν
υποβληθεί ήταν κι ένα με τον τίτλο «Ο Έλλην της Πίνδου»· δεν ξέρουμε
τον συγγραφέα, ούτε από η εισήγηση της επιτροπής μας πληροφορεί για
την υπόθεση, αλλά σίγουρα θα ήταν σχετικό με τα γεγονότα. Ο Αλέξ. Ρ.
Ραγκαβής πάντως, ως εισηγητής, το καταχώρησε στα ασήμαντα: «λέξεις
και πάλιν λέξεις, και στόμφος και σύγχυσις»7· σε υπερβολικό βαθμό,
υποθέτω – αλλιώς η διατύπωση θα είχε γενική ισχύ.
Η παρουσία των ποιημάτων λοιπόν κατά το 1854 συνιστά μια μικρή
πλημμυρίδα· ο όρος μπορεί ωστόσο να μας παραπλανήσει: την ίδια χρονιά
μετράω εννέα αυτοτελείς συλλογές στον ελλαδικό χώρο και 53 μεμονωμένα
6

7

Θεόδ. Ορφανίδης, Άγιος Μηνάς, Αθ. 1861, 200: «Εν έτει σωτηρίω 1859 ο Τορκουάτος
Τάσσος, ο ιταλικός Όμηρος, περιεβλήθη φορέματα Σκόκου και Εξαρχοπούλου, και
περιτρέχει τας οδούς της νέας κλεινής πόλεως του Κέκροπος, διαιτώμενος εις τα
παντοπωλεία», για τη μτφρ. Αλ. Ρ. Ραγκαβή∙ πβ. και 207. Ίδια γνώμη Κουμανούδη
(1856), Σοφία Ματθαίου, Σ. Α. Κουμανούδης. Σχεδίασμα βιογραφίας, Αθ. 1999, 160.
Moullas, ό.π., 90, και Πανδώρα, 5 (1854-55) 35.
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ποιήματα – μ’ άλλα λόγια το κύριο ενδιαφέρον των ποιητών ήταν
στραμμένο αλλού. Ο όρος όμως αποκτά κάποιο νόημα όταν συγκριθεί με
το 1855· μόλις πέντε ποιήματα και θεματικά κάπως έκκεντρα. Οι εφήμερες
μάχες τέλειωσαν· μαζί-τους χάθηκε κι η ευκαιρία να δοξολογούμε την
ελληνική γενναιότητα, και το ηρωικό κλέος της Ηπειρο-Θεσσαλικής
εξέγερσης έσβησε δια μιας. Όσο γνωρίζω δεν συναντάμε κάποιο σχετικό
ποίημα, μικρό ή μεγάλο, στα χρόνια ύστερα από 1857.
*
Εδώ, μολονότι η εξιστόρησή-μας δεν έχει ολοκληρωθεί, μου χρειάζεται
μια προβολή στις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι μόνο ότι έσβησε το κλέος8,
είναι ότι οι εχέφρονες, παρόλο που στα χρόνια των Κριμαϊκών τους είχε
συνεπάρει ο πατριωτισμός και στήριζαν τα κινήματα, συνειδητοποιούν
τώρα όχι απλώς το παράτολμο, παρά και τις αιτίες της αποτυχίας.
Δημοσιεύοντας στα 1874 τις αναμνήσεις-του ο Νικόλαος Δραγούμης,
σημειώνει ότι απέκτησε την πεποίθηση πως η «εν Τουρκία επανάστασις
του 1854» … «και άνευ της ξένης κατοχής […] θ’ απετύγχανεν, ουχί δι’
απορίαν τροφών και πολεμεφοδίων […], αλλά δια το πολίτευμα κυρίως
των ηρώων, οίτινες έδραμον μεν εις απελευθέρωσιν των αδελφών, εξήλθον
δ’ εκ των οικιών των αδελφών τούτων, εκ του Μετσόβου, φέρ’ ειπείν,
αίροντες επ’ ώμων τα χρυσοΰφαντα ιμάτια των γυναικών, υπό δε μάλης
και περί την ζώνην χρυσά ψέλια [κοσμήματα], ενώτια [σκουλαρίκια],
αδάμαντας και πολύτιμα σκεύη»9. Και βέβαια εννοείται πως οι
8

9

Θα είχε ενδιαφέρον να συγκεντρωθούν οι αρνητικές αποτιμήσεις των πιο ύστερων
χρόνων· δεν έχω κάνει τη συστηματική αποδελτίωση που θα καταδείκνυε το πράγμα.
Σημειώνω εδώ μονάχα το ποίημα «Προ της Ιωλκού» του Σ. Ν. Βασιλειάδη, γράμμένο
μάλλον περί το 1870, όπου οικτείρει τους Θεσσαλούς για τη δουλοφροσύνη-τους, βλ.
Αττικαί νύκτες, Γ΄, 2Αθήνα 1872, 104-107.
Νικόλαος Δραγούμης, Ιστορικαί αναμνήσεις, Αθήνα 1874, 378 και 21879, Β 256· για
το θετικό προς τις εξεγέρσεις κλίμα κατά το 1854 (και το δικό-του), βλ. 1874, 359360 και 1879, Β 230 [Στην αρχική δημοσίευση των «Αναμνήσεων» στην Πανδώρα, 3
(1.9.1852)-18 (1.4.1867), η αφήγηση σταματά κατά το 1844]. Κάποιες ενδιαφέρουσες
αποσπασματικές πληροφορίες αντλεί κανείς κι από το Excursion dans la Thessalie
turque en 1858 του Léon Heuzey, Παρίσι 1927 (σελ. 38, 48-49, 101 τα γεγονότα
οι ντόπιοι τα λένε «ανταρσία»· συναντάμε και τη λέξη «χαλασμός», σελ. 106, που
ίσως όμως να αναφέρεται και στις καταπιέσεις που επακολούθησαν ύστερα από την
αποχώρηση των σωμάτων· στη σελ. 113 η περιγραφή αποτρόπαιων πράξεων του
ληστή Καταραχιά, που ήταν ένας από τους επαναστάτες). Ενδιαφέρουσες πληροφορίες
παρέχουν τα άρθρα του Καρλ Μαρξ σε διάφορες εφημερίδες και η αλληλογραφία-
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πληροφορίες για τις ατασθαλίες των επαναστατών δεν ήταν άγνωστες
ούτε στην κυβέρνηση, αλλά ο εθνικός ενθουσιασμός υπερτερούσε και
τις παρέβλεπαν. Τον Μάρτη του 1854 ο Σπυρίδων Πήλικας, υπουργός
Δικαιοσύνης τότε, ήξερε καλά πως «η επανάστασις έξω δεν επροχώρει
[…] και επολλαπλασιάζοντο αι άτιμαι καταχρήσεις των εξελθόντων», ενώ
μάλλον κατά τις αρχές Μαΐου προσπαθούσε να συνετίσει και τον Όθωνα:
«η επανάστασις λοιπόν, Βασιλεύ, απέτυχε διότι ήτο μισόν, νόθον, ψευδές
πράγμα. Αι ελληνικαί δυνάμεις δεν ηδυνήθησαν να οργανισθούν […], οι
εντόπιοι δεν έλαβον τ’ άρματα, όθεν αι καταχρήσεις των ιδικών-μας»,
κλπ.10. Αξιομνημόνευτο τεκμήριο επίσης για την πολύ γρήγορη απαξίωση
της εξέγερσης, είναι μια περιγραφή της Θεσσαλίας το 1860, Περιήγησις ή
τοπογραφία της Θεσσαλίας, γραμμένη από έναν ντόπιο, τον Νικ. Μάγνη:
ενώ στις περιγραφές κάθε τόπου αναφέρονται οι μάχες του 1821, πουθενά
δεν γίνεται καμία νύξη στις συγκρούσεις του 185411.
*
Η παράθεση των παραπάνω μαρτυριών με διευκολύνει να ξεκινήσω
τα λογοτεχνικά έργα του 1855 από το μοναδικό πεζό που διαθέτουμε,
τον «Θάνο Βλέκα» του Παύλου Καλλιγά. Άρχισε να δημοσιεύεται
του με τον Φρ. Ένγκελς· ο έλληνας αναγνώστης αντιλαμβάνεται πόσο μικρό ήταν το
βάρος του ελληνικού παράγοντα στο ευρύτερο πλαίσιο των Κριμαϊκών, βλ. Κ. Μαρξ
- Φρ. Ένγκελς, Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό ζήτημα, μτφρ. και επιμ. Παν.
Κονδύλης, Αθήνα 1985 (με πολύ χρήσιμα ευρετήρια προσώπων και σύγχρονης με τα
γεγονότα βιβλιογραφίας). Από την πρόσφατη ιστοριογραφία, αξίζουν οι τεκμηριωμένες
πληροφορίες του Γιάννη Κολιόπουλου, Ληστές. Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου
αιώνα, Αθήνα 1979 (το κεφ. «Επαναστάτες και ληστές»· ιδιαίτερα οι σελ. 86-88,
όπου βλέπει κανείς πόσες πληροφορίες είχαν φτάσει στην κυβέρνηση για τη βία που
ασκούσαν οι καπεταναίοι στους ντόπιους πληθυσμούς, πβ. του ίδιου, Brigands with a
Cause. Brigandage and Irredentisme in Modern Greece, Οξφόρδη 1987, το σχετικό
κεφάλαιο, 135-166)· οι Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος, Οι επαναστάσεις του 1854 και
1878 στην Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1970 και Δημ. Γ Κουτρούμπας, Η επανάστασις
του1854 και αι εν Θεσσαλία ιδία επιχειρήσεις, Αθήνα 1976 είναι γραμμένες για να
εξυμνήσουν τις εξεγέρσεις (έτσι όλες οι ειδήσεις που είχαν δημοσιευτεί στην εφημ.
Αιών λογαριάζονται ως έγκυρες πληροφορίες).
10 Απομνημονεύματα της υπουργίας Σπυρίδωνος Πήλικα, επιμ. Ιω. Ν. Πήλικα, Αθήνα
1893, 174 και 204. Ο Πήλικας, παραιτήθηκε στις αρχές Μαΐου 1854· τα εξαιρετικά
χρήσιμα για την κατανόηση της περιόδου Απομνημονεύματά-του γράφονται από τη
στιγμή της παραίτησης έως τις 25.6.1854 (βλ. σελ. 28).
11 Νικ. Ι. Μάγνης, Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσαλίας και της θετταλικής Μαγνησίας,
Αθήνα 1860· φτμχ. επανέκδ. με ευρετήριο, Αθήνα (Καραβίας) 1985.
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στην Πανδώρα τον Οκτώβρη, και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του
1856. Δεν θα επεκταθώ στις λεπτομέρειες, το έργο είναι πολύ γνωστό,
μα φοβούμαι πως το πολιτικό-του νόημα δεν είχε γίνει ούτε τότε ούτε
αργότερα επαρκώς κατανοητό. Ξεκινώ από ένα σημείο που το θεωρώ
βασικό κλειδί. Είμαστε στο τέλος της ιστορίας, ξέρουμε πως ο Θάνος,
προκειμένου να διασώσει τον πληγωμένο αδελφό-του Τάσο, τον ληστή,
είχε καταφύγει στο «τούρκικο» κι είχε ζήσει στο μεγάλο αγρόκτημα
του Αϋφαντή, προσώπου ολότελα θετικά παρουσιασμένου, ξέρουμε τα
πάθη του Θάνου και τις παλιανθρωπιές του Τάσου, που τώρα πια έγινε
αξιωματικός στη χωροφυλακή, κι ακούμε από άλλο αναξιόπιστο πρόσωπο
ότι οι παλιοί ληστές είναι και τώρα έτοιμοι να επιχειρήσουν σπουδαία
εθνικά έργα. «Σας βεβαιώ», απαντά ο Αϋφαντής, «ότι αν σας ίδωμεν»,
εσάς τους ελεύθερους Έλληνες, «ποτέ ερχομένους εν συνοδεία τοιούτων
ληστών, τρόμος θέλει μας καταλάβει και δια της φυγής θέλομεν ζητήσει να
σωθώμεν εκ των χειρών τοιούτων σωτήρων»12. Ο Καλλιγάς ήταν υπουργός
Δικαιοσύνης για δύο μήνες από τα μέσα Μαΐου 1854, και ήξερε καλά όχι
μόνο τις ατασθαλίες στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, παρά και την έξαρση
της ληστείας αμέσως μετά την επιστροφή των «επαναστατών». Εκτός
λοιπόν των άλλων ουσιαστικών ελληνικών προβλημάτων που έθιγε στον
«Θάνο Βλέκα», ένα κεντρικό ήταν και η αιτία που απέτυχε η εξέγερση του
1854. Λίγοι ωστόσο διέθεταν το δικό-του καθαρό μυαλό13.
Έρχομαι τώρα και στα έκκεντρα ποιήματα του 1855.Το πρώτο, «Το
ξίφος του μάρτυρος» του Μύρωνα Νικολαΐδη, χρησιμοποιεί τον εθνικό
αγώνα ως απλό φόντο σε μια τυπικά ρομαντική ιστορία: ο άντρας αφήνει
την καλή-του για να πολεμήσει «εκεί πέρα εις του δούλου Πηνειού την
δούλην χώραν»· εκεί θα σκοτωθεί ηρωικά για να μπορέσει ο ποιητής ν’
αναφωνήσει εκ βάθους καρδίας «Ερωμένη και Πατρίς». Το δεύτερο, του
Γεράσιμου Μαυρογιάννη, «Ο ποδαλγός του Κερτσίου», αναφέρεται στις

12 Παύλος Καλλιγάς, Θάνος Βλέκας, επιμ. Ε. Ν. Χωραφάς, Αθήνα 1991, 234-235, πβ. και
223.
13 Μου κάνει πάντως εντύπωση ότι ο Καλλιγάς ως πρόεδρος της επιτροπής που στήριζε
τις αντίστοιχες εξεγέρσεις του 1877 «είχε στρατολογήσει διάφορους καπετάνιους για
να τους στείλει στην Ήπειρο, τη Θεσσαλομαγνησία και τη Μακεδονία» (Κολιόπουλος,
ό.π., 1979, 152), αλλά δεν έχω εξετάσει το θέμα.
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μάχες της Σεβαστούπολης14. Και τα δύο επόμενα αναφέρονται στον θάνατο
του Τσάρου Νικόλαου (2.3.1855) και στην «καταδίωξη της Ορθοδοξίας»
που έφερε η ήττα των Ρώσων· συγγραφέας ένας Ιωάννης Μαθαρίκος, που
τα εκδίδει το 1857: είναι φανατικός ορθόδοξος, και δραστήριος εκδοτικά
εκείνα τα χρόνια, στιχουργώντας επικαιρικά ποιήματα για θανάτους,
επετείους, κλπ.
Το πέμπτο, ένα μακρύ αφήγημα με 3.500 ανομοιοκατάληκτους
δεκαπεντασύλλαβους, δεν έχει καθόλου λυρικούς είτε επικούς στόχους.
Το υπογράφει ένας «Ευθύφρων», και πραγματικά ο συγγραφέας-του, ο
Ικέσιος Λάτρης, ήταν άνθρωπος σώφρων, ώριμος στα χρόνια, σεβαστός,
που κινείται ωστόσο στον κόσμο των ποιητικών ονείρων – το αρνητικό
του Καλλιγά και του «Θάνου Βλέκα». Στόχος του είναι να προτείνει στο
παγκόσμιο κοινό –δηλαδή και Ευρώπη, και Αμερική– τη μόνη ορθή λύση
του Ανατολικού ζητήματος – ορθή και απλή. Να φύγουν οι Τούρκοι από
τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, ν’ αποσυρθούν από μόνοι-τους κάπου
στη Συρία ή και πιο πέρα, και ν’ ανασυσταθεί η Βυζαντινή αυτοκρατορία,
η Αρμενία, η Σερβία, η Αραβία – να ξαναφτιάξουμε τα σύνορα του 10ου
ή του 11ου αιώνα. Αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς πολέμους και μάχες,
αρκεί να σκεφτούν όλοι με τρόπο λογικό. Πραγματικά· όταν η λογική
δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά-σου, δεν έχεις παρά να αντιστρέψεις τα
πράγματα με τα λόγια15. Φοβούμαι όμως πως απλώς ο Λάτρης τόλμησε να
γράψει σκέψεις που οι πολλοί τις κρατούσαν για ιδιωτικές.
Στον ποιητικό διαγωνισμό του 1855 δεν υποβλήθηκε κανένα έργο με
θέμα τις εξεγέρσεις του 1854. Η αντι-δυτική εμπάθεια ωστόσο θριαμβεύει·
ο Θεόδωρος Oρφανίδης στο Άννα και Φλώρος ή O Πύργος της Πέτρας,
που πήρε και το βραβείο, αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα16. Έχουμε
κι εδώ ένα τυπικό ερωτικό δράμα· είμαστε στη Λιβαδειά στα χρόνια
της τουρκοκρατίας, δύο νέοι, πλούσιοι, ωραίοι, ευγενικής καταγωγής,
βρίσκονται στην εκκλησιά για να παντρευτούν. Ξαφνικά άγνωστοι
14 Μύρων [Νικολαΐδης], «Το ξίφος του μάρτυρος», Ευτέρπη, 8, τχ. 55 (15.1.1855)
167 – να προσέξουμε όμως τη χρονολογία· το ποίημα θα στάλθηκε το 1854, και
Γεράσιμος Μαυρογιάννης, Ποιητική συλλογή, Αθήνα 1858, 47-50. Δεν έχω δει το Μιχ.
Σ. Γρηγορόπουλος, Ο οψιφανής επαναστάτης και η περιπετής τύχη αυτού. Ποίημα …,
Αθήνα 1855.
15 [Ικέσιος Λάτρης], Πανελληνίς πόνημα στιχηρόν υπό Ευθύφρονος, Ερμούπολη 1855.
16 Θεόδ. Γ. Oρφανίδης, Άννα και Φλώρος ή O Πύργος της Πέτρας, Aθήνα 1855.
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ορμούν κι αρπάζουν το κορίτσι· το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από
την πράξη είναι «Ενετός», που είχε εκεί κοντά έναν πύργο. Ο γαμπρός
και τα παλικάρια-του τον πολιορκούν, μα ο άτιμος μαχαίρωσε την Άννα,
και το έσκασε στη Βενετιά – εννοείται πως τελικά ο Φλώρος τον βρήκε
και τον σκότωσε με το ίδιο εκείνο μαχαίρι. Ας προσέξουμε πως για να
αλλάξει το παράδειγμα του «κακού», ο Ορφανίδης αδιαφορεί για τον
ιστορικό αναχρονισμό. Στον ίδιο διαγωνισμός μετέχει και ο Καρασούτσας
με το «Απόκρισις προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον συγγραφέα τουρκικής
ιστορίας»· δεν συναντάμε καμία αναφορά στα Ηπειρο-θεσσαλικά, υπάρχει
όμως κι εδώ ο Δυτικός αντίπαλος17.
Κατά το 1856 έχω εντοπίσει οκτώ σύντομα ποιήματα κι ένα μικρό
επύλλιο, κι αυτών όμως η σχέση με τα γεγονότα είναι είτε συμβολική είτε
έμμεση. Τα δύο πρώτα δημοσιεύτηκαν στις 4 Απριλίου στην εφημερίδα
Ελπίς (είχαν απαγγελθεί στην επέτειο της 25ης Μαρτίου)· το ένα, του
Γεώργιου Παράσχου, αναφέρεται στο ένδοξο 1821 και με τα Κριμαϊκά
το συνδέει απλώς η αφιέρωση στον Αγησίλαο Λεβέντη, έναν από τους
πρώτους νεκρούς, και έμμεσα κάπως το τελευταίο τετράστιχο: «Ας
ενωθώμεν αδελφοί εις ένα νουν, έν σώμα,| και πάθη και διαίρεσιν ας
ρίψωμεν μακράν.|| Μετά τους χρόνους των μαχών, τας δάφνας του αγώνος
| ελπίς-μας είν’ η αρετή και πίστις-μας – ο Θρόνος». Το δεύτερο πάλι, του
Ζαλοκώστα, μας πηγαίνει ακόμα πιο πίσω· αφιερώνεται στον Ρήγα και
περιγράφει τη βαριά αγγαρεία που του επέβαλε ένας Τούρκος όταν ήταν
νέος, ο Ρήγας οργίζεται κι ορκίζεται να εκδικηθεί: «αυτός έρριψε τους
σπόρους | οπού σήμερον ανθίζουν». Και στο ένα και στο άλλο ποίημα κάθε
ενθουσιασμός έχει εκλείψει – μόνη ελπίδα το ένδοξο παρελθόν.
Έχουμε κατόπιν πέντε ποιήματα τυπωμένα σ’ ένα μονόφυλλο του
γνωστού-μας «γελοίου ποιητή» Γεώργιου Σκόκου: από αυτά μόνο τα
δύο πρώτα «Η Κατοχή της Ελλάδος» και «Η διπλωματία της Ευρώπης»
αναφέρονται (έμμεσα εννοείται το δεύτερο) σε ελληνικά θέματα· τα
άλλα τρία («Ο θάνατος του αυτοκράτορος Νικολάου», «Η ανάβασις του
17 Ιω. Καρασούτσας, Η βάρβιτος, Αθ 1860, 34-46· το έργο, ξαναδουλεμένο υποβλήθηκε
και το 1856, ο Παν. Μουλλάς όμως παρατήρησε (Moullas, ό.π., 108-109) πως στη
μορφή που δημοσιεύτηκε οι στίχοι είναι λιγότεροι απ’ ότι στα χειρόγραφα που
υποβλήθηκαν: ίσως λοιπόν να υπήρχε κάτι που το 1860 κρίθηκε πια περιττό – είδαμε
άλλωστε πως στο μικρό αυτό διάστημα είχε αλλάξει και η στάση προς την εξέγερση.
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Αλεξάνδρου», «Ο Πύργος του Μαλακώφ») σχετίζονται με την ισχυρή
ρωσοφιλία που επικρατούσε ακόμα σε ορισμένους. Σ’ αυτούς ανήκε και ο
Ιωάννης Μαθαρίκος, που τον συναντήσαμε και το 1855 με το «Η παραδοχή
της Ειρήνης», αναγκαστική και θλιβερή για τους ορθόδοξους. Τέλος το
σύντομο ερωτικό επύλλιο «Ανδρόνικος και Ελένη» ενός δραστήριου και
ποιητικά και φιλολογικά Σμυρνιού, του Νικ. Κοντόπουλου. Οι δυο νέοι
αγαπιούνται, αλλά καθώς «στας όχθας του Δουνάβεως η της ελευθερίας
| σάλπιγξ ηχεί» σπεύδουν να συμπολεμήσουν με «τους φίλους των
Ελλήνων», τους Ρώσους. Φευ, ο Ανδρόνικος πληγώνεται θανάσιμα,
η Ελένη τον εντοπίζει ανάμεσα στους νεκρούς της μάχης, κι εκείνος
προλαβαίνει να την αναγνωρίσει:
«Ελένη-μου» επρόφερε, και η Ελένη πίπτει
και τον περικαλύπτει.
Ματαίως θέλει, προσπαθεί, να τον ζωογονήσει,
ματαίως την εκφεύγουσαν ψυχήν-του να κρατήσει
θρηνοδακρύουσα πικρώς.
«Ελένη-μου!» ετραύλισε τον ουρανόν δεικνύων,
κι ευχόμενος να την ιδεί μετά των μακαρίων·
αλλ’ ήδη έμεινεν νεκρός.

Οπότε η Ελένη ρίχνεται στ’ «ακάθεκτον Δουνάβεως το κύμα,| ενθάπτεται
στο αχανές και κρύο τούτο μνήμα,| και φέρεται στας εκβολάς». Το ποίημα
τελειώνει με την παράκληση του ποιητή να φέρει ο Εύξεινος πόντος το
νεκρό κορμί-της στο πατρώο χώμα. Ίσως το κείμενο να γράφτηκε δυο
χρόνια νωρίτερα, όταν οι Έλληνες έλπιζαν πως οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν
να διαβούν τον Δούναβη, και πως θα συγκροτηθεί κάποια μάχη με τους
Οθωμανούς, αλλά δημοσιεύτηκε ενταγμένο σε συλλογή του 185618. (Για
να ολοκληρώσω τις εκδόσεις της χρονιάς προσθέτω και την ανατύπωση
των τριών ποιημάτων του Αλέξ. Σούτσου, μελοποιημένων τώρα, που είχαν
πρωτοκυκλοφορήσει το 1853.)
Στον ποιητικό διαγωνισμό της χρονιάς είχε υποβληθεί ένα έργο που
ενδεχομένως να σχετίζεται με τα όσα εξετάζουμε: «Πατρίς και έρως»,
εποποιία σε χίλιους περίπου εξαμέτρους που η επιτροπή δεν εξετίμησε
ιδιαίτερα· ίσως να είναι ένα πρόσφατα εντοπισμένο έργο ενός Σπυρ. Ν.
18 Νικ. Κοντόπουλος, Ανδρόνικος και Ελένη και έτερα ποιημάτια, Αθήνα 1856, 7-35.
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Καλύβα, του οποίου δεν γνωρίζουμε άλλο έργο19. Δύο ακόμα έργα του
διαγωνισμού έχουν κάτι να μας που για το ιδεολογικό κλίμα· το ένα,
του Μύρωνα Νικολαΐδη, Ο Έλλην της Ίδης, έχει θέμα τις εξεγέρσεις
των Κρητικών κατά της βενετικής κυριαρχίας, και διακατέχεται βέβαια
από αντι-Δυτικό πνεύμα – το δεύτερο όμως αξίζει να το προσέξουμε
περισσότερο. Είναι το Οι γάμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Τερτσέτη·
μετά τον θάνατο του Δαρείου, ο Μεγαλέξανδρος και πάνω από ενενήντα
αξιωματικοί-του παντρεύονται Περσίδες βασιλοκόρες και πριγκίπισσες.
Αυτή η πρόταση συμφιλίωσης τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός έχει
ηττηθεί και προετοιμάζεται η ειρηνευτική συνθήκη έχει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον-της· ας μην ξεχνάμε πως χάρη στις πιέσεις των Αγγλο-γάλλων
η Ελλάδα είχε υποχρεωθεί τον Μάη του 1855 να συνάψει εμπορική
συνθήκη με την Τουρκία χωρίς εσωτερικές αντιδράσεις, ενώ δεκαπέντε
χρόνια πριν οι λαϊκές διαμαρτυρίες είχαν ακυρώσει μια ανάλογη
προσπάθεια. Δεν ήταν η μόνη προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι και να
συμβιβαστούμε με το καινούριο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που αποδεχόταν την
αναγνώριση της Τουρκίας ως μέλος των ευρωπαϊκών δυνάμεων, αλλά και
την υποχρέωνε ν’ αποδεχθεί την ισοτιμία όλων των υπηκόων ανεξάρτητα
από το θρήσκευμά-τους.
Ο τελευταίος χρόνος που θα βρούμε κάποια λογοτεχνική απήχηση των
Κριμαϊκών, είναι, όσο ξέρω, το 185720. Στον πανεπιστημιακό διαγωνισμό
υποβάλλεται το απόσπασμα ενός έπους: «Εύχαρις, ήτοι ο αγών του 1854»,
που δημοσιεύτηκε με τα αρχικά Κ.Π., δηλαδή Κωνστ. Πωπ, στις αρχές
του 1858 (αλλά με χρονολογία συγγραφής 19.12.1857) στην Πανδώρα.
Θέμα-του ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, ο Θέων και η Εύχαρις· ζουν κάπου
19 Εμφανίζεται μόνο σ την ηλεκτρονική βάση «Εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού» [ΒΕΦΗ
Προσθήκες]· πβ. και Moullas, ό.π., 111-112.
20 Για την ακρίβεια το 1858 έχουμε δυο ποιήματα του Ιωάννη Μαθαρίκου, «Η
επανάστασις των Ινδών», και «Η βοήθεια της Ρωσίας» (στο Θεμέλιον χριστιανικής
ενώσεως …, Αθήνα 1858, 3-4, 4-12 [ΓΜ *7578]), γραμμένα όμως το 1857. Το πρώτο
αναφέρεται στην εξέγερση των μουσουλμάνων της Ινδίας κατά των Άγγλων το 1857
–μια θεία τιμωρία για όσα έπραξαν κατά της Ορθοδοξίας–, το δεύτερο απευθύνεται στη
Ρωσία να βοηθήσουν τώρα τους Άγγλους, νομίζω ειρωνικά (μα με τον Μαθαρίκο, ποιος
μπορεί να ξέρει;). Επίσης το 1864 ο έφηβος ακόμα Τιμολέων Αμπελάς στην πρώτητου εμφάνιση, το Η Νύμφη του ναυαγίου, Ερμούπολη 1864, 45 κ.ε., εμφανίζει έναν
δευτερεύοντα χαρακτήρα να έχει συμπολεμήσει με τον Αγησίλαο Λεβέντη.
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σ’ ένα αγρόκτημα της Εύβοιας. Ο Θέων είναι και ποιητής και φιλόπατρις,
όταν λοιπόν την άνοιξη του 1854 αντηχεί το σάλπισμα του αγώνα σπεύδει
στην Ήπειρο. Σε λίγο φτάνει στην Εύβοια η φήμη πως ο Θέων σκοτώθηκε·
η Εύχαρις αρρωσταίνει από τη θλίψη, μαραίνεται, μια δεύτερη φήμη πως
πληγώθηκε μονάχα την κρατά ζωντανή, αλλά ετοιμοθάνατη. Πραγματικά
ο ανάπηρος Θέων γυρίζει, αλλά το μόνο που προλαβαίνει είναι να δώσει
το επιθανάτιο φιλί στην καλή-του. Καθώς το ποίημα δεν δημοσιεύθηκε
ποτέ ολόκληρο, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο απασχόλησε τον ποιητή
ο αγώνας· από τους στίχους που ο ίδιος επέλεξε να δημοσιευτούν, ο
κεντρικός-του στόχος είναι μήπως και συγκινηθούμε από τον πόνο των
ερωτευμένων – με τον πατριωτισμό ελπίζει να μας εκβιάσει λίγο ακόμα.
Ό,τι ωστόσο σημαδεύει τη χρονιά είναι τα Aπομνημονεύματα ποιητικά
επί του Ανατολικού πολέμου του Αλέξανδρου Σούτσου· απλώνονται σε 191
σελίδες, σε υψηλό ύφος, με άκρα ρωσοφιλία –το βιβλίο αφιερώνεται στον
τσάρο Αλέξανδρο τον Β΄–, και με όλο το ιδεολογικό πανόραμα που έχουμε
παρακολουθήσει21. Δεν πρόκειται βέβαια για μια ποιητική εξιστόρηση
των μαχών, όχι· ο Αλέξανδρος Σούτσος δύσκολα μπορεί να φανταστεί
άλλου είδους αφήγηση από εκείνη των δικών-του περιπετειών. Αρχίζει
λοιπόν από την παρουσία-του στη Πόλη, και μας αφηγείται τις δόξες του
Βυζαντίου, κατόπιν περνά διαδοχικά από το Λονδίνο, το Παρίσι, όπου έδινε
ομιλίες στις ελληνικές παροικίες, αλλά το κείμενο κυρίως καταγγέλλει τις
ανοσιουργίες των Άγγλων και των Γάλλων. Έρχεται κατόπιν στην Ήπειρο
–πραγματικά ή με τη φαντασία-του, δεν το ξέρω–, κατόπιν στη Θεσσαλία
και τη Μακεδονία. Αναφέρεται βέβαια σε κάποιες συγκρούσεις, εκείνες
που θριαμβεύουν οι Έλληνες, κι όπου σκοτώνουν πότε χίλιους –όχι μόνο
μια φορά, εννοείται– πότε εκατοντάδες και άπαξ επτά ολόκληρες χιλιάδες
Τούρκοι πνίγονται στην Πηνειό (σελ. 110).
Παράλληλα με τις αιτιάσεις κατά των Δυτικών και τους αίνους της
Ρωσίας, τρίτος στόχος είναι να εξυψωθεί το ηθικό του αναγνώστη: έτσι
από τη μια ανατρέχει διαρκώς στα τρόπαια του ’21 (επικαλείται ώς και την
Πάργα, που του έδινε το έναυσμα να στιγματίσει την Αγγλία, ή ακόμα και
21 Στο φύλλο τίτλου διαβάζουμε Έκδοσις Δευτέρα· είχε προηγηθεί το 1856 η γαλλική
μετάφραση του ποιήματος, καμωμένη από τον ίδιο, και τυπωμένη, χωρίς το ελληνικό
κείμενο, στην Οδησσό.
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τον Κατσαντώνη σελ. 105), ενώ από την άλλη να πείσει τον αναγνώστη
πως η ήττα των Ορθοδόξων είναι προσωρινή, και των Ρώσων, και των
Ελλήνων. Το ποίημα τελειώνει με μια αποστροφή προς τη Σεβαστούπολη·
την αποκαλεί νέα Ιερουσαλήμ, και:
Οι μολύναντες την γην-σου αναβαίνουσι τα πλοία,
και γελά η του Ευξείνου χθες θρηνούσα παραλία.
Έρχονται λαοί μακρόθεν προς σε, Σκήνωμα Κυρίου,
έχοντες εις χείρας δώρα εξ αργύρου και χρυσίου.
Πόλις του Ισαποστόλου, του μονάρχου Βλαδιμήρου,
εις τον ήχον των ψαλμών-μου! εξεγείρου, εξεγείρου!

Αφήνω ασχολίαστο το «εις τον ήχον των ψαλμών-μου» και περνάω
στους Έλληνες: αντιγράφω το τέλος από την «αγγελία» των ποιητικών
Απομνημονευμάτων· χρονολογείται 28 Ιουλίου 1857. «Μην λοιπόν εις τας
ανόμους αυτών αποφάσεις υποταχθείτε, ω Έλληνες και άλλοι Χριστιανοί,
αλλά αρμόδιον καιρόν περιμένετε […]· οξύνετε δε ως εις ακόνην την
ρομφαίαν της κοινής απολυτρώσεως εις τας πλάκας αυτάς, ένθα γράμμασι
πυρίνοις ενεχάραξα τα προαγωνίσματα του ήδη πλησιάζοντος δευτέρου
Ανατολικού πολέμου!... Ναι, του πλησιάζοντος… τα εωθινά τούτου
σαλπίσματα εκ της Κωνσταντινουπόλεως ήδη ακούγονται…».
Οι πλάκες με τα πύρινα γράμματα είναι βέβαια τα δικά-του
Απομνημονεύματα, όπου διαβάζουμε (σελ. 50, 51):
Η Ελλάς εκτός του τάφου, κεφαλή φορούσα στέμμα,
η Ελλάς εντός του τάφου, σώμα έμβαπτον εις αίμα,
σώμα υπό την κονίαν εικοσιτριών αιώνων,
του Μεγάλου Αλεξάνδρου εποφθαλμιά τον θρόνον…
Καθείς Έλλην από τ’ άκρα της χρυσοκορύφου Οίτης
προς του Βύζαντος την πόλιν,
προς τον υψηλόν-της θρόνον και τον ηλιοφεγγή-της,
στρέφει το γοργό-του βλέμμα, την θερμήν-του σκέψιν όλην,
επειδή, όπως ένας κόκκος σταριού βρέθηκε ζωντανός σε κάποια
πυραμίδα,
ούτως εις την οικουμένην, όπου των λαών τα πλήθη
αλλοιούνται καθ’ εκάστην,
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το των Πανελλήνων γένος επ’ αιώνας ετηρήθη,
εν τω μέσω της δουλείας άφθαρτον από τον Πλάστην.
Είμαστε πάντα η εξαίρεση, οι εκλεκτοί του Θεού.

*
Η λογοτεχνία, και ιδίως η ποίηση, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των
κοινωνικών νοοτροπιών, ούτε, βέβαια, τις πραγματικότητες· ενίοτε
δεν αποτυπώνουν παρά την ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής νά ’βρει
κάποιο αντιστήριγμα στα όσα εβίωσε. Γιατι η κρίση των Κριμαϊκών
άλλαξε ριζικά την κατάσταση στην ανατολική Ευρώπη· η αποτυχία των
ελληνικών εθνικών ζητημάτων τόνωσε τη λεκτική κομπορρημοσύνη,
αλλά σε κάποια πράγματα εξανάγκασε την κοινωνία να προχωρήσει σε
ορθολογικές κινήσεις· ανέφερα την εμπορική συνθήκη με την Τουρκία,
ας προσθέσω τις –ανεπιτυχείς έστω– προσπάθειες να τακτοποιηθούν οι
εκκρεμότητες του παλιού δανείου προς τον Όθωνα22, και τέλος δεν πρέπει
να παραβλέψουμε την απότομη οικονομική ενδυνάμωση πολλών Ελλήνων
της Κωνσταντινούπολης που προήλθε από την εκτίναξη των εμπορικών
συναλλαγών λόγω του πολέμου και την πιεστική ανάγκη του οθωμανικού
κράτους για ρευστό χρήμα, που άφησε απολύτως αδιάφορη τη λογοτεχνία,
αλλά έφερε χρήμα στους ελληνικούς πληθυσμούς. Το εμπόριο βέβαια
ήταν ο τομέας που διέπρεψαν οι Έλληνες των ρομαντικών χρόνων· ποιος
ποιητής όμως θα τολμούσε να υμνήσει το χρήμα;

22 Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που δεν έχει επαρκώς μελετηθεί· ο Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής
θεωρεί ότι η ανακίνηση του θέματος οφείλεται σε δική-του πρωτοβουλία, βλ., αλλά
μάλλον το θέμα είναι πιο περίπλοκο· προσθέτω ακόμα το ψύχραιμο απόρρητο
υπόμνημά-του για την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης το 1856 ((ΓΜ *6916 = *7191
και το φυλλάδιο του Ρήγα Παλαμήδη La lutte de l’Indépendance grecque et le Mémoire
de M. R. Rangabé, Αθήνα 1857, πβ. ΓΜ *7314)· κι αυτό το ζήτημα αξίζει να μελετηθεί,
καθώς αναθέρμανε την εθνική ρητορική του Ρήγα Παλαμήδη.
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Παράρτημα
1853
Αναστάσιος Κ. Γιαννόπουλος, Ανατολικόν πνεύμα εις δύω…, Πάτρα 1853,
62-70 [ΓΜ *5895]
Αλέξανδρος Σούτσος, Αληθής φάσις του Ανατολικού ζητήματος, Αθήνα
1853 [ΓΜ *5890· άλλη έκδ. Α3025] 1. (αρχ.) Στην παλάμην και πάλιν
το σπαθί, το σπαθί | και το αίμα ποτάμι, και το αίμ’ ας χυθεί!| Μας
φωνάζουν οι Σέρβοι, μας φωνάζουν οι Δάκες,| Θεσσαλοί κι Ηπειρώται,
Μακεδόνες και Θράκες, 6 δεκάστ. στρ. (κάθε στροφή αρχίζει με το
πρώτο δίστιχο), 14-16 2. (αρχ.) Τέκνα γνήσια Ελλήνων | εις τα σύνορα
πετάτε, 8 εξάστ. στρ., 16-18 3. (αρχ.) Πόλεμον εις τους απίστους,|
πόλεμον εις τους τυράννους, 7 οκτάστ. στρ. (το τελευταίο δίστιχο:
Ρώσε, Ρώσε, μας ενώνει σήμερον θρησκεία μία,| πάντοτε ας μας ενώσει
και αχώριστος φιλία), 19-20
Σπυρίδων Α. Λάζος, Άσμα πολεμιστήριον, Κεφαλλονιά 1853 [ΓΜ *10665·
πβ. και *10704]
(αρχ.) Σάλπιγξ γλυκιά ηχίζει, ο Άρης την σαλπίζει [σύμφωνα με τον τίτλο]
Σπυρίδων Α. Λάζος, Φίλοι ομογενείς. Αναγνώσας έν Άσμα Ρώσου τινός
πολεμιστού εν τω Γ΄ φυλλαδίω του περιοδικού συγγράμματος η Τερψιχόρη
… Άσμα Πολεμιστήριον , Κεφαλλονιά 1853 [ΓΜ *10704]ΔΑΚ
Α.Τ.Θ. [Αριστοτέλης Τσάτσος, Θεσπρωτός], Ο πατήρ προς τα τέκνα αυτού.
Εν τη πόλει του Άρεως τη 26 Οκτωβρίου 1853, 8: 16, Αθήνα 1853 [ΓΜ
*6061α]
1854
Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Ο διανομεύς του “Πανελληνίου”», αβιβλιογράφητο
μφ. 1.1.1854 [Άπαντα, 1859, 274-275· στην β΄ έκδ. 1873, 275-276·
1903, «Η εφημερίς το “Πανελλήνιον”», 305-306 (αρχ.) Το έτος το
καλούμενον πεντηκοστόν και τρίτον,| την νύκτα ταύτην δικασθέν υπό
της ιστορίας,| απήχθ’ εις μαύρην φυλακήν, όπου γραμμένον ήτον | με
χαρακτήρας αραιούς Περίβολος Κακίας, 26 στ.
Παν. Σούτσος, «Τυρταϊκόν ποίημα», εφημ. Αιών, 27.2.1854 (αρχ.)
Εσηκώθ’ η Θεσσαλία και η Ήπειρος σηκώθη∙| έκοψε τα σίδερά του το
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θηρίον και ορθώθη, 9 εξάστ. στρ. + επωδός: Τα όπλα λάβωμεν | Έλληνες
άγωμεν | Οθωμανών | το αίμ’ ας τρέχει, |την γην ας βρέξει | ποταμηδόν.
[προηγείται σχόλιο: « εν γλώσση αρχαία, και περιέχον Ιωνισμούς,
Αιολισμούς, και Δωρισμούς τινας, οίτινες εισίν ο κόσμος της αρχαίας
και νέας ποιήσεως των Ελλήνων»
Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, «Ωδή εις την Σεβαστούπολιν ή η Ε΄
Οκτωβρίου 1854», Ποιητική συλλογή, Αθήνα 1858, 21-26 [ΓΜ *7699]
(αρχ.) Πώς! ενώ της δόξης άσμα τρομερόν η σάλπιγξ κράζει, 22
ΦΣΠ, ΔΒΘ
τετράστ. στρ.
Αντώνιος Μανούσος, «Η μάχη γενομένη εις το Κουτζουλιό χωρίον των
Ιωαννίνων εις τα 1854. Ή ο Θεοδωράκης Γρίβας» (αρχ.) Τί νά ’ναι το
μπουμπουνητό, σαν τί νά ’ν’ η θολούρα, 51 στ. Στεναγμοί Ποιήματα,
Αθήνα 1857, 126-128 = Λυρικά ποιήματα, 1876, 148-150
Δ. Τζιαφέρης, «Το κέντημα», εφημ. Αιών, 6.3.1854 (αρχ.) Τρεις λιγερές
εκένταγαν ένα χρυσό μανδίλι, 15 στ. [Σχετικό με ηπειρο-θεσσαλικά.
Στα περιεχόμενα της εφημ. αναγράφεται ως «Ποίημα δημοτικόν» {ο
Μήτρος φεύγει για την Άρτα, κι εκφράζεται η ευχή να γυρίσει γερός
πίσω τον Μάη «Μήτρο, για δεν μου τό ’λεγες που θε να πας στην Άρτα
|να σου ζυμώσω αποσπερίς, να σου ετοιμάσω ρούχα,| μα σαν η Πούλια
χάραξε, Δέσπω θα φύγω μού ’πες». Δημοτικοφανές, πεπλασμένο]
Mιχαήλ Σ. Γρηγορόπουλος, H Eλλάς και τα τέκνα της ή η Eθνεγερσία των
Πανελλήνων, Aθήνα 1854 [ΓM *6229]ΕΒΕ

Γεώργιος Σκόκος, Ο θρίαμβος των Ρώσσων, Αθήνα 1854 [ΓΜ *6283]

Γεώργιος Σκόκος, «Η λύσις του Ανατολικού Ζητήματος ή το μέλλον της
Ελλάδος», Το πολυθρύλλητον Ανατολικόν ζήτημα. Η λύσις αυτού και το
μέλλον της Ελλάδος, β΄ έκδ. Αθήνα 1854 [η α΄ έκδ. το 1852· έχει βγάλει
δύο παρόμοια 1851, 1852· επανέκδ. στο Ο πρόδρομος του μεγάλου
ελληνικού μέλλοντος…, Αθήνα 1860, 4-25 {ΓΜ *8358}ΕΛΙΑ]
Γεώργιος Ι. Κυπιάδης, Αι Θερμοπύλαι. Ποιημάτια αυτοσχεδιασθέντα…, 8:
16, Αθήνα 1854 [ΓΜ *6158]ΒΠΘ
Γεώργιος Ι. Κυπιάδης, Η σάλπιγξ της ελευθερίας, 8: 15, Αθήνα 1854 [ΓΜ
*6239]ΓΕΝ

Α.Τ.Θ. [Αριστοτέλης Τσάτσος, Θεσπρωτός], Ελευθερία η θάνατος. Εν
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τούτω νίκα. Ο πατήρ, Αθήνα 1854 [ΓΜ *6214]ΕΒΕ, ΔΒΠειρ

Ιγνάτιος Κυριακόπουλος, ιεροδιάκονος, Θρήνος του σουλτάνου…, μφ.
[Αθήνα, Μάης 1854] [ΓΜ 6242ΚΟΥΜ]

Λογοθέτης Σαββάκος, Τα ουσιωδέστερα της ελληνικής επαναστάσεως του
1854 Ποίημα, Αθήνα 1854 [ΓΜ *6356]ΔΒΘ

Oronzio Spinazzola, Poesia L’eroico morimento di Agisilao Leventi …
Ποίησις Ο ένδοξος θάνατος του Αγησιλάου Λεβέντου. Προσφώνησις
προς τους πρόσφυγας Ιταλούς, Αθήνα 1854 [ΓΜ *10729] [με πεζή
ελληνική μτφρ.]
Γεώργιος Παράσχος, «Το άδικον μνήμα (ή ο πολύδακρυς Α. Λεβέντης)»
[απόσπασμα], Ευτέρπη, 8 (1854) 19
Α. Δάνδολος, Μία φωνή του Καστριώτη. Το φεγγάρι ξεπέφτει ασκωθείτε,|
Ηπειρώται, τον Ήλιον να ιδείτε…, μφ., Κέρκυρα 1854 [ΓΜ *Α214ΔΒΚ =
*Α976το ίδιο από παράβλεψη]

Σοφ. Κ. Καρύδης, Άσματα πολεμιστήρια … Φυλλάδιον Α΄, Αθήνα 1854
[ΓΜ 6187= και Ο Ερανιστής, 10 (1972-73) 145] 1. Άσμα πολεμιστήριον
Α΄ (αρχ.) Των πατέρων μας τα όπλα εις τον τοίχον κρεμασμένα,| είκοσι
κοιμώνται χρόνους άφωνα και σκονισμένα!, 14 εξάστ. στρ., 3-6 [=εφημ.
Αιών, 13.2.1854] 2. Άσμα πολεμιστήριον Β΄ (αρχ.) Εις τας χώρας
της Ηπείρου κι εις την γην της Θεσσαλίας, 8 τετράστ. στρ., 7-8 3. Ο
αποχαιρετισμός ενός παλικαρίου (αρχ.) Έλα μητέρα, για στερνή φορά, κι
αγκάλιασέ με, 8 εξάστ. στρ., 9-11 4. Ελεγείον εις τον ένδοξον θάνατον
του φίλου μου Αγησιλάου Λεβέντη. Πεσόντος … 11 Μαρτίου 1854 (αρχ.)
Την λύρα μου εστόλισα μ’ ένα του Μάη λουλούδι, 8 εξάστ. στρ., 12-14
Δημοσθένης Γ. Καρύκης, [Άτιτλο], εφημ. Αθηνά, 20.2.1854 (αρχ.) Λάμπουν
τ’ άστρα και η σελήνη | εις τον ανέφελον ουρανόν, 15 τετράστ. στρ.
Ιω. Καρασούτσας, «Μονωδία ενός πασά» [1854], Η βάρβιτος, Αθ 1860,
180-182
Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Οι Χριστομάχοι της Δύσεως» (αρχ.) Απέπλευσαν
της Δύσεως οι Χριστομάχοι στόλοι,| κι ενώ ακούουν όπισθεν αράς και
βλασφημίας,| εμπρός η Μαύρη Θάλασσα αναστατούται όλη,| κι η φοβερά
εκχύνεται κραυγή της τρικυμίας, 5 τετράστ. στρ. [Άπαντα, 1859, 276·
στην β΄ έκδ. 1873, 276-277· 1903, 307-308
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Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Η φωνή του χρόνου» [Άπαντα, 1859, 273-274· στην
β΄ έκδ. 1873, 273-274· 1903, 302-304
Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Εις τον βασιλέα Όθωνα επί Κατοχής» (αρχ) Βασιλεύ!
|| Όταν ώρα νυκτός, ώρα κρυφία | τους μόχθους της ημέρας τελειώνει,
8 τετράστ. στρ. [πρωτοεκδίδεται από τον Σπ. Λάμπρο, Γεώργιος
Ζαλοκώστας, Αθ. 1868, 98-99· έπειτα στην β΄ έκδ. 1873, 271-273·
1903, 299-301
Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Η άδικος πάλη» (αρχ.) Απόστασαν τα τρία | αντίπαλα
θηρία,| απόστασαν μαχόμενα | με πείσμα φοβερόν, 4 οκτάστ. στρ.
[Άπαντα, 1859, 287-288· 1873, 277-278· 1903, 309-310
Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Το εργόχειρον της λιγερής» (αρχ.) Μια λυγερή
καθότανε με εργόχερο στο χέρι,| κεντά δυο ολόγυμνα σπαθιά σμιγμένα
σαν τρικέρι, 11 στ., Άπαντα, 1859, 352 | 1873: 319 | 1903, 371
Ειρήνη Βολκώφ, «Θούριος», εφημ. Αιών, 31.3.1854 (αρχ.) Καιρός είν’!
Ιδού αυγάζει ερυθρά, περικαλλής | η ηώς η ποθουμένη επί της Ανατολής,
2 οκτάστ. +1 τετράστ. στρ. [από τα ρωσικά, σταλμένο από το Ιάσι· δεν
αναφέρεται όνομα μτφρ.] η δεύτερη στροφή: Ιερουσαλήμ εξύπνα! το
Βυζάντιον εγείρου!| θριαμβεύσατε εν δόξη του Σωτήρος οι Ναοί!| Ιδού
φέροντες εις χείρας λύτρα φονικό σιδήρου,| έρχοντ’ εις εξαγοράν σας της
Ρωσίας οι υιοί.| Δράμετ’ εις ημάς Αδέλφια! στας αγκάλας-μας ριφθείτε|
τέκνα μεθ’ ημών εν πίστει ενωμένα νοερώς.| Της δουλείας αι αλύσσεις,
πέσατε, αφανισθείτε,| της Ρωσίας ο βραχίων είναι μέγας στιβαρός.
1855
Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, «Ο ποδαλγός του Κερτσίου», Ποιητική
συλλογή, Αθήνα 1858, 47-50 [ΓΜ *7699] ΦΣΠ, ΔΒΘ (αρχ.) Εις το έρημό
σου σπίτι, άνδρα μου, τί περιμένεις;, 13 εξάστ. στρ. [1855, σχετικά με
μάχη Σεβαστούπολης, βλ. σημειώσεις]
Ιωάννης Μαθαρίκος, «Ο πόλεμος, ο θάνατος του Αυτοκράτορος
Νικολάου», «Η καταδίωξις της Ορθοδοξίας και η λύσις του ζητήματος.
Εγράφη κατά μήνα Μάρτιον 1855», Ο ελάχιστος Έλλην. Στιχουργία …,
Αθήνα 1857, 9-26, 27-54 [ΓΜ *7313] ΕΒΕ, ΓΕΝ, ΙΕΕΕ, ΜΧ 1. (αρχ.) Τρέμ’ η
Γη πάσα, το παν κινείται | ουδείς των ζώντων δεν ενθυμείται, δίστιχα 2.
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(αρχ.) Σού του Υψίστου τας Βουλάς, τας ανεξερευνήτους, δίστιχα
–Μιχ. Σ. Γρηγορόπουλος, Ο οψιφανής επαναστάτης και η περιπετής τύχη
αυτού. Ποίημα …, Αθήνα 1855ΑΠΘ, ΜΧ
–Μύρων [Νικολαΐδης], «Το ξίφος του μάρτυρος», Ευτέρπη, 8, τχ. 55
(15.1.1855) 167 (αρχ.) Εκεί πέρα εις του δούλου Πηνειού την δούλην
χώραν,| Αμαζών πλανάται, λέγουν, εις μεσονυκτίαν ώραν, 6 εξάστ. στρ.
[στρ. 4: ερωτευμένος αγωνιστής σκοτώνεται αναφωνώντας «Ερωμένη
και Πατρίς»]

{Διαγωνισμός 1855 (και 1856) Ιω. Καρασούτσας, «Απόκρισις προς τον
ποιητήν Λαμαρτίνον συγγραφέα τουρκικής ιστορίας», Η βάρβιτος, Αθ
1860, 34-46 [καμία αναφορά στα Ηπειρο-θεσσαλικά, αλλά τα χφ. που
στάλθηκαν στον διαγωνισμό ήταν εκτενέστερα, βλ. εδώ υποσημ. 16.
1856
Γεώργιος Παράσχος, «Ο ασπασμός της ΚΕ΄ Μαρτίου (Τω πολυδακρύτω
Αγησιλάω Λεβέντη)» (αρχ.) Να φύγωμεν το ενεστώς άνευ χαράς ή
πόνου,| την μνήμην να πλανήσωμεν εις πράξεις ευκλεείς, 84 στ. σε
τετράστ. στρ. και δίστιχα, εφημ. Η Ελπίς, 4.4.1856
Γ. Χ. Ζαλοκώστας, «Ο ασπασμός της 25 Μαρτίου. Τω πολυδακρύτω μάρτυρι
Ρήγα» (αρχ.) Εορτήν των Χριστουγέννων | Θεσσαλοί ελειτουργούντο | εις
χωρίον μονωμένον,| εις απόκεντρον ναόν! | Προσκυνούντες ένα, μόνον,|
τρισυπόστατον Θεόν, 12 εξάστ. στρ., εφημ. Η Ελπίς, 4.4.1856 [Άπαντα,
1859, 277-280· στην β΄ έκδ. 1873, 271-273· 1903, 295-298· στις εκδ.
σχόλιο ότι απαγγέλθηκε στις 25.3.1855 μπροστά στον Κ. Λεβίδη, Παν.
Σούτσο κ.ά. (μήπως όμως απαγγέλθηκε το 1856;)]
Ιωάννης Μαθαρίκος, «Η παραδοχή της Ειρήνης» (αρχ.) Εν μέσω θλίψεων
πολλών | των του πολέμ’οδυνηρών, 10 τετράστ. στρ.+ δεκαπεντασύλλαβα
δίστιχα, Ο ελάχιστος Έλλην. Στιχουργία …, Αθήνα 1857, 55-64 [ΓΜ
*7313] ΕΒΕ, ΓΕΝ, ΙΕΕΕ, ΜΧ
Νικ. Κοντόπουλος, «Ανδρόνικος και Ελένη», Ανδρόνικος και Ελένη και
έτερα ποιημάτια, Aθήνα 1856, 7-35 [ΓM *6859] ΒΠΘ
Γεώργιος Σκόκος, Απάνθισμα του Ανατολικού πολέμου, μφ., Αθήνα 1856
[Ηλιού ΤΕ 4 *1100 (Α3131)]ΕΒΕ ΜΧ
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(τίτλοι: «Η Κατοχή της Ελλάδος», «Η διπλωματία της Ευρώπης», «Ο
θάνατος του αυτοκράτορος Νικολάου», «Η ανάβασις του Αλεξάνδρου»,
«Ο Πύργος του Μαλακώφ»
–Ιωάννης Δ. Καρασούτσας, «Le peuple-brute | et | les journalistes ses
defenseurs» στο Απόκρισις προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον συγγραφέα
τουρκικής ιστορίας, Αθήνα 1856, 13-15 αναδημοσιεύεται στο Η
βάρβιτος, Αθήνα 1860, 193-195 (με τον τίτλο: «La Turquie et ses
défenseurs»)
1857
Ιωάννης Μαθαρίκος, Ο ελάχιστος Έλλην. Στιχουργία Ο πόλεμος, ο θάνατος
του Αυτοκράτορος Νικολάου. Η καταδίωξις της Ορθοδοξίας και η λύσις
του ζητήματος. Εγράφη κατά μήνα Μάρτιον 1855. Η παραδοχή της
Ειρήνης. Κατά μήνα Φεβρουάριον 1856 …, Αθήνα 1857 [ΓΜ *7313]
σελ. 3 χ.α.: [αφιέρωση στους απόγονους των αγνών και
ΕΒΕ, ΓΕΝ, ΙΕΕΕ, ΜΧ
ορθοδόξων φιλελλήνων] σελ. 1: [έμμετρη αφιέρωση στη χήρα του
αυτοκράτορα της Ρωσίας Νικόλαου] (αρχ.) Τη του συζύγου την δεινήν
πικρία γευσαμένη, 12 δίστιχα σελ. 4-8: Προς τους αναγνώστας! [Δύναμη
του Θεού, στήριξη των Ρώσων στα Κριμαϊκά, σχετική προϊστορία] σελ.
9-26: Τα μεγάλα συμβάντα, ο πόλεμος και ο θάνατος του αυτοκράτορος
Νικολάου. Μέρος Α΄ (αρχ.) Τρέμ’ η Γη πάσα, το παν κινείται | ουδείς
των ζώντων δεν ενθυμείται, δίστιχα σελ. 27-54: Ο θάνατος του
αυτοκράτορος Νικολάου, ο πόλεμος, η καταδίωξις της Ορθοδοξίας και
η λύσις του Ανατολικού Ζητήματος. Μέρος Β΄ (αρχ.) Σού του Υψίστου
τας Βουλάς, τας ανεξερευνήτους, δίστιχα σελ. 55-64: Η παραδοχή της
Ειρήνης. Μέρος Γ΄ (αρχ.) Εν μέσω θλίψεων πολλών | των του πολέμ’
οδυνηρών, 10 τετράστ. στρ.+ δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα
Κ.Π. [Κωνστ. Πωπ], «Η Εύχαρις. (Απόσπασμα)», Πανδώρα, 8 (15.1. και
1.2.1858) 473-474 και 498-499 [σελ. 499: Εν Κερκύρα τη 11 Δεκεμβρίου
1857. Κ.Π., βλ. και Pan. Moullas, ό.π., 120]
Aλέξ. Σούτσος, Aπομνημονεύματα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέμου
... β΄ έκδ., Aθήνα 1857 [ΓM *7124]
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Abstract
At the beginning of 1853 Russia intervenes decisively in the Ottoman
Empire in order to protect the rights of the Orthodox in the Holy Land.
The year had a special meaning for the Greeks (four centuries from 1453):
a dynamic descent of the Russians might create a Christian kingdom in
the Balkans, where, of course, the Greeks will keep the main –event the
dominant– role. The Russian and Turkish rupture did in fact occurre,
but with completely different results. England and France stood by the
Ottomans; the battles from the Balkans were transferred to the Crimea, and
the Russians were defeated. Greek revolutionary bodies that attempted to
rouse Epirus and Thessaly in early 1854 failed in every respect: at military
level they proved insignificant; their behaviour created negative feelings
to the Christians under Ottoman rule, while exposing also the national
Kingdom to the international community (resulting in a near cessation of
Greek-Turkish relations and the Anglo-French blockade of Greek ports
until 1857). All these events created a fierce anti-English and anti-French
mood within Greece, but also it became known that the views of the Tsar
were totally contrary to the Greek visions, something that stunned friends
of the Russian. On the contrary, the enormous problems of the Turkish
economy created very favourable conditions for the Greeks (Greek and
Ottoman subjects) in Istanbul and multiplied their economic power.
The paper attempts to investigate the reflections of these events in
Greek literature.
Λέξεις κλειδιά: Κριμαϊκά, Ελληνική λογοτεχνία, Βαλκανικοί
εθνικισμοί, Παύλος Καλλιγάς, Ρομαντισμός
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